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Abstract  

Mediation plays very important role in conflict resolution. This article describes and analyzes 

the role of mediation in the conflict resolution process.  It discusses what skills a successful 

mediator should possess. Scholars and experts agree that a good mediator should have the 

appropriate knowledge, skills, sense of humor, tact, and detailed information about the 

conflict in which he or she intends to engage.    

Resolving conflicts is one of the most difficult and complicated issues, which requires special 

skills and talents.  Various methods are used to resolve the conflict (negotiation, mediation, 

facilitation, arbitration, etc.) International conflict or international disputes are regulated in 

exactly the same way as disputes within a country. Initially, the parties try to resolve the issue 

through diplomacy. Although resolving disputes through diplomacy is a priority, when the 

negotiation process comes to a standstill, the parties turn to a mediator.  

Good Mediator tries to gain the trust of the rivaling parties and remains neutral and impartial 

during the conflict resolution process. Various mediation strategies are also analyzed in detail, 

such as communication-facilitation strategy, procedural strategy and directive strategy. This 

article describes main factors that need to be considered to properly manage the mediation 

process. 

Keywords: Conflict, Mediation, Communication-facilitation strategy, Procedural strategy, 

Directive strategy 
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Introduction 

Conflict resolution and management is one of the most difficult tasks in which state leaders 

are involved. If a leader does not have the ability to defuse and resolve the conflict in a timely 

manner, he will lose the support of the people and will face legitimacy crisis. Conflict 

negatively affects the development of society and hinders economic progress.  That is why the 

timely elimination of conflict is in the interests of all leaders. The parties that are involved in 

conflict  may try to reach a bargain. Bargaining is an is a process of interdependent decision 

making in which the goal of each party is to get the best result (Maoz Zeev, 1990). If the 

problem cannot be solved this way, then policy makers might turn to two other means of 

resolving conflict. 

The parties that are involved in  conflict use different methods of conflict resolution in 

different situations, such as negotiation, mediation, facilitation, arbitration, and so on.  

In the modern era, resolving the conflict through diplomacy (through peaceful means) is 

considered to be the most desirable option for resolving disputes.  The reconciliation process 

between the rivaling  parties is possible through negotiation or mediation.  Diplomacy is 

mainly used to resolve disputes between states, but there are cases when it is used informally 

to resolve disputes between institutions and individuals.   

Negotiation is a  process when an agreement is reached through discussion between the 

rivaling parties. This process can take place on individual as well as corporate and 

international level. Negotiation is widely used in business as well as in personal and political 

life.   

Despite its simplicity, negotiation is considered an important tool in the process of resolving 

disputes and is one of the most effective means of resolving conflict situations. It is often used 

not only to resolve disputes but also to avoid disputes. One of the most important features of 

negotiation is that the parties speak for themselves and no third party is involved in the 

process. That is, the parties themselves resolve disputes and do not need the help of a third 

party. Thus, during the negotiation, a process of bargaining takes place between the rivaling 

parties, without the intervention of a third party.   
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The mediation process and the role of the mediator in conflict resolution 

If direct negotiation does not bring the desired result, then a mediator may be required to act 

as a an intermediary between the rivaling parties (John Sturrock, 2015).  If the parties do not 

trust each other, then a third party can create a credible environment for resolving the conflict.  

When the negotiation process comes to a standstill, the parties often contact an independent 

mediator. The role of mediator can be performed by one person or a group who will try to 

resolve the conflict between the rivaling parties. In this case, the mediator plays an active role 

in resolving the disputed issues, provides his/her advice to both parties, acts as an 

intermediary, and offers the rivaling parties ways to resolve the conflict. Mediation is a 

voluntary process. Decision makers involved in disputes will often voluntarily enter into a 

mediation process because it does not require large costs and is relatively inexpensive.  

We must distinguish between mediation and arbitration. Arbitration means the selection of 

an independent individual who will act as a judge in a dispute between the rivaling parties.  

The arbitrator acts as a decision-maker. Unlike arbitration, the mediator only provides advice 

to the rivaling parties and acts as a consultant. Unlike an arbitrator, the mediator has no 

decision-making authority and cannot impose a binding agreement on the rivaling parties.   

The mediator only acts as an intermediary, assisting the parties in setting the agenda, 

identifying problems, establishing more effective communication, conducting negotiations in 

good faith, finding common ground and, if possible, reaching an agreement. Mediation is a 

process involving a neutral person or persons that only facilitates communication between the 

rivaling parties and the start of negotiations between them so that they can reach an agreement 

acceptable to both parties. The mediator also seeks to help the parties to the conflict better 

understand each other's interests, needs and values. According to the classical definition of 

mediation, the mediator remains impartial during the process of conflict resolution and the 

parties assume responsibility for the content and implementation of any agreement reached.  

Mediation is widely used in all kinds of disputes. The mediation process is often used even 

when it is considered impossible to resolve conflicts due to complexity. Mediation is 

especially important in long-term, deep-rooted conflicts, as such conflicts are rarely resolved 

without third-party intervention and outside assistance. (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. Remi 

Aiyede, 2006) Even when complex disputes cannot be fully resolved, mediation can resolve at 

least partially a large-scale conflict. It is true that the mediator does not force the parties to 

reach a concrete result, but despite this the mediation process is often very effective. The main 
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thing the mediator is required to do is to create an effective environment for productive 

discussion that the rivaling parties could not achieve independently. In order to achieve this 

goal, he or she often assists the rivaling parties to interpret the facts correctly. He also shows 

compassion and empathy for the rivaling parties. He or She helps to generate ideas for the 

rivaling parties. An effective mediator uses political skills and persuasion skills to persuade 

the parties to change their overly rigid position. The mediator is required to thoroughly 

examine the conflict situation and disputes arising between the rivaling parties. Although 

most of the mediators are educated and qualified people, some are not distinguished by great 

professionalism (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. Remi Aiyede, 2006). 

A good mediator must possess certain skills in order to be able to gain the trust of the rivaling 

parties and resolve disputes between them effectively (Małgorzata Martynoga, Marzena 

Sielenzak). It is desirable to have:  

 Experience working as a mediator or experience conducting negotiations 

processes successfully.   

 Ability to gain trust of the rivaling parties. 

 Analytical thinking and the ability to identify problems. 

 Knowledge of the organizational structure, strategies and methods used by the 

rivaling parties.  

 The ability to persuade and strong personal qualities (the qualities of a 

successful leader) to push the parties to a conflict to reach an agreement. 

Mediators involved in  conflict situations fall into three categories: 1. Individuals, 2. States, 3. 

Institutions or organizations. 

1. Individuals 

The traditional notion of a mediator, often disseminated by the media, is that of an individual, 

a high-ranking official who travels extensively and gathers information on contentious issues, 

seeking to restore communication and resolve conflict between the parties. Such a notion of a 

mediator is only partially correct. In many cases, a mediator is a person who does not hold an 

official position or who does not represent his/her country in any capacity.  Leaders such as 

Olusegun Abasanjo, Abdusalam Abu Bakr, Tabo Mbek, and Jimmy Carter played very 

important role in resolving conflicts around the world, but held no official positions and were 
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not government officials at the time of  resolving disputes (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. Remi 

Aiyede, 2006) Their mediation strategy may often have shown more flexibility than the 

strategy used by official state mediators. Mediators often differ from each other, they can be 

individuals with different beliefs, values, and attitudes. What unites them is knowledge, 

experience and a commitment to resolving conflicts peacefully.  

2. States 

There are currently 195 countries on earth with different capabilities, political systems and 

interests and they are key players in the anarchic international system.  States are important 

actors in the mediation process and often feel obligated to act as mediators in conflicts that 

may jeopardize their strategic interests.  

Both large and small states often have the motivation and reason to act as mediators in 

conflict situations, especially when a conflict is raging in their region or when war is raging in 

a place where they have geopolitical and geoeconomic interests. When the state acts as a 

mediator in a conflict, it does so because it perceives the conflict as a real threat to 

international peace and regional stability. If the state assumes the role of mediator, then it will 

start mobilizing all the necessary resources for the mediation process through its official 

representatives. Unlike other mediators, states have significant material resources and capable 

leaders with a mandate of trust who can use these resources purposefully. States acting as 

mediators in a conflict often have to use all available resources to persuade the parties to the 

conflict to cease fire and reach a specific agreement (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. Remi 

Aiyede,2006) 

3. Institutions and Organizations 

Sometimes the conflict is so complex that states do not have the ability to act as mediators and 

facilitate its resolution. In this case, other institutions and organizations are coming in to offer 

and deliver different mediation services. The number of international, transnational and other 

non-state actors has increased significantly over the last decade. They have started to play 

very active role in the mediation process over the last decades.  If previously mediators were 

only individuals and states, the role of institutions and organizations in the mediation process 

has increased considerably over the last years. From these institutions and organizations, the 

following are particularly important: a) NGOs specializing in conflict resolution; and b) a 

variety of religious and humanitarian organizations. These institutions and organizations have 
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some advantages over the conflict resolution process compared to other actors.  They often act 

informally and covertly, thus allowing the parties to the conflict to maintain face. Such 

institutions and organizations can more easily gain the trust of the rivaling parties than official 

diplomats, whose activities are often viewed with suspicion if not downright hostility. They 

are more capable to bring the rivaling parties to the negotiating table, analyze the disputed 

issues in detail, develop conflict resolution strategies and offer the parties concrete plans for 

resolving the disputed issues (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. Remi Aiyede, 2006). 

 Skills required for the mediation process 

As soon as the mediators are involved in the conflict resolution process, they immediately 

strive to gain the trust of the rivaling parties.  If trust is high, then the parties are less 

defensive, are more open and willing to share information with each other at the negotiating 

table. In such a case it is more likely that an agreement acceptable to both parties will be 

reached.  

As mentioned above, trust is a very important factor in the mediation process. A key source of 

trust is either the good reputation of the organization or the personal reputation of the 

mediator. If the organization has a good reputation, the mediator who represents that 

organization can be trusted and the rivaling parties perceive him or her as a trusted person 

during the process of negotiation. The mediator's personal reputation also plays a big role 

when it comes to gaining trust in the mediation process. According to the mediation model 

prevalent in North America, trust can be based on the mediator’s reputation as an honest 

person involved in the conflict resolution process as an outsider, fairly mediating the process, 

and then leaving the arena. Unlike the American model, representatives of other cultures 

prefer a “insider partials” or third party who has connections with both sides and who can 

help them establish communication and mutual understanding. In this case, trust arises as a 

result of familiarity with the parties and the existence of close relations with the rivaling 

parties.  

Most importantly, gaining trust in the mediation process depends on the mediator’s behaviors 

and actions. That is, it is very important how the mediator behaves in the mediation process 

and how he establishes relations with the rivaling parties. Successful mediators pay close 

attention to improving various methods of gaining trust. Before taking any action, they 

carefully study whether they will be able to gain the trust of the rivaling parties through this 
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action. Good mediators know perfectly well that if trust is once lost, then it will be very 

difficult to restore it.  

A mediator can gain trust if he or she takes the following steps in the mediation process:  

 Treats the rivaling parties equally and protects their dignity 

 Creates an environment that makes the parties feel comfortable and safe.   

 Listens to both sides carefully, deeply understands the problems of the 

rivaling parties. Examines how each side perceives the conflict and then helps 

them solve problems.  

 Demonstrates impartiality: shows the rivaling parties that he is a completely 

neutral person and has no personal interests in the conflict.  

 Never judges the rivaling parties or tells them how they should behave or 

what they must do  

 Never asks the parties threatening, awkward and sensitive questions.  Ensures 

that each sides retains its face. 

 Never threatens the rivaling parties or allows others to use threats, 

intimidation or any other disrespectful behavior during the meeting.  

It is very important for the mediator to maintain the image of a neutral and impartial person in 

the mediation process.  

Mediation Strategies 

When trying to intervene in a conflict situation, mediators use different strategies and 

different methods of conflict resolution. According to Berkovic and DeRouen, mediators can 

use one of the following three strategies to resolve the conflict: 1. Communication-facilitation 

strategy; 2. Procedural strategy; 3. Directive strategy (Bercovitch Jacob, Karl DeRouen, 2004)   

During the communication-facilitation strategy, the mediator acts as a passive communicator.  

He or she provides information to the rivaling parties, tries to foster trust and cooperation 

between them, identifies issues that have to be discussed during the negotiation process, 

creates a favorable environment for resolving disputes and reaching mutual understanding 

(Jacob Bercovitch,  Su–Mi Lee).  
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During the procedural strategy, the mediator is granted more power and more control over 

the mediation process than during the communication-facilitation strategy (Bercovitch, J., 

2009). For example, a mediator can define the structural aspects of meetings, set an agenda, 

and control the level of media publicity. The mediator has the right to meet the rivaling parties 

in a neutral environment. The mediator can manage time, select the issues for the agenda, 

determine the meeting place, distribute the information, and determine the format of the 

interaction.  This is very important for the rivaling parties that did not have any opportunity to 

interact with each other. Procedural strategy helps to minimize the stress and disturbances 

that arise when two or more rivaling parties that did not have any experience of participating 

in the peace process meet each other to resolve the conflict (Oche Ogaba, Osita Agbu, E. 

Remi Aiyede, 2006).   

Directive strategy is the most powerful form of mediation. Here the mediator spares no effort 

to determine the content of the final agreement. The mediator does not shy away from 

offering promises to the parties or, if necessary, using threats in order to achieve a concrete 

result. According to Berkovic and DeRowan, mediators who use this proactive strategy have a 

better chance of resolving international ethnic conflicts (Alex Mintz, Karl DeRouen, 2010).     

During mediation, the mediator can choose one of these three strategies. Which strategy He or 

She will choose will depend on the nature and intensity of the conflict. If the mediator deems 

it necessary to play a passive role in the mediation process, then he/she will choose a 

communication-facilitation strategy. If he believes that the conflict can be resolved only by 

using a proactive strategy, then he will choose a directive strategy. If he thinks that he should 

intervene moderately in the mediation process and should control it to some extent, then he 

will give preference to a procedural strategy.  

Mediation is an effective way to resolve conflicts. However, this does not mean that all 

conflicts can be resolved through the mediation process. Some conflicts are so intense and 

complex that no mediator has the ability to resolve them. Some conflicts become 

uncontrollable after escalation. They are only under control when serious systemic changes 

occur (e.g., change of leaders, change of regime, disintegration of the country, etc.). 

Mediators can engage in conflict only after a thorough analysis of it. A mediation initiative 

will be more successful if it is based not only on good intentions but also on knowledge and 

thorough analysis of disputed issues. Good analysis and in-depth study of all aspects of the 
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conflict is an important prerequisite for the successful implementation of the mediation 

process.  

Mediation should be carried out at a right moment and the optimal time for this should be 

selected; It is not advisable to start mediation either early or late. The right moments implies 

such a critical edge of the conflict when the parties are exhausted and no longer want to suffer 

new losses as a result of hostilities. The rivaling parties at this time are ready to resolve the 

conflict and reach any agreement.  

In destructive conflicts, mediation can only be successful if the mediator can select a specific 

moment when opponents for a variety of reasons are willing to cooperate. Choosing the right 

time to intervene in a conflict is a very important issue. The mediator must make the right 

decision and select the right moment for the intervention.  

Berkovi  identified three factors on which the successful implementation of the mediation 

process depends. First, the parties must be motivated to resolve the conflict and seriously 

want to involve a mediator in the conflict. Second, a favorable moment must be created for 

intervention in the conflict, ie the situation must mature for intervention. Berkovic sees such a 

favorable moment as a stalemate, when neither side in the conflict can achieve any success 

and both suffer heavy losses. Third, a suitable person or state must be selected to act as a 

mediator in the conflict. Scholars and experts agree that a good mediator should have the 

appropriate knowledge, skills, sense of humor, tact, and detailed information about the 

conflict in which he or she intends to engage.  

Conclusion 

International conflict or international disputes are regulated in exactly the same way as 

disputes within a country. Initially, the parties tried to resolve the issue through diplomacy. 

Although resolving disputes through diplomacy is a priority, when the negotiation process 

comes to a standstill, the parties turn to a mediator. 

A mediator can be an individual as well as an organization or state. The success of the 

mediation process will depend on the skills and talnets of the mediator. The mediator should 

be able to gain the trust of the parties to the conflict and resolve the conflict in such a way as 

to take into account the demands and interests of both parties. The mediator should be an 

impartial person and maintain a neutral position when resolving conflicts. The mediator 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

18 

 

should also have the ability to select the right moment and the right time to resolve the 

conflict. 
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Özet    

Bu çalışmada tarihsel sosyolojinin ne olduğu, sosyal tarih ile ilişkisi,  sosyolojinin bir alt 

disiplini olup-olmadığı, yöntemi ve gelişim süreci  üzerinde durulmuştur. Çalışma literatür 

taramasına dayanmaktadır.  

Kurucu sosyologlar (Comte, Durkheim, Marx, Weber) sosyoloji ile tarih arasında bir zorunlu 

ilişkiyi gördüler ve sosyolojinin tarihsel-toplumsal bağlamda gelişebileceğine inandılar. Bu 

nedenle tarihsel-karşılaştırmalı araştırmalar önemsediler. Kurucu sosyologlarda sadece 

“sosyoloji” vardı, “tarihsel sosyoloji” yakın dönemde ortaya çıkan bir kavramdır.  

İyi düşünülmüş her sosyal inceleme  W.Mills’in dediği gibi, tarihsel bir kavrayış genişliği, 

tarihsel malzemenin tam kullanımı demektir. Ona göre, toplumbilim adını taşıyacak değerde 

bir sosyolojinin tarihsel niteliğinin olması gerekir. 

Bu alanda çalışan birçok sosyal bilimci  “tarihsel sosyoloji” adıyla bir alt-disiplin oluşturma 

çabalarına olumlu bakmamıştır. Bazıları da bu konuyu tartışmak yerine özgün çalışmalara 

yoğunlaşmışlardır.   

Tarihsel-toplumsal araştırmaya yönelen sosyal bilimciler (sosyologlar, tarihçiler, iktisatçılar) 

konu, yöntem ve teknikleri seçmede alabildiğine özgür davranmaktadırlar. Onlar tarihsel  

kurumların, olguların, tekil olayların karşılaştırmalı olarak araştırılmasını, yorumlanmasını  

amaçlarlar. Araştırma konuları bir toplum, birden fazla toplum, bölgeler veya dünya sistemi 

olabilir.   

Tarihsel sosyoloji araştırmaları doğal olarak nitel yöntemin ruhuna uygun olur. Ancak C.Tilly 

gibi, çok sayıda dokümanın analizini yaparken nicel yöntemi kullananlar da vardır. “Tarihsel 

sosyoloji” çalışan sosyologlar bütüncül, eleştirel bir yaklaşımı benimserler. Tarihsel-

mailto:huseyin.bal@akev.edu.tr


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

20 

 

toplumsal olguları yorumlamayı, değişimi anlamayı, daha iyi bir dünyanın kurulabileceği 

umudunu canlı tutmayı isterler 

Anahtar kelimeler: tarihsel sosyoloji, sosyal tarih, sosyoloji, tarihsel-karşılaştırmalı 

araştırma  

An Evaluation of Historical Sociology 

Abstract  

This study elaborates on what historical sociology is, its relation to social history, whether  it 

is  a sub-discipline of sociology, and its method and the development process.  It is based on a 

literature review. 

The founding sociologists saw a necessary relationship between sociology and history and 

believed that sociology could develop in a historical-social context. Therefore, they gave 

importance to historical-comparative studies. For the founding sociologists there was only 

"sociology", "historical sociology" is a recent concept. 

As W. Mills says, any social study to complete its intellectual journey needs to take into 

consideration the intersections between personal stories and history within a society. 

According to him, a sociology worthy of being called so must have a historical character. 

Many social scientists working in this field did not approve the efforts to create a sub-

discipline called "historical sociology". Some of them concentrated on conducting distinctive 

research instead of a discussion on the issue. 

Social scientists (sociologists, historians, economists) who turn to historical-social research 

act freely in choosing the subjects, methods and techniques. They aim at comparative research 

and interpretation of historical institutions, facts and individual events. Research may focus 

on a single society, multiple societies, regions or world systems. 

Historical sociology studies conform to the spirit of the qualitative research methods; 

however, like C. Tilly, there are those who use quantitative methods as well.   

Keywords: historical sociology, social history, sociology, historical-comparative research 

 

Giriş  

“Tarihsel sosyoloji” (historical sociology) ile “sosyal tarih” (social history); karşılaştırması 

bizim konumuz için önemlidir. “Sosyal/toplumsal tarih” kavramlaştırmasında tarihin  
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toplumsal  görünümü  öne çıkarılmaktadır.  

Sosyal tarih anlayışının ilk güçlü temsilcisi Annales Okulu’dur. Annales Okulu, Marc 

Bloch ve Lucien Febvre  tarafından sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi 

çeşitli toplum bilimleri ile işbirliğini sağlayacak bir tarih bilimi yaklaşımı geliştirmek üzere,  

1929 yılında Fransa’da  Strasbourg Üniversitesi’nde ders verdikleri bir dönemde kuruldu. 

Önceliklerinden biri, 19. yüzyıl tarihçilerinin birçoğu üzerinde etkili olan, siyaset, diplomasi 

ve savaşlar tarihi üzerine yoğunlaşan anlayışın aksine, olayların gerisinde etkili olan sosyal 

yapıların, sosyal nedenlerin   araştırılmasıydı. 

Annales’ın   öncü fikirleri kısaca şöyle özetlenebilir; 

(1) olaylardan oluşan geleneksel anlatının  yerini sorun-odaklı bir analitik tarih alır, 

(2) esasen siyasete odaklanan bir tarihin yerine insan faaliyetlerinin tamamına eğilen bir 

tarih geçer, 

(3) bu iki amacı gerçekleştirebilmek gayesiyle, öbür disiplinlerle-coğrafya, sosyoloji, 

psikoloji, ekonomi, dilbilim, antropoloji vb. - işbirliği yapmaya önem verilir.  

Annales’in kurucularından Febvre  işbirliğini şöyle açıklıyordu;  “tarihçiler, birer coğrafyacı 

olun. Hukukçu, sosyolog ve psikolog da olun”. Febvre, “disipliner duvarları yıkıp geçme”ye  

ve dar uzmanlaşmayla, savaşmaya her an hazır bekliyordu (Burke, 2002: 25).  

“Annales, Ekonomik ve Toplumsal Tarih” (Annales d’histoire économique et sociale)  adlı 

derginin ilk sayısının yayınlanmasıyla birlikte ekol, tarih disiplinine yeni bir yaklaşım 

getirmiştir. Anneles okulu, kuruluşundan beri farklı isimlerin önderliğinde etkinliğini 

sürdürmektedir.  

Toplumsal tarih geçmişle ilgili araştırmaların, ağırlıkla "toplumsal" kaygıları başa alan bir 

dalı olarak siyasal ve iktisadi tarihteki yerleşik pratiklerin elitizmi ve ampirizmine karşı 

bilinçli bir tepki şeklinde gelişmiştir. Birçok uygulayıcısının gözünde, yeni toplumsal tarih 

"sıradan insanların sözcülüğünü üstlenmek"le eşanlamlıdır ve bunun yansımalarından birisi, 

sıradan erkek ve kadınların gündelik deneyimleri, değerleri ve yaşam tarzlarına duyulan 

ilginin hızla bir çığ gibi büyümesidir. Bu yeni özel alan, yelpazesi genişlemiş yöntemler ve 

tekniklerle (örneğin, sözel /sözlü tarihin yöntem ve teknikleriyle) ve kuramsal boyuta apaçık 

bir özen gösterilerek araştırılmıştır (Marshall, 1999: 759). Sözlü tarih, toplumsal tarih türünün 

bir çeşidi olarak gittikçe yaygınlaşmaktadır.  

Sosyal tarih (social history) kavramında vurgu tarihedir. Tarihin sosyalliği öne 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antropoloji


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

22 

 

çıkarılmaktadır. Oysa tarihsel sosyoloji (historical sociology) kavramında vurgu 

sosyolojiyedir. Sosyolojinin tarihselliği öne çıkmaktadır. Doğal olarak birincisinde 

çoğunlukla  tarih disiplininden gelenler yeni bir tarih anlayışını savunurlar. İkincisinde ise 

çoğunlukla sosyoloji disiplininden gelenler geleneksel sosyoloji yapma biçimini 

canlandırırlar.  

S.Martin Lipset sosyolojiyi "genelleştirici" bir disiplin olarak, tarihi aslen "tikelleştirici" bir 

disiplin olarak ele alır ve birincisinin sağlam tarihsel verilerden, ikincisinin sosyolojik 

kavramlardan ve analitik tekniklerden nasıl yararlanabileceğine işaret eder (Skocpol, 2014: 

444). 

Tarihsel sosyoloji nedir?   

İyi düşünülmüş her sosyal inceleme  W.Mills’in dediği gibi, tarihsel bir kavrayış genişliği, 

tarihsel malzemenin tam kullanımı demektir (Skocpol, 2014: 1). Bu söylem sosyal bilimlerde 

tarihselliğin ne kadar önemli olduğunu ve tarihsel malzemelerin kullanımının ne kadar gerekli 

olduğunu vurgulamaktadır.   

“Tarihsel sosyoloji, büyük ölçekli yapıların ve temel değişim süreçlerinin doğasını ve 

etkilerini anlamaya adanmış sürekli, hep yenilenen bir araştırma geleneğidir.  Burada itici güç, 

klasik teorik paradigmalar değil, tarihsel temelli sorulara yanıt verme arzusudur.” (Skocpol, 

2014: 7-8). 

Skocpol’a göre hakiki tarihsel sosyolojik incelemeler, bazı karakteristik özelliklere sahiptir.  

Bunları özetlersek: 

(1) toplumsal yapılar ya da süreçlerle ilgilidir (2) sonuçların nedenlerini açıklamada 

zamansal ardışıklığa dikkat eder (3) tarihsel çözümleme içinde önemli eylemlerin ve yapısal 

bağlamların etkileşimini  önemser. (4) özgül türden toplumsal yapıların ve değişim 

kalıplarının tikel ve değişik özelliklerini aydınlatmaya çalışır (Skocpol, 2014:2). 

Skocpol, bu tarz sosyoloji yapmanın nasıl önemsendiğine dair şu tespitleri yapıyor; “Tarihsel 

sorunlar üzerine sosyolojik araştırma, geçmiş zamanlar ve mekanlarla ilgili bir araştırma 

olabilir ya da zaman içindeki, şimdiye doğru giden ve şimdinin içinden akan değişim 

süreçleriyle ilgili bir araştırma olabilir. Dahası, güncel araştırma pratiği alanında sosyologlar 

tarihçilerden arşiv yöntemlerini ödünç alabilir ya da tarihçilerin çalışmalarını kanıtın "ikincil 

kaynağı" olarak kullanabilirler. Yine de bu tür tarihsel teknikler ve kanıtlar, toplumsal 

dünyayla ilgili başka kanıt toplama ve çözümleme yöntemleriyle kolayca birleştirilebilirler. 

(Skocpol, 2014: 402). 

Bu metinde “tarihsel sorunlar üzerine sosyolojik araştırma” aslında  tarihsel sosyoloji olarak 
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sunulmaktadır. Tarihsel sorunlara, tarihsel kurumları, tarihsel olguları, tarihsel tekil olayları 

da katabiliriz. Bu takdirde tarihin bir yerinde yaşanmış olanın bugünün anlayışıyla yeniden 

anlama girişimi söz konusu olur.  

Sosyoloğun  tarihçilerle işbirliği,  onlardan arşiv yöntemlerini ödünç alması veya tarihçilerin   

çalışmalarını ikincil derecede bir kaynak olarak kullanılabilmesi önerilmektedir. Bu yerinde 

bir öneridir. Tarihçilerin belgeleri tarayarak tarihsel olayı, durumu, kurumu, ilişki düzenini 

anlamak için gerçekleştirdikleri çalışmalardan sosyolog, kendi adına çok şey bulabilir, farklı 

yorumlar yapabilir. Tarihçiler de sosyologlardan bir olgunun, kurumun, olayın  toplumsal 

analiz yaklaşımlarını alabilirler.   

Abrams’a göre, tarihsel sosyoloji evrimsel gelişimin büyük şemalarını geçmiş ve şimdi 

ilişkisine empoze etmek değildir; basitçe bugünün tarihsel arka planını tanımak da değildir. 

Tarihsel sosyoloji bir taraftan, kişisel eylem ve deneyim diğer taraftan toplumsal organizasyon 

(sosyal örgütlenme) ilişkisini zaman içinde sürekli olarak inşa edilen bir şey olarak anlamak 

çabasıdır. Sürekli inşa sürecini toplumsal analizin odak noktası kılar. Söz konusu süreç çok 

çeşitli bağlamlarda çalışılabilir: kişisel biyografi ve kariyerlerde; uygarlıkların doğuş ve 

çöküşünde; bir devrim ya da bir seçim gibi belirli olaylar ya da refah devletinin teşekkülü ya 

da işçi sınıfının oluşumu gibi belirli gelişmelerin ortaya çıkmasında. Sosyologların en çok 

ilgilenmeyi tercih ettikleri hususi bağlam sanayileşmeye geçiş süreci  olarak isimlendirdiğim 

bağlamdır. Ancak nihayetinde tarihsel sosyoloji dünyanın hangi parçasını çalışmayı 

seçtiğinizden ziyade onu nasıl yorumladığınız meselesidir. Ve bu temelde ilk olarak, sosyolog 

ve tarihçi arasından zorunlu bir farkın olmadığı; ikinci olarak, kendisini ciddiye alan 

sosyolojinin tarihsel sosyoloji olması gerektiği söylenebilir (Abrams:1994: 16-17). 

Bu metinden çıkarılacak sonuçlar;  

*Bu haliyle Saint-Simon, A.Comte ve hatta Marx gibi evrimsel gelişim aşamaları hakkında 

teori geliştirmek tarihsel sosyoloji olarak kabul edilmez.  

*Tarihsel sosyoloji kişisel eylem /deneyim ile  sosyal örgütlenme ilişkisini zaman içinde 

sürekli olarak inşa edilen bir şey olarak anlar. Mills’in tarih ve biyografi dediği şey bu olsa 

gerek.  

*Tarihsel sosyolojide çalışılan konudan çok, tarihsel karşılaştırmanın nasıl yapıldığı 

(yöntemi)  ve    nasıl yorumlandığı önemlidir.  

Tarihsel sosyoloji  sosyolojinin alt disiplini midir?    

Tarihsel sosyoloji alanında çalışan Skocpol şöyle diyor; “Tarihsel sosyoloji, sosyolojinin 

içinde bir alt-alan ya da kendi kendine yeten bir uzmanlık değildir, olmamalıdır da.  
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Sosyologlar soruşturmayı tercih ettikleri sorunlarla, kullandıkları araştırma yöntemleriyle ve 

geliştirdikleri savların üslubuyla her zaman eklektik olmuşlardır.” (Skocpol, 2014: 402). 

Bu yargısıyla yazar, tarihsel sosyolojiyi alt-alan veya özel sosyoloji olarak kabul etmiyor, 

sosyolojinin kendisi olarak algılıyor. Buna rağmen farklı sosyoloji /tarihsel sosyoloji yapma 

biçimleri ortaya çıkacağını kabul ediyor.   

Tilly “tarihsel sosyoloji” kavramının kullanılmasına ve alt-disiplin olarak ilan edilmesine 

karşı çıkar; "Tarihsel sosyoloji" denilen bir şey hakkında konuşmuyorum. Bu ifade hiç icat 

edilmemiş olsaydı, daha mutlu olurdum. Ayrı bir inceleme alanının -sözgelimi, siyasal 

sosyolojiye ya da din sosyolojisine paralel bir alanın- var olduğu kanısını uyandırıyor. Teorik 

olarak tutarlı konulardan çok, tekniklerden ve yaklaşımlardan alt disiplinler çıkarmaya itiraz 

ediyorum.”(Tilly, 100; aktaran Hunt, 2014: 272). 

Tarih ve sosyoloji buluşmasını ustalıkla sağlayan Tily’in bunu ifade etmesi önemlidir. Bu  

alanda çalışan Abrams da benzer şekilde değerlendirir; “Sosyolojik açıklama zorunlu olarak 

tarihseldir. Dolayısıyla tarihsel sosyoloji sosyolojinin özel bir türü değildir; daha ziyade 

disiplinin özüdür.” (Abrams:1994: 2).  

Bu görüşlere  alternatif olarak Amerikan Sosyoloji Derneği başkanlığını (1987) yapan Melvin 

Kohn’a1 göre “Tarihsel sosyoloji, sosyolojinin en önemli belki de en hızlı büyüyen alt 

dallardan biri haline gelmiştir.” (Neuman,2007: 603).Burada tarihsel sosyoloji, sosyolojinin 

alt-dalı, özel sosyoloji olarak algılanmış.  

Sosyoloji güncel ile tarihsel olanın birlikteliğini savunarak ilerler. Tarihsel olanı incelemek 

onun sorumluluk alanı içindedir. Bunun için özel sosyolojilerde olduğu gibi (bilgi, kent, din, 

aile, iletişim vb.) sınırlandırılmış bir alan söz konusu olamayacağı için “tarihsel sosyoloji” 

adıyla özel bir sosyoloji (sosyolojinin alt alanı) oluşturulması gerekmiyor. Ancak sosyolojinin 

tarihsel alana özel ilgisini belirtmek ve  bu alandaki çalışmaları desteklemek adına “tarihsel 

sosyoloji” kullanılabilir. Tarihsel sosyoloji, adı üzerinde, tarihselliğe önem atfeden  bir 

sosyoloji olarak görünüyor. Ayrı bir özel sosyoloji veya  sosyolojinin alt disiplini değil.  

Tarihsel sosyoloji, tarihsel karşılaştırmalı araştırmanın bir parçasıdır. Tarihsel sosyoloji; 

“tarihsel verilere bir yaklaşım geçmişi sosyolojik modeller ve kuramlar açısından anlamaya ve 

açıklamaya çalışan bir tarihçilik tarzıdır… Alternatif olarak, tarihsel veriler sosyolojik 

kavramlar, ilkeler ve kuramların geçerliliğini göstermek ve test etmek için kullanılabilir.” 

(Neuman, 2007: 620). 

                                                           
1 Melvin Lester Kohn (1928 - 19 Mart 2021)  Amerikalı bir sosyolog ve Amerikan Sosyoloji Derneği'nin eski 

başkanı . Johns Hopkins Üniversitesi'nde profesördü ve sosyal yapı ve kişilik üzerine araştırmalar yaptı. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_psychology
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Bize göre, tarihsel sosyoloji, sosyolojinin tarihsel konulara karşılaştırmalı olarak yönelmesini 

ifade etmektedir. Bir “tarihçilik tarzı” olmaktan çok, geleneksel sosyoloji anlayışına bağlı 

olarak tarihle kurulan ilişkiyi yansıtır.    

Tarihsel Sosyolojide  Modeller / Stratejiler  

Tek tip bir sosyoloji olmadığına göre, tek  tip “tarihsel sosyoloji” de olmayacaktır. Doğal 

olarak farklı modeller, farklı yöntemler uygulanacaktır. Skocpol’un belirlediği üzere, üç 

model öne çıkmaktadır:  

Birinci model: Genel bir modelin bir ya da daha fazla örneğe uygulanması 

İlk dönem tarihsel sosyoloji modelleri içerisinde Durkheimcı ve Parsonscu yapısal işlevselci 

düşünceler etkili olmuştur. Örnekleri:  Neil Smelser (Sanayi Devriminde Toplumsal Değişim, 

1959). Kai Erikson (Dik Başlı Püritenler: Sapmanın Sosyolojisi Üzerine Bir Çalışma, 1966).  

Bu model tekil veya çoklu  tarihsel olaylara uygulanmadığı takdirde çok soyut düzeyde kalır.  

Uygulandığı zaman da tarihsel sunumları, peşinen kabul edilmiş bir teoriye uydurmakla 

suçlanabilir. 

Bu modelde işlevselci olmayan, hatta radikal sayılabilecek isimler de vardır: Wallerstein;  

Tilly ve Anderson gibi. 

Bu modeli kullananlar; Tekil vaka seçenler: Erikson, Schwartz, Wallerstein;                                    

Çoklu Vaka seçenler: Smelser , Tilly ve    Anderson 

İkinci model: Tarihi yorumlamak için kavramları kullanma 

Tarih sosyologlarının düzenli kullandıkları ikinci başlıca strateji de geniş tarihsel örüntüler 

hakkında anlamlı yorumlar geliştirmek için kavramları kullanan stratejidir. “Yorumlayıcı tarih 

sosyologları” olarak da isimlendirilen bu gruptakiler, tarihin anlamlı yorumlarını ararlar.  

Bu strateji, bazı bakımlardan, yapısal işlevselcilerin, Marksistlerin ve başkalarının çok genel 

teorik modelleri tarihe geçici olarak uygulama çabalarına bilinçli bir eleştirel yanıt olarak 

kabul edilir. Reinhard Bendix (örn.Endüstride İş ve Yetki, Ulus İnşası ve Yurttaşlık) ve E. P. 

Thompson'ın çalışmaları (Örn. İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu)   bu modele örnektir.  

Yorumlayıcı tarih sosyologları   tarih temelindeki soruları sorarlar ve “ne oldu"yu anlamaya 

daha fazla ilgi gösterirler. Her bireysel tarihsel bağlama özgü özellikleri aydınlatmak üzere, 

vakalar arasında karşıtlıklar kurmak için karşılaştırmaları kullanırlar. 
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Bu modeli kullananlar; Tekil vaka seçenler: Thompson, Starr, Gouldner;                                                       

Çoklu Vaka seçenler: Bendix,  Geertz  , Fredrickson    

Üçüncü model : Tarihteki nedensel düzenlilikleri çözümleme 

Bu modelde nedensel düzenliliklerin -en azından sınırlı düzenliliklerin- tarihte 

bulunabileceğini varsayılır. Tarihsel vakaların görünüşleri ile  bu düzenlilikleri açıklamaya 

yardım edebilecek alternatif hipotezler arasında sürekli ilişki kurulur.  

Her zaman alternatif hipotezler araştırılır ya da üretilir. Eldeki tarihsel soruna yaklaşmada 

yardımcı oluyorsa karşıt gibi görünen teorik paradigmalardan çıkan düşünceler 

birleştirilebilir. Ya da eski teoriler bütünüyle bir tarafa bırakılabilir ve tarihsel malzemeden 

geçici olarak yeni bir açıklama üretilebilir. Mevcut herhangi bir teoriye bağlanmak yerine 

önemli tarihsel örüntüleri açıklamaya yetecek somut nedensel yapılandırmaların keşfine 

çıkılır. 

Gerçekten de, tarihsel sosyolojinin bu analitik türünde araştırma, her zaman, açıkça ortaya 

konan tarihsel bir sorunu ele alır. Örneğin Charles Tilly'nin The Vendee'de sorduğu gibi, 

Fransız Devrimi'ne karşı köylü ayaklanmaları nerede, nasıl ve niçin gerçekleşti, genel 

modernleşme bağlamında kolektif protesto sorununa nasıl ışık tutabilir? Barrington Moore'un 

Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri’nde  sorduğu gibi neden ticarileşmekte 

olan bazı monarşiler demokrasilere yol açtı da, bazıları faşist ya da komünist diktatörlüklere 

yol açtı? Skocpol’un  Devletler ve Sosyal Devrim   adlı çalışmasında sorduğu  gibi Fransız, 

Rus ve Çin devrimlerinin sebep ve sonuçları neden birbirine benzer ve modernleşmekte olan 

öteki tarımcı devletlerde siyasal kriz ve çatışma dönemleri neden  aynı yönde gelişmez?   

Bu modeli kullananlar; Tekil vaka seçenler: Skocpol’un makalesi;     

Çoklu Vaka seçenler: Brenner, Skocpol'un kitabı, Moore, Tilly (Skocpol, 2014: 406-422). 

Tarihsel sosyolojide yöntem değerlendirmeleri  

Weber, tarihsel-karşılaştırmalı araştırma yöntemi ile sosyolojinin gelişmesine katkıda 

bulunan bir sosyologdur.  Weber metodolojik ilkelerini birçok çalışmasına yansıtmıştır. 

Sosyal Bilimlerde ve Sosyal Politikada “Nesnellik” adlı makalesinde bilim anlayışını net 

olarak ifade etmiştir; “Bizi ilgilendiren sosyal bilim tipi, somut gerçekliğin empirik bilimidir . 

Hedefimiz, içine girdiğimiz gerçekliğin karakteristik biricikliğini anlamaktır. Bir yandan, 
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çağdaş tezahürleri içerisinde tekil olayların arasındaki ilişkileri ve taşıdıkları kültürel 

anlamı, öte yandan ise, bunların tarihsel olarak başka türlü değil de neden böyle olduklarını 

anlamak istiyoruz” (Weber,2012: 99).  

Weber’e göre nihaî amaç, somut tarihsel olayların ve örüntülerin kültürel anlamının bilgisine 

ulaşmaktır. 

Weber tarihi dinamik bir süreçler ağı ve almaşık gelişim patikaları olarak algıladı. Tarihi 

süreç içinde yapısal değişimin ancak karşılaştırmalı analizlerle kavranabileceğini öngörmüş 

olması onun metodolojisinin bir sonucudur. Almanya’da onun sadık öğrencilerinin bazılarının 

tarihçi olması bu nedenle tesadüfî değildir (Ringer, 2006: 200-201). 

Weber’in metodoloji hakkında şu sonuca varabiliriz; 

(1)Tarihsel olgular, yapısal değişim içinde karşılaştırmalı analizlerle kavranabilir.  

(2) Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisi tek bir nedenle açıklanamaz. Çoklu nedenler 

seti her zaman daha anlamlıdır.  

Böyle bir yaklaşım sosyolojinin nesnel bilim olma  çabasına  uygun düşer.  

Weber’in eserlerinin önemli bir kısmını “Sosyoloji Yazıları” adlı çalışmada  toplayan ve  

çeviren Mills, sosyolojinin tarihle işbirliği konusunda Weber’e yakındır. Mill’se göre, 

araştırmacılar (sosyolog veya diğerleri) yöntemi yansıtan üç tür soruya cevap aramaları 

gerekmektedir; (özetle):  

(1) İnceledikleri toplum, bir bütün olarak, nasıl bir yapıya sahiptir? Toplumun öğeleri 

nelerdir ve bunlar kendi aralarında birbiriyle nasıl bir bağlantı içine konumlanmışlardır? 

İnceleme yaptıkları toplum ile diğer toplumsal düzenler arasında ne gibi farklılıklar vardır?  

(2) İnsanlık tarihinde, inceledikleri bu toplumun yeri nedir? İnceledikleri toplumun 

değişimi nasıl bir mekaniğe sahiptir? Araştırmacı olarak kendisinin yaşadığı tarih dönemi ile, 

tarihin diğer dönemleri arasında ne gibi farklılıklar vardır?  

(3) Yaşanılan tarih döneminde, içinde yaşanılan toplumda başat insan tipleri nedir? Hangi 

yeni insan tipleri başat duruma geçmek üzeredir? (Mills, 2000: 17-18). 

Bu metinden çıkaracağımız davranışlar şöyle ifade edilebilir; (1) İncelenen toplumun yapısı, 

öğeleri, öğeler arasındaki etkileşimi anlamak, (2) Bu toplumun tarihsel macerasını, süreçleri,  

bütünsel olarak kavramak, (3) Yaşanılan tarih döneminde, içinde yaşanılan toplumda başat 

insan tiplerini belirlemek. (Son vurgusu Weber’in “ideal tip” yaklaşımına hatırlatmaktadır.) 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

28 

 

Bütün bunlar tarihsel sosyolojinin nasıl çalıştığına dair önemli  tespitlerdir.    

Tarihsel sosyoloji alanında çalışanların tek bir yöntem anlayışı olmadığı /olmayacağı açıktır. 

Tarihten gelenler ile sosyolojiden gelenler arasında farklılıklar görüldüğü gibi, sosyoloji 

kökenli olanlar arasında da farklılıklar olabilir. Bu doğal bir durumdur ve sosyoloji 

anlayışlarına, dünya görüşlerine, yöntemleri benimseme ve kullanma yetkinliklerine göre 

değişmektedir.  

Tarihsel sosyoloji  alanında çalışanlara ilham kaynağı olan Fransız tarihçi  Marc Bloch 

(1886-1944), ABD’li tarihçi, siyaset bilimci ve sosyolog Charles Tilly (1929-2008),ABD’li  

sosyolog Immanuel Wallerstein (1930-2019) benzerliklerin yanında farklı yaklaşımlarıyla 

özgün eserler vermişlerdir.  

Marc Bloch (1886-1944) öncelikle sosyal  tarih anlayışının ilk  güçlü temsilcisi olan  

Annales Okulunun kurucularındandır. Bloch, yerel tarihçilere salt rastgele olguları 

derlemekten vazgeçmelerini, antikacılıktan sakınmak için, daha kapsamlı incelemeleri 

okumalarını ve bütün bölgeleri anlamalarını öğütlüyordu (Chirot, 2014: 38). 

Konuyla ilgili bir  makaleden hareketle  Bloch’un yöntem anlayışını netleştirebiliriz; (1) salt 

rastgele olguları derlemeyin (2) kapsamlı düşünün, bütünü anlamaya çalışın.  (3) 

soruşturmaların sonuçlarını birlikte karşılaştırın (4) benzerlikleri bulun, aykırı olanları  

açıklayın  ve   reddedin. (5) sonsuz bölgesel çeşitlilikler arasında temel olguları  bulun. (6) 

sahte benzerlikleri temizleyin. (Chırot, 2014: 38). 

Bu yöntemsel  yaklaşım  tarihsel sosyoloji alanında çalışanları etkilemiştir.  

ABD’li tarihçi, siyaset bilimci ve sosyolog Charles Tilly (1929-2008), tarihsel dokümanların, 

belgelerin, arşivdeki gazetelerin vb. taranmasıyla nicel yönteme; metinlerdeki anlamı 

yorumladığı zaman  ise nitel yönteme yakın duruyordu.  

Tilly New York  Yeni Toplumsal Araştırmalar Okulu’nda profesör olarak çalışırken  

Toplumsal Değişim Araştırmaları Merkezini de  yönetmiştir. Bu merkez Tilly'ye, tarihsel 

sosyologlar arasında eşi olmayan bir araştırma programı sağlamıştır. Böylece Tilly, geniş 

devlet fonlarıyla,  el emeği ile çalışan bilim insanlarının ulaşabileceği kaynakları çok aşan, 

uzun erimli, nicel projeleri başlatabilmiştir  (Hunt, 2014:271). 

Tilly Fransa' da (ve şimdi Büyük Britanya'da da) kolektif eylemdeki değişimlerle ilgili çeşitli 

açıklamaları test etmek istediği için, zamann önemli bir bölümünü  verilerin toplanmasına 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
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ayırmıştır. Çok sayıda  eleman, programcı ve veri analisti gazetelerden, siyasal yıllıklardan, 

yayımlanmış hükümet raporlarından ve arşiv belgelerinden ölçülebilir kanıtlan seçip işleme 

görevini üstlenmişti. Tilly ile Shorter Fransa’da Grevler adlı eserindeki çözümlemeler için 

yaklaşık 110.000 grevin belgelerini kullandılar. Parislilerin Haziran 1848 ayaklanmasıyla 

ilgili makalelerinde Tilly ile Lees yaklaşık 11.000 katılımcının toplumsal arka planını 

araştırdılar (Hunt, 2014:284). 

Fransız tarihini incelemek için arşiv yöntemlerini ve sosyolojik hipotezleri sınamak için nicel 

istatistik tekniklerini eş zamanlı kullanmıştır. 

ABD’li sosyolog Immanuel Wallerstein (1930-2019). 1960'larda bir Afrika uzmanı ve 

üniversiteler hakkında, 1960'lann sonlarındaki öğrenci ayaklanmalarına sempati duyan  

Wallerstein, 1974'te [Modern Dünya Sistemi: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyılda Avrupa Dünya 

Ekonomisinin Kökenleri] yayımlanana kadar büyük bir üne ulaşmadı. Bu kitap, 15. yüzyıldan 

erken 17. yüzyıla kadar Avrupa genişlemesinin ekonomik ve toplumsal tarihinin yeni bir 

büyük sentezini yaratma girişimiydi. (Ragın ve  Chırot, 2014: 305).  

Wallerstein, kendi çalışması hakkında üniversite öğrencilerine verdiği seminerde şunları 

söyler; “Ben dünya-sistemleri analiziyle otuz yıldan daha uzun bir süredir uğraşıyorum ve 

onun hakkında yazıyorum. Dünya-sistemleri analizini, modern dünya-sistemin tarihini ve 

mekanizmalarını tarif etmek için kullandım. Onu, bilgi yapılarını ayrıntılarıyla tasvir etmek 

için kullandım. Onu bir yöntem ve bir bakış açısı olarak tartıştım...” (Wallerstein, 2011 :12). 

Wallerstein, analiz birimini ve temel kavramlarını açıklar;  

“Dünya-sistemleri analizi her şeyden önce, ulusal devleti temsil eden standart analiz biriminin 

yerine "dünya-sistem" olarak adlandırılan bir analiz biriminin geçirilmesiydi. Bir bütün olarak 

bakıldığında, tarihçiler ulusal tarihleri, iktisatçılar ulusal ekonomileri, siyaset bilimciler ulusal 

politik yapıları ve sosyologlar da ulusal toplumları analiz ediyordu. Dünya-sistemleri 

analistleri, bu duruma kuşkuyla bakıyordu... Araştırma nesnesi olarak ulusal devletlerin 

yerine şimdiye kadar sadece üç varyant halinde var oldukları iddia edilen "tarihsel sistemleri" 

geçirdiler: mini-sistemler ve iki tür "dünyasistemleri" -dünya-ekonomileri ve dünya-

imparatorlukları  (Wallerstein, 2011 : 41). 

Ulusal olanın üstünde ve ötesinde, dünya-sistemleri kavramının yerleştirilmesi, dünya 

sistemini yöneten aktörlerin anlaşılması bakımından da önemlidir.    
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Wallerstein,  merkezi kavram olarak “Dünya-sistemi” kavramını şöyle açıklar;    

“Dünya-sistemi sosyal bir sistemdir; sınırları, yapıları, üye grupları, meşruiyet kuralları ve 

bağdaşıklığı vardır... Bana göre bir sosyal sistemin en ayırt edici özelliği şudur: İçindeki 

yaşam büyük oranda kendi başına-bağımsız ve gelişmesinin dinamikleri de büyük oranda 

içseldir (Wallerstein, 2015 : 24). 

Wallerstein’a göre dünya-sistemleri bütünsellik içinde içsel dinamiklerle çalışır.  Ancak bu 

durum periferiler için dışsal dinamik anlamına gelir.  

Dünya-sisteminin merkez -çevre bağlamında yapılandığını söyleyen yazar, periferinin 

/çevrenin devletin de ötesinde bölgeye işaret ettiğini söylüyor:  

“Dünya-ekonomileri merkez-devletler ve periferi alanlar olarak ikiye ayrılır. Periferi 

devletleri demiyorum çünkü periferi bölgesinin bir özelliği yerel devletin zayıf olmasıdır. Bu 

hiç var olmamaktan (yani, sömürge durumundan) düşük bir özerklik derecesine (yani, neo-

sömürge durumuna) sıralanabilir. Bunun yanında, ekonomik etkinliklerin karmaşıklığı, devlet 

mekanizmasının gücü, kültürel bütünlük gibi birçok boyutta merkez ve periferi arasında 

bulunan yarı-periferi bölgeler de mevcuttur.” (Wallerstein, 2015: 466). Bu söylem belki 

şöyle ifade edilebilir:                                                        

                                                                   MERKEZ (çekirdek)  

                                 yarı-periferi  bölgeler               yarı-periferi bölgeler 
 

                            periferi alanlar             periferi  alanlar                periferi   alanlar                         
 

Wallerstein’a göre bu yarı-periferi bölgelerden bazıları belli bir dünya-ekonomisinin önceki 

versiyonlarının merkez bölgeleriydi. Bazıları da sonraları, deyim yerindeyse, genişleyen 

dünya-ekonomisinin değişen jeopolitiği sonucu yükselen periferi bölgeleriydi (Wallerstein, 

2015: 466). 

Wallerstein'ın çekirdek /merkez devletler ile çeper arasında kalan, yarı-çeper ülkelerin 

durumunu analiz eder.  Yarı-çeper ülkeler çekirdek statüsü için rekabete girerler ki bu dünya 

sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar. Yarı-çeper, çekirdeğin kirli işlerini yaparak, çeper 

düşmanlığının odağı olarak ve eski sınai merkezlerde ücretler çok yükseldiğinde çekirdeğin 

yatırımlarına ev sahipliği yaparak sistemde bir tür orta sınıf gibi hareket eder. 16. yüzyılın 

sonundan 19. yüzyılın başına kadar İspanya, Latin Amerika'yı çekirdek için kontrol etmiştir 

(Ragın ve  Chırot, 2014: 332). 
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Wallerstein, “Dünya-ekonomileri”ni   (merkez- yarı-periferi bölgeler- periferi alanlar)  olarak 

hiyerarşik bir sistem olarak açıklarken aslında adil olmayan güç/iktidar ilişkilerini de 

sorgulama imkanına kavuşmaktadır. Bu sistemde ulus-devletlerin güç/iktidar yitimine 

uğradığı, bunun yerine ulus-üstü   yapıların dünya sistemini yönettiği anlaşılıyor.  Wallerstein,  

küreselleşen dünyanın, yeni dünya düzenini veya Bauman’ın belirttiği gibi yenidünya 

düzensizliğinin  bir resmini çiziyor.  

Wallerstein, 1970’lerde “dünya sistemleri” analizinin ilk hedefinin modernleşme teorisini 

protesto etmek olduğunu belirtir (Wallerstein, 2000 : 212).  Şüphesiz bunda 1968 ruhunun 

önemli bir rolü vardır.  

Wallerstein'ın dünya-sistemi perspektifinin tarihsel çözümleme bakımından anlamını tam 

olarak kavramak için, sosyal bilimlerdeki ana rakibiyle, gelişimci perspektifle karşılaştırmak 

gerekir. Gelişimci perspektifin tanımlayıcı özelliği, değişimi toplum düzeyinde içten 

kaynaklanan bir süreç olarak görüşüdür. Bu görüş, işlevselcilik gibi modern  teorilerde ve 

Durkheim ve Marx gibi klasik teorisyenlerin yazılarında vardır. Gelişimci değişim görüşü 

çekicidir; çünkü değişimin toplumsal yapısal kaynaklarını vurgular ve böylece tarihsel 

değişimin sosyolojik gibi görünmesine yol açar (Ragın ve  Chırot, 2014: 336). 

Wallerstein, değişimin dıştan kaynaklandığını savunarak  kendi teorisini inşa eder. 

Wallerstein'ın bakış açısının arkasındaki temel düşünce şudur: içinde ülkelerin faaliyet 

gösterdiği teorik bir dünya sistemi modeli kurulursa, dıştan kaynaklanan değişimi bilimsel 

olarak ele almak mümkündür. Her şeyden önce, tek tek ülkeler için dıştan kaynaklanan şey, 

hepsini kucaklayan dünya sistemi için içten kaynaklanan olur (Ragın ve  Chırot, 2014: 333). 

Yapısal-işlevselci paradigmalar ile çatışmacı paradigmalar farklı işler. Wallerstein’ın 

paradigması genel anlamda çatışmacıdır. Çatışmayı yeniden üretense dünya-sisteminde yer 

alan çekirdek-yarı çeper-çeper gerilimidir. Dış dinamiklerden kaynaklanan toplumsal değişim 

belirleyicidir.  

Wallerstein nasıl çalışıyordu? Onun da Tilly gibi içinde olduğu bir araştırma merkezi ve onun 

insan kadrosu ve olanakları vardı.  

Wallerstein, Terence Hopkins'in2de desteği ile entelektüel etkisini güçlendirip artıracak 

araştırmaları ve yayınları beslemek üzere Binghamton'daki New York Eyalet Üniversitesi'nde 

                                                           
2 Terence Hopkins (1928- 1997), Immanuel Wallerstein , Giovanni Arrighi ve diğerleriyle dünya sistemleri 

teorisi üzerinde işbirliği yapan Amerikalı bir tarihsel sosyolog.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Arrighi
https://en.wikipedia.org/wiki/World_systems_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/World_systems_theory
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önemli bir merkez yaratarak, kendi dünya-sistemi görüşünün kurumsallaşması yönünde güçlü 

bir adım atmıştır. Fernand Braudel3 Merkezi  olarak adlandırılan  bu araştırma biriminin    

uluslararası seçkin makale ve yorumları bir araya getiren dergisi (Review) vardır. Merkez, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çeper alana dönüşme süreci gibi konularda kimi önemli 

çalışmalara girmiştir. (Ragın ve  Chırot, 2014: 344). 

Wallerstein, Annales okulu’nun Amerikalı bir versiyonunu yaratmak ister. Wallerstein 

versiyonunun, sadece bir bilimsel çalışma programı değil, karmaşık ve uzun erimli bir siyasal 

programı da vardır. Sadece kapitalist dünya sisteminin tarihini anlamaya değil, sosyalist bir 

dünya sisteminin ortaya çıkması için entelektüel zemin hazırlamaya da çalışacaktır. 

Wallerstein devasa bir iş üstlenmiştir. Bütünüyle başarılı olmasa da, geç 20. yüzyılın siyasal 

entelektüelleri ve tarihsel çalışma üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayı güvenceye alacak 

kadar başarılı olmuştur (Ragin ve  Chirot, 2014: 344). 

Görüldüğü gibi her üç araştırmacı (Bloch, Tilly,  Wallerstein) araştırma merkezi niteliğindeki 

organizasyonlar içinde, çok sayıda kişinin katkısıyla, geniş dokümanlara ulaşabilmişlerdir. 

Ekonomik ve insan unsurunun desteği bu tür araştırmalarda sonucu önemli ölçüde belirler.   

Tarihsel durumun anlaşılması arşiv taramasını, belgelerin incelenmesini, dokuman analizini 

gerekli kılar. Bu belgelerin  bir kısmı  tarihçilerden elde edilebileceği gibi sosyologlar /sosyal 

bilimciler de doğrudan elde edebilirler.   

Skocpol’ün son dönem çalışmalarını esas alarak yöntemsel çıkarımlarda bulunur. Bunları   

özetlersek;  

*Nicel ve nitel yaklaşımları kullanan Tilly, öğrencileri ve birlikte çalıştıkları kişiler, 

özellikle modern Avrupa tarihinde değişen kolektif eylem biçimlerini betimleyip tarihsel 

olarak açıklamaya çalıştılar. Wallerstein ve taraftarları, dünya sistemini önererek, daha teorik 

bir yaklaşım benimsediler ve ardından, yeni bakış açısının inandırıcılığını göstermek için, 

çeşitli zaman, mekân ve sorunlar üzerine çeşitli türden incelemeler yaptılar. 

*Şu anda tarih yönelimli sosyologlar tarafından ele alınmakta olan zengin bir konu 

yelpazesinin işaretleri de görülmektedir. Bu bilim insanlarının kullandıkları yöntemlere ve 

düşüncelere bakan biri, çeşitliliği ve yararlı eklektisizmi hemen fark edecektir. 

                                                           
3 Fernand Braudel (1902-1985) Fransız tarihçi. Annales okulunun temsilcilerinden. İlk eserini Nazilere  esir 

düştüğü 1940 -1945 yılları  arasında kaldığı   hapishanede yazar. İkinci Filip Döneminde Akdeniz ve Akdeniz 

Dünyası adlı bu çalışması Sorbonne Üniversitesinde  doktora derecesi olarak kabul edilir.   
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*Tarihsel sosyolojinin uygun yöntemleri için mekanik bir tarif yoktur. Yine de, tarihsel 

yönelimli sosyolojik çalışmanın bütün erimini inceleyen biri,  alternatif araştırma ve yazma 

stratejileri "haritası" çıkarabilir. Böyle bir harita, herhangi bir verili soruşturma için 

yöntembilimsel hükümler sağlayamaz. Fakat tarihsel sosyolojinin hem uygulayıcılarını, hem 

izleyicilerini alternatif yaklaşımların amaçlarına, avantajlarına ve dezavantajlarına duyarlı 

kılabilir. 

*Çoğunlukla öyle olmalarına karşın, "vakalar"ın ulusal toplumlar olması gerekmez. 

Uygarlıklar, dünya sistemleri, kültürel sistemler, kurumsal kesimler, gruplar, örgütler, 

topluluklar ya da soruşturulan süreçlerin ya da nedensel ilişkilerin alanları olan öteki 

çözümleme birimleri olabilirler (Skocpol, 2014: 404-406). 

Buradan şu sonuçlara ulaşabiliriz: Tarihsel-toplumsal araştırmaya yönelen sosyologlar 

konu, yöntem ve teknikleri seçmede alabildiğine serbest davranmaktadırlar. Tarihsel 

durumların, kurumların, olguların, tekil olayların değişim içinde, karşılaştırmalı olarak 

araştırılmasını, yorumlanmasını  amaçlarlar. Tarihsel karşılaştırmalı çalışmalar ulusal sınırlar 

içinde olabileceği gibi, farklı uluslar veya  bölgelerle de ilgili olabilir.  

Bize göre tarihsel sosyolojinin araştırmaları  doğal olarak  nitel yönteme daha yakındır.  Bu 

yöntemin  nihai amacı bazı kavramlara veya bir teoriye  ulaşmaktır. Sosyolojik teorilerin  

varlığı büyük ölçüde bu tür araştırmalara  bağlıdır.  

Tarihsel  Sosyolojinin Gelişme Süreci 

Kurucu Sosyologlar ve Avrupa’da Tarihsel Sosyoloji  

Mills, sosyolojinin kurucularının (Comte, Spencer, Marx, Weber) tarih kurumuna doğru 

yönelimlerinin olduğuna dikkat çeker. Ona göre, bu düşünürlerin elinde toplumbilim hem 

tarihsel hem de sistematiktir. Tarihseldir, çünkü geçmişe ait konular ve materyaller üzerinde 

çalışmakta ve geçmişe ait konularla ilgilenmektedir; sistematiktir, çünkü tarihin akışındaki 

“aşamaları” birbirinden ayırt etmek ve toplumsal hayatın düzenliliklerini saptamak için böyle 

olmak zorundadır (Mills, 2000: 44). 

Skocpol‘a göre, Tocqueville, Marx, Durkheim ve Weber Avrupa sınai ve demokratik 

devrimlerinin toplumsal kökenleri ve sonuçlarıyla ilgili önemli sorular sorup değişik de olsa 

yanıtlar sunduklarında, tarihsel sosyolojinin ana gündemleri ilk kez tespit edilmişti (Skocpol, 

2014: 396). 
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Kurucu sosyologların  sosyolojinin tarihselliğine verdikleri önem doğal olarak daha sonra 

“tarihsel sosyoloji” alanının oluşmasına   zemin  oluşturacaktır.  

Fakat bazı kurucu  sosyologlar -Saint-Simon, A.Comte, Marx gibi- doğa yasaları gibi 

toplumsal yasalara bağlı olarak toplumların evrimini öngördüler. Bu  yaklaşımlarına rağmen 

eğer  sosyoloji tarihle doğrudan bir ilişki kurmuş ise bu isimlerin  bunda payı büyüktür.   

Marx, tarihsel süreçte üretim tarzlarının  antik (köleci), feodal, Asya tipi, kapitalist olarak 

ardı sıra değiştiğini ve bu değişimin devam edeceğini öngörür. Marx tarihselliğe özel bir 

önem atfettiği ve var olan sistemi yani  kapitalizmi ayrıntılı bir şekilde analiz ettiği için 

tarihsel sosyoloji anlayışının hazırlayıcılarından biri kabul edilebilir.  

Karl Popper,  Marx’ı “salt tarihsicilik” ve  “tarihsel kehanet”e yönelmiş olmakla eleştirmiştir. 

Popper, Marxçılığın bir yöntem olduğunu kabul ettiğini belirtir: “Yöntem olarak eleştiriden 

uzak olacağına inanmak yanlıştır… Marxçı yöntemi uygulamacı ölçülere göre 

değerlendirmemiz gerekir. Ben, Marxçılığı salt tarihsicilik olarak nitelemekle, onun 

gerçekten de pek zayıf bir yöntem olduğunu söylemek istiyorum.” Popper’a göre, bir kuramın 

bilimselliğinin ölçütü onun yanlışlanabilmesi ya da sınanabilmesidir. Popper bu nedenle 

Marksçı tarih kuramının bilimselliğinden kuşku duyar. Çünkü bu kuramlar kendilerini 

doğrulayan argümanları öne çıkartıyorlardı  (Popper, 1994: 82). 

Kurucu sosyologlarda  bugünkü manada tarihsel durumların zaman ve mekan bakımından 

karşılaştırılması, odaklanan bir veya birkaç  problemin anlaşılır kılınması ve teorik bir sonuca 

ulaşması amaçlanmadığı için  onların çalışmaları  kapsam dışında tutulacaktır.    

Tarihsel sosyolojide yöntemsel katkısı nedeniyle  başlangıç noktası  genellikle M. Weber 

kabul edilmektedir. Biz de onun görüşlerini esas  alarak ilerleyeceğiz.    

Weber, tarihsel-karşılaştırmalı araştırma yöntemi ile tarihsel-sosyolojinin gelişmesine katkıda 

bulunan bir sosyologdur. Onun yöntemdeki kararlılığını başta Protestan Ahlakı ve 

Kapitalizmin Ruhu olmak üzere diğer çalışmalarda da görmek mümkündür. 

Ringer şu tespiti önemlidir;  “Weber asla “anlatısal tarihsel” gibi bir şey ya da “özgül olaylar” 

hakkında bir döküm kaleme almamıştır. O, her zaman, öncelikle uzun dönemli yapısal 

değişmeleri inceleyen bir (karşılaştırmalı) tarihçi ya da tarihsel sosyologdu. Protestan Etiği 

uzun başlıklı denemesi onun tarihsel süreçlere ve gelişime verdiği ağırlığı göstermektedir.” 

(Ringer,2006: 206). 
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Weber’in işaret ettiği  tarihsel olgular  tüm motifleriyle bilinemeyeceği için  bunları rasyonel 

olarak bilincimizde yeniden kurmak gerekecektir. Bu yeniden kurma pozitivist sosyolojide 

olduğu gibi  tarihsel süreci yasa üzerine taşımak şeklinde değil, bir ideal tip modeli içinde 

olacaktır. İdeal tip örneğinde “kapitalizm “kurgulandığında elimizde kullanılabilecek rasyonel 

bir araç var demektir (Özlem,1990: 144). 

Weber’in otorite /egemenlik için  “ideal tip” geliştirmesi  tarihsel olguların  anlaşılmasında 

önemli bir  olanak sağlamaktadır.  Bu egemenlik biçimleri (1)geleneksel (2)karizmatik (3) 

yasal-ussal niteliktedir. Bu tarihsel modeller sosyolojide önemli açılımlar sağlamaktadır.  

Weber’in Protestan ahlakı ile kapitalizmin ruhu arasında kurduğu ilişki de tarihsel-

toplumsal bir olgunun anlaşılması  için karşılaştırmanın önemini vurgulamaktadır.  

Weber, Protestanların toplam nüfusa oranla sermayeden büyük ölçüde pay almaları, büyük 

endüstriyel ve ticari işletmelerin üst basamaklarında ve yöneticilik makamında olmalarını bazı 

açılardan tarihi nedenlere dayandırılabileceğini belirtir. Ona göre Avrupa’da zengin kentlerin 

çoğu XVI. yüzyılda Protestanlığı kabul etmiştir. Bunların etkileri bugün, Protestanların 

ekonomik kavgada var olmalarını sağlıyor  (Weber, 2014: 34-35). 

İkinci Kuşak  Sosyologlar ve Amerika’da  Tarihsel Sosyoloji  

Burada Amerika’da yaşayan  ikinci kuşak sosyologlardan sosyoloji-tarih ilişkisini önemseyen  

W.Mills  ve diğerleri hakkında kısa bir değerlendirme yapılacaktır.  

Bunlardan  R.Bellah, 1967’de “Amerika’da Sivil Din” başlıklı makalesini yayınlamış ve 

zaman içinde “sivil din” teorisi olarak geliştirmiştir. Amerika’ya yerleşen Alman kökenli  

Reinhard Bendix  yerel sınırlarının ötesine geçen yeni bir bakış açısı olan karşılaştırmalı-

tarihsel çalışma örnekleri vermiştir. S.Martin Lipset siyaset sosyoloji alanında, 

karşılaştırmalı perspektifte demokrasinin koşulları hakkında kapsamlı çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. 

Robert Bellah ve onunla birlikte çalışanlar, fiilen bir tür Durkbeimcı tarihsel sosyolojiyi 

izliyorlardı. Bazıları, Charles Tilly ve arkadaşları Marksçı tarihsel sosyolojinin belirli bir 

türünün uygulayıcıları sayabilirler (Skocpol, 2014: 7). 

Aslında farklı sosyoloji tarzları  olduğu için farklı tarihsel sosyoloji  tarzları ortaya 

çıkmaktadır.   
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W Mills4, Tarihsel -toplumsal yaklaşımın gerekliliğini  en açık olarak ifade eden bir sosyolog 

olarak özel bir yere sahiptir. 

Mills, “Toplumbilimsel Düşün” (orijinal adı: Sosyolojik  İmgelem, 1959) adlı eserinde  

yeteneğinin içeriğini  açıklarken tarihsel ve sosyolojik olanın anlamını değerlendirir.   

Ona  göre “Toplumbilimsel düşün” yeteneğine sahip olanlar; 

(1) Tarihsel dönemlere ve bu dönemlerin olgularına, bunların değişlik ve çok sayıdaki 

insanın iç yaşam ve dışsal kariyerleri açısından taşıdığı anlamlar yönünden bakabilme 

yeteneği kazanmışlarıdır. 

(2) İnsanların yaşadıkları gündelik hayatın keşmekeşi içinde kendi toplumsal konumları 

hakkında nasıl yanlış ve yanıltıcı bir bilinçsizlik içinde bulundukları göz önünde tutmak 

gerekliliğini bilirler. 

(3)Tarihle biyografiyi kavramak, bu ikisi arasındaki ilişkileri anlayabilmek için de 

toplumbilimsel düşünceye sahip olmamız gerekmektedir.” (Mills, 2000: 15-16). 

Mills’in ifade ettiği  tarihsel dönemlere ve bu dönemlerin olgularına sosyolojik açıdan  

bakabilmek Tarihsel Sosyolojinin temel yaklaşımıdır. Biyografiden kastı bireydir; tarih ile 

onun inşasında rol alan bireyi birlikte kavramak önemlidir ve  tarihsel sosyolojinin  ilgi 

alanına girmektedir.  

Ona göre ele alınan sorunun, ilgilenilen konunun bir büyük devlet, bir aile, bir hapishane, bir 

dinsel inanç sistemi, ya da bir edebiyat akımı olmasının önemi yoktur; nice toplum bilimciler 

bu gibi sorunları ele almışlardır (Mills, 2000: 17-18). 

Mills, tarihten yararlanmayı çok önemser: “Sosyal bilimciler, günümüzde, temel bakış 

açılarını oluşturması gereken sorunların hangileri olduğunu ifade etmek için tarihten 

yararlanmak; psikolojik sorunlara bile, tarihsel bir gözle bakmak zorundadır.” (Mills, 2000: 

235). 

Mills’e göre, sosyal bilimciler üzerlerine düşen görevi yerine getirebilmek için tarihin 

materyallerini kullanmak zorundadırlar. “Toplumbilim adını taşıyabilecek değerde bir 

toplumbilim “tarihsel toplumbilim” niteliğini de taşımak durumundadır.” Böyle bir 

toplumbilim, Paul Sweezy’in nefis deyişiyle “yaşanan günü, tarih olarak yazmak” demektir. 

(Mills, 2000: 240). 

                                                           
4 W.Mills (1916-1962) Amerikalı sosyolog. Reformist, tarihsel-karşılaştırmalı bakış açısına sahip muhalif 

sosyolog. 1941’de doktorasını tamamladı , Columbia Üniversitesinde  sosyoloji doçenti olarak atandı.  İktidar 

seçkinleri (1956),  Sosyolojik  İmgelem (1959), Dinle Yankee: Küba’da Devrim (1960) önemli eserleridir.  1960 

yılında Küba’yı ziyaret etti, Fidel Castro ve Che Guevera   ile görüştü.  
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A.Gouldner5, Amerikalı bir sosyolog olarak  sosyolojinin  tarihle ilişkisini W.Mills gibi 

önemsemiştir. Mills doktorasını tamamladığı yıllarda (1941’) Columbia Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan  A. Gouldner  de  tarihsel ve eleştirel 

sosyolojiyi geliştirmek istemiştir.    

*Gouldner’ın eleştirel teorisi, tüm teorilerin de kendi tarihsel bağlamlarında ele alınması 

gerektiğini vurgular. 

*Gouldner’e göre sosyolojinin kendi tarihiyle hesaplaşması, onu sorgulayıcı bir analize 

tabi tutması, kısacası refleksif sosyolojisi “sosyolojinin sosyolojisi yapmak” anlamına 

gelmektedir.     

*Tarih tek başına yeterli değildir. Eleştirel düşünce olmadan sosyolojinin ve toplumun 

yenilenmesi hiçbir zaman tam olarak mümkün olamayacaktır (Binay, 2008: 123-124). 

Refleksif sosyolojinin temel amacı, belirli bir toplumda ve belirli bir zamanda sosyoloğun kim 

ve ne olduğu ve hem toplumsal rolü hem de kişisel praksisinin bir sosyolog olarak onun 

çalışmasını nasıl etkilediğiyle ilgilenen sosyoloğun kendi hakkındaki farkındalığını 

derinleştirmektir (Binay, 2008: 116-117). 

Mills’in” toplumbilimsel düşün” (sosyolojik imgelem) kavramı da sosyoloğun/sosyal 

bilimcinin kendi hakkındaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyordu.  

Skocpol,  Gouldner'in   Stalinizm: İç Sömürgecilik Üzerine Bir Çalışma ("Stalinism: A Study 

of Internal Colonialism") adlı denemesini  yorumlayıcı örnek olay incelemesinin mükemmel 

bir örneği olarak görür. Gouldner'in denemesinin çoğu kısmı, Stalinizmin nasıl en anlamlı 

şekilde kavramlaştırılabileceği tartışması üzerinedir. Sovyet tarihinde 1920'lerden 1930'lara 

kadar yaşanan dramı, "iç sömürgecilik" açısından anlatır. Denemesinin sonunda Gouldner, bu 

yorumun Çin'deki farklı seyrini de açıklayıp açıklamadığını kısaca ele alır ve böylece, 

potansiyel olarak tekil Sovyet örneğinin ötesinde genelleştirilebilir görülen bir savı sınamayı   

arzusunu gösterir (Skocpol, 2014: 420). 

Skocpol’a göre Gouldner, bu eseriyle, tarihsel sosyoloji  yapma modelleri içinde “tarihsel 

nedensel düzenlilikleri çözümleme” modeline uygun çalışmıştır (Skocpol, 2014: 407). 

                                                           
5 Alvin Gouldner (1920-1980). ABD’de , Harlem’de doğdu. 1937’de lise eğitimini tamamladıktan sonra New 

York Şehir Koleji  İşletme Bölümüne kaydını yaptırdı. Buradan mezun  olduktan iki yıl sonra, 1941’de  

Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Birçok eser ve makale yazdı. 

Eleştirel sosyoloji anlayışını geliştirdi. Washington Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde 23 yıl  öğretim üyesi 

olarak çalıştı. 15 Aralık 1980'de Alvin Gouldner, Avrupa'da bir konferans turunu tamamladıktan sonra Madrid'de 

hayatını kaybetti.    
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O yıllarda Amerika’da sosyolojinin eleştirel ve tarihsel niteliğine Rusya’dan sürgüne 

gönderilen  bir sosyolog daha katkıda bulunacaktır. Bu isim   Pitirim Sorokin’dir.  

 

Pitirim Sorokin6, Rusya’da Petrograd Üniversitesinde sosyoloji profesörü iken yönetimle 

ters düşmesi nedeniyle 1922’de  Çekoslovakya’ya sürülür,  bir süre sonra ABD’ne yerleşir. 
 

Sorokin, tarihsel döngüyü  yansıtan bir kuram geliştirir. Buna göre kültür  sistemleri  ve  

kültür üst sistemleri bütünlük içinde değişirler. Ona göre kültür üç boyutta gerçekleşir. Bunlar 

birey ya da grup için geçerli olan ideolojik, davranışsal ve maddi boyuttur (Sorokin, 1997: 

234). 
 

Kültürleri de kapsayan ve tarihsel döngüyü gerçekleştiren üç  kültür-üst sistemi vardır; (1) 

Duyumcul (2) Düşünsel (3) İdealistik. Tarihsel olarak her toplumda aynı anda bu üç sistem de 

olmakla birlikte biri diğerlerine göre daha  belirleyicidir. Böylelikle, duyumcul üst sistem 

başat ise  her şeyin ağırlıklı rengi öyle olur; duyumcul yönü ağır basan kişiler ve grupların 

yaşam yolları ve toplumsal kurumlar, duyumcul bilim, duyumcul felsefe, bir çeşit duyumcul 

din, duyumcul güzel-sanatlar, duyumcul ahlak, hukuk, iktisat ve siyasetten meydana 

gelmektedir (Sorokin,1997: 242-243). 

Böylece hangi üst-sistem egemen ise kültür ve kurumlar ona benzemektedir. Tarihsel akış 

içinde bu üst sistemleri genellikle bir birini takip ettiği için değişim süreklidir ve 

dönüşümlüdür.     

Sorokin, “Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi”nin önemini açıklarken, kendisinin de 

içinde olduğu “tarih olaylarının yorumcuları" grubuna özel bir önem atfeder. Bu grup ile 

“ölçüp biçme çılgınlık ve tutkusu” içinde olan anket/test uygulamacılarını karşılaştırır. Ona 

göre, tarih olaylarının yorumcuları, birçok toplum bilimi akımlarının yaptığı gibi toplumsal-

kültürel yaşamın sudan konularında "araştırma"lara girişmek yerine, bu yaşamın temel 

sorunlarına eğilmişlerdir. Çoğu çağdaş bilginlerin yaptıkları gibi, çeşitli inceleme 

"teknik"leriyle sözdebilimsel bir uğraşı içinde çabalamak yerine, dikkatlerini güç sorunlar 

üstünde yoğunlaştırmışlardır (Sorokin, 1997: 382). 

Sorokin’e göre, bu grup bir bütün olarak, eski "tarih felsefesi"ni yeniden yaratmış ve sosyoloji 

ile toplum ve insan bilimleri disiplinlerinde son derece önemli bir "tarihi sosyoloji ve felsefi 

                                                           
6 Pitirim Sorokin (1889-1968) kendisinin anlatımına göre, Rusya’da yoksul gezgin bir zanaatçı ile köylü bir 

annenin çocuğu. Çiftçi yanaşmalığı, gezgin , zanaatçı, fabrika işçisi, yazman, öğretmen, koro şefi, siyasi 

mahkum, gazeteci, bir büyük şehirde gazete başyazarı, Kerenski kabinesinin üyesi, sürgün, Rus, Çek, Amerika 

üniversitelerinde profesör. Üç defa Çarlık döneminde, üç defa Sovyet döneminde hapis yatar. 
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okulu”nu  yeniden kurmuştur. Bu okulun belli başlı sorunları tarihin gündeminde olduğu için, 

arayışlarının gelecekte gittikçe artarak sürüp gideceğine kuşku yoktur (Sorokin, 1997: 382). 

Sorokin, “insanlığın ölümcül bir tehlike durumunda olan bunalımının önüne geçilmesi” için 

“Tarih olaylarının yorumcuları"na, tarihsel sosyolojiye özel bir sorumluluk yüklemiştir. Ona 

göre, büyük sorunlar, sınırlı araştırmalarla, anket çalışmalarını merkeze alan, “ölçüp biçme 

çılgınlık ve tutkusu” ile çalışan araştırmacılarla değil, bütünü kavrayan yorumcularla 

anlaşılabilir.  

Bu vurgu  ile  W.Mills’in “sosyolojik imgelem” veya “toplumbilimsel düşün” dediği tarihsel-

toplumsal  gerçekliği  gören araştırmacılar arasında benzerlik vardır. Amerikalı sosyolog 

Mills  bunları savunurken Rus kökenli  Sorokin bu konuları tartıştığı  eserini ABD’de 1963 

yılında yayınlıyor. Sorokin’in bu çalışmadaki  fikirleri , kendi ifadesiyle, 1950’de “Yakın 

Tarih Felsefeleri” üstüne bir üniversitede  verdiği  bir dizi  konferanslara  dayanmaktadır. 

Mills o sıralarda Chicago Üniversitesi’nde misafir sosyoloji profesörüdür ve  Sosyolojik 

İmgelem adlı eserini  1959’da yayınlamıştır.   

Mills, Gouldner ve Sorokin’in ortak özellikleri; eleştirel, sorgulayıcı bir düşünme tarzına 

sahip olmaları, sosyolojiyi tarihle buluşturmaları ve tarihsel sosyolojiye emek vermelerdir.  

Son Dönem Tarihsel Sosyolojinin Özellikleri  

1970'lerin ortasından itibaren, dikkat çekici değişimler ortaya çıktı. Bu değişimler, kısmen 

Charles Tilly ve Immanuel Wallerstein gibi, kurum kurucuların çabalarından kaynaklandı. 

Bu değişimler üniversiteler içinde ve dışında anlamlı bilimsel çalışmayla ilgili, sosyolojide 

eskiden beri var olan tarihsel yönelimleri canlandıran duyarlıkların değişmesiyle de 

bağlantılıydı. 1980'lerin ortasına gelindiğinde, tarihsel sosyoloji artık, disiplinin, saygı 

duyulan, tuhaf yaşlısının özel alanı değildir. Öğrenciler ve yükselen genç sosyologlar, hatta 

kadınlar ve ortalama Amerikalılar, tarihsel türden araştırmalarla sosyolojiye mütevazı ya da 

önemli katkılarda bulunabilirler ve bulunuyorlardı (Skocpol, 2014: 356). 

Skocpol’a göre, tarihsel sosyolojinin sadece bir gelişme değil, yenilenme döneminde de 

olduğunun belki de en kesin işareti, çağdaş tarih sosyologlarının araştırma gündemleri ve 

yöntemleri sosyolojinin kurucularınınkiyle karşılaştırıldığında görülebilen değişimlerdedir. 

Avrupa Sanayi Devriminin kökleri ve sonuçlarıyla, işçi sınıfının yükselişiyle, devletlerin 

bürokratikleşmesi ve siyasetin demokratikleşmesiyle ilgili geleneksel sorular hala soruluyor, 
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ama bunlar, kurucuların kullandıklarından daha açıklayıcı kanıt ve çözümleme yöntemleriyle 

araştırılıyor  (Skocpol, 2014: 397-398). 

Bugün geldiğimiz noktada, Skocpol’a göre,  bir bütün olarak dünya için, sosyolojide tarihsel 

yönelimli çözümlemelerin özellikle çekici olması kaçınılmazdır. Bu yüzden yetkin tarihsel 

sosyoloji, gerçek yaşamın konularını “politikaya uygunluk"la övünen ve dar ampirist 

incelemelere odaklanan sosyolojiden daha anlamlı bir şekilde dile getirebilir (Skocpol, 2014: 

7-8). 

Immanuel Wallerstein başkanlığındaki  Gulbenkian Komisyonu, sosyal bilimlerin yeniden 

yapılanması üzerine hazırladığı raporda (1995) tarihsel sosyoloji için şu tespiti yapar (özetle):  

*Bazı  sosyal bilimciler arasında  Weber ve Marx’ın anlayışlarına veya ikisi arasında bir 

yaklaşıma sahip olanlar, sonradan  adı tarihsel sosyoloji olan çalışmaları ürettiler.  

*Bu sosyal bilimciler eski geleneklerin en iyileriyle bağlarını koparmış meslektaşlarının 

“tarihdışılığını “ eleştirdiler.  

*Kendi çalışmalarını  daha az “bilimci” ve daha fazla “tarihselci” olarak gördüler.  

*Çalışmalarının birinci amacı yasalar oluşturmak ya da bunları sınamak (örn modernleşme 

yasaları) değildi. Onlar daha çok karmaşık ve değişken olayları açıklamak için genel 

kurallardan yararlandılar ya da olayları bu genel eğilimlerin ışığında yorumladılar.  

*Yine de tarih ve sosyal bilimler arasında daha yakın işbirliği önünde atılan adımlar bir 

azınlığın ilgilenmesinden öteye gidemedi  (Gulbenkian Komisyonu: 1996: 46-47).   

Biz burada tarihsel sosyoloji alanında çalışan isimler arasından  meslekten sosyolog olanları 

öne çıkarmak istedik.  Bu anlamda bazılarının   (doğum tarihlerine göre)  kimlikleri ve  temel 

eserleri :  

-Barrington Moore  (1913-2005) Sosyolog (ABD): Diktatörlüğün ve Demokrasinin 

Toplumsal Kökenleri (Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü ) (1966) 

Moore, bu eserinin önsözünde amacını açıklıyor; “Bu kitabın amacı, tarım  toplumlarından  

çağdaş endüstri toplumlarına  geçiş sürecinde, toprak sahibi yukarı sınıflarla köylülerin 

oynadığı değişik siyasal  rolleri açıklamaktır. Daha kesin olarak belirtmek gerekirse, bu kitap, 

söz konusu tarımsal gruplardan birisinin ya da her ikisinin, hangi tarihsel koşullar altında, Batı 

tipi parlamenter demokrasinin, sağ ve sol diktatörlüklerin, yani faşist ve komünist rejimlerin 

ortaya çıkmasında önemli bir güç durumuna gelebildiklerini ortaya çıkarma çabasının 

ürünüdür.” (Moore, 1989: 1). 
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S.N.Eisenstadt (1923-2010)  sosyolog.(İsrail) : İmparatorlukların Siyasi Sistemleri (1963) 

(Yapısal-işlevselci yaklaşım; sistem,  farklılaşma vb. T.Parsons’a yakın. Tarihsel analizleri 

derinliğe sahip değil, tarihçilerin yorumlarına bağımlı)    

-Charles Tilly  (1929-2008) Tarihçi, siyaset bilimci  ve sosyolog (ABD): Avrupa’da 

Devrimler (1492-1992). The Vendee (1964) (Tarihsel durum incelemesi); Hareketten Devrime 

(1978), Sosyoloji Tarihle Buluştukça (1981). 

-Immanuel Wallerstein (1930-2019) sosyolog. (ABD):    Modem Dünya Sistemi (1974) 

(Modern Dünya Sistemi: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyılda Avrupa Dünya Ekonomisinin 

Kökenleri) 

 Perry Anderson (1938-) Tarihçi ve sosyolog. (İngiliz): Antikiteden Feodalizme Geçişler,  

Mutlakyetçi Devletin Soyu  (1974) 

(Weber ile  Marx'ın düşünceleriyle açık bir diyalog içinde yazıyor, yöntembilimsel soruları 

gündeme getiriyor, yeni-evrimci yaklaşım sahibi)  

Sonuç  

Bu çalışmada ulaşılan sonuçları şöyle ifade edebiliriz;  

(1)Birinci kuşak sosyologlarda “tarihsel sosyoloji” kavramı yoktu çünkü sosyoloji zaten 

tarihsel -toplumsal olguları anlama çabasıydı. İkinci kuşak sosyologları  gözardı edilen tarih-

sosyoloji ilişkisini hatırlattılar. Toplumsal gerçekliği günlük hayatın içinde  anketler sayesinde 

bulacaklarını iddia edenlere karşı özgün sosyolojiyi ısrarla savunmak durumunda kaldılar.   

Böylece sosyolojideki büyük yol ayrımı netleşmiş oldu. Bir tarafta tarihsel, eleştirel,  refleksif 

ve nitel verileri önemseyen bir sosyoloji; bir tarafta toplumsal gerçekliğin dağılmış  

parçalarıyla  ilgilenen nicel verileri önemseyen sosyoloji. 

(2) “Tarihsel sosyoloji” sosyolojin bir alt disiplini değildir. Sosyolojinin kaçınılmaz olarak 

tarihsel-toplumsal konulara odaklanmasının bir sonucudur. Yakın dönemde bu  alanda çalışan  

birçok sosyoloğun “tarihsel sosyoloji” adıyla bir alt-disiplin oluşturma çabalarına olumlu 

bakmamaları dikkat çekicidir.  

(3) Tarihsel sosyolojide tek tip bir model olmadığı anlaşılmaktadır. En az üç modelden söz 

edilebilir. Birincisi: Genel bir modelin bir ya da daha fazla örneğe uygulanması, İkincisi: 
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Tarihi yorumlamak için kavramları kullanma, Üçüncüsü: Tarihteki nedensel düzenlilikleri 

çözümleme. 

(4) Son dönemde  tarihselliği önemseyen sosyologlar (Tilly, Wallerstein  gibi) sosyoloji  

geleneğini yeniden canlandırarak, bir savunma haline girmeden, doğrudan tarihsel-

karşılaştırmalı araştırmalara yöneldiler,  kavram ve kuramlar oluşturmada  kararlı oldular.   

(5) “Tarihsel sosyoloji” anlayışını benimseyen sosyologlar fotoğrafın tamamını görmeye 

çalışırlar. Düşünsel olarak  eleştirel bir yaklaşımı benimserler.  

(6)Tarihsel karşılaştırmalı çalışmalar ulusal sınırlar içinde olabileceği gibi, diğer uluslarla, 

farklı bölgelerle, hatta dünya sistemiyle ilgili olabilir.   

(7)Tarihsel-toplumsal araştırmaya yönelen sosyal bilimciler (sosyologlar, tarihçiler, 

iktisatçılar) konu, yöntem ve teknikleri seçmede alabildiğine özgür davranmaktadırlar. 

Tarihsel sosyoloji araştırmaları  doğal olarak nitel yöntemin ruhuna uygundur. Ancak C.Tilly 

gibi, çok sayıda dokümanın analizini yaparken nicel yöntemi kullananlar da vardır.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı 2000-2020 yılları arasında okul psikolojik danışmanları ve rehber 

öğretmenleri konu alan makale ve lisansüstü tezleri incelemektir. Bu bağlamda okul 

psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan çalışmaların hangi araştırma 

türünde yapıldığı, çalışmaların yıllara göre dağılımı, araştırma desenlerine göre dağılımı, 

örneklem genişliğine göre dağılımı ve en sık çalışılan konular belirlenerek, bu çalışmaların 

araştırma eğilimini belirlemeyi amaçlamıştır. Google Akademik, ULAKBİM TR Dizin, YÖK 

Ulusal Tez Merkezi, SAGE, SCIENCE DIRECT, ERIC, EBSCHO, SCOPUS veri 

tabanlarında “Psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanı, rehber öğretmen, school 

counseling, school counselor, guidance counselor, guidance teacher” anahtar kelimeleri ile 

aranan, tam erişime açık, 503 lisansüstü tez ve makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 

türüne göre dağılımları incelendiğinde en fazla makale türünde çalışma yapıldığı 

bulunmuştur. Ayrıca okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan 

çalışmaların son yıllarda önceki yıllara nispetle artışın olduğu; en çok nicel araştırma 

desenlerinin kullanıldığı; 1-50 arası örneklem genişliğinin daha fazla tercih edildiği 

bulunmuştur. Son olarak lisansüstü tezlerde ve makalelerde çalışılan değişkenler 

incelendiğinde, lisansüstü tezlerde en fazla öz-yeterlik, tükenmişlik ve meslek doyumu; 

makaleler de ise tükenmişlik, meslek doyumu, öz-yeterlik ve okul PDR hizmetlerinin daha 

fazla çalışıldığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın dikkate alınarak 

değerlendirilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul Psikolojik Danışmanı, Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen. 
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A Review of Research on School Counselors and Guidance Teachers in Turkey 

Abstract 

The aim of this study is to examine the articles and postgraduate theses on school counselors 

and guidance teachers between the years 2000-2020. In this context, it was aimed to 

determine the research tendency of these studies by determining which type of research the 

studies on school psychological counselors and guidance teachers were made, the distribution 

of studies according to years, distribution according to research patterns, distribution 

according to sample size and the most frequently studied subjects. Search was made with the 

keywords Psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanı, rehber öğretmen, school 

counseling, school counselor, guidance counselor, guidance teacher” in some databases 

(ULAKBİM TR Index, YÖK National Thesis Center, Sage, Science Direct, Eric, Ebscho, 

Scopus). As a result of this screening, 503 graduate theses and articles were included in the 

study.  When their distribution according to the type of research was examined, it was found 

that the most number of articles were studied. In addition, studies on school psychological 

counselors and guidance teachers increased in recent years compared to previous years; 

quantitative research designs were mostly used and sample size of 1-50 was more preferred. 

Finally, when the variables studied in postgraduate theses and articles were examined, it was 

found that self-efficacy, burnout and professional satisfaction were mostly studied in 

postgraduate theses. In the articles, it was found that burnout, professional satisfaction, self-

efficacy and school counseling services were studied more. The findings were evaluated by 

considering the relevant literature and some suggestions were made. 

Keywords: School Counselor, Counselor, Guidance Teacher. 

1. Giriş   

İnsan yaşamı boyunca her gün farklı yaşam olayları ile karşılaşmaktadır. Bazen her şey 

yolunda giderken bazen de üstesinden gelmekte zorlanılan durumlarla karşı karşıya 

gelmektedir. Bu tür durumlar ile baş etmek için bireyler, sosyal çevresinden, aile üyelerinden 

ya da kendilerine yakın hissettikleri kişilerden yardım isteme eğilimindedirler. Yardım isteme, 

bireyin tek başına aşamadığı sorunlar karşısında, bilgi, destek ve çözüm için diğer bireylere 

yönelmesidir. Yardım arama, kişinin duygusal veya davranışsal problemleri çözmek için 

destek alması biçiminde de tanımlanabilmektedir (Karalp, 2009). 
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Rickwood, Deane, Wilson ve Ciarrochi (2005) yardım aramanın resmi (profesyonel ruh 

sağlığı uzmanların) ve resmi olmayan (aile, sosyal çevre vb.) yardım olarak iki boyutta 

incelenmesi gerektiğini öne sürer.  Yakın çevreden alınan, resmi olmayan destek, belli bir 

bilgi ve beceriye sahip olmadan, deneyimlere dayalı ve yardım etme derecesi kişiye göre 

değişen yardım türüdür. Yaşanılan sorunların birçoğunu kişi kendi çabası, ailesi, arkadaşları 

veya kişisel değerleri aracılığı ile başa çıkabilmektedir (Tan, 2000). Ancak profesyonel 

olmayan yardım kaynaklarından alınan destek birey tarafından yaşanmakta olan problemlere 

çözüm konusunda her zaman yeterli olmamaktadır (Gourash, 1978; Akt. Gök, 2019). 

Yaşanan güçlükler bazen aşılamayacak kadar kişiyi zorlayabilir, böyle bir durumda, bir ruh 

sağlığı çalışanından, uyum sağlama ve sorunla baş etme konusunda profesyonel bir destek 

almak gerekebilir (Hackney ve Cormier, 2008: 4). Profesyonel yardım için atılan adımın, 

gerçek anlamda, yardım arama eyleminin temeli olduğu vurgusu yapılır (Fischer ve Turner, 

1970). Profesyonel psikolojik yardım arama davranışı, bireylere rahatsızlık veren sosyal, 

duygusal, kişiler arası vb. kaynaklı problemlerinin çözümü için profesyonel bir desteğe 

başvurmasıdır. Psikolojik yardım arayışı; günlük olağan yaşam koşullarına karşı tehdit 

oluşturan herhangi bir problem veya durum karşılaştığında bireyin, tekrar denge haline 

dönebilmek için kendi kişisel kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünerek, dış kaynaklara 

yönelmesi olarak tanımlanmaktadır (Özbay, Terzi, Erkan ve Cihangir-Çankaya, 2011).   

Profesyonel psikolojik yardım sunan kişiler ise duygusal ve davranışsal problemlerinde 

yardım etmek için yeterli donanıma sahip, bu konuda belli bir eğitim almış, psikiyatrist, 

psikolog, sosyal çalışmacılar, psikolojik danışman, psikiyatri hemşiresi ve evlilik ve aile 

terapisti olarak hizmet sunan profesyonel meslek elemanlarıdır. Bireylere, ailelere ve gruplara 

yardım eden bu meslek alanları bireylerin yaşamını iyileştirmeyi ve geliştirmeyi 

amaçlamaktadır (Yeşilyaprak, 2009). Bireyler profesyonel psikolojik desteği çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan sağlayabilmektedir. Okullarda ise psikolojik yardımı, okul psikolojik 

danışmanları yerine getirmektedir.  

Ülkemizde eğitim kurumları ve rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerini yerine getiren, rehberlik ve psikolojik danışma programının 

uygulanması ve koordinasyon sağlanmasında sorumlu olan kişiler rehber öğretmen/psikolojik 

danışman olarak tanımlanmaktadır (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği, 2020). Üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışma, psikolojik danışma ve 

rehberlik ya da eğitimde psikolojik hizmetler alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim almış 
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kişilere psikolojik danışman unvanı verilmektedir (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği, 2020). 

Psikolojik danışman, belli bir problemle gelen danışanın sorunlarına çözüm bulmada bireye 

yardım eden, bireyin plan yapması, karar vermesi, seçim yapması ve bunları yapmak için 

harekete geçmesinde bireye profesyonel yardım sağlayan kişidir (Tan, 2000: 140). Amerika 

Okul Psikolojik Danışmanları Derneği’ne (ASCA, 2019) göre okul psikolojik danışmanlığı, 

okulun ihtiyacı ve koşulları göz önüne alınarak hazırlanan, öğrencilerin akademik başarısını 

arttırmayı ve öğrencileri motive etmeyi amaçlayan kapsamlı okul rehberlik ve psikolojik 

danışma programının planlanması, hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden 

sorumludur. Ayrıca öğrencilerin akademik, mesleki, psiko-sosyal ve gelişimsel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacı ile öğrencilere, ailelere ve diğer öğretmenlere yardım sunan profesyonel bir 

meslektir (ASCA, 2019).  

Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri, bireylerin kişisel-sosyal gelişimi, 

akademik, mesleki konularda bilgi edinmesi, sorunlarla baş edebilmesi, yeni durumlara uyum 

sağlayabilmeleri için okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. 

Rehberlik ve psikolojik danışma sürecinin etkililiğinde, psikolojik danışmanın taşıdığı 

özellikler önemli bir yere sahiptir. Etkili psikolojik danışman özellikleri ile ilgili alanyazında 

birçok görüşe rastlanılmaktadır. Hackney ve Cormier (2008: 13) psikolojik danışmanın 

taşıması gereken özellikleri, kişisel farkındalığa sahip, etnik ve kültürel farklara karşı duyarlı, 

yetkin, güvenilir, yeni yaşantılara açık, psikolojik olarak dayanıklı, nesnel ve kişiler arası 

ilişkilerde çekici olması olarak sıralamaktadır.  

Pope ve Kline (1999) psikolojik danışman eğitimcileri ile yürüttüğü nitel çalışmada, etkili bir 

psikolojik danışmanın en önemli kişisel özelliklerinin empati, kabul edicilik, içtenlik, duyarlı 

olma ve sıcaklık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Spurgeon, Gibbons ve Cochran (2012) yaptığı 

araştırmada, psikolojik danışmada başarılı olarak tanımlanan aday psikolojik danışmanların, 

saygılı, içten, yeni fikirlere açık, kültürel farklara karşı anlayışlı ve çalışma etiğine sahip 

olmak gibi özelliklerinin olduğu görülmektedir. Ackerman ve Hilsenroth (2003) psikolojik 

danışmada danışan-danışman iş birliğinde etkili olan psikolojik danışman özelliklerinin neler 

olduğunu saptamak amacı ile yaptığı meta-analiz çalışmasında, dürüstlüğün, güvenilir 

olmanın, öz güvenin, esnekliğin, karşısındakine açık olmanın, ilgili ve cana yakın olmanın 

terapötik iş birliğinde önemli olduğunu belirtmiştir. 
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Literatürde etkili bir psikolojik danışmanın özellikleri ile ilgili birçok görüş olsa ortak olarak 

vurgu yapılan özelliklere de rastlanmaktadır. Bu ortak kavramlara göre etkili bir psikolojik 

danışman, mesleki alt yapıya sahip, uygun olan kuramları ve teknikleri seçebilen, terapötik 

becerileri ve koşulları sağlayabilen (Corey, 2008:39); empatik beceriye, hoşgörüye, öz 

farkındalığa sahip, esnek, dürüst, başkaları ile iletişime geçmeye açık ve yardım etmeye 

istekli olmalıdır (Korkut-Owen, Tuzgöl-Dost, Bugay ve Owen, 2014). Ayrıca kişiler arası 

ilişkilerde başarılı, sorumlulukların farkımda olan, gerçekçi, kendisini olduğu gibi kabul eden, 

sınırlarını bilen, kararlı, akademik ve kişisel gelişime açık, hızlı ve akılcı düşünen, adil, 

nesnel, değişime açık ve etik ilkelere bağlı olmalıdır (Seligman ve Reichenberg, 2019: 15) 

Rehberlik ve psikolojik danışma, 19. yüzyılın sonları, 20. Yüzyılın başlarında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde mesleki rehberlik kavramı olarak ortaya çıkmıştır, ülkemizde ise 

eğitim sistemine 1950’li yıllarda girmiştir (Pişkin, 2006: 458). Rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetlerine yönelik ABD’deki gelişmeleri takip eden Türk uzmanlar, ABD’ye 

giderek PDR alanında eğitimlerini tamamlayıp ülkemize dönmesi ile eğitim sistemimize bu 

hizmetlerin yerleştirilmesine öncülük etmiştir (Yeşilyaprak, 2010: 23). 1953-1954 eğitim 

öğretim döneminde Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji ile Özel Eğitim bölümlerinde, rehberlik 

dersi ilk kez bağımsız bir ders olarak ders programlarına alınmıştır. 1965’te lisans düzeyinde 

ilk program, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde “Eğitim Psikolojisi ve 

Rehberlik” bölümü olarak, öğrenci kabulüne başlamıştır (Güven, 2019: 30). 1955 senesinde 

ilk Rehberlik ve Araştırma merkezi, Ankara Demirlibahçe İlkokulu bünyesinde açılmış, aynı 

yıl içinde İstanbul ve İzmir’de de hizmet vermeye başlamıştır (Özgüven, 1990).  

1966-1967 eğitim öğretim döneminde PDR alanında ilk yüksek lisans eğitimi Hacettepe 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi için yer almaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda ise 1973-1974 eğitim öğretim yılında orta dereceli okullarda rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri uygulamaya başlanmıştır (Yeşilyaprak, 2009). 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilk ortaya çıkışında kariyer psikolojik 

danışmanlığı ağırlıklı iken günümüze yaklaştıkça, değişen şartlar ve koşullarla beraber 

çalışma yelpazesi genişlemiş eğitsel, kişisel, sosyal (Kepçeoğlu, 2010: 40) ve aile 

danışmanlığı gibi farklı alanlara hizmet sunma eğilimi hâlâ gelişim ve değişmeye devam 

etmektedir. Günümüzde psikolojik danışmanların en fazla istihdam alanı Millî Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Alanyazında psikolojik danışman özellikleri ve 
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psikolojik danışmanların belli bir konuda görüşleri merak edilmiştir.  Bu sebeple alanyazında 

psikolojik danışmanları konu alan birçok araştırmaya rastlanmaktadır. 

Literatürde psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) ile ilgili çalışma eğilimlerini kapsamlı bir 

şekilde ele alan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Seçer, Ay, Ozan ve Yılmaz (2014) 2007-2011 

yılları arasında PDR alanında yapılan çalışmaların eğilimi belirlemek amacı ile ULAKBİM 

veri tabanında 250 makaleyi, doküman analizi tekniği ile incelemiştir. Keldal ve Bilge (2016) 

PDR alanında yapılmış olan 2010-2015 yılları arasında SSCI ve SCI-E ‘de yer alan karma 

araştırma desenli çalışmaların içerik analizini yapmıştır. Yam (2018) 1995-2017 yılları 

arasında psikolojik danışmanların, tükenmişlik, psikolojik danışma öz yeterliliği ve iş 

tatmini/mesleki memnuniyetlerini konu alan 32 çalışmayı incelemiştir. 

Tosun-Sümer ve Güven (2018) çalışmalarında, 2010-2017 yılları arasında, okul psikolojik 

danışmanlığı ile ilgili Türkiye’de yapılmış, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık 61 

lisansüstü tezi incelenmiştir. Özteke-Kozan (2020) yerli ve yabancı literatürde 1980-2019 

yılları arada okul psikolojik danışmanlığı alanında yapılan çalışmaları Web of Science (WoS) 

üzerinden ulaştığı 645 yayının bibliyometrik analizini yapmıştır. 

Güven ve Aslan (2018) çalışmalarında, 2012-2016 yıllarında PDR alanında Türkiye’de 

yayınlanan 441 makalenin içerik analizini yapmıştır. Türk ve Cihangiroğlu (2018) YÖK 

Ulusal Tez Merkezi’nde 2016’ya kadar yayınmış ve erişime açık uygulamaya dayalı PDR 

alanında yayınlanan 268 tezin tematik ve metodolojik analizini yapmıştır. Yapılan bu 

çalışmalar PDR alanında çalışan konuları içermektedir fakat okul psikolojik danışmanları ve 

rehber öğretmenleri özel olarak ele almadıkları görülmektedir. Okul psikolojik danışmanları 

ve rehber öğretmenleri konu olan bu çalışmalar belirli veri tabanları ile kısıtlanmış ve yalnızca 

makale ya da sadece tezler incelenmiştir. Bu çalışmada ise Türkiye’de son 20 yılda 

yayınlanan okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan tam erişime açık 

makale ve lisansüstü tezleri beraberce incelenmesi hedeflenmektedir.  

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada ana öğe olarak okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan, 

2000-2020 yılları arasında yayınlanan, farklı veri tabanlarından (Google Akademik, 

ULAKBİM TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi, SAGE, SCIENCE DIRECT, ERIC, 

EBSCHO, SCOPUS) ulaşılan makale ve lisansüstü tezlerin, içeriği ve yöntemleri incelenerek, 

araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın okul psikolojik 
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danışmanı yetiştiren eğitimcilere, alanda çalışan okul psikolojik danışmanları ve rehber 

öğretmenlere bilgi vermesi ve yeni çalışma yapmayı planlayan araştırmacılara çalışma 

eğilimleri hakkında bilgi vererek alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla 

araştırmada şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1. Araştırmaya dahil edilen makalelerin ve lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı 

nasıldır? 

2. Araştırmaya dahil edilen makalelerde ve lisansüstü tezlerde hangi araştırma desenleri 

kullanılmıştır? 

3. Araştırmaya dahil edilen makalelerin ve lisansüstü tezlerin örneklem genişliğine göre 

dağılımı nasıldır? 

4. Araştırmaya dahil edilen makalelerde ve lisansüstü tezlerde hangi değişkenler ele 

alınmıştır? 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma evreni, veri toplama araçları ve veri analizi 

başlıklarına yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma modeli 

Bu çalışmada, araştırılan olgu ya da olgular hakkındaki bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsayan doküman analizi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda 

Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri 

üzerine yapılan makale ve lisansüstü tezlerin incelenmesi yapılmıştır. 

2.2. Evren ve örneklem 

Bu araştırmanın, çalışma evreni, 5 Aralık 2020 – 10 Ocak 20201 tarihleri arasında, Google 

Akademik, ULAKBİM TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi, SAGE, SCIENCE DIRECT, 

ERIC, EBSCHO, SCOPUS veri tabanlarında tam erişime açık “Psikolojik danışman, okul 

psikolojik danışmanı, rehber öğretmen, school counseling, school counselor, guidance 

teacher” anahtar kelimeleri ile aranan, Türkiye’deki okul psikolojik danışmanları ve rehber 

öğretmenleri konu alan çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın örneklemi 186 

yüksek lisans tezi, 24 doktora tezi, 1 uzmanlık tezi ve 292 makale olmak üzere toplamda 503 

çalışmadan oluşmaktadır.  
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2.3. Süreç  

Bu çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla “Araştırma İnceleme Formu” hazırlanmıştır. 

Bu formda yapılan çalışmaların; yazar, yayınlanma yılları, araştırma türü, örneklem, çalışma 

konu alanları ve değişkenlerin yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda ilgili 

makale ve lisansüstü tezler araştırma soruları kapsamında incelenmiş ve son olarak da 

raporlaştırılmıştır.  

3. Bulgular ve Yorum  

Bu bölümünde, yapılan çalışmanın analizleri ve bu analizler sonucunda elde edilen bulgulara 

yer verilmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde dağılımları şeklinde sunulmuş ve 

değerlendirilmiştir. 

3.1. Makale ve lisansüstü tezlerin araştırma türüne göre dağılımı 

Yapılan çalışmaların araştırma türüne göre elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Araştırma türüne göre dağılımı 

Araştırma Türü Frekans % 

Makale 292 58,0 

Doktora 24 4,8 

Yüksek lisans 186 37,0 

Uzmanlık 1 0,2 

Toplam 503 100 

Yapılan 503 çalışmanın %0,2’si uzmanlık (1 çalışma), %4,8’si doktora (24 çalışma), %37,0’si 

yüksek lisans (186 çalışma) ve %58,0’i makale (292 çalışma) türünde yapılmıştır. Okul 

psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alana uzmanlık tezi çalışmalarının az 

olduğu ve en fazla yapılan çalışma türünün makale türünde olduğu görülmektedir.  

3.2. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı 

Yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı gösteren bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı 

Yıl Makale Doktora Yüksek lisans Uzmanlık Frekans % 

2000 1 - 1 - 2 0,39 

2003 - - 2 - 2 0,39 

2004 4 1 1 - 6 1,19 

2005 1 1 3 - 5 0,99 

2006 2 1 9 - 12 2,38 

2007 5 2 12 - 19 3,77 

2008 6 - 6 - 12 2,38 
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2009 12 - 5 - 17 3,37 

2010 11 - 14 - 25 4,97 

2011 11 1 12 - 24 4,77 

2012 20 - 8 - 28 5,56 

2013 10 - 6 1 17 3,37 

2014 12 2 8 - 22 4,37 

2015 24 1 4 - 29 5,76 

2016 17 2 13 - 32 6,36 

2017 37 2 14 - 53 10,53 

2018 35 2 12 - 49 9,74 

2019 41 5 42 - 88 17,49 

2020 43 4 14 - 61 12,12 

Toplam 292 24 186 1 503 100 

Yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, okul psikolojik danışmanları ve 

rehber öğretmenleri konu alan çalışmaları en fazla 2019 (f=88), 2020 (f=61), 2017 (f=53) ve 

2018 (f=49) yıllarında yapıldığı görülmektedir. 2001 ve 2002 yıllarında okul psikolojik 

danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Okul 

psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan çalışmaların 2005 yılı öncesinde 

literatürde çok az sayıda olduğu, 2006-2013 yılların arasında yapılan çalışmalarda 

dalgalanmaların olduğu ve 2014 yılından itibaren yapılan çalışmaların hızla arttığı 

görülmektedir. 

3.3. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı 

Makalelerin ve lisansüstü tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı gösteren bulgular tablo 

3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı  

 Makale Doktora Yüksek lisans Uzmanlık Frekans % 

Deneysel 7 4 1 1 13 2,58 

Karma 17 6 14 - 37 7,35 

Nicel 129 10 126 - 265 52,68 

Nitel 139 4 45 - 188 37,37 

Toplam 292 24 186 1 503 100 
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Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan çalışmalarının, araştırma 

desenleri incelendiğimde, makalelerde en fazla nitel (f=139) desenin kullanıldığı bu sırayla 

nicel (f=129), karma (f=17) ve deneysel (f=7) araştırma desenleri ile yapılan çalışmalar 

izlemektedir. Doktora tezlerinde en fazla nicel (f=10) desenin kullanıldığı bunu sırayla karma 

(f=6), nitel (f=4) ve deneysel (f=4) araştırma desenleri ile yapılmış çalışmalar izlemektedir. 

Yüksek lisans tezlerinde en fazla nicel (f=126) desenin kullanıldığı bunu sırayla nitel (f=45), 

karma (f=14) ve deneysel (f=1) çalışmalar izlemektedir. Uzmanlık tezlerinin tamamı deneysel 

(f=1) çalışmadır. Deneysel desenle yapılmış çalışmalar diğer çalışmalara kıyasla daha az 

sayıdadır. Bunun nedeni deneysel çalışmaların daha çok zaman alması olabilir. 

3.4. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin örneklem genişliğine göre dağılımı 

Yapılan çalışmaların örneklem grubuna göre dağılımın gösteren bulgular tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin örneklem genişliğine göre dağılımı 

 Makale Doktora 
Yüksek 

lisans 
Uzmanlık Frekans % 

1-50 arası 118 7 44 1 170 33,79 

51-100 arası 34 1 8 - 43 8,54 

101-200 arası 42 1 34 - 77 15,30 

201-300 arası 46 2 47 - 95 18,88 

301-400 arası 26 1 27 0 54 10,73 

401 ve üzeri 26 12 25 - 63 12,52 

Belirtilmemiş - - 1 - 1 33,79 

Toplam 292 24 186 1 503 100 

Yapılan çalışmaların örneklem genişliğine göre dağılımı incelendiğinde, makalelerde en çok 

1-50 arası (f=118), doktora tezlerinde en çok 401 ve üzeri (f=12), yüksek lisans tezlerinde en 

çok 201-300 arası (f=47), uzmanlık tezlerinde 1-50 arası (f=1) örneklem genişliği ile 
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araştırma yapılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde yapılan çalışmalar en çok 1-50 arası 

(f=170), en az ise 51-100 arası (f=43) örneklem genişliğine sahiptir. 

3.5. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin değişkenlere göre dağılımı 

Makalelerde ve lisansüstü tezlerde hangi değişkenlerin çalışıldığı gösteren bulgular tablo 5’te 

sunulmuştur. 

Tablo 5. Makalelerin ve lisansüstü tezlerin değişkenlere göre dağılımı 

Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

0-18 yaş aile eğitimi - 1 1 

Affetme 1 - 1 

Ailelere yönelik PDR ihtiyaçları 1 - 1 

Akran zorbalığı 1 - 1 

Algılanan liderlik tarzı 2 4 6 

Algılanan sosyal destek - 1 1 

Bağımlılık 9 1 10 

Benlik saygısı 2 2 4 

BEP birimi/ hazırlama 3 3 6 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı 7 1 8 

Bilim ve Sanat Merkezlerinin etkililiği - 1 1 

Bilinçli Farkındalık 2 1 3 

Bilişsel esneklik 2 3 5 

Cinsel bilgi kaynakları 3 - 3 

Cinsel istismar bildirme süreci 1 - 1 

Cinsel sağlık 1 - 1 

Cinsel yönelim 2 - 2 

Çalışma arkadaşlarından beklenti 1 1 2 

Çatışma kaynakları (okul yöneticileri) 1 - 1 

Çevrimiçi psikolojik danışma 1 1 2 

Çocuk hakları 1 - 1 

Çocukluk deneyimleri - 1 1 

Çok kültürlü psikolojik danışma 

yeterlikleri 
1 1 2 

Çok kültürlülük 1 4 5 

Çoklu ilişkiler 1 - 1 

Danışmanlık ve eğitim tedbirleri - 1 1 

Davranım bozuklukları PDRH 1 1 2 

Değerler eğitimi programı - 2 2 

DEHB 1 1 2 

Ders seçim süreci 1 - 1 

Dineleme becerisi 1 - 1 

Disiplin problemleri 2 1 3 

Disleksi 2 - 2 

Drama 2 1 3 

Duygu düzenleme 1 - 1 

Duygu yönetimi 1 1 2 

Duygusal zekâ 3 7 10 
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Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

Ego durumları - 1 1 

Eğitim materyali gereksinimi 1 - 1 

Eğitsel tanılama süreci 1 1 2 

Empati 4 3 7 

Epilepsi 1 - 1 

Epistemik(Bilgi) otorite - 1 1 

E-rehberlik modülü 1 - 1 

Ergenlerde suç 1 - 1 

Erken yaş çocuklara psikolojik 

danışma ve rehberlik 
3 - 3 

Eş tükenmişliği 1 - 1 

Eş zamanlı görevlendirme - 1 1 

Etik 12 2 14 

Etkili psikolojik danışman nitelikleri 5 5 10 

Etkin öğrenme - 1 1 

Fedakârlık 1 - 1 

Geçmiş eğitim yaşantılarının 

yeterliğine ilişkin algı/ PDR Lisans 

eğitimi değerlendirme 

2 2 4 

Geliştirici/Üretken düşünme - 1 1 

Gizlilik 1 - 1 

Göç bölgesi yaşanan sorunlar - 1 1 

Gruplar arası tutum /Empati 2 - 2 

Güvengenlik 1 - 1 

Hemşirelik mesleği - 1 1 

Hesap verilebilirlik 1 - 1 

Hizmet içi eğitim ihtiyacı 2 2 4 

Homofobi/ LGBTİ - 1 1 

Huzur 1 - 1 

İhmal ve istismar 7 4 11 

İkincil travmatik stres 1 - 1 

İletişim - 1 1 

İlk yıl mesleki deneyimi 1 - 1 

İnternet üzerinden PDRH 2 1 3 

İş beklentisi 1 - 1 

İş Stresi - 3 3 

İş yaşam kalitesi - 4 4 

İş yaşamı psikolojik esnekliği - 1 1 

İş yaşamında öznel iyi oluş - 1 1 

İş/Meslek doyum 20 17 37 

İyimserlik 1 - 1 

İyi oluş - 1 1 

Kararsız cinsiyetçilik 1 - 1 

Kariyer arzusu - 1 1 

Kariyer planlama - 2 2 

Kariyer uyumu 2 2 4 

Kaygı 1 4 5 

Kaynaştırma/özel eğitim 11 3 14 
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Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

Kendi-ideal özellikleri 1 - 1 

Kendini açma 1 - 1 

Kişiler arası ilişkiler 1 1 2 

Kişiler arası ilişkilerde yükleme 1 1 2 

Kişilik 2 13 15 

Kişisel eğilimler 1 - 1 

Kişisel uyum, sosyal uyum 1 1 2 

Kişisel, sosyal değer - 1 1 

Konsültasyon 5 5 10 

Kronik rahatsızlıklar - 1 1 

Kurum deneyimi 1 - 1 

Kültüre duyarlı psikolojik danışma 

yeterlilikleri 
2 2 4 

Kültürel duyarlılık/farklılıklara saygı - 1 1 

Kültürel farklılıklarla çatışma 1 - 1 

Kültürel zekâ 1 1 2 

Manevi doyum 1 - 1 

Maneviyat 1 2 3 

Matematik mitleri - 1 1 

Mentorluk (Akıl hocalığı) - 1 1 

Merhamet 1 1 2 

Mesleği sevme 1 - 1 

Meslek sorunları/zorluklar 4 1 5 

Meslek/Kariyer beklentisi - 3 3 

Mesleki bağlılık - 1 1 

Mesleki benlik algısı 1 3 4 

Mesleki benlik saygısı 1 4 5 

Mesleki bilgi düzeyi 1 - 1 

Mesleki değer 1 - 1 

Mesleki deneyim 4 - 4 

Mesleki gelişim 4 1 5 

Mesleki görev ve sorumluluk 4 2 6 

Mesleki kıvanç 1 - 1 

Mesleki kimlik 1 2 3 

Mesleki rehberlik 6 - 6 

Mesleki saygınlık 1 - 1 

Mesleki yeterlik 9 3 12 

Meslektaş dayanışması - 1 1 

Mizah tarzları - 2 2 

Motivasyon 1 1 2 

Mutluluk 3 - 3 

Müfettiş denetimi 2 - 2 

Mükemmeliyetçilik 1 1 2 

Okul güvenliği 1 - 1 

Okul iklimi - 1 1 

Okul nöbeti 1 - 1 

Okul psikolojik danışma ve rehberlik 

programı 
5 12 17 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

58 

 

Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

Okul ruh sağlığı 2 1 3 

Okul sosyal hizmet ve ihtiyaçları 2 1 3 

Okul tabanlı aile danışmanlığı 1 - 1 

Okul terki 1 - 1 

Okul yöneticileri ile ilişkiler 1 - 1 

Okul yöneticilerin PDRH yaklaşımı 3 1 4 

Okul yöneticilerinin krize müdahale ve 

başa çıkma stratejileri 
1 - 1 

Okul yöneticisi algısı 2 - 2 

Okul yönetimine katılım 1 - 1 

Okuldan kaçma davranışı 1 - 1 

Okullarda istenmeyen öğrenci 

davranışlar 
6 - 6 

Okullarda krizle baş etme 2 2 4 

Olumsuz otomatik düşünceler, 4 2 6 

Oyun terapisi eğitimi - 1 1 

Öfkeyle başa çıkma 1 - 1 

Öğrenci devamsızlığı 2 - 2 

Öğrenci ihtiyaçları 5 - 5 

Öğrenci problemleri 3 - 3 

Öğrenme güçlükleri algıları - 1 1 

Ölüm yas 1 - 1 

Önleyici rehberlik 4 - 4 

Örgüt/kurum kültürü 2 - 2 

Örgütsel adanmışlık - 1 1 

Örgütsel analiz 1 - 1 

Örgütsel bağlılık 2 2 4 

Örgütsel destek - 1 1 

Örgütsel narsisizm 1 1 2 

Örgütsel özdeşleşme 2 - 2 

Örgütsel sinizm 1 - 1 

Örgütsel stres - 1 1 

Öz denetim - 1 1 

Öz duyarlık - 1 1 

Öz farkındalık - 4 4 

Öz yeterlik 19 58 77 

Öz-bakım - 1 1 

Özel eğitim öz yeterliği 3 6 9 

Özgecilik 1 - 1 

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan 

öğrencilerin PDRH ihtiyaçları 
1 - 1 

Öznel iyi oluş - 1 1 

PD oturumlarında yaşanan güçlükle 

baş etme 
- 1 1 

PDR alt uzmanlık alanları 1 - 1 

PDR hizmetleri 18 6 24 

PDR Yönetmeliği 2 - 2 

Postyapısalcı kuram ve ataerkil yapı - 1 1 
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Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

Problem çözme becerisi 4 2 6 

Psiko-Eğitim 1 - 1 

Psikolojik danışma becerileri 1 3 4 

Psikolojik danışma kuram yönelimi 3 - 3 

Psikolojik danışma öz yeterliliği 12 2 14 

Psikolojik danışma uygulamaları - 1 1 

Psikolojik danışma ve rehberlik 

servislerinin işlevselliği 
- 5 5 

Psikolojik danışmada maneviyat - 1 1 

Psikolojik danışmada sessizlik 2 - 2 

Psikolojik danışman rolleri 3 - 3 

Psikolojik güçlendirme 1 - 1 

Psikolojik iyi oluş 1 5 6 

Psikolojik kırılganlık 1 - 1 

Psikolojik özellik/belirti - 1 1 

Psikolojik sağlamlık 4 3 7 

Psikolojik sermaye 1 1 2 

Psikolojik test uygulama süreci 1 - 1 

Psikososyal müdahale - 1 1 

RAM müdürlerinden beklenti - 1 1 

Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı - 1 1 

Rehber öğretmen, psikolojik danışman 4 - 4 

Rehberlik servislerinin 

fiziksel/mekânsal koşullar 
1 - 1 

Risk faktörleri ve müdahale 1 1 2 

Riskli davranışları bildirmeye yönelik 

tutum 
2 - 2 

Rol belirsizliği/ Rol çatışması - 1 1 

Ruh sağlığı 1 1 2 

Ruhsal hastalıklara yönelik tutum 1 - 1 

Ruminasyon 1 - 1 

Sanal zorbalık 4 2 6 

Sıkıntıyı tolere etme 1 - 1 

Sınıf rehber öğretmeni algıları 2 1 3 

Sınıf rehberlik programı ve etkinlikleri 2 6 8 

Sosyal beceri 1 - 1 

Sosyal ilgi 1 - 1 

Sosyal Karşılaştırma 1 1 2 

Sosyal problem çözme 1 - 1 

Sosyotelist davranışlar 1 - 1 

Spor - 1 1 

Stresle başa çıkma 4 - 4 

Suriyeli öğrencilere karşı kaygı - 1 1 

Suriyeli, mülteci ve yabancı uyruklu 

öğrenciler 
6 6 12 

Şiddet/Saldırganlık 2 - 2 

Şiddete maruz kalma 1 - 1 

Teknoloji bağımlılığı 2 - 2 
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Değişken 
Makale 

Frekans 
Lisansüstü Tez Frekans Genel Frekans 

Terapötik iş birliği 1 2 3 

Tercih dönemine ilişkin yeterlik - 1 1 

Tolerans - 1 1 

Toplumsal cinsiyet rolleri - 1 1 

Tükenmişlik 24 23 47 

Tütün ürünleri hakkında tutum 1 - 1 

Umut 2 3 5 

Umutsuzluk, çaresizlik, talihsizlik - 1 1 

Uyum sağlama 1 - 1 

Uzaktan eğitim süreci 1 - 1 

Üstün yetenekli öğrenciler 6 1 7 

Veli algısı 1 - 1 

Yabancılaşma 2 1 3 

Yalnızlık 1 - 1 

Yardım etme tarzı - 1 1 

Yaşam değeri/anlam 2 - 2 

Yaşam doyumu 6 5 11 

Yaşam kalitesi 1 1 2 

Yaşam tarzı - 1 1 

Yatılı ilköğretim bölge okullarının 

sorunları, deneyim 
2 - 2 

Yeterlik algısı 6 - 6 

Yıldırma (mobbing) 4 6 10 

Yöneltme yerleştirme 2 2 4 

Makalelerde ve lisansüstü tezlerde çalışılan değişkenlerin incelendiğinde, lisansüstü tezlerde 

en fazla öz yeterlik (f=58), tükenmişlik (f=23) ve meslek doyumu (f=17); makaleler de ise 

psikolojik danışma tükenmişlik (f=24), meslek doyumu (f=20), öz yeterlik (f=19) ve okul 

PDR hizmetleri (f=18) konularına yer verilmiştir. Genel olarak tüm çalışmalar incelendiğinde, 

sırayla öz yeterlik (f=77), tükenmişlik (f=47), meslek doyumu (f=37), PDR hizmetleri (f=24), 

PDR programı (f=17), kişilik özellikleri (f=15), etik (f=14), psikolojik danışma öz yeterliliği 

(f=14), kaynaştırma ve özel eğitim (f=14) en çok çalışılan konular olduğu görülmektedir. 

Kısaca yapılan çalışmalarda, en fazla yer verilen değişkenlerin okul psikolojik danışmanları 

ve rehber öğretmenlerin mesleği yerine getirirken ön plana çıkan kişisel özellikleri, mesleki 

becerileri, çalışma faaliyetleri, mesleki deneyimleri ve algıları ile ilgili olduğu görülmektedir. 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

2000-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olan, okul psikolojik danışmanları ve rehber 

öğretmenleri konu alan makale ve lisansüstü tezleri inceleyerek araştırma eğilimini belirlemek 

amacı ile yapılan çalışmada, elde edilen veriler yorumlanıp değerlendirilmiştir. Buna göre, 

503 çalışma, en az uzmanlık (1 çalışma) ve doktora tezi (24 çalışma) en fazla ise makale (292 
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çalışma) türünde yapılmıştır. Tosun-Sümer ve Güven (2018) 2010-2017 yılları arasında okul 

psikolojik danışmanlarını konu alan çalışmasında doktora tezlerinin sayısının az olduğunu 

belirtmiştir. Benzer şekilde Güven vd. (2017) 2000-2016 yıllarında rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık programında yapılan tezleri inceleyen çalışmasında, okul psikolojik 

danışmanlarını konu alan doktora tez çalışmalarının sayısının daha az olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu çalışmada da benzer bir sonuç olarak uzmanlık tezi haricinde doktora tezlerinin 

sayısının az olduğu görülmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan çalışmaların 2000-2004 yıllarında en az sayıda olduğu, 2014 ve 

sonrasında hızla sayılarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu duruma ilişkin olarak PDR bilim 

dalının birçok üniversitede lisans ve lisansüstü programlarının açılması ve buna bağlı olarak 

akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci sayısının artması etkili olmuş olabilir. Yapılan 

çalışmaların araştırma deseni olarak en çok nicel desenlerin tercih edildiği görülmektedir, en 

az ise deneysel çalışmalar yer almaktadır. Seçer ve diğ. (2014) yaptığı çalışmada makalelerin 

çoğunlukla nicel desenlerin kullanıldığına değinmiştir. Güven ve diğ. (2017) ise çalışmasında 

yapılan tezlerde deneysel desenin en az tercih edildiğini belirtmiştir. Bu duruma ilişkin olarak 

araştırmacıların ölçek/envanter gibi veri toplama araçlarıyla veri elde ettikleri söylenebilir. 

Ayrıca ölçek/envanter çalışmalarının deneysel çalışmalara kıyasla daha kolay ve zaman 

açısından da kısa sürmesi araştırmacılar için tercih sebebi olmuş olabilir. Yapılan çalışmalar 

en çok 1-50 arası (f=170), en az ise 51-100 arası (f=43) örneklem genişliğine sahiptir. 

Örneklem grubunda 1-50 arasında örneklem genişliğinin tercih edilmesinde okul psikolojik 

danışmanlarına ve rehber öğretmenlere ulaşmada yaşanan güçlükler etkili olmuş olabilir. Her 

okulda az sayıda okul psikolojik danışmanının olması, okulların mesafesinin uzak olması ve 

geçmiş zamanlarda veri toplama adına sanal ortamların kullanılamaması veya kullanılmaması 

bunda etkili olmuş olabilir.  

Araştırmalarda en çok çalışılan konuların öz yeterlik (f=77), tükenmişlik (f=47), meslek 

doyumu (f=37) ve okul PDR hizmetleri (f=24) olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Güven 

ve diğ. (2017) çalışmasında en çok ele alınan konuların tükenmişlik, meslek doyumu ve öz 

yeterlik olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan çalışmanın okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri ile ilgili çalışma 

yapacak araştırmacılara yol göstereceği, alan çalışanlarına ve PDR eğitimcilerine bilgi 

sağlayacağı düşünülmektedir 
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Çalışma, Türkiye’de yapılan ve 5 Aralık 2020–10 Ocak 20201 tarihleri arasında tam erişime 

açık, Google Akademik, ULAKBİM TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi, SAGE, SCIENCE 

DIRECT, ERIC, EBSCHO, SCOPUS veri tabanlarında “Psikolojik danışman, okul psikolojik 

danışmanı, rehber öğretmen, school counseling, school counselor, guidance teacher” anahtar 

kelimeleriyle aranan çalışmalar ile sınırlıdır. 

Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alacak yeni çalışmalarda farklı 

değişkenler incelenebilir, deneysel ve karma desenler ile yapılacak çalışmalara daha fazla yer 

verilebilir. Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri konu alan doktora tez 

çalışmalarına yer verilebilir.  
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Özet  

Palyatif bakım yaşamı tehdit eden veya terminal dönem hastalığı olan bireylere 

multidisipliner bir ekip tarafından sunulan yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlık 

hizmetidir. Ayrıca hasta yakınlarının hastalık veya yas sürecinde desteklenmesini de hedefler. 

Hizmet sunulan kişilerin büyük bir kısmını onkolojik ve nörolojik hastalar oluşturmaktadır. 

Yaşam kalitesinin sağlanması ve malnütrisyon ile ilişkili sağlık problemlerinin önlenmesinde 

beslenme önemlidir. Kanser kaşeksisi gibi özel durumlarda Hipokrat’ın söylediği gibi 

‘primum non nocere’ (önce zarar verme) ilkesi ile beslenme desteğinin riskleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Palyatif bakımda terminal dönem hastalarda nütrisyon tedavisi 

planlanırken hasta, ailesi ve sağlık personelinin bir arada çözüme dahil olması gerekmektedir. 

Palyatif bakımda çalışan diyetisyenler yapay beslenme konusunda bilimsel bilginin dışında, 

iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. Diyetisyenlerin hem ekip içinde hem de hasta ve 

hasta yakınına karşı birtakım sorumlulukları vardır. Diyetisyenlerin hasta-hasta yakını 

arasındaki çatışmayı azaltma, günlük yaşam problemlerine çözüm bulma, güvenilir bilgi 

sunma, beslenmeye bağlı anksiyeteyi azaltma, yaşam kalitesini iyileştirme ve yemek çeşidinin 

artması konusunda yaptığı katkılar sağlık hizmet sunumunun kalitesinde son derece 

önemlidir. Palyatif bakım sağlık sisteminde yeni sayılabilecek ve gün geçtikçe önem kazanan 

bir alandır ve bu alanda diyetisyenlerin profesyonel çalışabilmeleri için tecrübelerin ve 

bilgilerin paylaşılabileceği geniş çapta bir iletişim ağına ihtiyaç vardır. Bu derlemede; palyatif 

bakım, palyatif bakımda beslenmenin önemi ve diyetisyenin rolü üzerinde durulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Terminal dönem, Nütrisyon Tedavisi, Diyetisyen 

 

The Importance of Nutrition and The Role of The Dietician in Palliative Care  
 

Abstract 
 

Palliative care is a health service aimed at improving the quality of life provided by a 

multidisciplinary team to individuals with life-threatening or terminal illness. It also aims to 

support patient relatives during the illness or grief process. Most of the patients are 

oncological and neurological patients. Nutrition is important in ensuring quality of life and 

preventing health problems associated with malnutrition. In special cases such as cancer 

cachexia, the risks of nutritional support should be considered with the principle of 'primum 

non nocere' (first do no harm), as Hippocrates said. In palliative care, when planning 

nutritional therapy for terminal patients, the patient, his family and health personnel should be 
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included in the solution together. Dietitians working in palliative care should have good 

communication skills, apart from scientific knowledge about artificial nutrition. Dietitians 

have some responsibilities both within the team and towards the patient and their relatives. 

The contributions of dietitians to reducing the conflict between the patient and their relatives, 

finding solutions to daily life problems, providing reliable information, reducing anxiety 

related to nutrition, improving the quality of life, and increasing the variety of food are 

extremely important in the quality of health service delivery. Palliative care is an area that can 

be considered new in the health system and gaining momentum day by day, and there is a 

need for a wide communication network where experience and information can be shared for 

dietitians to work professionally in this field. In this review, palliative care, the importance of 

nutrition in palliative care and the role of dietitian will be emphasized.fasting is more of a diet 

rather than a planned diet pattern aimed at restricting food intake over a period of time. 

Keywords: Palliative care, Terminal period, Nutritional Therapy, Dietitian 

1. Giriş 

Palyatif sözcüğü Latince koruyucu-kapsayıcı anlamına gelen 'palliate' kökünden gelir 

(Etimoloji Sözlüğü; nd) ve hafifletici, yatıştırcı, geçici çare anlamındadır (Kabalak ve ark., 

2013). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan 

sorunlar ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere 

tüm fiziksel, sosyal ve ruhsal bozuklukların önlenmesi veya giderilmesi aracılığı ile artıran bir 

yaklaşımdır (DSÖ, nd). Amerikan Ulusal Kanser Enstitüleri (NCI-National Cancer 

Institute)’ne göre; kanser gibi yaşamı tehdit eden veya ciddi bir hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitesini artırmak için verilen bakımdır (NCI, nd). Palyatif bakım ile yan yana anılan 

hospis kavramı ise; iyileşmesi beklenmeyen hastalara sunulan özel bir palyatif bakım şekli 

olarak ifade edilebilir. Yaşamı uzatan tedavilerin istenmediği durumları kapsar ve dilimizde 

destek evi olarak da adlandırılabilir (New World Dictionary, nd; Derin, 2017). 

Palyatif bakım hizmetine daha sık ihtiyaç duyulan hastalıklar; kanser, kardiyovasküler sistem 

ve solunum yolu hastalıkları, son dönem böbrek-karaciğer yetmezlikleri, nörolojik hastalıklar, 

geriatrik sendromlar (demans, parkinson) veya travma sonrası durumlar olarak sıralanabilir 

(WHO, 2016; Hawley, 2014). Dinçer ve arkadaşlarının Ulus Devlet Hastanesi’nde yaptığı 

çalışmada en çok palyatif bakım hizmeti alan hastaların sırasıyla kanser (%38,4 ile en sık), 

nörolojik hastalıklar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına sahip olduğu bildirilmiştir 

(Dinçer ve ark., 2017). DSÖ istatistiklerine göre ise palyatif bakım hizmeti alanların büyük 
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bir çoğunluğunu kardiyovasküler hastalıklar (%38,5), kanser (% 34) ve kronik obstrüktif 

akciğer hastalarının oluşturduğu belirtilmiştir (WHO, 2016). 

Palyatif bakımın başlıca amaçları; ağrı ve semptomların giderilmesi, hastanın yaşam 

kalitesinin artırılması, hasta ve hasta yakınının hastalık süresince ve yas döneminde 

desteklenmesi, gerektiğinde; radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilerin entegre edilmesidir 

(Kabalak ve ark., 2013; Dinçer ve ark., 2017). Bu amaçlar doğrultusunda hastanın ağrısının, 

solunum problemlerinin veya ventilatöre bağlı gün sayısının, parenteral beslenmenin, post-

travmatik stres bozukluklarının ve hastanede yatış süresinin azaltılması hedeflenir (WHO, 

2016). Hasta yakınlarının anksiyetesini azaltmak ve yas desteği sağlamak da hedefler 

arasındadır (Hawley, 2014). Birçok ülkede palyatif bakım uygulamasına ilişkin farklı 

modeller olsa da, genellikle multidisipliner yaklaşım benimsenmektedir. Multidisipliner 

ekipte; doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, manevi 

bakım görevlisi veya din görevlisi gibi çeşitli meslek dalları koordine çalışmaktadır (Gamondi 

et al, 2013; Cobbe- Kennedy 2012; Cooper et al, 2010). Palyatif bakımda yaşam kalitesini 

artırmak için beslenmeye yönelik özel tedavi planının olması, ekip içerisinde diyetisyenin de 

bulunmasını gerekli kılmaktadır (Pereira, 2016). Bu derlemede; palyatif bakım, palyatif 

bakımda beslenmenin önemi ve diyetisyenin rolü üzerinde durulacaktır. 

2. Palyatif Bakımın Tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de Yeri ve Önemi  

Palyatif bakımın tarihçesinin batılı kaynaklara dayandığı kabul edilmektedir. Yolculara ve 

terminal hastalara hizmet veren “The Knights Hospitaller” 14. yüzyılda, hospis benzeri 

kurumlar olarak gösterilmektedir (Derin, 2017). Sonraki yüzyıllarda söz konusu hospisler 

dinsel kurumlara ve ayrıcalıklı gruplara hizmet sunan, tedavi edilemeyen hastaların bakıldığı 

yerler olarak göze çarpmaktadır. İngiliz hemşire ve sosyal aktivist Cicely Sounders St. 

tarafından 20. yüzyılın ortalarında her din ve sosyal sınıftan hastanın kabul edildiği 

Christopher's Hospis’in hizmete açılması palyatif bakımın dönüm noktası olarak kabul 

edilmektedir (Santiago Palma-Payne, 2001). Hemşire Cicely Sounders’in Yale 

Üniversitesi’nde verdiği yaşam sonu bakım dersleri, Amerika’da hospis ve palyatif bakım 

düşüncesi oluşturmuştur. 1980’li yıllarda Uluslararası Hospis Enstitüsü ve Avrupa Birliği 

Palyatif Bakım Birlikleri kurulmaya başlarken, İngiltere, Avustralya ve Amerika'da bağımsız 

palyatif birimleri kurulması ivme kazanmıştır (Gültekin ve ark., 2010). Palyatif bakım İrlanda, 

Yeni Zelanda, İngiltere gibi ülkelerde resmi bir uzmanlık alanıdır (O’ Brien- Clark; 2005). 
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Türk tarihinde de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde şifahane, şifa evi, darülaceze gibi 

kurumların palyatif bakım benzeri tedavi ve destek verdiği düşünülebilir (Derin, 2017).   

Palyatif bakım hizmeti; yataklı klinik, poliklinik, günübirlik ünite, mobil, bakımevi, hospis 

(gündüz-yataklı) veya evde bakım gibi değişik şekillerde verilebilmektedir (Kabalak ve ark., 

2013). Palyatif bakımın verileceği ortam ve koşullar ile ilgili olarak ülkelerin sosyokültürel 

yapısı ve sağlık sistemine göre farklı modeller bulunmaktadır (Erdoğan-Uslu, 2017). Dünyada 

birçok ülkede palyatif bakım, en temel sağlık bakım hizmetlerinden sayılmaktadır. İngiltere 

ve Almanya modellerinde her bir milyon nüfusa karşılık 54 palyatif bakım hasta yatağı ihtiyaç 

olarak hesaplanmıştır (Kemal et al., 2012). İngiltere ve Galler ülkeleri için 2006-2014 yılları 

arasında yapılan bir tahmin çalışmasında kanser ve demans vakalarının artışı ile korele olarak; 

palyatif bakım ihtiyacının 2040 yılına kadar %25 artacağı öngörülmektedir. Çalışmada benzer 

demografik özelliklere sahip ülkelerde de bu orana yakın artışlar olacağına vurgu yapılmıştır. 

Yaşam sonu bakım ile bağdaştırılsa da halen palyatif bakım hizmeti alan hastaların %75’inin 

fayda gördüğü tahmin edilmektedir (Etkind et al., 2017). Dünyada yaşam sonu palyatif bakım 

ile ilgili 2014 yılında yayınlanan atlasın verilerine göre; her yıl 40 milyon insanın palyatif 

bakım ihtiyacı olduğu, bunların %78’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığı 

bildirilmiştir. Ancak palyatif bakım ihtiyacı olan insanların %86’sı maalesef bu hizmete 

ulaşamamaktadır (Connor, 2014).  

Ülkemizde ise; palyatif bakım ilk defa 2009 yılında 5 yıllık Ulusal Kanser Kontrol 

Programı’nda yürürlüğe girmiştir (Tuncer, 2009). Sağlık Bakanlığı Kanser Daire 

Başkanlığı’nın yürüttüğü PALYA-TÜRK projesi (2010) ile palyatif bakım merkezlerinin 

sayısı artmaya başlamıştır.  İlgili yasal düzenlemeler 2014 tarihli Palyatif Bakım Hizmet 

Uygulaması ve Esasları Hakkında Yönerge ile yapılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2014; 

Hacıkamiloğlu ve ark. 2015). Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılı istatistiklerine göre ülkemizin 

çeşitli illerinde kamu hastanelerinde toplam 192 Palyatif Bakım Merkezi (2179 yatak 

kapasiteli) olduğu bilinmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2016). Türkiye’de beklenen yaşam 

süresinin 78 yıl olduğu (TUİK, 2017) ve bu sürenin günden güne uzadığı göz önüne 

alındığında palyatif bakıma duyulacak gereksinimin artacağı düşünülmektedir (Hacıkamiloğlu 

ve ark. 2015).  

3. Palyatif Bakımda Beslenmenin Önemi 

Global Palyatif Bakım Atlasında malign olmayan palyatif bakım hastalarında malnütrisyon 

sıklığı %67 olarak bildirilmiştir (Connor, 2014). Yaşamı tehdit eden hastalıklarda 
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malnütrisyon; artmış enerji kullanımı, malabsorbsiyon, diyare, emezis, kendi kendine 

yiyememe, dişlerde sorun, disfaji, anoreksi veya sosyal/finansal problemler gibi nedenlerden 

dolayı yetersiz besin alımına bağlı olarak gelişebilmektedir (Cederholm et al., 2017).  

Malnütrisyonun hastada yaratabileceği etkiler; depresyon, apati gibi psikolojik etkiler, kas 

kaybı ve hipoksik yanıt ile ilişkili ventilasyon sorunları, bozulmuş karaciğer-böbrek 

fonksiyonları, bozulmuş bağırsak bütünlüğü ve immünite, azalmış enfeksiyon direnci, yara 

iyileşmesinde güçlük, kaslarda azalmış dayanıklılık olarak sıralanabilir (Saunders et al, 2015).  

Klinik nütrisyon; enerji ve besin öğesi eksikliğinin veya fazlalığın yol açtığı akut ve kronik 

hastalıklar ve bu durumlara bağlı gelişen nütrisyonel ve metabolik değişikliklerin önlenmesi, 

tanı konulması ve yönetimi ile uğraşan disiplindir (Cederholm et al., 2017). Etkili bir 

nütrisyon planı; merdivenin basamaklarını tarama, değerlendirme, enerji ve besin öğesi 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hidrasyondan oluşturmaktadır. Her aşamada izlem önemlidir 

(DAA, 2017). Nütrisyonel durumun taranmasında; Genel Malnütrisyon Tarama Aracı 

(Malnutrition Universal Screening Tool-MUST), Nütrisyonel Risk Taraması (Nutritional Risk 

Screening-NRS-2002), Nütrisyonel Kısa Değerlendirme Formu (Mini Nutritional 

Assessment-MNA), Subjektif Global Değerlendirme Testi (Subjective Global Assessment-

SGA) gibi geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış araçlardan faydalanılabilir (Taşar-Şahin, 2016). 

Malnütrisyonun değerlendirilmesinde antropometrik yöntemlerin kullanımı (vücut ağırlığı ve 

boy uzunluğu ölçümü, kaliper kullanımı gibi), biyokimyasal testlerin takibi, anamnez ve 

hastaya ilişkin psikososyal verilerin toplanması, besin tüketim kaydının saptanması 

gerekmektedir (Saunders et al., 2015; Beck et al., 2001). Tarama ve değerlendirmenin 

sonrasında hastaya ilişkin enerji ve besin öğesi ihtiyaçları belirlenmelidir. Enerji ihtiyacı 

saptanırken, indirekt kalorimetre veya Schofield, Harris Benedict gibi denklemler 

kullanılabilir. Besin öğesi ihtiyaçları saptanırken makro ve mikro nütrientler hastalığa ve 

hastaya göre belirlenmelidir (Beck et al., 2002). Belirlenen ihtiyaçların hastaya tüketilebilir 

şekilde sunumu (gerektiğinde püre şeklinde) ve kendi kendine yiyebilmesini 

kolaylaştırabilecek uygun modelde kaşıkların kullanımı önemlidir. Hidrasyon da nütrisyonun 

bir parçası olarak sayılabilir. Hastaların sıvı ihtiyaçlarının karşılanması, ağızdan gıda 

alamayan veya disfaji sebebi ile su içmekte zorlanan hastalar için kıvam artırıcı gibi alternatif 

destekler düşünülmelidir. İzlemde hastanın glikoz, üre, elektrolitler, mineraller, inflamasyon 

belirteçleri, albümin, prealbumin, karaciğer fonksiyon testleri, tam kan sayımı, demir, vitamin 

B12, folat, vitamin D gibi biyokimyasal parametreleri, idrar-gaita çıkışı ve genel durumu 

takip edilmelidir.  (Beck et al., 2001; Del Rio et al., 2012; Gillespie-Raftery, 2014) 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

70 

 

Palyatif bakımda beslenmede temel hedefler; yaşam kalitesini artırmak, immün yanıtı 

artırarak komplikasyonları azaltmak olmalıdır. Oral alımın artması için çaba gösterilmeli, oral 

enteral destek daha sonra düşünülmelidir. Geç ve terminal dönemde oral enteral destek ile 

agresif yaklaşım, hastada yaşam kalitesini bozabilir ve anksiyete yol açabilir (NHS, 2016). 

Afrika’da yapılan bir çalışmada nütrisyon tedavisinin; tekrar hastaneye başvuruda %22-28 

azalma, hastanede kalış süresinde kısalma, genel komplikasyonlarda azalma (dekübit ülserde 

%25 azalma), mortalitede azalmayı sağladığı; hasta ve hasta yakınına moral olduğu, yaşam 

kalitesinde artış ve fizyoterapi için dayanıklılığın artmasını sağladığı bildirilmiştir 

(Nieuwoudt, 2014). Son yıllarda beslenme müdahalelerinin kaşeksi ve asteni etkisinin 

azaltılmasının yanı sıra fiziksel egzersiz programlarının etkinliğinde de kilit rol oynadığını 

gösteren çalışmalar dikkat çekmektedir (Chasen et al., 2013). Amerika’da 13 randomize 

kontrollü çalışmanın incelendiği (1414 hasta) bir meta-analizde rutin bakımla 

karşılaştırıldığında beslenme müdahalesi ile enerji alımı ve ağırlık kazanımının anlamlı olarak 

arttığı; dispne ve iştah kaybının azaldığı; emosyonel durum ve yaşam kalitesinde yararlı 

etkileri olduğu belirlenmiştir. Ancak beslenme müdahalesinin mortalite üzerine etkisiz olduğu 

saptanmıştır (Baldwin et al., 2012).  

4. Palyatif Bakımda Diyetisyenin Rolü 

Avrupa’da 2007 yılında palyatif bakımlar ile ilgili yapılan büyük bir araştırmada; ekip 

içerisinde diyetisyen varlığına ilgi gösterilmemiştir (Kaasa et al., 2007). Palyatif bakımlarda 

diyetisyenlerin eksik kalmasının sebebi, eğitim yetersizliği veya terminal dönemde 

beslenmenin hasta ve hasta yakınına sağlayacağı yararların ampirik olarak kanıtlanamamış 

olması ile ilgili olabilir (Beck et al., 2001; Beck et al., 2002). Ancak diğer bir görüşe göre; 

hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan palyatif bakımda beslenmeye 

yönelik özel bir beslenme palyasyonunun yapılıyor olması, ekip içerisinde diyetisyenin 

bulunmasını gerekli kılmaktadır (Pereira, 2016). Nitekim Chasen ve arkadaşları; palyatif 

bakımın çekirdek ekibi içerisinde diyetisyen bulunmasının hastaların ağırlık kontrolü ve iştah 

düzeyi üzerinde oldukça faydalı olduğunu bildirmiştir (Chasen et al., 2013). Diyetisyenin de 

içinde bulunduğu bir kanser merkezinde kanser rehabilitasyon programına (10-12 hafta süreli) 

katılan hastaların %77’sinin vücut ağırlığında iyileşme gözlenmiştir (Gagnon et al., 2013). 

Literatürdeki diğer çalışmalarda beslenme yetersizlikleri ile mücadele eden diyetisyenlerin 

hem ekip içinde hem de hasta ve hasta yakını ile çalışmasının; ekip içinde beslenme bakımına 

katkı sağlarken, görüşmelerin ve diyet müdahalelerinin stresi azalttığı ve hasta ve hasta yakını 
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ile olan ilişkilerde psikolojik olarak yarar sağladığı bildirilmiştir (Pereira, 2016). 

Avustralya’da güncel olarak onkoloji diyetisyenlerinin rol ve sorumluluklarına yönelik 

yayınlanan bildiride diyetisyenlerin; hastalığı ve tedaviyi, sosyal statü, psikolojik fonksiyon, 

antropometri, biyokimyasal bulgular ile birlikte değerlendirmesi; bireysel ihtiyaçların hastanın 

psikolojik durumu, kemoterapi, transplantasyon, cerrahi değerlendirme durumlarına göre 

belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Diyetisyenlerin besin tüketimi, sindirimi, 

emilimi, yan etkileri ve etik konular ile ilgili donanımlı olması savunulmuştur (DAA, 2017). 

Almanya sağlık sisteminde palyatif bakım uygulamaları ile ilgili yazılmış bir derlemede 

meslek gruplarının palyatif bakımda üstlendikleri sorumluluklar kısmında “diyetisyen; küçük 

porsiyonlarda ve iştah açıcı bir sunumda, uygun ve hastanın istediği yemeklerin 

hazırlanmasını sağlar” şeklinde ifade edilmiştir (Kemal ve ark., 2012). Avrupa’da 2016 

yılında palyatif bakım servislerinde çalışan yedi diyetisyen ile yapılan niteliksel bir çalışmada; 

diyetisyenlerin palyatif bakımda dört temel görevi, beslenmenin değerlendirilmesi, beslenme 

desteğinin planlanması, yemek servisinde arayüz olma ve diğer görevler olarak bildirilmiştir. 

Beslenmenin değerlendirilmesi; hastanın beslenme durumunu, besin tüketimini, 

semptomlarını değerlendirmeyi içermektedir. Beslenme desteği planlanırken kişisel olması, 

diyete özgü yemeklerin hazırlanması ve yapay beslenmeye ilişkin görev ve sorumlulukların 

öneminden bahsedilmiştir. Diğer görevleri ise, araştırma ve eğitim olarak belirtilmiştir. 

Diyetisyenler bu görevleri yerine getirirken hasta, hasta yakını ve ekip ile iletişim halinde 

bulunmak durumundadır (Pereira, 2016). Kanada’da yapılan bir çalışmada palyatif bakımda 

çalışan diyetisyenlerin araştırma ve eğitim yönüne dikkat çekilmiştir. Kaşeksi, iştahsızlık gibi 

durumlar üzerine yapılan klinik araştırmalarda, hastalarda yaşam kalitesinin artırılması ve 

toplu beslenme hizmetlerinin yönetimi, israf ve maliyet açısından değerlendirilmesinin önemi 

üzerinde durulmuştur. Diyetisyenlerin hastalara hem kaliteli hem de uygun maliyetli beslenme 

düzeni oluşturmasının palyatif bakım için faydalı olduğu gösterilmiştir (Pietersma et al., 

2003). 

Palyatif bakımlarda çalışan diyetisyenler ekip içinde dinamiğin bir parçası olmak, 

konsültasyon ve yönlendirme sayılarındaki performans artışı ve bakım hizmetine sağladıkları 

katkılar sebebi ile yaptıkları işi değerli görmektedirler. Diyetisyenler hasta ve hasta yakını ile 

olan ilişkisinde, günlük yaşam problemlerine buldukları çözümler, güvenilir bilgi sunma, 

beslenmeye bağlı anksiyeteyi azaltma, yaşam kalitesini iyileştirme, hasta-hasta yakını 

arasındaki çatışmayı azaltma ve yemek çeşidinin artması konusunda yaptıkları uygulamaları 

değerli bulmuşlardır (Pereira, 2016). Hasta yakınları, hastaların beslenme ile iyileşebilecekleri 
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fikrine önem verirler ve diyetisyenlerin önerilerini dikkate almaktadırlar (Del Río et al., 

2012). Diğer taraftan diyetisyenler hastalığın son evresinde olan ve/veya depresyonda olan 

hastalar ile ilişkisinde, verdikleri hizmeti değersiz bulmuşlardır. Bu gibi durumlarda Avrupalı 

diyetisyenlerin ortak yaklaşımı psikolog görüşmesi sonrası gerekli hallerde müdahale etmektir 

(Pereira, 2016). Onkoloji hastalarında; uyum sorunları, major depresyon, anksiyete, bilişsel ve 

uyku bozuklukları gibi psikiyatrik bozuklukların sık gözlendiği bilinmektedir. Nitekim; 334 

onkolojik hastada yapılan bir çalışmada hastaların %25'inin deliryumda olduğu bildirilmiştir 

(Kerrgigon et al., 2014). Palyatif bakım hastalarının büyük bir çoğunluğunu kanser 

hastalarından oluşması, palyatif bakımda psikiyatrik bozuklukları olan hastaların da sık 

olacağı ve diyetisyen görüşmelerini ve müdahalelerini zorlaştıracağı da kaçınılmaz bir 

gerçektir. 

Terminal dönem hastalar için nütrisyon müdahalesinin gerekli olup olmadığı hasta-hasta 

yakını-sağlık çalışanı üçlüsü içinde kaygı yaratmaktadır. Bilgi eksikliği, duygusal düşünmek, 

hasta-hasta yakının yönlendirmesi gibi etkenler nütrisyon tedavisinin başlanması veya devam 

edilmesi kararlarında baskın bir rol oynayabilmektedir (Del Rio et al., 2012). Diyetisyenlerin 

terminal dönem hasta beslenmesi ve etik konularda fikir beyan edebilmesi için gerekli bilgi ve 

donanıma sahip olmasının yanı sıra, yeterli tecrübeye sahip olması da önemlidir (Chasen et 

al., 2013). Palyatif hastaları ile çalışan bir diyetisyenin beslenme tedavisinde öncelikle 

semptom yönetimi yapması önemlidir. Mukozitlerin önlenmesi için ağız kuruluğunun pastil, 

mentol veya buz küpleri ile giderilmesi, erken doygunluğun önlenmesi için yemekle beraber 

sıvı alımını kısıtlaması, konstipasyon veya diyare gibi sorunlar için lif ve sıvı alımının 

düzenlenmesi, disfaji için yumuşak gıda veya kıvam arttırıcıların kullanımı, disguzi için ağız 

bakımı, nane-mentol kullanımı gibi çözüm önerileri sunabilmesi ve geliştirebilmesi 

gerekmektedir (Gillespie et al., 2015). İsveç’te çoğunluğunu kanser hastalarının oluşturduğu 

terminal dönem evde bakım hastaları ile yapılan bir çalışmada; beslenme problemlerinin 

azaltılmasında, psikolojik destek ve kişi merkezli yaklaşımlar ve beslenme uzmanı desteği 

başarılı bulunmuştur (Wallin et al., 2015). 

Avrupa’da palyatif bakımda çalışan diyetisyenlerin eğitimleri boyunca palyasyona özel bir 

eğitim almadığı, sınırlı bir bilgi birikimin olduğu üzerinde durulmaktadır (Pereira, 2016). 

Ülkemizde diyetisyenlerin görev tanımları 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı resmî gazetede 

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Mensupların İş Ve Görev 

Tanımlarına Dair Yönetmelik’ te belirtilmektedir. Diyetisyenler; sağlıklı bireyler ve hekim 

yönlendirmesi ile özel gruplar için uygun beslenme programlarını düzenlemek, malnütrisyon 
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durumlarını tespit etmek, müdahalede bulunmak ve oral, enteral ve parenteral ürünlerin 

seçiminde, hazırlanmasında, uygulanmasında, eğitiminde ve izlem süreçlerinde görev 

almaktadır (Resmî Gazete, 2014). İzmir’de yapılan bir çalışmada kanser hastasının palyatif 

bakımda beslenme ve hidrasyon protokolünde haftalık hedefi hastanın beslenme düzeyinin 

belirlenmesi ve uygun bir beslenme programının başlanması olarak belirlenmiştir. İlk iki gün; 

sınırlı olmayan seçici bir diyetin hastanın sevdiği yiyeceklerden oluşması ve uygun miktarda, 

uygun zaman ve yer tercihi ile planlanması, ailenin beslenmeye destek olması için eğitilmesi, 

intravenöz uygulamalar ve sıvıların sadece semptom yönetimi için tercih edilmesi 

hedeflenmiştir. Üçüncü gün; hastanın beslenme programının uygulanması ve izlenmesi, 

dördüncü gün beslenme düzeyine uygun beslenme desteğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Protokolün beş, altı ve yedinci günlerinde hastanın beslenme düzeyinin günlük 

değerlendirilmesi önerilmiştir. Haftalık olarak beslenme programının etkinliğinin 

değerlendirilmesi, hasta ve hasta yakınlarında beslenme durumu kaygı yaratmayacak şekilde 

izlenmesinin önemi üzerinde durulmuştur (Özçelik ve ark., 2014, Periera, 2016). 

Palyatif bakımda da diğer özel gruplarda olduğu gibi kişisel ihtiyaçlara uygun hizmet 

verilmesi esastır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalarda; palyatif bakımda veya 

terminal dönemde beslenme ve etik konuların diyetisyenlerin mesleki eğitimleri içerisinde yer 

almadığı vurgulanmaktadır (Beck et al., 2002). Almanya, İspanya, Portekiz, İsveç gibi 

ülkelerde bile bu alan ile ilgili uğraşan diyetisyen sayısı oldukça azdır, palyatif bakımlarda 

çalışan diyetisyenlerin genellikle ayırdıkları vakit toplam iş yükleri içerisinde %25-35 

aralığındadır (Periera, 2016). Diyetisyenlerin yaşam sınırlayan hastalıklarda beslenme ile ilgili 

olarak sahip oldukları yapay beslenme bilgileri, hastaya ve aileye iyi bir iletişim ile 

aktarılabildiğinde fayda sağlayabilecektir. Ayrıca belirli bir alana özgü profesyonel olarak 

çalışma, bilimsel bilgi, yetenek ve aktarılabilen tecrübeler ile mümkün olacaktır. 

Diyetisyenlerin genel eğitim müfredatlarına palyatif bakımın eklenmesi büyük bir ihtiyaçtır 

(Chiarelli et al, 2016). Palyatif bakımda diyetisyenlerin profesyonelleşmesi ve entegrasyonu 

önemlidir ve bu alanda bir iletişim ağının gerekliliğine ihtiyaç vardır (Chiarelli et al, 2016; 

Gillespie et al., 2014; Periera, 2016). 

5. Sonuç 

Beklenen yaşam süresi artışı ve yaşlı nüfus artışı, sadece kanserin değil; prognozu kötü kronik 

hastalıkların palyatif bakım ihtiyacını da artıracaktır. Palyatif bakım hastalarının çoğunu 

oluşturan kanser olgularında beslenmeyi belirleyen en temel durum kaşeksi varlığıdır. Yaşamı 
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sınırlayan diğer kronik hastalıkların rehabilite edilebilmesi amacıyla yapılan beslenme 

palyasyonu önem taşımaktadır. Yapılması planlanan nütrisyonun basamaklarını; tarama, 

değerlendirme, enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının karşılanması ve her aşamada izlem 

oluşturur. Nütrisyon tedavisi süresinin belirlenmesi için karar vermek oldukça zordur. 

Terminal dönem hasta beslenmesi kararı sağlık ekibinin ortak bir değerlendirmesini gerektirir. 

Palyatif bakım sağlık sisteminde yeni sayılabilecek bir alandır ve beslenmenin olduğu her 

alanda olduğu gibi diyetisyene önemli görevler düşmektedir. Palyatif bakım diyetisyeni hem 

palyatif ekibi içerisinde hem de hasta ve hasta yakınına karşı çeşitli misyonlar edinmeli, 

yemek servisinde arayüz olarak bilgi ve becerilerini iyi bir iletişim ile aktarabilmelidir. Bu 

alanda çalışan diyetisyenler için bilgi, tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak bir iletişim 

ağına ihtiyaç vardır. 
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Özet 

İnsan genom projesi ile başlayan omik dönemi çevresel etkenler ile gen ilişkisine açıklık 

getirmektedir. Diyetetik, bireylerin hastalıklardan korunması ya da hastalıklarının tedavisi için 

ne tür bir beslenme planı yapılması gerektiğini konu alan bir bilim dalıdır ve nutrigenetik, 

nutrigenomik alanındaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Nutrigenomik sayesinde 

aynı diyet ve yaşam tarzına sahip iki farklı fenotipte farklı sağlık çıktılarının oluşabileceği 

anlaşılmıştır. Kişiden kişiye diyet yanıtlarının değişmesinin temelinde genetik varyasyonlar 

vardır ve bunun tanımlanabilmesi için genetik testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Genetik testlerin 

bireylerde bazı hastalık risklerinin saptanmasında ve buna bağlı yaşam tarzı değişikliğinin 

gerçekleştirilmesinde etkili olabileceğine dair bilimsel kanıtlar mevcuttur. Genetik testlere 

dayalı olarak yapılan yaşam tarzı değişikliği müdahalelerinden fiziksel aktivite, uyku, sigara 

ile mücadele ve beslenme konularında yapılan çalışmalarda en umut verici gelişmeler 

beslenme alanında gerçekleşmiştir. Genetik testlere uygun biçimde planlanmış diyet 

çalışmalarının etkilerini konu alan birçok çalışmada, vücut ağırlığı başta olmak üzere, insülin, 

HOMA-IR gibi bazı sağlık belirteçleri üzerinde olumlu gelişmeler bildirilmiştir. Ancak 

genetik testlerin güvenirliği, uygun varyasyonların tanımlanma durumları ve testlere göre 

planlandığı iddia edilen diyetlerin yeterli ve dengeli olup olmadığı ile ilgili çeşitli kaygılar 

bildirilmektedir. Sağlık davranışları üzerindeki etkileri konusunda tam bir fikir birliği 

olmamasına rağmen tüketiciye sunulan genetik test pazarı genişlemeye devam etmektedir. Bu 

derlemede, omik döneminin diyetetik alanına yansımalarına ilişkin bilimsel gelişmeler ve 

genel kaygıların açıklanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Omik dönemi, Diyetetik, Nutrigenomik, Diyetetik, Genetik testler 
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Dietetics in The Omics Era and Concerns 

Abstract 

The omics era, which started with the human genome project, clarifies the relationship 

between environmental factors and genes. Dietetics is a branch of science that deals with what 

kind of nutrition plan should be made to protect individuals from diseases or to treat their 

diseases, nutrigenetics and nutrigenomics developments directly affected by. Thanks to 

nutrigenomics, it has been understood that different health outcomes can occur in two 

different phenotypes with the same diet and lifestyle. There are genetic variations based on 

the variation in dietary responses from person to person, and genetic testing is needed to 

identify this. There is scientific evidence that genetic testing can be effective in detecting 

some disease risks in individuals and in making lifestyle changes related to this. Among the 

lifestyle change interventions based on genetic tests, the most promising developments in 

studies on physical activity, sleep, combating smoking and nutrition have been in the field of 

nutrition. In many studies on the effects of diet studies planned in accordance with genetic 

tests, positive developments have been reported on some health markers such as insulin and 

HOMA-IR, especially body weight. However, various concerns have been reported about the 

reliability of genetic tests, the identification of appropriate variations, and whether the diets 

allegedly planned according to the tests are adequate and balanced. The market for direct 

consumer genetic tests continues to expand, although there is no complete consensus on its 

effects on health behaviors. In this review, it is aimed to explain the scientific developments 

and general concerns regarding the reflections of the omic era to the field of dietetics. 

Keywords: Omic era, Dietetics, Nutrigenomics, Dietetics, Genetic test 

1. Giriş 

Birkaç yüzyıl önce teknolojik gelişmeler metabolizma ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkili 

hastalıkları önemli ölçüde müdahale edilebilen tekli genlerdeki mutasyonları tanımamızı 

mümkün hale getirmiştir. Ayrıca galaktozemi ve fenilketonüri hastalarında olduğu gibi diyet 

ile tek gen bozukluklarında iyileştirici ve önleyici etkileri gösterilmiştir. İnsan genomunun 

yapısını açığa çıkartmak için başlatılan İnsan Genom Projesi sayesinde biyoloji ve tıp 

bilimlerinde yeni bir dönemin başlamıştır. Bu dönem omik devrimi olarak anılmaktadır 

(Mariman, 2006). İnsan genom projesi toksigenomik ve farmakogenomik konularında 

disiplinler oluşmuştur. Genomiklerin beslenme bilimine girmesi de nutrigenomik olarak 

tanımlanmıştır. İnsan Genom Projesi beslenme gibi çevresel etkenler ile gen yapısı arasındaki 
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bilgi zenginliğinin gelişmesini sağlamıştır. Yeni teknolojiler transkriptomikler tarafından 

RNA seviyesi üzerine veya proteomikler tarafından protein seviyeleri üzerine eş zamanlı 

birden fazla gen aktivitesi etkisinin gözlenmesine olanak sağlamıştır (Başaran ve ark. 2010). 

Nutrigenetik ve nutrigenomik alanları yaşam süreçleri, diyet ve özel kompanentler hakkında 

bilgimizi artıracaktır. Genel populasyonda sağlığı geliştirecek fonksiyonel besinlerin 

artmasına ve kişiselleştirilmiş diyet ile bireysel olarak genetik olarak yatkın bireylerde 

hastalıkların başlamasını önlemeye yardımcı olacaktır (Gülşah, 2018). Diyetetik bilimi, 

besinlerin hastalıklardan korunma ya da hastalıkların tedavisinde ne tür bir beslenme planı ile 

sunulması gerektiğini konu alan bir bilim dalıdır (Merdol;2016). Diyetetik alanı tüm bu 

nutrigenetik-nutrigenomik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu derlemede, omik 

döneminin diyetetik alanına yansımalarına ilişkin bilimsel gelişmeler ve genel kaygıların 

açıklanması amaçlanmıştır. 

2. Beslenme ve Genetik İlişkisi 

Beslenme ve gen ifadesi arasında bir homeostazis bulunmaktadır. Bu ilişkinin varlığı 

saptanmış olmasına rağmen tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. En sık görülen 

beslenme ile ilişkili bozukluklar, tek bir besinin tek bir genle etkileşmesinden değil, birden 

çok geni olan besinlerin karmaşık bir karışımından kaynaklanmaktadır. Bu etkileşimi anlamak 

için, araştırmalar hem beslenme açısından hem de genler açısından yürütülmektedir. Besleme 

kolayca erişilebilir, fakat genom bilgisine erişebilmek uygun teknolojinin kullanılabilmesi ile 

ilişkilidir (Sırıken ve ark., 2018; Coşkun, 2007).  

Genomik uygulama ile besin gen etkileşimi daha net biçimde ortaya koyulmuştur. Beslenme 

ilişkili hastalıkların önlenmesi için fonksiyonel gıdaların tasarımına katkı sağlamaktadır. 

Genetik varyasyonla birlikte insandaki karmaşık özellikleri ve hastalıkları anlamak daha 

karmaşıklaşmaktadır. İki haploid genomun DNA dizilimlerinin karşılaştırılmasında her 500 

baz çiftinde ortalama 1’inde farklı olduğu tahmin edilmektedir. Bu seleksiyon, göç, drift, gibi 

genetik süreçler sonucunda meydana gelen mutasyonlar ile uzun sürede evrimin sonucudur. 

Genetik varyasyonların çoğu genomumuzun %90'ında polimorfizmler fonksiyonel 

olamayacak şekilde oluşur ve fenotipe yansımamıştır. Polimorfizmlerin fenotipe olan etkisi 

son derece yumuşaktır ve fark edilmez. Sadece fizyolojik bir süreç gerektiğinde birkaç genin 

etkisi ve tüm bu genler genetik çeşitlilik sergiler. Daha sonra, gen varyantlarının rastgele 

kombinasyonları, uçların önemli ölçüde farklılık gösterebildiği çok çeşitli fenotiplerin geniş 

bir aralığı ile sonuçlanacaktır. Bu bakımdan genetik varyasyonun altında yatan farklılıklar 
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beslenme ile ilgili özellikler ve hastalıklara yatkınlık farkını doğurmaktadır. Örneğin aynı 

diyet ve yaşam tarzı, bir kişi obez hale getirebilir veya diyabet geliştirebilirken diğeri 

olmamaktadır. Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda kişiden kişiye diyet 

yanıtlarının değişmesinin temelinde genetik varyasyon olabileceği genetik varyasyonu 

tanımlamak için çok fazla çaba harcanması şaşırtıcı olmadığı sonucuna varılabilir. Böyle bir 

bilgi ile kişiler risk altındaki oldukları hastalıkların tanımlanmasına ve buna uygun diyet ile 

korunmasına olanak verebilir (Mariman, 2006). Genetik varyasyonun gen ekspresyonunu 

nasıl etkilediğini ve genetik varyantları insan beslenmesine bağlı bozukluklar için risk 

faktörleri olarak tanımlamayı anlamak nutrigenetik biliminin odak noktasıdır. Bu amaçla, her 

biri yine insan genomunun yakın zamanda elde edilen yapısal ve bileşimsel bilgisine dayanan 

spesifik stratejiler geliştirilmektedir (Gündoğdu-Karahan, 2008). 

3. Omik Dönemin Diyetetik Uygulamalara Yansıması 

Son yıllarda genetik testler ve tanımlanan bazı genlerin etkileri üzerine yoğunlaşan bilimsel 

çalışmaların sayısı oldukça fazladır. Genetik test girişimleri sonucu elde edilen bilgilere bağlı 

olarak bireylere bir takım yaşam tarzı değişikliği önerilerinde bulunulmakta ve bu önerileri 

uygulama durumları izlenmektedir. Bu konu ile ilgili yapılmış bir çalışmada fiziksel aktivite, 

beslenme, sigara kullanımı ve uyku alışkanlıkları gibi yaşam tarzı değişikliğinin önerildiği bir 

grupta bireylerin sıklıkla beslenme alanı ile ilgili değişimlere daha kolay adapte olabildikleri 

belirlenmiştir. Genetik testler bireylerin bazı hastalık risklerinin saptanmasında ve buna bağlı 

yaşam tarzı değişikliklerinin yaratılmasında bilimsel kanıtlar sunulmaya çalışılmaktadır. 

Genetik testler davranış değişikliği yaratılması için bir katalizör görevi görmektedir (Horne, et 

al., 2018). 

Kolon kanseri açısından risk altında bulunan bireylerde diyetsel davranışların 

değerlendirildiği ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verileri ile yapılan derleme çalışmada; 

genetik testlerin aile için fertlerin birbirleri hakkında olabilecek hastalıklar hakkında bilgi 

sahibi olabildiği ve yaşam tarzını değiştirmek için şans tanıdığı bildirilmiştir. Yapılan 

analizlerde kadınların bunu başarmakta erkeklere göre daha başarılı olduğu, erkeklerin bu 

konuda desteklenmesi gerektiği bildirilmiştir (Palmquist et al., 2011). 

İnternet üzerinden tüketiciye doğrudan satılan genetik testler ile ilgili yapılmış bir meta-analiz 

çalışmasının sonuçlarına göre; genetik test sonuçlarının alanında uzmanlaşmış bir sağlık 

profesyoneli tarafından değerlendirilmesi, öneriler planlanırken sağlık çalışanlarının 

görüşlerine değer verilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca tüketicilerin doğrudan 
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satılan genetik testler sonucu önerilen yaşam tarzı değişikliği davranışlarının tamamına uyum 

göstermedikleri bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada doğrudan genetik test satan birçok 

satıcının web sitelerinin içeriğinin tüketici tarafından tam anlaşılır olmadığı, hatta bazı 

testlerin gücünün biraz tahminlere dayalı olduğu ve genetik riskleri doğru biçimde ölçemediği 

konusunda tüketicilerin endişelerine vurgu yapılmıştır. Testlerin geçerliliği, bireyler 

üzerindeki etkisi ile ilgili şüphe bildirilmiştir (Kido et al., 2013; Covolo et al., 2015). 

Etnik kökenlerin de dikkate alındığı bir çalışmada FTO genetotipinin diyet proteini ve beden 

kütle indeksi arasındaki ilişkisi incelenmiştir. FTO varyanslarının kökenleri çoğunlukla 

Kafkas ve Doğu Asyalı bireyler bulunmuştur ve FTO geninin A allelini taşıyan bireylerde 

daha düşük protein alımı olduğu ancak, beden kütle indeksi ve bel çevresi değerlerinin T alleli 

taşıyanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile A alleli taşıyan bireylerde 

protein alımı artarsa beden kütle indeksi ve bel çevresi riski azalabilir sonucuna varılmıştır 

(Merritt et al., 2018). Yapılmış bir başka çalışmada bir hekim ile birlikte genetik test 

sonuçlarına göre test öncesi ve sonrasındaki 3,6 ve 12. Aylarda yaşam tarzı değişiklikleri 

karşılaştırıldığına katılımcıların %60’ının hastalık risklerine karşı yaşam tarzı değişikliği 

konusunda daha iyi motive olduğu sonucuna varılmıştır (Hayashi et al., 2018). Genetik test 

sonuçlarına göre beslenme alışkanlıklarındaki değişimlere odaklanan nitel çalışmada 

katılımcıların yorumları değerlendirilmiştir. Katılımcılardan “Artık çiğnemek içi daha fazla 

zaman ayırır oldum”, “Öğünler arası atıştırma alışkanlığımı değiştirdim, daha fazla meyve-

sebze yemeye başladım”, “Sağlık durumları ile ilgili daha bilinçli hale geldim”, “Genetik test 

sonucum çok ciddi olmamasına rağmen; kendimi daha kontrollü hissediyorum” gibi yanıtlar 

rapor edilmiştir (Hayashi et al., 2018). 

Doğrudan tüketiciye satılan genetik testlerin bilişsel dayanağını inceleyen sistematik bir 

derlemenin sonuçlarına göre, bireyler farklı şirketlerde aynı testleri yaptırsalar bile birbirinden 

farklı sonuçlar alabilmekte, hastalık risklerinin tanımlanması kullanılan testlere bağlı 

olmaktadır. Gerçek ve sahte DNA donörlüğü veren bireylerde sonuçlar birbirinden oldukça 

farklı olabilmektedir. Tanımlı olmayan farklı polimorfizmler kullanılmaktadır ve risklerin 

tanımlanması aslında aile ve kişisel sağlık algısına dayandırılmaktadır. Örneğin tip 2 diyabet 

riskinin tanımlanması için 30 farklı varyasyon kullanılmaktadır. Sonuç olarak, doğrudan 

tüketicilerin sağlık algıları ve davranışları üzerine etkisinde henüz sağlığa yararları net olarak 

görülmemiştir, söz konusu pazar büyümektedir ve varyasyonların kanıtlanmamış olması olası 

bir sorundur. (Covolo et al., 2015). 
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4. Sonuç 

Omik dönemin başlamasıyla birlikte son yıllarda genetik testler popülerleşmeye devam 

etmektedir. Genetik testlerin bireylerin bazı hastalık risklerinin saptanmasında ve buna bağlı 

yaşam tarzı değişikliklerinde yararlı olabileceğine dair bilimsel kanıtlar vardır. Testlerin 

kanıta dayalı verileri ile yapılıp yapılmadığı konusunda tartışmalar mevcuttur. Bulaşıcı 

olmayan kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde temel hedefler yaşam tarzı 

değişikliğinin oluşturulması yönündedir. Genetik testlere dayalı olarak yapılan yaşam tarzı 

değişikliği müdahalelerinden fiziksel aktivite, uyku, sigara ile mücadele ve beslenme 

konularında yapılan çalışmalarda en umut verici gelişmeler beslenme alanında 

gerçekleşmiştir. Diyetetik alanında bireylere yönelik kişiselleştirilmiş diyet önerileri 

tanımlanmış bazı tek gen polimorfizmlerine dayalı olarak verilmektedir. Ancak testlerin 

güvenirliği, kullanılan testlerin standartlığı ve birden fazla tanımlanmış genetik 

polimorfizmlerin varlığı konusunda tereddütler söz konusudur. Genetik testlere dayalı diyet 

önerilerinin geliştirilmesi konusunda prospektif çalışmalar ile doğrulanmış kanıta dayalı 

verilere ihtiyaç vardır. 
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Özet 

Şişmanlık çağımızın yaygın halk sağlığı sorunlarından biridir. Şişman bireylerde yaygın 

olarak insülin direnci de gözlenmektedir. Sekonder gelişen hipertansiyon, hiperlipidemi, 

diyabet gibi hastalıkların patofizyolojisinde insülin direncinin etkisinin olduğu 

bildirilmektedir. İnsülin duyarlılığının artırılması olası komplikasyonların durdurulmasına 

yardımcı olmaktadır. İnsülin duyarlılığının artırılmasına yönelik son yıllarda yapılan 

çalışmalar davranış değişikliği tedavisi ve çeşitli farmakolojik ajanlar üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Kısa zincirli yağ asitlerinin insülin direnci ve diğer komplikasyonlar 

üzerindeki etkisini araştıran birçok deneysel çalışma mevcuttur. Araştırmalarda kısa zincirli 

yağ asitlerinin bağırsak hücreleri için enerji kaynağı olduğu ve dolaylı olarak serum lipit 

düzeylerini düşürmeye yardımcı olduğu, oksidatif stresi azalttığı saptanmıştır. İnsanlarda kısa 

zincirli yağ asitlerinin insülin direnci, kolesterol sentezi, tokluk hormonu düzeyine etkisinin 

araştırıldığı çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Kısa zincirli yağ asitlerinin kalın bağırsağa ulaşana 

kadar emiliyor olması çalışmaları zorlayan esas nokta olmuştur. Kısa zincirli yağ asitlerinin 

sindirilemeyen besinlerin fermantasyonu ile endojen üretildiği bilindiğinden çalışmalar 

sindirilemeyen lif (enzime dirençli nişasta) kaynaklarının oral tüketimine yoğunlaşmıştır. 

Genelde denek sayılarının düşüklüğü çalışmaların sınırlı yönü olarak bildirilmiş olsa da (6-30 

vaka), kontrol gruplarının yetersizliği, açıklanamayan metabolik yolaklar kısa zincirli yağ 

asitlerinin insülin duyarlılığını artırıp artıramayacağı ile ilgili nedenselliğin aydınlatılmasını 

güçleştirmiştir. Bu derlemenin amacı; şişman bireylerde diyet ve egzersiz değişkenleri sabit 

tutularak kısa zincirli yağ asidi ve sindirilemeyen lif takviyesinin insülin direnci, iştah 

hormonları, kan lipit değerleri ve vücut kompozisyonu üzerine etkisini araştıran çalışmalar 

hakkında genel bilgiler sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kısa zincirli yağ asitleri, İnsülin direnci, Şişmanlık, İnsülin duyarlılığı, 

Vücut kompozisyonu, Sindirilemeyen lifler, Enzime dirençli nişasta 
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Could Short-Chain Fatty Acids Be A Solution To Insulin Resistance? 

Abstract 

Obesity is one of the common public health problems of our age. Insulin resistance is also 

commonly observed in obese individuals. It has been reported that insulin resistance has an 

effect on the pathophysiology of diseases such as secondary hypertension, hyperlipidemia, 

and diabetes. Increasing insulin sensitivity helps to stop possible complications. Recent 

studies to increase insulin sensitivity focus on behavior modification therapy and various 

pharmacological agents. There are many experimental studies investigating the effect of 

short-chain fatty acids on insulin resistance and other complications. Studies have shown that 

short-chain fatty acids are an energy source for intestinal cells and indirectly help lower serum 

lipid levels and reduce oxidative stress. Studies investigating the effects of short-chain fatty 

acids on insulin resistance, cholesterol synthesis, and satiety hormone levels in humans are 

very limited. The fact that short-chain fatty acids are absorbed until they reach the large 

intestine has been a challenging point for the studies. Since it is known that short-chain fatty 

acids are produced endogenously by the fermentation of indigestible foods, studies have 

focused on oral consumption of non-digestible fiber (enzyme resistant starch) sources. 

Although the low number of subjects was generally reported as a limited aspect of the studies 

(6-30 cases), the inadequacy of the control groups and unexplained metabolic pathways made 

it difficult to elucidate the causality regarding whether short-chain fatty acids could increase 

insulin sensitivity. The purpose of this review is to provide general information about studies 

investigating the effects of short-chain fatty acid and indigestible fiber supplementation on 

insulin resistance, appetite hormones, blood lipid values and body composition in obese 

individuals by keeping diet and exercise variables constant. 

Keywords: Short chain fatty acids, Insulin resistance, Obesity, Insulin sensitivity, Body 

composition, Indigestible fibers, Enzyme resistant starch 

1. Giriş 

Çağın sorunu obeziteyle birlikte sekonder gelişen hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların 

patofizyolojisinde insülin direncinin etkisinin olduğu bildirilmektedir (Shulman, 2014). 

İnsülin direncinin azaltılması bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların kontrolünde tedavinin 

temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bu amaçla farmakolojik, cerrahi ve tıbbi beslenme 

tedavilerin etkinliklerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Tıbbi beslenme tedavisinin 
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temel hedefleri sağlıklı Akdeniz diyetini işaret etmektedir (TÜBER, 2015; Alphan, 2013). 

Diğer taraftan çeşitli besinsel takviyelerin de insülin direnci üzerine kısa ve uzun vadeli 

etkileri araştırılmaya devam etmektedir. Son yıllarda mikrobiyota üzerinde yoğunlaşan 

çalışmalar diyet lifinin ve sindirilemeyen diyet liflerinin fermantasyonu ile elde edilen kısa 

zincirli yağ asitlerinin sağlık etkilerine dikkat çekmektedir (Canfora et al., 2015). Bu derleme 

çalışmasında, şişman bireylerde diyet ve egzersiz değişkenleri sabit tutularak kısa zincirli yağ 

asidi ve sindirilemeyen lif takviyesinin insülin direnci ve insülin direnci ile ilişkili sağlık 

çıktıları üzerine etkilerini araştıran çalışmalar hakkında genel bir bakış açısı sunmaktır. 

2. İnsülin Direnci  

İnsülin direnci; endojen veya ekzojen insüline karşı biyolojik yanıtsızlık olarak tanımlanabilir. 

Genetik faktörler, fetal malnütrisyon, fiziksel inaktivite, obezite ve yaşın ilerlemesi insülin 

direncine neden olur. Sağlıklı popülasyonda %25, bozulmuş glikoz toleransında %60 ve tip 2 

diyabeti olanlarda % 60-75 oranında insülin direnci görülür. Bu direnç, öglisemiyi 

sağlayabilmek için hiperinsülinemiyle karşılanmaya çalışılır. İnsülin direnci genelde 

hiperinsülinemiyle birliktedir, fakat her zaman hiperglisemiyle birlikte seyretmez. 

Hiperglisemi, insülin direncinin ileri evresidir. Altın standart tanı yöntemi, öglisemik insülin 

klemp testidir. Pahalı ve zahmetli bir test olup, klinik pratikte kullanılmaz. Klinik pratikte en 

sık kullanılan yöntem HOMA formülüdür. Normal bireylerde HOMA değeri 2.7’den düşük 

olarak bildirilmektedir, 2.7’nin üzeri ise değişik derecelerde insülin direncini yansıtır. 

[HOMA: açlık insülini (µu/ml) x açlık plazma glikozu (mg/dl) / 405)] (TEMD, 2018). 

İnsülin direncinin çözümlenmesi için yaşam tarzı değişikliklerinin yansıra farmakolojik 

ajanlarda kullanılmaktadır (Işıldak ve ark., 2004). Çevresel ve genetik faktörlerin artışı ile 

beraber proinflmatauar ajanların ve sitokinlerin artışı adipoz dokudaki yağ hücrelerinin 

kapasitelerini etkiler ve kana serbest yağ asidi ve trigliseridlerin salınımını tetikler. Bilindiği 

üzere serbest yağ asitlerinin kanda yüksek olması kaslarda yağ oksidasyonunu ve glikojen 

depolanmasını inhibe eder, yağ depolanmasını artırarak glikoz kullanımını azaltır. Kanda 

glikozunun yükselmesine ve karşılık olarak hiperinsülinemiye yol açar. Benzer şekilde 

karaciğerde de glikoneogenezi ve lipogenezi artırarak insülin direnci oluşturur (Canfora et al., 

2015; Baskın ve ark., 2008). 
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3. Kısa Zincirli Yağ Asitleri ve Sağlık Etkileri 

Kısa zincirli yağ asitleri intestinal sistemin majör yakıtı olarak bilinen 2-4 karbonlu yağ 

asitleridir. Asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit olarak bilinen bu küçük moleküller diğer 

yağ moleküllerinden farklı olarak sindirim kanalında doğrudan emilebilme özelliğine sahiptir. 

Diyetle doğrudan alınan kısa zincirli yağ asitlerinin intestinal bölgeye kadar emilmeden 

ulaşabilen kısmı oldukça azdır. İntestinal sistemde yer alan kısa zincirli yağ asitlerinin büyük 

çoğunluğu sindirilemeyen diyet liflerinin fermantasyonu sonucu elde edilen bileşenlerden 

oluşmaktadır (Dayı-Erge, 2020). Kısa zincirli yağ asitlerini ilginç kılan diğer bir özelliği ise 

sigmoid ve rektal bölgeden emilerek ve karaciğere uğramadan pelvik pleksus parasempatik 

sistem ile inferior vena cava ile sistemik dolaşıma katılmasıdır (Canfora et al., 2015). Bu 

sayede adipoz dokuda GPR43 kapısını aktive ederek insülin duyarlılığını düşürdüğü, yağ 

hücrelerinin biriktirme özelliğini azalttığı, kas ve karaciğerde de insülin duyarlılığını artırdığı 

teorisi üzerinde durulmaktadır. Karaciğerde ve kas dokuda bulunan adenozin-monofosfat ile 

etkinleşen protein kinaz enzimi (AMPK) enzimi yağ asidi oluşumunu ve kolesterol sentezini 

baskılarken, kaslarda yağ asitlerinin oksitlenmesini ve glikozun kullanımını uyardığı 

bilinmektedir ve kısa zincirli yağ asitlerinin bu enzim aktivitesini artırarak söz konusu 

değişikliklere aracı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kolonositlerde bulunan GPR41/43 

kapılarının açılmasını sempatik sistem aktivitesini artırdığı, intestinal glikoneogenezi 

indüklediği tahmin edilmektedir. Bu sayede beyinde tokluğu belirleyen PPY ve GLP 1 

hormonlarının salgılanmasına yardımcı olabileceği görüşü yaygındır (Canfora et al., 2015; 

Weitkunat et al., 2017).  

Söz konusu yağ asitleri ile hormonların seviyeleri, kan lipid düzeyleri ve insülin direnci 

HOMA değeri arasındaki ilişkiler hayvan çalışmaları ile desteklenmeye çalışılmaktadır. 

Hayvan çalışmaları bu konuda umut vericidir (Khan-Jena, 2016; Zhang et al., 2017; 

Klosterbuer et al., 2013). İnsanlarda kısa zincirli yağ asitleri ile insülin direnci, kolesterol 

sentezi, tokluk hormonu düzeyi üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmalar oldukça kısıtlıdır 

(Canfora et al., 2015; Çağlar ve ark., 2017). Kısa zincirli yağ asitlerinin kalın barsağa ulaşana 

kadar emiliyor olması çalışmaları zorlayan nokta olmuştur. Kısa zincirli yağ asitlerinin 

sindirilemeyen besinlerden fermantasyon yolu ile elde edildiği bilindiğinden son dönemlerde 

çalışmalar sindirilemeyen lif (enzime dirençli nişasta, oligosakkaritlerden 

galaktooligosakkarit veya fruktooligosakkarit günde 5-30g arasında) kaynaklarının oral 

tüketimi ile yapılmıştır (Weitkunat et al., 2017; Gower et al. 2016). Genelde denek sayılarının 

düşüklüğü çalışmaların sınırlı yönü olarak bildirilmiş olsa da (6-30 vaka), kontrol gruplarının 
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yetersizliği, açıklanamayan metabolik yolaklar nedenselliğin aydınlatılmasını güçleştirmiştir 

(Canfora et al., 2015; Weitkunat et al., 2017). Sindirilemeyen lif suplementasyonu yapılırken 

bireylerin diyet ve egzersiz durumunun değinilmemesi ve müdahale yapılmaması literatürdeki 

çalışmaların ortak özelliğidir (Gower et al. 2016). Diğer taraftan kısa zincirli yağ asitlerinin 

chron hastalığında rektal uygulamanın faydalı olduğuna ilişkin hayvan deneyleri yapılmaya 

devam edilmekte, deney sonuçlarının bağırsak hastalıkları için kısa zincirli yağ asitlerinin 

rektal uygulamanın umut verici olduğu yönündedir (Weitkunat et al., 2017). 

Kısa zincirli yağ asitleri diyet liflerinin fermantasyonu sonucu ortaya çıkan bileşiklerdir. Son 

yıllarda diyetle alınan lif miktarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 

enzime dirençli nişasta üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

3.1. Diyet Lifleri 

Sindirilemeyen organik bileşenler diyet lifi olarak tanımlanmaktadır. Lif alımının potansiyel 

fizyolojik etkileri glisemik kontrolün sağlanması, mide bağırsak sağlığının iyileştirilmesi, 

prebiyotik etkisi ve enerji alımını azaltması olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra diyet lifleri 

bağırsaktaki safra asitlerini absorbe ederek dışkı ile atılmasına yardımcı olur. Bu kayıp 

kandaki kolesterolün karaciğerde safra asitlerine dönüştürülmesi ile karşılanmakta ve böylece 

serum kolesterol seviyelerinde düşme gözlendiği bilinmektedir (Dülger ve Şahan, 2011). 

Diyet lifinin artırılmasının enerji homeostazisi üzerinde de birçok olumlu etkisi bildirilmiştir. 

Bu olumlu etkinin sindirilmemiş diyet liflerinin bağırsak lümeninde bakteriyel fermantasyonu 

sonucunda açığa çıkan kısa zincirli yağ asitlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sindirilmemiş liflerde mevcut olan karbonlar kolonositler için enerji kaynağı oluşturmakta ve 

kolonik epitelyumun bütünlüğünün korunmasında etkili olmaktadır (Çağlar ve ark., 2017; 

Weitkunat et al., 2017). Günlük lif alımının 25-38 g arasında olmasının sağlık açısından 

olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

3.2. Enzime Dirençli Nişasta 

Enzime dirençli nişasta ilk olarak 1982 yılında Englyst ve arkadaşları tarafından mide ve ince 

bağırsakta sindirime direnç gösteren ve ince bağırsakta tam emilimi gerçekleşmeyen ama 

kalın bağırsakta fermente olabilen nişasta fraksiyonları olarak tanımlanmıştır. Günlük 

beslenmede doğal yollar ile alınan enzime dirençli nişastanın kaynakları soğuk patates, yeşil 

muz, baklagiller ve tam tahıllar olarak sıralanabilir. Enzime dirençli nişastadan elde edilen 

ürünlerin sağlık etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 28 g lif ve 0,5 g lif içeren iki farklı 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

90 

 

kurabiye sağlıklı gönüllüler tarafından denenmiştir. Yüksek lifli kurabiye tüketen grupta 

postprandiyel kan şekerinde %46 düşüş, insülin seviyelerinde anlamı derecede iyileşme 

gözlenmiştir (Stewart-Zimmer 2017). Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food 

Safety Authority-EFSA) bilimsel raporuna göre enzime dirençli nişasta içeren ürünler 

bulundukları ürün içerisinde %14’lük bir paya sahip ise, karbonhidrat miktarı eşit başka bir 

ürüne kıyasla glisemik kontrol üzerine olumlu derecede katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan 

enzime dirençli nişasta içeren ürünlerin sindirim sistemi ve kolon sağlığı üzerine atfedilen 

etkileri ile ilgili kesin bir çıkarım yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanmıştır (EFSA, 

2011). Enzime dirençli nişastanın sağlık üzerine etkilerinin anlaşılmasının ardından yulaf, 

beta glukan, alfa galaktosid içeren besinlerin üretimi ve tüketimi de gelişmiş ülkelerde 

yaygınlaşma eğilimindedir (Garipoğlu, 2019).  

4. Sonuç 

İnsülin direnci, halk sağlığını tehdit eden obezitenin hem nedeni hem de sonucu olarak 

karşımıza çıkan karmaşık bir durumdur. Obezite tedavisinin planlanmasında temel 

hedeflerden biri de insülin duyarlılığının artırılmasıdır. Mikrobiyota üzerine yapılan 

çalışmalar diyet lifinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Son yıllarda sindirilemeyen 

diyet liflerinin kısa zincirli yağ asitlerine fermente olmasının bağırsak florası başta olmak 

üzere endokrin sistem üzerine de olumlu etkileri yaratabileceğine dair hipotezler ortaya 

atılmıştır. Kısa zincirli yağ asitlerinin insülin direnci ve insülin direnci ile ilişkili hastalıklar 

üzerindeki etkisini araştıran birçok deneysel çalışma mevcuttur. Kısa zincirli yağ asitlerinin 

bağırsak hücreleri için enerji kaynağı olduğu ve dolaylı olarak serum lipit düzeylerini 

düşürmeye yardımcı olduğu, oksidatif stresi azalttığı saptanmıştır. İnsanlarda kısa zincirli yağ 

asitlerinin insülin direnci, kolesterol sentezi, tokluk hormonu düzeyine etkisinin araştırıldığı 

çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Kısa zincirli yağ asitlerinin sindirilemeyen besinlerin 

fermantasyonu ile endojen üretilmesi prensibine dayalı olarak sindirilemeyen lif ve enzime 

dirençli nişastanın sağlık etkileri merak konusu olmuştur. Çeşitli gıda otoritelerine göre bu 

kaynakların glisemik kontrol üzerine olumlu sağlık etkilerinin olduğu bildirilmektedir.  

Yapılan çalışmalarda denek sayılarının düşüklüğü (6-30 vaka), kontrol gruplarının 

yetersizliği, açıklanamayan metabolik yolaklar kısa zincirli yağ asitlerinin insülin duyarlılığını 

artırıp artıramayacağı ile ilgili nedenselliğin aydınlatılmasını güçleştirmektedir. 
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Özet 

Aralıklı oruç belirli bir zaman aralığında besin alımının kısıtlanmasına yönelik planlanmış bir 

diyet modelinden ziyade beslenme biçimidir. Aralıklı orucun alternatif oruç, değiştirilmiş 

oruç, zaman sınırlı oruç, dini oruç gibi birçok yöntemi bulunmaktadır ve uygulayıcılar aralıklı 

orucu bir yaşam biçimi olarak görür. Son on yılda önemli ölçüde popülerlik kazanmış olan bu 

uygulama ile ağırlık kaybının yanı sıra metabolik sağlığın iyileştirilmesinde de etkili 

olabileceğine dair veriler mevcuttur. Aralıklı orucun sağlık etkilerini açıklayan hipotezlere 

göre, açlık süresince vücutta enerji elde edilmesi için yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin 

makrofajlarca fagosite edilmesi, gece salınan melatonin hormonu yardımı ile hücre 

yenilenmesinin sağlanması mümkün olmaktadır. Ayrıca açlık döneminde bağırsak 

mikrobiyomunun da etkilendiği ve lipopolisakkarit üretiminin azalmasıyla inflamasyonun 

azaldığı, bu sayede ağırlık kaybı sürecini desteklendiği bildirilmektedir. Yapılan hayvan 

deneylerinde alternatif gün oruçlarının, total plazma kolesterol ve trigliserit 

konsantrasyonlarını azalttığı, karaciğer steatozu ve inflamatuar gen ekspresyonunu azalttığı ve 

hücre proliferasyonu gibi kanser risk faktörleri üzerinde yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. 

Klinik çalışmalar aralıklı orucun bozulmuş glikoz toleransının iyileştirilmesi ve 

kardiyometabolik durumlarda yarattığı olumlu değişimler sayesinde sağlığı iyileştirmek için 

umut verici yaklaşımlar sunmaktadır. Diğer taraftan aralıklı orucun gebelik ve laktasyon 

dönemindeki kadınlar, büyüme çağındaki çocuklar, yeme bozukluğu olan bireyler için 

kontraendike olduğu bildirilmiştir. Bu derlemenin amacı, aralıklı açlık diyetlerine genel bir 
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bakış sağlamak, aralıklı açlığın metabolik yararları hakkındaki kanıtlarını ve fizyolojik 

mekanizmalarını tartışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aralıklı oruç, metabolik sağlık, ağırlık kaybı 

Intermittent Fasting and Fasting Effects on Metabolism 

Abstract 

Intermittent fasting is more of a diet rather than a planned diet pattern aimed at restricting 

food intake over a period of time. There are many methods of intermittent fasting, such as 

alternative fasting, modified fasting, time-limited fasting, religious fasting, and practitioners 

view intermittent fasting as a way of life. There is data that this practice, which has gained 

considerable popularity in the last decade, can be effective in improving metabolic health as 

well as weight loss. According to the hypotheses explaining the health effects of intermittent 

fasting, it is possible to macrophage aged and worn cells in order to obtain energy in the body 

during fasting, and to provide cell renewal with the help of the hormone melatonin released at 

night. In addition, it is reported that the intestinal microbiome is also affected during the 

fasting period, and inflammation decreases with the decrease in lipopolysaccharide 

production, thus supporting the weight loss process. In animal experiments, it has been shown 

that alternate-day fasting reduces total plasma cholesterol and triglyceride concentrations, 

reduces liver steatosis and inflammatory gene expression, and has beneficial effects on cancer 

risk factors such as cell proliferation. Clinical studies offer promising approaches to improve 

health through the improvement of impaired glucose tolerance and the positive changes that 

intermittent fasting creates in cardiometabolic states. On the other hand, intermittent fasting 

diets have been reported as contraindicated for women in pregnancy, lactation period, 

growing children, and individuals with eating disorders. The purpose of this review is to 

provide an overview of intermittent fasting diets, to discuss the evidence for the metabolic 

benefits of intermittent fasting, and to discuss its physiological mechanisms recent years, it is 

inevitable that unprecedented developments in artificial intelligence and robotic technologies 

create transformative effects on the ways of living, working and communicating. In particular, 

companies that are aware of the strategic importance of technological advances and industrial 

innovations in terms of competitiveness try to adapt quickly to the new management approach 

required by the age. Business executives who put aside concerns that robots will replace 

humans are looking for ways to make the most of modern technologies to develop a more 

effective leadership style. Therefore, future leaders have to discover the power of 
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environmental change and possess the knowledge and skills to work with artificial 

intelligence. In this study, the possible effects of artificial intelligence technologies on 

management, the changing nature of leadership, and the skills and competencies needed by 

leaders are examined. The results of the study are expected to be useful for future researchers 

and practitioners who are interested in leadership and artificial intelligence. 

Keywords: Intermittent fasting, Metabolic health, Weight loss 

1. Giriş 

Aralıklı oruç yiyecek ve içeceklerden gönüllü yoksunluk olarak tanımlanmaktadır. Dünya 

çapında birçok insan tarafından çeşitli farklı şekillerde uygulanmaktadır. Geçmişi çok eskilere 

dayanan bir uygulamadır (Brongers, 1977). Popüler basında aralıklı oruç ve aralıklı kalori 

kısıtlaması ile ilgili çok sayıda yayın, blog, haber makalesi ve diyet önerileri yer almaktadır. 

Örneğin, 2013 yılında, haftanın 2 günü enerji alımını ciddi şekilde kısıtlamanın yararlarını 

artıran ancak haftanın kalanında normal olarak yemek yiyen “The Fast Diet” başlıklı bir kitap 

yayınlanmış ve oldukça ilgi görmüştür (Mosley, 2013).  

Aralıklı orucun sağlık üzerine etkilerini konu alan derleme çalışmalarının sayısı son yıllarda 

artmaktadır ve konu ile ilgili yapılmış insan ve hayvan modeli araştırma çalışmalarının sayısı 

birbirine yakındır. Bu derlemenin amacı; aralıklı oruç diyetlerine genel bir bakış sunmanın 

yanı sıra aralıklı açlığın metabolik sağlık üzerine etkileri ile ilgili bilimsel kanıtları 

özetlemektir. 

2. Aralıklı oruç 

Aralıklı orucun fizyolojik mekanizmaları hayvan çalışmaları ve insan müdahale çalışmaları 

ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Aralıklı orucun sağlık yararları için bilimsel kanıtların büyük 

çoğunluğu öncelikle erkek kemirgen modelleri çalışmalarından gelir. İnsan çalışmaları büyük 

ölçüde dinsel orucun etkileri ve yeme örüntüleri ile ilişkili ilgili sağlık sonuçlarını ile 

sınırlıdır. Aralıklı oruç ile ilgili çalışmalar kesitsel ve küçük örneklem büyüklükleri üzerinde 

yapılmış deneysel çalışmalar ile sınırlı kalmıştır (Patterson- Sears, 2017). Aralıklı oruç 

tutmanın diyet, uyku ve fiziksel aktivite gibi diğer sağlık davranışları üzerindeki etkileriyle 

ilgili veriler eksiktir. Aralıklı oruç rejimlerini diyabet, kardiyovasküler hastalık, kanser veya 

Alzheimer hastalığı gibi diğer kronik hastalıklar gibi klinik sonuçlarla ilişkilendiren sınırlı 

veri bulunmaktadır (Harvie et al., 2016). 
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Aralıklı orucun çeşitli şekillerde uygulandığı bilinmektedir. Yapılan sistematik derleme 

çalışmalarında bu oruç türleri alternatif oruç, değiştirilmiş oruç, zaman sınırlı oruç, dini oruç 

şeklinde dört ana başlık altında tanımlanabilmektedir. Alternatif oruç, değişen oruç günlerinin 

olduğu, oruç günlerinde enerji içeren yiyecek ve içeceklerin tüketilmediği, diğer günlerde ise 

ad libitum yiyecek ve içecek tüketiminin olduğu oruç türüdür. Değiştirilmiş oruç diyetleri ise 

alternatif oruçtan farklı olarak oruç günlerinde toplam enerji harcamasının %20-25’i kadar 

enerji alımının olduğu, diğer günlerde yine benzer biçimde ad libitum beslenmenin hâkim 

olduğu oruç tipidir. Alternatif oruç ve değiştirilmiş oruç diyetlerinde en popüler olanı 5:2 

olarak tanımlanan haftanın 2 günü oruç rejimi diğer günlerde ad libitum beslenme 

periyodudur.  Zaman sınırlı oruç tipi ise, saate bağlı bir besin alımı sınırlamasının olduğu oruç 

türüdür. En sık kullanılan yöntem 16:8 model zaman sınırlı oruçtur, diğer bir deyişle bu 

yöntemde 16 saat açlık, 8 saat beslenme periyodu benimsenir. Günlük enerji alımı değişkenlik 

gösterebilmektedir. Dini oruç tipi ise, dini ve manevi amaçlar ile güdülen oruç rejimlerinin 

tümünü kapsar. En sık üzerinde çalışma planlanmış olanı Ramazan orucudur. Yılın belli bir 

döneminde, belirli bir saat aralığında her türlü besin alımının sınırlanması söz konusudur 

(Rothschild et al., 2014; Anton et al., 2018). 

2.1. Alternatif Gün Oruç 

Alternatif gün oruç tutmak, kalorilerin tükenmediği oruç günlerini ve yiyecek ve içeceklerin 

ad libitum tüketildiği beslenme günlerini içerir.  Kemirgenlerde alternatif gün oruç 

çalışmalarını gözden geçirildiği bir çalışmada bu oruç rejiminin obeziteye bağlı vücut ağırlığı 

ve oruç insülin ve glikoz konsantrasyonlarını azaltmada basit kalori kısıtlaması kadar etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Varady-Hellerstein, 2007). Obezitenin kemirgen modellerinde 

alternatif gün oruçlarının, total plazma kolesterol ve trigliserit konsantrasyonlarını azalttığı, 

karaciğer steatozunu ve inflamatuar gen ekspresyonunu azalttığı ve hücre proliferasyonu gibi 

kanser risk faktörleri üzerinde yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir (Yang et al., 2016). 12 

haftalık bir yüksek protein içeren aralıklı oruç diyeti ve düşük kalorili diyetler ile 

kıyaslandığında vücut kütle indeksini ve kolesterolü anlamlı biçimde daha iyi derecede 

düşürdüğü ve kardiyovasküler değişkenleri iyileşmelere yardımcı olduğu gösterilmiştir (Zuo 

et al.,2016). Alternatif gün açlığı ile ilgili çalışmalar bu rejimin hafif kilo kaybına yol 

açabileceğini ve bazı metabolik parametrelerde iyileşmelere yol açabileceğini göstermektedir. 

Ancak diğer taraftan açlık süresinin oldukça uzun olduğu bu diyet şeklinin herkes için kolay 

uygulanabilir bir yöntem olmadığını ve bunun uygun bir halk sağlığı müdahalesi 

olamayacağını göstermektedir (Anton et al., 2018). 
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2.2. Değiştirilmiş Oruç Rejimleri 

Değiştirilmiş oruç rejimleri planlanan oruç günlerinde enerji tüketiminin enerji ihtiyacının 

%20-25'i ile sınırlı olduğu diyet biçimidir. 5:2 model aralıklı oruç olarak da bilinen bu diyet 

biçiminde haftada 2 ardışık olmayan gününde enerji kısıtlaması ve haftanın diğer 5 gününde 

kısıtlamasız beslenme söz konusudur (Yang et al., 2016). 

Deney hayvanlarında değiştirilmiş alternatif gündüz oruçlarının etkilerini araştırıldığı bir 

çalışmada ad-libitum yem ile beslenen fareler ile alternatif oruç günlerinde %85 enerji 

sınırlaması ile beslenen fareler karşılaştırılmıştır. Enerji kısıtlı grupta visseral yağ, leptin ve 

resistin hormonlarının azaldığı ve adiponektinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Varady et al., 

2009). Benzer bir araştırma tasarımı güden başka çalışmalarda da farelerde bu oruç 

rejimlerinin adiposit büyüklüğünü, hücre proliferasyonunu ve insülin benzeri büyüme faktörü-

1 düzeylerini (8,9) azalttığı gösterilmiştir (Varady et al., 2007; Varady et al., 2008). Başka bir 

çalışmada da %50 enerji kısıtlı değiştirilmiş oruç rejiminin adipoz depo ağırlığında değişiklik 

yapmasa bile adiposit fizyolojisi üzerinde bir dizi etkiye sahip olabileceğini gösterilmiştir 

(Varady et al., 2007). Son zamanlarda yapılan bir araştırmada 5:2 tipindeki değiştirilmiş 

aralıklı oruç diyetinin kilo kaybı için etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak, obez bireylerin uzun 

süreli bu diyetleri uygulamanın birtakım zorlukları da beraberinde getirebileceği 

düşünülmektedir. Modifiye oruç rejimleri ile ilgili elde edilen sınırlı sayıda müdahale 

denemelerinin sonuçlarına göre, bu diyet türünün kilo kaybının yanı sıra glisemik ve 

infamatuar belirteçler ve lipidler üzerinde ılımlı etkilere yol açtığı gösterilmektedir 

(Trepanowski et al., 2017). Oruç rejimlerini etkinliğini ile sürekli enerji kısıtlamasını 

karşılaştıran çalışmaları konu eden derleme ve meta-analizlere göre, oruç rejimlerinin 

metabolik sağlık üzerine olumlu etkilerinin sürekli enerji kısıtlamalarından daha üstün 

olmadığını dikkat çekmektedir (Harvie et al., 2016). 

2.3. Zaman Kısıtlı Oruç 

Zaman kısıtlı oruç rejimlerine ilişkin yapılan hayvan deneylerinin sonuçlarına göre, 

kemirgenlerde bu tür bir diyet müdahalesi vücut ağırlığında, total kolesterol, trigliserit, glikoz, 

insülin, interlökin 6 (IL-6) ve TNF-α'daki azalmalar sağlamıştır (Longo-Panda, 2016; 

Rothschild et al. 2014). Yapılan bir çalışmada zaman kısıtlı beslenmenin, obez yetişkinlerde 

kasıtlı kalori sayımı olmaksızın hafif kalori kısıtlaması ve kilo kaybına yol açtığını 

göstermektedir. Bu diyet ile sistolik kan basıncını azaltarak bazı klinik yararlar sağlayabilir 

sonucun varılmıştır (Gabela et al., 2018). Bir başka çalışmada da zaman sınırlı beslenmeyi 
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konu eden kemirgen çalışmalarının heterojenliğine rağmen, genel olarak obezlerde bir 

müdahale stratejisi olabileceğini ve metabolik olarak olumlu etkiler sağlayabileceğini 

vurgulamıştır zaman kısıtlı beslenmenin genel metabolik fayda sağlamıştır (Chung et al., 

2016).  

İlk öğünün daha geç saatlerde başlaması prensibine dayanarak planlanmış bir çalışmada sabah 

ve öğlen yemeğini atlanarak planlanmış diyet müdahalesinin akut etkileri değerlendirilmiştir. 

Bireylerin kahvaltı yapmadıkları günlerde, öğle saatlerinde daha fazla acıktıkları ve kahvaltı 

yaptıkları güne kıyasla daha yüksek plazma asetillenmiş grelin seviyesine sahip oldukları 

gözlenmiştir. Öğle yemeğinden sonra postprandial glukoz ve insülin düzeyleri, kahvaltı 

edilmeyen günlerde daha yüksek bulunmuş, ancak öğle yemeğinde daha fazla kalori alımına 

neden olmadığı saptanmıştır (Chowdhury et al., 2016). 

Zaman kısıtlı oruçta sirkadiyen ritmin tersine, vardiyalı çalışma biçimin bireylerde gece yeme 

ile ilişkili olduğunu ve obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser (özellikle göğüs 

kanseri) risklerinin arttığını göstermektedir. Elde edilen veriler ve ileriye dönük kohort 

çalışmalarında, gün içindeki enerjinin çoğunu gün içinde tüketmenin, dolayısıyla akşamları ya 

da gece boyunca az ya da hiç gıda alımının gerçekleşmediği süreyi uzatarak, daha düşük 

ağırlıkla ilişkili olduğu hipotezini desteklemektedir (Grundy et al., 2013). 

2.4. Dini Oruç 

Dini oruç, hem ruhsal hem de fiziksel faydalar sebebi ile birçok dinde önemli bir 

uygulamadır. Dini uygulama temelli oruç diyetleri üzerine yayınlanmış araştırmalar neredeyse 

tamamen gözlemseldir. Ramazan ayı boyunca gün doğumundan gün batımına kadar uzanan 

süre içerisinde besin alımının sınırlandırılması söz konusudur. Ek olarak, sıvı alımı, sigara 

içimi ve ilaçlar yasaktır. Ramazan ayında oruç tutanların coğrafi konumuna bağlı olarak, oruç 

tutulan süre 11 ile 22 saat arasında değişebilmektedir. Ramazan ayında İslami oruç tutmak, 

enerji kısıtlaması gerektirmez; bununla birlikte, gıda ve sıvı alımı için sürenin kısıtlanmış 

olması toplam alınan miktarı dolaylı olarak azaltır ve bu durum vücut ağırlığında 

değişikliklere neden olabilmektedir (Patterson- Sears, 2017).  Ramazan ayında yapılan 35 

araştırmanın meta analizi ile ağırlık değişkeni üzerindeki değişimler incelemiştir. Bu 

çalışmalarda, katılımcıların yaşları 18 ila 58 yıl arasında değişmektedir.  Çalışmaların 21'inde 

istatistiksel olarak anlamlı kilo kaybı bildirilmiştir. Bu meta-analizdeki çalışmalar bir araya 

getirildiğinde Ramazan oruç ayı boyunca ortalama 1.24 kg düzeyinde ağırlık kaybı olduğu 
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saptanmıştır. Ramazan sonrası 2 hafta boyunca geri kazanılan ortalama ağırlık 0,72 kg olarak 

bulunmuştur (Sadeghirad et al., 2014).  

3. Sonuç  

İnsanda tek bir oruç zaman aralığı bile (örneğin, gece boyunca) insülin ve glukoz gibi kronik 

hastalıklarla ilişkili birçok metabolik biyobelirteçlerin bazal konsantrasyonlarını 

azaltabilmektedir. Bu derlemede aralıklı oruç rejimlerinin, haftanın belirli günlerinde veya 

saatlerinde, besin alımının sınırlandırılmasının güvenli bir şekilde tolere edebilen sağlıklı 

gönüllülerde ağırlık kaybı ve metabolik sağlığı geliştirmede umut verici bir yaklaşım 

olabileceğini düşündürmektedir. Aralıklı oruç ile ilgili en kritik sorun bu tür diyetlerin 

metabolik sağlığı ne derecede etkileyebileceği ve sürdürülebilirliği konusundadır.  Ayrıca, 

aralıklı oruç diyetlerinin enerji kısıtlamasının ne düzeyde yapılması gerektiği ile ilgili bir 

görüş birliği olmamasının yanı sıra yapılan deneysel müdahalelerde de heterojen uygulamalar 

söz konusudur.  Aralıklı oruç diyetlerinin metabolik sağlık ve vücut ağırlığı üzerine etkilerinin 

anlaşılabilmesi için uzun süreli, iyi planlanmış kohort çalışmalara ihtiyaç vardır. Etkili olduğu 

kanıtlanırsa, aralıklı oruç halk sağlığı üzerinde metabolik sağlık düzeyini iyileştirmek için 

umut verici yaklaşımlar sunabilir. 
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Özet 

Uzun dönemli iktisadi büyüme ve kalkınma performansının yönünü belirlemekte yol gösterici 

olan teknolojik gelişme, verimlilik ve uluslararası rekabet gücünün artmasına, dış ticaret ve 

refah artışlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 

ekonomilere göre konumu, teknolojiye erişimden ziyade teknolojik gelişmeleri uyarlama, 

gerçekleştirme ve kullanma becerisi tarafından şekillendirilecektir. 

Bu çalışmanın amacı seçilmiş gelişen ekonomilerde (Brezilya, Meksika, Polonya, Rusya ve 

Türkiye) teknoloji politikalarını ve politika göstergelerinin seyrini incelemektir. Bu çerçevede 

teknoloji ve yenilik kavramları, teknolojinin iktisadi etkileri, seçilmiş ülkelerdeki teknoloji 

politikalarının gelişimi ile temel göstergelerin seyri üzerinden teknolojik gelişmenin büyüme 

ve ihracat üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.  

Örneklemde yer alan ülkelerin verileri incelendiğinde, teknoloji kabiliyeti geliştirilerek 

rekabet avantajı oluşturulduğunda, orta ve yüksek teknoloji içeren ürün ihracatının arttığı ve 

büyüme performansının iyileştiği görülmüş; yenilik odaklı faaliyetlerin desteklenmesi, uzun 

vadeli stratejik ve ekonominin yapısına uygun teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve bu 

politikaları sürdürülebilir kılacak kurumsallaşmanın gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Politikaları, Teknolojik Gelişme Göstergeleri, İktisadi 

Büyüme, İhracat, Gelişen Piyasa Ekonomileri. 
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Abstract 

Technological improvement, which is a guide in determining the direction of long-term 

economic growth and development performance, contributes to the increases in productivity, 

international competitiveness, foreign trade, and welfare. The position of developing countries 

in relation to developed economies will be shaped by the ability to adapt, realize, and use 

technological developments rather than to access/transfer technology.  

The aim of this study is to examine the course of technology policies and policy indicators in 

selected emerging economies (Brazil, Mexico, Poland, Russia, and Turkey). In this 

framework, the concepts of technology and innovation, the economic effects of technology, 

the development of technology policies in selected countries, and the effect of technological 

development on growth and exports through the tendency in basic indicators are discussed. 

Reviewing the data of countries in sample, it has been observed that exports in medium and 

high-tech products increase, and growth performance improve when competitive advantage 

was obtained by developing technological capability; supporting innovation-oriented 

activities, and implementing long-term strategic technology policies based on economic 

structure, and making these policies sustainable via institutionalization have been 

recommended. 

Keywords: Technology Policies, Technological Development Indicators, Economic Growth, 

Exports, Emerging Market Economies. 

Giriş  

Girdileri çıktılara dönüştürme sürecinde etkinlik unsuru olarak teknolojinin iktisadi 

dinamikler üzerindeki pozitif etkisi yaygın biçimde vurgulanmaktadır. İktisadi büyüme 

teorilerinde neoklasik katkılarla öne çıkan teknoloji özellikle içsel büyüme teorilerinde 

büyümenin ön koşulu olarak ele alınmaktadır. Dinamik bir süreç olan teknoloji ülkelerin 

sınıflandırılmasında rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler, teknolojinin üretimi ve kullanım 

becerisi ile ayrışmakta ve bu ülkeler teknoloji geliştirmek için belirli stratejilere dayalı 

istikrarlı politikalar uygulamaktadırlar. Yüksek gelirli ülkelerin teknolojiye dair politika 

perspektifi,  gelişmekte olan ülkeler için yol gösterici olmaktadır. 

Bu çalışma seçilen gelişen ekonomilerde (Brezilya, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye) 

teknoloji politikalarının iktisadi dinamikler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda çalışma toplamda beş bölümden oluşmaktadır: önce teknoloji ve yenilik 
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kavramları ele alınmış, teknolojinin iktisadi etkileri, seçilmiş ülkelerdeki teknoloji 

politikalarının gelişimi ile temel göstergelerin seyri üzerinden teknolojik gelişmenin büyüme 

ve ihracat üzerindeki etkisi incelenerek çalışma tamamlanmıştır.  

1. Teknoloji ve İlgili Kavramlar   

Girdilerin miktarı ve kalitesi, girdileri çıktılara dönüştüren süreç, kullanılan yöntemler, nihai 

çıktının miktarı ve özellikleri bütünüyle teknolojiyi oluşturmaktadır (Akçomak, 2016: 7; I. 

Jones, 2001: 73). Teknoloji kavramı geniş anlamda üretimle ilgili bilgiyi kapsamakta; ilk 

olarak bilimsel bilgi, mühendislik bilgisi, know-how ve işletme becerisi şeklinde 

algılanmaktadır. İkinci olarak da bireysel faaliyetlerin bir bütünü olan yönetim ve 

koordinasyon sistemlerini kapsamaktadır. Son olarak da teknik bilgi, makine ve alet 

kullanımını kapsayan yardımcı faaliyetleri içermektedir (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2016: 3).  

Teknolojik analizde bilgi geniş bir yere sahiptir. Teknolojilerin etkin bir şekilde seçimi, elde 

edilmesi, özümsenmesi ve kullanılması aşamalarında teknoloji hakkında bilgi sahibi olmak 

gerekmektedir.  Teknolojik bilgiyi iki şekilde tanımlamak mümkündür. Bunlardan ilki olan 

formel (kodlanmış) bilgi örneğin, kimya formülü gibi formülle ya da algoritma ile kodlanmış 

olan bilgidir. Bir diğer bilgi türü olan örtük (tacid) bilgi ise kişilerde var olan ve sahip 

olunandan koparılamayan bilgidir. Örtük bilgide bilgi sahibi istese bile kendinde var olan 

bilgiyi görsel ya da yazılı bir şekilde başkasına aktaramaz (Akçomak, 2016: 7; Bayraktutan ve 

Bıdırdı, 2016: 3).   

Teknolojik gelişme ve teknolojik değişme farklı iki kavram olmasına karşın birbirleri yerine 

yaygın bir şeklide kullanılmaktadırlar. Ülkeler ya da firmalar için teknolojilerindeki herhangi 

bir genişleme teknolojik değişme olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişme ise belirli bir 

kaynaktan daha fazla çıktı üretmeyi ya da niteliksel olarak daha fazla miktarda çıktı üretmeyi 

olanaklı hale getiren çeşitli bilgileri ortaya çıkarma şeklinde tanımlanabilir. Ar-ge faaliyetleri, 

yaparak ya da öğrenme yoluyla elde edilen teknolojik yetenekler, sermaye ya da ara 

mallarında içerilmiş yeniliğin edinilmesi teknolojik gelişmeye yol açan etmenlerdir 

(Bayraktutan ve Bıdırdı, 2016: 5). Teknoloji değiştirmek ya da yeni bir teknolojiye geçmek 

her zaman daha ileri bir teknolojiyi kullanmak anlamı taşımaz. Günümüzde firmalar 

genellikle emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye geçmeyi tercih etmektedirler. 

Ülkeler teknolojik gelişmelere ister yavaş isterseler de hızlı tempoda olsun katılmaktadırlar 

(Bıdırdı, 2015: 9). 

Teknolojik gelişmeler sonrasında teknolojik yenilik meydana gelir. Yenilik işletmelerin içinde 

bulundukları rekabet ortamında karlarının artmasında, sektörde rakiplerinin önünde yer 
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almasında önemli bir yere sahiptir. Birey ya da kurum tarafından yeni kabul edilen bir 

düşünce, uygulama ya da bir nesne yenilik olarak kabul edilir. (Zerenler vd., 2007: 660).  

Gelişen teknoloji sonrasında ortaya çıkan yeniliğin dört özelliği vardır. İlk olarak yenilik kar 

arayışı içerisindeki iktisadi aktörlerin tercihleriyle şekillenirler. İkinci özellik olarak 

teknolojik keşif süreçleri belirsizlik içerir. Üçüncü özelliğe bakılacak olursa; teknolojik 

gelişmenin yeniliğin ve ikincil yeniliğin bir ürünü olduğu söylenebilirken son olarak bir temel 

teknoloji için edinilmiş ikincil bilginin teknolojinin bilgisiyle ilişkili olduğu söylenebilir 

(Bayraktutan ve Bıdırdı, 2016: 5-7).  

Teknolojik yenilik ulusların zenginliğinin dar anlamı olan refahın arttırılmasının yolu olarak 

değil insanların daha önce yapılmamış şeyleri yapabilmesi için olanak sağlayacak niteliği ile 

önem kazanmaktadır. Yenilik bütünüyle yaşam kalitesinin daha iyiye mi yoksa kötüye mi 

gideceğini de tartışmaktadır. Çünkü teknoloji ve sanayileşmenin ortaya çıkardığı çeşitli 

olumsuzluklar gelecek kuşakların olanaklarını çok büyük ölçüde belirleyecektir (Ansal, 

2004). 

2. Teknolojik Gelişmenin İktisadi Etkileri  

Teknoloji, yenilik ve inovasyonun iktisadi dinamiklerin üzerindeki etkisi kabul görmüş bir 

gerçektir. İktisatçılar uzun bir süre teknolojiye büyüme teorilerinde yer vermemişlerdir. XX. 

yüzyılda Romer’in öncülüğündeki içsel büyüme teorisyenleri teknolojiyi büyüme modellerine 

dâhil etmişlerdir. Bu tarihten günümüze geliştirilen modellerde teknoloji girdisinin üretim, 

istihdam ve büyümeyi etkilemesinden dolayı önemi daha da artmıştır. 

İktisadi büyüme teorilerinde büyük yeri olan teknoloji özellikle içsel büyüme modellerinde 

iktisadi büyüme için ön koşul olmaktadır. Bilimsel araştırmalar sonrası üretilen teknolojinin 

ve yeniliğin kullanılabilmesi için hükümetlerin kurumsal ve ideolojik düzenlemeler yapması, 

teknolojik yeniliğin sürekliliği için politikalar geliştirerek ar-ge yatırımlarına önem vermesi 

gerekmektedir (Şahinoğlu ve Varıcı, 2019: 623).  

Dinamik yapıda olan teknoloji ülkelerin sınıflandırılmasında temel ölçütlerden biri olarak 

kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler teknoloji üretimi ve kullanımı fazla ve dünya sıralamasında 

önde gelen ülkelerdir. Günümüz ekonomileri için genel görüş ülkelerin ileri teknoloji 

kullanarak üretim yapması ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin 

olduğudur. Bu görüşe dayalı olarak teknolojik gelişmeden bağımsız bir ekonomik büyümenin 

gerçekleşemeyeceği ifade edilebilir (Algan, vd. 2017: 332). Teknolojik gelişme ülkelerin 

ekonomik açıdan daha güçlü olmasını ve uluslararası rekabet gücünün artması anlamına da 
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gelmektedir. Aynı zamanda bu ülkelerde üretilen yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek 

ürün ihracatı ülkelerin ihracat gelirlerini arttırmakla beraber milli gelirlerine katkı 

sağlamaktadır.  

Teknolojinin gelişmesi üretim faktörlerinin niteliğinde değişikliklere yol açmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime 

geçilmektedir. Ekonomik faaliyetler el işçiliğinden bilgi temelli üretime geçiş yaparlar. 

Ayrıca işgücü talebi de vasıfsız işgücünden vasıflı işgücüne doğru kaymaktadır. Dolayısıyla 

üretim tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne geçiş yapmaktadır (Şahinoğlu ve Varıcı, 

2019: 621). Teknolojik değişme istihdamın niteliğinde değişiklik meydana getirecektir bunun 

yanı sıra teknolojik gelişme sonrasında yeni iş kollarının doğması da istihdama katkı 

sağlayacak işsizliği azaltacaktır.  

3. Teknoloji Politikaları ve Seçilmiş Ülke Örnekleri  

Teknoloji politikası farklı teorik çerçeveler altında teknolojik ilerlemenin yönü ve hızını 

belirleyen devletin ekonomiye müdahale aracıdır (Akçomak vd., 2016: 2). Ülkede uzun vadeli 

kalkınma hedeflerine ulaşmak için uygulamaya konulan teknoloji politikalarının tabanı bilim 

ve teknoloji üretimi; küresel rekabetin şartlarına ayak uydurabilme ve ekonomik kalkınmaya 

katkının en önemli yoludur (Ayhan, 2002). 

Günümüzde teknoloji politikaları iki temel teorik çerçevede ele alınabilir. Bunlardan ilki 

piyasa aksaklığı kavramını ön plana çıkaran neoklasik yaklaşım, diğeri de sistem 

başarısızlığını benimseyen evrimci yaklaşımdır. Geleneksel yaklaşım olan neo-klasik 

yaklaşımda devlet; kamu malları sağlamak, dışsallıkları, giriş engellerini ve asimetrik bilgiyi 

azaltmak için ekonomik işleyişe müdahalede bulunur (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2015: 3). Ana 

akım yaklaşım olan neo-klasik piyasa başarısızlığı yaklaşımında ar-ge ve yeniliğin her 

aşamasında belirsizliğin olduğu bir yaklaşımdır (Akçomak vd., 2018: 3).  

Neo-klasik yaklaşımda bilgi birikimi dışsal kabul edilmiştir, büyümenin belirleyicisi ise 

sermaye birikimidir. Bu yaklaşıma göre teknolojik ilerleme uzun dönemde büyümeyi sermaye 

ve işgücü tarafından açıklanmayan kısmına yani teknolojiye atfetmiştir. Ancak teknolojik 

gelişmeye bulunulan katkının nasıl ortaya çıktığı ve hangi mekanizmalar tarafından 

oluşturulduğu açıklanmamıştır. (Akçomak vd., 2016: 7). 

Evrimci yaklaşımda yenilik süreci karmaşık aşamalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Evrimci 

iktisatta yenilik öngörülemezdir, belirsizlik ve eksik bilgi varsayımına dayandırılmaktadır. 

Araştırma, yenilik, uygulama ve piyasa arasında doğrusal olmayan bir süreç varsayılmaktadır. 
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Bununla birlikte yapılan her Ar-Ge yatırımı yeni bir ürün ve ya teknolojiyi ortaya 

koymayabilir. Bu yaklaşımda teknoloji yalnızca fiziksel bir süreç olarak algılanmamakta ve 

ürünün niteliği, yapısı, organizasyonel ve işlemsel düzenlemeler ve teknolojik bilginin de 

teknoloji kapsamına alındığını söylemek gerekir (Soyak, 2008). 

Ekonomi ve finans piyasaları açısından ekonomik potansiyeli yüksek ve ilerleyen dönemde 

gelişmiş ülke olması öngörülen ülkeler için gelişen ekonomiler kavramı kullanılmaktadır. Bu 

ülkelerdeki yatırımlar genellikle yüksek getiri imkânı sunmakta ve bu ülkeler genellikle 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına açık ülkeler olmaktadırlar. Gelişen ekonomiler belirli 

özelliklerinden dolayı belirli sınıflamalara tabi tutulmaktadır. Bu çalışma için seçilmiş 

ülkelerden Brezilya ve Rusya BRIC ülkeleri grubunda iken Türkiye ve Meksika’da MIST 

ülkeleri grubundadır. Polonya ise hem ekonomik hem de teknolojik açıdan seçilen ülkelere 

benzer özellikler gösterdiğinden bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Aşağıda şeçilmiş ülkelerdeki 

teknoloji politikaları sırasıyla açıklanacaktır.  

3.1. Brezilya  

Brezilya güçlü mali ve endüstriyel temeli olan ve doğal kaynaklar bakımından zengin Güney 

Amerika ülke ekonomileri arasında üst sıralarda bulunan bir ülkedir. BRIC ülke grubunu hızla 

büyüyen ve ilerleyen ekonomisidir (NRC, 2020: 13).  

 Brezilya’nın modern bilim ve teknoloji politikasının temelleri 1950’li yıllara dayanmaktadır. 

1951 yılında kurulan Ulusal Teknoloji Bilim Vakfı (CNPq) ilk olarak üniversitelerdeki 

profesörlerinin yetkinliğini geliştirmek için çalışmalar yapmıştır. Ülkede uygulanan 

politikalarla teknoloji ekonomik gelişmeye 1970’li yıllara kadar ön ayak olmuştur. 1972 

yılında askeri rejimin yönetimi altında olan Brezilya, bilim ve teknoloji politikalarını 

kalkınma için oluşturulan kalkınma planına entegre ederek bilim ve teknoloji transferini 

hızlandıracak bir politika oluşturmaya çalışmıştır. Bu dönemde Brezilya’nın Ulusal Yatırım 

Bankası tarafından Planlama Bakanlığına teknoloji yatırımları için özel bir fon 

oluşturulmuştur. Bu fon sayesinde yeni araştırma programları planlanmış, yeni araştırma 

ekipleri çalışmalar için organize edilmiş ve doktora derecesinde eğitim almaları için birçok 

bilim insanı yurtdışına gönderilmiştir (Balbachevsky and Botelho, 2011: 3-6; Viotti, 2008: 3).  

1980’li yıllarda meydana gelen ekonomik kriz bilim ve teknoloji için büyük kayıplar verildiği 

bir dönem olmuştur. Araştırma faaliyetleri için ayrılan fondaki kesintiler eğitim ve araştırma 

faaliyetlerini engellemiştir (Balbachevsky and Botelho, 2011: 14). 2000’li yılların başlarında 
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toparlanma yaşayan Brezilya ekonomisini hedefi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri 

olmak ve bu pozisyonunu korumayı amaçlamıştır. 

2007-2010 yıllarını kapsayan dönemde Ulusal Kalkınma İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon 

Eylem Planını (PACTI) başlatılmıştır. Bu plan özellikle endüstrideki yatırım eksikliği, ar-ge 

personeli eksikliği ve temel teknoloji alanlarında uzman eksiğini gidermek için oluşturulmuş 

bir programdır (NRC, 2020: 15).  

3.2 Meksika 

Meksika’da uygulanagelen bilim ve teknoloji politikaları 1930’lı yıllarda sağlık alanında 

yapılan çalışmalarla başlatılmıştır. 1930 yılında Ulusal Sağlık Enstitüleri kurulmuştur. 1960 

yılında ülkede bilimsel çalışmaları finanse etmek için kurulan Ulusal Bilimsel Araştırma 

Enstitüsü (Instituto de Investigación Científica) bilim ve teknoloji çalışmaları kapsamında 

atılan ilk adımlardan biri olarak adlandırılmaktadır. 1970’li yıllara gelindiğinde Ulusal 

Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (Conacyt) adını almış ve 

yapılan bilimsel çalışmalar için fon oluşturmaya ve kaynak aktarmaya başlamıştır. Bu 

dönemde aktarılan kaynakların yetersiz olması yükseköğretimin gelişmesine katkı 

sağlayamamıştır (Gonzalez-Brambila et al., 2007). Bu konseyin kuruluş amaçlarından bir 

diğeri de Meksika’nın önemli sorunlarına (iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, bilim ve 

teknoloji, sağlık ve güvenlik…) çözüm bulmaktır (CNCT, 2020).  

Meksika’da 1980’lerde ithal ikameci politikaların terk edilmesi ile birlikte serbest piyasa 

ekonomisi benimsenmiştir. 1991 yılında bilim ve teknoloji için Dünya Bankası kredisi ile 

PACIME (Programa de Apoyo a la Ciencia Mexico) isimli bir program oluşturulmuştur. 

Beklenen etkinin sağlanamadığı programın başarısız olmasının sebebi olarak ar-ge için 

ayrılan payın düşük olması ve özel sektörün ar-ge için pay ayıramaması gösterilmektedir.  

2000 yılında yeni bir Bilim ve Teknoloji yasası hazırlanmış, yasaya göre kamu ve özel sektör 

firmalarının faaliyetlerini ve bütçelerini kontrol etme yetkisini Ulusal Bilim ve Teknoloji 

Konseyi’ne verilmiştir. Bu yasaya göre ülke 2006 yılına kadar GSYH’den %1 oranında ar-

ge’ye pay ayrılması hedeflenmiştir. Ancak beklenen hedefe ulaşılamamıştır (Gonzalez-

Brambila et al., 2007).  

Meksika hem özel hem de kamusal bilim ve teknoloji politikalarını yönetme konusunda 

yetişmiş personelden hala yoksundur. Bilim ve teknoloji politikalarının başarılı bir şekilde 

uygulanması için yeni düzenlemeler yapılmalı ve teknoloji faaliyetleri için kamu ve özel 

sektör firmaları cesaretlendirilmelidir.  
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3.3 Polonya 

Polonya’da inovasyon ve girişimcilik merkezlerinin sayısı 1990’lı yıllardan beri sürekli olarak 

artmaktadır. 1990’da ülkede toplamda 27 kuruluş faaliyet göstermekte iken 2000 yılında 

danışmanlık ve eğitim hizmeti veren merkez, teknoloji transferi ve kiralama işletmeleri, 

teknoloji için kredi destek kurumları gibi toplamda 507 adet kuruluş hizmet vermektedir 

(Rutkowska, 2008: 44).  

2000 yılında Polonya hükümeti hem AB’ye hem de pazar ekonomisine geçiş için AB’nin 

Lizbon Stratejisini yürürlüğe koymuştur (Weresa and Gomulka, 2006: 161). Bu strateji 

kapsamında ‘İnovasyonu Arttırmak İçin Direktifler’başlıklı bir strateji planı oluşturulmuştur. 

2007-2013 dönemini içeren bu planda Polonya ekonomisi ve geleceğe yönelik politika 

önerilerini kapsamaktadır. Lizbon Stratejisinin yürürlüğe girmesinden sonra bir dizi kanun 

paketleri hazırlanmış, Bilim Teknolojiler ve Ekonomi ile Çevre Bakanlıkları ortak 

çalışmalarıyla ülkedeki bilim ve teknolojinin arttırılması için çalışmalar yapılmıştır (Weresa 

and Gomulka, 2006: 167; Rutkowska, 2008: 45). 

3.4 Rusya  

Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonraki dönemde birliğin en büyük ülkesi olan Rusya 

ekonomik sıkıntılar üzerine kurulmuş bir devlettir (Demir, 2020). Ancak bütün 

olumsuzluklara rağmen Rusya, Sovyetler Birliğinden güçlü bir eğitim sistemi miras almıştır 

(NRC, 2020: 60). Rusya’nın kurulduğu ilk dönemlerde, Çeçenistan sorunu, Batılı devletlerle 

ilişkilerini belirgin olmaması ve iktisadi göstergelerini parlak olmaması gibi iç sıkıntıları 

dolayısıyla devlet teknolojiyi geliştirme faaliyetlerini geri plana atmak zorunda kalmıştır. 

2009 yılında Başbakan Dimitriy Medvedev'in makalesiyle bir teknoloji vizyonu 

oluşturulmaya çalışılmıştır (Demir, 2020). Bu kasamda geliştirilmesi planlanan enerji 

verimliliği ve yeni yakıtlar, tıbbi teknolojiler, nükleer enerji, bilişim ile telekomünikasyon ve 

uzay teknolojileri alanları belirlenmiştir. Seçili alanlarda çalışmalar yapmak için 2009 yılında 

Moskova’da Skolkova İnovasyon Merkezi Kurulması kararlaştırılmıştır (NRC, 2020: 65). Bu 

dönemde e-ticaret, e-bankacılık, e-eğitim gibi alanların geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. 

2014 yılında oluşturulan Stratejik Gelişme Planı ile belgelerin dijitalleşmesi, internet 

erişiminin genişletilmesi, veri madenciliği gibi alanlarda çalışmaların yapılması öneriliyordu. 

Aynı zamanda 2009 yılında kurulan Skolkova İnovayon Merkezi gibi üç merkezin daha 
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kurulmasına karar verilmiş, Silikon Vadisinde çalışmalarını sürdüren rus bilim insanlarının 

ülkelerine dönmeleri için özel teşvikler oluşturulmuştur (Demir, 2020) 

3.5 Türkiye  

Türkiye’de teknoloji politikaları 1980 öncesi ve 1980 sonrası olmak üzere iki bölümde 

incelenebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1950) gerçekleştirilmiş olan İzmir İktisat 

Kongresi sonrasında alınana kararlar doğrultusunda ekonomik kalkınmanın hızlandırılması 

için sanayiye önem verilmiş ve tarım sektörünün esas görevinin sanayiyi desteklemek olduğu 

vurgulanmıştır (Çalışır ve Gülmez, 2010: 26). Toplumsal refahın sağlanması amacıyla orta ve 

uzun vadede politikalar geliştirilmiş, eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması için 

çalışmalar yapılmıştır (Bayraktutan ve  Bıdırdı, 2015: 14).  Teknolojik gelişme için gerekli 

olan kültürel ve bilimsel altyapının olmaması nedeniyle planlı bir kalkınma stratejisi 

uygulanmamıştır. Aynı zamanda batıdaki siyasi karışıklık sonrasında gelen bilim insanları da 

bu dönemde Türkiye’de bilime katkı sağlamışlardır (Yıldız vd., 2010: 458).  

1950-1960’lı yılları kapsayan on yıllık dönemde ise; devlet daha çok altyapı yatırımlarına 

önem vermiş, özel sektörü teknoloji transferi yatırımları için teşvik edici politika 

uygulamıştır. Bu politikaya karşın Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) geliştirilmeye devam 

edilmiştir (Yıldız vd.,2010: 459). TÜBİTAK kurulmuş planlı bir şekilde bilim ve teknoloji 

politikalarını uygulanması yönünde kararlar alınmıştır. Üniversite sanayi işbirliğinin önemi 

vurgulanmış, teknoloji politikalarının gerekliliği ve sanayi stratejilerinin geliştirilmesine 

vurgu yapılmıştır. Bu dönemde belirtilen ve uygulanması planlanan gelişmelerin bir çoğu 

uygulanamamıştır (Toprak, 2018: 45).  

II. Dünya Savaşı sonrasında planlı kalkınma sürecine geri dönülmüş, ekonominini planlar 

çerçevesinde sürdürülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur (Bıdırdı, 

2015: 96). 1960-1980 döneminde uygulanan ithal ikameci politikalar özellikle sanayi 

sektörüne kaynak sağlamış, ithalata ve iç piyasaya bağımlı bir sanayi yapısının oluşmasına 

neden olmuştur (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2015: 15).   

24 Ocak kararları ile birlikte 1980’den sonraki dönemlerde öncelikle dışa açılma hedefi 

belirlenmiş ve türk lirası devalüe edilmiştir. Böylelikle ihracat rakamlarında artış yaşanmasına 

öncelik verilmiştir. Bu dönemde rekabetçiliğe vurgu yapılsa da sağlanan gelirler imalat 

sanayi, ar-ge, sanayi ve hizmet yatırımlarına yönelmemesi teknolojik gelişme kapasitesinin 

artmamasına neden olmuştur (Işık, 2000: 10). 1990’lı yıllarda bütçe açığı nedeniyle oluşan iç 

borcu temin etmek kaygısı teknolojik gelişmeye yapılan katkının büyük ölçüde azalmasına 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

111 

 

neden olmuştur. 1993 yılında makroekonomik açıdan yaşanan darboğaz sonrasında ar-ge 

faaliyetleri bakımından elverişli bir ortam oluşturulamamıştır. Bu dönemde tasarruf 

oranlarının yükselmesi yatırımlara yansıtılamamış sanayi kuruluşları dünyadaki teknolojik 

gelişmelerden ve rekabetçilikten uzak kalmışlardır (Bıdırdı, 2015: 97; Işık, 2000: 24-27). 

Uygulanan kalkınma planları dışında 1980 sonrasında Türk Bilim Politikası (1983-2003) 

(1993-2003), Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Alanı (2005-2010), Ulusal Bilim ve 

Teknoloji Politikaları (2003-2023), Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016) 

uygulanmıştır. 

4. Literatür İncelemesi  

Teknolojik gelişme düzeyi ve düzeyi etkileyen unsurların yüksek teknoloji ihracatına ve 

ekonomik büyüme üzerine etkilerini inceleyen ampirik çalışmalara literatürde rastlamak 

mümkündür. Aşağıda bu çalışmalardan bazılarına değinilecektir.  

Özer ve Çiftçi (2009), çalışmalarında yeni büyüme teorilerinden yola çıkarak ekonomik 

büyümenin temelinde ar-ge yatırımlarının olduğu görüşünü araştırmışlardır. Yaptıkları 

çalışmada OECD ülkelerinde ar-ge harcamaları ile genel ihracat, bilgi ve iletişim teknolojileri 

ihracatı ile yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişki araştırmaktadırlar. Panel veri 

tekniği kullanılarak yapılan analizde OECD ülkelerinde Ar-ge harcamaları ile yüksek 

teknolojili ürün ihracatı arasında yüksek pozitif ilişki olduğuna yönelik bulgular elde 

etmişlerdir.  

Bayraktutan ve Bıdırdı (2018), 1996-2012 yılları arasında gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki patent sayılarının yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki 

etkisini  analiz ettikleri çalışmalarında patent sayılarının iki ülke grubunda da yüksek 

teknoloji ihracatının temel belirleyicilerinden biri olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde patent 

sayısı esnekliğinin gelişmiş ülkelerden daha yüksek olduğuna yönelik bulgulara yer 

vermişlerdir.  

Çelebi vd. (2019), BRIC ve MIST ülkelerinde 2000-2015 döneminde araştırma geliştirme 

harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi ile 

açıklamaya çalışmışlardır. Çalışmanın sonuçları ise; Çin, Brezilya ve Türkiye’de yüksek 

teknoloji ihracatından ar-ge harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini ortaya 

koyarken, Kore’de bu ilişkinin çift yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yıldırım vd. (2018), yaptıkları çalışmada G-20 ülkelerinde ar-ge harcamalarının ihracat ve 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini panel veri analizi yöntemi ile açıklamaya 
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çalışmaktadırlar. Yapılan analiz sonrasıda ar-ge harcamalarının ihracat ve ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğuna yönelik sonuçlar ortaya koymuşlardır.  

Samimi ve Alerasoul (2009), 2000-2006 döneminde 30 gelişmekte olan ülkede ar-ge 

harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisini panel veri yöntemi ile incelemiştir. 

Çalışma sonucunda ar-ge harcamalarının büyüme üzerinde etkisinin olmadığı 

gözlemlenmiştir. Çalışmacılara göre gelişmekte olan ülkelerde ar-ge harcamalarının düşük 

olması nedeniyle ar-ge çalışmaları ekonomik büyümeyi etkilememektedir. 

5. Teknolojik Gelişme Göstergeleri  

Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamada ülkelerin nihai hedefi insana yatırım yapmaktır. 

Bu yatırımlar beşeri sermayenin iki temel bileşeni olan sağlık ve eğitim alanlarında olup 

sürdürülebilir büyümeye önemli katkılar sağlamaktadır. Beşeri sermaye birikimi teknoloji 

üretimini arttırırken aynı zamanda edinilen teknolojinin özümsenme sürecinde de etkili rol 

oynamaktadır. Bu nedenle bilgi üretimine yönelik yatırımlar, iç kaynakların etkinliğini 

arttırarak teknoloji üretimini arttırırken dış kaynaklardan elde edilen teknolojinin 

özümsenmesine katkı sağlar. Zaman içerisinde trendi yükselen teknoloji ülkelerin GSYH’si 

ve kişi başına gelirlerinde artış meydana getirmiştir. Teknoloji ülkelerin sosyo-kültürel 

yapıları ve nitelikli insan gücü açısından da önem arz etmektedir (Yurdakul, 2020). Var olan 

teknolojini kullanılması ve yeni teknolojiler geliştirilmesi için insan gücüne ihtiyaç vardır. 

Ülkelerin elinde bulundurdukları teknolojinin yetkinliğini belirlemede kullandıkları bazı 

göstergeler vardır. Ar-Ge harcamaları, ar-ge personel sayısı, patent başvuru sayısı, bilimsel 

yayın sayısı ülkelerdeki temel göstergelerden bazılarıdır. Aşağıda seçili olan beş ülkeye ait 

temel göstergeler grafikler ve tablo yardımıyla karşılaştırılmaktadır.  

5.1 Ar-Ge Harcamaları  

Teknolojik gelişmelerin en önemli unsuru da gelişmelerin yapılabilmesi için ayrılan Ar-Ge 

paylarıdır. Grafik-1’de seçilmiş ülkelerin araştırma faaliyetleri için milli gelirlerinden 

ayırdıkları paylar gösterilmektedir 
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Grafik-1: Ar-Ge Harcamalarının GSYH Oranı (Yüzde) 

Kaynak: OECD, The Word Bank (WB), 2020. 

Grafik-1 incelendiğinde, Rusya ve Brezilya diğer seçili ülkelere göre nispeten Ar-Ge için 

daha fazla pay ayırmıştır. Polonya’da ise harcamaların yıllar içerisinde arttığı gözlemlenmekte 

ve 2000 yılında milli gelir içerisinden Ar-Ge harcamaları için  %0,64’lük bir pay ayrılırken 

2018 yılında bu oran nerdeyse iki katına çıkarılarak %1,21’e ulaştığı görülmektedir. 2017 yılı 

itibariyle seçili ülkelerde Ar-Ge için GSYH’den sırasıyla Meksika %0,33, Brezilya %1,26, 

Türkiye %0,96, Rusya %1,11 ve Polonya %1,03 oranında pay ayırmaktadır. Grafiğe göre 

belirlenen yıllar arsında seçili ülkeler içerisinde en düşük harcama Meksika tarafından 

yapılmaktadır. 

5.2 Ar-Ge Personel Sayısı  

Temel teknolojik göstergelerden bir diğeri de Ar-Ge personel sayısıdır. Bin işgücü başına 

düşen Ar-Ge personel sayısı aşağıda Grafik-2’de gösterilmekledir. Grafikte yer alan verilere 

göre 2000 yılında Rusya’da bin işgücü başına düşen Ar-Ge personel sayısı binde 14 civarında 

iken zamanla azalarak 2018 yılında binde 10’a gerilemiştir. Türkiye’de bin işgücü başına 

düşen Ar-Ge personel sayısı zamanla artmaktadır. 2018 yılında bin işgücüne ortalama 6 kişi 

istihdam edilmektedir. Brezilya grafiğe göre belirtilen yıllarda personel sayısını yaklaşık dört 

kat arttırarak 2013 yılında binde 8’e yükseltmiştir. Polonya’da özellikle 2015-2018 yılları 

arasında personel sayısında göze çarpan bir artış görülmektedir. 2018 itibariyle Polonya’da 

bin işgücü başına ortalama 10 Ar-Ge personeli düşmektedir. 
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Grafik-2: Ar-Ge Personel Sayısı (Binde)  

Kaynak: OECD, The Word Bank (WB), 2020. 

5.3 Patent Sayısı  

Patentler buluşun üçüncü kişiler tarafında izinsiz üretilmesini, kullanılmasını, satılmasını ve 

ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan bir haktır (TPMK, 2020). Teknolojik gelişme 

göstergelerinden biri de patent sayılarıdır. Teknolojik yenilik için Ar-Ge harcamaları bir girdi 

olarak ele alınırsa patent sayılarının da bir çıktı olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo-1: Patent Başvuru Sayısı (Yerleşikler) 

YILLAR  MEKSİKA BREZİLYA TÜRKİYE RUSYA   POLONYA  

2000 431 3.179 277 23.377 2.404 

2001 534 3.439 337 24.777 2.202 

2002 526 3.481 414 23.712 2.313 

2003 468 3.866 489 24.969 2.268 

2004 565 4.044 682 22.985 2.381 

2005 584 4.054 928 23.644 2.028 

2006 574 3.956 1.072 27.884 2.157 

2007 629 4.194 1.810 27.505 2.392 

2008 685 4.280 2.221 27.712 2.488 

2009 822 4.271 2.555 25.598 2.899 

2010 951 4.228 3.180 28.722 3.203 

2011 1.065 4.695 3.885 26.495 3.879 

2012 1.294 4.798 4.434 28.701 4.410 

2013 1.210 4.959 4.392 28.765 4.237 
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2014 1.246 4.659 4.766 24.072 3.941 

2015 1.364 4.641 5.352 29.269 4.676 

2016 1.310 5.200 6.230 26.795 4.261 

2017 1.334 5.480 8.175 22.777 3.924 

2018 1.555 4.980 7.156 24.926 4.207 

Kaynak: The Word Bank, https://data.worldbank.org/ 15.10.2020.  

 

Ülkelerde yerleşik kişilerin yaptıkları patent başvuruların yer aldığı Tablo-1’e göre Rusya’da 

yerleşiklerin yaptıkları başvuruların diğer ülkelere göre oldukça fazla olduğu açıkça 

görülmektedir. 2018 yılında Rusya’da 24.929 patent başvurusu yapılmakta iken Türkiye’de 

7.156, Brezilya’da 4.980, Polonya’da 4.207 ve Meksika’da toplamda 1.555 başvuru 

yapılmaktadır. Tablo-1 verilerinden elde edilen sonuçlara göre Rusya’da yapılan patent 

başvuruları seçili diğer ülkelere göre oldukça fazladır.  

5.4 Bilimsel Yayın Sayısı  

Ülkelerin uluslararası performanslarının karşılaştırılması uluslararası nitelikteki dergilerde 

yapılan yayınlar ve bu yayınların aldığı atıfların karşılaştırılmasıyla da elde edilebilir. 

Uluslararası dergilerde yayınlatılan makaleler ülkenin bilim ve teknoloji politikalarının 

önemli alt göstergelerindendir. Yapılan bu çalışmada 2000-2018 yıllarına ait ele alınan 

ülkelerin bilimsel yayın sayıları SCImago Journal and Country Rank (SJR)7 isimli web 

sitesinden elde edilmiştir. Web sitesi verilerine göre oluşturulan Grafik-3 aşağıdaki gibidir. 

Grafik-3: Bilimsel Yayın Sayısı  

 

                                                           
7 SJR, dergi ve ülkelere ilişkin makale ve atıf sayısı gibi bilimsel yayın göstergelerini veren bir web 

sitesidir. 
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Kaynak: SCImago Journal and Country Rank (SJR), 2020. 

Seçili ülkelerin bilimsel yayın performanslarına bakıldığında 2000 yılında ülkeler arasında en 

fazla yayına sahip olan ülkenin Rusya olduğu görülmekte aynı zamanda yayın sayısı 

sıralamasına göre dünyada 9. sırada yer almaktadır. Dünya yayın sayısı sıralamalarında 

Rusya’yı 15.510 makale ile 17. sırada Brezilya takip ederken Meksika 30, Türkiye 25 ve 

Polonya ise 18’inci sırada yer almaktadır. 2018 yılına ait verilerin olduğu grafik 

incelendiğinde Türkiye dünya sıralamasındaki yerini 25’ten 19’uncu sıraya taşırken Meksika 

30’dan 28’e, Brezilya 17. sıradan 14’e çıkmıştır. Grafik incelendiğinde 2018 yılında 

Meksika’nın 28.sıraya yükseldiği görülmüştür. Meksika geliştirdiği bilim ve teknoloji 

politikalarıyla Latin Amerika’nın öncü ülkelerinden biridir (Heng et al., 2020). 

6. Seçilmiş Ülkelerde Büyüme ve İhracat  

6.1 Büyüme  

Gelişmiş ekonomilerde Ar-Ge harcamaları, uluslararası rekabetin ve sürdürülebilir 

ekonominin belirleyici faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle küresel gelişime ayak 

uydurmak isteyen ülkeler geçtiğimiz birkaç on yıllık dönemde ar-ge harcamalarına büyük 

önem vermektedir. Ar-Ge harcamaları mikro düzeyde firmalara yeni ürün ve üretim 

yöntemleri oluşturmalarını sağlayan yüksek düzeyde teknoloji üretmeleri ve makro düzeyde 

ise ülkelerde yüksek derecede gelir ve büyüme artışı hedeflemektedir. Bunların yanı sıra 

teknolojik yeteneğe yaptığı katkı sonrasında doğrudan yabancı yatırımları da ülkeye 

çekmektedir (Taş vd., 2017: 199).  

Gelişen ekonomiler 1980’li yıllardan sonra uygulamaya başladıkları ihracata dayalı ekonomik 

büyüme sayesinde büyümelerini hızlandırmış ve gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı büyük 

oranda azaltmışlardır. Gelişen ekonomilerden başlangıçta emek yoğun ve tarıma dayalı bir 

ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeler zaman içerisinde fason üreticilik ve ortak üretim 

süreçlerinden geçerek kendi marka ve teknolojilerini üreterek dünyaya daha çok teknoloji 

yoğun ürün ihraç etmeye başlamışlardır (Göçer, 2013: 220). Yukarıda Grafik-1’de seçili 

ülkelerdeki Ar-ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payı incelendiğinde seçili ülke grubu 

içerisinde Brezilya, Rusya ve Polonya’da ar-ge paylarının daha fazla olduğu görülmekte 

dolayısıyla bu ülkelerde bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalara ayrılan kaynak daha fazla 

olmakta ve bu ülkeler daha fazla yüksek teknolojili ürün ihraç etmektedirler. 
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6.2 İhracat ve Orta-Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı  

Son yıllarda gelişmekte olan ülkeler uluslararası rekabette yer alabilmek için teknolojinin 

gerekliliğinin farkına varmışlar ve milli gelirden gerekli payı ayırmaya ve bu payı arttırmaya 

çalışmışlardır. Ar-ge harcamaları için ayırdıkları payları yatırıma dönüştürerek yeni 

teknolojiler geliştirmiş ve bu teknolojileri ihraç ederek küresel ekonomide yer edinmeye 

çalışmışlardır. Yüksek teknoloji ihraç edilen ürünün ekonomiye sağladığı katma değeri 

arttırmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin teknoloji birikimleri ve teknolojik gelişim düzeyleri 

arttıkça ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin değeri artacak ve verimlilik artışına bağlı 

olarak da ihracattan elde edilen gelirin artması sağlanacaktır (Şeker, 2019: 379).   

Ülkelerin yaptıkları ihracatın teknolojik niteliği; ülkelerin üretim yapıları, Ar-ge faaliyetleri 

ve yeniliklere verdikleri önemi nitelendirmede kullanılan göstergelerden biridir. Ülkelerin 

ihracat niteliğinin düşük teknolojili ürünlerden yüksek teknolojili ürünlere kaydırılması 

uluslararası alanda rekabet gücünün sürdürülebilirliğini arttırırken ulusal refahın artmasına da 

katkı sağlayacaktır (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2015: 23). Grafik-4’te seçili ülkelerden yapılan 

yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payı verilmiştir. 

Grafik-4: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı (Yüzde) 

Kaynak: The Word Bank, https://data.worldbank.org/ 15.10.2020. 

Grafikteki veriler ele alındığında toplam ihracat içerisinde yüksek teknolojili ürün ihracatının 

en fazla olduğu ülkenin Meksika olduğu görülmektedir. 2018 yılında Meksika’dan yapılan 

ihracatın %20’si yüksek teknoloji içeren ürünlerden oluşmaktadır. Bu ihracatın bedeli 

ortalama 73 milyar dolar civarındadır. Diğer ülkelerden yapılan ihracat içerisindeki yüksek 
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teknoloji ihracatı ise sırayla Meksika’da %20, Rusya, Brezilya ve Polonya’da %10 

civarındandır ve Türkiye’de ise %2,5’tir. Ele alınan ülkeler arasında teknolojik ürün 

ihracatının en az olduğu ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir.  Diğer ülkelere kıyasla 

Amerikan yatırımlarının çok olması sebebiyle Meksika’da yüksek teknoloji içeren ürünlerin 

daha fazla üretildiği ve daha fazla ihraç edildiği görülmektedir.  

Yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracat içerisindeki payının fazla olması ülkelerin 

bilim ve teknoloji politikalarına verdiği önemin ve bu politikaların etkinliğinin bir 

göstergesidir. Yüksek teknoloji ihracatının yüksek olduğu ülkelerde teknolojik gelişme 

göstergelerinin iyileştirildiği ve dış ticaret performansı ile uluslararası rekabet gücünün de 

arttığı görülmektedir (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2015: 24). 

Sonuç ve Değerlendirme  

Ulusal ekonominin büyüme ve kalkınma stratejileri için temel unsurlardan biri olan 

teknolojinin geliştirilmesi için kamusal yönlendirmeler kullanan politikaların temel hedefleri 

arasında uluslararası rekabet gücünün artırılması yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

yenilik odaklı yatırımlarla yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracattaki payını artırma çabası 

önem arz etmektedir.  

Teknoloji politikalarının başarısı, temel politika göstergelerindeki iyileşmelerle ölçülmektedir. 

Teknoloji temelli büyüme için milli gelirden araştırma-geliştirme ve inovasyona dönük 

faaliyetlere daha fazla kaynak ayrılmaktadır. Yeni ürün ve teknolojiler geliştirilmesi ve buna 

bağlı ürünlerin ihraç edilmesi dış ticaret performansına da katkı sağlamaktadır. Bu çalışma 

için seçilen gelişen ekonomilerde ar-ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payına 

bakıldığında Brezilya, Rusya ve Polonya’da daha fazla pay ayrıldığı gözlemlenirken bu 

ülkelerden yapılan ihracatının %15’lik kısmının da yüksek teknoloji içerdiği gözlenmektedir. 

Patent sayıları bakımından da anılan ülkelerde, örneklemdeki diğer ülkelere kıyasla yeni ürün 

ya da teknoloji üretmeye daha yatkın oldukları ifade edilebilir.  

Türkiye’ye ait temel politika göstergeleri incelendiğinde, bunların tamamında 2000’li yıllarda 

artış kaydedildiği; ancak bu artışın yüksek teknoloji ihracatına yansıtılamadığı 

gözlenmektedir. Seçili ülkeler arasında yüksek teknoloji ihracının payı en düşük ülkenin 

Türkiye olduğu görülmektedir. Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması 

için ihracatın niteliğinde değişiklik yapması gerekmekte ayrıca yüksek teknolojili ve yüksek 

katma değerli ürünlerin ihracatına daha fazla önem vermelidir. Çalışma örneklemindeki 

ülkelerden Meksika, Türkiye ile benzerlikler göstermektedir. Seçili ülkeler arasında ar-ge 
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harcamaları için diğer ülkelere oranla daha az pay ayırıyor olmasına rağmen toplam ihracat 

içerisinde teknoloji içeren ürün payının yüksekliği, maqila endüstrisi sayesinde yabancı 

yatırımların olası katkısıyla açıklanabilir.  

Daha yüksek ve istikrarlı büyüme sağlama ve uluslararası rekabet gücünü artırma amacı 

doğrultusunda, ulusal koşullara uygun stratejik yaklaşıma bağlı olarak yenilik odaklı 

faaliyetler desteklenmeli, küresel ve ulusal gelişmeleri dikkate alan uzun vadeli stratejilere ve 

ülke faktör yapısına uygun teknoloji politikaları geliştirilerek bu politikaları sürdürülebilir 

kılacak kurum ve kuruluşlarla desteklemelidir. Politika yapıcıların ülke dinamiklerini göz 

önünde bulundurarak hazırlayacakları politikalar hem ülke refahını arttıracak hem de ülkeyi 

bilgi toplumları arasında rekabet edebilecek bir konuma getirecektir.  
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Özet 

İslam düşünce geleneğinde hadisleri önceleyip, nass ve rivayet merkezli bir düşünme biçimi 

geliştiren ehl-i hadîs okulu, ashâbü’l-hadîs, ashâbü’l-âsâr, ehlü’l-âsâr/eseriyye gibi çeşitli 

isimlerle de anılmaktadır. Ehl-i hadîs, dinin orjinalliğini koruyabilmek için nasslara ve ilk üç 

Müslüman nesle uymayı benimsemiş, nasslar üzerinde yapılacak yorum ve akıl yürütme 

faaliyetlerine karşı çıkmıştır. Hicrî I. asrın sonlarında itikadî konularda ortaya çıkan 

tartışmalar ve bu tartışmaların doğurduğu çeşitli itikadî mezhepler, ehl-i hadîs tarafından dinin 

aslından uzaklaşan ve dinin öz yapısını bozan ehl-i bidat oluşumlar olarak algılanmıştır. Ehl-i 

hadîs mensupları ehl-i bidat olarak gördükleri fırkalara karşı reddiye niteliğinde eserler 

kaleme alarak hem bu düşünce okullarının görüşlerini reddetmişler hem de halkı ve ilim ehlini 

bu akımlara karşı uyarmaya çalışmışlardır. Onların rey, kelam ve bidat karşıtlıkları, kelam 

ilmi ile meşgul olan her kesimi bidatçi olarak yaftalamalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla 

Ehl-i Sünnet bünyesindeki kelam okulları da bu bidatçi ithamına maruz kalmışlardır. Önemli 

bir ehl-i hadîs âlimi olan İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî de (ö. 471/1079) bu geleneği sürdürmeye 

devam etmiştir. O, genelde hadis ve fıkıh ilmi ile ilgilenmiş olsa da ehl-i bidat mezheplere 

karşı kaleme aldığı birçok eseri onun itikadî konularla fazlaca ilgilendiğini göstermektedir. 

İbnü’l-Bennâ, özellikle er-Red ale’l-Mübtedia adlı eserinde ehl-i bidat mezheplerin 

özelliklerini ve görüşlerini ele almıştır. Bu mezhepler tarafından öne sürülen görüşleri daha 

çok hadislere ve selef âlimlerinin sözlerine dayanarak reddetmiştir. Bu çalışmada İbnü’l-

Bennâ’nın -söz konusu eserde- hangi mezhepleri ehl-i bidat kabul ettiği ve hangi görüşlerine 

itiraz ettiği incelenecektir. Aynı zamanda İbnü’l-Bennâ’nın şahsında ehl-i hadîs ulemasının 

kelamî konulara yaklaşım tarzları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, ehl-i hadîs, ehl-i bidat, İbnü’l-Bennâ. 

Abstract 

Ahl-i hadith school, which prioritized the hadiths in the tradition of Islamic thought and 

developed a way of thinking based on narration and text (nass), is also known by various 

names such as ashâbü'l-hadith, ashâbü'l-âsâr, ahlü'l-âsâr/eseriyya. Similar to the first three 

Muslim generations,  Ahl-i hadiths (people of hadith) adopted to follow the texts and opposed 

both the interpretation and reasoning activities to be made on the texts to preserve the 

originality of the religion. In the first Hijri century, the debates on theological issues and the 

various sects of creed emerged by these debates were seen as ahl-i bid’ah(people of 
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innovators in religion), which deviated from the essence of religion and spoiled the essence of 

religion, by people of hadith. By writing works in the nature of refutation against the sects 

they see as ahl-i bid’ah, members of the ahl-i hadiths both rejected the views of these schools 

of thought and tried to warn the public and scholars against them. 

Their opposition to ra'y (personal opinion), kalām, and bid'ah has caused them to label all 

people who are engaged in the science of kalām as ahl-i bid’ah (innovators). Therefore, the 

schools of kalām within the body of Ahl as-Sunnah have also been subjected to this 

accusation of ahl-i bid’ah. Ibn al-Banna al-Baghdadi, an important scholar of hadith, is one of 

the people who continued this tradition. Although he was generally interested in the science of 

hadith and fiqh, he was also interested in religious issues with his many works against the ahl-

i bid’ah madhhabs.  

Especially in his work er-Red ale'l-Mübtedia he dealt with the characteristics and views of the 

ahl-i bid’ah madhhabs. He rejected the views put forward by them, relying mostly on hadiths 

and the words of previous scholars. This study examines the madhhabs that Ibn al-Banna 

considered as ahl al-bid’ah and their views he objected to. It also discusses the ways in which 

ahl-i hadith scholars approach theological issues with a special focus on Ibn al-Banna. 
 

Keywords: Kalām, ahl-i hadith, ahl-i bid’ah, Ibn al-Banna. 
 

Giriş 

Hadisçiler ve hadis taraftarları anlamına gelen ehlü’l-hadîs, ashâbu’l-hadîs ve ehlü’l-eser gibi 

kavramlar, başlangıçta hadis öğrenimi ve öğretimiyle iştigal eden kimseler için kullanılmıştır. 

Zamanla bu kavramlar hadislere uygun olarak iman ve amel etmeye çalışan, bu yönde belli 

usuller geliştiren kimseleri ifade eder hale gelmiştir. Bu kimselerin en belirgin özelliği 

nassları yoruma tâbi tutmamak ve kıyasa fazla başvurmadan uygulamak, aklî ilimlerden 

kaçınıp naklî ilimlerle meşgul olmaktır.8 İlk Selefîler, Hanbelîler, Zâhirîler ile bir kısım Şâfiî 

ve Malikî âlimleri ehl-i hadîsten kabul edilmiştir.9 Ehl-i hadîsin hadislere, tâbiûn ve tebe-i 

tâbiînden gelen rivayetlere bağlılıkları, bu rivayetleri önemsemeyip, akıl ve reye başvurmakla 

bidat ehli olduklarını düşündükleri kelamcılar ve bazı fakihlere karşı cephe almalarına neden 

olmuştur.  

Onlar, özellikle İslam düşüncesinde erken dönemde zuhur eden Havâric, Şiâ, Kaderiyye, 

Cehmiyye ve Mürcie gibi itikadî ve siyasî fırkalara karşı sert tepki göstermişlerdir. Bu 

fırkaları dinin aslını bozan ehl-i bidat fırkalar saymışlar, büyük çoğunluğunu tekfir 

etmişlerdir. Ehl-i hadîs, Hz. Peygamber ve Seleften öğrenilen doğru dini bu kimselerin sahsî 

görüş ve arzularına göre farklı bir surete soktuğuna inanmıştır. Bu manada bu fırkalara karşı 

hadis ve sünneti korumak için mücadele başlatmışlardır. Bu fırkaları ve görüşlerini 

reddetmek, halkı ve ulemayı bu fırkalardan sakındırmak üzere birçok reddiye türü eserler ve 

Sünnet’e uygun itikadî görüşleri ortaya koymak için Kitâbü’s-Sünne, es-Sünne gibi isimlerle 

çeşitli eserler kaleme almışlardır. Bu eserlerde hadisler ve Selef sözlerine dayanarak dini 

                                                           
8 Ehl-i hadîs âlimlerinin bazı özellikleri ve bir kısmının isim listesi için bkz. Ebû Abdillah Muhammed b. b. Abdillah el-

Hâkim En-Nisâburî, Kitâbu Marifeti Ulûmi’l-Hadîs, nşr. Es-Seyyid Mu‘zam Hüseyin, Kahire, 1938. s. 63-85. 
9 Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul, İSAM Yayınları, 2010, s. 76. 
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anlamada doğru kabul ettikleri yöntemi10 ve inanç prensiplerini ortaya koymaya 

çalışmışlardır. Bir yönüyle onlar, kendilerinin bu vazife için seçilmiş olduklarını 

düşünmüşlerdir.11  

Zaman içerisinde ehl-i bidat fırkalara karşı mücadele eden ve onların kullandıkları aklî 

metotlara başvuran Ehl-i Sünnet kelamı ortaya çıkmıştır. Ehl-i Sünnet kelamcıları, Ehl-i 

hadîse nispetle daha güçlü bir şekilde dinin özünün bozulmasına karşı çıkmışlar ve bu yönde 

ciddi bir kelam literatürü oluşturmuşlardır. Ancak ehl-i hadîs mensupları Ehl-i Sünnet 

kelamcılarını da aklî yöntemler kullanmaları ve bazı itikadî görüşlerinde ehl-i bidat gibi 

düşünmeleri gerekçeleriyle ehl-i bidat kapsamına almışlar ve eleştirmişlerdir. 

Ehl-i hadîs âlimlerinden İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî, Hicrî VI. yüzyılda yaşamıştır. O, yaşadığı 

çağda ehl-i hadîs geleneği içerisinde etkili şahsiyetlerden birisi olmayı başarmış ve birçok 

öğrenci yetiştirmiştir. Hadis, fıkıh, akâid başta olmak üzere birçok alanda eser telif etmiştir. 

Onun itikadî konularda kaleme aldığı eserleri genellikle ehl-i bidat fırkalara reddiye 

niteliğindedir. Onun itikadî konularla ilgilenmesi kendisinin bazen ehl-i hadîs içerisinde biraz 

Eşarî yöne sahip olmakla eleştirilmesine neden olmuştur.12 Günümüze ulaşan itikadî alandaki 

tek eseri er-Red ale’l-Mübtedia’dır. O bu eserini yirmi dört bâba ayırmış ve eserde ehl-i 

hadîsin inanç prensiplerini ortaya koymuş ve bu prensipleri kabul etmeyen ya da farklı tevil 

edenlerin ehl-i bidat olduğunu beyan etmiştir. Bu çalışmada ibnü’l-Bennâ’nın er-Red ale’l-

Mübtedia adlı eseri çerçevesinde, onun ehl-i bidat algısını ele alacağız. Bu bağlamda onun 

itikadî görüşlerini inceleyerek ehl-i bidati belirlerken hangi kriterleri göz önünde 

bulundurduğunu tespit etmeye çalışacağız. Ayrıca ehl-i bidat kabul ettiği fırkaların itikadî 

durumları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. 

1. Ehl-i Hadîs 

Ehl-i hadîs, İslam dininin genel olarak kitap, sünnet, sahâbe ve tâbiûnun sözleri merkezli 

anlaşılması gerektiğini ve bunların haricindeki şahsî rey ve aklî istidlallerin mecbur 

kalınmadıkça kullanılamayacağını prensip olarak kabul edip benimseyenlerin ortak adıdır.13 

Bunlar tarihte, ashâbü’l-hadîs, ashâbü’l-esânîd, ehlü’l-eser, ehlü’n-nakl, ashabü’s-sünen, 

ehlü’s-sünne ve’l-cemâa ve’l-âsâr, ehlü’l-hadîs ve’s-sünen, haşeviyye gibi isimlerle 

anılmışlardır. Bu isimlendirmeler bu kavramları kullanan müelliflerin eğilimine ve yaşadıkları 

döneme göre bazı değişiklikler arz etmektedir. Bazen birbiriyle aynı anlamda kullanılırken 

bazen de farklı anlamlarda kullanımlar söz konusu olmuştur.14     Makâlât tarzı kaynaklar 

İslam fırkalarını tasnif ederken, bu ekol mensuplarını ashâbü’l-hadîs olarak adlandırmışlardır. 

Yine ehl-i hadîs uleması, itikâdî ve kelamî konularda görüşlerini kaleme aldıkları eserlerin 

bazılarına Akîdetü ashâbi’l-hadîs gibi isimler vermişlerdir.15 

                                                           
10 Kur’an, hadîs ve ilk nesillerin görüşlerini esas alıp rey ve kelama karşı çıkmaları gibi hususlardaki anlayışları için bkz. 

Hatîb el-Bağdâdî, Şerefu Ashâbi’l-Hadîs, thk. Mehmet Said Hatiboğlu, Ankara, 1991, s. 8-9. 
11 Ebu Ömer İbn Abdilberr, el-İstizkâru'l-Câmi‘ li Mezâhibi Fukahâi’l-Emsâr ve Ulemâi’l-Aktâr fîmâ Tedammenehu’l-

Muvatta‘ min Ma‘âni’r-Re’y ve’l-Âsâr ve Şerhi Zâlike Küllihî bi’l-Îcâz ve’l-İhtisâr, nşr. Sâlim Muhammed Atâ, Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 2000, c. II, s 126. 
12 Ebû Abdillah Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ’, nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr., Müessessetü’r-Risâle, Beyrut, 1432/2011, c. 

XVIII, s. 382.  
13 Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikrî Arkaplanı-İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, Otto, Ankara, 2016, s. 13. 
14 Kadir Gürler, Ehl-i Hadîsin Düşünce Yapısı, Emin Yayınları, Bursa, 2007, s. 103-105. 
15 Kutlu, Selefiliğin Fikrî Arkaplanı, s. 20. 
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Ehl-i hadîs geleneğinin en önemli hususiyetlerinden birisi nakilcilik anlayışıdır. Onlar Hz. 

Peygamber, sahâbe ya da tâbiundan gelen rivayetleri literal bir okumayla 

değerlendirmişlerdir. Seleften gelen bilgilere dayanmak, ehl-i hadîsin titiz davrandığı ve 

savunduğu bir yöntem olmuştur. Onlar açısından din âsârdan ya da nakilden ibaret görülmüş 

ve bir problemle karşılaşıldığı zaman rivayetlerin kâfi geleceği kanaatine varılmıştır.16 

Kelamcılar ve fakihler ehl-i hadîse birçok eleştiri yöneltmişlerdir. Bu eleştiriler daha çok 

onların bir ravi ve nakilci olmaktan öteye gidemedikleri hususu üzerinde yoğunlaşmıştır. Ehl-i 

hadîs mensupları, bütün gayretlerini hadis toplamaya sarf edip, hadislerin anlamları üzerinde 

düşünme eyleminden uzak durmaları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmışlardır. 

Naklettikleri rivayetleri anlama dirayetine sahip olmamakla itham edilmişlerdir.17 Ayrıca 

teşbih ifade eden rivayetleri aktarmakla eleştirilmişlerdir.18 Kelamcılar ile ehl-i hadîs arasında 

ortaya çıkan münakaşalar, büyük oranda tarafların itikadî konulardaki görüş ayrılıklarından 

kaynaklanmış19 ve farklı alanlara yayılmıştır. Hatîb el-Bağdâdî, ehl-i hadîsi eleştirenleri 

incelediğini ve bunların iki kısımdan oluştuğunu belirtmiştir. Bir kısmının cahil halk 

olduğunu, bir kısmının ise ön yargılı havâs olduğunu söylemiş ve halk kesiminin mazur 

görülebileceğini belirtmiştir.20 

Ehl-i hadîs ile ehl-i rey arasında asırlar boyu süre gelen bu tartışmalar her iki tarafı da 

etkilediği için ehl-i hadîsle ehl-i reyden bazı konularda anlaşma zemini bulabilenler, Ehl-i 

sünnet dairesinde bir araya gelmişlerdir. Bu süreç ehl-i hadîsin lehinde olmuş, onların 

hadisleri muhafaza, öğrenim ve öğretimini sağlama konusunda hizmet etmelerine imkân 

hazırlamıştır. Ehl-i hadîsin hadislerle ilgili meydana getirdiği zengin bir literatür oluşmuştur. 

İlk dönem hadis kitaplarının çoğunu onların fıkıh alanındaki faaliyetleri olarak görmek 

mümkündür. Bununla beraber akaidle ilgili hadisleri bir araya getirdikleri kitaplar ehl-i 

hadîsin bu husustaki kanaatini, akaidle ilgili nasslara te’vilsiz bağlılığını göstermektedir.21 

 Onların kaleme aldıkları eserleri üzerinde şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. el-

Câmi’ler hem fıkıhçılara hem kelamcılara, es-Sünenler ağırlıklı olarak fıkıhçılara, Kitâbü’s-

Sünne ve’t-Tevhîd isimli eserler daha ziyade kelamcılara karşı bir reddiye niteliğinde 

olmuştur. es-Sünen’lerin Kitâbü’s-Sünen kısımları çoğunlukla Cehmiyye, Havâric ve Mürcie 

gibi fırkaların görüşlerine yönelik cevaplar içermektedir.22 Bunların dışında çeşitli itikadî ve 

siyasî fırkalara karşı birçok müstakil reddiye türü eserler telif etmişlerdir.23 Ancak bu eserlerin 

karakteristik özelliği kelamî konuları derinlemesine tartışmak yerine muhtelif ayet, hadis ve 

ulema sözleri aktararak kelamcıların görüşlerini reddetmek olmuştur. 

  

                                                           
16 Hatîb el-Bağdâdî, Şerefu Ashâbi’l-Hadîs, s. 6, 8. 
17 Hatîb el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’i-Mütefakkih, thk. İsmail el-Ensârî, Dımaşk, 1975, c. II, s. 72-73. 
18 İbn Kuteybe, Hadîs Müdâfaası (Te’vilu Muhtelifi’l-Hadîs), trc. M. Hayri Kırbaşoğlu, İstanbul, 1989, s. 68. 
19 Talat Koçyiğit, Hadîsçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 3 
20 HatÎb el-Bağdâdî, el-Fakîh, c. II, s. 76.  
21 Abdullah Aydınlı, “ehl-i hadîs”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, c. X,ss. 507-508, s. 507. 
22 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara, 1997, s. 60-61.  
23 Bu eserlere örnek olması bakımından, Ahmed B. Hanbel’in er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye’sini, Buhârî’nin 

Kitâbu’t-Tevhîd ve’r-Red ale’l-Cehmiyye’sini, Osman b. Saîd e-Dârimî’nin er-Red ale’l-Cehmiyye’sini, Ebû Nuaym el-

Asbahânî’nin er-Red ale’l-Lafziyyeti’l-Hulûliyye’si, İbn Kuteybe’nin el-İhtilâf fi’l-Lafz ve’r-Red ale’l-Cehmiyye ve’l-

Müşebbihe’si zikredilebilir. 
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2. İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî 

Asıl ismi el-Hasen b. Ahmed b. Abdullah el-Bağdâdî el-Mukri’dir. Kendisi için yaygın olarak 

kullanılan lakab İbnü’l-Bennâ’dır. Künyesi Ebû Ali’dir. Hicrî 396/1005 yılında Bağdat’da 

doğduğu tahmin edilmektedir. İlim ile meşhur bir aile içerisinde yetişmiştir.24 471/1079 yılı 

Recep ayında vefat etmiştir.25 

Ehl-i hadîs ve Hanbelî geleneğin önemli savunucularından olan İbnü’l-Bennâ’nın ders aldığı 

hocaları arasında, Kâdî Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ ile Kādî Ebû Ali İbn Ebû Mûsâ el-Hâşimî, Ebü’l-

Fazl Abdülvâhid b. Abdülazîz et-Temîmî, Ebü’l-Hüseyin İbn Bişrân, Ebü’l-Hasan Ali b. 

Ahmed el-Hamâmî, Hilâl b. Muhammed el-Haffâr, Ebû Muhammed es-Sükkerî, Ebü’l-Feth 

İbn Ebü’l-Fevâris, Ebü’l-Kâsım İbn Şebbân, Ebü’l-Hasan İbn Razkûye, Ebû Ali İbn Şâzân el-

Bağdâdî ve Ebü’l-Ferec Ahmed b. Muhammed İbnü’l-Müslime gibi âlimler önemli yer tutar. 

Hocalarının çoğu Hanbelî olmakla birlikte içlerinde diğer fıkıh mezheplerine tâbi âlimler de 

vardı. İyi bir öğrenim gören ve başta fıkıh, hadis ve kıraat olmak üzere dinî ilimlerin birçok 

alanında derinleşen İbnü’l-Bennâ, Câmiu’l-Kasr ve Câmiu’l-Mansûr’daki ders halkalarında 

birçok öğrenci yetiştirdi. Halka açık vaazları ile de tanındı.26 

Yetiştirdiği öğrencileri, -kendisi gibi ilim ehli olan- oğulları Ebû Gâlib Ahmed, Ebû Abdullah 

Yahyâ ve Ebû Nasr Muhammed başta olmak üzere Ebû Abdullah Hüseyin b. Muhammed ed-

Debbâs, Ebû Gâlib es-Sühreverdî, Ebû Mansûr el-Kazzâz, Ebü’l-İz Muhammed b. Hüseyin 

el-Kalânisî, İbn Ebû Ya‘lâ, Ebû Bekir Kâdı’l-Mâristân ve Muhammed b. Fütûh el-Humeydî 

gibi kimselerdir.27 

İbnü’l-Bennâ birçok eser telif etmiştir. Bunlardan günümüze kadar ulaşmış ve yayınlanmış 

olanları şunlardır: 

1-el-Mukniʿ fî Şerhi Muhtasari’l-Hırakî 

2-et-Târîh (Müzekkire) 

3-Kitâbu Beyâni’l-ʿUyûb elletî Yecibü en Yectenibehe’l-Kurrâʾ ve îzâhu’l-Edevât elletî 

Büniye ʿaleyhe’l-İkrâ 

4-er-Risâletü’l-Muġniyye fi’s-Sükût ve Lüzûmi’l-Büyût, Fazlü’t-Tehlîl ve Sevâbühü’l-Cezîl 

5-el-Muhtâr fî Usûli’s-Sünne 

6-Şerhu’l-Îzâh 

7-er-Red ʿale’l-Mübtedia 

Bunların dışında günümüze ulaşmayan yüzlerce eserinden söz edilmektedir. Biz burada onun 

itikadî konularla, itikadî ve siyasî mezheplerle ne kadar ilgili olduğunu göstermesi 

bakımından bu hususlarla alakalı kaleme aldığı ancak günümüze ulaşmamış bazı eserlerinin 

                                                           
24 İbn Ebî Yalâ, Tabakâtü’l- Hanâbile, thk. Muhammed Hamid el-Fakî, Dâru’l-Marife, Beyrut, 1371/1952, c. II, s. 243. 
25 İbn Ebî Yalâ, Tabakât, c. II, s. 244; İbn Recep, Zeylü Tabakâtü’l-Hanâbile, c. I, s. 34.  
26 Kemal Yıldız, “İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1999, c. XX, ss. 529-530, s. 529. 
27 Öğrencileri hakkında geniş bilgi için bkz. Ebû Ali El-Hasen b. Ahmed b. Abdillah İbnü’l-Bennâ, el-Mukniʿ fî Şerhi 

Muhtasari’l-Hırakî, thk. Abdülaziz b. Süleyman b. İbrahim el-Buaymî, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1414/1993, (neşredenin 

girişi) s 107-117. 
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isimlerini zikredeceğiz. Müellif bizzat kendisi bu eserlerin çoğu hakkında er-Red ale’l-

Müptedia adlı eserinde bilgi vermektedir. Çalışmamız içerisinde yeri geldikçe söz konusu 

eserlerine değinilecektir. Bu eserleri: 

1-Beyânu Firaki’l-Mübtediîn ve İnkısâmihim ale’sneyni ve Seb‘îne Firka, 

2-Cüz’ün fî Ru’yeti’n-Nebiyyi li-Rabbihî bi-Ayneyhi, 

3-Cüz’ün fî Ahbâri’l-Mesîhi’d-Deccâl, 

4-Kitâbun fî Zikri Mehâzî ve Mekâbihi ba‘di Ruûsi’l-Cehmiyyeti ve’l-Mu‘tezile, 

5-Kitâbu Meseleti Muhâsebeti’l-Küffâri ve’r-Reddi ale’s-Sâlimiyyeti fîhâ, 

6-Kitâbun fi’r-Reddi ale’l-Mu‘tezile fi’l-Va‘di ve’l-Vaîd, 

7-er-Red ale’s-Sâlimiyye, er-Red ale’l-Kerrâmiyye, 

8-Kitâbun fi’s-Sünne, 

9-el-İnsâfu ve Fedâili’s-Sahâbeti’l-Eşrâf 

3. Ehl-i Hadîsin Hususiyetleri 

İbnü’l-Benna da diğer ehl-i hadîs âlimleri gibi er-Red ale’l-Mübtedia adlı eserinde anlatmak 

ve dikkat çekmek istediği hususları konuyla ilgili hadisler ve bazı muteber gördüğü 

kimselerden sözler naklederek ortaya koymuştur. Konu üzerinde yorumlara girişmemeye 

gayret etmiştir. Bu nedenle onun görüşlerini aktarmış olduğu rivayetleri dikkate alarak 

anlamaya çalışacağız. 

Ehl-i hadîs mensupları, kendilerinin hak üzere devam eden seçilmiş bir topluluk olarak 

görmektedirler. Onlar tevilden kaçınıp, hadis ve âsâr merkezli hareket etmenin kendilerini Hz. 

Peygamber ve sahâbenin yolunda tutacağı ve onlara benzeteceği düşüncesinde olmuşlardır. 

İbnü’l-Bennâ bu hususta “Müslümanlardan hak üzere savaşan bir grup kıyamet gününe kadar 

kendilerine düşmanlık edenlere galip bir vaziyette devam edecektir”28 rivayetini nakletmiştir. 

Bu rivayette geçen toplulukla ilgili olarak Ahmed b. Hanbel’in “bu kimseler hadis ashabı 

değilse kimdirler bilemiyorum” dediğini aktararak, aslında bu kimselerin hadis ehli 

olduklarına dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber’den nakledilen “Allah bu din içinde hep bir ağaç 

dikecektir”29 şeklindeki rivayeti de Ahmed b. Hanbel’in hadis ashabına yorduğunu ve burada 

hadis ehlinin kastedildiğini söylediğini belirtmiştir. Yine hadis ehlinin faziletini ifade eden 

Fudayl b. Iyâd’ın “ben sünnet ehlinden bir adama baktığım zaman Hz. Peygamber’in ashâbına 

bakar gibi oluyorum”30 sözünü aktarmıştır.31 

İbnü’l-Bennâ, hadis rivayet etmek, sahâbeye sevgi duymak ve ittiba etmek gibi hususların 

önemini çeşitli hadisler ve bazı kimselerin sözlerini naklederek hadis ehli ve onların yolundan 

gidenlerin üstünlüklerini vurgulamıştır.32 İbn Kuteybe’nin hadis ehlini tarif eden şu sözlerini 

                                                           
28 Buhârî, H. No: 3641; Müslim, H. No: 4994. 
29 Ahmed b. Hanbel, H. No: 17787; İbn Mâce, H. No: 8. 
30 Ehl-i hadîs âlimlerinden biri olan Berbehârî, Fudayl b. İyâd’ın sözü olarak aktarılan aynı ifadeyi “Bidat ehlinden bir 

kimseyi gördüğüm zaman ise münafıklardan birini görmüş gibi oluyorum” şeklinde bir ziyade ile aktarmıştır. Bkz. Ebû 

Muhammed el-Berbehârî, Şerhu’s-Sünne, thk. Abdurrahman b. Ahmed el-Cümeyzî, Mektebetü Dâri’l-Minhâc, Riyad, s. 133. 
31 Ebû Ali el-Hasen b. Ahmed b. Abdillah İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, thk. Ebû Abdullah Âdil b. Abdillah Âlu 

Hamdân, Dâru’l-Emri’l-Evvel, Riyad, 1436, s. 23-25. 
32 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 26-29. 
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aktarmıştır: “Hadis ashâbı hakkı bulunduğu yönde ararlar ve onu yerinden dilerler. Allah 

resulüne tabi olarak, denizde ve karada, doğuda ve batıda onun eserlerini ve haberlerini 

arayarak, onların sahihini ve sakîmini, nâsihini ve mensuhunu araştırarak, onun sözlerine 

muhalefet edip reye sapan fakihleri bildirerek ve bu konuda uyarıda bulunarak Allah Teâlâ’ya 

yakınlaşmaya gayret ederler. Hatta hak yitip gittikten sonra yeniden görünsün, silindikten 

sonra yeniden ortaya çıksın”33 

4. Ehl-i Bidat ve Ehl-i Kelam 

İbnü’l-Bennâ birçok Ehl-i Sünnet âliminin İslam fırkalarını ele alırken sıklıkla aktardığı 73 

fırka hadisinin farklı bir rivayetini naklederek ehli bidat fırkaların durumunu değerlendirmeye 

almıştır.34 Bu hadisin izahı ve ehli bidat fırkaların zikredilmesi bağlamında Yusuf b. Esbât’ın 

bidatlerin asıllarını Revâfız, Havâric, Kaderiyye ve Mürcie olmak üzere dörde ayırdığını ve 

bu fırkaların da her birinin on sekiz fırkaya bölündüğünü, hepsinin toplamının yetmiş iki 

ettiğini, yetmiş üçüncüsünün ise kurtuluşa eren cemaat olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir. 

Devamında ise bunu başka bir kitabında açıkladığını ifade etmiştir.35 Muhtemelen bu eseri 

günümüze ulaşmayan Beyânu Firaki’l-Mübtediîn ve İnkısâmihim ale’sneyni ve Seb‘îne Firka 

adlı eseridir. 

Ehl-i hadîse göre, bidat ehlinin en önemli özelliği dini konularda cedel ve münakaşalara 

girmektir. İbnü’l-Bennâ bu hususta Hz. Peygamber’den “Hangi topluluk hidayet üzere iken 

daha sonra sapmışsa mutlaka kendilerine cedel verilmiştir”36 rivayetini aktarmıştır. Bu 

rivayete göre Hz. Peygamber bu sözü söyledikten sonra “Onu sana ancak tartışmak için örnek 

getirdiler. Hayır, onlar kavgacı bir toplumdur”37 ayetini okumuştur. Bununla beraber bazı 

kimselere dayandırarak din hususunda tartışmaya girmenin amelleri boşa çıkaracağı ve dini 

konularda tartışmanın insanın istikametini bozacağını belirtir.38 “Ben haklı olduğu halde 

tartışmayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir evin, cennetin ortasında bir evin ve 

cennetin tepesinde bir evin sözünü veriyorum”39rivayetini aktararak cedelden sakınılması 

gerektiğini vurgular.40 Ancak bu rivayetin doğrudan dini konularda yapılan tartışmaları 

kastettiğini tespit etmek güçtür. 

Dini konularda cedel ve münakaşalara girmeyi bidat ehli olmanın en önemli özelliği olarak 

gören ibnü’l-Bennâ bu kimseleri kelamcılar olarak belirlemektedir. Ona göre kelam ilmi hevâ 

ehlinin işidir. Kelamî tartışmalara karşı insan kalbi zayıftır ve bundan olumsuz yönde 

etkilenebilir. Bu yüzden âlimler kelam ve kelam ehli hakkında olumsuz sözler söyleyip 

zemmetmişler, kelam ve ehlinden sakındırmışlar ve insanların onlardan uzak durmaları 

gerektiğini söylemişlerdir. Bu hususta şu ayetlerin kelamî tartışmaları nehyettiğini 

                                                           
33 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 73. 
34 İbnü’l-Bennâ’nın naklettiği rivayet şu şekildedir: “İki kitabın ehli dinleri konusunda yetmiş iki millete ayrıldı. Bu ümmet de 

yetmiş üç millete ayrılacaktır. Bir tanesi dışında hepsi ateştedir. O da cemaattir.” Tirmizî, 2641. 
35 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 38-39. 
36 Tirmizi, H. No: 3253; Ahmed b. Hanbel, H. No: 22204. 
37 Zuhruf, 43/58. 
38 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 40-42. 
39 Ebû Dâvûd, H. No: 4800. Bu hadîsin başka bir rivayetinde cedel ile beraber yalan söylememek ve güzel ahlaklı olmak 

hususlarına da değinilmiştir. Bkz. Tirmizî, H. No: 1993, İbn Mâce, H. No: 51. Dolayısıyla hadîste doğrudan kelamî 

tartışmaların kastedildiği anlamını çıkarmak hadîsin delalet ettiği mana alanını daraltmak olacaktır.  
40 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 43. 
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belirtmişlerdir41: “İnkâra sapanlardan başkası Allah’ın âyetleri hakkında tartışmaya 

girişmez”42, “Kitap hakkında ayrılığa düşenler gerçekten uzak bir ayrılık içindedir”43, 

“Ayetlerimiz hakkında tartışanları gördüğün zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar 

onlardan yüz çevir.”44 ibnü’l-Bennâ ve onun kelam karşıtı kimselerin başvurduğu bu ayetler 

sadece siyak ve sibak yönleriyle incelendiğinde burada kastedilen kimselerin Kur’an’ı inkar 

ederek ayetlerini tartışan kimseler olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Dolayısıyla bu ayetlerin 

kelam ehlini zemmettiği yorumunu çıkarmak zorlama bir yorum olacaktır. 

İbnü’l-Bennâ, ehl-i bidatin zemmedilmesi konusunda Ahmed b. Hanbel’den de sıklıkla 

nakillerde bulunur. Buna göre Ahmed b. Hanbel, kelama ilgi gösteren kimsenin iflah 

olmayacağını, kelam ilmini sevenin kalbinden bu ilmin çıkmayacağını ve işlerinin hayra 

dönmeyeceğini söylemiştir. Ayrıca o, Sünnet’i savunuyor olsa bile kelamcıyla aynı yerde 

oturulmaması gerektiğini belirtmiştir. İbnü’l-Bennâ, Ebû Yusuf’un kelamı bilmenin cehalet, 

kelamı bilmemenin ise ilim olduğunu ifade ettiğini aktarmıştır. Ayıca İmam Şâfiî’nin (ö. 

204/820) insanları kelam ve heva ehlinden sakındırdığına dikkat çekmiş, onun bu işlerle 

uğraşmaktan aslandan kaçar gibi kaçılması gerektiğini dile getirdiğini ve kelam ashabı 

hakkında “yapraksız hurma dallarıyla dövülmeleri, develer üzerinde taşınıp aşiretler ve 

kabileler arasında dolaştırılıp, yanlarında Kitap ve Sünnet’i bırakıp kelama uyanların cezası 

budur diye nida edilmesi” gerektiği şeklinde fetva verdiğini öne sürmüştür.45 Böyle bir fetva 

verilmiş olduğunun kesinliği tam olarak bilinememekle beraber, doğruluğu kesin olarak kabul 

edilse bile burada kastedilenler İmam Şâfiî’nin yaşadığı dönemde muhafazakâr Ehl-i Sünnet 

çizgisi dışında görülen Kaderiyye, Cehmiyye gibi fırkalardır. 

Ehl-i hadîs mensupları, bidat kabul ettikleri kelam ilminden insanları sakındırmakla beraber 

bu ilimle uğraşan kimseleri toplumdan izole etme gayreti içine girmişlerdir. Bunu yapmakla 

insanların itikatlarını ve dinî şuurlarını korumayı hedeflemişlerdir. Onlar tarafından kelam 

ehli ile oturup kalkmak ve ilim meclislerinde bulunmak bazen büyük günahlarla Allah’ın 

huzuruna varmaktan daha kötü bir hal olarak gösterilmiştir. İbnü’l-Bennâ, Yusuf b. Ubeyd’in 

bir genci her türlü münker hal içinde gördüğünde ondan ümit kesmediğini ancak bidat ehliyle 

beraber gördüğünde onun helak olacağını düşündüğünü ve kişinin büyük günahlarla Allah’ın 

huzuruna çıkmasının Amr b. Ubeyd ve onun ashabının görüşleriyle çıkmasından daha sevimli 

olduğunu belirtir.46 

İbnü’l-Bennâ, İbn Kuteybe’ye dayandırarak bidat ehlinin ehl-i hadîsin aleyhinde birçok hadis 

uydurduğunu ve ilmî ahlaka uygun olmayan yöntemlere başvurduğunu dile getirir. Mu‘tezile 

âlimlerinden Nazzam’ın (ö. 231/845) sabahleyin münker işleyip akşama sarhoş olduğunu ve 

sahabeleri bazı sözler uydurarak ta‘n ettiğini öne sürer. Ebu’l-Huzeyl’i (ö. 235/849-50 [?]) 

yalancı ve iftiracı olarak, Hişam b. Hakem’i (ö. 179/795) aşırı Rafizî, Sümame b. el-Eşres’i 

(ö. 213/828) dini zayıf ve Câhız’ı (ö. 255/869) hadis uyduran, hadisleri itibarsızlaştırmaya 

                                                           
41 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 43-46. 
42 Mümin, 40/4. 
43 Bakara, 2/176 
44 En‘âm, 6/68. 
45 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 47-48. 
46 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 53-55; Berbehârî de Şehrhu’s-Sünne’de İbn Ebî Duâd, Bişr el-Merîsî, Sümame, 

Ebu’l-Huzeyl ve Hişâm el-Fûtî gibi kimseleri ya da onların taraftarlarından bazılarını hayırla yad edeni bidat ehli kabul 

etmiştir. Bu ismi zikredilen kimselerinde riddet üzere olduklarını iddia etmiştir. bkz. Berbehârî, Şerhü’s-Sünne, s. 299-302. 

(terc. Eser 157.)  
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çalışan bir yalancı ve batıl destekçisi olarak takdim eder. Yine İbn Kuteybe’den naklederek 

kelamcılardan bazılarının, şarabın haram kılınmadığını, edeplendirme anlamında 

sakındırıldığı görüşünü savunduğunu ve dokuz hür kadını nikâh altında bulundurmayı caiz 

gördüğünü aktarır. 47 Özelde ibnü’l-Bennâ genelde ise ehli hadîsin bu tavrı onların bidat ehli 

kabul ettikleri çevrelere karşı tutumlarının, ilmî bir uyuşmazlık ve karşılıklı tartışmaktan 

ziyade bir karalama kampanyasına dönüştüğünün bir göstergesidir. 

Aslında bu yönteme sadece ehl-i hadîs başvurmuyordu. Aynı zamanda onların ehl-i bidat 

kabul ettiği kesimlerden de ehl-i hadîsi aşağılayıcı ithamlar vuku buluyordu. Nitekim İbnü’l-

Benna yine İbn Kuteybe’ye dayandırarak ehl-i bidatin hadis ehli hakkında Haşviyye, Nâbite 

ve Mücbire lakaplarını kullandıklarını, bazen de onlara Cebriyye, Gusâ ve Guser gibi 

aşağılayıcı isimler atfettiklerini nakleder. Bunun müdafaası sadedinde -kendi usulleri gereği- 

bu isimlendirmelerle ilgili herhangi bir hadis ya da sahâbe sözü bulunmadığını belirterek bu 

ithamların dikkate alınmayacağına vurgu yapar. Ancak kendilerini tahkir eden Kaderiyye 

hakkında “Onlar bu ümmetin mecûsileridir”48 rivayetinin bulunduğunu, yine Rafizîlerle ilgili 

olarak “Onlar İslâm’ı arkalarına atarlar”49, Mürcie hakkında “Ümmetimden iki sınıf vardır ki 

şefaatim onlara ulaşmayacaktır: Mürcie ve Kaderiyye”50, Haricîler hakkında “Onlar dinden 

çıkarlar”51 gibi rivayetlerin varid olduğunu söyler. Kaderiyye’nin hadiste Mecûsî olarak 

isimlendirilmesinin sebebini, Mecûsîlerdeki hayır ve şerri yaratan iki ayrı ilaha inanmaları ve 

Kaderiyye’nin de “biz Allah’ın dilemediğini yaparız” demesi arasındaki benzerlikle açıklar.52 

İbnü’l-Benna, ehl-i bidatın önemli temsilcileri olarak kabul ettiği Mabed el-Cühenî (ö. 83/702 

[?]), Cehm b. Safvân (ö. 128/745-46), Amr b. Ubeyd (ö. 144/761), Bişr el-Merîsî (ö. 

218/833), Ebu’l-Huzeyl el-Allâf gibi isimleri ve onlar hakkındaki olumsuz rivayetleri 

aktararak İslam itikadına verdikleri zararları vurgular. Ehl-i bidatten olan bu kimseler ve 

benzerleri hakkında müstakil bir eser yazdığını ve kötülüklerini beyan ettiğini de ekler. 53 Söz 

konusu eserin günümüze ulaşmayan Kitâbu fî Zikri Mehâzî ve Mekâbihi ba‘di Ruûsi’l-

Cehmiyyeti ve’l-Mu‘tezile adlı kitabı olması muhtemeldir. 

Onun itikadî fırkalara bakışını Ebû Abdullah Muhammed İbnü’l-Abbâs el-Mısrî’den aktardığı 

şu söz özetlemektedir: Ben dört şey aradım ve bunları dört yerde buldum. Küfrü aradım 

Cehmiyye’de buldum. Kelam ve fitneciliği aradım, Mu‘tezile’de buldum. Yalanı aradım, 

Rafizîlerde buldum. Hakkı aradım ashâbü’l-hadîs yanında buldum.54 

İbnü’l-Bennâ, ehl-i bidat kabul ettiği fırkaların iman ve küfür durumlarını büyük oranda 

Ahmed b. Hanbel’e dayandırarak ortaya koymuştur. Eserinde bu konuda açtığı bir fasılda 

Ahmed b. Hanbel’in Mu‘tezileyi, Kaderiyye’yi, Cehmiyye’yi, Havâric’i, Lafziyye’yi55, 

                                                           
47 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 57-67. 
48 Ebû Dâvûd, H. No: 4691; İbn Mâce, H. No: 92; Ahmed b. Hanbel, H. No: 5584, 6077. 
49 Tirmizî, H. No: 2148. 
50 Tirmizî, H. No: 2149; İbn Mâce, H. No: 62, 73. 
51 Buhârî, H. No: 3344, 3610; Müslim, H. No: 2415.  
52 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 78-85. 
53 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 86-92. 
54 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 94. 
55 Lafziyye, Kur’an lafzılarının ve bunları okumanın mahluk olduğunu kabul edenler için kullanılan bir kavramdır. İlk 

önceleri Cehmiyye ve Mu‘zile için kullanılmıştır. Ancak “Kur’an’ı telaffuz etmenin” mahluk olduğunu daha sonraları Sünnî 

alimler de söylemiştir. Bunların ilki Ebû Ali el-Kerâmisî’dir (ö. 248/862). Bunu Ahmed b. Hanbel ve taraftarları bidat kabul 

etmişler ve karşı çıkmışlardır. Bu konuda Kerâbisî’yi ehl-i hadîsten Buhârî, Dâvud ez-Zâhirî ve İbn Kuteybe takip etmiştir. 
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Rafıza’yı, Müşebbihe’yi tekfir56 ettiğini ifade etmiştir. Mürcie’nin durumunun ise farklı 

olduğunu söylemiş57 ama detayına girmemiştir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel’in “Arş’a istiva” 

hususunu ikrar etmeyi imandan kabul ettiğini, bunu inkar etmeyi küfür ve bu konu hakkında 

soru sormayı bidat saydığını nakletmiştir. Dolayısıyla müteşabih ayetler ve müteşabih nasslar 

grubuna giren bazı hadisler üzerine yorum ve tevillerde bulunmak da ehl-i bidat kabul 

edilmenin bir ölçüsü sayılmıştır. Bu anlamda İbnü’l-Bennâ her ne kadar yukarıda ismi geçen 

fırkalar üzerinde dursa da eleştirilerinden yer yer nasibini alan Eşarîler de ehl-i hadîs tarafında 

ehl-i bidat kabul edilmiştir.58 Onun Maturîdîler’den hiç bahsetmemiş olması ya onlar 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasından ya da onları Mürcie’den kabul etmesinden olsa 

gerektir. 

Ancak ortaya konulan bu ölçütlere göre ehl-i hadîs geleneği dışında kalan bütün İslam 

mezhepleri, özellikle Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden ve Ehl-i Sünnet’in en 

önemli iki kelam okulu olan Eşariyye ve Mâturîdiyye mezhepleri de ehl-i bidat kabul 

edilecektir. Bu yargının ise büyük bir yanılgıdan ibaret olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Kabul edilmelidir ki tarihin belli bir döneminde, hadislerin ve dinin özünün 

muhafazası yönünde oluşmuş bir refleks ile dine zarar verdiği düşünülen fırkalara karşı 

başlatılan mücadelenin doğurduğu bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu süreçte bu fırkalarla bir 

mücadele verilmiştir. Bu mücadelenin en önemli şahsiyetlerinden birisi Ahmed b. Hanbel’dir. 

Onun, o dönemde o fırkalarla ilgili olarak ortaya koyduğu ölçülerin, -kısmen tartışmaya açık 

olsa da- daha sonraki dönemlerde Ehl-i Sünnet kelamını tesis eden ve asırlarca savunan Eşarî 

ve Maturîdî düşünce sistemini ehl-i bidat kabul etmek için kullanılması uygun olmayacaktır. 

Selef âlimlerinin bu görüşlerinin daha sonraki dönemlerde hakikat tekelciliğine alet edilmesi 

söz konusu olmamalıdır. 

  

                                                                                                                                                                                     
Mâturîdî ise kelamı “lafzî” ve “nefsî” olmak üzere ikiye ayırmış, birincisine mahluk diğerine kadîm demiştir. Topaloğlu-

Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, s. 196.  
56 Bu fırkaların itikadî durumları hakkında Ehl-i Sünnet alimleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Özellikle Ebû Hâmid 

Gazzâlî, Seyfuddîn Amidî, Seyyid Şerîf Cürcânî gibi alimler bu hususta tekfirden uzak durulması gerektiğini ilmî ölçülerle 

ele almışlardır. Bu konuyu inceleyen bir çalışma için bkz. Eryiğit, Adem, “Seyfüddîn Âmidî’nin Tekfir’e Bakışı”. Kader, 

19/1, Haziran 2021, ss. 120-145. 
57 İbnü’l-Bennâ’nın er-Red ale’l-Mübtedia’sını tahkik eden Adil b. Abdullah Âlu Hamdân, el-Hallâl’a dayandırdığı bir 

rivayette Ahmed b. Hanbel’in “İmanın söz olduğunu” söyleyen Mürcie’yi tekfir etmediğini söyler. O, Ebû Hanîfe’nin ehl-i 

hadîs tarafından Kufe Mürcie’sinden kabul edildiğini ve ona ağır ithamlarda bulunulsa da ehl-i hadîs tarafında tekfir 

edilmediğini ifade etmiştir. Ahmed b. Hanbel’in tekfir ettiği Mürcie’nin “İman, söz ve amel olmaksızın marifetten ve 

tasdikten ibarettir” diyen Cehmiyye Mürcie’si olduğunu öne sürmüştür. bkz. er-Red ale’l-Mübtedia, s. 233; Benzer bir 

açıklama için bkz. Ebu’l-Abbas Takiyyuddin Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye, Mecmû’u Fetâvâ Şeyhi’l-İslâm Ahmed 

b.Teymiyye,  nşr. Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım el-Âsımî en-Necdî, Riyad, Dâru Alemi’l-Kütüb, 1991, c. XXIII, s. 

348. 
58 İbnü’l-Bennâ’nın ifadelerinden Eşarîleri de ehl-i bidat kabul ettiği anlaşılmaktadır. Fakat onlar hakkında tekfiri söz konusu 

ettiği görülmemektedir. Bununla beraber ehl-i hadîsin bazı heyecanlı takipçileri bazen Eşarilik ve Maturîdiliği Ahmed b. 

Hanbel’in tekfir ettiği fırkalarla eşit hizaya getirmeye çalışmaları söz konusudur. Adil b. Abdullah Âlu Hamdân, yukarıda 

bahsi geçen Mürciîlerle ilgili dipnotunda şu ifadeleri kullanmaktadır: Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir “Cehmiyye, kişi 

rabbini kalbiyle bilirse uzuvları amel etmese bile mümindir görüşündedir. Bu küfürdür. Zira İblis rabbini kalbiyle bilmiş, 

‘Rabbim beni azdırmana karşılık’ demişti” Ben de (Âlu Hamdân) derim ki: Eşarîlerin de görüşü budur. Âlu Hamdân bu 

suretle Ahmed B. Hanbel’in görüşünden sonra bu ifadeyi kullanarak zihinlerde tekfir edilen Cehmiyye ile Eşarîlerin aynı 

görüşte olduğu kanaatini oluşturmaya çalışmaktadır. Bu ise tekfire kapı aralayacak bir üsluptur. Ayrıca Eşarîlerin bu görüşte 

olduğu iddiası da doğru değildir. Eşarîlere göre iman kalbin tasdikidir. Kişinin kalben Allah rasulünün getirdiklerini tasdik 

etmesi yani onaylamasıdır. Kelam ıstılahında tasdik ile marifet aynı şey değildir. Tasdik işinde irade ve kasıt söz konusudur. 

Marifette ise böyle bir durum söz konusu değildir. Geniş bilgi için bkz. Seyfuddîn Âmidî, Ebkârü’l-Efkâr fî Usûli’d-Dîn, thk. 

Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002, c. 3, s. 313-316, 321 vd.   
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5. Bazı İtikadi Konular Bakımından Ehl-i Bidat Ehl-i Hadîs Ayrımı 

İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia’da ehl-i hadîs ve ehl-i bidatin bazı özelliklerinden 

bahsettikten sonra eserin ilerleyen bölümlerinde ehl-i hadîs ile ehl-i bidatin ihtilaf ettikleri 

itikadî konuları ele almıştır. Biz de onun bu görüşlerinden önemli bulduklarımızı incelemeye 

çalışacağız. 

5.1 İman 

İmanın tanımı, imanın artıp eksilmesi meselesi ve büyük günah işleyenin durumu gibi iman 

meseleleri üzerine kelam okulları arasında çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. İbnü’l-Bennâ, iman 

konusu etrafında bidat ehli olarak gördüğü çeşitli kelam okullarının görüşlerini reddetmiş ve 

eleştirmiştir. O imanın lügat anlamının tasdik olduğunu kabul etmiş ancak şeriatteki tanımını 

daha geniş tutmuştur. Ona göre, şeriatte iman, hem tasdik hem de masiyetlerden kaçınmakla 

beraber taatlerin, vaciplerin ve nafilelerin bütünüdür. İman, dil ile söz, kalp ile marifet, 

uzuvlarla ameldir.59 

İbnü’l-Bennâ imanı üç kısma ayırmıştır. Birinci kısım, terk edenin küfre düşeceği 

meselelerdir. Bunlar marifet, tasdik ve iki rivayetten daha sahih olanına göre namazdır. Çünkü 

Allah “Allah imanınızı zayi edecek değildir”60 ayetinde namazı iman olarak isimlendirmiştir. 

Hz Peygamber de “İman ile küfür arasında ancak namaz vardır. Namazı terk eden kafir 

olur”61 demiştir. İkinci kısım, terk edenin kafir değil fasık durumuna düşeceği meselelerdir. 

Zekatın, orucun, haccın ve diğer vaciplerin terk edilmesidir. Üçüncü kısım ise, terk edenin 

kafir ya da fasık olmayacağı şeylerdir. Devamlı olmamak şartıyla nafileleri terk edilmesidir. 

İbnü’l-Bennâ imanla ilgili bu tanımları yaptıktan sonra ortaya koyduğu bu izahın imanı 

marifetten ibaret sayan Cehmiyye’nin hilafına olduğunu ve ayrıca imanın tasdikten ibaret 

olduğunu, taatlerin imandan olmadığını kabul eden Eşarîlerin hilafına olduğunu belirtir.62 O, 

imanın tanımı noktasında Mu‘tezile ile ilgili bir eleştiriye yer vermez. Bunun nedeni ehl-i 

hadîsin iman tanımı ile Mu‘tezile’nin iman tanımının birbirine benziyor olmasıdır. Mu‘tezile 

de imanı taatler olarak tanımlamış63, imanın söz ve amel olduğunu64 ve imanın farzların 

yerine getirilmesi, masiyetten kaçınılması ile tahakkuk edeceği görüşünü benimsemiştir. 65 

Ancak büyük günah işleyenin iman durumu söz konusu olduğunda Mu‘tezile ile olan ihtilaflar 

ortaya çıkmaktadır. İbnü’l-Bennâ, iman ettiği halde taatleri terk edip münkeri işleyenin 

durumuyla ilgili olarak Ahmed b. Hanbel’in görüşünü zikreder. Buna göre, böyle bir kimse 

eksik imanlı (nâkısü’l-îmân) olarak isimlendirilir. Mümin ismi ondan alınmaz. İmanı ile 

mümin, işlediği kebîre nedeniyle fasıktır. İbnü’l-Bennâ, bu suretle mürtekib-i kebîreyi ne 

mümin ne de kafir olarak kabul eden Mu‘tezile’ye muhalefet edildiğini belirtmiştir. Aynı 

                                                           
59 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 195. 
60 Bakara, 2/143. 
61 Ebû Ya‘lâ, Müsned, H. No: 4100. 
62 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 197-200. 
63 İmâmu’l-Haremeyn Cüveynî Kitâbü’l-İrşâd ilâ Kavâtıʿi’l-Edille fî Usûli’l-İʿtikâd, thk. Ahmed Abdurrahîm es-Sayih - 

Tevfîk Ali Vehbe, Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, Kahire, 2009, s. 306; Fahreddîn Râzî, el-Muhassal Ana Meseleleriyle 

Kelâm ve Felsefe, çev. Eşref Altaş, Klasik Yayınları, İstanbul, 2019, s. 215; Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, thk. 

Mahmud Ömer ed-Dimyâtî, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 8, s. 352-353. 
64 Kādî Abdülcebbâr, el-Muġnî fî Ebvâbi’t-Tevḥîd ve’l-ʿAdl, thk, Hadr Muhammed Nebha, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 

2012, c. 7, s. 178.  
65 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, thk. Abdülkerim Osman, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1996, s. 707. 
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zamanda imanı tasdikten ibaret görüp, büyük günah işleyenin kamil imana sahip olduğunu 

söyleyen Eşarîlere66 de muhalefet edildiğini dile getirmiştir. Yine Mu‘tezile’nin hilafına 

imanın artıp eksildiğini, imanda istisnanın caiz olduğunu ve mümin ve müslim kavramlarının 

aynı şeyi ifade etmediğini delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. 67 

5.2 Sıfatlar 

Ehl-i hadîs, sıfatlar konusunda yorum ve tevile gitmeyi kabul etmemektedir. Bu manada 

ibnü’l-Bennâ, İbn Kuteybe’nin bu husustaki görüşlerini “bu kanaat bizim mezhebimizdir” 

diyerek aktarmıştır. Buna göre, Allah’ın sıfatları hususunda Hz. Peygamber’in durduğu yerde 

durulur. Ondan sahih olarak rivayet edilen şeyler reddedilmez. Bunları insan zihni ve aklı 

almayabilir. Bunlara, keyfiyetini ya da haddini söylemeden, naslarda geleni gelmeyene kıyas 

etmeden iman edilir.68 

İbnü’l-Bennâ, Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah b. Hanbel’in babasından rivayetle “Allah’ın 

konuştuğunu” inkar edenlerin küfre düştüğünü ifade ettiğini belirtir. Abdullah b. Ahmed’in 

ise “Kim Allah’ın konuşmadığını, işitmediğini, görmediğini, öfkelenmediğini ve razı 

olmadığını -bu sıfatlardan diğer bazılarını da saymıştır- söylerse o kafirdir. Onu bir kuyu 

başında dururken görürseniz onu kuyuya atın. Allah bunu emretmiştir. Çünkü onlar Allah’ı 

inkar ederler” dediğini aktarır.69 Bu ilginç rivayetin doğruluğu bir tarafa, bu ifadeler ciddi bir 

tartışma zemini ortaya çıkarmaktadır. Herhangi bir kimsenin kafir dahi olsa durup dururken -

savaş gibi herhangi bir gerekçe yok iken- ve mahkeme edilmeden öldürülmesinin tavsiye 

edilmesi kabul edilir bir şey değildir. Bu kimsenin mürted olduğu kastedilmekte olsa bile 

mütedin hükmü devlet ve yetkili hakimler tarafından uygulanır. Nasslarla çelişen bu ifade 

olumsuz sonuçlara ve anarşizme kapı aralar niteliktedir. 

Haberî sıfatlar konusunda aynı hassasiyeti taşıyan ehl-i hadîs, haberî sıfatların teviline ve 

üzerinde nasslardan öte bir şeyler söylemeye karşı çıkmışlardır. İbnü’l-Bennâ bu konuda 

Kasım b. Sellâm’ın (ö. 224/838) görüşlerine yer verir. Ona göre, “Allah’ın gülmesi”, “ayağını 

cehheneme koyması” ve benzeri şeylere işaret eden rivayetler şüphe barındırmayan 

hakikatlerdir. Ancak mahiyet ve keyfiyetleri sorulursa bunlar tefsir edilmez. Bu rivayetlere 

geldiği gibi teslim olunur. İbnü’l-Bennâ, haberî sıfatlarla ilgili hadisleri Mu‘tezile’nin 

reddettiğini ve Eşarîlerin ise tevil ettiğini ifade etmiştir. Kendilerinin ise bu riveyetleri geldiği 

gibi, işlevsiz kılmadan ve tevil etmeden kabul ettiklerini belirtmiştir.70  

Ahmed b. Hanbel’e dayandırdığı bazı ifadelerle haberî sıfatlar konusunda teşbihe düşmemek 

gerektiğine de dikkat çeken İbnü’l-Bennâ, onun “Kim Allah’ın elim gibi eli vardır derse 

                                                           
66 İmanın kalbin tasdikinden ibaret kabul edilmesi sadece Eşarîlere ait bir görüş olmayıp Ehl-i Sünnet kelam okulunun iki 

önemli temsilcisi Eşarî ve Mâturîdî ulemasının kabul ettiği bir tanımdır. İlgili kaynaklar için bkz. Ebu’l-Hasen Eşarî, el-

Lüma‘ fi’r-Red ‘alâ Ehli’z-Zeyġ ve’l-Bida‘, takd. Hammuda Garâba, Matba‘atü Mısır, Kahire, 1955, s. 123; Ebû Mansûr 

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, thk. Asım İbrahim el-Keyyâlî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2006, s. 273; Ebü’l-Muîn Nesefî, 

et-Temhîd fî Usûli’d-Dîn, thk. Muhammed Abdurrahman eş-Şâğul, el-Mektebetü’l-Ezheriyyetü li’t-Türâs, 2006, s. 146-149; 

Abdülkâhir el-Bağdâdî, Kitâbu Usûli’d-Dîn, Matba‘atü’d-Devle, İstanbul, 1928, s. 247-248; İmâmu’l-Haremeyn Cüveynî, el-

ʿAkîdetü’n-Nizâmiyye fî Erkâni’l-İslâmiyye, thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî, el-Mektebü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, 1992, s. 

84; Ebû Hâmid Gazzâlî, Faysalü’t-Tefriḳa beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka, haz. Mahmûd Bîcû, Dımaşk, 1993, s. 25; Âmidî, 

Ebkârü’l-Efkâr, c. 3, s. 313-315; Sa‘düddîn Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, thk. İbrahim Şemseddin, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 2011, c. 3, s. 417-418. 
67 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 201-211. 
68 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 151. 
69 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 237-238. 
70 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 152-154. 
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Allah’ı mahlukata benzettiği için küfre düşer” diyerek Müşebbihe’yi tekfir ettiğini aktarmıştır. 

Ayrıca Ahmed b. Hanbel’in “Allah kendisini nasıl nitelemişse, Hz. Peygamber nasıl 

nitelemişse ve ümmet nasıl nitelemişse ve ümmet ne üzerinde icmâ etmişse onunla 

vasıflandırırız, keyfiyetini tefsir etmeyiz” dediğini nakletmiştir.71 

5.3 Kader 

İbnü’l-Bennâ, Mu‘tezile’nin kaderi inkar ettiğini fıtrat hadisi, müşrik çocuklarının ahiretteki 

durumları ile ilgili rivayetler ve kaderle ilgili başka rivayetler hakkındaki görüşlerine 

dayanarak ortaya koymuştur. Bu hususlarda genelde İbn Kuteybe’nin görüşlerini referans 

vermiştir. Bu hususta ehl-i hadîsin kader anlayışını İbn Kuteybe’nin “Biz her şeyin Allah’ın 

kazası ve kaderi ile olduğunu biliriz. Bununla beraber fiilleri faillerine nispet ederiz. İyilik 

yapanı iyiliğinden dolayı överiz, kötülük yapanı da kötülük yaptığından dolayı kınarız” 

sözüyle ifade etmiştir.72 

5.4 Halku’l-Kur’ân 

İlahi sıfatlar ve kelamullah sorunu bağlamında tartışılan konulardan birisi de Halku’l-Kur’ân 

meselesidir. Bu konunun ilk defa Ca’d b. Dirhem (ö. 124/742 [?]) tarafından ortaya atıldığı 

tahmin edilmektedir.73 Mu‘tezile, Havâric, Mürcie, Râfizîler ve Mücebbire gibi fırkalar 

Allah’ın kelamının yaratılmış olduğunu ileri sürmüşlerdir. Cehm b. Safvân’da bu görüştedir.74 

Ehl-i hadîs açısından Kur’an’ın yaratılmış olduğunu iddia etmek bidat alametidir. Ayrıca bu 

mesele nedeniyle yaşanan mihne süreci, Ahmed b. Hanbel’in karşı duruşu ve çektiği 

sıkıntıların etkisiyle ehl-i hadîs geleneği içinde Kur’an’ın yaratılmışlığı ile ilgili tartışmalar 

son derece önemli kabul edilmiştir. 

İbnü’l-Bennâ da Halku’l-Kur’an meselesi üzerinde özenle durmuş ve aktardığı bilgilerin bir 

kısmını Ahmed b. Hanbel’e dayandırmıştır. Kur’an’ın yaratılmış olduğunu söyleyenlerin bu 

hususla ilgili delillerini zikretmiş ve bu delillere cevap olarak karşı deliller öne sürmüştür. 

Ona göre   “Bilesiniz ki, halk da emir de (yaratma ve yönetme) yalnız O’na aittir”75 ayetinde 

emirle yaratmanın birbirinden ayırılmış olması Kur‘an’ın yaratılmış olmadığına delildir.  

Kur’an’da “Göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması…”76 beyan edilmiştir. Gök ile yer 

ise bir yaratılmış sayesinde ayakta durmaz. Yine Allah Teâlâ “Allah’ın sözleri tükenmez”77 

buyurmuştur. Ancak yaratılmış olan tükenir yaratılmamış olan tükenmez. “Biz bir şeyi 

istediğimiz zaman ol! deriz o da oluverir”78 denilmiştir. Eğer bu ifade yaratılmış olsa ikinci 

bir lafız gerekir ki bu da sonsuza kadar devam eder.79 Allah’ın kelamı yaratılmış değildir, 

Hulûliyye ve Hırsitiyanların hilafına yaratılmışların içine girmiş ya da karışmış da değildir. 

Kelamullah, Müşebbihenin hilafına mahlûkâta benzemez ve Nazzâm’ın hilafına bir cisim, 

cevher ya da araz değildir. Dil yaratılmıştır, dilin okuduğu şey (kelamullah) yaratılmış 

                                                           
71 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 234-235. 
72 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 98-112. 
73 Şemsüddîn Ebî Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtu Meşâhiri’l-A‘lâm, thk. Ömer 

Abdüsselam Tedmuri, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1411/1991, c. VII, s. 337. 
74 Ebü’l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, thk. Hans Peter Linss, el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, Kahire, 

2003, s. 62. 
75 A‘râf, 7/54.  
76 Rûm, 30/25. 
77 Lokmân, 31/27. 
78 Nahl, 16/40. 
79 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 117. 
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değildir. Kulağın işittiği, gözün gördüğü şey de yaratılmış değildir. El yaratılmıştır el ile 

yazılan yaratılmamıştır. Bunlar “okunan ve yazılan şey mahluktur” diyen Eşarîlerin 

hilafınadır.80 Allah’ın kelamı hakiki anlamda Hz. Peygamber ve diğer peygamberlerin kalbine 

indirilmiştir. Bu bir mekandan diğer bir yere intikal etme değildir. Bu da “onun ibaresi, 

tilaveti, anlatılması ve ilmi iner” diyen Eşarîlerin hilafınadır.81 

Bunların yanında daha birçok hususa değinen İbnü’l-Bennâ, Mu‘tezile’nin öne sürdüğü birçok 

delili detaylı incelemiş ve halku’l-Kur’an konusuyla ilgili birçok rivayet nakletmiştir.82 

5.5 Ru’yetullah 

İbnü’l-Bennâ, ru’yetullah konusunda daha çok Mu‘tezile’yi karşısına almış ve Mu‘tezile’nin 

ru’yetullahı inkar etmesini eleştirmiştir. Bu konuda öncelikle Hz. Peygamber’den rivayet 

edilen “Şüphesiz siz Rabbinizi (ayı göstererek) şunu gördüğünüz gibi göreceksiniz”83 ve 

“Nefsim elinde olana yemin ederim ki Allah onlara (cennet ehline) kendisine bakmaktan daha 

sevimli ve gözlerini bundan daha fazla aydınlatan bir şey vermemiştir”84 hadislerini 

zikretmiştir. Bununla beraber Şâfiî’nin “Hayır onlar o gün rablerinden mutlaka 

perdeleneceklerdir”85 ayetinde Allah’ın öfke zamanını ifade ettiğini dolayısıyla bu ayetten 

rıza zamanında insanların Allah’a bakacakları delili çıkardığını aktarmıştır. Ahmed b. 

Hanbel’in ise “Kim Allah’ın ahirette görülmeyeceğini söylerse Allah’ı inkar etmiş, Kur’an’ı 

yalanlamış ve Allah’ın emrine karşı gelmiş olur. bu kimsenin tevbe etmesi istenir. Tevbe 

ederse ne ala tevbe etmezse öldürülür” şeklindeki sözünü nakletmiştir.86 

Görüldüğü gibi başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere ehl-i hadîs, belirledikleri temel itikadî 

kriterleri kabullenmeyip farklı düşünenlerin imanlarını sorgulamışlardır. Ancak daha sonra 

gelen Ehl-i Sünnet âlimleri bu konularda tekfire başvurmaktan kaçınmışlar ve ehl-i kıblenin 

tekfir edilemeyeceği tezini öne sürmüşlerdir.87 

Mu‘tezile’nin “Gözler onu idrak edemezi O gözleri idrak eder”88, “Onun misli gibi bir şey 

yoktur”89 ayetlerini öne sürerek ve ru’yetullah konusunda rivayet edilen hadisleri sahih kabul 

etmemesi ya da tevil etmesi karşısında, İbnü’l-Bennâ İbn Kuteybe’nin izahlarını dillendirir. 

Ona göre, “gözlerin onu idrak edemeyeceği” ifadesi ve Hz. Mûsâ’ya söylenen “Beni asla 

göremezsin” beyanı dünya ile ilgilidir. Çünkü o dünyada yarattıklarında perdelenmiştir. 

Ahirette onlara tecelli edecektir. Mûsâ’nın ona bakmak istemesi de onu görmenin mümkün 

olduğunu göstermektedir. Ru’yetin ilimle tevil edilmesi ise imkansızdır. Ru’yetin nasıl vuku 

bulacağını zihnimiz ve aklımız almaz, nasslarda geldiği gibi kabul ederiz.90 

                                                           
80 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 119-123. 
81 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 128 
82 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 129-143. 
83 Buhârî, H. No: 554; Müslim, H. No: 1378. 
84 Müslim, H. No: 368, 369; Ahmed b. Hanbel, H. No: 18935, 18941.  
85 Mutaffinîn, 83/15. 
86 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 144-146. 
87 Bkz. Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail İbn Abdullah b. Ebî Mûsâ el-Eş‘arî, el-İbâne ʿan Usûli’d-Diyâne, Dâru İbn Zeydûn, 

Beyrut, ts., 10; Fahreddîn Râzî, el-Muhassal Ana Meseleleriyle Kelâm ve Felsefe, çev. Eşref Altaş, Klasik Yayınları, İstanbul, 

2019, s. 217; Sa‘düddîn b. Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah et-Teftâzânî, Şerhu’l-ʿAkâidi’n-Nesefiyye, Mektebetü’l-Büşrâ, 

Karaçi, 1430, s. 267; Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, thk. Mahmud Ömer ed-Dimyâtî, Dâru’l-

Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, s. 7-8/372. 
88 En‘âm, 6103. 
89 Şûrâ, 42/11. 
90 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 147-151. 
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5.6 Şefaat’e İman 

Şefaatin kabul edilmemesi konusu da ehl-i hadîs için ehl-i bidat olma kriterlerindendir. İbnü’l-

Bennâ, diğer birçok meselede olduğu gibi bu konuda da Mu‘tezile’yi hedef almıştır. O, 

Kaderiyye’nin Hz. Peygamber’in şefaat hakkının olmadığını iddia ettiğini91 öne sürer. Hz. 

Peygamber’in şefaatinin hak olduğunu, cehenneme giren kimsenin onun şefaatiyle, 

başkalarının şefaatiyle ve Allah’ın rahmetiyle oradan çıkacağını ifade eder. Ehl-i hadîs 

açısından tek bir defa içtenlikle “Lâ ilâhe illallah” diyen ve buna iman eden kimsenin taatleri 

yerine getirmemiş olsa bile cehennemden çıkarılacağını belirtir. Ancak Kaderiyye’ye göre ise 

tek bir büyük günah işleyenin bile ebediyen cehennemde kalıp oradan çıkamayacağını 

söyler.92 Ahmed b. Hanbel’in Mu‘tezile hakkında onların, günahkârı Allah’ın 

cezalandırmasının Allah’a vacip olduğu ve onu affetmesinin çirkin olduğu görüşünde 

olduklarını ifade ettiğini aktarır. Kendisinin de bu konuya has bir kitap93 kaleme almış 

olduğunu dile getirir. 94 

Konuyla ilgili delil olarak naklettiği hadislerden bazıları şunlardır: “Şefaat ile ümmetimin 

yarısının cennete girmesi arasında muhayyer bırakıldım. Ben şefaati seçtim. Çünkü o daha 

umumî ve yeticidir. Onun takva sahibi müminler için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır 

bilakis o hata işleyen günahkarlar içindir”95, “Ben cennet için şefaatte bulunacak ilk 

kişiyim”96, “Allah’tan benim için vesileyi dileyin. Kim onu dilerse kiyamet günü onun için 

şefaatçi ya da şâhid olurum”97, “Kıyamet günü şefaatim ümmetimden büyük günah işleyen 

içindir”98 “Bir adam ‘vallahi falan kişi bağışlanmaz’ dedi.  Bunun üzerine Allah: ‘Benim 

adıma falan kimseyi bağışlamayacağıma dair yemin eden de kimdir? Ben o falan kişiyi 

bağışladım. Senin amelini de boşa çıkardım’ buyurdu”99 

5.7 Kabir Azabına ve Münker-Nekîr’in Sualine İman 

İbnü’l-Bennâ, Kabir azabı, ölülerin kabirlerinde diriltilmesi, Münker ve Nekir sualleri gibi 

kabirle ilgili bazı hususları Mu‘tezile’nin inkar ettiğini belirtmiş100 ve bu konularda onlara 

reddiye niteliğinde cevaplar vermeye çalışmıştır. Delil olarak Hz. Peygamber’den rivayet 

edilen “Allah bana kabirlerinizde sınandığınızı vahyetti”101, “Eğer birbirinizi defnedecek 

olmasaydınız, size kabir azabını işittirmesi için Allah’a dua ederdim.”102 Hz. Ömer’e hitaben 

“Münker ve Nekîr kabrine girdiği zaman kabirde halin nice olur?”103 dediği hadisleri 

aktarmıştır. Ehl-i hadîse göre kabirde insana ruhun geri verileceği ve azaba uğratılacağını 

ifade etmiş ve Kur’an’dan “Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet 

koptuğunda, ‘Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!’ denilecek”104 ayetini delil olarak 

                                                           
91 Mutezile’nin şefaati reddetmesi ile ilgili bilgi için bkz. Pezdevî, Usûli’d-Dîn, s. 166.  
92 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 185-186. 
93 İbnü’l-Bennâ’nın sözünü ettiği kitap muhtemelen Kitâbu fi’r-Reddi ale’l-Mu‘tezile fi’l-Va‘di ve’l-Vaîd adlı eseridir. 
94 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 190. 
95 Ahmed b. Hanbel, H. No: 5452. 
96 Müslim, H. No: 405. 
97 İbn Ebî Şeybe, H. No: 30084. 
98 Tirmizî, H. No: 2436; İbn Mâce, H. No: 4310. 
99 Müslim, H. No: 6774. 
100 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 173. 
101 Buhârî, H. No: 86, 184; Müslim, H. No: 2058. 
102 Müslim, H. No: 7316; Ahmed b. Hanbel, H. No: 12808. 
103 Ebû Dâvûd, H. No: 37. 
104 Mümin, 40/46. 
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zikretmiştir. O, kıyamette sabah ve akşam olmayacağı için burada kabirdeki ateşin 

kastedildiğini ifade etmiştir.105 

Yanmış, canavar tarafından yenmiş ve suda boğulmuş kimselerin nasıl kabir azabına 

uğrayacakları sorusunu da değerlendiren İbnü’l-Bennâ, hadislerde kabir ve oradaki ahvalden 

bahsedilmesinin sebebinin genelde insanların çoğunluğunun ölünce gömülmesi ve kabirde 

bulunması olduğunu belirtmiştir. Ona göre, yanmış ya da hayvan tarafından yenilmiş insanlar 

için öldükten sonra hayatın yaratılması mümkündür. Bedenin parçalara ayrılmış olması, onun 

bir parçasında hayatın yaratılmasına ve bu suretle azaba ya da nimete uğramasına engel 

değildir. Yine parçalara ayrılmış kimsenin iki melek tarafından sorgulanması Allah’ın kudreti 

açısından imkansız değildir. Bunları inkar eden kimse doğru yoldan sapmıştır.106    

5.8 İmamet Meselesi 

Hz. Peygamber’in vefatı sonrası onun yerine Müslümanların din ve dünya işlerini üstlenecek 

halifenin belirlenmesi sorunu sahâbe arasında yaşanan ilk ciddi ihtilaf olmuştur. Hz. 

Osman’ın şehîd edilmesinden sonra yaşanan Cemel ve Sıffîn savaşları bazı fırkaların 

sahâbelere bakışını olumsuz yönde etkilemiştir. Ehl-i hadîs uleması bu konuların konuşulup 

tartışılmasına ve sahâbe hakkında suizanda bulunulmasına karşı çıkmıştır. İbnü’l-Bennâ bu 

konuya er-Red ale’l-Mübtedia’da özel bir başlık ayırmıştır. Burada başta Hulefa-i Râşidîn 

olmak üzere sahabelerin aleyhinde konuşulmasını bidat ehlinin özellikleri arasında saymıştır. 

İlk halifelerin fazilet sıralamasını Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali şeklinde 

zikretmiş, bunlar ve Hz. Muaviye ile Hz. Aişe hakkında ehl-i bidatin ileri sürdüğü eleştirileri 

reddetmiş ve faziletlerini ortaya koyan birçok rivayet nakletmiştir. Özellikle ilk üç halifenin 

hilafetini kabul etmeyen Şia’ya ve Hz. Ali’nin hilafetini kabul etmeyen Haricilere karşı 

reddiyede bulunmuştur.107 

Cemel ve Sıffîn savaşlarında bir kısmı Aşere-i Mübeşşere’den olan önemli sahâbîlerin 

savaşması konusunda Ahmed b. Hanbel’i referans vererek, onlar hakkında konuşmamak 

gerektiği hususunda Ahmed b. Hanbel’den gelen nasslar bulunduğunu ifade etmiştir. Bu 

bağlamda “Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin 

kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz”108, 

“Gönüllerindeki kini, hasedi, ta kökünden söküp attık onların, kardeşlerdir, birbirlerine karşı 

tahtlar üstünde otururlar”109 ayetleri ve “Ashâbım arasında çıkan anlaşmazlıklardan uzak 

durun”110, “Ashâbım anıldığı zaman dilinizi tutun”111 Hz. Hasan için söylenen  “Bu seyyiddir, 

Allah onunla Müslümanlardan iki topluluğun arasını düzeltecektir” hadislerini nakletmiştir. 

Hz. Ali karşısında savaşanları, Mu‘tezile’nin fasık gördüğünü, Şia’nın tekfir ettiğini 

belirtmiştir. Haricilerin ise Hz. Ali’yi Allah’ın dininde hüküm verdikten ve kıble ehliyle 

                                                           
105 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 170-174. 
106 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 177. 
107 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 243-256. Ayrıca bkz. aynı eser, 257-273. 
108 Bakara, 2/134. 
109 Hicr, 15/47. 
110 İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser, thk. Tâhir Ahmed ez-Zâvî ve Mahmûd Muhammed et- Tanâhî, el-

Mektebetu’l-İslâmiyye, Kahire, 1963, c. II, s. 446. 
111 Lâlekâî, Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sünne ve’l-Cema‘a, nşr. Ahmed Sa‘d Hamdân, Mekke, 1402, s. 210. 
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savaştıktan sonra kafir olduğunu söylediklerini aktarmış ve bu fırkaların bu kanaatlerinin bir 

yalandan ibaret olduğunu ifade etmiştir.112 

Sahâbîlerin kötülenmesi ve onların aleyhinde konuşulmasına karşı son olarak şu hadisi 

nakletmiştir: “Ashâbım hakkında Allah’tan korkun, Allah’tan! Benden sonra onları hedef 

almayın. Onları seven beni sevdiği için sever. Onlara kızan bana kızdığından kızar. Onlara 

eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet veren de Allah’a eziyet vermiş olur. Kim 

Allah’a eziyet verirse, Allah’ın onu tutması yakındır.”113 

Önemli gördüğümüz ve burada aktardığımız itikadî konular dışında başka bazı meseleler de 

İbnü’l-Bennâ tarafından ehl-i bidat karşısında savunulmuştur. Bunlar: Mîzân’a ve kulların 

amellerinin onunla tartılacağına, onun iki kefesinin olduğuna, birinin haseneler için olduğuna 

ve Cennet’e uzandığına, diğerinin ise seyyieler için olduğuna ve Cehennem’e düştüğüne, yine 

onun bir dilinin olduğuna ve onunla kendisiyle tartılanları söylediğine iman etmek. Allah’ın 

kıyamet günü kullarla arada bir tercüman olmaksızın konuşacağına iman etmek. Havz’a ve 

ondan kıyamet günü kafirlerin haricinde müminlerin içeceğine iman etmek. Mesîh Deccâl’in 

çıkacağına iman etmek. Sırât’a, Kürsî’ye ve kıyamet gününün korkusuna iman etmek. Cennet 

ve Cehennem’in yaratılmış olduğuna iman etmek gibi hususlardır. İbnü’l-Bennâ bu meseleleri 

itikadî olarak kabul edip iman etmeyi ehl-i hak olmanın bir ölçüsü kabul etmiş ve bu 

hususlara inanmama ya da şüpheye düşmeyi ise bidat olarak değerlendirmiştir. 

Sonuç 

Ehl-i hadîs, İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan ekollerden birisidir. Gelenekçi ve 

muhafazakâr bir tutum içinde olan Ehl-i hadîs, dinî konularda özellikle itikadî meselelerde 

akıl yürütmeye karşı çıkmış, bunun yerine, Kur’an, hadis, sahâbe ve tâbiûn sözlerine öncelik 

vermiştir. Fikirlerini rey yerine hadislerle desteklemek ve hadis merkezli bir metot ortaya 

koymakla tanınan bu gelenek mensupları, mesailerinin büyük çoğunluğunu hadislere 

harcamışlar, fıkhî ve itikadî fikirlerini hadis birikimleri üzerine kurmuşlardır. Hicrî I. asrın 

sonlarına doğru ortaya çıkan kelamî tartışmalar ve bu tartışmalarla şekillenen itikadî ve siyasî 

fırkalar, ehl-i hadîs mensuplarınca dini aslından uzaklaştıran ehl-i bidat yapılar olarak 

algılanmıştır. Aslında onların bu tavrı, o dönemin Müslümanlarının büyük çoğunluğunun 

genel bir tavrıydı. Ancak ehl-i hadîs bu tutumunu daha sonra kendi hitap ettiği aynı tabana 

hitap eden Ehl-i Sünnet kelamcılarına karşı da devam ettirmiştir. Bu anlamda ehl-i bidat kabul 

edilen fırkalara karşı Ehl-i Sünnet itikadını müdafaa eden Ehl-i Sünnet kelamcıları da bazı 

hadis taraftarlarınca akla ve tevile önem vermeleri nedeniyle ehl-i bidatten sayılmışlardır. 

Böylece mücadele ettikleri Mu‘tezile tarafından bazen Haşviyye ithamına maruz kalan Ehl-i 

Sünnet kelamcıları, hadisçiler tarafından da Mu‘tezile ve diğer ehl-i bidat fırkalara 

benzemekle itham edilmişlerdir. Pezdevî bu durumu Usûlü’d-Dîn’de esefle dile getirmiştir.114 

Ehl-i bidata karşı ehl-i hadîsin telif ettiği reddiye türü eserlerden biri de İbnü’l-Bennâ’nın er-

Red ale’l-Mübtedia adlı eseridir. İbnü’l-Bennâ, eserinde öncelikle ehl-i hadîsin faziletlerini ve 

ehl-i hak olduğunu açıklamış, sonra da ehl-i bidatin hususiyetlerini ele alıp onlara karşı 

insanları sakındırmaya çalışmıştır. Ehl-i hadîsin seçilmiş bir cemaat olduğunu vurgulayan 

                                                           
112 İbnü’l-Bennâ, er-Red ale’l-Mübtedia, s. 257-260. 
113 Tirmizî, H. No: 3862; Ahmed b. Hanbel, H. No. 16803, 20549. 
114 Pezdevî, Usûli’d-Dîn, s. 244-245. 
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İbnü’l-Bennâ, Kaderiyye, Cehmiyye, Mu‘tezile, Şiâ, Havâric, Mürcie ve Eşariyye gibi birçok 

mezhebi eleştirmiş ve hak yoldan birçok konuda saptıklarını dile getirmiştir. Ona göre bu ve 

bunlara benzer fırkalar ehl-i bidattir. Ehl-i bidati ele alırken özellikle kelam ilmi ve 

kelamcıları vurgulamış, kelam ilmiyle meşgul olmanın caiz olmadığını delillendirmeye 

çalışmıştır. İtikadî birçok meseleyi müstakil başlıklar halinde ele alarak ehl-i hadîsin çizdiği 

temel inanç prensiplerini belirlemiş, bunlara muhalefet edenleri ehl-i bidat olarak takdim 

etmiş ve sert bir şekilde eleştirmiştir. İbnü’l-Bennâ, ehl-i bidat kabul ettiği fırkaların iman ve 

küfür durumlarını Ahmed b. Hanbel’e dayandırarak belirlemiştir. O, Ahmed b. Hanbel’in 

Mu‘tezileyi, Kaderiyye’yi, Cehmiyye’yi, Havâric’i, Lafziyye’yi, Rafıza’yı ve Müşebbihe’yi 

tekfir ettiğini belirtmiştir. Mürcie’nin durumunun ise farklı olduğunu söylemiş ama detayına 

girmemiştir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel’in “Arş’a istiva” meselesini ikrar etmeyi imandan 

kabul ettiğini, bunu inkar etmeyi küfür ve bu konu hakkında soru sormayı bidat saydığını 

nakletmiştir. Dolayısıyla müteşabih ayetler ve müteşabih nasslar grubuna giren bazı hadisler 

üzerine yorum ve tevillerde bulunmak ehl-i bidat kabul edilmenin bir ölçütü sayılmıştır. 

 Onun kelam ilminin kurucusu kabul edilen Mu‘tezile’ye karşı olan sert tutumu, kelam ile 

meşgul olan Eşarîlere de yansımıştır. Eşarîler de ehl-i bidat kapsamında reddiye ve eleştirilere 

maruz kalmıştır. Onun ve birçok ehl-i hadîs âliminin eserinde Eşarîlerden söz edilmekte fakat 

kelam ilmiyle meşgul olan Maturîdîler’den bahsedilmemektedir. Bunun sebepleri arasında 

yaşadıkları bölge itibariyle Mâturîdîlik hakkında yeterince bilgiye sahip olmamaları ihtimali 

zikredilebilir. Ancak İmam Mâturîdî ve Maturîdîliği Mürcie içinde mütâala ediyor olmaları 

daha doğru bir tespit olacaktır. Çünkü ehl-i hadîs ulemasının eserlerinde Ebû Hanîfe ve 

takipçileri Mürci’den kabul edilmektedir.  

Ehl-i hadîs ve İbnü’l-Bennâ tarafından ortaya koyulan ölçütlere göre ehl-i hadîs geleneği 

dışında kalan bütün itikâdî İslam mezhepleri ehl-i bidat konumuna düşmektedir. Bu bağlamda 

Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden ve Ehl-i Sünnet’in en önemli iki kelam okulu 

olan Eşarî ve Mâturîdî mezhepleri ehl-i bidat kabul edilecektir. Böyle bir ölçü ise büyük bir 

yanılgının sonucudur. Mu‘tezile ve benzer fırkalara karşı takınılan tavrın bir sonucu olan ehl-i 

bidat nitelemesinin, o fırkalara karşı en güçlü mücadeleyi vererek Ehl-i Sünnet kelam okulunu 

oluşturan Eşarîlik ve Mâturîdilik hakkında kullanılması doğru bir kullanım değildir. Klasik 

dönem Ehl-i hadîs ulemasının önemli bir kısmında görülen bu tavır, günümüzde ehl-i hadîsi 

temsil ettiğini ileri süren Selefî çevrelerce de kullanılmakta ve bir nevi hakikat tekelciliği 

yapılmaktadır. Bu durum onların doğru din anlayışı ve itikadına yalnızca kendilerinin sahip 

olduğu yanılgısına neden olmaktadır. 
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Özet 

Kırsal kalkınmanın ilk kez Birleşmiş Milletler (BM)’ce “toplum kalkınması” şeklinde tanımı 

yapılmıştır. Kırsal kalkınma, kent – kırsal alanlar arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik 

farklılıkların ortadan kaldırılarak bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusun mahallinde 

kalkındırmayı, bir başka deyişle, şehre göçü azaltmayı ve istihdam sorunlarını ikamet ettiği 

köy, kasaba gibi yerlerde çözmeyi amaçlayan politikalardır. Türkiye’de nüfusun %92,5 ‘u 

şehirlerde %7,5’u kasaba ve köylerde ikamet etmektedir. 1980’li yıllara kadar tam tersi bir 

oranlama var iken bugün tersine dönmüştür. Bu durum kent yaşamında birçok sorunu 

beraberinde getirerek yerel yönetimlerin yüklerini ağırlaştırmıştır. Çobancılık, kırsal 

kalkınmanın en önemli tetikleyici faktörüdür. 1980’li yıllarda köy ve kasaba yaşamı tarıma 

dayalı bir yaşam iken bugün kent yaşamı tercih edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 

verilerine göre 150 bin çobana ihtiyaç olmasına rağmen ve TÜİK verilerine göre Türkiye’de 

toplam işsiz sayısı 4 milyon 20 bin kişi iken çobancılığı dolgun ücret ve sosyal haklar 

sunulduğu halde tercih edilmemektedir.  Oysa bir ülkede köy ve kasabalarda tarımsal üretimin 

artması ve devam etmesi bilhassa canlı hayvan üretiminin artması ülkenin makro ekonomisini 

oluşturan sanayi, tarım, hizmet sektörünün güçlenmesi ile olacaktır. Dünya’da iç savaş 

sebebiyle Suriyelilerden sonra en fazla göç veren ülke Afganistan’dır. Ülkelerde iç savaş, 

geçim sıkıntısı, toplumsal sorunlar, daha müreffeh bir yaşam arzusu gibi sebeplerle insanlar 

vatandaşı olduğu ülkelerden başka ülkelere daha iyi bir yaşam için yasal veya gayri yasal 

yoldan göç etmektedirler. Afganlar da 2003 yılından bu yana uzun ve zahmetli bir 

yolculuktan sonra Türkiye’ye iltica etmektedirler. UNHCR' nin verilerine göre, 2020'de 

Türkiye'de kayıt altına alınan Afgan sığınmacıların sayısı 116 bin civarındadır. Türkiye’ de 

genellikle vasıfsız işçi statüsünde çalışmaktalar ve ülkelerindeki ailelerine ekmek parası 
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götürmektedirler. En fazla tercih edilen meslek çobancılık ve inşat işçiliği gibi amele diye 

tabir edilen alanlar olmaktadır. Bugün Anadolu’nun hemen hemen her köy ve kasabasında bir 

Afgan çobana rastlamak mümkündür. Afgan çobanlar, mülteci olarak sigortasız ve sosyal 

güvencesi olmadan yani herhangi bir resmi kayıt olmadan ucuz işgücü olarak 

çalıştırılmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomi, gayri resmi yapılan, kayda geçirilemeyen ve bu 

sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Toplam üretime bir katkısı olmasına 

rağmen GSYİH hesaplamalarında yer almaz. Afgan çobanlar da örgütsüz ve gayri resmi 

istihdam edilmektedir. Sosyal güvenlik haklarından yoksun, ucuz ücretle ve bir iş 

sözleşmesine dayalı olmadan aracılar vasıtası ile çalıştırılmaktadır.  Aracılar da bu işin rantını 

almakta ve mülteciler mağdur olmaktadır. Türkiye için ucuz işgücü oluşturur iken kendileri 

açısından insan haklarına ve yaşamına uygun olmayan sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Çoban 

açığını kapattığı için aslında Türkiye için bir fırsat olabilir. Belirli yasal düzenlemeler 

sağlanarak 1990’lı yıllara kadar canlı hayvan ihraç eden bir ülke iken şimdilerde canlı hayvan 

ithalatçısı ülke durumdan kurtulunabilir.  Makro değerlere yani cari açık, ekonomik büyüme 

ve kırmızı et tüketimi gibi konularda büyük katkısı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Çobancılık, Kırsal Kalkınma, Kayıt dışı Ekonomi 

The Effects Of Afgan Refugee Shepherd On Rural Development And The Informal 

Economy 

Abstract 

Rural development was defined for the first time in the United Nations (UN) as "community 

development". Rural development is the policies that aim to balance the socio-cultural and 

economic differences between the city and rural areas, to develop the rural population locally, 

in other words, to reduce migration to the city and to solve the employment problems in the 

places such as villages and towns where they reside. In Turkey, 92.5% of the population 

resides in cities, 7.5% in towns and villages. While there was an opposite ratio until the 

1980s, today it is reversed. This situation has brought many problems in urban life and 

aggravated the burdens of local governments. Shepherding is the most important triggering 

factor of rural development. While village and town life was based on agriculture in the 

1980s, urban life is preferred today. Although there is a need for 150 thousand shepherds 

according to the data of the Ministry of Agriculture and Forestry, and the total number of 

unemployed people in Turkey is 4 million 20 thousand according to the data of TUIK, 

shepherding is not preferred even though it offers full wages and social rights. However, the 

increase and continuation of agricultural production in villages and towns in a country, 
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especially the increase in livestock production, will be with the strengthening of the industry, 

agriculture and service sectors that constitute the macro economy of the country. Afghanistan 

is the country that sends the most immigrants after Syrians due to civil war in the world. Due 

to reasons such as civil war, financial difficulties, social problems, and the desire for a more 

prosperous life in countries, people migrate from their countries of citizenship to other 

countries for a better life, legally or illegally. Afghans have also sought asylum in Turkey 

after a long and arduous journey since 2003. According to UNHCR's data, the number of 

Afghan refugees registered in Turkey in 2020 is around 116,000. In Turkey, they generally 

work as unskilled workers and bring a living wage to their families in their country. The most 

preferred professions are the fields called labor, such as shepherd and construction work. 

Today, it is possible to come across an Afghan shepherd in almost every village and town in 

Anatolia. Afghan shepherds are employed as refugees without insurance and social security, 

that is, as cheap labor without any official registration. Informal economy can be defined as 

activities that are done informally, cannot be recorded and therefore cannot be audited. 

Although it contributes to the total production, it is not included in the GDP calculations. 

Afghan shepherds are also employed unorganized and informally. It is employed through 

intermediaries, without social security rights, with cheap wages and without an employment 

contract. Intermediaries also get the rent of this work and refugees are victims. While it 

creates a cheap labor force for Turkey, problems that are not suitable for human rights and life 

arise for them. It may actually be an opportunity for Turkey as it fills the shepherd deficit. By 

providing certain legal regulations, it was a live animal exporting country until the 1990s, but 

now the live animal importing country can get rid of the situation. It will have a great 

contribution to macro values, namely current account deficit, economic growth and meat 

consumption. 

Keywords: Refugee, shepherding, Rural Development, Informal Economy 

1.Giriş 

Öncelikle konu gereği kırsal kalkınmadan kısaca bahsedilerek göçmen, mülteci yada 

sığınmacı gibi çeşitleri olan ülkeler arası nüfus hareketleri ve tanımlamalardan sonra Afgan 

göçmenlerin Türkiye kırsal kalkınmasına faydası ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra 

bu göçmenlerin kayıt dışı ekonomik olguya göre çalışması üzerinde durulacaktır. 

2.Kırsal Kalkınma ve Etkileyen Faktörler 
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Nüfus yoğunluğu, tarımın ekonomideki payı, arazi kullanımı ve coğrafi uzaklık gibi temel 

parametrelerle açıklanmaya çalışılan kırsal alanlar için küresel düzeyde kabul edilmiş bir 

tanım yoktur (Tarım Orman Şurası,2019). Dünyada kırsal kalkınma alanında ön plana çıkan 

konulardan birisi de “kapsayıcı kalkınma” dır. Kapsayıcı kalkınma yaklaşımında 

“sürdürülebilir toplum” hedefi öncelikli olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Dünya Bankası 

tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde politika tasarımında göz önünde bulundurulması 

gereken kavramlar aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (World Bank, 2018): 

 a) Çevresel sürdürülebilirlik; çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan bir toplumsal farkındalık 

oluşturmak amaçlı politikalar üretilmelidir. 

b) Kapsayıcı; ülkedeki tüm sosyal grupları bir araya getiren toplumsal yapının oluşturulması,  

c)Yenilikçi (Innovative); dogmatiklikten uzak, sorun ve fırsatlara insanların yaşamını daha 

kaliteli kılacak yaratıcı çözümler getirebilen ve uygulayabilen bir toplum yapısı oluşturulması, 

 d) Ekonomik, sosyal ve doğal şoklara dayanıklı; örgütlü, riski en aza indirebilen, beşerî 

kapasitesi ve sosyal sermayesi güçlü, iklim değişimi gibi doğal şoklara dayanabilen ve adapte 

olabilen bir toplumun oluşturulması  

e) Üretken-rekabetçi; dinamik bir toplumsal gelişim (iş, çevre, bilgi gibi) ortamının 

oluşturulması. Kapsayıcı kalkınma yaklaşımında en önemli ilke; toplumun bütününü bir araya 

getiren sürdürülebilir kalkınma ilkesidir.   

 Kırsal kalkınmanın ilk kez Birleşmiş Milletler (BM)’ce ‘’ toplum kalkınması’’ şeklinde 

tanımı yapılmıştır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma deyimi de kullanılır. Kırsal kalkınma, 

kent, kırsal alanlar arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların ortadan kaldırılarak 

bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusun mahallinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, 

şehre göçü azaltmayı ve istihdam sorunlarını ikamet ettiği köy, kasaba gibi yerlerde çözmeyi 

amaçlayan politikalardır. Kırsal alandaki yaşlanma ve bunun meydana getirdiği sorunların 

çözümünde kırsal kalkınma politikaları günümüzün temel odak noktalarından birini 

oluşturmaktadır (Kan, vd., 2018). Genç nüfusun kırsal alanda kalmasını sağlamak ve kırsala 

çekmek amacı ile dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda önemli 

politika argümanları devreye sokulmuştur. Nüfus yapısındaki değişiklik oluşan yeni yapının 

ihtiyaçlarının da değişmesine sebep olmaktadır.  

Bir yandan genç nüfusun yerinde kalması sağlanırken ekonomik olarak iyileşmenin her zaman 

sosyal yapıda iyileşme getirmeyeceği görülmüştür. Bu nedenle kalkınmanın ekonomik 

boyutunun yanında sosyal ve kültürel boyutu daha çok ön plana çıkmıştır. Eğitim, sağlık, 
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altyapı ve üstyapı gibi hizmetlerin yanı sıra yenilikçi hizmet anlayışı ile kırsalda yaşam 

kalitesinin arttırılması gerekliliği kırsal kalkınmanın önemli parçaları haline gelmiş ve kırsal 

kalkınmanın sadece ekonomik refahı değil sosyal refahı da gözeten kapsayıcı ve çok sektörlü 

bir yapı haline gelmesi gerekliliği belirtilmeye başlanmıştır (Gülçubuk, 2017). Küresel 

ısınma, gıda fiyat dalgalanmaları, kentlere yoğun göç hareketi ve doğal çevrenin hızla 

bozulması bugün, aile çiftçiliğinin stratejik önemini her zamankinden daha fazla öne 

çıkarmaktadır (Tarım Orman Şurası, 2019). 

Kırsal kesimdeki temel ekonomik faaliyetler tarımsal faaliyetlerdir ve aile çiftlik 

işletmeleridir. Tarım; bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık gibi alt kısımlara 

ayrılır.  Bitkisel ve hayvansal üretimin büyük çoğunluğu köy ve kasaba gibi kırsal alanda 

yapıldığı için kırsal kalkınmanın en önemli ekonomik faaliyeti tarımdır.  Oysa bir ülkede köy 

ve kasabalarda tarımsal üretimin artması ve devam etmesi bilhassa canlı hayvan üretiminin 

artması ülkenin makro ekonomisini oluşturan sanayi, tarım, hizmet sektörünün güçlenmesi ile 

olacaktır. En eski ekonomik faaliyet olan tarım, sanayi ve hizmet sektörüne hammadde ve yarı 

mamul kaynak üretir. Tarımsal üretim olmadan sanayi ve hizmet sektörünün birçok alt birimi 

gelişemez. Örneğin; kırmızı et olmadan lokanta ve turizm hizmetlerinin çok gelişmesi 

düşünülemez.  

Kırsal kalkınmanın önemi açısından bir örnek olsun diye 1980-1984 arası canlı hayvan 

ihracatı alınmıştır. Türkiye, 1980-1984 yılları arasında toplam ihracatı 5 milyar dolar iken, 

Ortadoğu ülkelerine yılda 300-400 milyon dolarlık kırmızı et ihracatı gerçekleştirmiştir. 1980 

yılı içerisinde yapılan damızlık ithalatı, 1990 yılında başlayan kasaplık hayvan ve et 

ithalatları, küçükbaş hayvan sayılarımızda çok daha fazla olmak üzere hayvan sayılarında 

hızlı bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur (Kaymakçı vd., 2005; Tüik, 2009). Bu düşüş 

2020 yılında da devam etmiştir.  Et ve Süt Kurumu’nun “2019 Sektör Değerlendirme 

Raporu’na göre 2019’da 765 bin 768 baş canlı hayvan ithalatı yapılmıştır. Et ve Süt Kurumu 

Raporu’na göre, 2019 yılında gerçekleşen besilik büyükbaş hayvan ithalatının yüzde 33’ü 

Uruguay, yüzde 27’si Brezilya, yüzde 11’i Çekya’dan yapılmıştır. B u verilere göre kırsal 

kalkınma da canlı hayvan üretimi önemli yer tutmasına rağmen Türkiye, göç sebebiyle 

ithalatçı ülke durumuna düşmüştür. Besi hayvancılığı mera hayvancılığına göre maliyeti daha 

yüksek bir üretim şekli iken mera hayvancılığı maliyeti düşük bir üretim şeklidir. Mera 

hayvancılığının gelişebilmesi için köye dönüşün hızlanması ve kırsal kalkınmanın teşvik 

edilmesi ve sorunlarının giderilmesi gerekir. Bunun da olabilmesi için iç göçün azaltılarak 

hayvanların bakımı ve güdülmesinde çobancılık işinin cazipleştirilmesi gerekir.  
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Özellikle dünyada, kendi toprağını işleyen küçük işletme sahipleri, tarım işçileri, kiracılık-

ortakçılık yapanlar, çobanlar, küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar yoksulluktan daha fazla 

etkilenmektedir. Dünyadaki aşırı yoksulların neredeyse yarısı (%45) 15 yaşın altındaki 

çocuklardır (Castaneda vd., 2018). Eğitime ve temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin 

yanı sıra açlık ve kötü beslenme çocukları olumsuz olarak etkilemekte, öğrenme güçlükleri 

çekmelerine, sağlıklarının bozulmasına ve hayatları boyunca düşük üretim yapmalarına ve 

düşük ücretler kazanmalarına sebep olmaktadır. Küresel olarak, tarımda %70 oranında çocuk 

işçi çalışmaktadır ve bu durum yaşları 15-17 arasındaki çocukları yaklaşık 108 milyon erkek 

ve kız çocuğunu etkilemektedir. Bu kesim genellikle çok uzun saatler çalışmakta ve iş 

kazalarına maruz kalmaktadırlar (ILO, 2007)  

Çobancılık, kırsal kalkınmanın hayvancılık işletmelerinin en önemli tetikleyici faktörüdür. 

Çoban, genellikle bir ücret karşılığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerini güderek 

otlatan, sonra çiftliğe getirip götüren kimse olarak tanımlanır. Tarım ve Orman Bakanlığı 

verilerine göre 150 bin çobana ihtiyaç olmasına rağmen ve TÜİK verilerine göre Türkiye’de 

toplam işsiz sayısı 4 milyon 20 bin kişi iken çobancılığı dolgun ücret ve sosyal haklar 

sunulduğu halde tercih edilmemektedir.   2008 yılında Dünya Bankası raporuna göre kırsal 

kalkınmanın önündeki engelin iç ve dış göç olduğu ve bunu önleyici    politikaların yapılması 

gerektiği vurgulanmıştır.  

3.Göç Ekonomisi, Mülteci ve Kırsal Kalkınma İlişkisi 

İç göç, ülke vatandaşlarının çeşitli sebepler (daha iyi bir yaşam, iş bulma ümidi, çocuklarının 

eğitimi veya can güvenliği gibi) ile ikamet ettiği yerden başka bir şehir veya köy-kasabaya yer 

değiştirmesidir. İç göçe sebep olan faktörler şöyledir: Ekonomik nedenler, doğal afetler, terör 

ve güvenlik sorunları, kırsal kesimdeki yüksek doğurganlık ve hızlı nüfus artışı, tarımsal 

toprak yetersizliği, kentlerin sosyal ve kültürel yönlerden çekiciliği, eğitimdir (Çatalbaş ve 

Yarar, 2015). BM’ce de yapılan çalışmalarda demografik değişikliklere yani göçlere; çevresel 

faktörler, yoksulluğun azaltılması, güvenlik ihtiyacı, sağlık, kaliteli yaşam, gelir seviyesini 

artırma isteği, okula ulaşım, mesleki eğitim, kişisel istekler ve kendini güçlendirme gibi 

ihtiyaçların neden olduğu belirtilmiştir (UN, 1992). Türkiye için bunlara ilave olarak terör ve 

orman kanunun katı uygulamaları da eklenebilir.  Uzun yıllardır süregelen erozyon kontrol 

çalışmaları ve ağaç dikme seferberliği ilk zamanlar orman köylerinde ağır cezai müeyyide 

uygulamaları sebebiyle o köyde ikamet eden vatandaşların hayvanlarını satarak şehirlere göç 

etmesine sebep olmuştur. Bugün itibarı ile Türkiye kır-kent nüfus dağılımına bakıldığında 

2020 yılında TÜİK verilerine göre %93 ‘u şehirlerde %7’si kasaba ve köylerde ikamet 
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etmektedir. 1950’li yıllarda tam tersi bir oranlama var iken 1970 yıllardan itibaren köyden 

kentlere göç hızlanmış ve 2020 yılında zirve yapmıştır.  Bugün itibarı ile iç göç sonucunda 

köylerde yaşayanlar azalmış ve köyler, yaşlıların yaşadığı viraneler haline gelmiştir.  Şehir 

yaşamında ise birçok sorunu beraberinde getirerek (suç oranında artış, trafik sorunu, gürültü 

kirliliği vs.) yerel yönetimlerin yüklerini ağırlaştırmıştır.  

Dış göç ise bir ülke vatandaşlarının çeşitli sebeplerle (iç savaş ve can güvenliğinin olmayışı, 

kuraklık gibi doğal afetler, daha müreffeh bir yaşam ümidi vs.) başka ülkelere yasal veya 

gayri yasal yoldan geçici veya sürekli gitmeleridir.  İnsanoğlu toplum halinde yaşamasından 

bugüne   göç etmiştir. Göç, hareket edilen yere bir yük olma, terk edilen yerin ise beşerî 

sermaye kaybına sebebiyet vermektedir (Genç Yusuf v.d.2019). Bir ülkenin ekonomik 

kalkınmasında beşerî sermaye yani insan gücü çok önemli tetikleyici faktördür. Bununla 

birlikte, göçmenlerin homojen olmadıklarını söylenebilir. Kim oldukları, nereden geldikleri 

ve hangi becerilere ve diğer özelliklere sahip oldukları önemlidir.  Ülke genç nüfusunun başka 

ülkelere göçü ekonomisi ve geleceği için tehlike oluşturur. Yapısalcı yaklaşım bu 

olumsuzluğu anlatır.  Yapısalcı yaklaşım genel olarak bağımlılık ve beyin göçü kavramlarını 

ön plana çıkartarak göçü azgelişmişliği besleyen olumsuz bir gelişme olarak görmektedir. 

Burada göç, ucuz işgücünün sermaye lehine hareketliliği olarak yorumlanmaktadır. Göç, 

özellikle beyin göçü azgelişmişliği beslemekte ve dengesiz büyümeye yol açmaktadır (Aktaş 

G ,2014).  Varılan ülke açısından da bazı dezavantajları olsa da avantajlı olmaktadır. Şöyle ki 

ülkenin bütçesine bir yük oluşturmakta mültecilerin entegrasyonu için harcamaları 

arttırmaktadır. Ulusal işgücü için rekabet oluşturup ücretlerin düşmesine ve işsizliğin ortaya 

çıkmasına sebep olabilir. İyimser yaklaşım ise işgücü göçü olarak çalışma niyetiyle başka 

ülkelere giden göçmenlerin zamanla işçi olmaktan çıkarak girişimci haline geldiklerini, göç 

edilen ülkeye ve kendi ülkelerine önemli katkılar sağladıklarını savunmaktadır. Göçülen 

ülkenin ekonomisine ise olumlu katkıları olumsuz katkılarından daha çoktur.  Bu faydalar, 

tamamlayıcı üretim faktörleri, göçmenler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin daha düşük 

nispi fiyatları, gelişmiş işgücü piyasası verimliliği ve mal ve hizmetlere yönelik daha yüksek 

talepten kaynaklanan ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve ekonomik büyüme gibi çeşitli 

kanallardan gelebilir (Borjas, 2001).  Böylece yurt dışında uzun süre çalıştıktan sonra orada 

elde ettiği bilgiler, kazandığı deneyimler, beceriler, ilişkiler ve tasarrufları yatırıma 

dönüştürerek anavatanına geri dönen göçmenler, kendi yöresinin ve ülkesinin kalkınmasına 

önemli yararlar sağlayacaktır (Aktaş G ,2014). Örneğin; Bugün ABD'nin mültecileri 

yerleştirme çabaları, ülkeye önemli ekonomik faydalar sağlarken önemli bir insani misyonu 
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yerine getiriyor. Mülteciler, tüketici harcamaları ve iş kurma yoluyla ekonomiye her yıl 

milyarlarca dolar katkıda bulunuyor ve bu da net bir pozitif mali etkiyle sonuçlanıyor.  Ek 

olarak, mülteciler, geri kalmış bölgeleri canlandırmaya ve Amerikalıların gururla evi 

diyebilecekleri canlı toplulukların yaratılmasına yardımcı oluyor. Trump yönetimi 2018 

yılında ulusal güvenlik kaygıları temelinde mülteci girişini sınırlaması mültecilerin ABD, 

ekonomisine katkılarının kaybedilmesine sebeptir (N.İ.F, 2018). Mülteciler, ihtiyaç duyulan 

işleri doldurarak ABD işgücü piyasası için hayati öneme sahiptir ve bir grup olarak ABD 

doğumlu nüfustan daha yüksek bir istihdam oranına sahiptir. 2009'dan 2011'e kadar çalışma 

çağındaki erkek mültecilerin istihdam oranı yüzde 67 iken, aynı dönemde yerli doğumlu 

erkeklerin istihdam oranı sadece yüzde 60'tı. Mülteci kadınların istihdam edilme olasılığı, 

yerli doğumlu kadınlar kadar yüksekti.  Mülteciler arasındaki nispeten yüksek istihdam oranı, 

aynı zamanda yerli nüfustan daha yüksek oranda çalışan tüm yabancı doğumlu nüfusun 

işgücü piyasasına katılımını yansıtmaktadır (R. Capps et al,2015). Mültecilerin çalışma 

çağında (25-64 yaş) olma olasılığı ABD doğumlu nüfusa ve diğer göçmenlere göre daha 

olasıdır. Mültecilerin yüksek istihdam oranı ve çalışma çağındaki önemli nüfuslarının 

birleşimi, onların yerel ekonomilerine önemli katkılar sağlayacaklarının sinyalini veriyor 

(NAE,2015). ABD ‘deki bu veriler de gösteriyor ki göçmen veya mülteci ABD ekonomisi 

için vazgeçilmezlerdendir. Türkiye’de bu Suriyeli ve Afgan göçmenleri entegrasyonunu 

sağlayıp istihdam edebilir ise tarımdaki ve diğer alanlardaki vasıfsız işçi ihtiyacını kapatabilir. 

4.Düzensiz Göç, Afgan Mülteciler ve Türkiye 

Bir ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde konaklamak ya da bir 

ülkeye yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkeyi terk etmemek durumları düzensiz 

göç unsurlarını oluşturmaktadır (T.K.G.ve M. M., 2017). Göçmenler ve mülteciler arasında 

bir fark var mı? Ve önemli mi?  Temel fark seçimdir.  Basitçe söylemek gerekirse, göçmen 

taşınmayı seçen kişidir ve mülteci ise evinden zorla çıkarılan kişidir (A. Edwards, 2016). 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre mülteciler, "silahlı 

çatışma veya zulümden kaçan" ve "iltica talebinin reddedilmesinin potansiyel olarak ölümcül 

sonuçları olabilecek" kişilerdir.  Mülteciler, ülkelerinde kalmaları tehlikeli olduğu için 

ülkelerini terk ediyorlardır. Başka bir tanıma göre vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, 

dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya 

dönmek istemeyen kişilere mülteci denir (T.K.G.ve M.M. ,2017). Mültecileri geri çevirmek, 

onları ölüme mahkûm etmek anlamına gelebilir. Genellikle kişisel eşyaları olmadan, bazen de 
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önceden planlamadan başka ülkelere zor koşullarda yaya veya ilkel araçlar ile yolculuk 

yaparlar. Mülteciler uluslararası hukukta tanımlanmış ve korunmuştur. 1951 Mülteci 

Sözleşmesi ve 1967 Protokolü yanı sıra 1969 gibi diğer hukuki metinler, ABÖ Mülteci 

Sözleşmesi ve modern mülteci korumasının temelini oluşturur. 1951 Sözleşmesi, kimin 

mülteci olduğunu tanımlar ve devletlerin mültecilere sağlaması gereken temel hakları ana 

hatlarıyla belirtir. Uluslararası hukukta ortaya konan en temel ilkelerden biri, mültecilerin 

sınır dışı edilmemeleri veya hayatlarının ve özgürlüklerinin tehdit altında olacağı durumlara 

geri gönderilmemeleri gerektiğidir. Mültecilerin korunmasının birçok yönü vardır. Bunlar, 

vatandaşı olduğu ülkeden kaçtıkları tehlikelere geri döndürülmeye karşı güvenlik; adil ve 

verimli sığınma sağlamak, yasal prosedürleri azaltarak kolaylaştırıcı ve uzun vadeli, onurlu ve 

güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için temel insan haklarına saygı gösterilmesini 

sağlayacak önlemler olarak özetlenebilir. Devletler bu korumanın birincil sorumluluğunu 

taşır. Bu nedenle BMMYK, hükümetlerle yakın bir şekilde çalışarak, sorumluluklarını yerine 

getirmeleri için gerektiğinde onlara tavsiyelerde bulunur ve onları destekler.2019'da 

dünyadaki 270 milyon insan, doğdukları ülkeden çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç 

etmişlerdir. Mutlak anlamda, göçmen nüfusu 1990'dan bu yana neredeyse 120 milyon 

artmıştır. Bu artış ile birlikte, göçmenlerin sayısı dünya nüfusuyla orantılı olarak çarpıcı bir 

şekilde sabit kamıştır ve son 60 yılda yaklaşık her yıl %3’artmıştır. (De Haas vd., 2019). 

Göçün çok maliyetli, güvensiz ve zor koşullarda yapılması sebebi ile dünyadaki insanların 

yalnızca çok küçük bir oranı göç etmektedir.  2018 yılı sonu itibarıyla dünya çapındaki toplam 

mülteci sayısı, 25,9 milyon olarak kayıtlara geçmiştir. Toplam mülteci sayısını yansıtan bu 

sayı, şimdiye dek kayıtlara geçen en yüksek kişi sayısıdır. Uluslararası koruma talebinde 

bulunan ve mülteci statülerin tespiti için bekleyen ve “sığınmacı” olarak nitelendirilen 

kişilerin sayısı ise yaklaşık 3,5 milyon olmuştur (B. Büyükbayrak, 2021). Birleşmiş Milletler 

verilerine göre 18 yaş altı kişiler 2018 yılı sonu itibarıyla küresel mülteci nüfusunun yaklaşık 

%52’sini oluşturuyor. Suriye’de uzun zamandır süregelen olaylar sebebiyle ülkeden çıkış 

yapan mültecilerin sayısı yaklaşık 6,7 milyona ulaştı. Afganistan ise 2,7 milyon mülteci sayısı 

ile Suriye’den sonra dünyadaki en büyük ikinci menşe ülke konumuna ulaşmıştır. Dünyada en 

fazla göç alan ülkeler sıralamasında ABD, Almanya ve Suudi Arabistan gelmektedir. Türkiye 

ise 11. Sırada 5 876 829 göçmen sayısı ile yer alır.  Dünyada en çok göç veren ülkeler ise 

Hindistan, Meksika, Çin, Rusya ve Suriye olarak sıralanır. BM Mülteci Örgütünün Küresel 

Eğilimler raporuna göre 2019 yılında Türkiye’ye mülteci ve sığınmacı olarak gelen yaklaşık 

3,7 milyon Suriye vatandaşı bulunuyor. Ayrıca Türkiye, diğer milletlerden 330 bine yakın 

kayıtlı mülteci ve sığınmacıya da ev sahipliği yapıyor. 2019 raporuna göre en çok mülteci 

https://www-unhcr-org.translate.goog/3b66c2aa10.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=ajax,sc
https://www-unhcr-org.translate.goog/3b66c2aa10.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=ajax,sc
https://www-unhcr-org.translate.goog/45dc1a682.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=ajax,sc
https://www-unhcr-org.translate.goog/45dc1a682.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=ajax,sc
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bulunduran ülkeler arasında ikinci sırada Kolombiya ve Pakistan yer alırken, 1 milyonun 

üzerindeki mülteci sayısı ile Almanya da en çok mülteciye ev sahibi yapan ülkeler arasında 

dördüncü sırada yerini alıyor. Afganlar da 2003 yılından bu yana uzun ve zahmetli bir 

yolculuktan sonra Türkiye’ye iltica etmektedirler.  Türkiye Asya ve Ortadoğu ülke 

vatandaşlarının transit geçiş özelliğine sahiptir. Türkiye Afgan mülteciler için hem Avrupa 

ülkelerine geçiş kapısı hem de coğrafi konumu sebebiyle hedef ülkedir (S. Talwasa, 2020). 

UNHCR'nin verilerine göre, Türkiye ‘de üç ülke, Suriye, Irak ve Afganistan sığınmacıları en 

fazladır. 2020'de Türkiye'de kayıt altına alınan Afgan sığınmacıların sayısı 116 bin 

civarındadır.  Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere TÜİK verilerine göre her yıl 2016-2019 

arası her yıl Afgan göçmen sayısı artmaktadır.  2016’da 27 850 Afgan mülteci girişi varken 

2019 yılında ise bu sayı 47 228 mülteciye çıkmıştır. 

Tablo: 2016-2019 Türkiye’ye Gelen Göçmen ve Mülteci Sayılar 

Ülke/Yıllar 2016 2017 2018 2019 

T.C.Vatandaşı 107 052 101 772 110 567 98 554 

Irak 70 863 97 057 110 315 83 829 

Afganistan 27 850 37 747 44 977 47 228 

Suriye 25 689 28 189 38 997 43 190 

Diğer Ülkeler 149 460 201 568 272 601 404 241 

Toplam 380 921 466 333 577 457 677 042 

Kaynak: TÜİK, Uluslararası göç istatistikleri 2016-2019 

Birazda Afgan mültecilerin yolculukları, ulaşmak istedikleri ülkeler, yaşam koşulları ve 

çalıştıkları işlerden bahsedilsin. 2003 yılından bugüne Afganistan’daki iç savaş ve yaşam 

koşullarının zorluğu Afganları ülkelerinden göçe zorlamıştır. Göç yolu Pakistan, İran, Türkiye 

ve oradan Yunanistan’a geçip Avrupa’ya ulaşmak şeklindedir. Fakat Pakistan ve İran’ın geri 

çevirmeleri göç yolculuğunun daha uzamasına ve zorlaşmasına sebep olmaktadır.  İran’da çok 

sayıda Afgan mülteci vardır, yasal statü ne olursa olsun   çeşitli zorluklarla karşı karşıyadırlar.  

Afganlar sadece ikamet ettikleri yerde çalışma iznine sahiptirler ve sadece belirli işlerde 

çalışma yetkisine sahiptirler.  2007'de İran, Afgan mültecilerin ülke içindeki hareket ve yaşam 

alanlarını sınırlamak için birkaç vilayetini ‘gidilemez bölge' ilan etti. (Farzin ve Jadali, 2013). 

Afganlar genellikle eğitim ve ayrımcılığa maruz kalma, keyfi gözaltı, sınır dışı etme riski ve 

ciddi kısıtlamalar ile İran’da karşılaşmaktadırlar.  Aynı durum ilk çıkış ülkesi Pakistan’da da 
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geçerlidir.  Collyer'in (2010) tanımladığı Parçalı göç hareketleri durumuna yol açmıştır. Yani 

bir takım yasal engeller ve zorluklar sebebi ile göçlerin parçalar halinde şehirlerden uzak 

dağlardan yaya olarak belirli noktalardan araba ile yapılmasıdır.   

Üç aşamada göç tamamlanır. İlk aşama Afganistan, Pakistan veya İran'dan ayrılıp Türkiye'ye 

yolculuktur. En yaygın bu aşama, bazen hava yoluyla yapılsa da yaya ve/veya araçla 

yapılmaktadır (Donini vd., 2016). Bu Afgan mültecilerin zorlu yollardan uzun yolculuklardan 

oluşan   oldukça tehlikeli, günlerce aç ve susuz yürüme, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma 

koşulları ve kaçakçılar tarafından özellikle İran ve Türkiye arasındaki dağ geçitlerinde taciz 

ve gaspa maruz kalma şeklinde gerçekleşir (Kaytaz, 2016). İkinci aşama, Türkiye'den 

Yunanistan'a harekettir. Şu anda, bu akış büyük ölçüde AB-Türkiye anlaşması nedeniyle 

azalmıştır. 2015 yılında bu yolculuk en çok deniz yoluyla küçük plastik tekneler. İle 

yapılıyordu. Geçmişte, yolculuğun bir kısmı Bulgaristan'a yürüyerek veya Boğaz'ı geçerek de 

yapılıyordu.  Türkiye'den Yunanistan'a deniz yoluyla yapılan yolculuk, dünyanın en tehlikeli 

kısmı olarak kabul ediliyor. Üçüncü aşama, genellikle Yunanistan'dan ileriye doğru olan 

harekettir (Kuschminder,2017). Yol boyunca boğulma, sömürü veya istismar, alıkoyma ve 

sınır dışı etme hallerine maruz kalırlar. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesini İmzalamış ve 

2013 yılında Parlamento, Yabancılar Yasası olarak adlandırılan yabancılar ve uluslararası 

koruma kanununu ülkenin ilk göç yasasını kabul etti ve Nisan 2014'te yürürlüğe girdi.  Bu 

kanuna göre mülteci statüsü Avrupa’dan gelenlere verilir iken şartlı mülteci ise Avrupa 

dışındaki mülteci sözleşmesi vakalarına uygulanır. Mülteci veya şartlı mülteci statüsüne sahip 

olmayan ancak ölüm, işkence, insanlık dışı muamele veya dönüşte ayrım gözetmeyen şiddete 

maruz    kalacak kişiler için 'ikincil koruma' uygulanır. Suriyeli mültecilere İkincil koruma 

uygulanmıştır. Afganlar 'şartlı koruma' için başvururken bir dağılma programına alınıyor ve 

bir "uydu kent" e gönderiliyor (Kuschminder,2017). Bu uydu şehirlerde iki haftada bir veya 

ayda bir emniyete rapor vermek zorundadırlar ve ikametleri onaylanması gerekir. Yasal 

olarak çalışmalarına izin verilmemektedir. Afganlar da bu uydu şehirlerden kaçıp iş bulup 

başka şehirlerde gayri yasal çalışıyor. Uluslararası mülteci hukukuna göre geçmişte, Afganlar 

geniş çapta, koruma altında ilk bakışta bir hak iddiasına sahip olarak kabul ediliyordu.  Ancak 

bu son on yılda Avrupa'daki politika değişiklikleriyle Afganlar artık birçok AB'de uluslararası 

koruma hakkına sahip olarak görülmemektedir (Crawley ve Skleparis, 2017), ve aynı şartlar 

üye ülkeler ve üyelik başvurusunda bulunan Türkiye gibi ülkelerde de geçerlidir. Afgan 

mültecilerin en fazla tercih ettiği meslek, çobancılık ve inşaat işçiliği, orman kesimi, gibi 

amele diye tabir edilen alanlar olmaktadır. Gözlemlerim Konya’nın Akşehir ve 
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay, Sultandağı ilçelerinde hayvan bakımı yani çobancılık, 

ormanda ağaç kesimi, inşaat işçiliği gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Bugün Anadolu’nun 

hemen hemen her köy ve kasabasında bir Afgan çobana rastlamak mümkündür. Güler’e göre 

ise Afgan mülteciler, Türkiye emek piyasasında göçmenlerin kendilerine formel ya da 

enformel yer buldukları sektörler genel olarak, turizm, eğlence, perakende satış, ev içi 

hizmetler, inşaat, konfeksiyon ve tarımdır (H. GÜLER,2020). Göçmen işgücüne olan ihtiyaç 

iki temel alanda ortaya çıkmaktadır. İlki, yerli emek tarafından çoğunlukla boş bırakılan 

turizm ve ev içi bakım hizmetleridir. İkinci alan ise, tekstil, inşaat ve konfeksiyon gibi hem 

yerli emek hem de diğer göçmenler ile rekabete girdikleri alanlardır (Dedeoğlu, 2016). 

TÜİK’e göre Türkiye’de istihdamın yapısı incelendiğinde tarım sektörünün her zaman önemli 

olduğu görülmektedir. Yıllar itibarıyla incelendiğinde toplam istihdam içerisinde tarımsal 

istihdamın payının giderek azaldığı görülmektedir. 2000 yılında tarımsal istihdamın oranı 

%36 iken bu oran 2019 yılında %18’e düşmüştür. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 

bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı 

işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %15,3 oldu. 2020 yılında, istihdam edilenlerin %17,6'sı 

tarım, %20,5'i sanayi, %5,7'si inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl 

ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat 

sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 

0,3 puan azaldı. Bu duruma istihdam edilen kişi sayısı olarak bakıldığında da tarımda 2000 

yılında yaklaşık 7,7 milyon kişi istihdam edilirken 2020 yılında bu rakam yaklaşık 5,289 

milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de tarımsal işletme sahipleri, tarımda istihdam 

açığı ve işsizlerin tarımsal işleri tercih etmemesi sebebiyle ve iş talep eden ve yerli tarım 

işçisine göre kısmen daha ucuza çalışan yabancı iş gücü göçmenlerini de çalıştırmaya 

başlamışlardır. Türkiye’de tarım sektöründe çalışan yabancı işgücü göçmenleri genellikle 

kayıt dışı olarak ve yasal olmayan bir şekilde çalıştırılmaktadırlar. Türkiye’de tarım 

sektöründe, işveren ile çalışan arasında genellikle herhangi bir iş anlaşması 

imzalanmamaktadır. Bu sebeple Türkiye’de yabancı iş gücü mültecilerinin istihdamı ile ilgili 

herhangi bir istatistiki bilgi mevcut değildir.  

Kayıt dışı ekonomi, gayri resmi yapılan, kayda geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen 

faaliyetler olarak tanımlanabilir. Toplam üretime bir katkısı olmasına rağmen GSYİH 

hesaplamalarında yer almaz. Afgan mülteciler de örgütsüz ve gayri resmi istihdam 

edilmektedir. Sosyal güvenlik haklarından yoksun, ucuz ücretle ve bir iş sözleşmesine dayalı 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

157 

 

olmadan aracılar vasıtası ile çalıştırılmaktadır.  Aracılar da bu işin rantını almakta ve 

mülteciler mağdur olmaktadır. Türkiye için ucuz işgücü oluşturur iken kendileri açısından 

insan haklarına ve yaşamına uygun olmayan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de son 

yıllarda özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle yabancı tarım ve orman işçisi 

artış göstermiştir. Bu durum bir yandan ucuzlayan emek nedeniyle tarımsal istihdamın 

azalışını hızlandırmakta diğer yandan gelecek açısından tarımda iş gücü planlamasını zorunlu 

hale getirmektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde tarımsal iş gücü piyasasında kayıt dışı çalışan Suriyeli işçilerin %50’lere varan 

payının olduğunu ortaya koymuştur.  Gelecekte tarımsal iş gücü açısından sıkıntılar 

yaşanmaması için gerek yerli tarımsal işçilerin gerekirse mültecilerin sosyal güvenlik, 

ücretlendirme, kalifiye işçi yetiştirme konularında çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Mültecilerle ilgili MCKİNSEY G.I., İngiltere için tavsiyeler sunmuştur, Türkiye’de bu şekilde 

politikalar izleyebilir. Bu tavsiyeler; göçmenlerin Entegrasyonu yerli ve göçmen topluluklar 

arasında iki yönlü bir süreç haline getirmek ve özel sektör ve STK'lar ile ortaklıklar kurmak 

gerekir. Göçmen ve yerli işçiler arasındaki ücret farkının yüzde 20-30'dan yüzde 5-10'a 

düşürülmesi daha iyi ekonomik, sosyal ve sivil entegrasyon, istihdam, eğitim, sağlık ve konut 

gibi alanlarda entegrasyon sağlamak ve yoksulluğun tuzağından kurtarmak gerekir. 

(MCKİNSEY G.I., 2016) 

Tüm insanlara saygılı ve onurlu bir şekilde davranılmalıdır. Göçmenlerin insan haklarına 

saygı gösterilmesini sağlamalıdır. Aynı zamanda, içinde bulundukları zor durum nedeniyle 

mülteciler için uygun bir yasal çerçeve çizilmelidir (Adrian Edwards, 2016). Peki, bir ülke 

ticaret veya göçün önündeki engelleri azaltırsa bunun etkisi ne olur? Teori hem ticaret hem de 

göç için engelleri azaltmanın etkisinin olumlu olacağını, ancak bölüşümsel sorunların 

olacağını öne sürülebilir. Yani, GSYİH ve daha da önemlisi, kişi başına düşen GSYİH 

artacak, ancak en azından kısa vadede bazı bireyler ve haneler kaybedecektir.  Özellikle 

ticaret, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı sektörlerde çalışanlara zarar verirken, 

göç, göçmen işçilerle doğrudan rekabet halinde çalışanlara zarar verecektir (j. portez, 2019). 

Göçten başlıca yararlananlar muhtemelen göçmenlerdir. Çünkü, tanımı gereği, farklı bir 

ülkede (ekonomik veya daha geniş anlamda) daha iyi durumda olacaklarına inanarak ve haklı 

çıkarmak için yeterli miktarda hareket etme fırsatından yararlanıyorlar. Bireyler bu konuda 

yanılıyor olsa da (gelecekle ilgili belirsizlik olduğunda karar veren herkeste olduğu gibi), 

genel olarak göçten elde edilen kazanımların çoğunun, sunduğu fırsatları değerlendirenlere 

tahakkuk etmesi beklenebilir. Ancak mesele şu ki, göçmenler (doğrudan veya dolaylı olarak) 
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emek arzına olduğu kadar emek talebine de katkıda bulunurlar; para kazanırlar ve harcarlar (j. 

portez, 2019). Bununla birlikte, göçmenlerin homojen olmadıklarını belirtmek tartışmasızdır. 

Kim oldukları, nereden geldikleri ve hangi becerilere ve diğer özelliklere sahip oldukları 

önemlidir. Sağduyu, vasıflı göçmenlerin vasıfsız olanlardan daha faydalı olacağını ve göç 

edilen ülke tarafından seçilen veya seçilen göçmenlerin, mülteciler veya ailevi nedenlerle 

taşınanlar gibi diğerlerinden daha faydalı olacağını önermektedir (Borjas, 1995). Ancak 

ampirik kanıtlar bu konuda beklenenden daha az nettir. Yukarıdaki tartışmanın gösterdiği 

gibi, vasıfsız göçün de olumlu olabileceği durumlar vardır. Çünkü işgücü piyasasındaki belirli 

boşlukları doldurur veya daha yüksek vasıflı yerlilerin çalışmalarını tamamlar ve ekonominin 

genel olarak daha verimli çalışmasını sağlar.  Göç, çalışma çağındaki nüfusu artırıyor.  

Göçmenler becerilerle gelir ve göç alan ülkelerin insan sermayesinin gelişimine katkıda 

bulunur. Göçmenler de teknolojik ilerlemeye katkıda bulunur. Toplumlarımız göçün rolünü 

faydalı bir şekilde tartışılacak ise, bu etkileri anlamak önemlidir. (MCKİNSEY G.I., 2016) 

4. Sonuç 

Türkiye’de kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal kent nüfus değişiminin sağlanması 

gerekir. Köy ve kasabaların her türlü imkânı olan ve gelir getirici faaliyetlerin olması gerekir. 

Onun için de kentten köye dönüş teşvik edilip, desteklenmelidir. Bugün nüfusun %93’ü 

şehirlerde olan bir Türkiye söz konusudur. 

Kırsal kalkınmanın en önemli ekonomik faaliyeti tarımdır. Tarımsal istihdam ise 2020 yılına 

kadar sürekli düşüş göstermiştir. Yani köy ve kasabalar sürekli şehirlere göç vererek bu 

ekonomik faaliyetlerde çalışmak isteyenler sürekli azalmaktadır. Bilhassa tarım sektörünün alt 

kolu olan hayvancılık adeta durma noktasına gelmiştir. Gerek besihane hayvancılığı gerekse 

mera hayvancılığının emek faktöründe istihdam sorunu vardır. Bakıcı veya çoban dolgun 

ücretler ve imkanlar olmasına rağmen Türkiye’deki işsizler tarafından tercih edilmemektedir. 

Onun için Afgan mülteciler, bu alanda istihdam açığını kapatabilir. Afgan mültecileri yasal 

bir statüye kavuşturularak kayıt dışı ekonomiden kurtarılmalıdır. Türkiye, Suriyeli mültecilere 

verdiği şartlı mülteci hakkını Afgan mültecilere de verir ve kayıt altına alırsa ve tarımsal 

faaliyetlere yönlendirir ise önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. ABD ve İngiltere gibi 

ülkeler göçmen ve mültecilerden faydalanarak ülke kalkınmasına faydalı olabilmektedir. 

Makalenin içerisinde bundan bahsedilmiştir. Türkiye’de Afgan mültecileri bu şekilde vasıfsız 

işgücü istihdamında değerlendirebilir. Hem iç piyasadaki işgücüne göre daha düşük ücret 

uygulanır ve maliyetler düşer hem de Afganistan’da süren iç savaş sebebiyle ülkelerinden 

kaçan insanlara yardımcı olunmuş olur. Türkiye iki yönlü kazanacaktır. Şöyle ki tarımdaki 
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istihdam açığı düşük ücretle kapatılabilecek diğer taraftan dindaş ve ırkdaş olan bir ülkenin 

insanlarına yardımcı olarak önemli bir görevi yerine getirecektir. Çoluk çocuk, kadın, erkek 

ülkelerinden kaçan Afgan mültecileri sahip çıkmak bir insan hakları görevidir. Çünkü 

Avrupa’ya geçerken veya Türkiye’de kayıt dışı çalışır iken çok mağdur olmaktadır. Aracılar 

veya kaçakçılar mültecileri çok mağdur etmektedir. Bugün gayrı yasal Anadolu’nun her köy 

ve kasabasında Afgan mülteci çobana rastlamak mümkündür. 
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Özet 

Göstergebilim, göstergelerin kuramsal açıklaması ve bu göstergelerin işlevlerinin 

çözümlemesi olarak tanımlanagelir. Amacının, insan dünyasını oluşturan gösterge 

sistemlerinin düzenini ve işleyişini anlamak olduğunu ortaya konmaktadır. Göstergebilimin, 

çoğunlukla ilgili çalışmaların eksik olduğu kültür alanında yöntemsel bir netlik getirdiğini 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, başarılı bir Covid-19 mücadelesi 

sergileyen Güney Kore’nin, internet ortamında göstergeler aracılığıyla nasıl bir strateji 

izlediğini çözümlemektir. Salgının başlangıcını takiben Mayıs 2020 itibariyle arama motoru 

kullanılarak ilgili anahtar kelimeler ile arama yaptırıldı ve yapay zekanın sıklık sayısına 

dayanarak listelediği görseller ikon, belirti ve sembol kategorilerinde incelenmiştir. Amerika, 

Türkiye, İngiltere’nin aksine, göstergelerde Güney Kore farklılıklar sergilemektedir. Görseller 

çok daha çeşitli ve renkli olarak düzenlenmiştir. Diğer ülkelerin aksine alarm ve tehlike 

temsili yerine halkı yatıştırmaya yönelik görsel ve renk kullanımı bulunmaktadır. Temsillerde, 

gençler ön planda, Kore ünlüleri ‘elçi’ rolünde, devlet arka planda dururken, elçiler ön 

plandadır. Eller, birlik, destek ve gücü temsil etmekte, bu destek fikrini tamamlayan sloganlar 

da kullanılmaktadır. Bulgular, göstergelerin bilinçli şekilde seçildiğini işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Göstergebilim, Güney Kore 
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Comprehending the Successful Fight against COVID-19 via Semiotics: The Case of South 

Korea 

Abstract 

Semiotics is defined as the theoretical explanation of signs and the analysis of their functions. 

Its purpose is to comprehend the order and functioning of the sign systems that make up the 

human world. Semiotics brings methodological clarity in the field of culture, in which 

relevant studies are often found to be lacking. Therefore, this study explores the strategies 

employed via analyzing the signifiers utilized on the websites in South Korea, where a 

successful Covid-19 struggle has been displayed. Following the onset of the epidemic, as of 

May 2020, an internet search was employed with the relevant keywords, and the signifiers 

listed by the artificial intelligence based on the frequency count of use were examined in the 

categories of icons, indexes, and symbols. Contrary to America, Turkey, and England, South 

Korea exhibits differences in using the signifiers. Images are arranged in a much more diverse 

and colorful way. Unlike other countries, instead of representing alarm and danger, visuals 

and colors are utilized to calm the public. In these visuals, young people are foregrounded, 

and Korean celebrities are in the role of ambassadors. So, while the state is in the background, 

the youngsters and ambassadors are in the foreground. Hands represent unity, support, 

strength, and the slogans also complement this idea of support.  The findings indicate that the 

signifiers used were selected on purpose.  

Keywords: COVID-19, Semiotics, South Korea 

Giriş 

Göstergebilim, göstergelerin kuramsal açıklaması ve bu göstergelerin işlevlerinin 

çözümlemesi olarak tanımlanagelir. Göstergebilim insanların duygularını, düşüncelerini, 

fikirlerini ve ideolojilerini iletmek için kullandıkları işaretleri ve aktarım mekanizmalarını 

inceler (Ryder; akt. Hale, 2011). Var olan, kullanılagelen, iletişim sistemlerini araştırır. 'Dil' 

olarak adlandırabileceğimiz tüm sistemler ve - birbirimizle konuşurken kullandığımız sistem- 

sözel 'dil' bunlardan bir tanesi olmakla beraber bununla sınırlı da değildir. Tamamı genel 

göstergebilim tarafından karşılaştırmalı olarak incelenen sistemleridir. En geniş anlamıyla 

göstergebilim, ilişkili nesnelerin herhangi bir alanının nasıl o alan olarak anlaşılır hale 

geldiğini açıklar (Fry, 2012). Ayrıca, Laferrière (1979) pek çok unsurun gösterge olarak işlev 

görebileceğini belirtir. Bir kelime, bir cümle, bir jest, bir yüz ifadesi, bir fotoğraf, bir 
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diyagram ve benzeri tüm unsurlar göstergedir. Kendisinden başka bir anlamı temsil etme 

ilişkisi içine girdikleri ölçüde göstergebilim kapsam olarak tüm bu unsurları çözümleme 

çalışmalarıyla inceler.  

Saussure, göstergenin bir gösterge (signifiant) ve bir gösterilen (signifié, gerçekliğin zihinsel 

temsili) bölünmez birleşiminden oluşan ikili bir yapı olarak tasarlandığı bir kuram 

geliştirmiştir. Gösteren ve gösterilen, birinin diğerini tetiklediği çağrışımsal bir bağ ile 

birbirine sıkıca bağlıdır. Bundan dolayı anlamlama etiketi altında yer alan dural bir ikili 

ilişkiye neden olurlar. Dile gelirsek, dilsel gösterge bir nesne ile bir isim arasındaki değil, bir 

kavram ile ses örüntüsü arasındaki bir bağdır. Bu, ses dizileri ve anlamları arasındaki ilişki 

uzlaşımsal olduğu için dilin esasen sembolik veya rastantısal olduğu ve öğrenilmesi gerektiği 

anlamına gelir (Baicchi, 2005). Göstergenin bu ayrımı ve Saussure’un gösteren ile gösterilen 

arasındaki ilişkinin nedensiz (ambiguous) olduğu iddiası, gelecekteki kuramcıların 

çalışmalarını dayandıracağı alanın temeli sayıldığı için göstergebilimin gelişimi için büyük 

önem taşımıştır (Berger, 2010). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Charles Peirce’in 

semiosis “gösterge, onun nesnesi ve yorumlayanı gibi üç öznenin dinamik bir işlemi olan ya 

da bu işlemi içeren bir eylem veya etkidir ve bu üçlü bağlamda yaratılan etki hiçbir şekilde 

çiftler arasında eyleme dönüştürülemez” iddiasıyla göstergebilim felsefe alanında gelişti. 

(Hartshorne vd., 1958: 5484). Saussurean kuramsal bağlamda gösterge iki taraflı bir varlık 

iken, Peirce bunu dinamik bir üçlü ilişki olarak tasarlamıştır: 

Bir gösterge ya da representamen, bir kişi için herhangi bir şeyin yerini herhangi bir 

açıdan ya da nitelik bakımından tutan bir şeydir. Birine yöneliktir; yani bir kişinin 

zihninde, eşdeğer bir gösterge ya da belki daha gelişmiş bir gösterge yaratır. Yarattığı 

bu göstergeyi ilk göstergenin yorumlayanı olarak adlandırıyorum. Bu gösterge bir 

şeyin, nesnesinin yerini tutar (Hartshorne vd., 1958: 2228). 

Önerdiği üçlü sistemde Peirce, göstergeyi kendi içinde, nesne ile olan ilişkisi içinde ve 

yorumlayan ile olan ilişkisi içinde analiz etmiş, böylece çok sayıda kategori geliştirmiştir. Dil 

ile ilgili olarak, en alakalı üçlü, bir göstergenin kendisiyle kurduğu ilişkiden doğan dildir. 

Göstergeye karşı gösterge ilişkisi üç mod üretir: bir ikon, bir belirti ve bir simge. İkon, 

yansıma sözcüklerde/onomatopede olduğu gibi gösterenin gösterileni taklit ederek algılandığı 

bir moddur. Belirti, örneğin işaret zamirlerindeki gibi gösterenin rastlantısal olup fiziksel ya 

da gelişigüzel bir şekilde bağlandığı bir moddur. Simge, gösterenin temelde rastlantısal 

olduğu bir moddur. Bu üç mod, dilsel fenomenlerin araştırılmasında temel olan üç ana ilkeyi 
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meydana getirir: ikon, belirti ve simge durumları ilkesi (Baicchi, 2005). Morris (1971),  bu üç 

katlı sınıflandırmayı Peirce'den türeterek, göstergebilim diğer geleneksel dilbilim dallarıyla 

birlikte anlambilimi de kucaklamıştır: 

Anlambilim: Neyi temsil ettiklerine göre göstergelerin ilişkisi 

Sözdizim: göstergeler arasındaki biçimsel ya da yapısal bağıntılar 

Edimbilim: Yorumlayanlara göre göstergelerin bağıntısı. (Morris, 1971: 6-7) 

Culler'a göre (1981) göstergebilim, amacının insan dünyasını oluşturan gösterge sistemlerinin 

düzenini ve işleyişini anlamak olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca, Culler 

göstergebilimin özellikle edebiyat açımlaması ve kültür incelemeleri alanlarında yöntemsel 

netlik sağladığı halde bu alanlarda yeterince kullanılmadığına işaret etmektedir. Bu çalışma, 

Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan kültürel boyuta ilişkin bir kesitin incelenmesi amacıyla, 

göstergebilimin mücadele süreçlerinde etkin kullanım yöntemlerini belirlemeyi ve irdelemeyi 

amaçlamaktadır.  

Yöntem 

Salgının Türkiye’de etkilerini göstermesinden sonra, hem Türkiye’de hem de tüm dünya 

ülkelerinde virüsle mücadele adına seferberlik ilan edilmiştir. Bu mücadelede Batı ülkelerine 

kıyasla Çin, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya 

ülkeleri daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca, Güney Kore’de hükümetin bir kısıtlama 

getirmesine gerek kalmadan bireyler kendi izolasyonlarını sağlama yöntemini uygulayabilmiş 

ve kamusal alanları kullanmayı tercih etmemişlerdir (Duran, 2020; Soner, 2020). Güncel 

alanyazının işaret ettiği bu başarı özelinde, Güney Kore’de halkı salgına ilişkin bilgilendirme 

süreçlerinde gösterge kullanımını incelemek bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamı hedefler şekilde, Eylül 2020 sonu itibariyle Google arama motoru kullanılarak ilgili 

anahtar sözcüklerle görsellere ilişkin aramalar yapılmıştır. Ulaşılan bulgular ikon, belirti ve 

simge kategorilerinde incelenmiş ve etkin olma durumları irdelenmiştir.  

Bulgular Ve Tartışma  

Google arama motoruna Korece olarak Korona Kore Cumhuriyeti (코로나 대한민국) 

yazdığımızda ilk olarak diğer ülkelerde pek göremediğimiz bir görsel, yüzü tamamen açık ve 

ekrana bakarak elinde yazılı bir kağıt tutan genç bir kadın, ile karşılaşıyoruz. Bu genç kadının 

ismi Kim Yeon Ah ve kendisi bir artistik patinajcı. Olimpiyat şampiyonluğundan dünya 
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şampiyonluğuna kadar sayısız ödül kazanmış olan Kim, Güney Kore’de en çok tanınan 

atletlerden biri ve bir medya figürüdür: 

Kim Yeon Ah aynı zamanda 2010-2012 Visit Korea Year için elçi olarak seçilmiştir. Kim’i 

bir devlet yüzü olarak ele alamayız çünkü kendisi hükümetten biri değil. Öte yandan halktan 

biri olarak da ele alamayız çünkü sıradan halkı etkileme gücüne sahip olacak kadar tanınan ve 

sevilen biri. Peki o zaman Korona virüsle mücadelede Güney Kore için bu kadının rolü tam 

olarak ne? Anahtar kelimeyi kim olduğunu açıklarken kullanmış olabiliriz aslında, “elçi”. 

Güney Kore’nin koronavirüsle mücadeledesinde Kim Yeon Ah devlet ve halk arasında elinde 

adeta beyaz bayrak sallarmış gibi pankartla duran bir elçidir. Elinde tuttuğu kağıtta “umudunu 

kaybetmeden tüm var gücüyle koronavirüsle savaşan herkesi destekliyorum” yazmakta. Bu 

yazıda Güney Kore’nin koronavirüs patlak verdiğinden beri slogan olarak kullandığı pek çok 

kelimeyi bulmak mümkün: “umut”, “güç”, “savaşmak”, “desteklemek”. 

Başka bir görselde ise ünü Güney Kore’yi aşıp dünyaya yayılan BTS’in üyelerini görüyoruz. 

Yüzlerinde maske yok, yüzleri tamamen görünür durumda ve  bir destek mesajı paylaşıyorlar: 

“BTS de ‘Güçlü ol Güney Kore’ diyor. Şarkıcılardan Korona-19 destek dalgası”. Google 

görsellerde arama yaparken Kim Yeon Ah ve BTS dışında da dünyaya Kore dalgasını yayan 

sayısız ünlü yüzü benzer şekilde sloganların yer aldığı destek mesajlarıyla görmek mümkün: 
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Görsellerdeki kişilerin ortak noktası yüzlerinin açık olması, neşeli ve enerji dolu olmaları ve 

bir destek mesajı iletmeleri. Güney Kore, dünyaya Kore dalgasını yayarken kullandığı 

“elçi”leri bu sefer halkı birleştirmek, yatıştırmak ve bir destek mesajı ulaştırmak amacıyla 

kullanıyor. Bunu yaparken kullandığı sloganlar ise üzerinde uzunca konuşmaya değecek 

kadar güçlü. Bu ünlü simalar tam olarak devleti temsil ediyor gibi görünmeseler de onları 

devletin yolladığı bir elçi olarak devleti, hatta daha büyük bir resimde tüm Güney Kore’yi 

temsilen bir belirti olarak kabul edebiliriz. 

Elçiler dışında yüzüne maruz kaldığımız bir diğer isim Jeong Eun Kyeong. Güney Kore’deki 

salgınla ilgili bilgilendirmeleri ondan alıyoruz. Türkiye’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

özelinde “belirti unsuru olarak kişi üzerinden devlet, hükümet ve yönetim ilintili temsil 

görülmektedir” (Saraç Durgun, 2020: 371). Dolayısıyla, Jeong Eun Kyeong da hükümeti 

temsilen kriz sözcüsü tanımına daha uygun: 

 

 

 

 

 

 

 

Elçilerin aksine halkı desteklemek için orada bulunan neşeli bir figür değil, son derece ciddi 

bir hükümet sözcüsü. Bu nedenle hükümeti temsil eden Fahrettin Koca’ya daha yakın bir 

belirti. Ancak Jeong Eun Kyeong, Koca gibi bir devlet bakanı değil. Kendisi Kore Salgın 

Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı bu nedenle de bir kamu personeli ve bir 

bilim insanı. Güney Kore, korona virüs hakkındaki bilgilendirmeleri direkt hükümetten, bir 

bakandan değil bir kamu personelinden alıyor. Görsellerde elçileri ve sözcüleri bulabiliyoruz 

ancak öte yandan gerçekten hükümetten biri olarak kabul edebileceğimiz başkan Moon Jae In 

gibi isimleri oldukça nadiren görebiliyoruz. İngiltere, Amerika ve Türkiye’den farklı bir 

biçimde hükümet elçileri ve sözcü olarak belirlenen kişiler ön plana çıkarılırken hükümetten 

olan kişiler arkada kalmıştır.  

Peki halk nerede? Görsellerde halk maskeli, sloganların arkasında,  buğulanmış ve ötelenmiş 

durumda. Google görselleri incelediğimizde halktan birinin yüzüne maruz kalmıyoruz; onun 
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yerine sloganın önde insanların arkada olduğu görsellerle karşılaşıyoruz. Elçi rolündeki 

ünlülerin ve sözcü rolündeki Jeong Eun Kyeong’un aksine halktan kimseyi maskesiz halde 

göremiyoruz. Halk maskenin ve destek yazılarının arkasında duruyor:  

 

 

 

 

 

 

Korana virüs nedeniye insanların birbirinin maskesiz yüzünü bir tehdit olarak algıladığı 

düşünüldüğünde bunu başarılı bir adım olarak ele alabiliriz. Böylelikle Güney Kore elçileri 

aracılığıyla halkın birbirine destek olmasını sağlarken öte yandan da vatandaşları birbirinin 

maskesiz yüzüne maruz bırakmamakta ve bu noktada da “maske takalım”, “sosyal mesafeyi 

koruyalım gibi korona virüsle beraber gelen kuralları bir mesaj olarak alt metinde halkına 

ulaştırmaktadır. 

Güney Kore maskesiz halktan birinin yüzüne maruz kalmayalım diye ikinci bir yol daha 

geliştirmiş: dijital çizim. Görselleri incelerken insanlardan ziyade insan formundaki sevimli 

dijital çizimlerle karşılaşıyoruz. Destek mesajlarını bu sefer bu dijital çizimler  yaymaya 

başlıyor. İnsanlar koluyla bacağıyla görselin bir köşesinde varoluş savaşı verirken bu sevimli 

karakterler görselin merkezinde sırtları dik, yüzlerinde gülümsemeyle duruyorlar:  

 

 

 

 

 

 

Bu dijital çizimler sayesinde insanların kendini bu çizgi karakterlerin yerine koyarak birlik 

duygusunu, coşkuyu, umudu yaşaması sağlanıyor. Öte yandan dijital çizimler kullanılrak bu 

dönemde halk için tehlike arz eden insan yüzünden uzaklaşması ve tedirgin olmaması 
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sağlanıyor. Kısacası Google görsellerde halkı birbirine maruz bırakacak ve bununla tedirgin 

edip öfkelendirebilecek hiçbir yüzle karşılaşmıyoruz. Bu noktada Kore Salgın Hastalıkları 

Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun Kyeong bile kimi görsellerde dijital 

çizimle bir çizgi karakter haline getirilerek gençleştirilmiş ve sevimlileştirilmiştir.  

Tüm bu görsellerin ortak noktası görsellerin üzerinde sloganların yer alıyor olması ve bu 

sloganların oldukça ön plana çıkmasıdır. Görsellerde sloganlar halkı geri planda bırakacak 

kadar ön plandadır. Korona döneminde dilin durumuna baktığımızda görsellerde sloganların 

neden böylesine ön plana çıkarıldığını anlayabiliriz. Koronoyla beraber dil akışkanlığını 

kaybetmiş ve sabitlenmiştir. İnsanlar arasında iletişim karantina nedeniyle sınırlandığı ve 

sadece korona konuşulduğu için dilin gelişimi sekteye uğramış böylelikle korona dönemine 

özgü belli başlı kalıplar çıkmıştır. Sloganların böylesine öne çıkarılmasıyla dilden uzaklaşmış 

hatta konuşmayı unutmuş olan halkın dildeki boşluğunu bu sefer “güçlü ol” gibi sloganlar 

doldurmaktadır. Görsellerde dil öncelemesiyle insanların bu dil tutulması bir avantaj olarak 

kullanılmış ve o eksiklere sabit sloganlar doldurulmuştur. 

Görsellerde insan ellerinin sıkça yer aldığını görebiliriz. Eller çoğunlukla pankart tutarken ya 

da yumruk şeklinde havaya kaldırılmış halde karşımıza çıkmaktadır: 

El sembolü pek çok kültürde yardımlaşma, destek, birlik anlamına gelmektedir. Ellerin 

yumruk yapılarak havaya kaldırılmasının ise Güney Kore için sembolik bir anlamı vardır. 

Güney Koreliler zor bir durumla karşılaşıldığında kendilerini ya da diğerlerini neşelendirmek 

ve güç vermek için ellerini yumruk yaparak havaya kaldırır ve ‘güçlü ol’ gibi pek çok anlama 

gelebilecek ‘himnera’ (힘내라) sözcüğünü kullanırlar. Bir slogan olarak da ele alınan bu 

kelime yine kendisini işaret eden yumrukla birleşerek daha sağlam bir destek mesajı 

ulaştırmıştır. Bu yumruk işareti zorlu korona döneminde Güney Korelilerin birbirlerine güçlü 
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ol, başarabiliriz, bunu da atlatacağız, sakın yılma, moralini yüksek tut, mücadele etmeye 

devam et demelerinin sembolik bir yolunu oluşturmuştur. Güney Kore koronayla mücadelede 

göstergebilimi kullanırken kültüründe yer alan bu yumruk işaretini de başarıyla görsellerine 

eklemiş ve halkını desteklemiştir.  

Tüm bu bulgulara ek olarak, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri özelinde kovid 

yeşil, kırmızı ve taçlı virüs ikonuyla temsil edilmektedir (Saraç Durgun, 2020). Ancak, 

Google görsellerde Korona Güney Kore ya da Korona Kore Cumhuriyeti ifadelerini 

arattığımızda aynı durumla karşılaşmıyoruz. Onun yerine sadece birkaç istatistiğin köşesine 

sıkıştırılmış mor renkli bir virüs ikonu görüyoruz: 

 

 

 

 

 

 

 

Bu mor renkli virüs ikonu sürekli olarak gördüğümüz diğer kırmızı, yeşil virüs ikonlarından 

ayrılmaktadır. Kırmızı ve yeşil trafik ışıkları gibi bize dur-geç işareti gibi alarm sinyali veren 

epey çarpıcı renklerdir. Oysa burada kullanılan mor tonu pek dikkat çekici değildir ve bir 

tehlike ya da alarm sinyali vermemektedir. Virüs tablodaki diğer mor tonlarla bir bütün 

oluşturmuştur ve virüsün kendisi değil virüs sebebiyle ortaya çıkan tablo merkezde yer 

almaktadır. Yani diğer ülkelerde bir virüs öncelemesi varken Güney Kore’de virüs geriye 

atılmıştır. Virüs ikonu için alarm sinyali verici değil sakinleştirici bir rengin seçilmiş olması 

Güney Kore’nin korana virüsle mücadelede attığı başarılı bir adımdır.  

 

Sonuç 

Güney Kore, korona virüsle mücadele kapsamında diğer ülkelerin aksine bir “devlet yüzü” 

yerine “elçi” ve “sözcü” kullanmıştır. Vatandaşlara moral vermek, birlik ve beraberlik 

duygularını aşılamak için sevilen ünlüler aracılığıyla destek mesajlarını ileterek onlara bir 

“elçi” rolü biçmiş, öte yandan, korana virüsle ilgili en güncel bilgileri Jeong Eun Kyeong’un 
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ağzından ileterek bir bilim insanını “sözcü” olarak halkla buluşturmuştur. Görsellerde halktan 

olan kimsenin yüzünü maskesiz olarak göstermeyerek korana virüs kurallarına uyma mesajı 

vermiştir. İnsan yerine sevimli insan çizimleri kullanarak hem insanların artık tehlike sinyali 

olarak algıladığı birbirlerinin yüzüne maruz kalmaması sağlanmış hem de korana virüs 

nedeniyle oluşan kaotik ortamı yumuşatma gayesi gütmüştür. Karantina döneminde insanların 

izole olması sebebiyle sekteye uğrayan dilde oluşan boşlukları “güçlü ol” gibi sloganlarla 

doldurarak bu dil tutulmasını bir avantaja çevirmiştir. Kültüründe “güçlü ol”, “sakın yılma” 

gibi anlamlara gelen yumruk işaretini koronaya karşı başarılı bir destek sembolü olarak 

kullanmıştır. Güney Kore yine diğer ülkelerin aksine virüs ikonunu trafik ışıkları gibi alarm 

sinyali veren kırmızı, yeşil renklerden değil mor gibi sakin tonlardan seçmiş ve oluşturduğu 

tablolarda virüs ikonunu geriye atmıştır. Böylelikle göstergebilimi bilinçli bir şekilde 

kullanarak halkı sakinleştirmiş ve bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. 
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Öz 

Kronik hastalığa sahip olan bireyler, hastalığın beraberinde getirdiği biyolojik değişimlere ek 

olarak ekonomik güçlükler, aile ilişkilerinde bozulma, sosyal aktivitelerde azalma, yalnızlık 

hissetme gibi birçok güçlükle karşılaşabilmektedir. Yaşanan bu güçlükler, bireylerin umut 

düzeylerinde azalmaya neden olmaktadır. Bireyin umudunun azalması ile tedaviye uyumu ve 

yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Umudu güçlendirmeye yönelik uygulanabilecek 

müdahaleler arasında Snyder’in umut teorisine dayanan umut terapisi yer almaktadır. Umut 

terapisi, kronik hastalıklardan ruhsal bozukluklara kadar birçok hastalıkta uygulanabileceği 

gibi sağlıklı bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirmek için uygulanılabilir. Bireylerin 

sağlığını koruma ve geliştirmede önemli rol oynayan tüm sağlık profesyonelleri tedavi ve 

bakımı planlarken, bireyi bütüncül ele almalıdır. Bireyin var olan yaşam arzusu, ulaşmak 

istediği hedefleri, hedefine ulaşmak için var olan motivasyonu ve umut kaynaklarını 

belirlemeli ve bireyi olumlu yönde desteklemelidir. Bu derleme çalışmasında, Snyder’in umut 

teorisinde belirtilen aşamalara ve uygulama örneklerine yer verilerek, kronik hastalığa sahip 

bireylerin bakım ve tedavisinde umudu arttırma ve geliştirmede umut terapisinin kullanımına 

dikkat çekmek, bu konuda sağlık profesyonellerinde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: kronik hastalığa sahip olmak, umut, umut terapi 
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In the Treatment and Care of Chronic Diseases Use of Hope Therapy 

Abstract 

In addition to the biological changes brought about by the disease, individuals with chronic 

disease may encounter many difficulties such as economic difficulties, deterioration in family 

relationships, decrease in social activities, and feeling lonely. These difficulties cause a 

decrease in the hope levels of individuals. With the decrease of hope of the individual, 

adherence to treatment and quality of life are adversely affected. Among the interventions that 

can be applied to strengthen hope is hope therapy based on Snyder's theory of hope. Hope 

therapy can be applied to many diseases from chronic diseases to mental disorders as well as 

to protect and improve the mental health of healthy individuals. All health professionals, who 

play an important role in protecting and improving the health of individuals, should consider 

the individual holistically while planning treatment and care. The individual's desire for life 

should determine the goals he wants to achieve, the motivation and sources of hope to reach 

his goal and should support the individual in a positive way. In this review study, it is aimed 

to draw attention to the use of hope therapy in increasing and developing hope in the care and 

treatment of individuals with chronic diseases, and to raise awareness in health professionals 

on this subject by giving place to the stages and application examples specified in Snyder's 

theory of hope. 

Keywords: having chronic illness, hope, hope therapy 

1. Giriş 

Kronik hastalıklar, bireyleri fiziksel ve ruhsal açıdan etkilemekle beraber bireylerin sosyal 

çevresini, yaşamın pek çok alanını, bütüncül olarak yaşam kalitesini etkileme potansiyeline 

sahiptir. Hastalığın etkilediği biyolojik yapı, hastalığın türü, süresi, bireylerin problem çözme 

ve baş etme kapasitesi gibi faktörler hastalığın etki derecesini değiştirmektedir. Hem fiziksel 

hem de ruhsal hastalıklar arasında bulunan kronik hastalıklarda bu etki yoğun olarak 

görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2005) kronik hastalıkları “kalıcı, sekel 

bırakabilen, geri dönüşü olmayan patolojik değişikliklerden kaynaklanan, uzun bir tıbbi süreç 

içerisinde takip edilmesi gereken hastalıklar” olarak tanımlamıştır. Kronik hastalıkların 

meydana getirdiği semptomlar doğrultusunda ağrı, acı ve yorgunluk gibi çeşitli durumlarla 

karşılaşabilir. Hastalığa özgü semptomlara ek olarak bireyler yoğun stres altında hissedebilir. 

Bireyler hayal kırıklığı, öfke, umutsuzluktur (Başaran vd., 2016), depresyon (Yıldırım vd., 

2013; El Filali vd., 2017; Ravaghi vd., 2017), ve anksiyete (Yıldırım vd., 2013; El Filali vd., 

2017) gibi çeşitli psikolojik güçlükler yaşayabilirler. Diğer taraftan kronik hastalıklar bireyin 
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sosyal yaşamında da çeşitli etkiler yaratabilir. Birey arkadaş ilişkilerinden, sosyal 

aktivitelerden ve çalışma yaşamından çekilebilir (Özcan vd., 2000; Okanlı ve Karabulutlu, 

2011). Hastalığın teşhisi, tedavisi ve tıbbi malzeme gereksinimleri gibi sebeplerden dolayı 

ekonomik güçlükler yaşayabilir. Bu bağlamda, bireylerin karşılaştıkları güçlüklerle baş 

etmesi ve tedavi süreçlerine uyumlanması psikososyal müdahalelerin yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. 

Umut terapisi bireylerin yaşamlarında hedefler belirlemesine, belirlediği hedeflere ulaşmak 

için yollar bulup, karşılaştığı engellere karşı bu yollara ek alternatif yollar bulmasına 

yardımcı olan psikososyal bir müdahaledir. Umut terapisinde bireyin yaşamında umudu 

arttırmak hedeflenmiştir. Umut düzeyinin yüksekliği bireylerin yaşam doyumunu arttırmada 

önem taşımaktadır (Çetrez İşcan ve Malkoç, 2016).Bireyin kendisini güvende hissetmesini ve 

gerçekle ilişki kurmasını sağlayan, motivasyonunu artıran, hastalık durumunda karamsarlık 

veya çaresizlik duygularını önleyen, tedaviye uyuma katkı sağlayan etkili bir baş etme 

mekanizması olarak görülmektedir (Ottaviani vd., 2014; Cutcliffe ve Herth., 2002) Hastaların 

umut seviyesi arttıkça tedaviye uyumları artmakta ve bunun sonucunda hastalık 

semptomlarının azalmasında etkili olabilmektedir (Taşkın Yılmaz vd.,2020). Bu bağlamda 

yapılan derleme çalışmasında, umut terapisinin kavramlarını tanımlayıp, uygulanabilecek 

bireyleri incelemek ve ülkemizde kullanımını arttırmak için farkındalık oluşturmak 

amaçlanmıştır. 

2. Geçmişten Günümüze Kavram Olarak Umut 

Geçmişten günümüze kadar umut kavramı ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmış ve umutla 

ilişkili faktörler değerlendirilmeye çalışılmıştır (Öz, 2010). Yunan mitolojisinde umut, 

Pandora'nın kutusunda yer alan kötülüklerden biri olarak anılmış ve insanlığı cezalandırmak 

için tanrılar tarafından gönderildiğine inanılmıştır. Yahudi-Hıristiyan geleneğinde ise umut bir 

erdem, Tanrı'dan manevi bir hediye, tartışmasız iyi bir şey olarak kavramsallaştırılmıştır 

(Schrank ve Grant, 2011). 

Umut kavramının kuramsal çalışmaları 13. yy’a dayanmaktadır. 13. yy’da din bilimcisi 

Aquinas sonraki yüzyıllarda Hume ve Kant gibi düşünürler umudu insanın doğasında var olan 

temel bir duygu olarak ele almışlardır (Akman ve Korkut, 1993). Miller, umudu yaşamda bir 

iç güdü olarak tanımlamış, insanları incinmekten koruyan ve dolayısıyla potansiyellerini 

göstermelerinde kolaylaştırıcı bir etmen olduğunu belirtmiştir (Miller, 1985). Umut, Türk Dil 

Kurumu’na göre ummaktan doğan duygu ve olması beklenen ve olacağı düşünülen şeydir. 
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Umut temel bir kişilik özelliği olarak kabul edilmiş (Synder vd., 1991) ve insan yaşamında 

temel bir kaynak olarak tanımlanmıştır (Kylma, 2005). Öz 2010’un aktardığına göre 

Meninger ve Erikson, umudu insan gelişimi için en önemli faktör olarak tanımlamışlardır. 

Korner ise umudu sağlıklı olmada en önemli kriter olarak belirtmiştir. Bireyin hastalık 

durumunda umudunun olması, karamsarlığa ve çaresizlik duygusuna kapılmasını önler.  

İlerleyen zamanlarda umudun sadece duygusal boyuta sahip olmadığı, bilişsel bir boyutunun 

da olduğu ileri sürülmeye başlanmıştır. Frank (1968) duygu ve düşüncenin anlamlı bir 

karışımı olarak umudu tanımlamış ve umudun iki boyutlu olduğunu ilk defa ileri süren kişi 

olmuştur. Umudun psikoterapide kullanımının bireyi olumlu etkileyeceğini ve bireyin 

iyileşmesinin hız kazanacağını belirtmiştir. 

3. Bir Tedavi Yöntemi Olarak Umut Terapisi 

Umut terapisi Snyder’in umut teorisine dayanmaktadır (Sotodeh-Asl vd, 2010; Ghezelseflo ve 

Esbati, 2013). Snyder vd. 1991’de umudu iki bileşenle ifade etmişlerdir. Bunlar alternatif 

yollar düşüncesi ve eyleyici düşüncedir.  

Umut terapisi kapsamında ilk olarak hedef belirlenmelidir. Bireylerin yaşamlarında, uğrunda 

çaba göstermeye değer ve özgür iradesiyle seçtiği hedefleri olmalıdır (Frankl, 2020). Hedef, 

umut teorisinin dayanağı olan bilişsel bir parçadır. Gerçekleşme ihtimali az olan hedeflerin 

olduğu gibi gerçekleşmesi kesin görünen hedefler de vardır. Kısa süreden uzun süreye kadar 

gerçekleşebilecek farklı derecede hedefler olabilir (Synder, 2000; Snyder vd., 2002)    

3.1.  Eyleyici düşünce (Agency thinks) 

Bireyin, belirlediği hedefe değer verip elde etmek için istek duyması ve hedefe ulaşmak için 

kendisinde güç hissetmesidir. Bu kavram, geçmiş, şu an ve gelecekte hedefe ulaşmada, 

başarılı kararlar alabilmeye ilişkin duygu ve düşünceleri kapsamaktadır (Snyder vd., 1991). 

Eyleyici düşünceler bireyi motive eden, engellerin varlığında yolları planlamada ve 

uygulamada güç veren düşüncelerdir (Snyder vd., 2002).  

Bireyin geçmişte yaşadığı umut deneyimleri ile hedeflere ulaşmada yollar bulabileceğini 

görmüş olması, gelecekte var olacak hedeflere ulaşmada istek duymasına ve hedefe ulaşmada 

yollar bulabileceğine karşı kendisinde güven hissetmesine yol açar. Karşılaştığı problemleri 

çözdükçe, gelecekte yaşayacağı problemleri çözmeye ilişkin kendisinde güç hissedecektir. Bu 

bağlamda birey umutlu olacaktır (Snyder, 1989). 

3.2.Alternatif Yollar Düşüncesi (Patway thinks) 

Bireyin istediği hedefe ulaşmak için yollar belirleyebilme düşüncesinin varlığını içerir. 

Alternatif yollar düşünme, bireyin hedefleri doğrultusunda bugünü geleceğe bağlayan yoldur. 
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Birey, şu an olduğu konumunu, olmayı arzuladığı konumu ve istenilen konuma ulaşırken 

kullanacağı konumu düşünmelidir. Karşısına engeller çıktığında gidebileceği yolları ayrıntılı 

şekilde planlamalıdır (Cheavens vd., 2006). Karşılaşılan engellerde birey, “başka bir yol 

bulacağım” diyerek alternatifleri güçlendirir ve yeni çözümler bulabilmesini kolaylaşır 

(Snyder, 2002). 

Umut terapisinde hedefler, eyleyici düşünce ve alternatif yollar düşüncesi karşılıklı olarak 

birbirlerini etkiler. Uygun hedefler belirleyen birey, hedeflerine ulaştıkça eyleyici düşüncesi 

artar. Eyleyici düşüncenin artması ile bireyin motivasyonunda yükselme meydana gelir ve 

yükselen motivasyon ile alternatif yollar düşünme artar (Cheavens vd., 2006). Yapılan bir 

araştırmada eyleyici düşünce ile alternatif yollar düşüncesi arasında 0.45 ile 0.70 arasında 

güvenilir korelasyon bulunmuştur (Snyder vd., 1991). 

4. Umut Terapisi Uygulama Basamakları 

Umutlu düşünmeyi artırmak ve hedefe ulaşmak için ilerleme faaliyetlerini geliştirmek    

amacıyla oluşturulan umut terapisi bireysel görüşmelerin yapıldığı (Mozooni v Ark., 2017; 

Rahimipour vd., 2015) gibi grup oturumları (Sotodeh-Asl vd, 2010; Shekarabi-Ahari vd., 

2012; KhalediSardashti vd., 2018) şeklinde de uygulanabilir. Sekiz oturumda gerçekleşen 

umut terapisi 60-90 dakika arasında sürmektedir. Umut terapisi ilk olarak 2006 yılında 

Cheavens vd. tarafından bir pilot çalışma olarak 32 bireyle gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmada 

katılımcılara umut terapisi tanıtılmış, araştırmacılar kendi hayatlarından örnekler vererek 

ilkelerin nasıl uygulanacağına dair bilgi verilmişlerdir. Çalışma kapsamında katılımcılar için 

hedef oluştururken 5 basamak tanımlamışlardır. Bu basamaklar;  

1-Anlamlı, ulaşılabilir hedefler belirleme, 

2- hedeflere ulaşmak için birden fazla yol geliştirme, 

3-motivasyon kaynaklarını belirleme ve motivasyonu azaltacak herhangi bir duruma karşı 

koyabilme, 

4-hedeflere yönelik ilerlemeyi izleme, 

5- hedefleri ve yolları gerektiği gibi değiştirebilme şeklinde tanımlamışlardır.  

Pilot çalışmada, protokolün ilk değerlendirmesi olarak tasarlanmıştır ve katılımcılar rastgele 

olarak tedavi grubuna veya kontrol grubuna atanmıştır. Ölçüm aracı olarak Structured 

Diagnostic Interviews (SCID-I) kullanılmıştır. Deney grubunun terapisi sonrası umut, 

yaşamdan anlam bulma ve benlik saygısında artma gözlemlenirken depresyon ve anksiyete 
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puanlarında azalma gerçekleşmiştir (Cheavens vd., 2006). Problem odaklı terapilerin aksine 

umut terapisi, sorunları önleme veya semptomları ortadan kaldırma yollarına odaklanmak 

yerine, hedefleri aktif olarak takip edilmesi gereken olumlu sonuçlar olarak çerçeveler. 

5. Umut Terapisi Kimlerde Uygulanır 

Snyder farklı etnik gruplarla yapılan çalışmaların sonucunda umut dolu düşünmenin kalıtsal 

olmadığını, çocukluktan itibaren öğrenildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla umut dolu düşüncenin 

öğretilebileceği ve artırılabileceğini savunmuştur (Snyder, 2000). Çocuklar kötü olaylarda bile 

iyi gelecek hayal edebilirler. Snyder bu durumu, agency ve patway’in alışılmadık derecede iyi 

gelişmiş olmasıyla açıklamıştır (Snyder, 1994). Umut terapisinde çocuğun yaşadığı duruma 

uygun anlatılar veya hikayeler, çocuklara belirli bir yöntemi açıklamak için yararlı araçlar 

olabilir ve sorunlar çözülebilir (Snyder vd., 1997). Hikâyede karakter umudunu yitirmeye 

yakınken bir hedef belirler ve bu hedefe ulaşmak için planlar yapar. Bu durumda çocuklar 

karakteri model alabilir. Çocukluk döneminde model alabileceği ebeveyn ya da bakıcı 

olmadığı durumlarda bu karakter işe yaramaktadır. Fiziksel bir engeli olan, travma yaşamış, 

kronik bir rahatsızlığı olan çocuklarda, hikâye yöntemine ek olarak kendi yaşam zorluklarını 

daha rahat anlatabilmeleri için hikâye yazma tekniği kullanılabilir. Hikâye kullanma tekniği 

ile çocukların umutları güçlendirilebilir. Bu teknikle “Çok acıyor, artık dayanamıyorum” gibi 

yıkıcı düşüncelerde olan çocuk “bundan hoşlanmadım ama buna dayanabilirim” gibi alternatif 

düşüncelere yönlenir (Snyder, 2000). 

Umut terapisi AIDS gibi bulaşıcı rahatsızlığa sahip olan (Snyder, 2000), kanser, diyabet 

(KhalediSardashti vd., 2018), hipertansiyon (Sotodeh- Asl vd., 2010, Mozooni vd., 2017), 

KBY (Rahimipour vd., 2015) gibi kronik rahatsızlığı olan bireylerde kullanılabilir. 

Anoreksiya nevroza ve bulimia nevroza gibi yeme bozukluğu yaşayan bireylerde, travma 

sonrası stres bozukluğu, depresyon (Rahimipour vd., 2015, KhalediSardashti vd., 2018, 

Movahedi vd., 20115), stres, panik atak ve anksiyete (Rahimipour vd., 2015) yaşayan 

bireylere umut terapisi uygulanabilir. Kanser tanısı almış çocukların annelerinde (20), travma 

sonrası stres bozukluğu tanılı hastaların bakım vericileri (Yousefi vd., 2016) gibi bakım verici 

rolünde olan bireylere umut terapisi uygulanmıştır. Ayrıca göç etmek zorunda kalan, kültürel 

ve ekonomik zorluklar yaşayan bireylere, okul yaşamında zorlanmalar yaşayan öğrencilerde, 

iş yükünün fazla olup zaman kısıtlaması olan ve tükenmişlik yaşayan meslek grubu 

üyelerinde kullanılabilir (Snyder, 2000). Aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinde 

(Cheavens vd., 2006, Alaeddını vd., 2008), hamile kadınlar (Samavi vd., 2018), evli 
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öğrenciler (Khoshkharam vd., 2011) vb. sağlıklı bireylerin ruh sağlığına etkisini incelemek 

amacıyla bazı çalışmalar da yapılmıştır. 

Literatürde umut terapisi uygulanan bireylerde depresyon (Rahimipour vd., 2015, Khaledi 

Sardashti vd., 2018), anksiyete, ve stres düzeylerinde (Rahimipour vd., 2015), azalma 

görülmüş, iyi oluşlarının (Shekarabi-Ahari vd., 2012) arttığı gözlenmiştir. 

6. Kronik Hastalıkların Tedavisinde Umut Terapinin Uygulama Örnekleri 

Ülkemizde umut terapisi ile yapılan çalışmalara rastlanmamakla birlikte uluslararası 

literatürde kullanımının yaygın olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 8 oturumla 

gerçekleşen umut terapisi, grup oturumları ve bireysel görüşmeler şeklinde uygulanmıştır.  

Hemodiyaliz tedavisi gören 50 bireyle yapılan çalışmada umut terapisi grup görüşmeleri ile 

gerçekleşmiş ve 8 oturumda tamamlamışlardır. Yapılan çalışma sonucunda depresyon, 

anksiyete ve stres puanlarının önemli ölçüde azaldığı ve Umut tedavisinin etkilerinin 1 aya 

kadar uzun ömürlü olduğu gözlemlenmiştir (Rahimipour vd., 2015).  

Benzer yapılan bir çalışmada Moozani vd. (2017) umut terapisini yoğun bakım ünitelerinde 

yatışı gerçekleşen unstabil angina tanılı yaşlı bireylere (32 kişi) uygulamışlardır. Bireysel 

görüşmeleri ile gerçekleşen umut terapisini 8 oturumda tamamlamışlardır. Çalışmanın 

sonucunda Umut terapisinin deney grubundaki depresyon puanlarının 1 ay sonra kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğunu belirtmişlerdir.  

Diyabet hastalarıyla yapılan bir çalışmada, 38 birey ile grup görüşmeleri gerçekleşmiş ve 8 

oturum tamamlanmıştır. Bireylerin oturumlar sonucunda umut terapisinin kontrol grubuna 

kıyasla çalışma grubunda müdahale sonrası diyabetik hastalarda umudu önemli ölçüde 

artırdığı gözlemlenmiştir (Ghazavi vd., 2015). 

Yapılan bir başka çalışmada Farhadi vd. (2014) umut terapisini kanser hastaları ve aileleri 

olmak üzere 42 bireye (kontrol grubunda 16, deney 14 hasta-hasta ailelerinin grup terapisinde 

12) uygulamışlardır. Grup görüşmeleri ile gerçekleşen umut terapisini 8 oturumda 

tamamlamışlardır. Oturumlar sonucunda umut terapisinin kanser hastaları ve ailelerinin 

kontrol grubuna göre hastaların yaşam kalitelerini olumlu etkilediği belirtilmiştir. 

Yapılan çalışmalar (Rahimipour vd., 2015; Moozani vd., 2017; Ghazavi vd., 2015; Farhadi 

vd., 2014) doğrultusunda kronik hastalıklara sahip bireylere uygulanan umut terapisinin 

bireylerin yaşam kalitelerini arttığı, depresyon, stres ve anksiyete düzeylerini azalttığı 

belirtilmektedir. Farklı kronik hastalıkların bakım ve tedavisinde umut terapi kullanımının 
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tercih edildiği ve ruhsal semptomların azaltılmasında olumlu etkisi olduğu görülmektedir. 

Çalışma sonuçları, kronik hastalıkların bakım ve tedavisinde umut terapi kullanımının ruhsal 

semptomların azaltılmasında olumlu etkisi olduğu ortaya konulmaktadır.  

7. Sonuç ve Öneriler 

Derleme çalışmasından elde edilen bulgular sonucunda umudun, insan yaşamında önemli bir 

kavram olduğu, umudu artırmaya yönelik yapılacak müdahalelerin bireylerin kronik hastalık 

sürecine uyumunu kolaylaştırdığı, iyileşmeyi hızlandırdığı, ruh sağlığını koruma ve iyilik 

halini sürdürmede önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Umut terapisi, kronik hastalıklardan 

ruhsal bozukluklara kadar birçok hastalıkta uygulanabileceği gibi sağlıklı bireylerin ruh 

sağlığını koruma ve geliştirmek için uygulanılabilir. Bireylerin sağlığını koruma ve 

geliştirmede önemli rol oynayan tüm sağlık profesyonelleri tedavi ve bakımı planlarken, 

bireyi bütüncül ele almalıdır. Bireyin var olan yaşam arzusu, ulaşmak istediği hedefleri, 

hedefine ulaşmak için var olan motivasyonu ve umut kaynaklarını belirlemeli ve bireyi 

olumlu yönde desteklemelidir. Bu bağlamda ülkemizde kronik hastalığa sahip bireylerin 

bakım ve tedavisinde, umudu arttırma ve geliştirmede umut terapisinin kullanımının 

yaygınlaşması, farklı hasta gruplarında uygulanması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.  
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Özet 

Covid 19 pandemi küresel salgını ile birlikte ülkemizde 23 Mart 2021 tarihinden itibaren 

yükseköğretimde acil uzaktan eğitim süreci başlamıştır. O tarihten beri üniversiteler derslerini 

uzaktan eğitim ile yürütmektedir. Bu süreçte öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde gerek 

derslerin işlenişi gerek ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin farklı tecrübeler 

yaşamaktadırlar. Bu araştırmada Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimde 

gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik öğrenci görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi kullanılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi 

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören 10 öğrenci 

gönüllü bir şekilde araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ile 

toplanmıştır. Öğrenciler ile uzaktan eğitim platformu üzerinden 40 dakikalık bir senkron 

toplantı gerçekleştirilerek öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarına yönelik görüşleri alınmıştır. Odak grup görüşmesi kapsamında 

öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde kullanılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 

etkililiği ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğrenci görüşlerinden elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

Covid 19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme 
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uygulamalarına yönelik görüşlerinin yaşadıkları deneyimler doğrultusunda olumlu ve 

olumsuz bağlamda temalara ayrıldığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemi, Odak Grup Görüşmesi, Ölçme ve Değerlendirme, 

Uzaktan Eğitim 

Views of Associate Degree Students on Assessment-Evaluation Applications Used in the 

Covid-19 Distance Education Process: Focus Group Interview 

Abstract 

Together with the Covid-19 pandemic, an emergency distance education process has started in 

higher education in Turkey since 23 March 2021. Universities have been conducting their 

courses via distance education ever since. In the distance education process, students have 

different experiences on both the teaching of courses and assessment-evaluation applications. 

The aim of this study was to determine student views on assessment and evaluation 

applications conducted in distance education during the Covid-19 pandemic process. The 

study group was determined using convenience sampling. 10 students, receiving education in 

Munzur University Çemişgezek Vocational High School Child Development Program in the 

2020-2021 academic year, were included in the study on a volunteer basis. The data of the 

study were collected via focus group interview. A 40-minute synchronous meeting was made 

with the students via distance education platform and the views of the students about 

assessment and evaluation applications used in the distance education process were received. 

Within the scope of the focus group interview, questions were asked to the students regarding 

the effectiveness of online and offline evaluation applications conducted as multiple-choice, 

true-false, gap-filling, matching, open-ended exam, homework and project used in the 

distance education process. In analysis of the data acquired from the student views, the 

content analysis method was used. As a result of the study, it was concluded that the views of 

the students on assessment and evaluation applications conducted in distance education 

process during the Covid-19 pandemic were separated into positive and negative contexts in 

accordance with their experiences.    

Keywords: Covid-19 Pandemic, Focus Group İnterview, Assessment and Evaluation, 

Distance Education 

Giriş 

Mevcut kaynakları kullanan ve gelişmekte olan teknolojileri içerecek şekilde sürekli gelişen 

bir süreç olan uzaktan eğitim uygulamaları, ayrı mekanlarda bulunan öğrencilere eğitim 

vermek ve eşzamanlı veya eşzamansız olarak düzenli bir etkileşimi desteklemek için 
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kullanılan bir  eğitim modelidir (Coelho vd., 2018; Seaman, Allen ve Seaman, 2018: 5). 

Covid 19 pandemi süreciyle beraber ülkemizde Mart 2020 tarihinden itibaren 

yükseköğretimde eğitim-öğretim uygulamaları uzaktan eğitim aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde gerek derslerin işlenişi 

gerek ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin farklı tecrübeler yaşamaktadırlar.  

Uzaktan eğitim uygulamaları temel olarak 4 bileşenden oluşur. Bunlar; öğrenme yönetim 

sistemi, e-içerik, sanal sınıf ile ölçme-değerlendirmedir (Demir, 2014: 208). Uzaktan eğitimde 

ölçme ve değerlendirme önemli bir basamaktır. Çünkü sistematik bir ölçme ve değerlendirme 

yapmamak öncelikle sınavların geçerliğini ve güvenirliğini düşürecektir. Herkese aynı puanı 

vererek derslerden geçirmek, öğrenme sürecini tartmadan rastgele not vermek, gelecekte 

öğrenci hakkında verilecek kararları önemli derecede etkileyecektir (Sarı, 2020: 123). Bu 

olumsuz durumları ortadan kaldıracak nitelikte ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

gerçekleştirmek süreci daha olumlu etkileyecektir. Değerlendirmelerin tasarımında daha fazla 

çeşitlilik ve özgünlük sunan uzaktan ölçme ve değerlendirme uygulamalarını kullanmak 

sınavların yeri ve zamanı konusunda öğrencilere özgür seçim, geliştirilmiş öğrenci katılımı ile 

uyarlanabilir ve etkileşimli geri bildirim imkanı sunar (JISC, 2010: 9). 

Uzaktan eğitim sürecinde farklı platformlar üzerinden çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk 

doldurma, eşleştirme, açık uçlu sınav, ödev ve proje şeklinde çevrimiçi ve çevrimdışı ölçme 

ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Covid 19 pandemi 

sürecinde uzaktan eğitimde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik 

öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni (fenomenoloji) kullanılmıştır. 

İnsanın deneyimleriyle oluşturduğu anlamlara odaklanan fenomenoloji deneyimlerin 

davranışları biçimlendirdiğini savunur (Ersoy, 2016: 55) 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. 

Gönüllülük esasının önemli olduğu bu örneklemede araştırmacıya yakın olan veya kolay 

erişilebilen bireyler çalışma grubuna dahil edilir (Gliner, Morgan ve Leech, 2015: 125). Bu 

doğrultuda 2020-2021 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek 
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Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören 10 öğrenci gönüllü bir şekilde 

araştırmaya dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Odak grup görüşmesi, ortak bir 

sorun etrafında birleşebilen grup üyelerinin soracağı sorulara, karşılıklı etkileşimde bulunarak 

cevap arama şeklinde gerçekleştirilir. Gruptaki kişiler hem kendi görüşlerini belirtir hem de 

diğerlerinin görüşlerini öğrenir. Görüşmeci süreci başlatarak amaçtan uzaklaşmadan ve yanlı 

davranışları önleyerek ortaya çıkan bilgileri toplar (Karasar, 2018: 211-212). Öğrenciler ile 

uzaktan eğitim platformu üzerinden 40 dakikalık bir senkron toplantı gerçekleştirilerek 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarına yönelik görüşleri alınmıştır. Odak grup görüşmesi kapsamında öğrencilere 

uzaktan eğitim sürecinde kullanılan çevrimiçi ve çevrimdışı ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının etkililiği ile ilgili sorular sorulmuştur.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi 

kullanılmıştır. İnsan davranışlarını ve doğasını belirleme üzerinde dolaylı yollar ile çalışma 

imkanı tanıyan bir teknik olan içerik analizi; amaçları belirleme, kavramları tanımlama, analiz 

birimlerini belirleme, konu ile ilgili verilerin yerini belirleme, mantıksal bir yapı geliştirme, 

kodlama kategorilerini belirleme, sayma, yorumlama ve sonuçları yazma aşamalarından 

oluşur (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012: 240-241).  

Bulgular  

Odak grup görüşmesi sonucu toplanan veriler analiz edildiğinde Covid 19 pandemi sürecinde 

uzaktan eğitimde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik öğrenci 

görüşlerinin 4 ana tema içerisinde toplandığı belirlenmiştir. Bu temalar ‘Uzaktan Ölçme-

Değerlendirme Uygulamalarının Olumlu Yönleri’, ‘Uzaktan Ölçme-Değerlendirme 

Uygulamalarının Olumsuz Yönleri’, ‘Uzaktan ve Yüz yüze Ölçme-Değerlendirme 

Uygulamalarının Kıyaslanması’ ve ‘Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin 

Metaforlar’ şeklindedir. Ana temalar kapsamında ortaya çıkan alt temalar, kodlamalar ve 

frekans bilgileri aşağıda verilmiştir.  

1. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Olumlu Yönleri 
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Öğrencilerin uzaktan gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının olumlu 

yönlerine ilişkin olarak görüşlerinin; yardımlaşma, anında dönüt alabilme, daha iyi 

odaklanabilme, kaygı azalması, kendini güvende hissetme, teknoloji kullanma becerisi, 

zamanı verimli kullanabilme ve güdülenme şeklinde 8 alt temada toplandığı belirlenmiştir. Bu 

ana tema ve alt temalara ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır: 

Tablo 1. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Olumlu Yönlerine İlişkin Alt 

Temalar ve Yükleme Sayıları 

Alt Temalar Frekans 

Yardımlaşma 10 

 Arkadaşlar  4 

 İnternet kaynakları 4 

 Kitap/Ders notu 2 

Anında dönüt alabilme  6 

Daha iyi odaklanabilme 5 

Kaygı azalması 4 

Kendini güvende hissetme 4 

Teknoloji kullanma becerisi 3 

Zamanı verimli kullanabilme  3 

Güdülenme 2 

Toplam 37 
 

Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamalarının olumlu yönleri ana temasında yer alan alt 

temalara ve kodlamalara ilişkin öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir: 

‘Kendimi daha fazla güvende hissettim. Çünkü hemen takıldığım soruları internetten arattım 

ya da ders notlarından baktım.’ (Ö-4) 

‘Evde sakin bir ortamda daha çok düşünüp fikirlerimi daha iyi belirtebildiğim için kolayca 

sınavlara odaklanabildim.’ (Ö-2) 

‘Daha fazla düşünme imkânımız olduğu için sınav kaygımın azaldığını düşünüyorum.’ (Ö-9) 

‘Soruları anlamadığımız zaman hemen WhatsApp grubumuzdan iletişim kurup soruları 

anlama noktasında yardımlaştık.’ (Ö-6) 
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‘Sınavlar teknoloji kullanma becerimizi de olumlu anlamda etkiledi. Örneğin açık uçlu 

sınavlarda klavyede daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde yazma, proje sınavlarında 

dosyaları sıkıştırıp sisteme yükleyebilme gibi…’ (Ö-3) 

‘Özelikle test, doğru yanlış ve eşleştirme sınavlarında sınav bitiminde yanlışlarımızı 

görebilme imkanı çok faydalı oldu.’ (Ö-10) 

2. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Olumsuz Yönleri 

Öğrencilerin uzaktan gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının olumsuz 

yönlerine ilişkin olarak görüşlerinin; teknik sorunlar, stres, korku, sağlık sorunları, etkileşim 

eksikliği, çalıştıklarının karşılığını alamama, fiziki ortam ve zamanı kullanamama şeklinde 8 

alt temada toplandığı belirlenmiştir. Bu ana tema ve alt temalara ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer 

almaktadır: 

Tablo 2. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Olumsuz Yönlerine İlişkin Alt 

Temalar ve Yükleme Sayıları 

Alt Temalar Frekans 

Teknik sorunlar 12 

 Bilgisayar 3 

 Elektrik 3 

 Telefon 2 

 İnternet 2 

 Uzaktan eğitim sistemi 2 

Stres  6 

Korku 5 

Sağlık sorunları 3 

Etkileşim eksikliği 2 

Çalıştıklarının karşılığını alamama 3 

Fiziki ortam 1 

Zamanı kullanamama 1 

Toplam 33 
 

Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamalarının olumsuz yönleri ana temasında yer alan alt 

temalara ve kodlamalara kaynaklık eden öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir: 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

191 

 

‘Kırsal bölgede yaşadığım için sürekli elektrik kesintisi yaşıyoruz. Çevrimiçi sınavlarda çok 

sorun yaşadığım için stresli bir dönemdi.’ (Ö-1) 

‘Kendime ait bir bilgisayarım olmadığı için sınavlara telefondan giriyorum. Açık uçlu 

soruları cevaplarken telefonun klavyesi ile ilgili sıkıntı yaşadım.’ (Ö-8) 

‘Evimizde internet yok. Telefonumun interneti de çok kısıtlı. Benim için en büyük sorun bu 

odu.’ (Ö-5) 

‘Anlayamadığım sorular oluyor. Eğer sınıfta yüz yüze sınav olsaydık anlamadığım soruları 

hemen hocaya sorabilirdim. Ama uzaktan sınavlarda böyle bir etkileşim imkânımız olmadı 

maalesef.’ (Ö-9) 

‘Uzun süren sınavlarda sürekli bilgisayar başında oturmak bel, boyun ve göz sağlığımı 

olumsuz etkiledi.’ (Ö-10) 

‘Kendime ait bir odam yok ve küçük kardeşlerim var. Yaşadığım fiziki ortam çevrimiçi 

sınavlar için çok zorladı beni.’ (Ö-3) 

3. Uzaktan ve Yüz yüze Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Kıyaslanması   

Öğrencilerin uzaktan ve yüz yüze ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tercih durumlarına 

ilişkin olarak görüşlerinin; yüz yüze ölçme-değerlendirme ve uzaktan ölçme-değerlendirme 

şeklinde 2 alt temada toplandığı belirlenmiştir. Bu ana tema ve alt temalara ilişkin bilgiler 

Tablo 3’te yer almaktadır: 

Tablo 3. Uzaktan ve Yüz yüze Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Kıyaslanmasına 

İlişkin Alt Temalar ve Yükleme Sayıları 

Alt Temalar Frekans 

Yüz yüze ölçme-değerlendirme 6 

Uzaktan ölçe-değerlendirme 4 

Toplam 10 
 

Uzaktan ve yüz yüze ölçme-değerlendirme uygulamalarının kıyaslanması ana temasında yer 

alan alt temalara ve kodlamalara referans olan öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir: 

‘Alışkın olduğumuz yüz yüze sınavlar tercih ederim.’ (Ö-9) 

‘Ben elektrik kesilecek, internet bağlantısı kopacak diye çok stres ve korku yaşadım 

sınavlarda. Bu yüzden sınıfta sınav olmayı tercih ederim.’ (Ö-8) 
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‘Evimizden rahatça sınavlarımızı olmak daha kolay ve pratik.’ (Ö-2) 

‘Ne kadar olumsuz yönlerinden bahsetsek de ben uzaktan sınavları tercih ederim.’ (Ö-7) 

4. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Metaforlar 

Son olarak öğrencilerin uzaktan gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 

ilişkin olarak geliştirdikleri metaforların; ağaç, anne, arı, aşı, etkisiz eleman, kelebek, korku, 

maraton, misafir ve sivrisinek şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu ana temada yer alan 

metaforlara ilişkin bilgiler Tablo 4’te yer almaktadır: 

Tablo 4. Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Metaforlar ve Yükleme 

Sayıları 

Metaforlar Frekans 

 Ağaç 1 

 Anne 1 

 Arı 1 

 Aşı 1 

 Etkisiz eleman 1 

 Kelebek 1 

 Korku 1 

 Maraton 1 

 Misafir 1 

 Sivrisinek 1 

Toplam 10 

Uzaktan ve yüz yüze ölçme-değerlendirme uygulamalarının kıyaslanması ana temasında yer 

alan alt temalara ve kodlamalara referans olan öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir: 

‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları ağaca benzer. Çünkü ağaç yazın çiçek açar 

kışın kurur. Sınavlarda iyi de geçebilir kötü de geçebilir.’ (Ö-7) 

‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları anneye benzer. Çünkü anneler çocuklarına 

kıyamaz hemen yardım eder. Sınavlar da yardımlaşmaya çok müsait.’ (Ö-4) 

‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları arıya benzer. İğnesi korkutsa da sonunda çok 

güzel bal verir.’ (Ö-10) 
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‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları aşıya benzer. Çünkü faydası anında değil de 

zamanla ortaya çıkar.’ (Ö-2) 

‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları etkisiz elemana benzer. Çünkü hiç bir şey 

katmıyor bize.’ (Ö-1) 

 ‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları kelebeğe benzer. Çünkü sınırsız özgürlük 

sunar.’ (Ö-6) 

 ‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları korkuya benzer. Çünkü sürekli stres ve panik 

yaşatıyor.’ (Ö-3) 

 ‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları maratona benzer. Çünkü hızlı ve yetenekli olan 

kazanır.’ (Ö-9) 

 ‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları misafire benzer. Çünkü strese sokar insanı.’ 

(Ö-8) 

‘Uzaktan ölçme-değerlendirme uygulamaları sivrisineğe benzer. Zorlayıcıdır. Olumsuz 

anlamda iz bırakır.’ (Ö-5) 

Sonuç ve Tartışma 

Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan araştırma 

sonucunda olumlu bağlamda öğrencilerin sınavlarda kolayca yardımlaşabildikleri için 

kendilerini daha fazla güvende hissettikleri, anında dönüt alabildikleri, kaygılarının azalıp 

zamanı daha verimli kullandıkları için daha kolay odaklanabildikleri, teknoloji kullanma 

becerilerinin arttığı ve daha fazla güdülendikleri bulguları elde edilmiştir. Olumsuz bağlamda 

ise öğrencilerin teknik sorunlar yaşadıkları için korkuya ve strese kapıldıkları, etkileşim 

eksikliği yaşadıkları, sağlık sorunları yaşadıkları, zamanı etkili kullanamadıkları, 

çalıştıklarının karşılığını alamadıkları ve fiziksel ortamlarının uygun olmadığı bulguları elde 

edilmiştir. Benzer şekilde Cabı (2016) araştırmasında uzaktan gerçekleştirilen ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarında sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, katılımcı, 

araştırmacı ve teknoloji kullanım becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğunu 

belirtirken; öğrencilerin internet ve bilgisayar noktasında teknik sorunlar yaşadıkları sonucuna 

ulaşmıştır. JISC (2010) raporu da teknoloji destekli uzaktan ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının daha geniş beceri ve nitelikleri yakalamaya dönük olmasını vurgulayarak 
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anında geri bildirim sunması ile öğrencilerin kendi öğrenmelerine ilişkin değerlendirme 

yapmasına imkan tanıdığını belirtmektedir.  

Yüz yüze geleneksel ölçme-değerlendirme uygulamaları ile uzaktan ölçme-değerlendirme 

uygulamaları kıyaslandığında ise; bazı öğrenciler yüz yüze yapılan değerlendirme 

uygulamalarını daha faydalı ve etkili bulurken bazı öğrenciler de uzaktan eğitim ile yapılan 

değerlendirme uygulamalarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Son olarak uzaktan ölçme-

değerlendirme uygulamalarına ilişkin olarak öğrencilerin kelebek, etkisiz eleman, korku, 

anne, misafir, ağaç, arı, maraton, aşı ve sivrisinek şeklinde olumlu ve olumsuz metaforlar 

geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Cabı (2016) uzaktan eğitimde gerçekleştirilen e-değerlendirme 

uygulamalarına ilişkin olarak hazırladığı araştırmasında, öğrenciler mekandan bağımsız 

olması, fırsat eşitliğini sağlaması ve daha kapsamlı olması sebeplerinden dolayı uzaktan 

yapılan ölçme ve değerlendirmeyi yüz yüze geleneksel değerlendirmeye göre daha fazla tercih 

etiklerini belirtmişlerdir. Ancak öğrencilerin kontrol edemeyecekleri teknik sorunlar gibi 

faktörler nedeniyle yaşayabilecekleri zorluklar ve öğrencilerin kopya çekmesi ya da cevapları 

birbiriyle paylaşması gibi durumlar dikkate alınarak sınav türü ve süresi belirlenmelidir (Sarı, 

2020). 
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Özet 

Kur’an, dili, lehçesi, aksanı farklı olan bütün insanlar tarafından kolaylıkla okunsun diye yedi 

harf üzere nazil olmuştur. Bu durum gerek yedi harf meselesinin tam olarak anlaşılamaması 

gerekse insanların konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamalarından dolayı ilk dönemlerden 

itibaren ümmet arasında ihtilaf sebebi olmuştur. Söz konusu ihtilaflar Hz. Peygamber dönemi 

de dahil olmak üzere her dönemde yaşanmış, Resûlüllah’ın irtihalinden sonra ise daha da 

artarak devam etmiştir. Bu durum bir yandan Müslümanlar arasında tartışma ve çekişmelere 

yol açarken diğer taraftan da yeni bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu 

anlamda kıraatlerle ilgili yaşanan her ihtilaf; konuyla ilgili naslara dayanan bilgilerin yeniden 

gözden geçirilmesine, ortaya çıkan şüphelerin bu bilgiler ışığında izale edilmesine ve kıraat 

ilminin adım adım sistemleşmesine zemin hazırlamıştır. Bu yönüyle kıraat alanında yaşanan 

ihtilafların, kıraat ilminin gelişimi ve sistemleşmesine önemli ölçüde etki ettiği ve bu süreci 

hızlandırdığı söylenebilir. Öte yandan kıraat alanında farklı dönemlerde yaşanan ihtilaflar 

sonuçları itibariyle aynı etkiye sahip değildir. Zira kimileri küçük çaplı ve bölgesel özellikte 

ihtilaflar olarak kayıtlara geçerken kimileri kıraat ilmi açısından yeni bir miladın başlamasına 

sebep olacak kadar büyük çaplı bir olay olarak kayıtlara geçmiştir. Bu bağlamda biz de 

hazırladığımız tebliğde kıraat tarihi bakımından yeni bir takım düzenlemelerin ve sistem 

çalışmalarının yapılmasına etki eden ihtilafları dönemsel olarak ele alacağız ve bu gibi 

ihtilafların sebep ve sonuçları üzerinde duracağız.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Kıraat, İhtilaf, Yedi Harf, Kıraatlerin Gelişimi. 

Effect of Recitation Differences Related Dissidences on The Development of Recitation 

Science 

Abstract 

The Qur'an was revealed in seven letters so that it can be easily read by all people with 

different languages, dialects and accents. This situation has been a cause of conflict among 

https://orcid.org/%0d0000-0003-3079-465X
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the ummah since the first periods, due to the fact that the issue of seven letters is not fully 

understood and people do not have enough information on the subject. These dissidences have 

been occurred in every period, including the period of the Prophet, and has continued 

increasingly after the death of the Messenger of Allah. While this situation led to discussions 

and conflicts among Muslims on the one hand, it also led to the emergence of several new 

developments. In this sense, every dissidence about the recitations contributes in establishing 

the groundwork for the re-examination of the information based on the texts on the subject, 

the elimination of the doubts in the light of this information, and the step-by-step 

systematization of the science of recitation. In this respect, it can be said that the dissidences 

in the field of recitations had a significant impact on the development and systematization of 

the science of recitations and accelerated this process. On the other hand, the dissidences 

occurred in different periods in the field of recitation has not been resulted with the same 

effect. The reason for that is that while some of dissidences were recorded as small-scale and 

regional conflicts, the others were recorded as a large-scale event that caused the start of a 

new milestone in terms of recitation science. In this context, we will periodically discuss the 

dissidences that lead new regulations and systematic works in terms of recitation history, and 

we will focus on the causes and consequences of such dissidences.   

Keywords: Qur’an, Recitation, dissidence, Seven letters, Development of Recitations 

Giriş 

Kur’an’ın, aslına uygun şekilde korunması ve sonraki nesillere aktarılması noktasında 

Müslümanlar ilk günden itibaren büyük bir hassasiyet göstermişlerdir. Nüzul döneminde Hz. 

Peygamber’in rehberliğinde nazil olan her ayet bir yandan büyük bir özveriyle ezberlenmiş 

bir yandan da özel ya da resmi katipler tarafından yazıyla kayıt altına alınmıştır (Sabbâğ, 

1990: 102, 103). Nübüvvet döneminde yapılan çalışmalar, nübüvvet sonrası dönemlerde de 

aynı titizlikle devam etmiş ve korunmuşluğu konusunda ümmetin tamamının mutabık kaldığı 

kutlu bir miras sonraki nesillere tevdî edilmiştir. Kur’an’ın hiçbir değişikliğe uğramadan 

günümüze kadar gelişiyle ilgili Müslümanlar arasında herhangi bir tereddüt olmasa da her 

dönemde alimler meseleyi çok yönlü olarak ele almış ve her düzeyde insana hitap edecek 

şekilde izah etmeye çalışmışlardır. Bu tür izahlar bir yandan Müslümanların kabullerini tekit 

etmeye katkı sağlamış bir yandan kimi tereddütleri izale etmiştir. Bunun yanında bir de art 

niyetli olarak müsteşrikler tarafından ileri sürülen bir takım iddialara cevap olmuştur.  

Kur’an’ın ümmet tarafından hiçbir şüpheye mahal vermeden korunduğuna dair alimler 

tarafından ortaya konmuş aklî (Demirci, 1997: 130)  ve naklî (Kur’an, Kiyamet 16-18; 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

198 

 

Kur’an, A‘lâ 6) pek çok delilden söz etmek mümkündür. Burada tebliğin hacmi dikkate 

alınarak bunlardan sadece bir kısmına yer vermekle yetinilecektir. Buna göre meseleye akli 

yönden bakıldığında şöyle bir gerçeklikten bahsedilebilir. Bilindiği üzere tarihi süreç içinde 

Müslümanlar pek çok konuda ihtilafa düşmüş ve zaman zaman da çatışmaya girmiştir. Bu 

anlamda ne yazık ki şu veya bu sebeple Müslümanlar arasında kanlı çok sayıda savaş 

yaşanmış ve hala da yaşanmaktadır. Bununla birlikte Kur’an gerek savaşan Müslüman gruplar 

arasında gerekse ümmet nezdinde aslî haliyle korunmaya devam etmiştir. Bu noktada Kur’an 

söz konusu olduğunda savaşa tutuşan Müslümanlar arasında dahi herhangi bir ihtilaf söz 

konusu olmamıştır. Binaenaleyh hiçbir savaş ya da fikrî ayrılık Müslümanların Kur’an’la 

ilgili birliğini bozamamış Kur’an her türlü çatışmanın ve çekişmenin dışında tutulmuştur. 

Esasında sırf bu bile Kur’an’ın muhafaza edilerek bu güne geldiğinin açık bir delilidir. Zira 

savaşacak kadar birbirine düşman olan iki grup doğal olarak pek çok konuda ayrılık yaşar. 

Ancak Kur’an gerek sahip olduğu ilahi kalkan gerekse Müslümanların bu emaneti canlarından 

ve kanlarından aziz bilmeleri sayesinde her türlü çatışma ve çekişmeden uzak tutulmuştur. 

İkinci olarak Müslümanlar Kur’an’ı sadece ezber yoluyla değil aynı zaman da yazıyla da 

koruyarak kayıt altına almışlar ve bu mirası büyük bir hassasiyetle korumuşlardır. Bu anlamda 

Hz. Osman döneminde çoğaltılan Mushaflardan bazıları bu güne kadar gelmiştir. Bunun 

dışında bu gün pek çok müze ve kütüphanede asırlar öncesinde yazılmış çok sayıda Kur’an 

mevcuttur. İncelendiğinde ne bunların arasında ne de bunlarla günümüzde yazılmış Mushaflar 

arasında hiçbir farkın olmadığı rahatlıkla görülecektir. Dolayısıyla bütün bunlar Kur’an’ın 

hiçbir şekilde tahrife uğramadan bu güne kadar geldiğinin açık delillerindendir.   

Kur’an’ın korunması ile ilgili naklî delillere gelince bu konuda çok sayıda ayetten söz 

edilebilir. Mesela “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da 

tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir (Kur’an, En'am 

115).”, “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı muhakkak biz indirdik ve onu koruyan da yine 

biziz (Kur’an, Hicr 9).”, “Aslı olmayan hiçbir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. 

O, hikmet sahibi övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir (Kur’an, Fussilet 42).”, “O 

Kur’an aslı korunmuş bir kitaptır (Kur’an, Vakıa 78).” ayetleri bunlardan bazıları olarak 

zikredilebilir. 

Diğer taraftan Müslümanların Kur’an hakkında son derece titiz davranmalarında naslarda yer 

alan bazı somut uyarıların olması da etkili olmuştur. Bu anlamda “Kur’an hakkında 

tartışılması (Kur’an, En’am 68)”, “Kur’an hakkında hiçbir şüphe duyulmaması (Kur’an, Al-i 

İmran 60; Kur’an, En’am 114; Kur’an, Yunus 94)”, “Kur’an’ın tamamının mutlak surette 
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kabul edilmesi (Kur’an, Bakara 85)” gibi ayetler Müslümanların Kur’an’a yaklaşımlarında 

daha ölçülü hareket etmelerinde önemli rol oynamıştır.  

Kur’an için ortaya konan ilkeler ve sahip olunan hassasiyetler prensip olarak Kıraatler için 

benimsenmiş olsa da Kur’an üzerinde sağlanan mutabakat aynı ölçüde kıraatlerin her bir 

vechi için sağlanabilmiş değildir. Bunda kıraatlerin mahiyeti itibariyle ihtilafa müsait olması, 

dönemin şartları itibariyle farklı bölge halklarının bütün kıraat şekillerine vakıf olamaması, 

kıraatlerin her bir vechinin aynı özellikte muttasıl bir senetle sonraki nesillere taşınamaması 

gibi bazı sebeplerin etkili olduğu söylenebilir. Bütün bunlar kıraatlerle ilgili ihtilaflara 

doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklık etmiş ve bunun bir sonucu olarak da nüzul 

döneminden itibaren ümmet nezdinde farklı boyutlarda bazı ihtilaf ve çatışmalar yaşanmıştır. 

Hazırlanan tebliğde yaşanan ihtilaflar içinden en dikkat çekici olanlarına ve sonuç itibariyle 

kıraat ilminin gelişimine en büyük katkısı olanlarına yer verilecektir. Buna göre başlangıçtan 

itibaren kıraat farklılıklarıyla ilgili değişik dönemlerde yaşanan üç önemli ihtilaftan söz 

edilebilir. Hazırlanan tebliğde özetle bu olaylara ve bu olayların kıraat ilminin gelişimi 

bakımından sonuçlarına yer verilecektir.  

1. Nübüvvet Döneminde Yaşanan İhtilafların Kıraatlerin Gelişimine Etkisi 

Bilindiği üzere Kur’an’ın farklı şekillerde okunması ahruf-i seb’a (Çakıcı, 2018: 44) 

ruhsatının verilmesiyle birlikte başlamıştır. Hz. Peygamber’in dua ve niyazı, Cenab-ı Hakk’ın 

rahmetinin bir tecellisi olarak insanlara kolaylık olsun diye verilen bu ruhsat bir yandan 

sahabe için bir rahmet olsa da diğer taraftan ilk dönemden itibaren Müslümanlar arasında bir 

takım ihtilaflara sebep olmuştur. Esasında yaşanan her ihtilafı kendi şartları içinde incelemek 

ve değerlendirmek gerekir. Bu anlamda sahabe arasında yaşanan ihtilaflara da bu zaviyeden 

bakmak gerekir. Şöyle ki sahabe bir yandan Mescid-i Nebevî’de Hz. Peygamber’in sohbet 

halkasında yer almak için çaba sarf ederken diğer taraftan yaşam şartlarının gerektirdiği 

şekilde hareket ediyorlardı. Bu durum doğal olarak her an Resûlüllah’ın yanında bulunmayı 

ve olup biten her şeyden anlık olarak haberdar olmayı imkansız hale getiriyordu. Dolayısıyla 

sahabenin tamamı vahiy sürecinde ortaya çıkan her yeni durumdan haberdar değillerdi ki 

kıraatler de bunlardan biriydi. Zira Mekke fethinin hemen akabinde (Kevseri, 1978: 174) Hz. 

Peygamber’in, Kur’an’ı yedi harf ruhsatına göre okumaya başlaması geniş İslam toprakları 

içinde ortaya çıkan yeni bir durumdu. O günün şartları içinde sahabenin bu yeni duruma 

hemen adapte olması mümkün değildi ve doğal olarak sahabe arasında bazı ihtilaflar yaşandı. 

Yaşanan ihtilaflara pek çok kaynakta yer verilirken ilgili rivayetlerde; Hz. Ömer, Hişam b. 

Hakem, Übey b. Ka’b’, İbn Mes’ud gibi sahabenin önde gelenlerinin ismi geçmektedir. Buna 
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göre Hz. Ömer’le Hişam b. Hakem (Buhari, 2001: 5, 27), Übey b. Ka‘b’le İbn Mes’ud 

(Ahmed b. Hanbel, 1995: 124) ve daha başka sahabe arasında kendi öğrendiklerinden farklı 

olarak Kur’an’ın farklı bir vecih üzere okunması bazı ihtilaflara sebep olmuştur (Müslim, 

1943: 273). Bu durum karşısında sahabe her konuda olduğu gibi bu konuda da aynı refleksle 

hareket etmiş ve bu yeni durumu doğrudan Hz. Peygamber’e intikal ettirmişlerdir. Resûlüllah 

da hem olayın muhataplarını bilgilendirmiş hem de kıraatlerle ilgili evrensel nitelikte çok 

önemli bazı uyarılarda bulunmuştur. Buna göre Hz. Peygamber ihtilaf eden her iki sahabeye 

de okuduklarının doğru olduğunu; hangi harf üzere okunursa okunsun her okunanın kafi ve 

şafi olduğunu (Beyhakî, 2003: 537); azap âyetini rahmet, rahmet âyetini de azap kılmadıkça 

her okunanın doğru olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvud, ts.: 22; Ahmed b. Hanbel, 1995: 4/32, 

5/41). Bunun yanında Kutlu Elçi yine sahabe arasında yaşanan bazı tartışmalar üzerine onlara; 

önceki ümmetlerin yaptığı gibi ihtilafa düşmemeleri ve Kur’an hakkında hiçbir şekilde 

mücadele ve münakaşa etmemeleri gerektiği uyarısında bulunmuştur. Hatta böyle bir 

girişimin küfür sebebi olacağını belirtmiştir (Ahmed b. Hanbel, 1995: 4/204; Ebû Dâvud, ts.: 

5).  

Yedi harf ruhsatı sonrası nübüvvet döneminde sahabe arasında yaşanan ihtilaflar ve bunların 

çözümüne yönelik Hz. Peygamber’in söz ve uyarıları bir yandan yaşanan ihtilafları gidermiş 

bir yandan da kıraat ilmiyle ilgili ilk temel ilkelerin teşekkülüne vesile olmuştur. Buna göre 

herhangi bir kıraat şekliyle karşılaşıldığında ne yapılması ve neye göre hareket edilmesi 

gerektiği, ortaya çıkan ihtilaf ve çatışma durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi 

durumlar Resûlüllah’ın öğretileri sayesinde belli kurallara bağlanmıştır. Öyle ki bu sayede 

hem yukarıda sözü edilen ihtilaflar bertaraf edilmiş hem de Hz. Peygamber’in irtihalinden 

itibaren uzun süre kıraat farklılıkları noktasında ümmet nezdinde ciddi bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. Kur’an’ın farklı şekillerde okunmasını ifade eden kıraat gerçekliğinin, nebevi 

uygulamalara dayalı olarak öğrenildiği, benimsendiği ve kanıksandığı bu süreç Hz. Osman 

dönemine kadar devam etmiştir. Bu dönemde ise pek çok konuda olduğu gibi kıraatler 

konusunda da büyük çaplı ihtilaflar yaşanmıştır.  

2. Hz. Osman Döneminde Yaşanan İhtilafların Kıraatlerin Gelişimine Etkisi 

 Kıraatlerle ilgili nübüvvet döneminde yaşanan ihtilaflar Hz. Peygamber’in telkinleriyle bir 

süreliğine giderilmiş olsa da zaman içinde benzeri ihtilaflar tekraren yaşanmıştır. Yaşanan 

ihtilaflara üç temel hususun sebep olduğu söylenebilir. Birincisi Hz. Peygamber’in yedi harf 

ruhsatının verildiği tarihten sonra iki yıl kadar yaşamış olmasıdır. Zira bu kadar kısa süre 
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içerisinde genişleyen İslam coğrafyasında yüzbinlerce sahabenin yedi harfin tamamını 

okumaları ve öğrenmeleri mümkün değildi. Herkes Hz. Peygamber’in meclisinde 

bulunabildiği ölçüde yedi harften bir kaçını öğrenebilmiş diğerlerini ise öğrenme imkanına 

sahip olamamıştır (Zürkânî, 1995: 1/413; Karaçam, 1995: 243; Çetin, 1982: 163). İkincisi 

Resûlüllah yeni Müslüman olan beldelere müallim göndermeyi prensip haline getirmişti ki bu 

uygulama daha sonraki yıllarda da devam ettirilmiştir. Buna göre ehli suffede eğitim almış, 

yedi harften birkaçını öğrenmiş ve bu haliyle bir beldeye gönderilmiş sahâbî o bölgede 

Kur’an’ı doğal olarak öğrendiği harflere göre okumuş ve insanlara öğretmiştir (Zürkânî, 1995: 

1/198-199; Hamidullah, 1991: 2/773). Benzeri olayın pek çok farklı bölge için de söz konusu 

olduğu söylenebilir. Bu durum zamanla bölgeler arasında kıraat farklılığına dayalı olarak bazı 

ihtilafların oluşmasına sebep olmuştur. Üçüncüsü bu dönemde kıraat farklılıkları henüz daha 

tedvin edilmiş değildi. Bilgi aktarımı hoca talebe ilişkisi içinde şifahi olarak 

gerçekleşmekteydi. Bu da kıraatlerle ilgili bilgilerin sınırlı seviyede kalmasına sebep olmuş 

geniş halk kitleleri Kur’an’ı ancak öğrendiği bir harf üzere okuyabilmiş büyük ölçüde diğer 

okuma biçimlerinden haberdar olabilmiş değillerdir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı 

Hz. Peygamber döneminden uzaklaşıldıkça kıraat farklılıkları noktasında ümmet arasında bazı 

ihtilaflar zuhur etmiştir ki bunlardan biri de Hz. Osman döneminde yaşanmıştır.  

Hz. Osman dönemi ana hatlarıyla İslam topraklarının genişlediği, fetih hareketlerinin devam 

ettiği, Arap yarımadası dışında farklı bölgelerin İslam’a girdiği bununla birlikte bir takım 

sıkıntıların baş gösterdiği bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan 

sıkıntılardan biri de kıraat farklılığı noktasında yaşanmıştır. Zira genişleyen İslam 

coğrafyasında yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı insanlar Kur’an’ı ancak öğrendikleri bir 

ya da birkaç harf üzere öğrenebilmiş, diğer bölge insanlarının öğrendiği kıraat şekline ise bir 

nevi yabancı kalmışlardır. Bu durum cihat, ticaret, göç gibi amaçlarla bir araya gelen 

Müslümanlar arasında önce ihtilaflara sonra da çekişme ve çatışmalara sebep olmuştur. 

Bunlardan birinde Ermenistan seferine çıkılmışken, Irak bölgesi ile Suriye bölgesine ait 

askerler arasında yaşanmıştır. Bilindiği üzere Irak bölgesinde İbn Mesud’un, Suriye 

bölgesinde ise Übey b. Ka’b’ın kıraatleri yaygındı. Bu iki bölge askerleri aynı cephede bir 

araya geldiklerinde kıraat farklılıklarından dolayı aralarında ihtilaf çıkmış ve giderek de 

derinleşmeye başlamıştır. Yaşananlar özellikle belli bir kıraat kültürü ve birikimine sahip olan 

sahabeyi endişelendirmiştir. Sefer dönüşü Ebu Huzeyfe hemen durumu Hz. Osman’a iletmiş 

ve mutlaka bir çözüm bulunması gerektiğini belirtmiştir (İbnü’l-Cezerî, ts.: 1/11). Bunun 

üzerine Hz. Osman da sahabenin önde gelenleriyle istişarede bulunmuş ve nihayet kaynağı 
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Hz. Peygamber’e dayanan sahih kıraatleri içine alacak şekilde Kur’an’ın çoğaltılması 

yönünde karar almıştır. Doğrusu sebep ve sonuçları itibariyle Kur’an ve kıraat tarihi açısından 

son derece önemli olan bu hadisenin pek çok yönü vardır (Demirci, 2003: 102-116). Ancak 

burada konumuzla ile ilgili olması yönüyle olayın sadece bir yönüne işaret etmekle 

yetinilecektir. Buna göre kıraat farklılıklarıyla ilgili bu dönemde yaşanan ihtilaflar kıraat ilmi 

bakımından milat olacak yeni bir düzenlemenin yapılmasına vesile olmuştur. Bu anlamda 

istinsah olayı hem kendi dönemine kadar yaşanan ihtilafların giderilmesine öncülük etmiş 

hem de bu dönemden itibaren ümmet nezdinde yaşanabilecek ihtilafların giderilmesine 

kaynaklık etmiştir. Zira insanlar arasında ihtilafların ortaya çıkmasına sebep olabilecek şartlar 

Hz. Osman döneminden sonra da oluşmuştur. Bununla birlikte yaşanan ihtilafların 

çözülmesinde bu dönemde yapılan düzenleme her zaman için önemli bir kriter olarak 

algılanmış hatta kıraat alimleri bu düzenlemeyi kıraatlerin kabulünde vazgeçilmez bir ilke 

olarak kabul etmişlerdir. Sonuç itibariyle bölgesel şartların doğal bir sonucu olarak, Hz. 

Osman dönemine kadar Müslümanlar arasında yaşanan ve zamanla biriken, bu dönemde ise 

İslam’a ve Müslümanlara zarar verecek bir boyuta ulaşan ihtilaflar önemli bir düzenlemenin 

yapılmasına öncülük etmiş ve bu çalışma kıraat ilminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 

3. Hicri 2. ve 3. Asırda Yaşanan İhtilafların Kıraatlerin Gelişimine Etkisi 

Hicri 2. ve 3. Asır kıraatler açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Zira bu 

dönemde istinsah olayından yaklaşık bir asır sonra kıraatler noktasında tekrar bazı ihtilaflar 

ortaya çıkmaya ve ulema nezdinde bir takım tartışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu dönemde 

yaşanan ihtilafların iki sebepten dolayı ortaya çıktığı söylenebilir. Bunlardan biri istinsah 

olayının bu döneme yansıyan sonuçlarıyla ilgili diğeri ise doğrudan dil ekollerinin ortaya 

çıkışıyla ilişkilendirilebilir. Yapılan çalışmada ana hatlarıyla sözü edilen bu iki olaya sebep ve 

sonuçları itibariyle yer verilecektir.  

Kur’an’ın çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmesi olayı sadece düzenlemenin yapıldığı 

döneme değil daha sonraki dönemlere de etki etmiştir. Öyle ki hem o gün için yaşanan 

ihtilaflar büyük ölçüde son bulmuş hem de Müslümanlar arasında uzun süre ciddi boyutta bir 

ihtilaf yaşanmamıştır. Bununla birlikte ilk dönemden uzaklaşıldıkça Mushafların gönderildiği 

bölgeler arasında bazı ihtilaflar belirmeye başlamıştır. Bunda istinsah olayının doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkili olduğu söylenebilir. Zira yapılan çoğaltma işleminin ardından Mekke, 

Şam, Küfe, Basra gibi önemli bölgelere kariler eşliğinde Mushaflar gönderilmiş ve o bölge 

halkının Kur’an eğitimleri söz konusu Mushaflara göre yapılmıştır Zürkânî, 1995: 1/330). 
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Bölgelere kari ve mushaf gönderme tercihinde ise o bölgenin lehçesi dikkate alınmıştır. Bu 

anlamda çoğaltılan Mushafların her biri yedi harfin tamamını değil, bir kısmını ihtiva 

etmekteydi. Bu uygulamanın bir sonucu olarak zamanla sözü edilen bölgelerde, o yöreye 

gönderilen mushafın dilini iyi bilen pek çok kurrâ yetişmiştir (Zürkânî, 1995: 1/403-404). 

Kıraatte üçüncü nesil diye tabir edilen bu karilerin; ellerindeki Mushafların kıraatlerine hakim 

olmaları, buna göre Kur’an’ı okumaları ve okutmaları sebebiyle kıraat imamı olarak şöhret 

bulmaya başlamışlardır (İbnü’l-Cezerî, ts.: 1/52). Böylelikle okunan kıraatler de artık söz 

konusu imamların adlarıyla anılmaya başlanmıştır. Başlangıçta sayıları konusunda ihtilaf 

edilen (Çakıcı, 2021: 270) ancak zamanla diğerleri arasından temayüz eden Nafi, İbn Kesir, 

Asım gibi bazı imamlar pek çok öğrenci yetiştirmişler, yetişen öğrenciler de hocalarının 

kıraatlerinin yaygınlaşması ve sonraki dönemlere aktarılmasını sağlamışlardır (Mekkî b. Ebî 

Talib, 1971: 86-89; İbnu'l-Cezerî, ts.: 1/51-52). Bu süreçte bölgeler, imamlar ve bu imamların 

kıraatlerine göre Kur’an’ı okuyan insanlar arasında zaman zaman bir takım ihtilaflar 

yaşanmıştır. Tarihi süreç içinde yaşanan her ihtilaf, yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdiği 

gibi bu dönemde yaşanan ihtilaf da aynı şekilde yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. 

Buna göre kıraat imamları takip ettikleri kıraatlerle ilgili herkes tarafından kabul edilebilecek 

bazı kriterler belirlemişler, bunlara uyan kıraatleri sahih kabul edip almışlar, uymayanları ise 

şaz kıraat statüsünde görüp kabul etmemişlerdir. Mesela İbn Âmir bir kıraatin kabul edilmesi 

için sahih bir senede dayanması, istinsah edilen mushaflardan birine uyması ve Arap diline 

uyması gerektiğini belirtmiştir (Mekkî b. Ebî Tâlib, 1971: 43). Ebu Amr ise söz konusu 

kıraatin imamların çoğunluğunu kıraatlerine uygun olması, Mushaflardan birine uyması, Arap 

dili kurallarına muvafık olması ve naslara uygun düşmesi gerektiğini ileri sürmüştür Balvâlî, 

1997: 47, 57). Bunun dışında benzer kriterler diğer kıraat imamları (Ünal, 2011: 7-8) ve kıraat 

alimleri (Ebû Şâme, 1986: 157) tarafından da ortaya konmuştur. Hatta daha sonraki 

dönemlerde kıraatlerle ilgili yapılan sistem çalışmaları sırasında bu dönemde ortaya konan 

kriterler kıraatlerin kabulünde temel alınmıştır.  

Görüldüğü üzere hicri ikinci ve üçüncü asırda kıraat farklılıklarının kabulü noktasında bazı 

ihtilaflar yaşanmış, fakat bütün bunlar kıraatlerle ilgili sistem çalışmalarının yapılmasına 

vesile olmuştur. Kıraat imamlarının şöhret bulduğu bu dönemde kıraatlerle ilgili yapılan 

çalışmalar daha sonraki dönemlerde yapılan bütün çalışmalara kaynaklık etmiştir.  

Kıraatlerle ilgili aynı dönemde vuku bulan diğer bir ihtilaf ise Basra ve Küfe dil ekollerine 

mensup dil alimleri arasında yaşanmıştır. Bilindiği üzere Arap diliyle ilgili çalışmalar çok 

eskiye dayansa da sistematik boyutta ilk çalışma Ebü’l-Esved ed-Düelî tarafından Basra’da 
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yapılmış (Geylânî, 2020: 207), daha sonra gerek Düeli’nin öğrencileri ve gerekse bu 

çalışmadan etkilenen diğer bölgelere mensup dil alimleri benzeri çalışmaları yapmışlardır 

(Kızıklı, 2006: 280). Dil alimlerini Arap grameri üzerinde ileri boyutta çalışma yapmaya sevk 

eden belki pek çok sebepten bahsetmek mümkün olsa da bunlar içinde en önemli olanı Arap 

dilinin safiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış olmasıdır. Zira daha önce kendisine 

has orijinal bir yapıya sahip olan Arap dili; dînî, ticarî ya da başka amaçlarla yaşanan nüfus 

hareketlerinden dolayı ciddi şekilde karışıklığa uğramış ve sadeliğini kaybetmiştir. Daha önce 

hayatın her alanında fasih Arapça konuşulurken artık özellikle çarşı ve pazarlarda fasih 

olmayan bir dil konuşulmaya başlanmıştır. Haddizatında bu durum gerek konuşma dili 

gerekse yazı dili itibariyle Arapça’yı olumsuz şekilde etkilerken bundan en çok, fasih bir dile 

sahip olan Kur’an etkilenmiştir. Zira Kur’an metni yazım şekli ve okunma biçimi itibariyle 

diğer Arapça metinlere göre çok daha hassas bir yapıya sahiptir. Çarşı pazarda konuşma 

sırasında bir cümlede yer alması gereken kelimeler ve bu kelimelerde bulunan ses, harf ve 

hecelerin bir bölümü kullanılmamış olsa da (bu gün olduğu gibi) insanlar bu haliyle de 

iletişim kurabilir, meramlarını birbirlerine anlatabilirler. Hatta bu tarz bir konuşma insanların 

kolayına da gelebilir. Ancak Kur’an söz konusu olduğunda böyle bir uygulama anlamı da 

etkileyecek şekilde ciddi bir tahrife sebep olur. Zira Kur’an metni nasıl yazılı ise öyle 

okunmalıdır. Aksi takdirde hatalı okumalar yaygınlaşmaya başlar ki söz konusu dönemde bu 

yönde ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunun üzerine de başta Basra ve Küfe 

bölgeleri olmak üzere her bölge dil üzerine çalışmalara ağırlık vermiş böylelikle dil ekolleri 

ortaya çıkmıştır.  

Dil ekollerine mensup olan alimlerin temel hareket noktaları herhangi bir metnin yazım şekli 

ve okunma tarzının gramer kurallarına uyup uymamasıdır. Buna göre kime ait olursa olsun bir 

kıraat şeklinin kabul edilebilmesi için diğer şartlar yanında Arap diline de uyması gerekir. Bu 

şartları kendinde bulundurmayan bir kıraat, sahih kıraat imamları diye bilinen imamlar 

tarafından okunsa dahi böyle bir kıraat sahih değildir. Öte yandan sıhhat şartlarını taşımayan 

şaz bir kıraat ise dil açısından fasih olduğunda çoğu zaman sahih kıraate tercih edilmiş ve 

ondan üstün görülmüştür.  

Özetle belirtildiği üzere hicri birinci asırda temelleri atılan ikinci ve üçüncü asırda ise 

geliştirilen Basra ve Küfe ekollerine mensup dil alimleri arasında kıraat farklılıkları 

noktasında ciddi boyutta ihtilaflar yaşanmıştır. Öyle ki Basra ekolü alimlerine göre sahih olan 

bir kıraat Küfe ekolü alimlerine göre zayıf bulunmuş (Azzûz, 2001: 53-61) ya da bunun tam 

tersi durumlar yaşanmıştır (Ferrâ, ts.: 3/47). Pek çok kaynakta yer aldığı üzere bu dönemde 
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ekol mensubiyeti olan alimlerin çoğunun dil merkezli hareket ettikleri bir vakıadır. Bununla 

birlikte bu süreçte yaşanan ihtilaflar nihai olarak kıraat ilminin gelişmesine ve sistematik bir 

yapıya kavuşması sürecine katkı sağlamıştır. Şöyle ki kıraat imamları kıraatleri kabul 

noktasında sahih rivayetleri öncelikli kriter kabul ederken dil alimleri ise mensubu oldukları 

dil ekolünün gramer kurallarını kriter olarak kabul etmişlerdir. Doğrusu dilcilerin bu tutumları 

her dönemde eleştiriye konu olmuştur. Bize göre de kaynağı vahye dayanan bir okuma 

şeklinin; kaynağı içtihada dayanan bir kurala uymadı diye eleştirilmesi yanlıştır. Bununla 

birlikte bu dönemde yaşanan ihtilafların doğrudan ya da dolaylı olarak bazı olumlu sonuçları 

da olmuştur. Bunları maddeler halinde özetlemek mümkündür.  

- Kıraatlerin kabulünde Arap diline uygunluk ilkesi bu dönemle birlikte kıraat 

literatürüne girmiş ve alimlerin çoğu tarafından benimsenmiştir. 

- Kur’an’ın, bozulan şive ve aksana göre okunmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

- Lehçelere tanınan esnekliğin sınırsız olmadığı nahiv kurallarına göre bunun belli bir 

sınırının olduğu kayıt altına alınmıştır.  

- Yaygınlaşan lahn hareketlerinin önüne geçilmiştir.  

- Dil alimlerinin kıraatleri değerlendirmede ortaya koydukları katı tutum, kimi art 

niyetli insanların kıraat bütünlüğünü bozmaya dönük (muhtemel) girişimlerini 

önlemiştir.  

- Bu dönemde farklı ekol mensupları bazı sahih kıraatleri tenkit etse de eleştiriye maruz 

kalan kıraatler, tıpkı diğer sahih kıraatler gibi hem şifahi olarak hem de kıraat ve tefsir 

kitaplarında yazılı olarak korunmuştur. Bu anlamda alimlerin geneli nezdinde sahih 

kabul edilen hiçbir kıraat bir dilci tarafından tenkite maruz kaldı diye terk edilmiş 

değildir. 

- Kimi sahih kıraatlerin tenkit edilmesi, İslam alimlerini kıraatleri koruma noktasında 

önleyici tedbir alma ve kıraat ilmini geliştirme noktasında çalışma yapma ve eser telif 

etmeye sevk etmiştir. Bu hassasiyetin bir sonucu olarak hicri üçüncü asırdan itibaren 

kıraat ilminde tedvin dönemi başlamıştır (İbnü’l-Cezerî, ts.: 1/34-35. Böylelikle 

kıraatler bir yandan şifahi olarak muhafaza edilirken bir yandan da kıraat ve tefsir 

kaynaklarıyla kayıt altına alınmış ve korunmuştur.  

4. Hicri 4. Asırda Yaşanan İhtilafların Kıraatlerin Gelişimine Etkisi 

Hicri ikinci ve üçüncü asırda kıraat farklılıkları noktasında yaşanan ihtilaflar hem kıraatlerin 

şifahi olarak naklinde önemli bir halkayı oluşturan kıraat imamlarını hem de kıraatleri dil 

kriteri ekseninde değerlendiren dil alimlerini hareket geçirmiş ve bu süreçte bazı çalışmalar 
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yapılmıştır. Yapılan çalışmalar bir yandan kıraatlere yönelik eleştirilere cevap olmuş, diğer 

taraftan da kıraat ilminin gelişimine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte bütün bu olumlu 

gelişmeler yaşanan ihtilaf ve tartışmaları gidermek için yeterli olmamıştır. Ekoller arası 

eleştiri ve tepkiler var olmaya; benzer noktalar olsa da herkesin kendi anlayışına göre kıraatler 

için bazı kriterler belirlemeye; yapılan çalışmalar bireysel ölçekte kalmaya devam etmiştir. Bu 

dağınık durum hicri dördüncü asra kadar devam etmiştir. Hicri dördüncü asır ise kıraat ilmi 

açısından milat sayılabilecek önemli bir dönüm noktasıdır. Zira kıraat ilmiyle ilgili elde edilen 

bütün birikim ve kazanımlar bu dönemde İbn Mücahid’le birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. 

Zira müellif hicri ikinci asırda başlayan ve kendi dönemine kadar devam eden ihtilafları telif 

ettiği Kitabu’s-Seb‘a eseriyle önemli ölçüde azaltmıştır. İbn Mücahid eserinde ümmet 

tarafından kıraatleri kabul gören ve herkes tarafından bilinen yedi imama ve bu kişilere ait 

kıraatlere yer vermiştir. Bunun yanında kendi dönemine kadar pek çok alim tarafından 

benimsenen kriterleri üç temel ilke olarak ile tescil etmiştir. Bu düzenleme kıraat alimleri 

nezdinde en muteber çalışmalardan biri olarak kabul edilmiştir. İbn Mücahid’in yaptığı 

düzenlemeye hem kendi döneminde hem de daha sonraki dönemlerde bazı eleştiriler 

yöneltilmiş olsa da kıraatler üzerine yapılan çalışmalardan hiçbiri bu kadar etkili olmamıştır. 

Zira bu çalışmayla birlikte kıraat sistematiğinin temeli oluşmuş, diğer çalışmalar ise genel 

itibariyle tamamlayıcı ve geliştirici nitelikte çalışmalar olarak kıraat ilmi içinde yer almıştır.  

İbn Mücahid’i böyle bir düzenleme yapmaya sevk eden temel gerekçe kıraat farklılıkları 

noktasında kendi dönemine kadar devam edegelen ihtilaflar olmuştur. Kaldı ki bunu hem 

kendisi hem de bazı alimler belirtmişlerdir. Bu anlamda müellif; kıraatleri dilsel kurallara 

göre değerlendiren dilbilimcilere yönelik bazı eleştirilerde bulunmuş ve bu kişilerin dil 

kaidelerine göre okudukları bazı kıraatlerin kıraat imamları tarafından okunmadığını 

belirtmiştir (İbn Mücâhid, ts.: 46). Bir başka gerekçe olarak bu dönemde sahih kıraatlerle şaz 

kıraatleri birbirinden ayırt edecek kadar ince bilgiye sahip olmayan pek çok insanın kıraatlerle 

meşgul olduğunu ve durumun bazı hatalı okumalara sebep olduğunu ileri sürmüştür (İbn 

Mücâhid, ts.: 49). Bu gibi sebeplerden dolayı müellif böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç 

duymuştur.  

Müellif dışında bazı kıraat alimleri de Kitabu’s-Seb‘a adlı eserin telif gerekçesi üzerinde 

durmuştur. Bu anlamda Mekkî b. Ebî Tâlib, hicri ikinci ve üçüncü asra kadar kıraat 

imamlarından çok sayıda rivayet nakledildiğini dördüncü asra gelindiğinde ise bunun artarak 

devam ettiğini dolayısıyla bunun bir şekilde sınırlandırılmasına ihtiyaç olduğuna işaret ederek 

bu durumun İbn Mücahid’i böyle bir eser yazmaya sevk ettiğini belirtmiştir (Mekkî b. Ebî 
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Tâlib, 1971: 86-87). Dimyatî intinsah olayına işaret ederek bu dönemde farklı beldelere 

gönderilen Mushafların hareke ve noktadan yoksun olduğunu, bu durumun kimi art niyetli 

insanlara kendi düşüncelerine göre bazı kıraatler ihdas etmelerine imkan verdiğini ve bu gibi 

şartların Müslümanları, kendilerine ve kıraatlerine güvenilen insanlara sevk ettiğini 

belirtmiştir (Dimyâtî, 1987: 1/70). Günümüz araştırmacılarından Mehmet Dağ ise İbn 

Mücahid’i böyle bir çalışma yapmaya sevk eden iç ve dış etkenler olmak üzere iki sebepten 

bahsetmektedir. İç etkenler başlığı altında sahih birikimin, dilbilim açısından eşdeğer 

olmadığına işaret etmekte, dış etkenler başlığı altında ise teorik ve pratik anlamda kıraatlerle 

ilgilenen insanların yetersizliği ve buna doyalı olarak ortaya çıkan problemlerden söz 

etmektedir (Dağ, 2006: 85-92).  

Bütün bunlar hicri dördüncü asırda yaşanan ihtilaflar ve bunun üzerine yapılan çalışmalarla 

ilgili şöyle bir gerçekliğe işaret etmektedir: Hicri ikinci ve üçüncü asırda yaşanan ihtilaflar ve 

bu dönemde yapılan çalışmalar kıraat ilminin gelişimine katkı sağlasa da islam alimlerinin 

genelinin üzerinde mutabık olduğu henüz daha temel bir yapı oluşturulamadığından dolayı 

ihtilaflar yaşanmaya devam etmiş ve dördüncü asra taşınmıştır. Kabul etmek gerekir ki hicri 

dördüncü asır kıraatlerle ilgili birikim ve tecrübenin belli bir seviyeye geldiği bir dönemdir. 

Zira bu güne kadar yaşanan ihtilaflar, yapılan çalışmalar islam alimlerine yaptıkları 

çalışmalarda rehber olmuştur. İbn Mücahid de hem yaşanan ihtilaflara son vermek hem de 

kıraatleri herkesin kabul edebileceği belli bir sistematik yapıya kavuşturmak için Kitab’s-

Seb‘a adlı eserini telif etmiştir. Doğrusu bunda başarılı olduğu da söylenebilir. Zira aradan 

geçen bunca zamana rağmen hicri dördüncü asır ve daha önceki dönemlerde yaşanan ihtilaf 

kadar büyük bir ihtilaf yaşanmamıştır. Bu anlamda İbn Mücahid kıraat ilminin gelişimi 

açısından tarihi bir değişim ve dönüşüme öncülük etmiştir. Aslında İbn Mücahid sonra 

dönemlerde de bazı ihtilaflar yaşanmış ancak bunların hiç biri bu döneme kadar yaşananlar 

düzeyinde olmamıştır. Bunda başlangıçtan itibaren yapılan çalışmalar ve nihayet İbn 

Mücahid’in yaptığı düzenleme önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu yönüyle hicri dördüncü asra 

kadar yapılan çalışmalar ortaya konan eserler sayesinde kıraat ilmi ana hatlarıyla belli bir 

sistematik yapıya kavuşmuş bu sayede daha sonraki dönemlerde yaşanan ihtilaflar daha küçük 

çaplı olmuştur. Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki İbn Mücahid sonrasında da hem bir 

yandan ihtilaflar yaşanmaya hem de kıraat ilmiyle ilgili çalışmalar yapılmaya devam etmiştir. 

Bu anlamda hicri dokuzuncu asırda İbnü’l-Cezeri’nin yaptığı çalışma, hem dördüncü asra 

kadar hem de bundan sonraki dönemlerde yapılan çalışmaların tekamülü niteliğinde bir 

çalışma olmuş ve böylelikle kıraat ilmi büyük ölçüde sistematik yapısını tamamlamıştır. 
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Sonuç 

Yapılan çalışmada kıraat farklılıkları ile ilgili yaşanan ihtilaflara değinilmiş, söz konusu 

ihtilafların ümmet içinde nasıl bir tartışma ve çekişmeye sebep olduğu üzerinde durulmuş, 

yaşanan problemlerin doğrudan ya da dolaylı olarak kıraat ilminin gelişimine etkileri 

araştırılmış ve sonuç itibariyle bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buna göre 

geçmişten günümüze kıraat farklılıkları noktasında pek çok ihtilaf yaşanmış olsa da 

çalışmanın hacmi ve yaşanan ihtilafların boyutları dikkate alınarak hazırlanan tebliğde 

bunlardan sadece üç tanesine yer verilmiştir. Bunlar; Hz. Peygamber döneminde bazı 

sahâbîler arasında yaşanan ihtilaflar; hicri ikinci ve üçüncü asırda kıraat ve dil alimleri 

arasında yaşanan ihtilaflar; hicri dördüncü asırda genel itibariyle ümmet nezdinde yaşanan 

ihtilaflar şeklinde ele alınmış ve tahlil edilmiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla her dönemde 

insanların kıraatlerle ilgili ihtilafa düşmelerinde birden çok sebep olsa da kanaatimize göre 

bunlar içinde en önemlisi konunun tüm yönlerine vakıf olacak şekilde geniş bir bilgiye sahip 

olunamamasıdır. Bunun en açık delili yaşanan ihtilafların; yapılan bilgilendirme, düzenleme 

ve çalışmalarla büyük ölçüde izale edilebilmiş olmasıdır. Bu anlamda hiçbir ihtilaf bizatihi 

doğrudan kıraatlerin kendisiyle ilgili değil, insanın bilgi ve birikimiyle alakalı bir durumdur. 

Tarihen sabittir ki insan ne zaman ki kıraatlerle ilgili, kuşatıcı bütüncül bir bilgiye sahip 

olamamış, sahip olamadığı bilgilere sahip olan insanlarla çekişme yaşamıştır. Bu durumun 

elbette insanî ve ilmî bir yönü vardır. Zira insan doğal olarak yaşadığı şartlar içinde sahip 

olduğu bilgi ve tecrübeye göre hareket eder. Geçmişin yaşam koşulları içinde insan ancak 

sınırlı bir bilgiye sahip olabilir. Tabiatıyla verdiği tepkiler de buna göre olur. Bu itibarla kıraat 

farklılıklarıyla ilgili problemlerin yaşandığı dönemler dikkate alındığında insanların verdikleri 

tepkiler hep bu gerçeklik çerçevesinde yaşanmıştır.  

Hz. Peygamber’den itibaren gerek kıraat alanında gerekse diğer alanlarda pek çok ihtilaf 

yaşanmıştır. Bu durum ilim geleneğimizde hep var olan inkar edilemez bir hakikattir. 

Doğrusu bu durum zaman zaman ümmetin birbirine düşmesine, içte ve dışta bir takım 

zafiyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak nübüvvet döneminden itibaren ümmete 

bırakılan bilgi ve tecrübe mirası sayesinde ihtilafın yaşandığı her dönemde ilim mirasına 

büyük katkılar sağlayan yeni çalışmalara imza atılmıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri de 

kıraatlerle ilgili yaşanmıştır. Zira ne zaman kıraatlerle ilgili ihtilaf yaşanmış, ne zaman 

Müslümanlar arasında çekişme ve çatışmalar yaşanmış her seferinde karşı karşıya kalınan 

sıkıntılı durumdan çok daha güçlenerek çıkılmıştır. Aslında bu durum ahir zaman ümmetine 

bahşedilmiş bir ayrıcalıktır. Zira önceki ümmetler düştükleri ihtilaftan çoğu zaman büyük 
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kayıplar vererek çıkarken bu ümmet daha büyük kazanımlar elde ederek çıkmıştır. Bu durum 

yapılan hazırlanan tebliğde örnekleriyle birlikte somut bir şekilde ortaya konmuştur. Öyle ki 

nübüvvet döneminden itibaren kıraatlerle ilgili yaşanan her sıkıntılı durumdan yeni çalışmalar 

yapılarak çıkılmıştır. Hazırlanan tebliğde bunlardan üçüne yer verilse de bu sayı daha da 

çoğaltılabilir. Sonuç itibariyle yedi harf ruhsatının verilişinden itibaren Müslümanlar zaman 

zaman kıraat farklılıklarıyla ilgili ihtilafa düşmüşler ancak kıraatlerle ilgili atılan sağlam 

temeller ve oluşturulan güçlü gelenek sayesinde her ihtilafın üstesinden daha da güçlenerek 

çıkılmış ve her adımda kıraat ilmi daha da gelişerek bir sonraki nesle aktarılmıştır. 
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Özet  

Erken çocukluk dönemi bireylerin eğitim ve öğretiminin en hızlı olduğu dönemdir. Eğitim 

algısının akademik odaklı olduğu günümüzde yaşam becerileri gibi bireyi hayatı boyunca 

besleyecek beceri eğitimleri desteklenmelidir. Bazı alternatif eğitim programları ise yaşam 

beceri eğitimlerini desteklemektedir. Bu doğrultuda alternatif eğitim programlarının yaşam 

becerileri üzerindeki etkisi incelenebilir. Bu araştırmanın amacı Waldorf, Montessori ve MEB 

okul öncesi eğitim programına devam eden 48-60 aylık çocukların yaşam beceri puanları 

arasında fark olup olmadığının incelenmesidir. Bu doğrultuda Antalya, Muğla, İstanbul 

illerinde Waldorf eğitim programına(25), Ankara ilinde Montessori eğitim programına(25) ve 

Konya ilinde MEB okul öncesi eğitim programına(27) devam eden 48- 60 aylık 77 çocuk 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nedensel karşılaştırmadır. Bu 

araştırmada başlangıç testi-sonuç testi tekrarlı ölçüm tasarımı kullanılmıştır ve veriler tek 

yönlü ve iki yönlü Anova ile analiz edilmiştir.  Araştırmanın verileri Topçu Bilir (2019) 

tarafından geliştirilen Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 5’li 

likert tipinde, 56 maddeden oluşan bu ölçek öğretmenler tarafından 48-60 aylık öğrencileri 

hakkında doldurulmuştur. Araştırma sonucunda 48- 60 aylık çocukların başlangıç testi yaşam 

beceri puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı; sonuç testi yaşam beceri puanlarının ise 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Okul öncesi dönemde yaşam becerilerinin,  

çocukların yaşamlarının her döneminde etkili olduğu için okul öncesi eğitim programlarında, 

öğretmen ve anne baba eğitimlerinde yaşam becerilerine daha çok yer verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler:  Eğitim Pedagojileri, Waldorf, Montessori, Yaşam Becerileri, Manova 
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A Comparative Examination into Life Skill Points of 48-60-Month-Old Children Attending 

the Waldorf, Montessori and Turkish National Education Program 

Abstract 

Early childhood is the period when the education and training of individuals is the fastest. In 

today's perception of education, where education is academically focused, skill training that 

will support the individual throughout his/her life, such as life skills, should be promoted. 

Some alternative education programs support life skills training. In this sense, the effect of 

alternative education programs on life skills can be examined. The purpose of the study is to 

investigate whether there is a difference between the life skill points of 48-60 month-old 

children who attend Waldorf, Montessori and Turkish National Education early childhood 

education programs. In this sense, 77 children attending the Waldorf education program in 

Antalya, Muğla and Istanbul (25), the Montessori education program in Ankara (25) and the 

Turkish National Education pre-school education program (27) in Konya constituted the 

sample of the study. The method of the study was causal-comparative research. Repeated 

measures design used and the data analyzed with one way anova and two way anova. The data 

was collected by means of Early Childhood Life Skills Scale which was developed by Topçu 

Bilir (2019). This scale is 5-point likert scale, constitute 56 questions and this scale was filled 

in by teachers about their 48-60-month-old students. As a result of the research, it was found 

that pre-test life skill scores of 48-60 month old children differed significantly; the post-test 

life skill scores did not differ significantly. Because of life skills, which acquired in pre-

school period, are effective in every period of children's lives, it could suggested that life 

skills should be included more in pre-school education programs and in teacher and parent 

education.  

Keywords: Education Pedagogies, Waldorf, Montessori, Life Skills, Manova 

Giriş 

Teknolojinin gelişimi ve diğer tüm keşifler, insanoğlunun önlenemez keşif güdüsünün 

getirisiyle refah düzeyinin artması, başka bir deyişle yaşamın zorluklarının düşürülmesi ya da 

zorluklarla başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi amacı taşımıştır (Temel & Yıldırım, 

2018, s.202). Çocuklarımıza içine doğdukları dünyada yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

gerekli olan becerileri kazandırmamız gerekmektedir. Çocukların hem kendilerini hem içine 

doğdukları ve yaşayacakları dünyayı anlayabilmeleri için yaşam becerilerine ihtiyaçları 

vardır. Ancak bu sayede özgür kalıp kendi yaşamlarını idame ettirebilecekleri yeterliliğe 

ulaşabileceklerdir (Oktay, 2004). 

Yaşam becerileri günlük yaşamın bireylerden gerçekleştirmelerini beklediği talepleri yerine 

getirebilmeyi ve yaşamın zorluklarıyla etkili şekilde baş edebilmeyi sağlayan istendik 

davranış oluşturan, uyarlanabilir yetenekler bütünüdür (WHO, 1997). Bireylerin hayatlarında 

sürekliliği olan yaşam becerileri önemli ve gereklidir (Cimatti, 2016). Yaşam becerileri tek bir 

beceri türünden ya da gelişim alanına ait becerilerden oluşmaz. Literatürde yaşam becerilerini 

tanımlayan birçok araştırmacının yaşam becerileri konusunda vurguladıkları nokta, özellikle 
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değişim dönemlerinde (okul öncesi ve ergenlik gibi) bireylerin yaşam becerilerini kullanmaya 

ihtiyaç duymalarıdır (Düz & Açak, 2018; Kılıç & Gültekin, 2015; Temel & Yıldırım, 2018; 

Ümmet & Demirci, 2017; WHO, 1997; Yayla Eskici & Özsevgeç, 2019). Günümüz anne-

babalarının çocuk yetiştirme kültürünün de;  teknolojinin ve zamanla oluşan küresel kültürün 

de yetişecek ve yetişmekte olan nesillerden beklentisi yaşam becerilerine sahip olmalarıdır 

(Field, 2000). Çünkü dünyanın ve içindekilerin değişimi ivmelenerek devam etmektedir. 

Yaşam becerilerinin kazandırılmasının yolu eğitimdir. Eğitimin ise insan hayatında en etkili 

olduğu ve kritik öneme sahip dönem okul öncesi dönemdir. Yaşam becerilerinin okul öncesi 

eğitim akışındaki yerini incelemek için Hanley, Fahmie ve Heal tarafından 2014 yılında 

oluşturulan okul öncesinde yaşam becerileri eğitim programında 4 ana başlıkta toplam 13 

yaşam becerisi yer almaktadır. Bu beceriler; Yönergelere uyama (Kişinin ismine uygun 

şekilde yanıt vermesi, Basit yönergelere uyma, Çoklu yönergelere uyma), İşlevsel iletişim 

(Yardım isteme, İlgi/dikkat isteme, Yetişkinlerden rica etmek, Akranlarından rica etmek), 

Gecikmeler için toleranslı olma (Yetişkinlerince ertelenen isteklerde toleranslı olma, 

Akranlarınca ertelenen isteklerde toleranslı olma), Arkadaş ilişkileridir (Teşekkür etme, 

Diğerlerini kabul etme ya da iltifat etme, Önermek ve paylaşmak, Başkalarını stres 

durumlarında rahatlatma) . 

Okul öncesi eğitim programlarında yaşam becerilerinin yerine baktığımızda Montessori, 

Waldorf gibi alternatif eğitimler dikkat çekmektedir. Montessori eğitim programının günlük 

eğitim akışında yer alan Pratik Yaşam Becerileri Etkinlikleri (Bettmann, 2015; Dede & Gece, 

2021; Lillard & Else-Quest, 2006; Montessori, 2013;  Mutlu, Ergişi, Bütün Ayhan & Aral, 

2012; “The Importance of Practical Life Activities Within the Montessori Method” 2021), 

Waldorf eğitim programının günlük ritminde yer alan Ev İşleri ve Sanat Etkinlikleri 

(Bjornholt, 2014; Dahlin, 2009; Mancini & Berger, 2018; Oberski, 2006) yaşam becerileri 

eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca 2013 yılında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul 

Öncesi Eğitim Programı içerisinde yer alan Öz Bakım Becerilerinin de yaşam becerilerini 

geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir (MEB, 2013). 

Yaşam becerilerine sahip çocuklar ileriki yaşantılarında kendilerinin ve çevrelerinin farkında 

oldukları için, içinde bulundukları zor şartlarda dahi hayatta kalabilirler. Tüm bu bilgilerin 

ışığında yaşam becerilerinin çocuğun eğitimindeki ve hayatındaki önemine dair ailelere, 

öğretmenlere ve tüm insanlara bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın 

ülkemizde Waldorf ve Montessori eğitim programlarıının anlaşılması adına yapılan 

literatürdeki az sayıdaki nicel çalışmalardan olması, farklı eğitim programlarında eğitime 
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devam eden çalışma grubu çocuklar olan ender çalışmalardan olması nedeniyle de alana 

önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda araştırmanın amacı Montessori, Waldorf ve MEB okul öncesi eğitim 

programına devam eden 48- 60 aylık çocukların yaşam beceri puanları arasında fark olup 

olmadığının incelenmesidir. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Montessori eğitim programında okul öncesi eğitime devam eden 48-60 ay çocuklar, Waldorf 

eğitim programında okul öncesi eğitime devam eden 48-60 ay çocuklar ile MEB okul öncesi 

eğitimine devam eden 48-60 ay çocuklarının yaşam becerilerini ortaya koymak adına 

gerçekleştirilecek olan bu araştırma bir nedensel karşılaştırma araştırması olacaktır. Nedensel 

karşılaştırma araştırmaları nicel türdedir ve araştırmacının seçtiği insan grupları arasındaki 

farkların neden-sonuçlarını, koşullara ve katılımcılara herhangi bir müdahalede bulunmadan 

belirlemeyi amaçlar (Bilimsel araştırma yöntemleri-1, 2008). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Waldorf okul öncesi eğitimi almakta olan 25 (yirmi beş), 

Montessori okul öncesi eğitimi almakta olan 25 (yirmi beş) ve MEB okul öncesi eğitimi 

almakta olan 27 (yirmi yedi) çocuk oluşturmuştur. Bu araştırmaya toplamda 48-60 aylık 77 

(yetmiş yedi) çocuk katılım sağlamıştır. Okulların seçim kriterleri şu şekilde belirlenmiştir: 

Montessori okulu için Montessori standart materyal setine sahip olması, sertifikalı (AMI veya 

Amerikan Montessori Birliği) öğretmenin bulunması; Waldorf okulu için öğretmenin 

sertifikalı olması ve eğitim ortamının Steiner pedagojisi ilkelerine göre düzenlenmiş 

olmasıdır.  

Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken Waldorf grubu için kurum seçiminde araştırmacı 

tarafından gözlem yapılmış ve Eğitim Sanatı Dostları Derneği işbirliğiyle seçilen MEB’e 

bağlı Waldorf okul öncesi kurumları araştırmaya dahil edilmiştir. Montessori grubu için 

Ankara’da yer alan Montessori Amerikan Montessori Birliği ve Kuzey Amerika Montessori 

Merkezi üyelikleri bulunma kriterlerine göre seçilen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığına bağlı kurumlar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın MEB grubu için 

araştırmacı tarafından özel kurumlara birçok değişken (sosyoekonomik düzey, ebeveyn eğitim 

durumu, bulunduğu çevre vb.) açısından denk olması göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu 

çalışmalar sonucunda kurumlar belirlenmiş ve toplam 77 çocuk çalışmaya anne baba ve 

kurum onayları ile katılım sağlamıştır. 
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Tablo.1  

Araştırmada Yer Alan Çocukların Demografik Özelliklerine Göre Yüzde ve Frekans 

Dağılımları 
  N % 

 

Cinsiyet 

Kız 38 49,35 

Erkek 39 50,64 

Toplam 77 100 

 

 

Yaş Grubu (Ay) 

48-52 10 12,98 

52-56 22 28,57 

56-60 45 

 

58,44 

Toplam 77 100 

 

 

Doğum Sırası 

1. 45 58,44 

2. 27 35,06 

3. ve daha 

fazlası 

5 6,49 

Toplam 77 100 

 

Kardeş Sayısı 

0 22 28,57 

1 32 41,55 

2 ve daha fazla 23 29,87 

Toplam 77 100 

 

 

Eğitim Programı 

Montessori 25 32,46 

Waldorf 25 32,46 

MEB 27 

 

35,06 

Toplam 77 100 

 

Eğitim Programını 

Aldığı Süre 

0-6 ay 12 15,58 

1 sene 27 35,06 

2 sene 16 20,77 

3 sene  22 28,57 

Toplam 77 100 

 

 

Alınan Toplam Okul 

Öncesi Eğitim Süresi 

6 ay  7 9,09 

1 sene 23 29,87 

2 sene 16 20,77 

3 sene ve daha 

fazlası 

31 40,25 

Toplam 77 100 

    

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan çocukların %49,35’nin kız  %50,64’ünün erkek 

olduğu görülmektedir. Çocukların aylık olarak ayrılmış yaş gruplarına bakıldığında %12,98 

48-52’si ay arasında, %28,57’si 52-56 ay arasında ve %58,44’ü 56-60 ay arasındadır. 

Çocukların doğum sıralarına göre dağılımları ise şu şekildedir: çocukların %58,44’ü ailenin 

ilk çocuğu, %35,06’sı ailenin ikinci çocuğu, %6,49’u ailennin üçüncü çocuğudur. Çocuklar 

kardeş sayısına göre yüzdelik dilimde incelendiğinde, çocukların %28,57’sinin hiç kardeşinin 

olmadığı, %41,55’nin bir kardeşe sahip olduğu ve %29,87’sinin 2 veya daha fazla kardeşe 

sahip olduğu görülmektedir. Çocukların %32,46’sı özel Montessori anaokullarında, 32,46’sı 

özel Waldorf anaokullarında ve 35,06’sı bağımsız bir devlet anaokulunda okul öncesi eğitime 
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devam etmektedir. Çocukların yukarıda belirtilen okul öncesi eğitim programlarına (Waldorf, 

Montessori ya da MEB) devam etme durumları %15,58’inin altı ay ve daha az süredir, 

%35,06’sının bir senedir, %20,77’sinin iki senedir, %28,57’sinin ise üç sene veya daha uzun 

süredir okul öncesi eğitim programına devam ettiği şeklindedir. Son olarak çocukların toplam 

okul önesi eğitimi alma sürelerinin yüzdelik dağılımına bakıldığında çocukların %9,09’unun 

altı ay, %29,87’sinin bir sene, %20,77’sinin iki sene ve %40,25’inin üç ve daha uzun sene 

okul öncesi eğitim aldığı tespit edilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için Topçu Bilir tarafından 2019 yılında geliştirilen Erken Çocuklukta 

Yaşam Becerileri Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Bireysel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Erken Çocuklukta Yaşam Becerileri Ölçeği tek boyuttan oluşmakta ve tersine 

madde bulunmamaktadır. Ölçek, 5’li likert tipinde ve 56 maddedir. Ölçeği öğretmenler, 

öğrencileri hakkında doldurmaktadır. Bir çocuğun bu ölçekten alabileceği puan en az 56 ve en 

çok 280’dir. Bireysel Bilgi Formu anne babaların yaş, meslek, eğitim durumu ile çocukların 

cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, doğum sırası, Montessori-Waldorf-MEB okul öncesi eğtim 

programlarından hangisine ve ne kadar süreyle devam ettiği, toplamda ne kadar süredir okul 

öncesi eğitim aldığı bilgilerini içermektedir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından veri 

toplama araçları Google Form şeklinde sekiz okuldan 13 öğretmen ve 77 anne babaya 

ulaştırılmıştır. Anne baba ve kurum onaylarının ardından başlangıç ve sonuç olmak üzere iki 

ölçüm yapılmıştır. Her çocuk için iki ölçüm arasındaki eşittir. Covid- 19 pandemisi nedeniyle 

eğitime verilen aralar ölçüm sürelerine dahil edilmemiştir.  

Veri toplama sürecinde öğretmenlerin öğrecilerine uyguladığı Erken Çocuklukta Yaşam 

Becerileri Ölçeği’nden elde edilen puanlara ek olarak sistematik rastgele örnekleme ile 

seçilmiş çocukların anne babalarından da çocukları hakkında aynı ölçeği doldurmaları 

istenmiştir. Sistematik rastgele örnekleme yöntemi grubun küçük bir örneğini yansıtması 

açısından her eğitim grubundan eşit sayıda çocuk belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 

Sonrasında aynı ölçeğe ait puanlayıcı sayısını arttırmak amacıyla araştırmacı, kurumlardan 

belirlenen çocukları sınıf ortamında gözleme talebinde bulunmuştur. Araştırmacı tarafından 

yapılan bu talep Waldorf ve Montessori eğitim programı uygulayan kurumlarca Covid-19 

pandemi koşulları nedeniyle kabul edilmemiş; ancak MEB okul öncesi programı uygulayan 

kurum araştırmacının pandemi önlemlerine uyması, HES kodu göstermesi ve ateş ölçümü ile 

gözlem yapmasını kabul etmiştir. Böylece Waldorf ve Montessori eğitim programına devam 

eden çocuklar için aynı ölçeğe ait öğretmenleri tarafından doldurulan sonuç test puanları ile 
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anne babaları tarafından dodurulan puanlar sayesinde iki puanlayıcı sağlanmıştır. MEB okul 

öncesi eğitim programına devam eden çocuklar için ise aynı ölçeğe ait öğretmenleri 

tarafından doldurulan sonuç test puanları, aynı ölçeğin anne babalar tarafından 

dodurulmasıyla elde edilen puanlar ve aynı ölçekten araştırmacının gözlermleri sonucu elde 

edilen puanlar sayesinde üç puanlayıcı sağlanmıştır.  

Araştırmanın bir sonraki aşamasında puanlayıcılar arasındaki uyuma bakmak için Kappa 

analizleri yapılmıştır. Kappa katsayısı kategorik (nominal) maddelerin değerlendirilmesinde 

iki punlayıcı/gözlemci arasındaki uyumu ölçen istatistiktir. Kappa analizi puanlayıcılar 

arasındaki uyumun şans eseri olabileceğini de dikkate aldığı için, iki puanlayıcı arasındaki 

yüzdeyi orantı olarak bulunan uyumdan daha güçlü sonuç olarak değerlendirilir. “Cohen’s 

kappa katsayısı” sadece iki gözlemci arasındaki uyumu alır. Bunun yanı sıra 

puanlayıcı/gözlemci sayısı ikiden fazla ise “Fleiss’in kappa katsayısı” kullanılır. κ (Kappa) 

değeri -1 ile +1 arasında bir değer alabilir. Kappa değeri +1 olduğunda iki gözlemci arasında 

mükemmel uyum olduğunu gösterirken, -1 değeri iki gözlemci arasındaki uyumsuzluğun 

mükemmel olduğunu belirtir. Eğer kappa değeri 0 bulunursa, bu iki gözlemci arasındaki 

uyumun şansa bağlı olabileceğini belirtir (Kılıç, 2015). 

Tablo.2                                                                     Tablo.3 

Cohen’s Kappa Değer Aralıkları                            Fleiss’ Kappa Değer Aralıkları                        

 

 

κ değeri  Yorum 

<0.40 Zayıf uyum 

0.40-0.75 

 

Orta-iyi uyum 

0.75 ve üzeri  Mükemmel uyum 

 

(Landis & Koch, 1977) 

κ değeri  Yorum 

 <0 Şansa bağlı 

olabilecek uyumdan 

daha kötü uyum 

olması 

0.01 — 0.20  

 

Önemsiz düzeyde 

uyum olması 

0.21 — 0.40 Zayıf düzeyde uyum 

olması 

0.41 — 0.60 Orta düzeyde uyum 

olması 

0.61 — 0.80 İyi düzeyde uyum 

olması 

0.81 — 1.00  Çok iyi düzeyde 

uyum olması 
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Tüm bilgiler ışığında Waldorf ve Montessori gruplarının iki puanlayıcısı (öğretmen ve anne 

baba) olduğu için Cohen’in Kappa analizi yapılmıştır. Cohen’in Kappa analizi sonucunda 

Waldorf ve Montessori grupları için Kappa uyum değeri puanlayıcılar arasında önemsiz 

düzeyde uyum olduğu şeklinde yorumlanabilir. MEB grubunun üç puanlayıcısı (öğretmen, 

anne baba ve araştırmacı) olduğu için Fleiss’ Kappa analizi yapılmıştır. Fleiss’ Kappa analizi 

sonucunda Kappa uyum değeri 0.40’tan düşük olduğu için MEB grubunun Kappa uyum 

değeri zayıf uyum şeklinde yorumlanabilir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmaya ait veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek için KMO ve 

Bartlett testi değerleri incelenmiş; başlangıç testi için KMO değerinin ,783 ve Barlett 

değerinin ise 5834,930 olduğu; sonuç testi için KMO değerinin ,817 ve Barlett değerinin ise 

6499,957 olduğu belirlenmiştir. KMO değerinin 0,70’ten yüksek olması ve Bartlett testinin p< 

,05 olması veri setinin faktör analizi açısından uygun olduğunu göstermektedir (Eroğlu, 2009, 

sf. 322). Güvenirlik düzeyini ölçmek amacıyla yapılan Cronbach Alfa testi sonucu ise ,991 

olarak bulunmuştur. Bu sonuç araştırmanın yüksek derecede güvenilir olduğunu ortaya 

koymaktadır (Kılıç, 2016). Araştırmadan elde edilen veriler için yapılan normallik analizi 

sonucunda verilerin Kolmogorov Smirnov değerlerinin normal dağılım göstermediği 

görülmüştür. Buradan hareketle çarpıklık ve basıklık değerleri normal kabul edilebilir aralıkta 

(-2, +2) olduğundan parametrik testlerden uygun olanları kullanılmıştır (George & Mallery, 

2010). Araştırmanın çalışma grubunu oluşturacak olan 48-60 aylık okul öncesi eğitime devam 

eden çocukların yaşam becerileri puanlarının, eğitim programı, cinsiyet, anne- baba eğitimi, 

anne-babanın çalışma durumu, anne-babanın yaşı, çocuğun kardeş sayısı ve doğum sırasına 

göre nasıl değiştiğini incelemek için temel problemlerin analizinde tek yönlü Anova 

kullanılmıştır. Araştırmanın tek yönlü Anova analizi başlangıç testi sonuçlarının varyans 

eşitliğine sahip olmaması nedeniyle Post Hoch testlerinden Duncett’s testi ile; sonuç testi 

puanlarının varyans eşitliğine sahip olması nedeniyle Post Hoch testlerinden Bonferonni testi 

ile analiz edilmiştir. Araştırmanın diğer alt problemleri için çift yönlü ve çok yönlü Anova 

analizi yapılmıştır. 

Bulgular 
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Tablo.3 

Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’ne İlişkin Başlangıç testi Puanlarına Ait Tek Yönlü 

Anova Sonuçları 

Eğitim 

Programları 

N X SS F P 

Montessori 25 217. 16 45.28 7.72 0.00 

Waldorf 25 242.36 37.70 

MEB 27 259.18 32.43 

Toplam 77 240.07 41.95   

 

Tablo.2 incelendiğinde farklı eğitim programlarına devam eden çocukların Erken Çocukluk 

Yaşam Becerileri Ölçeği’nden araştırma öncesi aldıkları puanların eğitim programları 

arasında anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=7.72; p<0.05). Çocukların Erken 

Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’den araştırma öncesi aldıkları puanların ortalamaları 

eğitim programlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru; MEB, Waldorf, Montessori 

şeklinde olduğu bulunmuştur. 

Tablo.4 

Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’ne İlişkin Sonuç testi Puanlarına Ait Tek Yönlü 

ANOVA Test Sonuçları 

Eğitim 

Programları 

N X SS F P 

Montessori 25 218.32 56.11 4.70 0.01 

Waldorf 25 248.56 32.97 

MEB 27 251.74 36.38 

Toplam 77 239.85 44.92   

 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

220 

 

Tablo.4’te görüldüğü üzere çocukların Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’den eğitim 

programına belirli bir süre aldıktan sonraki sonuç testi ile eğitim programları arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur (F=4.70; p<0.05). Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’den eğitim 

programını belirli bir süre aldıktan sonraki sonuç testi puanları arasındaki farklıkları 

belirlemek için yapılan Post-Hoc  testlerinden Bonferonni testine göre Erken Çocukluk 

Yaşam Becerileri ölçeğinin ölçüm puanlarına bakıldığında MEB eğitim programına ve 

Waldorf eğitim programına devam eden çocukların yaşam becerisi puanlarının Montessori 

eğitim programına devam eden çocukların yaşam becerisi puanlarına göre  anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüştür. Çocukların Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği’den eğitim 

programına belirli bir süre aldıktan sonraki sonuç testi puanların ortalamaları eğitim 

programlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru; MEB, Waldorf, Montessori şeklinde 

olduğu bulunmuştur. 
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Tablo.5 

Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Çocukların Aldıkları Toplam Okul Öncesi Eğitim Süreleri İle Yaşam Beceri Başlangıç-Sonuç Test 

Puanları Çok Yönlü Anova Sonuçları  

Kaynak Bağımsız 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F Sig. Anlamlı 

Farklılık 

Düzeltilmiş 

Model 

Başlangıç 

testi 

51487,88

3a 

10 5148,788 4,128 ,000  

Sonuç 

testi 

68638,17

7b 

10 6863,818 5,345 ,000  

Kesişme Başlangıç 

testi 

2809887,

577 

1 2809887,577 2252,835 ,000  

Sonuç 

testi 

2787161,

766 

1 2787161,766 2170,296 ,000  

Egitimprog Başlangıç 

testi 

33510,16

2 

2 16755,081 13,433 ,000 MEB; 

WaldrfMonte

ssori 

Sonuç 

testi 

27634,57

0 

2 13817,285 10,759 ,000 MEB; 

WaldrfMonte

ssori 
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Toplam Okul 

Öncesi Eğitim 

Süresi 

Başlangıç 

testi 

20023,06

5 

3 6674,355 5,351 ,002 3+ sene 0-6 ay 

Sonuç 

testi 

29183,20

3 

3 9727,734 7,575 ,000 3+ sene 0-6 

ay; 1 sene 

Egitimprog * 

Toplam Okul 

Öncesi Eğitim 

Süresi 

Başlangıç 

testi 

7621,613 5 1524,323 1,222 ,309  

Sonuç 

testi 

14661,40

1 

5 2932,280 2,283 ,056  

Hata Başlangıç 

testi 

82319,64

9 

66 1247,267    

Sonuç 

testi 

84759,25

2 

66 1284,231    

Total Başlangıç 

testi 

4571888,

000 

77     

Sonuç 

testi 

4583319,

000 

77     

Düzeltilmiş 

Toplam 

Başlangıç 

testi 

133807,5

32 

76     

Sonuç 

testi 

153397,4

29 

76     
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Tablo.5 incelendiğinde 48-60 aylık çocukların yaşam becerileri başlangıç ve sonuç test 

puanları arasında MEB okul öncesi eğitim programına, Waldorf okul öncesi eğitim 

programına ve Montessori eğitim programına devam etme durumları arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur; (Fbaşlangıç= 13.43; p<0.05; Fsonuç=10.75; p<0.05); çocukların okul öncesi 

eğitim aldığı süre arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Fbaşlangıç= 5.35; p<0.05; Fsonuç= 

7.57; p<0.05);  hem eğitim programı hem de okul öncesi eğitim aldığı süre arasında anlamlı 

farklılık bulunamamıştır (Fbaşlangıç= 1.22; p>0.05; Fsonuç=2.28; p>0.05). 

Sonuç 

Bu araştırma, 48-60 aylık çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim programlarının, 

çocukların yaşam becerileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Nedensel karşılaştırma yöntemi uygulanan bu araştırmada başlangıç ve sonuç puanları her 

grup için eşit sürede ölçülmüştür.  Ancak MEB ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

bakanlıkları tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde Covid-19 küresel salgını 

neticesinde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen aralar nedeniyle 

grupların başlangıç ölçümleri farklı zamanlarda yapmak mecburiyeti doğmuştur. Bu durumda 

pandeminin araştırmacı tarafından öngörülememesi nedeni ile MEB ve Montessori grubunun 

başlangıç testleri yüz yüze eğitime ara verilmeden önce; Waldorf grubunun başlangıç testleri 

ise okul öncesi kurumlarda tekrar yüz yüze eğitime geçildiği zaman yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda ilk temel problem olan Waldorf, Montessori ve MEB Okul Öncesi 

Eğitim Programlarına Devam Eden 48- 60 Aylık Çocukların Yaşam Beceri Başlangıç Test 

Puanlarının İncelenmesi için yapılan Anova sonucunda Waldorf, Montessori ve MEB okul 

öncesi eğitim programına devam eden çocukların yaşam becerileri başlangıç puanları 

arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu durum çocukların başlangıç ölçümlerinin 

yapıldığı anda yaşam becerileri açısından denk olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Başlangıç puanları arasında tespit edilen anlamlı farklılığın nedeninin başlangıç ölçümlerinin 

eğitim öğretim yılının farklı zamanlarında yapmak mecburiyeti olduğu düşünülebilir. Çünkü 

gelişim, doğası gereği zamanla birlikte yaşanır ve süreklidir (Senemoğlu, 2018). Ancak 

Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara grupların başlangıç ölçümleri 

arasında zaman farkına yol açmıştır.  
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Araştırmanın ikinci temel problemini oluşturan Waldorf, Montessori ve MEB Okul Öncesi 

Eğitim Programlarına Devam Eden 48- 60 Aylık Çocukların Yaşam Beceri Sonuç Test 

Puanlarının İncelenmesi için yapılan Anova sonucunda Waldorf, Montessori ve MEB okul 

öncesi eğitim programına devam eden çocukların yaşam becerileri sonuç puanları arasında 

anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Farklı eğitim programlarını inceleyen araştırmalar 

incelendiğinde son ölçümlerinde gruplar arası anlamlı farklılık görülmüştür (DeLuca & 

Hughes, 2014; Dereli İman, 2017,  Hughes, 2013; Lawton, 2016; Martzog, Kuttner & Pollak, 

2016; Uçar, 2019). Bu durum okul öncesi eğitimde yaşam becerileri gelişimini destekleme 

oranlarında Waldorf, Montessori ve MEB eğitim programlarının farklılaştığı şeklinde 

yorumlanabilir. Bu anlamlı farklılığın Montessori eğitim programının aksine; MEB ve 

Waldorf eğitim programlarının lehine olduğu görülmüştür.  

Araştırmanın Waldorf, Montessori ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programlarına Devam Eden 

48- 60 Aylık Çocukların Aldıkları Toplam Okul Öncesi Eğitim Süreleri İle Yaşam Beceri 

Başlangıç-Sonuç Test Puanlarının İncelenmesi alt problemi için de Manova yapılmıştır. Bu 

alt problem için yapılan analizler sonucunda başlangıç ölçümleri okul öncesi eğitime 3 sene 

ve üzeri zamandır devam eden çocukların yaşam beceri puanlarının 0-6 ay arasında bir 

süredir devam eden çocuklara göre; sonuç ölçümleri okul öncesi eğitime 3 sene ve üzeri 

zamandır devam eden çocukların yaşam beceri puanlarının 1 sene ve 0-6 ay arasında bir 

süredir devam eden çocuklara anlamlı oranda farklılaştığı görülmüştür. Bu durum devam 

edilen okul öncesi eğitim süresi uzunluğu ile yaşam becerileri gelişimi arasında pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir (Ceylan & Gök Çolak, 2019; Hanley vd., 2007, 

2014; Luczynski & Haney, 2013; Mohtadi & Zboon, 2017; Sharqawi, 2015; Topçu Bilir, 

2019; Yalçıntaş Sezgin, 2018; Yıldırım, 2017). Ayrıca bu alt problemin sonucunda MEB ve 

Waldorf okul öncesi eğitimine aynı süredir devam eden çocukların yaşam becerileri puanları 

ile Montessori okul öncesi eğitimine aynı süredir devam eden çocukların yaşam becerileri 

puanları arasında MEB ve Waldorf lehine farklılık görülmüştür. Bir başka değişle eşit süredir 

okul öncesi eğitim alan çocukların yaşam becerileri gelişimini desteklemede Waldorf ve 

MEB eğitim programlarının Monstessori eğitim programına göre daha etkili olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmanın sonraki üç alt probleminde sadece belirli okul öncesi eğitime devam etme 

süreleri değişken olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın başlangıç-sonuç ölçümleri arasında 

çocukların aldıkları okul öncesi eğitim programına araştırmacı tarafından herhangi bir yaşam 
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becerileri eğitimi verilmemiştir. Buradaki amaç araştırmada yer alan okul öncesi 

programlarının yaşam becerileri gelişimini destekleyip desteklemediğinin belirlenmesidir. Bu 

doğrultuda Montessori Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Eden 48- 60 Aylık 

Çocukların Sadece Montessori Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Ettiği Süre İle Yaşam 

Beceri Başlangıç-Sonuç Test Puanlarının İncelenmesi için yapılan çift yönlü Anova 

sonucunda yaşam beceri puanları sonuç puan ortalamalarının başlangıç puanlarından daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Montessori okul öncesi eğitimini daha uzun süredir alan 

çocukların yaşam becerilerinde; Montessori okul öncesi eğitimini daha kısa süredir alan 

çocuklara göre anlamlı ve pozitif yönlü bir farklılık olduğu bulunmuştur. Böylece alınan 

Montessori eğitiminin süresinin okul öncesi dönem çocuklarındaki yaşam becerileri gelişim 

üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir (Burbank vd., 2020; Dereli İman, Danışman, Akın 

Demircan & Yaya, 2019; Hiles, 2018; Holmes, 2018; Murray, Daust & Chen, 2019).  

Waldorf Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Eden 48- 60 Aylık Çocukların Sadece 

Waldorf Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Ettiği Süre İle Yaşam Beceri Başlangıç-

Sonuç Test Puanlarının İncelenmesi alt problemi için yapılan çift yönlü Anova sonucunda 

Waldorf okul öncesi eğitimini daha uzun süredir alan çocukların yaşam becerilerinin daha 

kısa süredir alan çocuklara göre daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir. Böylece alınan 

Waldorf eğitiminin süresinin okul öncesi dönem çocuklarındaki yaşam becerileri gelişim 

üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir (Bilde, Damme, Lamoate & Fraine, 2013; Darian, 

2012; Follari, 2019; Martzog vd., 2016; Mavrelos & Daradoumis, 2020).  

Araştırmanın son alt problemi olan MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Eden 48- 

60 Aylık Çocukların Sadece MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Devam Ettiği Süre İle 

Yaşam Beceri Başlangıç-Sonuç Test Puanlarının İncelenmesi alt problemi için yapılan çift 

yönlü Anova sonucunda MEB okul öncesi eğitim süresinin artması ile çocukların yaşam 

becerileri puanlarının arttığı görülmüştür. Alan yazın incelendiğinde son yıllarda örneklemi 

MEB okul öncesi eğitim programına devam eden çocuklardan oluşan araştırmaların büyük 

çoğunluğu, çocuklara belirli bir yaşam becerileri eğitim programı uygulanmadan önce ve 

sonra alınan yaşam becerileri puanlarının incelendiği görülmüştür (Göktürk İnce, 2014; Kaya, 

2016; Topçu Bilir, 2019; Yıldırım, 2017). Ancak birçok araştırmacı MEB okul öncesi eğitim 

programının gerek öz bakım (Çelik & Şahin, 2021; Dinçer, Demiriz & Ergül, 2017), dil ve 

sosyal duygusal (Öztürk & Bektaş, 2018) gelişim alanlarına ait kazanımlarının gerekse spor 
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ve beden eğitimi (Özyürek, Özkan, Bedge & Yavuz, 2015) faaliyetlerinden elde edilen 

kazanımların okul öncesi dönem yaşam becerileri gelişimini desteklediğine yöneliktir.  

Çalışma grubunda yer alan çocukların yalnızca devam etmekte oldukları okul öncesi eğitim 

programlarındayken ölçülen başlangıç ve sonuç puanlarının; Montessori ve Waldorf eğitim 

programları için sonuç puanlarının lehine, MEB için başlangıç puanlarının lehine olduğu 

tespit edilmiştir. İki ölçüm arasındaki puan ortalamalarının farkları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı bulgulanmıştır. İki ölçüm arasında sonuç puanları ile başlangıç puanları arasında; 

Waldorf +6,20; Montessori +1,16 ve MEB -7,44 puan fark olduğu görülmüştür.  

MEB okul öncesi eğitim programına devam eden öğretmenlerin, öğrencileri için 

doldurdukları ölçeğe göre yaşam beceri puanlarının yüksek olması iki nedenle açıklanabilir. 

İlk olarak öğretmenlerin objektif değerlendirme yapmamalarıdır. Öğretmenler bu tip 

değerlendirmelerde kendi yetkinliklerinin eleştirileceği ya da değerlendirileceğini 

düşündüklerinden çocuklardaki puanları yüksek işaretlemiş olabilirler.  Bu durum göze önüne 

alınarak araştırmacı tarafından da gözlem yapılmıştır.  

Gözlem sonucu MEB eğitim programına devam eden çocukların yaşam becerilerinin 

öğretmenlerinin puanladığı derecede gelişmiş olmadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin tesadüfi 

puanlaması ya da öğretmenlik yeterliliklerinin eleştirileceği endişesinin bu duruma yol açmış 

olabileceği düşünülebilir. Korkmaz, Şahin ve Yeşil 2011 yılında yaptıkları araştırmada,  

araştırmaya katılan 112 MEB öğretmenin bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili olarak yalnızca 

%33,9’unun kendini bilimsel araştırma süreçlerinde yetkin olarak gördüğünü belirtmiştir. 

Ayrıca %33,3’ü Korkmaz ve diğerlerinden (2011) aktarıldığı üzere “bilimsel bir araştırmada 

verilerin toplanması sürecinde katılımcıların zorluk çıkarması ve hedef kitleye ulaşamama 

sorunu olduğuna, önemli bir bölümü ise veri toplama araçlarına verilen cevapların sübjektif, 

samimiyetsiz veya gayri ciddi olduğundan dolayı sorun yaşandığına inandıkları söylenebilir.” 

şeklindedir. Aynı araştırmada öğretmenlerin araştırmacılara yardımcı olmama nedenleri 

incelendiğinde öğretmenlerin araştırmanın gereksiz ve/veya amacına ulaşmayacağı (%26,7), 

araştırmanın vakit kaybı olduğu (%17,8), okul yönetimince yapılan emrivakiler, 

araştırmacının yapması gereken işi yaptığı düşüncesi, zamanlama yanlışlığı, anket 

doldurmanın çok sıkıcı olması, katılım taleplerinin sıklıkla istenmesi, araştırmacıların 

kendilerini öğretmenlerden üstün görmeleri, araştırmacıların unvan kazanma arzuları için bu 

çalışmaları talep ettikleri (28,5),  gibi düşüncelerde oldukları ve %15,1’inin de araştırma 

konusunun öneminin ve bilimsel araştırmanın ciddiyetinin farkında olmadığı görülmüştür.  
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Araştırmacı tarafından yapılan gözlem sonuçları ile öğretmenlerin yaptıkları 

değerlendirmelerin sonuçlarını karşılaştırmak amacı ile puanlayıcılar arasındaki uyuma 

bakılmıştır. İki puanlayıcının aynı ölçüm için verdikleri cevaplar arasındaki uyumun 

belirlenmesi için yapılan Cohen’s Kappa analizi bu araştırmanın MEB grubu için 0.20 

değerinin altındadır. Bu değer bilimsel kabul edilebilirlik oranın altında zayıf uyum 

göstermesi de öğretmenlerin objektif yanıt vermediğini doğrular niteliktedir (Landis & Koch, 

1977).  

Ayrıca MEB programına devam eden çocukların puanlarının dikkat çeker düzeyde yüksek 

olması ve yaşam becerileri başlangıç puanlarının, sonuç puanlarından düşük olması da bize 

MEB grubu öğretmenlerinin sağlıklı ölçüm yapmadıklarını göstermektedir. Çünkü başlangıç 

puanlarının, sonuç puanlarından yüksek olması çocukların gelişiminde gerileme olması 

anlamına gelir ki gelişimde gerileme yaşanması için çocukların travmatik yaşantı veya ağır 

hastalık geçirmesi durumunda mümkün olabilir. Çünkü gelişim daima ve zorluklara doğru 

ilerler (Senemoğlu, 2018). Okul öncesi eğitim almamış olsalar dahi doğal gelişimleri sonucu 

çocukların yaşam becerileri puanları yükselecektir ve okul öncesi eğitim yaşam becerileri 

gelişimini destekleyecek ya da hızlandıracak niteliktedir. Bu nedenle de MEB eğitim 

programına devam çocukların yaşam becerileri puanlarındaki düşüş tamamen öğretmenlerin 

değerlendirmede objektif olmamaları ile açıklanabilir. 

Öneriler 

Waldorf, Montessori ve MEB okul öncesi eğitim programına devam eden 48-60 aylık 

çocukların yaşam beceri puanları arasında fark olup olmadığının incelenmesi amacı ile 

yapılan araştırma sonuçları doğrultusunda; akademisyenlere, öğretmenlere ve MEB’e öneriler 

şu şekildedir:  

 Bu araştırma 5 il, 8 kurum, 3 okul öncesi eğitim programı ve 77 çocukla, Covid-19 

pandemi kısıtlamaları dahilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları yüzyüze 

eğitim dönemleri ve tüm okul öncesi dönem çocukları, kurumları ve eğitim 

programları için genellenemez. Bu sebepten dolayı benzer çalışmalar farklı il, kurum, 

örneklem ve eğitim programları ile yapılabilir.  

 Ülkemizde farklı eğitim programlarında (Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, Head 

Start, Orman Okulları vb.) veren kurumlar mevcuttur. Ancak kurumların ilgili eğitim 

programlarını gerçekte uyulayıp uygulamadığı tartışmalıdır. Çocukların ve anne 

babaların mağdur olmamaları adına MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
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ve eğitim programları alanında uzman akademisyenler işbirliğiyle farklı eğitim 

programlarının uygulamaları denetlenebilir.  

 Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı incelendiğinde yaşam 

becerilerinin bir kısmı diğer gelişim alanlarının kazanım ve göstergeleri altında yer 

almakta; bir kısmı ise hiçbir şekilde yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle MEB okul 

öncesi eğitim müfredatına yaşam becerileri gelişimi kazanım ve göstergeleri ek bir 

başlık altında derlenebilir.  

 Yaşam becerileri aile, öğretmen ve müdürlerce günlük yaşam akışı içerisinde doğal 

olarak yaşanılan beceriler olduğuna ve yaşam becerileri eğitimine ihtiyaç duyulmadığı 

gibi bir yanlış inanç sözkonusudur. Bu inançlar bakanlık ve okul idaresi kanallarınca; 

TV, sosyal medya, projeler, hizmet içi eğitimlerce düzeltilebilir.  

 Hizmet içi eğitim uygulamaları gözden geçirilebilir. 

 Öğretmenler ve akademisyenler hizmet içi eğitimde buluşturularak okul öncesi 

eğitimi alanını zenginleştirmeye dair çalıştaylar yapılabilir.  

 Öğretmenler ve anne babalar bilimsel araştırmaların amaçları, gerekliliği, yansızlığı 

ve önemi hakkında bakanlık ve okul idarelerince bilgilendirilebilir.  

 Okul öncesi eğitimi geliştirmeye yönelik, çalışma grubu çocuklar olan çalışmalarda 

sağlıklı veri aktarımı ile okul öncesi eğitim alanını geliştirmeye yönelik bilimsel 

çalışmalar yapılabilmesi açısından aile, öğretmen ve müdürlere eğitimler verilebilir.  
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Özet 

Türkiye’ye bulunduğu konum itibarıyla 2011 yılından itibaren özellikle Suriye’de çıkan iç 

savaş sebebiyle çok yoğun bir göç yaşanmıştır.  Geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşlar 

için sosyo-kültürel açıdan uyum sağlayabilmeleri adına 2016 yılında Avrupa Birliğiyle 

imzalanan protokolle Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 

Desteklenmesi Projesi (PİKTES) faaliyetlerine başlamıştır. GEM (Geçici Eğitim 

Merkezi)’lerde, kamplarda ve devlet okullarında yabancı uyruklu öğrencilere eğitim 

verilmesiyle başlanan projenin faaliyetleri Suriyeli vatandaşların uzun vaatte ülkelerine 

dönmeyecekleri düşüncesiyle sadece devlet okullarında devam etmektedir (MEB). Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerileri düzeylerinin 

arttırılması yoluyla eğitim sistemine uyumlarının sağlanması için 2019/15 genelgesiyle devlet 

okullarında uyum sınıfları açılmıştır. Uyum sınıfı dersleri PİKTES Öğretmenleri tarafından 

verilmektedir. Uyum sınıflarında eğitime devam eden Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi 

ile ilgili PİKTES öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak ve çıkan sonuçlara göre 

önerilerde bulunmak amacıyla yapılan çalışmada nitel araştırma desenlerinde durum 

çalışması kullanılmıştır. PİKTES öğretmenlerinin görüşleri yarı yapılanmış görüşme 

tekniğiyle alınıp analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda PİKTES öğretmenlerinin uyum 

sınıflarındaki öğretim sürecinin öğrencilerin dil ve öğrenme hazırbulunuşluk seviyeleri 

dikkate alınarak düzenlenmesi ve geliştirilmesinin gerekliliğine yönelik görüş bildirdikleri 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenciler, uyum sınıfları, PİKTES öğretmenleri 
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Opinions of PIKTES Teachers on Integration Classes 

Abstrac 

Due to its location, Turkey has experienced a very intense migration since 2011, especially 

due to the civil war in Syria. In order for Syrian citizens under temporary protection to adapt 

socio-culturally, the Project on Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish 

Education System (PİKTES) started its activities with the protocol signed with the European 

Union in 2016. The activities of the project, which started with the education of foreign 

students in TECs (Temporary Education Centers), camps and public schools, continue only in 

public schools with the thought that Syrian citizens will not return to their country in a long-

term promise (MEB). Integration classes were opened in public schools with the 2019/15 

circular in order to ensure that foreign students adapt to the education system by increasing 

the level of Turkish language skills by the Ministry of National Education. Integration class 

lessons are given by PİKTES Teachers. A case study was used in qualitative research designs 

in the study conducted in order to reveal the views of PİKTES teachers about the education of 

foreign students who continue their education in integration classes and to make suggestions 

according to the results. The opinions of PİKTES teachers were taken and analyzed by semi-

structured interview technique. As a result of the research, it was observed that the PİKTES 

teachers expressed their views on the necessity of organizing and developing the teaching 

process in the integration classes in accordance with the language and learning readiness 

levels of the students. 

Keywords: Foreign students, integration classes, PIKTES teachers 

Giriş 

Göç; süresi, yapısı ve sebebi ne olursa olsun bir kişinin veya bir grup insanın bir devlet içinde 

ya da bir uluslararası sınırı geçerek yer değiştirdiği nüfus hareketidir (IOM). İnsanların 

yaşadıkları yerleri bırakıp göç etmesinin altında yatan birçok neden vardır (Çelikkol, 

Karaibahimoğlu, Tokgöz,2018). Göç nedenleri genel olarak; siyasi ve ekonomik problemler 

en önemlileri olmak üzere, çevre şartlarındaki bozulmalar, eğitim olanaklarının yetersizliği, 

nüfus problemleri, savaşlar şeklinde sıralanmaktadır (Kaştan, 2015). 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle geçmiş dönemlerde “göç veren ülke” 

konumundayken 1970’li yıllardan itibaren çok çeşitli ülkelerden göçmen akımına uğradığı 

için “göç alan ülke” konumuna gelmiştir (Sarıtaş, Şahin, Çatalbaş,2016; Karaağaç, 
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Güvenç,2019; Dilmaç, Şimşir,2018). Türkiye’ye doğru göç hareketlerinin hız kazandığı 

dönemlerden birisi de 2011 yılında Suriye Arap Cumhuriyetinde başlayan iç savaştır. İçişleri 

Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’nün verdiği istatistiklere göre 

31.03.2021 tarihi itibarıyla ülkemizde bulunan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeli” sayısı 

3.665.946’dır. Kadınların sayısı 1.694.064, erkeklerin sayısı 1. 971.882 ‘tür. Suriyelilerin yaş 

dağılımı incelendiğinde 5-18 yaş aralığındaki kişi sayısının 1. 236.153 olduğu görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 

ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki 5-17 yaş aralığındaki eğitim çağ nüfusu her yıl 

artış göstermektedir. Eğitim öğretim hizmetleri bu veriler doğrultusunda planlanarak 

gerçekleştirilmektedir.  

Türkiye, temel eğitim çağındaki Suriyeli çocukların eğitimlerine yönelik politikalar 

geliştirmiştir. AFAD tarafından kurulan kamplarda ilk kez Suriyeli çocuklar kendi dillerinde 

ve müfredatlarında eğitim almaya başlamıştır (Emin,2016). Ancak kamp dışında da çok fazla 

mültecinin olması verilen eğitim alanının genişletilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle MEB 

tarafından çıkarılan 2014/21 sayılı sayılı Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri 

Genelgesiyle kamp dışında Geçici Eğitim Merkezlerinde ve devlet okullarında da eğitim 

faaliyetlerinin sürdürülmesi belirtilmiştir. Bu kurumlara kayıt yaptırabilmenin koşulu yabancı 

kimlik numarasının bulunmasıdır. Suriyeli öğrencilerin okullara kayıt yaptırabilmeleri ve 

devam durumları, sınav başarılarının takibi için Millî Eğitim Bakanlığı Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi” 

(YÖBİS) geliştirilmiştir (Karaağaç, Güvenç,2019; Aksoy,2020). 

Suriye’de devam eden iç savasın uzaması ve Türkiye’deki Suriyelileri kısa vadede ülkelerine 

dönmeyecekleri düşüncesiyle entegrasyonun artmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır 

(Kara, Yiğit, Ağırman,2020). Millî Eğitim Bakanlığının 19.07.2017 tarihli Yabancı Uyruklu 

Öğrenciler konulu yazısı ile geçici koruma altındaki öğrencilerin resmi okullara 

kaydedilmeleri ve geçici eğitim merkezlerinin kapatılması ve geçiş sürecine yönelik gerekli 

hazırlıkların planlanması duyurulmuştur (MEB,2017). 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Kasım 2020 verilerine göre 1.197.124 olan eğitim 

çağındaki geçici koruma altındaki nüfusun kademeli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

resmî okullara kaydedilmesi çalışmaları devam etmektedir. E-okul sisteminde; 757,259, 

YÖBİS (Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi) 11,580 öğrenci kaydı bulunmaktadır. Milli 
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Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün okullara göndermiş olduğu  

“Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları” konulu 2020/7 genelgesine göre; Yabancı öğrencilerin 

Türk eğitim sistemine uyumunun arttırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının 

başında tüm okul türlerinde 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sınıf düzeyinde uyum sınıfı açılmış ve 

Bakanlıkça yapılan sınavda 60 altı alan öğrenciler bu sınıflara alınmıştır. Fakat 2019-2020 

eğitim öğretim yılının ikinci dönemine denk gelen Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yüz 

yüze eğitime ara verilmiş ve uyum sınıflarında değişiklik yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 

2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul üçüncü sınıfa devam eden yabancı öğrencilerden 

Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlar okul müdürlüklerince kurulan komisyon tarafından 

değerlendirmesi yapılarak uyum sınıfına kaydedilmiştir. Uyum sınıflarında dersler birbirini 

takip eden iki dönem şeklinde PİKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) Öğretmenleri tarafından verilir. Uyum sınıfları için 

hazırlanan ders çizelgesinde; Yabancılar için Türkçe dersinin yanı sıra Matematik, Hayat 

Bilgisi, Fen Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi ve Oyun dersleri yer 

almaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; uyum sınıflarında eğitime devam eden Yabancı uyruklu öğrencilerin 

eğitimi ile ilgili PİKTES öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. PİKTES öğretmenlerinin ders kazanımlarının öğrenci hazırbulunuşluk ve dil seviyelerine 

uygunluğuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. PİKTES öğretmenlerinin ders içeriklerinin öğrenci hazırbulunuşluk ve dil seviyelerine 

uygunluğuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. PİKTES öğretmenlerinin derslerde kullanılan öğretim stratejilerine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

4. PİKTES öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye faaliyetlerine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

5. PİKTES öğretmenlerinin uyum sınıflarında yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? 
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6. PİKTES öğretmenlerinin uyum sınıfında yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri 

nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum 

çalışması “nasıl” ve “niçin “sorularını temel alan,  araştırmacının kontrol edemediği bir 

olguyu ya da olayı derinlemesine inceleme fırsatı veren bir araştırma türüdür. (Yıldırım ve 

Şimşek,2018). Araştırma verileri görüşme yöntemiyle, yarı yapılandırılmış sorular 

aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme belli bir amaç doğrultusunda çoğunlukla karşılıklı 

konuşma yoluyla sözel bilgi toplama tekniğidir (Erkuş,2009; Kıncal,2010). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu Antalya ilinde bulunan uyum sınıfında derse giren 68 PİKTES 

öğretmeni arasından kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenmiş 14 

öğretmenden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Görüşme soruları yarı yapılandırılmış şekilde ZOOM uygulaması üzerinden PİKTES 

öğretmenlerine sorulmuştur. Görüşmeler ortalama 15-40 dakika arasında sürmüştür. 

Görüşmeler öğretmenlerin izni dahilinde kayıt altına alınmış ve kayıtlar yeniden izlenerek ve 

yazıya dökülmüş ve veriler analiz edilmiştir. Görüşmede katılımcıların isimleri gizli 

tutularak,  Ö1, Ö2,…….Ö14 kodları verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 

Betimsel analiz yaklaşımına göre elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Ede edilen veriler sistematik ve açık şekilde betimlenir. Daha sonra 

yapılan betimlemeler açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek,2018).  

Bulgular 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Tablo 1. PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Türkçe 

Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin 

Görüşleri  

Temalar  Kodlar Frekans 

Uygun  Öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun 

Öğrenciler okuma yazma bilse kazanımlar uygun 

Öğrenci dil seviyesine uygun 

1 

1 

1 

Uygun Değil Okuma-yazmaya ayrılan zaman kısıtlı 

3. sınıf hazırbulunuşluk yok 

Türkçe kelime dağarcığı 

Programdaki kazanımlar yeterli değil 

 

9 

7 

1 

1 

Sıkıntılar  Türkçe dil kitabı ile kazanımlar arasındaki 

farklılık 

Seviye belirleme sınavında alınan puanların 

çocuğun seviyesini yansıtmaması 

Uzaktan eğitimle kazanımların hepsinin 

verilememesi 

Çocuğun sosyal durumu 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların çok azı Türkçe dersi kazanımlarınının öğrenci 

hazırbulunuşluğuna ve dil seviyesine uygun olduğunu belirtmiş, öğrencinin okuma yazma 

bilerek eğitim öğretim sürecine başlamış olması durumunda kazanımların gerçekleştirilebilir 

olduğunu ifade etmişlerdir. Kazanımlarda okuma yazmaya ayrılan zamanın kısıtlı olduğunu, 

öğrencilerde 3. Sınıf hazırbulunuşluğun olmadığını, Türkçe kelime dağarcıklarının yetersiz 

olduğunu, programdaki kazanımların yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Sıkıntılar olarak ise 

Türkçe dil kitabı ile kazanımlar arasında farklılıklar olduğunu, seviye belirleme sınavlarında 

alınan puanların öğrencinin seviyesini yansıtmadığı, uzaktan eğitimle kazanımların hepsinin 

verilemediğini söylemişleridir. Bu ifadeleri destekleyen öğretmenin (Ö5) görüşü şu 

şekildedir:  “Öğrencilerimiz 3. Sınıf olmalarına rağmen, birçoğu okuma yazma bilmiyor. 

Programda okuma yazma öğretimine 2 hafta yer verilmiş. Bu çocukları 1. sınıf seviyesinde 

düşünerek en az bir dönem okuma yazma öğretimi yapılmalı.” 

Tablo 2: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Matematik 

Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin 

Görüşleri 
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Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Uygun 

 

Dört işlem bilgisine sahipse 

Görsellerle desteklenirse 

Sözel ifade edilirse 

Sayıların öğrenimi kazanımları 

Türkçe okuma yazma öğrendikten sonra 

matematik kazanımları 

4 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

Uygun Değil 

3. sınıfa hazırbulunuşluklarının olmaması 

Dil seviyesi yetersizliği nedeniyle problem 

çözememe 

Sayıları bilmediği için dört işlem yapamama 

Türkçe kelime dağarcığının yetersizliği 

 

9 

5 

 

2 

1 

 

Sıkıntılar  

Kazanımların anlaşılır olmaması 

Okuma yazma öğretimi yapıldığı için matematik 

dersinin işlenememesi 

Uzaktan eğitimde kazanımların verilememesi 

2 

1 

 

1 

 

Tablo 2 incelendiğinde, 4 katılımcı dört işlem bilgisinin uygun olduğunu, çok az katılımcı 

kazanımların; görsellerle desteklenirse, sözel ifade edilirse, Türkçe okuma yazma 

öğrendikten sonra uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler en çok öğrencilerde 3. Sınıf 

hazırbulunuşluğunun olmadığını daha sonra sırasıyla;  dil seviyelerinin yetersizliği nedeniyle 

problem çözemediklerini, sayıları bildikleri için dört işlem yapamadıklarını, Türkçe kelime 

dağarcığının yetersiz olmasından dolayı kazanımların uygun olmadığını ifade etmişlerdir. 

Sıkıntılar olarak ise; kazanımların anlaşılır olmamasını, okuma yazma öğretimi yapıldığı için 

matematik dersinin yapılamadığını, uzaktan eğitimle kazanımların verilemediğini 

belirmişlerdir. Ö7 kodlu öğretmen matematik kazanımlarına ilişkin görüşlerini şu şekilde 

belirtmiştir.  “Dört işlem sorularını yapabiliyorlar, fakat problem çözme kısmında kelime 

dağarcıkları yetersiz kaldığı için soruları anlayamıyorlar .” 

Tablo 3: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Hayat 

Bilgisi Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna 

İlişkin Görüşleri 
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Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Uygun 

 

 

Günlük hayatla bağlantılı kazanımlar 

Konuşma becerisine katkı sağlaması 

Okuma yazma bilse kazanımlar  

Basite indirgenirse 

Tematik yaklaşım olması 

 

4 

2 

2 

1 

1 

 

Uygun Değil 

 

Kelime dağarcığının yetersiz olması 

Günlük yaşamla bağlantılı olmayan kazanımlar 

3. sınıf hazırbulunuşluk yok 

Kazanımlar kademeli olmadığı için 

 

 

6 

4 

4 

1 

 

 

Sıkıntılar  

Okuma yazma bilmemesi 

Kültürel faklılık 

 

3 

1 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin günlük hayatla bağlantılı kazanımları uygun buldukları 

fakat, günlük hayatla ilişkilendirilemeyen kazanımları öğrenci hazırbulunuşluk ve dil 

seviyelerine uygun bulmadıkları görülmüştür. 2 öğretmen konuşma becerisine katkı sağladığı 

için uygun bulmuştur. Az sayıda öğretmen öğrenciler okuma yazma bilse, kazanımlar basite 

indirgenerek verilirse ve tematik yaklaşımdan dolayı uygun bulduğunu ifade etmişlerdir. Altı 

öğretmen kelime dağarcığının yetersiz olmasından, dört öğretmen öğrencilerin 3. Sınıf 

hazırbulunuşluğa sahip olmadığı ve bir öğretmen kazanımlar kademeli olmadığı için uygun 

bulmamıştır. Çok az öğretmen ise öğrencilerin okuma yazma bilmemelerini ve kültürel 

farklılık olmasını sıkıntı olarak belirtmişlerdir. Kazanımların öğrenci hazırbulunuşluğuna ve 

dil seviyesini Ö2 kodlu öğretmen şu ifadelerle belirtmiştir:  “Günlük hayatla bağlantılı 

konuları anlayabiliyorlar. Ama ülkemizin yönetim şekli, demokrasi gibi konularda Türkçe 

kelime dağarcıkları yetersiz kalıyor, anlayamıyorlar.” 

Tablo 4: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Fen Bilgisi 

Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin 

Görüşlerinin Frekans Tablosu 
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Temalar  Kodlar  Frekans 

 

Uygun 

 

 

Görsellerle somutlaştırılırsa 

Günlük hayatla bağlantılı kazanımlar 

Basite indirgenirse 

 

3 

1 

1 

 

Uygun Değil 

Türkçe kelime dağarcığı yetersiz 

3. sınıf hazırbulunuşluk yok 

Soyut kavramlar 

Günlük yaşamla bağlantılı olmayan kazanımlar 

 

7 

6 

1 

1 

 

Sıkıntılar  

Uzaktan eğitim 

Okuma yazma bilmemesi 

2 

2 

  

Fen bilgisi dersi kazanımlarına ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, az sayıda öğretmen 

kazanımlar görsellerle somutlaştırılırsa, basite indirgenirse ve günlük hayatla ilişkili 

kazanımların uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin yarısı öğrencilerin Türkçe kelime 

dağarcığının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin 3. Sınıf hazırbulunuşluğu, soyut 

kavramlar ve günlük yaşamla bağlantılı olmayan kazanımların uygun olmadığı görüşü ortaya 

çıkmıştır. Öğretmenler, uzaktan eğitimin ve öğrencinin okuma yazma bilmemesini sıkıntı 

olarak belirtmiştir. Ö1 kodlu öğretmen soruya ilişkin görüşleri şu şekildedir:  “Somut 

materyaller kullanabildiğimiz veya deneyler yapabildiğimiz konuları anlayabiliyorlar, 

bunların dışındaki konuları anlamak için yeterli kelime dağarcığına sahip değiller.” 

Tablo 5: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Müzik Dersi 

Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

Uygun 

 

Hazırbulunuşluğa uygun 

İlk kazanımlar 

Tekrar yapılırsa 

Somutlaştırılırsa 

Dil seviyesine indirgenirse 

Evrensel olduğu için 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
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Uygun Değil Kelime dağarcığı yetersiz 

Son kazanımlar 

Disiplinlerarası ilişkilendirme yapılamıyor 

Soyut kavramlar 

3. sınıf hazırbulunuşluk 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 Sıkıntılar  Uzaktan eğitim 

Materyal eksikliği 

Program eksikliği 

3 

2 

1 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerden çok azı müzik dersi kazanımlarının öğrenci 

hazırbulunuşluğuna uygun olduğunu belirtmiştir. Bir öğretmen ilk kazanımların öğrenci 

hazırbulunuşluğuna uygun olduğunu kazanımlar ilerledikçe öğrenciye uygun olmadığını 

belirtmiştir. Bir öğretmen ise müzik dersini evrensel olduğu için kazanımların uygun 

olduğunu belirtmiştir. Çok az öğretmen kazanımların tekrar yapılırsa, somutlaştırılırsa ve dil 

seviyesine indirgenirse uygun olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin Türkçe kelime 

dağarcıklarının yetersiz olduğu, disiplinlerarası ilişkilendirmenin yapılamaması, soyut 

kavramlar, öğrencilerin 3. Sınıf hazırbulunuşlunuşluğunun eksikliğinden kaynaklı 

kazanımların uygun olmadığı verilen cevaplar olarak görülmektedir. Bazı öğretmenler 

uzaktan eğitimle derslerin yapılması, materyal ve program eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar 

olduğunu belirtmişlerdir. Ö1 kodlu öğretmenin soruya ilişkin görüşü şu şekildedir.“ Müzik 

dersinin ilk kazanımları; birlikte şarkı söyleme, müziğe uygun ritimler uygun fakat 

kültürlerarası müziklere ait bir kazanımı anlamıyorlar, dil seviyeleri yetersiz kalıyor. Bu 

nedenle çok uygun bulmuyorum.” 

Tablo 6: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Beden ve 

Oyun Eğitimi Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine 

Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar 

 

Frekans  

 

Uygun  

Hazırbulunuşluğa  

Öğrenci seviyesine indirgenirse 

Gösterip yaptırma tekniğiyle yapılırsa 

 

5 

2 

1 

 

Uygun değil 

Dil seviyesi 

 

2 
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Sıkıntılar  

Uzaktan eğitim 

Program eksikliği 

4 

1 

Tablo 6 incelendiğinde, beş öğretmen kazanımların öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun 

olduğunu belirtmiştir. Çok az öğretmen öğrenci eviyesine indirgenirse ve gösterip yaptırma 

tekniği uygulanırsa kazanımların uygun olacağını söylemişlerdir. İki öğretmen kazanımların 

öğrenci dil seviyesine uygun olmadığı belirtmiştir. Katılımcıların bir kısmı ise uzaktan 

eğitimden kaynaklı kazanımları veremediklerini ve uyum sınıflarına ilişkin Beden Eğitimi ve 

Oyun dersi programının olmadığını ifade etmişlerdir. 

Tablo 7: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfı Öğretim Programında Yer Alan Görsel 

Sanatlar Dersi Kazanımlarının Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna 

İlişkin Görüşlerinin Frekans Tablosu 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

 

Uygun  

Öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun 

Gösterip yaptırma tekniğiyle yapılırsa 

Görsellerle desteklenirse 

Evrensel 

 

4 

1 

1 

1 

 

 

Uygun değil 

 

3.sınıf hazırbulunuşluk yok 

Kelime dağarcığı yetersiz 

 

3 

2 

 

 

Sıkıntılar  

Materyal eksikliği 

Uzaktan eğitim 

Program eksikliği 

2 

2 

1 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin yarıdan azı öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun 

olduğunu ifade etmiştir. Görsellerle desteklenirse ve gösterip yaptırma tekniği uygulanırsan 

öğrenci hazırbulunuşluk ve dil seviyesine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bir öğretmen 

Görsel Sanatlar dersi evrensel olduğu için kazanımların öğrenci dil seviyesine ve 

hazırbulunuşluğuna uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı öğrencilerin 3. 

Sınıf hazırbulunuşluğunun olmadığını ve Türkçe kelime dağarcığının yeteriz olduğu cevabını 

vermişlerdir. Materyal eksikliği, uzaktan eğitimle kazanımların verilememesi ve Görsel 

Sanatlar dersine ait programın olmadığını belirten öğretmenler bulunmaktadır. 
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İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 8: PİKTES Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Türkçe Dersi İçeriğinin Öğrenci 

Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar 

 

Kodlar Frekans 

 

 

Uygun  

Türkçe dil kitapları öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun  

Türkçe dil kitapları öğrenci dil seviyesine uygun 

PİKTES projesi hikaye kitapları uygun 

Dil öğrenim materyalleri yeterli sayıda 

PİKTES projesi görsel kartları uygun 

 

4 

 

4 

2 

2 

1 

 

Uygun değil 

Kitaplardaki okuma yazmaya yönelik içeriklerin 

yetersizliği 

Türkçe dil kitapları öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun değil 

Türkçe dil kitapları öğrenci dil seviyesine uygun 

değil 

3.Sınıf MEB. Türkçe ders kitabının içeriği 

Kazanım içerik uyumsuzluğu 

İçeriğin evrensel olmaması 

Farklı metin türlerine yer verilmemesi 

Disiplinlerarası içerik sunulmaması 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

1 

1 

1 

1 

 

Sıkıntılar  

Materyal eksikliği 

Türkçe dil kitaplarının fiziksel özelliği 

 

3 

1 

 

Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerden yarıdan azı Türkçe dil kitaplarının öğrenci 

hazırbulunuşluğuna, dil seviyesine uygun olduğu belirtmişlerdir. Az sayıda öğretmen 

PİKTES projesinin hikaye kitaplarının, dil öğrenim materyallerinin, PİKTES Projesi hikaye 

kitaplarının uygun olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Öğretmenler kitaplardaki okuma 
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yazmaya yönelik içeriklerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin üçte biri Türkçe dil 

kitaplarının içeriğini hazırbuluşlunuşluk ve dil seviyesine, 3. Sınıf MEB Türkçe ders kitabı 

içeriğinin uygun olmadığını ifade etmiştir. Az sayıda öğretmen kazanımların içeriklerin 

uyumsuz olduğunu, disiplinlerarası içerikler sunulmadığını belirtmiştir. Farklı metin türlerine 

yer verilmediğini Ö13 kodlu öğretmen şu şekilde ifade etmiştir.  

“Kitaplarda  farklı metin çalışmalarına yer verilmeli. Kitapların içeriği incelendiğinde 

sadece düz metinler veya şiirler var. Bunların dışında fabl, masal gibi farklı metin türlerine 

de yer verilse hem daha eğlenceli olur hem de daha bilgilendirici olur. “ 

Aynı öğretmen içeriğin evrensel olmamasını da şu ifadelerle belirtmiştir.  

“Kitaptaki metinlerde geçen isimlere baktığımız zaman hep Suriyeli isimleri ama bizim 

öğrencilerimizden farklı milletlerden de var. Metinleri okurken onların isim olduğunu 

anlamıyorlar. Tüm öğrencilere hitap edecek görseller ve isimler kullanılmalı.” 

Tablo 9: PİKTES Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Matematik Dersi İçeriğinin Öğrenci 

Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Uygun  

Matematik evrenseldir. 1 

 

Uygun değil 

3.Sınıf MEB kitabı öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun değil 

3. sınıf MEB kitabı öğrenci dil seviyesine uygun 

değil 

 

6 

 

6 

 

Sıkıntılar  

PİKTES projesinde materyal eksikliği 

Yabancılara uygun matematik kitabının 

olmaması 

 

10 

1 

 

Tablo 9 incelendiğinde, az sayıda öğretmen matematik evrensel olduğu için uygun olduğunu 

söylemiştir. Öğretmenlerin yarıya yakını 3. Sınıf MEB kitaplarının içeriğinin öğrenci 

hazırbulunuşluk ve dil seviyelerine uygun olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin çoğu 

PİKTES Projesinde materyal eksikliği olduğunu ifade etmiştir. Bir öğretmen yabancı 
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öğrencilere uygun matematik kitabının olmadığını belirtmiştir. Ö14 kodlu öğretmen şu 

şekilde ifade etmiştir:   “Proje kapsamında öğrencilere matematik dersi için materyal 

verilmedi.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın. 3. sınıf ders kitaplarını da öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun olmadığı için kullanamıyoruz.” 

Tablo 10: PİKTES Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Hayat Bilgisi Dersi İçeriğinin 

Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar Kodlar  Frekans 

 

 

Uygun  

Günlük hayatla ilişkili olan içerikler 

Öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun 

Sözel ifade edilirse 

Basite indirgenirse 

2 

1 

1 

1 

 

Uygun değil 

3.Sınıf MEB kitabı öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun değil 

3. sınıf MEB kitabı öğrenci dil seviyesine uygun 

değil 

Türkçe kelime dağarcığı yetersiz 

Kavramların anlaşılır olmaması 

Günlük hayatla ilişkili olmayan içerikler 

 

 

7 

 

7 

 

2 

1 

1 

 

Sıkıntılar  

Materyal eksikliği 

Zaman kısıtlı 

7 

1 

 

Tablo 10 incelendiğinde, az sayıda öğretmen günlük hayatla ilişkili içerikleri uygun olduğunu 

ancak, günlük hayatla ilişkilendirilemeyen içeriklerin ise uygun olmadığını belirtmiştir. Bir 

öğretmen öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun olduğunu belirtmiştir. Çok az öğretmen sözel 

ifade edilirse ve basite indirgenirse içeriğin uygun olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin 

yarısının 3. Sınıf MEB kitabını öğrenci hazırbulunuşluğuna ve dil seviyesine uygun 

olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Az sayıda öğretmen öğrencilerin Türkçe kelime 

dağarcığının yetersizliğinden kaynaklı içerikleri uygun olmadığını ve kavramların anlaşılır 
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olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yarısı materyallerin eksik olduğunu az sayı da 

öğretmen de zamanın kısıtlı olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 11: PİKTES Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Fen Bilgisi Dersi İçeriğinin 

Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Uygun  

Günlük hayatla ilişkili içerikler 

Öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun  

Sözel olarak ifade edilirse 

Basite indirgenirse 

1 

1 

1 

1 

 

Uygun değil 

3.Sınıf MEB kitabı öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun değil 

3. sınıf MEB kitabı öğrenci dil seviyesine uygun 

değil 

Türkçe kelime dağarcığı yetersiz 

Günlük hayatla ilişkili olmayan içerikler 

 

4 

 

4 

 

2 

1 

 

Sıkıntılar  

Materyal eksikliği 

Zaman kısıtlı 

9 

1 

  

Tablo 11 incelendiğinde, az sayıda öğretmen günlük hayatla ilişkili olan içeriklerin uygun 

olduğunu, günlük hayatla ilişkili olmayan içeriklerin uygun olmadığını ifade etmiştir. Bir 

öğretmen öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun olduğunu belirtmiştir. Az sayıda öğretmen sözel 

olarak ifade edilirse ve basite indirgenirse içeriklerin uygun olduğunu ifade ettiği 

görülmüştür. Öğretmenlerin 3. sınıf MEB kitabı içeriğinin öğrenci hazırbulunuşluğuna ve dil 

seviyesine uygun olmadığını belirten öğretmenlerin olduğu da görülmektedir. Az sayıda 

öğretmen öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığının yetersiz olduğu için içeriklerin uygun 

olmadığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler en fazla fen bilgisi dersi materyallerinin eksik 

olduğunu, sonra zamanın kısıtlı olduğunu belirtmişlerdir. Ö6 kodlu öğretmenin soruya ilişkin 

görüşü şu şekildedir.“ Fen bilgisi kitapları 3. Sınıf seviyesinde hazırlandığı için bizim 

öğrencilerimize uygun değil. Uyum sınıfı öğrencileri birinci sınıf seviyesinde gibi 

düşünülmeli okuma yazma bilmiyorlar ve kavramları anlamak için yeteri kadar Türkçe 

kelime dağarcığına sahip değiller.” 

Tablo 12: PİKTES Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Görsel Sanatlar-Müzik- Beden 

Eğitimi ve oyun Derslerinin İçeriğinin Öğrenci Hazırbulunuşluk ve Dil Seviyesine 

Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 
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Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Uygun değil 

3.Sınıf MEB kitabı öğrenci hazırbulunuşluğuna 

uygun değil 

3. sınıf MEB kitabı öğrenci dil seviyesine uygun 

değil 

1 

 

1 

Tablo 12 incelendiğinde, 3.sınıf MEB kitabı içeriğinin öğrenci hazırbulunuşluk ve dil 

seviyesine uygun olmadığı belirtilmiştir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
Tablo 13: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıflarında kullanılan Öğretim Stratejilerine 

İlişkin Görüşleri 

  

 Sunuş Yoluyla 

Öğrenme Stratejisi 

(f) 

Buluş Yoluyla Öğrenme 

Stratejisi (f) 

Araştırma İnceleme 

Yoluyla Öğrenme 

Stratejisi (f) 

Türkçe 13 16  

Matematik 12 11  

Hayat bilgisi 9 9 1 

Fen bilgisi 9 9 1 

Müzik 2   

Görsel 

Sanatlar 

2   

Beden ve 

Oyun Eğitimi 

2   

 

Tablo 14 incelendiğinde, Türkçe dersinde en fazla buluş yoluyla öğrenme stratejinin, sonra 

sunuş yoluyla öğrenme stratejisinin kullanıldığı, araştırma inceleme yoluyla öğrenme 

stratejisinin kullanılmadığı görülmektedir. Matematik dersinde daha çok sunuş yoluyla 

öğrenme stratejisinin kullanıldığı, sonra buluş yoluyla öğrenme stratejisinin kullanıldığı 

görülmektedir. Hayat bilgisi ve fen bilgisi derslerine sunuş yoluyla öğrenme stratejisi 

kullananlarla buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanan öğretmenlerin sayıları aynı olduğu 

görülmektedir. Bu derslerde az sayıda öğretmen araştırma inceleme yoluyla öğrenme 

stratejini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Müzik dersi, görsel sanatlar dersi ve beden eğitimi 

ve oyun dersinde öğretmenlerin sadece sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullandıkları 

görülmektedir. Soruya ilişkin bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir. 

Ö8:    “Türkçe dersinde önce düz anlatım yöntemiyle konuyu veriyorum. Sonra drama, eğitsel 

oyunlar, altı şapka düşünme, soru cevap yöntemi, konuşma-dinleme etkinlikleriyle dersime 

devam ediyorum.” 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

275 

 

Ö2: “Sınıf içerisinde farklı seviyelerde öğrenciler olduğu için farklı öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanıyorum. Düz anlatım, drama, gösterip yaptırma e çok kullandığım 

yöntemler.” 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
Tablo 14: PİKTES Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerine 

İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Öğretmenlerin yaptığı ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları 

Yazılı sınav 

Sözlü sınav 

Ders içi değerlendirme 

Çoktan seçmeli sorular 

Disiplinlerarası kazanımların ilişkilendirilmesi 

Bireysel değerlendirme 

Dört temel beceriye uygun sınav 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

 

PİKTES projesi sınavları 

Sınav sayısı yetersiz 

Dört temel beceriyi ölçme 

Projeden sınav yönergesi eksikliği 

Öğrenci dil seviyesine uygunluk 

9 

6 

3 

1 
 

Tablo 14 incelendiğinde, öğretmenlerin daha çok yazılı sına, sözlü sınav, ders içi 

değerlendirme yaptığı, sonra çoktan seçmeli sorularla ve disiplinlerarası kazanımları 

ilişkilendirerek, bireysel değerlendirme yaparak ve dört temel beceriye uygun sınav yaparak 

ölçme değerlendirme çalışmaları yaptıkları görülmektedir. Yarıdan fazla öğretmen PİKTES 

Projesi sınav sayısını yetersiz olduğunu belirtmiştir. Çok sayıda öğretmen proje sınavlarının 

dört temel beceriyi ölçmediğini, projeden sınav yönergesi gönderilmediğini ve sınavların 

öğrenci dil seviyesine uygun olmadığını ifade etmiştir. Soruya ilişkin öğretmenlerin görüşleri 

şu şekildedir. 

Ö14: “Projenin ölçme ve değerlendirmesi genellikle 25 soru test oluyor. Okuma yazma 

bilmeyen öğrenciler yapamıyor ve seviyelerini yansıtmıyor.” 

Ö12:  “Projenin yaptığı sınav sayısı daha fazla olabilir. Her dönem bir tane değil de her 

kazanımdan sonra bir sınav yapılması eksiklerini tespit edip, dönüt vermek için daha faydalı 

olabilir.” 
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Tablo 15: PİKTES Öğretmenlerinin Matematik Dersi Ölçme ve Değerlendirme 

Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

Öğretmenlerin yaptığı ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları 

Ders içi gözlem 

Yazılı sınav 

Çoktan seçmeli- boşluk doldurma sınavları 

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıyor 

Kazanım değerlendirme çalışmaları 

Portfolyo 

 

4 

3 

3 

3 

 

1 

1 

 

Sıkıntılar  

Projeden ölçme değerlendirme yönergesi 

eksikliği 

7 

 

Tablo 15 incelendiğinde, öğretmenlerin matematik dersinde en çok ders içi gözlem yaptığı, 

sonra yazılı sınav ve çoktan seçmeli, boşluk doldurma sınavları yaptığı görülmektedir. Üç 

öğretmen ölçme ve değerlendirme çalışması yapmadığını belirtmiştir. Az sayıda öğretmen 

kazanım değerlendirme çalışmaları ve portfolyoyla ölçme ve değerlendirme çalışması 

yaptığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin yarısı projeden sınav yönergesi gönderilmediğini 

belirtmiştir. 

Tablo 16: PİKTES Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Ölçme ve Değerlendirme 

Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri 

Temalar   Kodlar  Frekans 

 

Öğretmenlerin yaptığı ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları 

Kazanım değerlendirme çalışmaları 

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıyor 

Ders içi gözlem 

Sözlü sınav 

Çoktan seçmeli- boşluk doldurma sınavları 

Portfolyo 

Disiplinlerarası kazanımların ilişkilendirilmesi 

 

5 

3 

 

3 

2 

1 

1 

1 
 

 

Sıkıntılar  

Projeden ölçme değerlendirme yönergesi 

eksikliği 

4 

  

Tablo 16 incelendiğinde, öğretmenlerin en çok kazanım değerlendirme çalışmaları, sonra ders 

içi gözlem, sözlü sınav, çoktan seçmeli sınav, portfolyo ve disiplinlerarası kazanımları 

ilişkilendirerek ölçme ve değerlendirme çalışması yaptıklarını görülmektedir.  Üç öğretmen 

ölçme ve değerlendirme çalışması yapmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yarıdan azı 

projeden ölçme ve değerlendirme yönergesi eksikliğini ifade etmişlerdir. 
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Tablo 17: PİKTES Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Ölçme ve Değerlendirme 

Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans 

 

Öğretmenlerin yaptığı ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları 

Kazanım sonrası değerlendirme çalışmaları 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmadı 

Ders içi gözlem 

Çoktan seçmeli- boşluk doldurma sınavları 

Sözlü değerlendirme 

5 

4 

3 

2 

2 

 

 

Sıkıntılar 

 

Projeden ölçme değerlendirme yönergesi 

eksikliği 

 

1 

 

Tablo 17 incelendiğinde, öğretmenlerin fen bilgisi dersinde en fazla kazanım sonrası 

değerlendirme çalışmaları yaptıkları görülmektedir. Öğretmenler ders içi gözlem, çoktan 

seçmeli, boşluk doldurma sınavları ve sözlü değerlendirmeler yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Dört öğretmen ölçme ve değerlendirme çalışması yapmadığını belirtmiştir.  Az sayıda 

öğretmen projeden ölçme ve değerlendirme yönergesinin eksik olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 18: PİKTES Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar-Müzik-Beden ve Oyun Eğitimi Dersleri 

Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

Öğretmenlerin yaptığı ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları 

 

Ders içi gözlem 

Ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmadı 

7 

1 

 Sıkıntılar  Projeden ölçme değerlendirme yönergesi 

eksikliği 

1 

Tablo 18 incelendiğinde, öğretmenlerin yarısı beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve 

müzik dersinde ders içi gözlem yaptıkları görülmektedir. Az sayıda öğretmen ölçme ve 

değerlendirme çalışması yapmadığını ve projeden ölçme ve değerlendirme yönergesinin 

eksik olduğunu belirtmiştir.  

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Tablo 19: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfında Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerle Yaşadıkları Sıkıntılara İlişkin Görüşleri 

Temalar  Kodlar  Frekans 

 

 

 

 

 

 

 

Sıkıntılar  

 

 

Ailenin ilgisizliği/ Öğrenciyi okula göndermek 

istememesi 

Toplumsal yaşama ayak uyduramama 

Uzaktan eğitime erişim 

Uygun öğrenme ortamı eksikliği 

Aile içi problemlerin sınıfa yansıması 

Ekonomik sıkıntılar/ öğrencinin çalışmak 

zorunda olması 

Kültürel farklılık 

Temizlik-düzen sorunu 

Farklı yaş seviyelerinde okula başlama 

Suriyeli tercüman eksikliği 

Öğrencinin devamsızlık yapması 

Materyal eksikliği 

İdare ve öğretmenlerin yabancı öğrencilere 

yaklaşımı 

Öğrencinin dil problemi 

7 

 

6 

4 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
 

Tablo 19 incelendiğinde, öğretmenler uyum sınıflarında yaşadıkları sıkıntıların aile ilgisizliği 

/öğrenciyi okula göndermek istemesi, toplumsal yaşama ayak uyduramam, uzaktan eğitime 

erişim, aile içi problemlerin sınıfa yansıması, ekonomik sıkıntılar/öğrencinin çalışmak 

zorunda olması, kültürel farklılıklar, temizlik-düzen sorunu, farklı yaş seviyelerinde okula 

başlama, Suriyeli tercüman eksikliği, öğrencinin devamsızlık yapması ve materyal eksikliği 

olduğu görülmektedir. Soruya ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir. 

Ö5: “Velilere Türkçe eğitim verilmeli. Okulda çocuk Türkçe öğreniyor fakat veliler Türkçe 

bilmedikleri için evde kendi dillerinde konuşuyorlar ve Türkçe öğrenim süreci uzuyor.” 

Ö3: “ Uyum sınıflarının içeriği değiştirilmeli, her sınıf seviyesinde uyum sınıfı açılmalı. 

Mesela benim 9 yaşında ve 12 yaşında öğrencilerim var. Her ikisi de 3. Sınıfa kaydedilmiş 

fakat farklı seviyedeler. İlkokul, ortaokul, lise olarak farklı uyum sınıfları açılırsa daha 

verimli olacağını düşünüyorum.” 

Ö10: “En büyük sıkıntılardan birisi öğrencilerin toplumsal yaşama ayak uyduramaması. 

Farklı kültürlerden geldikleri için düzen ve temizlik konusunda zorlanıyoruz.  Ve öğrenciler 

savaştan geldikleri için şiddete meyilliler.”    
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Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 
Tablo 20: PİKTES Öğretmenlerinin Uyum Sınıfında Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerle Yaşadıkları Sıkıntılara İlişkin Çözüm Önerileri 

Temalar  Kodlar  Frekans  

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm önerileri 

Okul idaresine ve öğretmenlerine PİKTES 

öğretmenlerini görev tanımının yapılması 

Sosyal etkinliklerin arttırılması 

Pandemi döneminde internet erişimi desteği 

Velilere Türkçe iletişim kaynaklarını 

kullanmaya yönelik bilgilendirme çalışması 

Sosyal kabul  

Uyum sınıflarının kapatılıp tüm yabancı 

uyruklu öğrencilere ders verilmesi 

Öğrenci devamsızlığı konusunda aileleri 

bilgilendirme 

Uygun öğrenme ortamı sağlanması 

Suriyeli tercüman desteği 

Her sınıf düzeyi uyum sınıfı oluşturulması 

Materyal içeriğinin zenginleştirilmesi 

Velilere Türkçe dil eğitimi verilmesi 

Materyal desteği 

Ders kazanımlarının içeriğinin düzenlenmesi 

Derslerin ilgi çekici hale getirilmesi 

 

4 

 

4 

3 

3 

 

3 

3 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Tablo 20 incelendiğinde, öğretmenlerin yaşanılan sıkıntılara çözüm önerileri okul idaresine 

ve öğretmenlerine PİKTES öğretmenlerini görev tanımının yapılması, sosyal etkinliklerin 

arttırılması, pandemi döneminde internet erişimi desteği, velilere Türkçe iletişim kaynaklarını 

kullanmaya kullanmaya yönelik bilgilendirme çalışması, sosyal kabul, uyum sınıflarının 

kapatılıp tüm yabancı uyruklu öğrencilere ders verilmesi, öğrenci devamsızlığı konusunda 

aileleri bilgilendirme, uygun öğrenme ortamı sağlanması, Suriyeli tercüman desteği, her sınıf 

düzeyi uyum sınıfı oluşturulması, materyal içeriğinin zenginleştirilmesi, velilere Türkçe dil 

eğitimi verilmesi, materyal desteği, ders kazanımlarının içeriğinin düzenlenmesi, derslerin 

ilgi çekici hale getirilmesi olduğu görülmektedir. Soruya ilişkin öğretmen görüşleri şu 

şekildedir. 

Ö11: “Uyum sınıfları sadece 3. Sınıf seviyesinde değil tüm yabancı uyruklu öğrencileri 

kapsayacak şekilde oluşturulabilir.” 

Ö6: “Velilere Türkçe kursu açılabilir. Suriyeli tercümanlar velilerle iletişime geçip 

öğrencilerin devamsızlık yapamaması konusunda bilgilendirebilir. Öğrencilerin okula 

gelmelerine teşvik edebilir.” 

Ö1:” Uzaktan eğitim sürecinde internet erişim desteği sağlanabilir.” 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı uyum sınıflarında eğitime devam eden Yabancı uyruklu öğrencilerin 

eğitimi ile ilgili PİKTES öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. PİKTES 

öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre Türkçe dersi kazanımlarının yetersiz 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Türkçe dil kitabıyla kazanımların uyuşmadığını ifade 

etmişlerdir. Tiryaki, Oğraş (2020)’ın çalışmasında kullanılan kitapların öğrenci seviyesine 

uygun olmadığı, kazanımlar ile kitap arasında farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Uyum 

sınıfına devam eden öğrencilerin 3. Sınıf hazırbulunuşluğunun olmadığı, birçoğunun okuma 

yazma bilmediği ve programda okuma yazma sürecine ayrılan zamanın kısıtlı olduğu ifade 

edilmiştir. Uyum sınıfına alınacak öğrenciler için yapılan sınavların öğrenci seviyesini 

yansıtmadığı bu sebeple sınıflarda farklı seviyelerde öğrenci olduğu görülmüştür. Matematik 

dersi kazanımlarının öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun olmadığı görülmüştür. Öğrenciler 

dört işlemle ilgili kazanımlarda sorun yaşamıyorken, Türkçe kelime dağarcığının eksik 

olmasından kaynaklı sözel ifadelere yer verilen, soyut konuları anlamadıkları sonucu ortaya 

çıkmıştır. Öğrenciler hayat bilgisi ve fen bilgisi dersi kazanımlarından günlük hayatla ilişkili 

kazanımlarda sorun yaşamamalarına rağmen günlük hayatla ilişkilendirilemeyen kazanımları 

anlamadıkları görülmüştür.  

İkinci alt probleme ait öğretmen görüşleri incelendiğinde Türkçe kitaplarındaki okuma 

yazmaya yönelik içeriklerin yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Türkçe dil kitabı 

içeriğinin daha evrensel olması ve farklı metin türlerine yer verilmesi gerektiği görülmüştür. 

Matematik dersi dersi için yeterince materyal olmadığı, 3. Sınıf MEB kitaplarının öğrenci 

hazırbulunuşluk ve dil seviyesine uygun olmadığı, yabancı öğrencilerin seviyelerine uygun 

matematik kitabının olması gerektiği sonucu çıkmıştır. Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi 

derslerinde günlük yaşamla ilişkili içeriklerin öğrenci hazırbulunuşluk ve dil seviyesine 

uygun olduğu, günlük hayatla ilişkili olmayan içeriklerin uygun olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu derslere ait materyallerin eksik olduğu, 3. Sınıf MEB kitaplarının öğrenci 

seviyesine uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.  

PİKTES öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerine ait bulgular 

incelendiğinde, öğretim yöntem ve tekniklerinin yanı sıra derslerde etkinlikleri çok sık 

kullandıkları görülmüştür. Tek bir yöntemle derslerin anlatılamayacağını belirtmişlerdir. 

Yapılan etkinlik, kullanılan yöntemleri öğretim stratejileri başlığı altında ele altığımızda daha 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

281 

 

çok sunuş yoluyla öğrenme stratejini kullandıkları, daha sonra buluş yoluyla öğrenme 

stratejisini kullandıkları,  çok az öğretmenin araştırma inceleme yoluyla öğrenme stratejini 

kullandığı ortaya çıkmıştır. Tiryaki, Oğraş (2020)’ın çalışmasında, dil öğretimi yapılırken tek 

bir yöntem ve tekniğin kullanılmasının sıkıcılığı artırdığı ve öğrenmeyi etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Bu çalışma ile çalışmamız örtüşmektedir. 

PİKTES öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşlerine ilişkin bulgular 

incelendiğinde farklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Bazı öğretmenler projeden sınav yönergesi beklediklerini ifade etmişlerdir. Proje tarafından 

yapılan Türkçe dil sınavlarının dört temel beceriyi ölçmediği, öğrenci seviyesine uygun 

olmadığı, yapılan sınavların sayısının yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tanrıkulu, 

İşler (2019), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): PICTES 

Örneği adlı çalışmasında 21 Nisan 2018 ve 3 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan sınavları 

incelemiş ve sınavların dört temel beceriyi karşılamadığını belirtmiştir. Bu çalışmayla 

PİKTES öğretmenlerinin görüşleri uyuşmaktadır. 

PİKTES öğretmenlerinin uyum sınıflarında yaşadıkları sıkıntılara ait bulgular incelendiğinde 

ailelerin ilgisiz olduğu, öğrencileri okula göndermek istemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin toplumsal yaşama ayak uyduramadıklarını bu yüzden olumsuz davranışlar 

sergilediklerini belirtmişlerdir. Pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitime erişim 

sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Okullarda uyum sınıfı için uygun öğrenme ortamının 

olmadığını,  idare ve öğretmenlerin yabancı öğrencilere yaklaşımından kaynaklı sıkıntılar 

olduğu ifade edilmiştir. 

Çalışma kapsamında geliştirilen çözüm önerileri aşağıdaki gibidir: 

1) Uyum sınıfına seçilecek öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini belirlemek için yapılan sınavlar 

öğrenci seviyesini yansıtacak şekilde oluşturulabilir. 

2) Uyum sınıflarına devam eden öğrencilerin öncelikle Türkçe okuma ve yazma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar arttırılabilir. 

3) Öğrenci hazırbulunuşluk ve dil seviyesi göz önünde bulundurularak öğretim programının 

içeriği düzenlenebilir. 

4) Uyum sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin seviyelerine uygun tüm dersler için esnek 

öğretim programı hazırlanabilir. 
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5) Öğrencileri Türkçe öğrenmeye teşvik edici çalışmalar yapılabilir. Aileler Türkçe öğrenmenin 

gereklilikleri hakkında bilgilendirilebilir ve ailelerin Türkçe Öğretim Programlarına 

katılmaları yönünde akademik çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 

Paylaşma tarihten bu yana insanların hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Paylaşmanın 

insanları tüketime teşvik etmediği, paylaşımcı yaklaşımlar sonucunda aşırı tüketimin 

önlenmesini sağladığı görülmektedir. Paylaşım ekonomisi platformları bir toplum 

içerisindeki tüm bireyleri ilgilendirmekte, özellikle ekonomik ve çevresel sorunlara karşı 

toplum içerisinde bilinç oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle paylaşım ekonomisinin sosyal 

dinamikler üzerine oturduğu görülmektedir. Paylaşım ekonomisi platformları da bu anlamda 

büyük önem taşımaktadır (Plewnia & Guenther, 2018); (Psarros, Rinne, Jordan, & Pastrats, 

2014).  

Paylaşım ekonomisi sürdürülebilirlik yaklaşımını temel almakta ve kıt kaynakların verimli 

şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle paylaşım ekonomisi platformları ve seçimi 

büyük önem taşımaktadır. 

Küreselleşmenin etkileri tüketim alanına da farklı şekillerde yansımakta ve farklı tüketim 

davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Küreselleşmenin dünyanın sınırlarının kalkarak mesafelerin kısalması, bir bütün olarak dünya 

bilincini yoğunlaşma süreci olarak gören anlayış sonucunda dünya hiç olmadığı kadar 

dinamik bir yer haline gelmektedir (Robertson, 1992) 

Bu doğrultuda da geleneksel tüketim davranışları da teknolojik gelişmelerle paralel bir 

şekilde gelişerek ve değişerek ‘ortak tüketim’ kavramının etki alanın daha da 

yaygınlaşmasına olanak tanımaktadır. Mal ve hizmetlere sahip olmaktan çok erişiminin daha 

önemli olduğunu vurgulayan Bardhi ve Eckhardt (2012), ortak tüketimde mülkiyet hakkının 

devrindense sahip olmanın önemi üzerinde durmuşlardır. 

Geçmişten bugüne kadar birçok farklı işletme ve iş modelinin ekonomi ve iş dünyasını etki 

altına aldığı görülmektedir. Bu modeller incelendiğinde bunların en yeni ve dikkat çekeni 

paylaşım ekonomisi olarak belirlenmiştir. Paylaşım ekonomisinde sık kullanılmayan ve atıl 

durumda bulunan mal ve hizmetler yenilikçi yöntemler sonucunda ihtiyaç sahipleri ile 

paylaşılması sonucunda aynı mal ya da hizmetlerin yeniden üretilmesi sonucunda 
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yenilenemez kaynakların daha verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Paylaşım 

ekonomisi bireylere çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir yaşam 

sunmaktadır. Bu yaklaşım sonucunda gelecek nesillerde düşünülmekte, toplum tarafından 

işbirlikçi yaklaşımla hareket edilmesi teknolojik ve ekonomik bir iş modeli olarak 

görülmektedir (Botsman & Roger, 2010); (Hamari, Sjoklint, & Ukkonen, 2015) 

Temel olarak ortak Tüketim çerçevesinde incelenen’ paylaşım ekonomisi’ hem fiziksel mal 

ve eşyaların hem de fiziksel olmayan hizmet ve bilgilerin internet üzerinden çeşitli bilgi 

sistemleri veya platformlar aracılığıyla eşler arasında geçici bir süre paylaşılması, 

kiralanması, satın alınması veya takas edilmesi olarak tanımlamıştır (Hamari vd .2015) 

Paylaşım ekonomisinin son yıllarda hızlı bir şekilde ilerleme ve kullanım gösterdiği 

belirlenmiştir. Paylaşım ekonomisi platformları; 

-Windows veya MacOS masaüstü işletim sistemleri üzerine çalışan bir web sayfası, 

-Android veya IOS mobil işletim sistemleri üzerinde çalışan akıllı bir telefon 

uygulaması 

-Bu ikisinin birleşimi olarak görülmektedir (Min, So, & Jeong, 2019). 

Demailly ve Novel’in (2014) de ‘karşılıklı fayda, yeniden dağıtım ortak hareketlilik olarak 

çeşitlendirdiği 3 çeşit paylaşım ekonomileri arasından ‘Yeniden Dağıtım ‘bu makalenin 

araştırma sorusu içinde yer alacaktır.  

Tüketicilerin çevrimiçi yeniden satış yapma motivasyonları belirlenirken bu motivasyonların 

ikinci el satış yaparken platform tercihleri Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde 

incelenecektir. 

Yapmış olduğumuz çalışmada ikinci el satış yapma motivasyonlarını ve bu motivasyonlar 

doğrultusunda platform seçimini ele alacağız 

Anahtar Kelimeler: Paylaşım ekonomisi, Platform, Sürdürülebilirlik, İkinci el tüketim 

 

Abstract 

Sharing has been of great importance in people's lives since history. It is seen that sharing 

does not encourage people to consume, but ensures the prevention of excessive consumption 

as a result of sharing approaches. Sharing economy platforms concern all individuals in a 

society, and create awareness in society, especially against economic and environmental 

problems. For this reason, it is seen that the sharing economy is based on social dynamics. 

Sharing economy platforms are also of great importance in this sense (Plewnia & Guenther, 

2018); (Psarros, Rinne, Jordan, & Pastrats, 2014). 

The sharing economy is based on the sustainability approach and ensures the efficient use of 

scarce resources. For this reason, sharing economy platforms and their selection are of great 

importance. 

The effects of globalization are reflected in the field of consumption in different ways and 

cause the emergence of different consumption behaviors. 

The world is becoming a more dynamic place than ever before, as a result of the 

understanding that globalization sees the world as a whole, the world's consciousness as a 

process of concentration (Robertson, 1992). 

In this direction, traditional consumption behaviors also develop and change in parallel with 

technological developments, allowing the concept of 'common consumption' to become more 
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widespread. Emphasizing that access to goods and services is more important than 

ownership, Bardhi and Eckhardt (2012) emphasized the importance of owning rather than 

transferring property rights in common consumption. 

It is seen that many different businesses and business models have influenced the economy 

and business world from the past to the present. When these models are examined, the most 

recent and remarkable one is the sharing economy. As a result of sharing the goods and 

services that are not used frequently and idle in the sharing economy with the needy as a 

result of innovative methods, it is ensured that non-renewable resources are used more 

efficiently as a result of the reproduction of the same goods or services. The sharing economy 

offers individuals an environmentally, economically and socially sustainable life. As a result 

of this approach, it is considered for future generations and acting with a collaborative 

approach by the society is seen as a technological and economic business model (Botsman & 

Roger, 2010); (Hamari, Sjoklint, & Ukkonen, 2015) 

The 'sharing economy', which is basically examined within the framework of common 

consumption, has been defined as the temporary sharing, rental, purchase or exchange of 

physical goods and goods, as well as non-physical services and information, between spouses 

through various information systems or platforms over the internet (Hamari et al. 2015) 

It has been determined that the sharing economy has shown rapid progress and use in recent 

years. Sharing economy platforms; 

- A web page running on Windows or MacOS desktop operating systems, 

- A smartphone application running on Android or IOS mobile operating systems 

-It is seen as a combination of the two (Min, So, & Jeong, 2019). 

Among the 3 types of sharing economies that Demailly and Novel (2014) have diversified as 

'mutual benefit, redistribution and joint mobility', 'Redistribution' will be included in the 

research question of this article. 

While determining the motivations of consumers to resell online, their platform preferences 

while selling second hand will be examined within the framework of the Technology 

Acceptance Model. 

In our study, we will discuss the motivations for second-hand sales and the choice of platform 

in line with these motivations. 

The main questions that the study expects to answer are: What are the motivations of people 

to sell products they do not use or rarely use over the internet? And is there a moderating 

effect of sustainable consumption behavior between the intention and behavior of selling 

second hand from the platform where the sale is made? will be 

Keywords: Sharing economy, Platform, Sustainability, Second-hand consumption, 

1.1.Araştırma Sorunu 

Ortak tüketim kapsamında paylaşım ekonomisinin ve bu paylaşımı sağlayacak platformların 

önemi her geçen gün artmaktadır.  

Gelişen WEB 2.0 teknolojileriyle birlikte farklı özelliklerle yenilenen bu platformlarda 

sadece hizmet ve mal paylaşımının yapılmamakta kişilerin birbiriyle (peer to peer) 

etkileşimde bulunarak aynı zamanda atıl olarak elde bulunan ürünlerin daha düşük 

maliyetlerle satışı da gerçekleşmektedir. 
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Bu çalışma ile satıcının internet üzerindeki tekrar satış yapma motivasyonunu kullandığı 

platforma olan etkisi ve bu platformdan 2. el satış yapma niyeti üzerinde sürdürülebilir 

tüketim davranışının düzenleyici rolü araştırılacaktır. 

Çalışmanın cevap vermesini beklediği temel sorular: Kişilerin internet üzerinden 

kullanmadığı ya da az kullandığı ürünlerin satışını yapma motivasyonları nelerdir? Ve Satış 

yapılan platformdan 2. el satış yapma niyeti ve davranışı arasında sürdürülebilir tüketim 

davranışının düzenleyici etkisi var mıdır? olacaktır   

 

1.2.Araştırmanın Önemi 

Günümüzde paylaşım etkinliklerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Paylaşım 

etkinliklerinin bu şekilde yoğun olarak kullanılmasının nedeni ise internettir. İnternetin yoğun 

bir şekilde kullanılması sonucunda atıl kapasitede bulunan varlıkların tanımadıkları yabancı 

tüketicilere sunma imkanının da sağlandığı belirlenmiştir. Bu şekilde de paylaşımların 

yapılabildiği platformlar oluşmuştur. Bu platformlar işletmeler üzerinde etki bırakmıştır. Bir 

çok işletmenin kullanıcı dostu olduğu bunun yanında kendisini paylaşım ekonomisi içerisinde 

konumlandırmaya başladığı görülmektedir. Bu artan ilgiden dolayı paylaşım ekonomi 

platformları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmamızın konusunu paylaşım 

ekonomisi platformları oluşturmuştur.  

Akademik Katkısı: 

2020 yılında Türkçeye çevrilerek geçerlilik güvenilirlik uyarlaması yapılan ‘’İnternet 

Üzerinden Yeniden Satış Motivasyonu Ölçeği’’ve 2015 yılında oluşturulan sürdürülebilir 

Tüketici davranıcı ölçekleri teknoloji kabul modeli ile kullanılacaktır.  

Tüketicilerin ikinci el satın alma davranışları üzerinden literatürde oldukça fazla çalışma 

olmasına rağmen ikinci el satış üzerine çalışmalar kısıtlıdır.  

Pratik Katkısı 

Satıcının az kullanılmamış ya da kullanılmamış ürünleri elden çıkarmada motivasyonların 

satış platformu seçerken etkisinin olup olmadığı hali hazırda ikinci el satışı yapan ya da 

yapmayı planlar için girişimciler için yol gösterici olacaktır. 

 Mevcut veya ikinci el pazarına giriş yapmayı düşünen uygulayıcıların satıcı tarafından tercih 

edilmesindeki nedenler teknoloji kabul modeli çerçevesinde belirlenerek bu platformların 

tercih edilebilir olması için hangi öğeleri güçlendirilmesi ve geliştirmesi gerektiği konusunda 

bilgi sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sürdürülebilir tüketim davranışı gösteren tüketicilerde ikici el satış yapma olasılığının daha 

yüksek olacağı varsayımıyla ilgili platformların bu alanı destekleyecek şekilde sosyal 

pazarlama faaliyetlerine ağırlık vereceği, platform teknolojisini bu yönde geliştirebilecekleri 

öngörüsünü kazandırmak da pratik katkıları arasında sayılabilir. 
 

1.3.Literatür Taraması 

Sürdürülebilirlik  

Sürdürülebilirlik kavramı, ilk kez 1983 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Ortak 

Geleceğimiz adlı rapordan sonra şekillenmiştir. Bu rapora göre sürdürülebilirlik ‘Gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden mevcut neslin 

ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişme’ olarak tanımlanmıştır. 
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Sürdürülebilirlik kavramı çevre, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç boyut üzerinden 

incelenmesi zaman zaman araştırmacılar tarafından eleştirilse de (Giddings, 2017); 

uluslararası örgütler, kurum ve kuruluşlar sürdürülebilirlik çalışmalarını bu 3 eksen 

çevresinde gerçekleştirmeye devam etmektedirler 

 Dünya Vahşi Hayatı Koruma Derneği de (WWF) geçmişte şirketlerin sosyal sorumluluk 

çalışmalarıyla sınırlı kalan “sürdürebilirlik” kavramının bütün üretim-tüketim süreçleriyle ve 

risk yönetimiyle birlikte ele alınan en önemli kavram haline geldiğini belirtmektedir. 
 

UNDP’nin belirttiği üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle 

Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 2030 Gündemi 

kapsamında ele alınan bu hedefler iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, 

sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi alanlar da ülkelerin kendi ve tüm dünyaya olan 

sorumlulukları dahilinde rehberlik görevi üstlenmektedir. Temelinde kaynakların korunması 

ve yenilenmesi olan sürdürülebilir kalkınmada büyüme kavramı bu dengeleri sağlayarak 

çevreyle bağlantılı olduğu sürece sürdürülebilir olarak ele alınmaktadır.    

Sürdürülebilirlik konusuyla daha da önem kazanan sürdürülebilir tüketim kavramı bir yandan 

çevreye duyarlı tüketim davranışları göstererek tüketimi olabildiğince azaltarak tüketici 

davranışlarını dönüştürmeyi hedeflerken diğer taraftan da sürdürülebilir üzün ve hizmet 

üretimini kapsamaktadır. (Karalar ve Kiracı; 2015) Tüketim şeklinin değiştirilerek ekolojik 

açıdan sağlıklı bir toplum misyonuyla kurulan SCORAI (Sürdürülebilir Tüketim Araştırma 

ve Eylem Girişimi) gibi platformlar küresel düzeyde araştırma ve uygulamaları 

kapsamaktadır. 

İkinci el tüketim de hem çevrimiçi teknolojilerin gelişmesi hem de artan çevre bilinciyle 

artmaya devam etmektedir 

Ortak Tüketim, Paylaşım Ekonomileri 

Ortak tüketim kavramı; İlk kez 1978 yılında ortaya koyulan kavram ‘bir veya daha fazla 

kişinin birbiriyle ortak faaliyette bulunma sürecinde ekonomik mal ve hizmetin kullanılması’ 

olarak açıklanmıştır. (Felson and Spaeth, 1978)  

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ortak tüketim kavramın yaygın kullanımına 

olanak tanımaktadır. Bostman ve Rogers (2010) Ortak tüketimin yaygınlaşmasında teknoloji 

kullanımını vurgulayarak geleneksel anlamdaki paylaşım, takas, ödünç verme, kiralama, 

hediye etme yöntemlerinin teknoloji desteğiyle toplum içerisinde yaygınlaşması olarak 

tanımlamaktadır  

Möhlmann da aynı şekilde işbirlikçi tüketimin organize ve sosyal bir sistemin içinde malların 

hizmetlerin ve ulaşım çözümlerinin kiralama, ödünç verme, takas edilmesi işlemler olarak 

tanımlamaktadır. (Möhlmann, 2015) 

Hamari vd. (2005) ise ortak tüketimin sıradan bir tüketim şekli olmayıp bireyler arasında 

sosyal ağlar aracılığıyla kurulan ilişkilere bağlı olarak kaynakların kullanımına ve dağılımına 

dayanan bir faaliyet olarak yorumlamaktadır. 

Ortak tüketimde mülkiyet transferindense erişimin önemli olduğunu vurgulayan Bardi ve 

Eckhardt (2012); mal ve hizmet sahipliğindense bunlara platformlar aracılığıyla erişiyor 

olmayı ortak tüketim kapsamında değerlendirmektedirler. 
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Bir web sitesi veya mobil uygulama gibi teknolojik platformlara duyulan güven, ortak 

tüketim hizmetini sağlayanlara ve paylaşımda bulunan diğer kullanıcılara olan güven 

anlamındadır (Chai vd., 2012)  

Paylaşım ekonomisi platformları; bir ürün ya da hizmet satma ve pazarlaması içerisinde olan 

çevrimiçi web sayfaları ile karıştırılmaması gerekmektedir. Paylaşım ekonomisi 

platformlarının altı aksiyon başlığı altında hizmet verdiği görülmektedir. Bunlar; paylaşımda 

bulunma, ödünç verme, ödünç alma, kiralama, bağış yapma ve ikinci el satın alma olarak 

sıralanmaktadır. (Rodos ve Hahn, 2017) 

Benzer ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek olan insanların bir araya gelmelerine 

imkân sağlayan bu platformlar sayesinde düşük maliyetlerle daha çok kişinin beklentilerinin 

karşılanması sağlanmakta hem alıcı hem satıcı içsel ve dışsal farklı motivasyonlarla bu 

platformlardan daha çok faydalanmaktadırlar. Hem bireysel fayda hem de sürdürülebilirlik 

ekseninde toplumsal fayda ikinci el alış ve satışını hızını artıran motivasyonlar arasındadır. 
 

Tüketicilerin, diğer tüketicilerle doğrudan etkileşim yoluyla veya bir aracı aracılığıyla, geçici 

veya kalıcı olarak değerli kaynakları veya hizmetleri hem almasını hem de sağlamasını 

sağlayan bir dizi kaynak dolaşım şeması olarak tanımlanabilir. Kendi içinde de farklı 

bileşenleri olan ortak tüketim anlayışında müşteri hem alıcı hem de sağlayıcı konumundadır.  

Alıcı ve sağlayıcı bu kaynak hizmet dolaşımı içinde direk ya da dolaylı olarak bir platform 

aracılığıyla birbirleriyle etkileşim içindedir. (Myriam ve 2018) 

Ortak tüketim ile aynı anlamda kullanılan paylaşım ekonomisinin temelindeki paylaşım 

kavramı ürünlere hizmet ekleme, ürünlerin kullanımı için ödeme yapma, ürünleri iş birliği 

içinde kullanma ve birlikte oluşturma ve/veya fikirleri paylaşma odaklı iş modellerini 

kapsamaktadır (Belk 2014). 

        Paylaşım Ekonomileri 

       Bireylerin sahip olduğu şeyleri, başka bireylerin kullanması (tüketmesi) için vermesi ve/veya 

kullanmak (tüketmek) üzere başka bireylerden bir şeylerin alınmasını içeren eylem ve 

süreçlerdir “(Belk, 2007) 

Web 2.0'ın büyümesinin yanı sıra bilgi teknolojilerinin gelişimi, kullanıcı tarafından 

oluşturulan içeriği, paylaşımı ve iş birliğini teşvik eden çevrimiçi platformların 

geliştirilmesini sağlamıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010). Dijital anlamda bu gelişme paylaşım 

ekonomilerini yaratmamış ama 2000’li yıllar itibariyle hızlı bir şekilde yayılmasına neden 

olmuştur. Yine aynı dönemde yaşanan küresel ekonomik krizler de ekonominin bu alana 

doğru daha da güçlenmesine neden olmuştur. 

İlk kez 2008 yılında kullanılan paylaşım ekonomisi hala kavramsal olarak netlik kazanmamış 

olup farklı açıklamalarla literatürde yer almaktadır. 

Genel anlamda; Paylaşım ekonomisi taraflar arasında varlıklar ya da hizmetlerin ortaklaşa 

tüketilmesine olanak tanıyan ekonomik ilişkileri ifade etmektedir. Teknolojinin kitle iletişim 

araçları ile hayatımızın her alanına nüfuz etmesi, bilgiden sonra nesnelerin de ekonomik 

ilişkilere konu olmasına ve paylaşım ekonomisinin gelişmesine aracılık etmiştir 

Bununla birlikte paylaşım ekonomisi, kullanılmayan kaynakların kullanılmasına olanak 

vererek hem ek gelir yaratılmasına katkı sağlamakta hem de yenilenemeyen kaynakların 

kullanımı açısından çevreye sağladığı katkı ile sürdürülebilirlik için yeni bir yol olarak 

değerlendirilmektedir (Martin, 2016). 
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Miller (2016)’e göre paylaşım ekonomisi, insanların mal, hizmet, yer ve para oluşturup 

bunları birbirleriyle paylaştıkları ekonomik bir modeldir 

Paylaşım ekonomisi, mal ve hizmetleri şirketlerden satın almaktan çok; insanların onları 

birbirleri arasındaki ağlarla daha düşük maliyetli olarak elde etmelerini sağlayan bir yapıdır. 

3 çeşit paylaşım ekonomisi kavramından söz edilmektedir ((Demailly & Novel, 2014) 

Yeniden Dağıtım 

Karşılıklı Fayda Sağlama 

Ortak Hareketlilik 

Hamari vd. ise (2015) paylaşım ekonomisini hem fiziksel mal ve eşyaların hem de fiziksel 

olmayan hizmet ve bilgilerin internet üzerinden çeşitli bilgi sistemleri veya platformlar 

aracılığıyla eşler arasında geçici bir süre paylaşılması, kiralanması, satın alınması veya takas 

edilmesi olarak tanımlamıştır 

Hamari vd. paylaşım sistemlerini sahiplik transferi yapılan paylaşım sistemleri ve sahiplik 

transferi yapılmayan paylaşım sistemleri olmak üzere ikiye ayırmaktadır 

 

(Hamari vd 2015) 

Roos ve Hahn (2017) ve Botsman ve Rogers (2010) paylaşım sistemlerini beşe ayırmaktadır. 

Bunlar; kiralama, ödünç alışverişi, bağış alışverişi, takas ve ikinci el alışveriştir 

Prototip Paylaşım 

Tüketimi Davranışları         

Davranış 

Tekrarlı, 

paylaşımlı 

kullanım 
Edinim 

modu Karşılıklılık Bedel 

Kiralama Evet Erişim Evet Parasal 

Ödünç Verme Evet Erişim Hayır Yok 

Hediye / Bağış Evet 
Mülkiyet 

Transferi Hayır Yok 

Değiş Tokuş  Evet 
Mülkiyet 

Transferi Evet 
Parasal 

değil 

Kullanılmışı satın alım Evet 
Mülkiyet 

Transferi Evet Parasal 

Roos ve Hahn (2017) 

İkinci El Tüketim; 

Kullanılmış malların elden çıkarılması ve bu kullanılmış malların edinilmesidir. Bu iki 

perspektif, iç içe geçmiş ve birbiriyle bağlantılı aşamalar olarak ele alınmıştır. Elden çıkarma, 
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satın alma ile sonuçlanabileceğinden tüketim döngüsünün gelişerek devam etmesini 

sağlamaktadır. (Arnould and Thompson, 2005; Turunen, Leipämaa-Leskinen, 2015). 

İkinci el tüketim ürünün ilk sahibinin elindeki ürünü çıkarması ve sahipliğin başka kişi veya 

kişilere geçmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Birçok çalışmada ikinci el ürün satın almasına dayanan çeşitli belirleyiciler sağlamaktadır. 

Ekonomik gereklilik ve fiyat adaleti, alışveriş yapanların ikinci el ürünleri seçmesini 

etkileyen önemli faktörlerdir (Prieto ve Caemmerer, 2013; Williams ve Paddock, 2003). 

2000’li yılların başlarında Williams ve Paddocuk’un İngiltere Leicester özelinde yaptığı 

çalışmada kişilerin alternatif tüketim kanalı olarak tanımlanan ikinci eli satın almayı 

seçmesinin arkasındaki en etken nedenlerden birinin ekonomik zorunluluğu olduğu ortaya 

çıkmıştır (William ve Paddock,203) 

Bu temel faktörlerin yanı sıra, çevre bilinci, nostaljik ürünler ayrıca alıcıları ikinci el ürün 

satın alma konusunda motive etmektedir (Yan vd., 2015).  

Gerekçeli Eylem Teorisi: 

Tutumlar, niyet ve davranışlar arasında nedensellik ilişkisini anlamaya yönelik 

geliştirilmiştir.  (Ajzen ve Fishbein, 1975) Tutumların davranışa dönüşmesi niyet aracılığı 

olmaktadır. Öznel norm olarak modelde yer alan çevrenin etkisi de tutumla birlikte davranışa 

etki eden bir diğer unsurdur. Rasyonel bir süreç olarak ele alınan eyleme geçme sürecinde 

öznel norm, bir birey tarafından davranış performansında çevresinde önemli olarak gördüğü 

diğer kişilerin de etkisi olduğunu belirtmektedir; bu kişiler üyeleri, arkadaşlar, meslektaşlar 

ve akrabalar vb olabilir. 

Kişilerin ilgili davranışa olan niyetlerini olumlu, olumsuz değerlendirmelere de onların 

tutumunu oluşturmaktadır. 

 

Şekil 1: Gerekçeli Eylem Teorisi, Kaynak: Fishbein ve Ajzen, 1975 

Planlı Davranış Teorisi 

 Temelini Gerekçeli Eylem Teorisi oluşturan Planlı Davranış Teorisinde modele algılanan 

davranışsal kontrol faktörü eklenmiştir. Algılanan davranışsal kontrol faktörünün niyet ve 

ilgili davranış üzerindeki etkisi ele alınmıştır (Ajzen, 1991). 

Algılanan davranışsal kontrol (perceived behavioral control) değişkeni davranışa yönelik 

potansiyel kısıtlar hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu kısıtlar bireyin sahip olduğu bilgi, 

yetenek gibi içsel faktörlerden etkilenebileceği gibi başkalarına bağımlılık gibi dışsal 

faktörlerden de etkilenmekte ve bireyin algıladığı kontrol ya da kontrol edememe duygusunu 

belirlemektedir (Yağcı ve Çabuk, 2014) 

Bireyin gerçekleştirmeyi düşündüğü ancak bazı fırsat ve / veya kaynak (örneğin zaman, para, 

beceriler) eksikliğinden dolayı gerçekleştiremedikleri davranışları da algılanan davranışsal 

kontrolü etkileyen unsurlardır. Bu kaynak ve fırsatlar ne kadar çoksa algılanan kontrol de o 

kadar büyük olacaktır.  
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Şekil 2: Planlı Davranış Teorisi, Kaynak: Ajzen, 1991 

Teknoloji Kabul Modeli; 

 Temelini gerekçeli eylem teorisi ve planlı davranış teorilerinden almıştır. Davis vd (1989), 

yılında davranışların arkasındaki belirleyicinin niyetler olduğundan yola çıkarak algılanan 

kullanım kolaylığı ve algılanan fayda değişkenlerini de ekleyerek Teknoloji Kabul Modelini 

oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan yeni bir teknolojinin veya teknolojik gelişmenin insanlar 

tarafından kabul görmesinde algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda değişkenlerinin 

etkisi bulunmaktadır. Dışsal değişkenlerin Kişilerin bilgi sistemlerine karşı tutumlarını, 

kullanımlarını, davranışları üzerindeki etkilerini incelemek için oluşturulmuştur 

 

Şekil 3: Teknoloji Kabul Modeli, Kaynak: Davis vd., 1989 

Revize Teknoloji kabul modelinde ise tutum değişkeninin modelden çıkarılarak değişkenlerin 

doğrudan niyet üzerindeki etkileri incelenmiştir. (Venkatesh, 1996; Gefen, 2003; Pavlou, 

2010) 

 

 

Venkatesh ve Davis, 1996 

  

2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
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Hipotezler; 

H1: İnternet üzerinden yeniden satış yapma motivasyonun platformun algılanan faydası 

üzerine istatiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır 

H2: Platformun algılanan kullanım kolaylığının platformun algılanan faydası üzerinde 

istatiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır 

H3: Platformu kullanmada algılanan faydanın platform üzerinden ikinci el satış yapma niyeti 

üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır 

H4: Platform üzerinden ikinci el ürün satışı yapma niyetinin platform üzerinden ikinci el satış 

yapma davranışı üzerinden istatiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır 

H5: Sürdürülebilir Tüketim davranışının platform üzerinden satış yapma niyeti ve davranışı 

arasında düzenleyici etkisi bulunmaktadır.   

1.6.Araştırmanın Sınırlılıkları 

 -18-30 yaş dışındakiler, 

 -Paylaşım ekonomisi platformlarını kullanmayanlar,  

2.YÖNTEM 

2.1.Veri Toplama Araçları 

Kolayda örneklem yoluyla anket yöntemi ile veri toplanması planlanmıştır. 

İlk bölümde de demografik değişkenler yer alacaktır 

2. bölümde; 

1.soru 2. el ürün satışı yapar mısınız olacaktır? 2. el ürün satışı yapmayanlar analize 

dahil edilmeyecektir. 

3. bölümde  

Belirlenen platformlar hakkında bilgi verilerek (kullanım şartları, ödeme yöntemleri, 

ürün listeleme vb) platformlarla ilgili bilgi düzeyinin kullanıcılarla aynı olması 

amaçlanmıştır. 
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3.1:soru ‘Bu platformları duyup duymadıkları olacaktır’  platformları bilenler ve 

bilmeyen ama verilen bilgiler doğrultusunda oluşan algıya göre cevap verenler arasında 

farklılık olup olmadığı da analiz edilecektir. 

3.2:  soru bu platformları daha önce kullanıp kullanmadıkları olacak böylece daha 

önce bu platformları deneyimleyen ve hiç deneyimlemeyen kişiler arasında farklılık olup 

olmadığı da analiz edilecektir.  

3.3: Teknoloji Kabul Modeli Ölçek soruları ankete eklenecektir  

Soruların cevaplayıcılar için net olup olmadığını anlamak için farklı demografik 

özelliklere sahip 20 kişi ile ön-test yapılacak bu ön test sonuçlarına göre de anket soruları 

tekrar düzenlenecektir. 

Modelin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan sonra Yapısal Eşitlik modellemesi ile 

elde edilen verinin teorik modele uygunluğu test edilecektir. 

Dışsal değişkenler tarafından hesaba katılan içsel değişkenlerdeki varyansı maksimize eden 

PLS-SEM, gizli yapılar arasındaki yol ilişkilerini tahmin etmek için kullanılan bir istatistiksel 

yöntemdir. 

2.2.Evren ve Örneklem 

Kolayda örneklem yoluyla anket yöntemi ile veri toplanması planlanmıştır.  

Evren: 2. el satış yapanlar 

Örneklem: Belirtilen sitelerde satış yapanlar (gitti gidiyor, sahibinden, let go, dolap, 

modacruz) 

2.3 Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar 

Sadece belirli ikinci el satış yapan çevrim içi siteleri kullanılmıştır. Farklı çevrimiçi online 

ikinci el siteleri de araştırmaya katılabilir. 

Farklı ürün kategorileri için analiz yapılabilir (Kolayda, beğenmeli ve özenmeli ürün 

kategorileri için) 

 İkinci el satış yaparken platform seçiminde başka değişkenler de eklenerek analiz edilebilir. 

 İstanbul dışındaki farklı şehirlerde de analiz yapılarak ikinci el online satış yapmada coğrafi 

konumun etkisi olduğu / olmadığı araştırılabilir. 
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EK -1 

Kullanılan Ölçekler 

Çevrimiçi Yeniden Satış Motivasyonu Ölçeği ( Yüksekbilgili, 2020) 

 

Yüksekbilgili, Z. (2020). İnternet Üzerinden Yeniden Satış Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye 
Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri 
Dergisi, 6 (8): 1-12 
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Protesto faktörü 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yeni ürün pazarını alt etmemi sağlıyor           

Pratiklik 

Faktörü 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak evdeki şeyleri düzenli tutmama yardım 

ediyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yeni ürün pazarındaki yüksek fiyatları 

protesto etmemi sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak benim dağınıklıktan kurtulmamı sağlıyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yeni ürünlerin aşırı tüketimini 
sınırlamamı sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak benim değişime etki etmemi sağlıyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yeni ürünlerin aşırı tüketimini 

sınırlamamı sağlıyor           

sosyal faktör 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak benden daha az şanslı bireylere yardımcı 

olmamı sağlıyor       

Ekonomik faktör 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak kolay para kazanmamı sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yurttaşlarıma yardımcı olduğumu 
hissetmemi sağlıyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak geçinebilmemi sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak toplum için iyi şeyler yaptığımı 

hissetmemi sağlıyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak bana ek gelir sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak çevremdel, insanlar için iyi şeyler 
yaptığımı hissetmemi sağlıyor       

Üretkenlik faktörü 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak bir ürünü kenara bırakıp unutmaktan 
kaçınmamı sağlıyor           

Eğlence 

Faktörü 

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 
satmak diğer bireylerle iletişim kurmamı sağlıyor       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak ürün ömrünü uzatmamı sağlıyor           

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satarken oluşan insani ve dostane atmosferi 

seviyorum       

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak yeniden kullanıma kazandırmamı sağlıyor           Ürünleri internet üzerinden satmayı severim       

              

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak bana direy bireylerle sohbet fırsatı 
sağlıyor       

              

İnternet üzerinden kullanmadığım bir ürünü 

satmak zamanımı geçirmenin keyifli bir yoludur       
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Sürdürülebilir Tüketim Bilinci Ölçeği ( Consciousness for Sustainable Consumption) 

 

Balderjahn, vd. (2013). Consciousness for Sustainable Consumption: Scale Development and New 
Insights in the Economic Dimension of Consumers' Sustainability. AMS Review. 3. 10.1007/s13162-
013-0057-6. 

Teknoloji Kabul Modeli- Ölçek Soruları 
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Bu platform üzerinden 2. el satış yapmayı düşünürüm

Muhtemelen yakın zamanda platform üzerinden 2. el 

ürün satışı yaparım

Bu platform üzerinden 2. el ürün satışı yapmak isterim

Bu platform üzerinden 2.el ürün satışı yapmayı 

planlıyorum

Bu platform üzerinden 2. el ürün satmak için kullanışlı 

bir yoldur

Bu platform üzerinden online 2. el ürün satışı yapmak 

hızlıdır

Bu platformun sunduğu hizmetleri kullanmak faydalıdır

Bu platformu kullanmak satış yapma deneyimimi 

geliştirir

Bu platformda satış yapmak benim üretkenliğimi artırır

Platform üzerinden 2. el ürün satışı yapmayı öğrenmek 

kolaydır

2. el ürün satışı yapmak için bu platforma erişim 

kolaydır

Bu PlatformIn kullanımı 2.el ürün satışı için kullanımı 

kolaydır

Bu platform ile etkileşim açık ve anlaşılırdır

Kaç kez bu platformu kullandınız?

Haftada ortalama ne kadar süre bu platformda zaman 

geçirirsiniz?

Ne kadar sıklıkla bu platformu kullanırsınız

Satış Yapma 

Davranışı

Davis 1989; 

van der 

Heijden 2003

Davis,1989; 

Gefen vd. 

2003; 0

Algılanan 

Fayda

Kullanım 

Niyeti

Davis,1989; 

Gefen vd. 

2003; 

Venkatesh ve 

Davis 2000

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı

Davis 1989; 

van der 

Heijden 2003
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Özet 

İspanya dış politikasında İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler tarihi 

ülkenin imparatorluk geçmişine uzanan özel ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Latin Amerikalı 

halklarla paylaşılan kültürel tarih, kimlik ve ortak dil anlatısına dayanarak, İspanya hala 

diplomatik ilişkilerde, kültürel yatırım ve dış yardımda öncü rolünü bütün ülkelerden daha 

fazla sürdürmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu bölgeyle devam eden ilişkiler Madrid’in İber 

yarımadasından tüm dünyaya uzanan küresel rolü için dış politikasının en temel alanlarından 

biridir. İspanya, Latin Amerika ile ilişkilerinde İber-Amerikan kimliğine vurgu yaptığı için, 

bu çalışma çağdaş İspanya dış politikasında Latin Amerika’nın yerini sosyal-inşacı 

yaklaşımla analiz etmeye çalışmaktadır. Özellikle, İspanya’nın Avrupa Birliğine üyeliğinin 

bu ilişkilere etkisini araştırmaktadır. Sonuç olarak, ulusun Avrupa kimliğinin 1980’lerdeki 

demokratikleşme sürecinden beri İber-Amerikan kimliğinden daha fazla ağırlık kazandığını 

iddia etmektedir. Bu nedenle, Avrupa ile ilişkiler, Latin Amerika’yı dış ilişkilerde ikincil 

pozisyona itmiştir. 

Anahtar kelimeler: İspanya dış politikası, ulusal kimlik, Latin Amerika, Avrupa kimliği 

Jel Kodları: F68, N44, N46 

The Imperial Past and Latin America in Spain’s Foreign Policy 

In Spain’s foreign policy, the relationships with the Spanish-speaking Latin American 

countries have a special privileged place which dates back to the country’s imperial past. 

Based on a narrative of common language and a shared cultural history and identity with the 

Latin American people, Spain still aims to maintain its leading role in diplomatic relations, 

cultural investment, and foreign aid more than any country. Moreover, the ongoing 
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relationships with this region has been one of the key areas of Madrid’s foreign policy for its 

global role expanding from the Iberian Peninsula to the entire world. Since Spain emphasises 

on the concept of Ibero-American identity in its relations with the Latin America, this study 

attempts to use a social-constructivist approach in analysing the place of the Latin America in 

the contemporary Spanish foreign policy. Specifically, it searches for the influences of 

Spain’s European Union membership on these relationships. Consequently, it argues that 

European identity of the nation has gained a greater weight than its Ibero-American identity 

since the democratisation process of 1980s. Thus, the relationships with Europe have pushed 

the Latin America to a secondary position in the foreign affairs. 

Key words: Spanish foreign policy, national identity, Latin America, European identity 

Giriş 

Bugünkü ulus-devletleri, uluslararası sistemin yapısını, kurumlarını ve işleyişini daha iyi 

anlamak için imparatorluklar döneminin aktörler ve ilişkiler üzerindeki etkisine, süreklilik ve 

değişime bakmak gerekir (Halperin and Palan 2015). Bu bağlamda İmparatorluk geçmişi olan 

bir Akdeniz ve Avrupa ülkesi olan, gerek ideolojik gerek kimlik temelinde siyasal 

kutuplaşmalar yaşayan İspanya’nın iç ve dış politikadaki deneyimleri önemli bir örnek teşkil 

etmektedir. İspanya dış politikasını ele alan çalışmalar İngilizce literatürde sınırlı sayıda 

olduğu gibi, Türkçe Uluslararası İlişkiler çalışmalarında yok denebilecek kadar azdır. 

Geçmişte bir imparatorluğa sahip olan İspanyolların günümüzde kendi dillerini ve 

kültürlerinin izlerini taşıyan Latin Amerika ile ilişkilerinin nasıl olduğu ve Avrupa Birliği 

çatısı altında kendi kimliklerini nereye koydukları dikkat çekici bir sorudur. Dolayısıyla 

İspanya dış politikasında Latin Amerika kimliğinin ve Avrupa kimliğinin ne derece önemli 

olduğu sorusu bu çalışmanın temel araştırma problematiğini oluşturmaktadır. Bunun için bu 

çalışma, dış politika analizi yaklaşımları içinde kimlik ve kültürü temel alan Sosyal-inşacılık 

yaklaşımını kullanmaktadır. 

Uluslararası ilişkilerde baskın geleneksel Realist yaklaşım (Morgenthau 1970, Waltz 2000) 

dış politikada askeri güç, ekonomik kapasite gibi materyal olguların üzerine kurulu bir analiz 

çerçevesi sunarken, Sosyal-inşacılık yaklaşımı ise en önemli olgunun materyal değil, sosyal 

olduğunu ileri sürmektedir (Jackson & Sorensen, 2007: 162). İnşacılık yaklaşımının en 

önemli çıkış noktalarından biri sosyal dünyanın hazır veriler ile sunulmuş bir dünya değil, 

inşa edilmiş oluşturulmuş bir dünya olduğu savıdır (Maja, 2002: 4). Niclolas Onuf (Onuf, 
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2012: 1), Alexdander Wendt (Wendt, 1992: 395), Friedrich Kratochwill (Kratochwill, 1995: 

43), Peter Katzenstein (Katzenstein, 1996) ve Martha Finnemore (Finnemore, 1996) gibi 

yazarlar bu yaklaşımın önde gelen eserlerini yayımlamışlardır. Bu yaklaşıma göre devletler 

dış politika yapım sürecinde diğer devletlerle ilişkisinde kimliklerini ilişkisel olarak 

belirlemekte ve buna göre güvenlik ya da tehdit kavramlarını kurup dış politika tercihlerini 

saptamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma teorik olarak kimliklerin dış politika yapım sürecinde 

etkili olduklarını öne sürerek, İspanya dış politikasında imparatorluk kimliğinin ve Latin 

Amerika ile ilişkilerin yerini araştırmayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede araştırmanın temel dört aşaması vardır. İlk aşamada İspanya’nın imparatorluk 

geçmişine ve sömürgecilik dönemine ışık tutulacaktır. İkinci aşamada İspanya’nın 

imparatorluktan ulus-devlet yönetimine, bir başka deyişle, sömürgecilik döneminden iç 

savaşa ve Franco rejimine geçişi Latin Amerika ve Avrupa güçleriyle ilişkiler bağlamında ele 

alınacaktır. Üçüncü aşamada İspanya’nın demokratikleşmesine, Soğuk Savaş döneminde Batı 

bloğuna katılışının yanı sıra Latin Amerikalı ülkelerle işbirliği çerçevesinde dış politikada 

İber-Amerikan kimliği inşasına açıklık getirilecektir. Son olarak dördüncü bölümde 

İspanya’nın Latin Amerika ile ilişkilerinin açmazlarına odaklanarak, iç ve dış politikada 

Avrupalılaşmanın öneminin altı çizilerek çalışmanın temel sorusuna cevaplar aranacaktır.  

1-İspanya’nın İmparatorluk Geçmişi ve Kimliği 

Günümüzde İspanya Devleti ve Portekiz Devletini barındıran İber Yarımadası, çok geniş ve 

zengin bir tarihe sahiptir. İber yarımadası geçmişten beri birçok yol ayrımına ev sahipliği 

yapmış ve ayrıca Avrupa ve Afrika, Avrupa ve Atlantik okyanusu ve bağlantılı olarak 

Atlantik ülkeleri ile Avrupa devletlerinin iletişim noktası haline gelmiştir. Milattan Önce 

(M.Ö.) 200 yıllarda Roma İmparatorluğu İber yarımadası ile ilgilenmeye başlamıştır. O 

dönemde Tunus dolaylarında gelişme gösteren Kartaca kent devleti Roma İmparatorluğu 

tarafından tanınmıştır. Kartaca devletinin ilerlemeci politikası İber yarımadasına da sıçramış 

ve bu durum Roma İmparatorluğu’nun dikkatini çekmiştir (Phillips, 2016: 32-33). Kartaca 

devleti ile girilen savaşlarda Roma üstünlüğünü sağlamış ve milattan sonra dördüncü yüzyıla 

kadar egemenliğini sürdürmüştür (Kurul, 2015: 4). Bu dönemde Roma devleti İspanya 

bölgesinin kalkınmasına büyük katkılar sunmuştur. Dil, din ve hukuk alanında büyük 

gelişmeler olmuştur. Ayrıca başta Kartaca devletinin etkisini kaldırmak için adayı ele 

geçirmiş gibi olsa da zamanla adanın maden ve arazi gelirlerinden faydalanmaya başlamıştır 

(Phillips, 2016: 36-37). 
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Roma İmparatorluğu’nun IV. yüzyılda zayıflamasıyla birlikte İber bölgesine Vizigotlar 

girmeye başlamıştır. Vizigotlar Roma İmparatorluğu’na büyük saygı duyan bir topluluk 

olmuş ve bölgenin Roma himayesinde yönetilmesi için katkıda bulunmuştur. Ancak Roma 

devletinin verdiği sözleri tutmaması sonrası Vizigotlar İspanya’yı işgal etmeye başlamış ve 

nihayetinde Roma ile savaşa girmiştir. Savaş sonucunda ağır yenilgi alan Roma devleti 

şehirden çekilmiş ve Vizigotları kendi içlerinde bağımsız dış politikada Roma’ya bağlı 

olmaya ikna etmiştir (Çapan & Güvenç, 2017: 7). M.S 710’da Müslümanların yarımadaya 

gelmesi ile Vizigot yönetimi sona ermiştir. Tarık bin Ziyad önderliğinde fetih hareketlerini 

gerçekleştiren Müslümanlar M.S 716’ya gelindiğinde Müslümanlar adanın büyük bir kısmını 

ele geçirmiştir (Makki, 1992: 8). M.S 732 yılına gelindiğinde Avrupa’ya yönelik fetih 

hareketlerini artıran Müslümanlar Fransa’ya ilerlemiş ve Bordeaux’yu almışlardır. İlerlemeye 

devam eden Müslümanlar Frank lideri Charles ve ordusu ile savaşa girmiş ancak önemli bir 

yenilgi almamasına rağmen ilerleyişini durdurmuştur (Üçok, 1968: 59-60). Coğrafya 1031 

yılına kadar kesintisiz şekilde Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır. 1031 yılında 

halifeliğin son bulması ile Müslümanlar kendi içinde devletçiklere bürünmüştür. Kendi 

aralarında yarışa girmeleri Hristiyanlar tarafından da desteklenmiş ve bu süreçte 

Müslümanlar zayıflarken Hristiyanlar güçlenmiştir (Özdemir, 1992: 244). 1249 yılına 

gelindiğinde ise Müslümanların elinde sadece Gırnata emirliği kalmıştır. Gırnata emirliğinde 

kurulan son Müslüman devlet Ben-i Ahmer devleti olmuştur.  1350 yılında çıkan veba salgını 

ile Hristiyanların Müslümanların üzerine çok fazla gidememesi sonucunda 1492’ye kadar 

Ben-i Ahmer devleti varlığını sürdürmüştür. 1469 yılında Aragon kralı Fernando ve Kastilya 

kraliçesi Isabel’in evlenmeleri ile Hristiyan birliği güçlenmiş ve Müslümanların üzerine daha 

etkili şekilde gelmeye başlamıştır (Lee, 2004: 57). 1482 – 1492 yılları arasında süren 

saldırılar nihayetinde 1491’e gelindiğinde artık Hristiyanlar birçok toprak elde etmiştir. 

Nihayetinde Gırnata emiri XII. Muhammed Kasım 1491’de Fernando ve Isabel ile bir 

anlaşma imzalamıştır (Hitti, 2011: 585). 

Isabel ve Fernando’nun Kastilya ve Aragon krallıklarını birleştirmesi ve bir bütün İspanya 

temelini atmaları toplumu da bir bütün olarak algılayacaklarını göstermiştir. İç politikada 

daha önce kullanılmış uygulamalar terk edilmemiş ve yeni politikalar eklenerek 

tasarlanmıştır. Kraliçe Isabel bu dönemde limanlara çok önem vermiştir. Birçok liman yapımı 

için kraliyet bütçesinden kaynak sağlayan Isabel, 1492’de Müslümanların elinden tamamen 

aldığı Gırnata’nın liman avantajını da kullanarak deniz ticaretini desteklemiş ve deniz 
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hâkimiyeti sayesinde krallığını daha güvence altına almak istemiştir. İlk etapta İspanya 

coğrafyasına yakın Madeira ve Kanarya adalarını işgal etmek için kraliyet bütçesinden destek 

sağlanmıştır. Adadaki yerli halkların bazıları ile anlaşılmış olsa da birçoğu saf dışı 

bırakılmıştır. Artık XV. yüzyılın sonlarına gelindiğinde işgal edilen adalarda tarım yapılmaya 

başlanmıştır. Portekiz XIV. yüzyılın sonlarında kâşif Bartelmo Diaz’ı keşif yapması için 

görevlendirmiştir. Diaz 1486’da ilk defa Ümit Burnu’na ulaşan kişi olmuştur. Bu durumu 

fark eden kraliçe Isabel, Portekiz’in denizlerdeki üstünlüğünün önüne geçmek için bir şeyler 

yapılmasına karar vermiştir. Portekiz ile bir savaşa girmeden yeni keşif yolları bulmak 

isteyen Isabel ve Fernando, Kristof Kolomb’un merak uyandıran planını kabul etmiştir. 

Ancak Gırnata’lı Müslümanlar ile savaşta oldukları için planı biraz ertelemek istemişlerdir. 

Kolomb’u ellerinden kaçırmamak için Kastilya’daki tüm masraflarını karşılamışlardır. 

Nihayetinde 1492’de savaş bittiğinde Kolomb’a gereken desteği vereceklerini belirtmişlerdir. 

Yolculuğa çıkmadan önce Kolomb ile bir anlaşma yapan Isabel ve Fernando, keşif sırasında 

elde edeceği kârın tahtla paylaşması konusunda Kolomb’u ikna etmiştir. Kolomb ise 

karşılığında başarılı olursa asil statüsü istemiş ve fethettiği bölgelerin valisi olmayı talep 

etmiş ve talebi kabul görmüştür (Padron, 1990: 106). 1492’de Kolomp denize açılmıştır. Bir 

aylık bir süre sonrası Bahamalar’da bir adaya ulaşmış ve Japonya’ya yaklaştığını 

düşünmüştür. Donanması karaya çıktıktan sonra ilerlemeye devam etmiş ancak Kolomb 

farklı bir gemi ile keşfe devam etmiştir. Küba’nın doğu ucuna ilerleyen Kolomb, burada 

günümüzde Hispanyola adındaki adayı keşfetmiştir (Berrak, 2005: 876).  

Bu dönemde hareketlenen coğrafi keşifler Avrupa kimliğini ve Avrupa karakterini ortaya 

çıkarmıştır. Coğrafi keşiflerin Avrupalı devletlerce yapılması ve zenginliklerin Avrupa’da 

toplanması bu kıtayı güçlendirmiştir. Birçok değişimi kısa sürede gerçekleştirmeye başlayan 

Avrupalı devletler diğer alanlarda da gelişimlerine devam etmiştir. Bilimde ve sanatta 

yaşanan tüm kültürel gelişmeler, Avrupa’da yavaş yavaş özgün bir ortamın oluşmasını 

sağlamış ve Avrupa kimliğinin temelleri bu süreçte atılmıştır. 1516 yılına gelindiğinde 

Fernando ve Isabel’in ölmesi ve kızları Juana’nın yönetemeyecek derece sağlık sorunları 

olması sebebiyle torunları Carlos Kastilya, Aragon ve İspanya dışındaki toprakların tek varisi 

konumuna gelmiştir. 1517 yılında kral Carlos İspanya’ya geldiğinde üç ana soruna çözüm 

bulmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlar sırası ile İslam âlemi ile mücadele, Kastilya’nın 

sömürgeler keşfederek imparatorluk olmasındaki mücadele ve birleşik bir Hristiyan Avrupa 

yaratma fikri olmuştur. Carlos 1556’ya kadar yönetimi boyunca Fransa ile mücadeleye 
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girişmiştir. Kuzeni Lojos’un 1526’da Mohaç muharebesinde Osmanlı kuvvetlerince 

öldürülmesi sonucu Osmanlı’yı ve Müslümanları kişisel meselesi haline getirmiştir. 

Sömürgecilik faaliyetlerine aktif olarak devam eden İspanya, günümüzde Bolivya olarak 

bilinen Potosi’deki maden yataklarını yağmalamıştır. Buradan çıkarılan çeşitli madenler ile 

hem İspanya imparatorluğu güçlenmiş hem de Avrupa ekonomisi canlanmıştır. 1556’da 

Carlos tahtını oğluna bıraktığında II. Felipe küresel bir imparatorluğun zirvesinde bulunan bir 

imparator konumuna gelmiştir (Chapman, 2010). II. Felipe de babası gibi Osmanlı ile 

mücadele içine girmiştir. 16. yüzyılın başlarında Orta Avrupa’ya kadar ilerleyip Viyana’yı 

kuşatan, Ege’de, Akdeniz’de ve Kuzey Afrika’da etkin olan Osmanlı İmparatorluğu, stratejik 

bakımından aşırı genişleme belirtileri göstermiştir (Kennedy 2005: 36). Kanuni Sultan 

Süleyman’dan sonra tahta geçen on üç sultan gerilemeyi engellememiştir. Bunu fırsat bilen 

İspanya, Papalık ve Venedik ile ‘Sürekli Kutsal Lig’ oluşturarak (Sander 2004: 110) 1571 

yılında İnebahtı deniz savaşında Osmanlıyı yenilgiye uğratmayı başarmıştır. Bundan altı ay 

sonra Kaptanı Derya Uluç Ali, Kıbrıs’ı ve Tunus’u geri alarak imparatorluğun etkisini Fas’a 

kadar sürdürmüştür. Öte yandan 1578’de Portekiz Kralı Sebastian’ın Fas’a düzenliği seferde 

hayatını kaybetmesi sayesinde İspanya Kralı’nın Portekiz tacını elde etmesi kolay olmuştur 

(Pierson, 2010: 66). 

                                                              

 

Kaynak: https://mundoantiguo.net/imperio-espanol/ 

1598’de tahta geçen III. Felipe ve 1621’de tahta geçen IV. Felipe dönemlerinde İngiltere ile 

mücadeleye devam edilmiştir. Özelikle IV. Felipe döneminde kültürel çalışmalara önem 

verilmiş ve İspanya’nın dünyaca ünlü Prado müzesinin temelleri atılmıştır. 1621’de tahta 

çıktığı sırada kuzey Hollanda eyaletleri yapılan anlaşma sona ermiştir ancak Almanya’da 
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Otuz Yıl savaşları başlamıştır. En nihayetinde bir Katolik – Protestan savaşı olarak görünmüş 

olsa da birçok devletin bir araya gelmiş olması ile siyasi bir görünüm almıştır. Savaşı 

Protestanlar kazanmış ve 1648’de Westfalya anlaşması imzalanmıştır.  IV. Felipe döneminde 

dış ilişkiler başarıdan başarısızlığa dönüşmüştür. Önceki dönemde başlayan ekonomik 

gerilemeye çözümler üretilmemiş ve artarak devam etmiştir. IV. Felipe sonrası iyice zor 

duruma düşen krallığın başına II. Carlos geçmiştir. Fransa’nın yoğun saldırıları sonrası 

kraliyet İspanya’yı yönetmekte zorlanmıştır. Yaptığı evlilikle çocuk sahibi olamayan Carlos 

1700 yılına geldiğinde bir varis belirlemek zorunda kalmış ve şaşırtıcı şekilde Fransız 

Bourbon hanedanından XIV. Louis’in torunu Philippe’i varisi ilan etmiştir. V. Felipe adı ile 

1700’de tahta çıkmıştır.  746 yılına kadar bir güven ve istikrar sağlayamayan İspanya tahtı 

VI. Fernando’nun tahta çıkmasıyla başka bir politik istikrara kavuşmuştur. Otuzlu yaşlarında, 

tecrübeli ve eğitimli olarak tahta çıkan Fernando babasının sürdürdüğü Fransa ittifakını 

sonlandırmış ve barışçı bir politika izlemiştir (Pierson, 2010: 77). Devlet kademesindeki 

önemli noktalara iyi eğitimli kişileri yerleştirmiş ve politikalarının güvenilir şekilde 

uygulanmasını sağlamıştır. İki önemli danışmanı Carvajal ve Ensenada ile devletin gücünü 

artıran Fernando birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Ensenada Fransız yanlısı bir politikayı 

desteklerken, Carvajal daha barışçı ve bağımsız bir politikayı desteklemiştir. Carvajal’a göre 

İspanya’nın deniz aşırı topraklarının korunmasının tek yolu İngiltere ile bir anlaşma yaparak 

toprakların korunması olmuştur. Ensenada ise toprakların güvenliği ve imparatorluğun 

devamı için Fransa ile ittifak yapılmasını tavsiye etmiştir. Nihai noktada iki taraf ile de bir 

ittifak olmamış ve tarafsız bir politika tutumu gerçekleştirilmiştir. Ensenada ise 1754 yılında 

görevinden ayrılırken birçok kazanım bırakmıştır. 1753 yılında Vatikan ile görüşmelere 

başlayan Ensenada, papalık ile İspanyol tahtı arasındaki bağlantıyı kurmuş ve kralın 

koltuğunu sağlamlaştırmıştır. Ayrıca İspanya’nın ekonomisinin ve donanmasının daha güçlü 

hale gelebilmesi için İspanyol denizciliğinin geliştirilmesini savunmuştur. Görevi 

bıraktığında İspanya donanması eski gücüne yakın duruma gelmiştir. Fernando sonrası tahta 

çıkan IV. Carlos döneminde ise iç politika ve reformlar önem kazanmıştır. IV. Carlos’un en 

meşhur bakanı olan Manuel Godoy bu reformlarla ilgilenmiştir. Ancak iç reformlar 

düşünülürken dış siyasette gerçekleşen Fransız ihtilali temkinli bir şekilde takip edilmiştir.  

1796 yılında İspanya donanması hazırlıksız iken Fransa’nın İngiltere’ye savaş ilan etmesi ile 

İspanya’da savaşa girmiş ve kaybetmiştir. 1799’da Napolyon Bonaparte Fransa devletinin 

başına geçmiştir. 1807 yılında Fransa – İspanya arasında yapılan Fontainebleau anlaşmasına 
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göre İspanya büyüyen Fransa ve Napolyon hanedanlığını kabul etmiş ve zayıflığını 

göstermiştir (Phillips, 2016: 212). 1808 yılında hedef olarak Portekiz işgal etmek amacı ile 

yola çıkan binlerce Fransız asker İspanya’yı işgal etmiştir. Kral IV. Carlos ise tahtı 

Napolyon’a teslim etmiştir. Bunun üzerine 6 Mayıs 1808 tarihinde Napolyon abisi Joseph’e 

İspanya tahtını sunmuştur. Yapılan saldırılar ve baskılar sonucu Joseph tahtta fazla 

kalamamış ve 1813’te Fransa’ya kaçmıştır. 1828 yılında ise Fransızlar tamamen İspanya’dan 

çekilmiştir. Bu süreçte Güney Amerika’daki sömürgelerde ayaklanmalar başlamış ve 

yirminin üstünde sömürge bağımsızlığını ilan etmiştir. 19. yüzyılda İspanya dış politikada 

kayıplar vermiş ve iç siyasetinde çalkantılar yaşamıştır. 1895’te Küba’da isyanlar çıkmış, 

İspanya’ya karşı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Küba’nın koruyuculuğunu üstlenmiştir. 

Birkaç yıl içinde gerek Küba sorunu gerek ABD’de yükselen Katolik düşmanlığı iki devleti 

savaşa sürüklemiştir. Küba ve Filipin kıyılarında iki tarafın karşı karşıya gelmesi sonucunda 

İspanya ağır bir yenilgi almıştır (Pierson, 2010: 112). Yenilgi sonrası iç siyasette reform 

sesleri yükselmeye başlamıştır. İç siyasetteki çatışmalar ve bir türlü istikrarın sağlanamaması 

1923 yılına kadar devam etmiştir. 1923 yazında Katalonya’da askeri vali olarak bulunan 

General Miguel Primo de Rivera, 13 Eylül’de Barselona’da bir muhtıra yayınlamıştır. İş 

adamlarının da desteğini arkasına alan Primo hükümet değişikliği talebinde bulunmuştur. 

Kral XIII. Alfonso ile görüşen General Primo hükümeti kurmak için onay almıştır. Ancak 

mevcut 1876 Anayasası ve Cortes yapısı içinde bir hükümet kurmak yerine sorunların 

çözülebilmesi için bir askeri hükümetin kurulmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Kısa 

süreli bir askeri diktatörlük olarak tanımlanan dönem XIII. Alfonso tarafından da kabul 

edilmiştir. Eylül 1923 yılından Aralık 1925’e kadar olan süreci içerecek iki yıllık bir askeri 

diktatörlük dönemi Kral Alfonso’nun rızası ile başlamıştır. General Primo göreve başlar 

başlamaz liberal ve muhafazakâr partileri kapatmış ve onların yerine 1924 yılında Union 

Patriótica (Yurtsever Birlik) partisini kurmuştur. 1925 yılında Fas’taki Abdulkerim 

birliklerine karşı Fransa ile bir anlaşma imzalayan İspanya zafere ulaşmıştır. Bu durumun 

yaşanması üzerine General Primo anayasaya dayalı monarşiye kısa bir ara vaadinden 

vazgeçerek kalıcı diktatörlük için çaba sarf etmiştir. Ancak yaşanan süreçte gittikçe 

destekçileri azalan General Primo, nihayetinde 1930’da istifa etmiştir. Yaşanan bu çalkantılı 

süreç 1936’da iç savaşa kadar tırmanmıştır (Pierson, 2010: 125-132). 
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2. Franco, Faşizm ve Hispanidad 

İç savaşta olayların kontrol edilemez bir hale geldiğinde Francisco Franco önderliğinde 

Fas’ta ayaklanma başlamıştır. Ordunun büyük bir kısmına hâkim olan isyancılar kısa sürede 

ülkenin üçte birine yerleşmiştir. Avrupalı devletler kendi aralarında imzaladıkları pakt 

gereğince her iki tarafa yardım etmeme kararı almıştır. Ancak Almanya ve İtalya’da ortaya 

çıkan faşist yönetimler milliyetçiler safındaki Franco’ya hem asker hem de teçhizat yardımı 

yapmaya devam etmiştir. Cumhuriyetçilere Sovyetler Birliği silah yardımında bulunmuştur. 

Nihayetinde Hitler’in Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine Sovyetler Birliği gücünü oraya 

çekmiş ve cumhuriyetçilere verdiği desteği sonlandırmıştır. Franco birliklerinin 1939’da önce 

Katalonya’yı sonrasında ise Madrid’i ele geçirmesi savaş sonlanmıştır. Öncelikle İngiltere ve 

Fransa, sonrasında ise 1 Nisan 1939’da ABD Franco hükümetini tanıdığını ilan etmiştir. 

Franco mecliste herkesi temsil edecek bir partinin kurulacağını bildirmiş ve savaşta ölen 

General Primo’nun oğlu Jose Antonio Primo’nun anısına Falanj partisini devam ettirmiştir. 

Partinin kadın kollarına ise Antonio’nun kız kardeşi Pillar Primo’yu atayarak Falanj 

partisinin gücünü arkasına almak istemiştir. Bu sırada İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve 

Almanya’nın destek istemesi sonrası Franco, Mavi Tümen adını verdiği askerlerini 

Almanya’ya göndermiştir (Dönmez, 2018). 1942 yılının sonlarında Mihver devletlerin savaşı 

kaybedeceğini anlayan Franco desteğini sonlandırmıştır. Savaş sonunda hazırlanan devletler 

listesi sonunda 1945’te Birleşmiş Milletler kurulmuş ve İspanya savaşta devrilmeyen tek 

diktatörlük olarak üyelikten çıkarılmıştır. Franco, 1947’de rejiminin kralsız krallık olduğunu 

açıklamış ve ölümü sonrasında krallığın geri geleceğini belirtmiştir.  

Dolayısıyla Franco döneminde geçmişin etkisi ulus-devlet kimliğini yeniden tanımlama ve 

ulusun dünya ulusları arasındaki yerini belirlemede son derece etkili olmuştur. Bu tarihi, dini 

ve arketip değerleri ve ilkeleriyle Francocu kendini tanımlama ve propaganda bir tür ‘Barok 

İspanya’ tahayyülüdür (Grobmann, 2014: 762). Öte yandan bu dönemde çokça vurgulanan 

‘hispanidad’ (İspanyol dünyası) kavramı Franco’nun herhangi bir dönemle sınırlı olmaksızın 

tarihi ve dini tahayyülü rejimin siyasi otoritesini güçlendirmek için kullanmasına hizmet 

etmiştir. Ayrıca bu kavramla İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler 

geliştirerek uluslararası izolasyon aşılmaya çalışmıştır (Wang, 2016: 6). Anglo-Sakson 

dünyadan kültürel olarak farklı olan Hispanik toplumların kardeşliği ve ortak kaderine vurgu 

yapan bu kavram İspanya’yı Latin Amerika haklarının bir parçası olarak gören yaklaşımın 

anahtar kavramlarındandır. 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

310 

 

1950’li yılların henüz başında ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş dönemi alevlenmiştir. 

Komünizm karşıtı Franco, Batı bloğuna girme fırsatı bulmuş ve ABD tarafından bir müttefik 

konumuna yükselmiştir. 1953’te İspanya Vatikan ile yeni bir anlaşma imzalamış ve bu 

sayede Franco İspanya’daki Roma Katolik Kilisesi üzerinde otorite sahibi olmuştur. Aynı yıl 

içinde Dwight D. Eisenhower yönetimi İspanya bir askeri anlaşma olan Madrid Paktı’nı 

imzalamıştır. Bu pakt kapsamında askeri ve mali yardım desteği sözü alan İspanya 

karşılığında üç hava üssü sözü vermiştir. Batı demokrasilerince hoş karşılanmasa da İspanya 

Batı kampına dâhil olmuştur. 1962’de yayınlanan Dünya Bankası raporuna göre İspanya’nın 

yabancı yatırımları ülkeye çekebilmesi için büyük fırsatlar sunması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu durum üzerine Franco deneyimli iktisatçılardan oluşan bir grubu göreve getirmiştir. Bu 

yeni ekonomide reform grubunun göze çarpan ismi Laureano López Rodó olmuştur. Rodo bir 

dizi ekonomik reformu uyguladıktan sonra istihdama pozitif etkisi sebebiyle tarım yerine 

sanayiye önem vermiştir. Sanayi reformunun uygulanmaya başlaması ile kırsal kesimdeki 

nüfus büyük şehirlere göç etmeye başlamış ve bölgesel işsizlik azalma eğilimine girmiştir. 

İspanya ekonomisi dünyaya açılmasıyla birlikte 1960-1973 yılları arasında Avrupalı 

komşularından daha fazla büyümüştür. 1969 yılında muhalefet güçleri taleplerini artırmıştır. 

Batı devletlerinde çıkan protestolar İspanya’ya da yansımış ve kuzey bölgesi olan Bask’da 

ETA bu dönemde silahlı eylemlerine başlamıştır.  

21 Temmuz 1969’da Franco 1947’de verdiği sözü yerine getirerek ölümünden sonra krallığın 

varisi olarak Bourbon hanedanından Prens Juan Carlos’u göstermiştir. Muhafazakâr kesim 

belli ölçüde yeni kralı benimsemiş olsa da solcu muhalefet aynı düşüncede olmamıştır. 

1970’lerin henüz başında rejim sert bir muhalefet ile karşı karşıya kalmış ancak eski sert 

müdahalelerinden kaçınmıştır. Hali hazırda Avrupa Ortak Pazarına başvurusu bulunan Franco 

rejimi sert müdahalenin dış siyasette etkisinin olumsuz olacağını fark etmiştir. Oluşacak 

herhangi bir dıştaki olumsuz havanın iyi giden İspanyol ekonomisini bozabileceği endişesi 

verilen tepkilerin daha yumuşak olmasını sağlamıştır. Franco 1973’te aldığı hızlı bir karar ile 

Bakanlar Kurulu’nun başkanlığına ve hükümetin başına amiral Carrero Blanco’yu getirmiştir. 

1936 yılından beri hem devletin hem de hükümetin başı olan Franco ilk defa hükümetin başı 

unvanından vazgeçmiştir. 1973 yılının sonuna gelindiğinde ise ETA örgütünün düzenlediği 

suikast sonucu Carrero Blanco hayatını kaybetmiştir. Franco 1974 yılında Blanco’nun yerine 

Carlos Arias Navarro’yu atamış ve aynı sene hastalanmıştır.  Aynı yıl Portekiz’de Salazar’ın 

diktatörlüğü ordu darbesiyle devrilmiş ve Portekiz devleti demokrasiye hızlı bir geçiş 
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yapmıştır. Portekiz’in yaşadığı bu değişim İspanya için iyi bir örnek olmuştur. 27 Eylül 

1975’te ETA örgütü üyelerinin yakalanıp idam edilmesi dış siyasette İspanya’ya kapıları 

kapatmıştır. 20 Kasım 1975’te ise hasta olan Franco hayatını kaybetmiştir. Ölümünden iki 

gün sonra 22 Kasım’da halefi Bourbon hanedanından I. Juan Carlos göreve gelmiş ve 

anayasaya bağlı kalacağına ant içmiştir. 

Bourbon hanedanının tekrar başa geçmesi sonrası Franco rejimine hizmet eden çevrenin tümü 

kral Juan Carlos’a hizmet etmeye devam etmiş ve Başbakan Carlos Arias Navarro’da krala 

bağlılığını sürdürmüştür. Kral Carlos değişim taleplerine karşılık vererek görevde olan 

Başbakan Arias’ın görevine son vermiştir. Arias’ın istifası sonrası hükümeti kurma görevini 

Adolfo Suárez’e vermiştir. Kral gibi başta Franco anayasasına yemin edip bağlı kalacağını 

söylese de değişimin gerekliliğini görmüştür. Kralında desteği ile Cortes yapılan oylama ile 

kendini feshetmiş ve Suárez ülkeyi demokratik seçimlere hazırlamıştır. 15 Haziran 1977 günü 

yapılan seçimde Suárez’in Demokratik Merkez Birliği partisi Cortes’teki 350 sandalyenin 

165’ini almıştır. İspanyol Sosyalist İşçi partisi ise 118 sandalye ile Cortes’te yerini almıştır. 

Böylelikle demokratikleşmede önemli adımlar atılmaya başlamıştır. Suárez yönetiminin Bask 

ve Katalonya’ya özerklik vermesi sonrası birçok bölgeden özerklik talebi gelmesiyle 1981’de 

başbakan istifa etmiştir.  

3. İspanya’nın Demokratikleşmesi ve İber-Amerikan Kimliğinin İnşası  

1975 yılında Franco’nun ölümü ile demokratik sürece adım atan İspanya siyaseti 1982’ye 

kadar demokrasisini güçlendirmeye çalışmıştır. Bourbon hanedanının tekrar başa geçmesi 

sonrası Franco rejimine hizmet eden çevrenin tümü Kral Juan Carlos’a hizmet etmeye devam 

etmiş ve Başbakan Carlos Arias da krala bağlılığını sürdürmüştür. Buna rağmen Kral Carlos 

değişim taleplerine karşılık vererek görevde olan Başbakan Arias’ın görevine son vermiş, 

hükümeti kurma görevini Adolfo Suárez’e vermiştir. Kralın da desteğiyle Cortes yapılan 

oylama ile kendini feshetmiş ve Suárez ülkeyi demokratik seçimlere hazırlamıştır. 15 Haziran 

1977 günü yapılan seçimde Suárez’in Demokratik Merkez Birliği Partisi Cortes’teki 350 

sandalyenin 165’ini almıştır. İspanyol Sosyalist İşçi partisi ise 118 sandalye ile Cortes’te 

yerini almıştır. Suárez yönetiminin Bask ve Katalonya’ya özerklik vermesi sonrası birçok 

bölgeden özerklik talebi gelmesine yol açmıştır. Kral Juan Carlos’un 23 Şubat 1981’de askeri 

darbeye karşı demokrasiye bağlılığı monarşinin İspanya toplumundaki ve siyasetinde toprak 

bütünlüğünün ve ulusal birliğin sembolü olarak rolünü güçlendirmiştir (Magone, 2018: 68). 
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Diğer tüm Batı demokrasileri İspanya’nın ilerlediği bu demokratik yolu ilgiyle karşılasalar da 

İspanya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında diğer faşist yönetimlerle işbirliği yapmış olması 

ülkenin Batı kampına katılımını geciktirmiştir. Ancak 1982 yılında İspanya NATO ittifakına 

katılarak Batı şemsiyesinde koruma altına alınmıştır. Aynı yıl içerisinde Haziran ayında 

Dünya Kupası düzenlenmiş ve Ekim ayı sonunda seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 

galip çıkmıştır. Seçimlerin ardından hükümeti kuran Felipe González, on iki yıl boyunca 

iktidarda kalmıştır (Gonzalez, 2018). Böylelikle ülke, iyi bir gelişim ve istikrara 

kavuşmuştur. PSOE, Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyeliği ülkenin ekonomik geri 

kalmışlığı, otoriter sistemi ve uluslararası izolasyonu gibi tarihsel ve siyasi sorunlarına bir 

çözüm olarak gördüğü için Avrupa içinde bir İspanya’nın daha güçlü olacağına inanarak 

Avrupa’yla ilişkilerin geliştirmesini desteklemiştir. Aynı dönemde ordu, kilise, ticaret odaları 

ve diğer siyasi partiler de Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi taraftarı olduğu için Avrupa 

entegrasyonu hedefi toplumda güçlü bir birleştirici etki yaratmıştır. Öte yandan, 40 yıllık 

diktatörlük sonrası Avrupalılaşma sürecine girilse de 1990’lı yıllar İspanya siyasi hayatında 

sivil toplum ve muhalefet zayıflığını korumuştur. Siyasi özgürlüklerin garantörü olarak 

görülen üyelik için Sosyalist parti sekiz yıllık müzakere sürecinde Avrupa ortak pazarı için 

yapısal ekonomik reformlar başta olmak üzere ‘iyi bir Avrupalı’ olmak için gerekli 

düzenlemeleri gerçekleştirmiştir (Youngs, 2007: 49). Hükümet, etkin ve sistemli bir politika 

izlemiş ve İspanyol halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamıştır. İstikrarlı büyüme 

kademeli olarak gerçekleşmiş ve nihayet 1986 yılı başvurusunda bir oy farkla İspanya’nın 

Avrupa Ekonomi Topluluğu’na üyeliği kabul edilmiştir.  

İspanya–Avrupa Birliği ilişkileri başlangıcından beri dalgalanmalarla ilerlemiştir. İspanya, 

zaman zaman Avrupa politikalarına yakın duran bir çizgide yer alırken, diğer taraftan kendi 

dış politikasını bağımsız inşa etme siyasetini yürütme çabasını göstermiştir. 1990’larda 

özellikle ekonomik sistemin Avrupa’yla uyumlaştırılması sürecinin sancılı olması bunda 

önemli rol oynamıştır. İspanya Eurozone bölgesine giren Euro kullanmayı kabul eden ilk 

devletlerden biri olmuştur. Eylül 1992’de %3, Kasım’da %5 ve Mayıs 1993’te %8 olmak 

üzere peso defalarca devalüasyona uğramıştır. 1992 yılının Eylül ayındaki Kara Çarşamba’da 

hükümet geçici olarak sermaye kaçışına müdahale etmek zorunda kalmıştır (Youngs, 2007: 

52).  Felipe Gozalez, İspanya’nın hala Avrupa’ya çok ihtiyacı olduğunu ama koşulsuz 

tavizler verme konusunda eskisi gibi hevesli olmadıklarını dile getirmeye başlamıştır. Avrupa 

Birliği’ndeki konumunu güçlendiren İspanya hem Avrupa ile Latin Amerika arasındaki 
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ilişkileri de güçlendirmiştir.  1991’de kurulan MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı) 

ile Soğuk Savaş sonrası dönemde “yeni bölgelerarasıcılık” yaklaşımıyla ilişkilerini 

geliştirmek isteyen Avrupa Topluluğu İspanya’nın bu yolda bir köprü görevi görmesine 

destek vermiştir (Gragel, 2002). 1991-1993 yılları arasında İspanya’nın dış yatırımının %60’ı 

Avrupa ülkelerineyken, 1994-1996 yıllarında bu oran %33’e gerilemiş, ilk sırayı %40 ile 

Latin Amerika ülkeleri almıştır (Youngs, 2007: 108). Bunda Felipe Gonzalez döneminde 

ortaya atılan İber-Amerikan kimliği fikri de etkili olmuştur. İber Yarımadası ülkeleriyle Orta 

ve Güney Amerika’daki İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkeler arasındaki tarihi, kültürel, 

ekonomik ve siyasi bağlar üzerine inşa edilen bu ortak kimlik ilki 1991’de yapılan 

Uluslararası İber-Amerikan Zirvesi ile kurumsallaştırılmaya çalışmıştır. Bunun için Hispanik 

Kültür Enstitüsü ve devamında İber-Amerikan İşbirliği Enstitüsü kurulmuştur. 1996’da 

Sosyalistlere karşı zaferini ilan eden muhafazakâr Halk Partisi (PP) lideri José Maria Aznar 

da Madrid’te İber-Amerikan Genel Sekreterliğini kurarak İspanya ve Latin Amerika 

ilişkilerinin gelişmesini desteklemiştir. Fakat bu dönemde de bölge ülkeleriyle ilişkiler 

herhangi bir plan ya da strateji olmaksızın ortak kimlik ve kültüre vurgu yapılmasının ötesine 

geçmemiştir. Buna bölge ülkelerinin kendine has özelliklerini göz ardı eden ve ikili ilişkilere 

öncelik vermeyen bütüncül yaklaşım sebep olmuştur (Malamud, 2004). Latin Amerika’yı 

kavramsal, tarihi, sosyal, ekonomik ya da siyasi olarak bir birim olarak gören bu yaklaşım 

İspanya dış politikasının Atlantiğin diğer tarafında etkili olmasını engellemiştir. 

4. İspanya’nın Avrupalı Kimliği ve Latin Amerika ile İlişkiler 

Atlantik Paktı ve Avrupa Topluluğu üyeliği, İspanya’nın daha önceki dönemlerde dış 

politikasında öncelikli yer verdiği Akdeniz politikalarının geri plana atılmasına neden 

olmuştur Villaverdi, 2007). Mağrip ve Ortadoğu’daki istikrarsızlık, geri kalmışlık ve göç 

sorunları İspanya güvenliği ve jeostratejik çıkarları için risk oluşturmaya başlarken, İspanya 

kimliğini ve bölgedeki rolünü Batılı güçler perspektifinden tanımlamaya başlamıştır. 2000 

yılının Mart ayında yapılan bir kamuoyu araştırması, Avrupa kimliğinin olumlu bir imaja 

sahip olduğu, ulusal ya da bölgesel kimlik için tehdit edici görülmediği bulgulamıştır 

(Medrano & Gutierrez, 2001: 772). Aynı yıl ikinci kez seçimleri kazanan ve ekonomik 

anlamda önemli adımlar atmak isteyen Aznar yönetimi, İspanya ekonomisini 

küreselleştirerek ekonomide en iyi on yılı yakalamıştır. Aznar, dış politikada ABD ile diğer 

yönetimlere göre daha yakın ilişkiler geliştirmeyi amaçlamış ve 11 Eylül saldırısına karşı 

ABD’nin yürüttüğü Irak ve Afganistan operasyonlarına açık şekilde destek vermiştir. Sekiz 
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yıllık dönem içinde ABD’nin yanında yer almaya başlayan Aznar hükümetinin Avrupa 

politikalarını ikinci plana atmasından Fransa ve Almanya rahatsız olmuştur. Aznar’ın 

İspanya’ya küresel bir rol kazandırmak amacıyla Beyaz Saray’daki Bush yönetimiyle 

geliştirdiği ilişkiler Madrid ile Latin Amerikalı ülkelerin arasını açmış, İber-Amerikan kimlik 

politikalarına zarar vermiştir.  

Bütün bu duruma rağmen içteki büyüme ve gelişim süreci sürmüş, José María Aznar 2004’e 

kadar iktidarda kalmıştır (Pierson, 2010: 189). 11 Mart 2004 sabahında Madrid’de işe giden 

insanları taşıyan trenlere bomba koyan teröristler (ETA), iki yüz kişinin ölümüne sebep 

olmuş ve bir anda ülke gündemi kaosa sürüklenmiştir (Burridge, 2014). Mart seçimlerinde 

Halk Partisi ağır yara almış ve Sosyalist İşçi Partisi lideri José Luis Rodríguez Zapatero 

başbakan olarak göreve başlamıştır. Zapatero göreve gelirken İspanyol askerlerini Irak’tan 

çekeceği sözünü vermiş ve askerleri bölgeden çekmiştir. Zapatero’ya göre ABD’nin Irak 

işgaline destek vermek yanlış olduğu kadar İspanya’nın dış politika kimliğine tamamen aykırı 

bir karardı (Powell, 2009: 525). Dolayısıyla değişim sonrası ilk gelişme ABD’ye verilen 

desteğin azaltılması olmuştur. Bu süreçte Güney Amerikalı sosyalist iktidarlarla “küresel 

dayanışma” çerçevesinde bölge ülkeleriyle ilişki geliştirmeye yönelmiştir. AB direktiflerine 

rağmen Dış İşleri Bakanı Miguel Ángel Moratinos Küba’ya gitmiş, Castro yönetimiyle Eylül 

2007’de ikili işbirliği antlaşması imzalamıştır. Bu adımlar İspanya’nın Latin Amerika ve 

Avrupa Birliği ilişkilerini güçlendirme iddiasını açıkça tehlikeye atmıştır. Öte yandan Latin 

Amerikalı liderlerin açıklamaları İspanya’nın ortak bir İber-Amerikan kimliği oluşturma 

politikalarının yeterince başarılı olmadığını göstermektedir. Örneğin, 2009’da Zapatero’nun 

söylemleri eski Venezuela başkanı Hugo Chavez tarafından “kolonyalist klişe” olarak 

tanımlanmış, 2015’te eski İspanya Başbakanı Gonzalez’in Caracas’ı ziyaretini Bolivya 

Başkanı Evo Morales “yeni kolonyalizm” örneği olarak nitelemiştir (Wang, 2016: 3). 

Küreselleşme ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın arttığı çokkutuplu uluslararası sistemde 

orta büyüklükte bir güce sahip olan İspanya uluslararası kimliğini yeniden tanımlama 

çabasına girmiştir. Bunun için, sosyalist lider içeride ve dışarıda İspanya’ya kimliğine yön 

verecek değerler tanımlamıştır. Zapatero, barış, adalet, dayanışma, sosyal uyum, tolerans, 

sekülerlik gibi değerlerin iç işlerinde demokrasiyi dış işlerindeyse yumuşak gücü ve 

işbirliğini arttıracağına inanmıştır. Benzer şekilde uluslararası ilişkilerde etkili bir 
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çoktaraflılığın içeride barışı ve ilerlemeyi sağlayabileceği düşünülmüştür.115 Bunun için dış 

politikada “Afrika için Plan” ve “Asya için Plan” programlarını geliştiren hükümet, kendisini 

zaten İber-Amerikan topluluğunun bir üyesi olarak gördüğü için kendinden önceki yönetimler 

gibi Latin Amerika için planlı ve rasyonel bir dış politika izlemek için bir yol haritası 

belirlememiştir (Gratius, 2010: 1-2). 

2005 sonrası yavaşlayan ekonomi İspanya’yı reformlar yapmak zorunda bırakmış, kemer 

sıkma politikaları devreye sokulmuş ancak başarılı olunamamıştır. Daralan ekonomiye çare 

arayan ülke, 2008 dünya finansal krizinin Euro bölgesine etkisiyle ciddi ekonomik sarsıntı 

yaşamıştır (Neal & Concepcion, 2013: 336-344). 2008 yılında %8.6 olan işsizlik oranı 

2013’te %26.6’ya kadar tırmanmıştır (Eurostat, 2013: 2). Zapatero’nun ekonomiyi iyi 

yönetememesi sonucu Mariano Rojoy önderliğindeki Halk Partisi 2011 seçimlerini kazanarak 

iktidara gelmiştir. Krizi çözebilmek için Avrupa Birliği’nden mali kaynak talep etmiş ve 

gelen destek yeterli düzeyde olmamıştır. Pew Araştırma Merkezi Euro bölgesindeki 

ekonomik krizin etkilerine ve üye ülke kamuoylarında Birliğe verilen destekteki düşüşe işaret 

ederek Avrupa Birliğini “Avrupa’nın yeni hasta adamı” olarak tanımlamıştır (Pew, 2013). 

Yetersiz kaynak sağlanması ve AB’nin İspanya’nın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirileri 

İspanyol siyasetçilerce hoş karşılanmamıştır. İspanya’da 2012’de %60 olan destek 2013’te 

%46’ya kadar gerilemiştir. Bu süreçte Kral Juan Carlos’un Suudi bir girişimciyle katıldığı fil 

avı partisiyle kızı Cristina ve damadının karıştığı yolsuzlukların basına yansıması 

İspanyolların siyasi sistemi daha fazla sorgulamalarına neden olmuştur (Magone, 2018: 67-

68). Monarşinin sarsılan güvenilirliği tahta VI. Felipe’nin geçmesiyle sonuçlanmıştır.  Bütün 

bu kötü sürece rağmen 2013’ün sonlarına gelindiğinde alınan tedbirlerin ilk meyveleri ortaya 

çıkmış ve İspanya ekonomisi toparlanma sinyali vermiştir. Ancak bu sinyaller gelecek süreçte 

İspanya ekonomisinin kötü gidişatını değiştirmemiştir. 21 Aralık 2015’te yapılacak seçim 

öncesi Brüksel yönetimi yeni seçilecek veya mevcut devam edecek yönetime uyarılarda 

bulunmuştur. 2015’e kadar yapılan reformlardan dolayı İspanya yönetimine teşekkürlerini 

sunan Brüksel yönetimi ancak yapılan reformların yetersiz olduğunu ve genişletilmesi 

gerektiğini belirtmiştir (Perez, 2015). 

2015 seçimlerinde sandıktan birinci parti çıkmasına ve Mariano Rajoy iktidardaki yerini 

korumasına rağmen Halk Partisi meclisteki çoğunluğunu kaybetmiştir. Yaşanan 2015 
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hükümet krizinde 8 ay boyunca hükümetin kurulamaması İspanya kamuoyu için acı bir 

tecrübe olmuştur. Yaşanan istikrarsız siyasi yaşam, İspanya devletine olan güveni her 

anlamda azaltmış ve kimlik krizinin giderek büyümesine katkı sağlamıştır. Özellikle yaşadığı 

kriz ve yoğun işsizlik rakamları sonrası AB içinde ikinci Yunanistan vakası şeklinde 

yorumlamalara maruz kalmıştır. Ekonomik sorunlar siyasal sorunları da tetiklemiştir. 1 Ekim 

2017’de referanduma gideceklerini belirten Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles 

Puigdemont, İspanya yönetiminin Katalanların temel haklarını ihlal ettiğini öne sürmüştür 

(Özdemir, 2017). Avrupa Komisyonu ise iki tarafa diyalog tavsiyesinde bulunmuştur. 

Bağımsızlık referandumunda %90’lık “Evet” oyu çıkmıştır. Bu durum ülkeyi anayasal bir 

krize sürüklemiştir. 1 Haziran 2018’de parlamentoda gerçekleştirilen güven oylamasını 

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi kazanarak Mariano Rajoy yerine Pedro Sanchez’i başbakan 

yapmayı başarmıştır. Bu süreçte beş büyük partili seçim sistemi ideolojik olarak iki bloğa 

ayrılırken, VOX gibi aşırı sağcı, popülist partilerin de doğmasına neden olmuştur. 26 Mayıs 

2019 tarihinde yapılan yerel, genel ve Avrupa parlamentosu seçimlerinin sonuçları, İspanyol 

toplumunda kutuplaşmanın arttığını doğrulamıştır. 2 Haziran 2018’de göreve getirilen Pedro 

Sánchez mecliste yemin ederek görevine başlamıştır. Sánchez İspanya’ya ve AB’ye bir dizi 

reform ile ekonomiyi toparlayacağının sözünü vermiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen 2019 

Eurobarometre raporunda “Kendinizi ne kadar Avrupalı hissediyorsunuz?” sorusuna İspanyol 

halkı %85lik yüksek bir oranda olumlu cevap vermiştir (EC, 2019). İspanya’nın Avrupa 

kimliğine ilişkin verilen cevaplarda büyük oranda ortak coğrafyaya, demokratik değerlere ve 

ortak kültüre dayanılmıştır. Dolayısıyla İspanya dış politikasında Avrupa kimliğinin yeri 

İber-Amerikan kimliğinden daha öncelikli olduğu için Latin Amerika ile ilişkiler Avrupa 

Birliği ile ilişkilerin gölgesinde kalmaktadır. Avrupa Birliği de genişleme, entegrasyon, 

ekonomi ve mülteci krizi gibi sorunları nedeniyle küresel rolünü ve Latin Amerika ile 

ilişkilerini geri plana atmaktadır. Bununla birlikte dünya ekonomisinde ve siyasetinde 

yükselen bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin İspanya’ya yaklaşımı dikkat çekicidir. 2021 

yılının Mayıs ayında Başbakan Sanchez’i arayan Xi Jingping İmaparatorluk geçmişi olan iki 

ülkenin birbirini anlayıp desteklemesi gerektiğinin altını çizmiştir. Özellikle Latin Amerika 

ve Afrika’da üçüncü taraf işbirliğini güçlendirmeyi, halktan halka ve kültürel etkileşimi 

derinleştirmeyi önermiştir (EC, 2019).  
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Sonuç 

Bu çalışma İspanya dış politikasında imparatorluk döneminde önemli yeri olan Latin 

Amerika ile ilişkilerinin yerini sosyal-inşacı yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamıştır. Bunun 

için çalışmada öncelikle, İspanya siyasi tarihinde sömürgecilik ve İmparatorluk dönemi 

incelenmiş, sonrasında İspanya iç savaşı ve Franco döneminin İspanya dış politikasına 

etkileri Latin Amerika ile ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. Franco’nun İkinci Dünya Savaşı 

döneminde Hitler ve Mussolini gibi diğer faşist liderlerle işbirliğinin savaş sonrası Avrupa 

ekonomik, siyasi ve güvenlik inşasında İspanya’nın yer alamamasına neden olduğunun altı 

çizilmiştir. Bu nedenle Franco diktatörlüğü döneminde Hispanidad kavramıyla İspanya’nın 

dış politika kimliğinde İspanyolca konuşan ülkelerle bir yakınlık kurulmaya çalışılarak 

uluslararası izolasyonun aşılmaya çalışıldığı ortaya koyulmuştur. İspanya ancak 1986 yılında 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmıştır. Bu süreçte dış politikada İber-Amerikan kimliği 

ile İspanya’nın Avrupa’da ve dünyada rolünü yeniden tanımlamaya çalışan liderler Madrid’in 

Avrupa ve Latin Amerika arasında bağlantıları güçlendirebileceğini iddia etmiştir. İspanya, 

ortak tarih, dil ve kadere vurgu yaparak kendini Latin Amerika ülkelerinin bir parçası olarak 

tanımlasa da bölge ülkelerine bütüncül yaklaşımı, farklılıkları ve ikili ilişkileri göz ardı edişi 

İspanya’nın bölge ülkeleriyle etkili bir ilişki geliştirmesini engellemiştir. Öte yandan 

İspanya’nın Avrupalılaşan ekonomi-politikası on yıllık bir yükselişe geçerken 2004 yılındaki 

Doğu genişlemesi AB’nin diğer okyanus ötesi bölgelerle ilişkileri geliştirme gündemini 

askıya almıştır. 2008 dünya finansal krizinin Euro bölgesine etkisi, İspanya-AB ilişkileri için 

büyük bir bağlılık sınavı olmuştur.  2013 yılında işsizliğin %27’ye kadar yaklaştığı 

İspanya’da her şeye rağmen AB’ye ve Euro kullanımına yüksek destek korunmaktadır. 2019 

yılında yapılan Eurobarometre araştırmasına göre kendini Avrupalı olarak tanımlayan 

İspanya vatandaşlarının oranı %85’dir. Avrupa, sol partiler için içerideki ekonomik ve siyasi 

sorunlara karşı demokrasinin bir garantörü olarak görüldüğü gibi, sağ partiler için İspanya 

kimliğine şekil veren dini ve kültürel geçmişi ifade ederek içerideki bölgesel ayrılıkçı 

hareketler için birleştirici bir ulusal proje olarak görülmektedir. Dolayısıyla 21. yüzyıl 

İspanya dış politikasında Latin Amerika ile ilişkiler AB ile ilişkilerin gölgesinde kalmaktadır. 
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Özet  

Plastik sanatlar tarihi boyunca kitap hem görsel etkisi hem de kavramsal gönderme zenginliği 

nedeniyle çeşitli eserlerde imge olarak kullanılmıştır. Kitaplar; insanlığın gelişimini ve 

iletişim olanaklarını, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış bir araç olarak eski çağlardan günümüze 

kadar önemini korumuştur. Kitaplar içeriği ve kültür tarihindeki önemi dışında görsel ve 

dekoratif olarak da hayatımızda önemli bir yer edinmişlerdir. Obje olarak sanatçı için zaman 

zaman bir fetiş nesnesine dahi dönüştükleri söylenebilir. Bu metinde kitabın tarihsel gelişimi 

kısaca incelendikten sonra sanatta kitap imgesinin kullanıldığı eserlerden örnekler verilerek 

sanatçı açısından bir cazibe unsuru olmasının nedenleri araştırılmıştır. Geleneksel baskı 

teknikleriyle üretilen kitapların doğrudan sanat eserinde obje olarak kullanılması ve bu 

durumun beraberinde getirdiği etik sorunlar üzerinde kısaca durulmuştur. Kitabın gelişen 

teknolojiyle değişim ve dönüşümü irdelendikten sonra; bu değişimin günümüz sanatında nasıl 

bir form aldığı ve gelecekte sanattaki yeri ve önemi, olası kullanım biçimleri hakkında 

düşüncelere sonuçta yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Kitap, Sanat Objesi, Kültür Nesnesi, Sanat ve İletişim 

Visual and Conceptual Use of “Book” Image in Art 

Abstract 

Throughout the history of plastic arts, the book has been used as an image in various works 

due to its visual impact and richness of conceptual reference. Books have maintained their 

importance since ancient times as a tool that facilitated the development of humanity, 

communication opportunities and access to information. Apart from their content and their 

importance in the history of culture, books also have an important place in our lives as visual 

and decorative elements. It can be said that they sometimes even become a fetish object for 

the artist. In this text, after the historical development of the book is briefly examined, the 
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reasons for its being an attraction for the artist are investigated by giving examples from the 

works in which the image of the book is used in art. The use of books produced with 

traditional printing techniques as objects directly in the work of art and the ethical problems 

brought about by this situation are briefly emphasized. After examining the change and 

transformation of the book with the developing technology; in conclusion, thoughts about 

how this change takes a form in today's art, its place and importance in art in the future, and 

possibilites of use are given at the end. 

Keywords: Art, Book, Art Object, Cultural Object, Art and Communication 

Giriş 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kitap” kelimesinin karşılığı “ciltli veya ciltsiz olarak bir araya 

getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü; herhangi bir konuda yazılmış eser” 

olarak verilmektedir. Günümüzde dijital teknolojinin gelişimiyle e-kitaplar da hayatımızda 

önemli bir yer almış durumdadır. 

İnsanlık tarihinde üretilmiş ilk yazılı metinler M.Ö. 3500 yıllarına kadar dayanmaktadır. 

Sümerler tarafından keşfedildiğini düşündüğümüz yazı, ilk olarak kil tabletler, papirüsler gibi 

medyumlar üzerinde karşımıza çıkıyor. Günümüzde basılı kitaplarda kullanılan formun ise 

M.Ö. 2. yüz yılda Hindistan’da ortaya çıkan ve “kodeks” adı verilen yapıya çok benzediğini 

görüyoruz. Kağıdın icadının 105 yılında Çin’de gerçekleştiğini düşünsek de son bulgular bu 

tarihin bir kaç yüz yıl daha geriye uzanıyor olabileceğini düşündürüyor. Başlangıçta kitaplar 

elle yazılırken daha sonra ağaç baskı tekniklerine geçilmiş ve Alman mucit Johannes 

Gutenberg’in 1450 yılında tipo tekniğine dayanan matbaayı icadından sonra kitaplar geniş 

kitlelere yayılmaya başlamıştır. 

Kitaplar sayesinde bilim insanları, düşünürler, din adamları ve siyasetçiler fikirlerini çok 

geniş kitlelere ulaştırabildi. İnsanlığın her konuda birikimini nesiller boyunca aktarabilmesi  

şüphesiz sanat ve zanaat alanlarında da önemli bir gelişim olanağı sağlamış, eğitim 

olanaklarını yaygınlaştırmıştır. Yazı ve kitap aynı zamanda çağlar boyu insan topluluklarının 

ağızdan ağıza yayılan sözlü kültürel üretimlerinin tespit ve tasnif edilerek üzerlerinde daha 

sağlıklı analizler, bilimsel karşılaştırmalar yapılabilmesine imkan vermiştir. 

Kültür üretebilen tek varlık olarak insanın kitapla önemli bağı doğal olarak sanatçıları da 

etkilemiş, kitap çeşitli formlarda iki ya da üç boyutlu görsel sanat eserlerine konu olmuştur. 

Teması doğrudan kitap olmasa da eserlerdeki kitap imgesinin izleyici için çeşitli çağrışımlara 

sebep olma potansiyeli yüksektir. 
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Kitapların el yazması olarak hazırlandığı dönemlerde resimleme teknikleri, süsleme ve cilt 

sanatları da ortaya çıkmıştı. Üretimin çok kısıtlı olduğu bu tarihlerde ciltleme, hem koruyucu 

özelliği hem de dekoratif bir unsur olması açısından önem kazandı. Natürmortlar, okuyan 

insan figürlü resimlerde bu estetik obje olma durumu da soyut anlamlarının yanı sıra yer 

tutmuştur. Kitaplar ve kütüphaneler fotoğrafçılıkta da sıklıkla kullanılan temalardan 

olagelmişlerdir. 

Kitabın sonuçta eserin kendisi olarak var olduğu 

sanatçı kitaplarına örneklerde yer verilmemiştir. 

Temel aldığımız örnek eserler kitap imgesinin 

görsel ve kavramsal olarak eserin içerisinde bir 

obje olarak olarak kullanıldığı işlerdir. 

Kitap İmgesinin Sanat Eserinde Kullanılması 

Gutenberg tipo tekniğiyle çalışan matbaayı icat 

ettiğinde ilk bastığı kitap bugün “Gutenberg 

İncil’i” olarak bilinen kutsal kitaptı. 
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Sandro Botticelli- Madonna del Libro- 1480                             Pontormo- Madonna del Libro- 

1540-1545 

 

 

Doğal olarak Rönesans döneminde dinsel konulu eserlerde sanatta kitap dendiğinde ilk akla 

gelen de İncil’di. Yukarıda Sandro Botticelli ve Pontormo’ nun aynı temayı işlediği “Kitaplı 

Madonna” eserlerini görüyoruz. 

 

      

Albrecht Dürer- Kitap Tutan İki El- 1506      Albrecht Dürer- Kitap Tutan El- 1506 
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Görsellerdeki iki etüt 1471- 1528 yılları arasında yaşamış geç Gotik Flaman resminin 

temsilcisi ünlü Alman ressam, matematikçi ve matbaacı Albrecht Dürer’ ait. Dürer, yağlıboya 

tablolarının yanı sıra baskı tekniğiyle de pek çok el, ayak, portre gibi çalışmalar yapmıştı. 

Burada konu edilen eller ve kitapların estetik ilişkisi ve desensel analitik bir yaklaşım 

gözlenmektedir. Sanatçının bu çalışmalarında kitabın kavramsal boyutundan çok görsel 

estetiğinin ve ellerle ilişkisinin ön plana çıkartıldığını söyleyebiliriz. 

Yazma ve okuma eylemleri tarih boyunca insanlık için büyük önem taşımıştır. Okuma-yazma 

bilmek yüz yıllar boyunca ağırlıklı olarak seçkin ve varlıklı insanların tekelinde kalmış, ilk 

başlarda eğitim alma olanakları ve alım gücü kısıtlı olan kesimlerin kitaba ulaşması çok zor 

olmuştur. Bu durumun yarattığı toplumsal hiyerarşinin de sanatçı açısından felsefi bir anlam 

ifade etmesi; hem seçkinlik ve zenginliğin vurgulanması istenen işlerde kullanılması, hem de 

tarih ve sistem eleştirisine temel oluşturması çok doğaldır. 

 

 

       

  Paul Cézanne- Kafatası ve Mumluk- yak.1866       Paul Cézanne- Kurukafalı Natürmort- yak.1900 

 

Modern döneme geldiğimizde kitabın insan hayatında daha fazla yer aldığını gözlemliyoruz. 

Paul Cézanne gördüğümüz resimlerinde kitabı bir sanatçının, döneminin bir entelektüelinin 

evi ya da atölyesinde bulunabilecek doğal bir obje olarak natürmortlarında kullanmıştır. 

Kafatası ve kitabın birden fazla çalışmada birlikte kompoze edilmiş olması aynı zamanda 

insanın öğrenme ve düşünme eylemlerine bir gönderme olarak da yorumlanabilir. 

Her ne kadar 19. yüzyılın sonlarına doğru insanlığın düşünsel gelişimi çok hızlanmış, eğitim 

yaygınlaşmış ve bireysel özgürlükler gelişmişse de, kadınlar ve erkekler arasında 

günümüzdeki anlamda bir eşitlik ortamı olduğundan söz edemeyiz. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında kadınlar hala ağırlıkla ev işlerinden sorumlu, ağırbaşlı ve ölçülü olmak zorundaydı. 
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Edebiyat, müzik gibi çeşitli alanlarda iyi eğitim almalarına da önem veriliyordu. Elit tabaka 

açısından evde eğitim ayrıca sıradan halkın içine karışmak zorunda olmamak anlamına da 

geliyordu. Bu dönemde kadınlar çeşitli milliyetlerden sanatçılar tarafından resimlerde kitap 

okurken tasvir edilmiştir. Bu eylemde çoğunlukla kadın yalnız ya da çevresinde bir ya da bir 

kaç çocukla beraberdir. Bu durum 20. yüzyıldan itibaren değişmeye başlamıştır. 

 

 Camille Corot- Okuyan Genç Kız- yak.1868        Fernand Legér -La Lecture/ Okuma -1924 
  

Camille Corot’ya ait yukarıdaki eserde odasında yalnız başına kitap okumakta olan bu 

kadınlardan birini görüyoruz. Hemen yanındaki Fernand Legér’ye ait çalışmada ise çok daha 

rahat biçimde koltuğuna yayılmış, partneri olabileceğini tahmin ettiğimiz ikinci kişiyle 

birlikte görmekte olduğumuz kadın günümüzün ilişki biçimini yansıtıyor. Sağdaki figürün 

kadına arkasını dönmüş olması, kadının ondan çok okuduğu kitapla ilgili görünmesi bir 

yabancılaşma hissi yaratıyor. 

      

Salvador Dali- Kitaba Dönüşen Çıplak Kadın-1940     Jacob Lawrence- Kütüphane- 1960 
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Yukarıda Salvador Dali’nin kitap fantazisini ve Jacob Lawrence’ın kütüphaneye kapanmış 

çağdaş insan topluluğunu görüyoruz. Kitaplar hayal dünyamızın en çılgın yönünü harekete 

geçirebileceği gibi, günlük hayatın sıradan bir parçası, bir ihtiyaç olarak herkeste bir iz 

bırakıyor. 

Ray Bradbury’nin 1953 yılında yazdığı distopik kitabı  “Fahrenheit 451”e ve daha sonra 

François Truffaut tarafından çekilen sinema uyarlamasına adını veren Fahrenheit 451, 

kağıdın tutuşarak yandığı sıcaklık derecesini temsil eder. Bu distopyada Bradbury kitapların 

tamamen yasaklandığı totaliter bir yönetimin hüküm sürdüğü ve itfaiyecilerin işlerinin yangın 

söndürmek yerine kitap yakmak olduğu bir geleceği anlatır. Bu tahayyül bile bize kitabın 

uygarlığımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunun göstergelerindendir. Nitekim insanlık 

çeşitli diktatörlük rejimlerinin çeşitli dönemlerde kitap ve sanat eserlerini yasakladığı, tahrip 

ettiği, yaktığı, yok ettiği dönemlere tanık olmak durumunda kalmıştır. 19. Yüz yılın en 

önemli Alman şairlerinden biri olan Heinrich Heine’nin “Almansor- Bir tragedya” adlı 

oyununda geçen “kitapları yaktıkları yerde eninde sonunda insanları da yakacaklardır”  (orj: 

“...dort wo man Bücherverbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen”) cümlesi hem 

tarihte yaşananların bir yansıması hem de geleceğe dair bir kehanet gibidir.  

 

Görseldeki eser İtalya’da, Roma'nın meşhur meydanlarından 

Campo dei Fiori'de bulunan Giordano Bruno heykelidir. Bruno, 

evren ile ilgili Kopernik’çi yaklaşımı ve Katolik kilisesiyle ters 

düşen diğer fikirleri üzerine 1600'lü yıllarda bu meydanda diri 

diri yakılmıştı. Heykel 1889 yılında Ettori Ferrari tarafından 

yapılmıştır. Bruno’yu rahip cübbesi ile ve  elinde tutmakta 

olduğu kitapla görmekteyiz. Kitabın bir filozof, rahip ve 

gökbilimci olarak onun genel karakterini yansıttığı söylenebilir. 

Obje olarak heykele estetik ve vakur bir duruş sağlamasının 

yanı sıra, kavramsal göndermeler açısından büyük bir zenginlik içermektedir. Sanat tarihinde 

pek çok eserde kitabın din adamları, filozofları, bilim insanlarını tanımlamakta kullanıldığı 

gözlenebilir. 

Kitap Sanatı 

Kitap Sanatı, kitapların yapısal ve kavramsal özelliklerini kullanan veya bunlara atıfta 

bulunan eserlerin yaratılmasını içeren sanat alanıdır. Terim aynı zamanda bu alanda üretilen 

sanat eserlerini tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu eserler metin ve/veya resim içerebilir 
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veya heykelsi olabilir. "Kitap Sanatları" terimi, baskı, baskı, kağıt yapımı, tipografi ve 

ciltleme gibi kitap sanatı üretmek için kullanılan zanaat disiplinlerini ifade ettiği gibi çağdaş 

sanatın bir alanı olarak 1960’lardan bu yana varlığını sürdürmek ve gelişmektedir. 

Kitap Sanatı içinde, ince baskı kitapları, heykelsi kitap çalışmaları, sanatçı kitapları, 

değiştirilmiş kitaplar, tasarımcı ciltleri, yerleştirmeler ve performanslar dahil olmak üzere 

çeşitli alt alanlar bulunmaktadır.  

Bir süredir kitap sanatı adı altında çeşitli dekoratif yapıtlar üretilmesi de dünyada popüler bir 

akım haline gelmiştir. Bu çerçevede üretilen işlerin, sanatsal değer taşıyıp taşımadığı bir 

tartışma konusu olabilir. Ancak uygulanan yöntemlerin ilginç görseller yaratmaya müsait 

olduğu görülmektedir.  

Geleneksel baskı teknikleriyle kitap üretiminin sürdüğü günümüzde e-kitaplar ve bunların 

depolanıp okunabildiği cihazlar da günlük hayatımızda yerini almıştır. Bu durum insanlarda 

alıştığımız anlamda elimizde tutabildiğimiz, kokladığımız, arasına notlar ve küçük hatıralar 

yerleştirdiğimiz, kütüphanemizde seyretmekten bile zevk aldığımız kitapların yok olmaya 

yüz tuttuğu endişesini oluşturabilmektedir. Kitap bu anlamda aynı zamanda bir nostalji 

nesnesidir. Nasıl eski el yazmaları, süslü, sanatsal ciltler ve eskimişlik, yaşanmışlık duyguları 

modern sanatçı için bir cazibe odağıysa; günümüzde modern baskı teknikleriyle üretilen, 

herhangi bir kitapçıdan rahatlıkla satın alabildiğimiz kitaplar da bu kadere doğru sürükleniyor 

gibi görünmektedir. Tüm bu olgulardan dolayı kağıttan üretilmiş kitabın bazı kişiler 

tarafından neredeyse bir kutsallık mertebesine yükseltilmesi, adeta içerdiği bilginin de 

ötesinde madde olarak bir fetiş nesnesine dönüşmesi mümkündür. Bu açıdan bakıldığında 

kitapların sanatta kolaj, enstalasyon gibi çalışmalarda kullanımı bir kısım insan tarafından bir 

çeşit vandalizm olarak da adlandırılabilir. 
 

 

Lisa Kokin- I Love Only What I                          Lisa Kokin- Love Always, Juanita- 2008 

Least Know- 1999 

 

Görseller kitap sanatıyla uzun yıllardır ilgilenmekte olan Lisa Kokin’e ait. İlk fotoğraftaki 

eser sanatçının “Değiştirilmiş Kitaplar” serisinden ve politik sayılabilecek bir içeriğe sahip. 

Burada doğrudan kitaba müdahale yapılarak üç boyutlu bir eser oluşturmuş. İkinci görseldeki 
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çalışma ise kitap sayfaları ile eski fotoğraflar kolaj tekniği ve bir tür dikişle bir araya 

getirilerek oluşturulmuş. Sanatçı, eskicilerden topladığı fotoğraflarla çalışıyor ve insanların 

anılarını edinmenin kendisinde bir hüzün ve nostalji duygusu yarattığını söylüyor. Döşeme 

işleri yapan bir aileden geldiği için dikiş kullanmaya başlamış ve işleriyle hayatı unutulmuş 

bireyler için yeni bir hikaye yazdığını düşünüyor.116 

 

 

Ekaterina Panikanova- Bir, İki, Üç,Yangın Sergisinden- 2012 

 

Ekaterina Panikanova İtalya’da yaşayan Rus bir sanatçı. Bit pazarından topladığı kitapları 

yan yana getirerek üzerlerine mürekkeple çizimler yapıyor. Sanatçı, kitaplardaki altı çizili 

yerlerin ve notların insanların kişiliklerini anlamasını sağladığını ve işlerinin hafızayla ilgili 

olduğunu  söylüyor.117 Çalışmalarında kullandığı imgeler onun için sembolik anlamlar 

taşıyor. Örneğin, boynuzlar hayvansal içgüdüyü temsil ederken pasta geleneklerin bir 

simgesi. 

 

Çağdaş Sanatta Kitap 

Çağdaş sanatta kitap kullanımının heykel, enstelasyon, fotoğraf gibi farklı kullanım alanlarını 

görebiliyoruz. Sanatçılar kitabı doğrudan bir mekan düzenlemesinde kullanabildikleri gibi 

onu bir heykelin yapı malzemesine de dönüştürebiliyorlar.   

 

                                                           
116 https://kontrastdergi.com/en/lisa-kokin/ 

117 https://nlxl.com/collections/bibliotheca-by-ekaterina-panikanova 
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Richard Wenthworth- 2005 

   

İngiliz sanatçı Richard Wentworth mimari yapılardaki enstalasyonlarıyla tanınıyor. 

Wentworth, endüstriyel veya bulunmuş nesneleri sanat eserlerine dönüştürerek ve manipüle 

ederek onların orijinal işlevlerini alt üst eder ve geleneksel sınıflandırma sistemini kırarak 

onlara ilişkin anlayışımızı genişletir. Sanatçı 2005 yılında daha önce farklı binalarda 

sergilemiş olduğu “Sahte Tavan” adlı eserinin bir versiyonunu 4. İstanbul Bienali kapsamında 

gerçekleştirmişti. Eserin başlığı ve kitapların yatay konumu, basılı sözün otoritesinin ne 

ölçüde aşındığını sorgulamaktadır. Hiç kimse kitaplara ulaşamaz veya kolayca açamaz, bu da 

onlarda bulunan herhangi bir bilgiyi etkili bir şekilde geçersiz kılan bir engel oluşturur. Bu 

eserde kitaplar – hakikat, bilgi ve yalanların depoları – geçirgen, baştan çıkarıcı ve sembolik 

bir yüzeyden biraz daha fazlasıdır.118 
 

Sıradaki sanatçıyı tanımak için13. İstanbul Bienali kataloğu’na göz atacağız:  

Guillaume Bijl 1970’lerin sonundan bu yana sanat ve toplumsal gerçeklik arasındaki ilişkiyi 

incelemek için stratejiler geliştiriyor. Sıradan buluntu nesneler kullanan sanatçı, kurgusal 

mekanlar düzenliyor veya kamusal alana o bölgeye ait olmayan nesneler yerleştiriyor. Bijl, 

bu eylemleriyle etrafımızdaki nesnelerin simgesel doğasını sorguluyor. Sanatçı nesnelerin 

ürettiği toplumsal dille ve –aynı zamanda onlara insan etkileşimini biçimlendirme becerisini 

de bahşeden- mekanı şekillendirme gücüyle ilgileniyor. Bijl’ in enstalasyonları neyin gerçek 

olduğunu (ve neyin olmadığını) sorgulayarak gerçekliğin yanıltıcı doğasını ortaya seriyor. 

                                                           
118 https://www.istanbulmodern.org/en/collection/photography-collection/5?t=3&id=1185 
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Bijl, “sanat aracılığıyla gerçeklikle doğrudan bir iletişim kurmaya” çalışırken izleyicinin 

kurgusal bir gerçekliğe katılan bir figüre dönüştüğünü, ekseni kasıtlı olarak kaydırılmış 

ortamlar yaratıyor. 

Bjil’in üç boyutlu natürmort enstalasyonlar dediği bu yapıtlar sadece nesnelerin tüketim 

toplumundaki rolünü teşhir etmekle kalmıyor, aynı zamanda bireyin gündelik deneyimlerle 

ilgili sezgisel kavrayışını da kesintiye uğratıyor. 

“ŞÜPHELİ” başlığını taşıyan ve ilk defa 1980’de sergilenen yapıt, birbiriyle bağlantılı iki 

mekanda gerçekleşiyor. Bjil odada gerçek ve kurgusal nesnelerden (odaya bilerek dağıtılmış 

nesneler) oluşan darmadağın bir yığın sahneliyor. Bu, komşularının “tuhaf” davranışları 

yüzünden şikayette bulunması üzerine atölyesinin polis tarafından arandıktan sonraki halinin 

yeniden kurgulanmasıyla oluşturulmuş bir düzen- ancak izleyici esas atölyedeki bileşenlerin 

düzeninin neye benzediği, içinde hangi nesnelerin sanatçıya ait olduğu bilgisine sahip değil. 

Sanatçı ikinci enstalasyon mekanında ise arama sırasında polisin şüpheli bulduğu nesneleri 

sergiliyor. Bu nesneler Bijl’ e ait suç delilleri gibi sıralanmışlar- bir suç işlenmiş olsa da 

olmasa da öyle. İkinci odada izleyicilere eşlik eden metin bu “tuhaf” hareketlerden bazılarını 

açıklıyor: örneğin sanatçının katıldığı sol eğilimli bir gösteride televizyonda görünmesi veya 

kitapçılarda ve halka açık parklarda uzun zaman geçirmesi.119 
 

 

                                                           
119 Meser, Y. (2013). 13. İstanbul Bienali Rehberi, 239 
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Burada sanatçının ilk enstalasyonunda yerde gördüğümüz ve daha sonra ikinci enstalasyonda 

camekanda sergilenen kitaplar aslında hepimizin polisiye filmlerden de alışık olduğumuz bir 

görünüm. Yakından tanımak istediğimiz bir insana sorduğumuz sorulardan birisi genellikle 

hangi kitapları okuduğu olur. Ya da bir kişinin evine ya da odasına ilk konuk oluşumuzda 

kütüphanesi olup olmaması, varsa hangi kitapları içerdiği o kişiye dair bizim için bir referans 

kaynağıdır. Yine bu enstalasyonda da vurgulandığı gibi, kitaplar istihbarat örgütleri ve 

emniyet güçleri tarafından sıklıkla kanıt mahiyetinde değerlendirilir. 
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    Martin Cordiano ve Tomas Espina - Domain/Nüfuz Alanı- 2011         Wang Qingsong - Follow You/Kendini Takip Et 

 

Yine 13. İstanbul Bianeli’ nden iki farklı çalışma var karşımızda. Martin Cordiano ve Tomas 

Espina’nın ortak çalışması. Eserde kullanılan kitap, gözlük, saat gibi kişisel eşyaların 

bazılarının kırılmış, çatlamış olduğu görülüyor. Bu çatlaklar yaşantımızdaki arızalara 

gönderme yapıyor. 

İspanyolca dominio kelimesi “mülk”ün –özel mülk, kamu mülkü ve sanal alan adı– en geniş 

anlamıyla sadece “alan”ı tanımlamıyor, aynı zamanda hakimiyet ile kişinin –öz denetimini 

kaybettiği veya yeniden kazandığı anlarda– psikolojik yapısı arasında karmaşık simgesel bir 

ilişki kurmayı öneriyor. ve sadece mülkü değil, denetimi ve öz denetimi, otoriteyi ve bilgiyi 

de ilgilendiriyor. Bu çalışmada oda bir yandan aktif ve işlevselken, diğer yandan da, sergi 

mekânı içerisinde güncel bir arkeolojik saha çalışmasına dönüşerek, mantığa aykırı bir 

şekilde zamanın donduğu bir yer halini alıyor. Parçaları tekrar bir araya getirme veya onarma 

ise –çatlak izlerinin görünmesinin önüne geçmek mümkün değildir– toplumsal ya da bireysel 

iyileşmeye, hasara uğramış bir bedendeki yara izlerini silmenin imkansızlığına veya sadece 

şiddetli bir olayın ardından insanların hayatlarına devam edişine dair bir mecaz olabilir.120  

 

“Kendini Takip Et” ise Çin’de eğitim konusu üzerine bir yapıt. Qingsong’un görüşüne göre, 

Çin’de ders verilse de öğrenme gerçekleşmiyor. Öğretmenler olguları öğrencilere aktarıyor, 

                                                           
120 Messer, Y. (2013). 13. İstanbul Bienali Rehberi, 125 
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öğrenciler bu olguları sindirmeden geri kusuyor ve sonuçta çoğu kişi gerçek içeriği 

öğrenemiyor. Kendini Takip Et de aynı doğrultuda bir yapıt. Ancak burada,biri hariç hepsi 

önlerindeki kitap yığınlarının üzerine kapanmış. Sınıfın arka duvarında yazılı olanlar ise hem 

bu yapıt dizisine hem de genel anlamıyla Qingsong’un sanatsal pratiğine özgü, Çin’in 

modern eğitim sisteminin ironik bir eleştirisini oluşturuyor. Öğrenciler yorgunluktan bayılmış 

da olsa, arkadaki sloganın beklentisi baki: “Sürdürülebilir gelişim için”.121 

 

 

                  Liu Wei- isimsiz- (“Üstyapı” serisinden)2011                        (ayrıntı) 

 

Son olarak Liu Wei’nin 2011 tarihli çalışmasını inceleyeceğiz. Eserin ilk bakışta kitapla ilgisi 

yokmuş gibi görünse de, ayrıntıyı incelediğimizde fark edebileceğimiz gibi, fotoğraftaki 

mimari yapı görünümü kitapların çeşitli inşaat malzemeleriyle bir araya getirilmesiyle 

meydana gelmiş. Kitabın üç boyutlu bir çalışmada farklı bir kullanım şekli olarak dikkate 

değer bir eser. 

Sonuç 

Sanatçı üretimde bulunurken kişisel ya da toplumsal pek çok olgudan etkilenir. Uygarlık 

tarihinin en önemli unsurlarından olan yazı ve kitabın da bu anlamda görsel sanatlar alanında 

belirli bir yeri olması kaçınılmazdır. Sanatçılar her çağda hem estetik yönü olarak hem de 

                                                           
121 Ringborg, T. (2013). 13. İstanbul Bienali Rehberi, 239 
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sembolik ve felsefi anlamları, göndermeleri açısından işlerinde kitaba bir obje olarak yer 

vermişlerdir. Bu üretimler resim, heykel, enstalasyon gibi sanatın pek çok formunda kendini 

farklı anlamlarda göstermiştir. Kamusal alanda da kitap temalı heykeller genellikle 

kütüphaneler, üniversite kampüsleri gibi alanlarda değişik kompozisyonlarla karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde yeni yaygınlaşan bazı katlama, kesme ve oyma teknikleri de “kitap 

sanatı” adını almış ve izleyici tarafından ilgi görmeye başlamıştır. Bu tekniklerle üretim 

henüz daha çok dekoratif objeler olarak karşımıza çıkmakta olsa da, daha kavramsal ve 

sanatsal çalışmalarda kullanılmaları da mümkün görünmektedir. E-kitapların 

yaygınlaşmasına ve basılı yayıncılığın giderek dijital platforma kaymasına rağmen 

günümüzde henüz geleneksel anlamda kitap hayatımızdan çıkmış değildir. Bunu yukarıda 

örneklerini verdiğimiz eserlerde de gözlemleyebilmekteyiz. Sanatçılar halen hem gündelik 

yaşamın bir nesnesi hem de nostalji ya da tarihe bir gönderme yapma aracı olarak eserlerinde 

kitap imgesini sıkça kullanmaktadırlar. Kitabın dijital dönüşümünün insan zihninde 

oluşturduğu soruların cevaplanması henüz yeni sayılabilecek bir meseledir. E-kitapların 

erişim, maliyet ve ve depolama gibi avantajlarının gelecekte çok daha sıklıkla tercih sebebi 

olmalarına yol açacağı tahmin edilebilir. Ekolojik açıdan da kağıt üretim ve tüketimi 

konusunda bir çözüm yolu sayılabilirler. İnsan doğası göz önüne alınarak bakıldığında 

alışkanlıkların ve beş duyunun hayatımızdaki yeri de göz ardı edilmemelidir. En azından bir 

süre daha basılı kitapların duygusal sebeplerle de olsa dolaşımda kalacağını düşünebiliriz. 

Çeşitli araştırmalar gelecekte basılı kitapların daha çok bir estetik ve nostaljik obje olarak 

hayatımızda yer tutmaya başlayacağını ortaya koyuyor. Bu durumda sanatçılar için de 

imgenin bu yönde kullanımının daha ağır basacağı görülmektedir. Belki de sanatçılar kitabı 

eserlerinde nesne olarak kullanmak yerine sanatçı kitabı tarzı üretimlere daha çok 

yönelebilirler. Gravür ve minyatür gibi farklı ihtiyaçlardan doğmuş üretim tekniklerinin 

günümüzde ortaya çıkış gerekçelerinden sıyrılıp sanatsal pratiklere dönüşmüş olması gibi, 

kitaplar da ileride birer salt sanat yapıtı formunda karşımıza çıkabilirler. 
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Özet 

Günümüzde artan sosyal mecralar ve internet kullanımının neticesinde, bireylerin görüşlerini 

ifade etme oranlarında ciddi bir artış söz konusudur. Çeşitli haber sitelerinin kullanıcı 

yorumlarına açılması, forum adı verilen sitelerin sayısının ve etki alanının artması, sözlük 

olarak adlandırılan sitelerin zaman zaman gündemi etkilemeye kadar varan görünürlüğü 

artmıştır. Buna ek olarak Facebook, Twitter, Instagram benzeri yapılarda bireylerin özel 

hayatlarına ilişkin bilgileri paylaşabilecek imkânlarının bulunması ve buna benzer birçok 

sanal mekânın aktif olarak kullanılması bireylerin görüşlerinin, yaşam tarzlarının, tüketim 

alışkanlıklarının gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. 

Etkileşimin artması ve görüş, yaşam tarzı, kültürel seviyesi açısından farklılık gösteren 

bireylerin bu araçları ortak olarak kullanabilmesinin önünde hiçbir engelin olmayışı, çeşitli 

çatışmaları beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışmada Türk Toplumu’nda kutsal ya da önemli sayılan bir takım değerler konusunda 

karşıt görüşlü olan bireylerin; toplumun her kesiminden kullanıcılarının olduğu ve yaygın 

olarak benimsenen ortak fikirlere yöneltilmiş olan olumsuz görüşleri incelenecektir. 

Günümüzde gerek kullanıcı sayısı bakımından gerek gün içindeki tekil ziyaretçisi 

bakımından gerekse etki alanı bakımından diğer sitelerden ayrılan Ekşi Sözlük özelinde bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Çalışmada kullanılacak olan yöntem içerik analizi olacaktır ve örnekleme yöntemi olarak da 

aşırı ve aykırı durum örneklemesi kullanılacaktır. Belirlenen milli ve dini değerler 

çerçevesinde baskın düşünceden ayrılan kullanıcı yorumları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suskunluk Sarmalı, Toplumsal Değerler, Sosyal Medya. 
 

An Assessment of Spiral of Silence in Social Media: Case of Ekşi Sözlük 

Abstract 

Today, as a result of increased social circles and the use of the Internet, there is a serious 

increase in the rate of expressing individual opinions. Opening of various news sites to user 

comments, increase in the number and domain of sites called forums, the visibility of the 

sites, which are referred to as dictionaries, from time to time to affect the agenda, Possibility 

to share information about private lives of individuals in Facebook, Twitter, Instagram etc., 

                                                           
122 Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 

cgonullu@mehmetakif.edu.tr Orcid: 0000-0002-7387-1718 
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and the active use of many similar virtual spaces causes the opinions, lifestyles and 

consumption habits of individuals are exposed to daylight. 

Increased interaction and the fact that there are no obstacles for individuals who differ in their 

views, lifestyle, and cultural level to use these tools in common, bring with them various 

conflicts. 

In this study, it is aimed that the individuals who are opposing to the sacred or important 

values of the Turkish society; the users of all segments of the society will be examined and 

their negative opinions directed towards commonly adopted common ideas will be examined. 

an evaluation will be made in terms of the number of users and in terms of the unique visitor 

in the day, in terms of the domain of the Ekşi Sözlük, which is separated from other sites. 

The method to be used in the study will be content analysis and extreme and contraindication 

sampling will be used as the sampling method. Within a few specified national and religious 

values, user comments that have been broken up will be reviewed. 

Keywords: Spiral of Silence, Social Values, Social Media. 

 

GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olan bireylerin sosyalleşme ve iletişim ihtiyacı insanlığın ortaya çıktığı 

zamandan bu yana görülmekte ancak bu ihtiyacı karşılama yöntemleri her geçen gün 

farklılaşmaktadır. Teknolojinin günümüzdeki kadar gelişmediği zamanlarda insanlar yüz 

yüze ilişkileri kullanmakta iken, günümüzde teknolojinin ulaşılabilirliğinin artması sebebiyle 

bireyler fiziksel olarak yalnızken bile iletişim ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Etkileşimin en 

yaygın olduğu ortamlar da kendi hayatlarını ve düşüncelerini paylaşabildikleri sosyal 

mecralardır. 

Ancak sosyal mecralar, bireylerin doğrudan diğer insanlarla etkileşim içine girebildikleri bir 

aracı olmasa da bireyleri etkileyen ve bireylerden etkilenen bir yapı olma özelliğini de 

korumaktadır. Yani sanal cemaatler ya da sanal ortamda başlayan arkadaşlıklar; “sanal” adı 

verilen mecranın her zaman sanal kalmadığının da göstergesidir. Bu sebeple sosyal medyada 

da sosyal etkinin bir takım izlerinin görüldüğü açıktır. Bireylerin toplumun görüşlerine uyma 

davranışı, dışlanma korkusu, kabul görme ihtiyacı reel ya da değil; her zaman ve mekânda 

ortaya çıkmaktadır. 

Bu görüşten hareketle, literatüre “suskunluk sarmalı” adı altında kazandırılmış olan kuram, 

bireylerin baskın görüş karşısındaki tavırlarını incelemektedir. Ancak değişen iletişim 

biçimleriyle birlikte, suskunluk sarmalının formunda birtakım değişikliklere gidilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Toplumsal olarak büyük oranda kabul görmüş bazı sembol, inanç ve değerler söz konusu 

olduğunda, bireylerin aksine inansalar da günlük yaşantılarında zıt görüş bildirmesinin 

neredeyse imkânsız olduğu durumlarda sosyal mecraların, suskunluk sarmalı kuramının aksi 

bir görüntü çizdiği görülmektedir. 
 

Türk Toplumu’nda Değerler 

Değer kavramı, sıklıkla çalışmalara konu olan bir kavramdır. Değerin felsefi ve sosyolojik 

boyutları birbirinden ayrılmaktadır.  

Değer felsefede “öznenin ya da zihnin teorik bir tavır ya da yöneliminden çok, pratik bir tavır 

ya da yöneliminin ifadesidir. Değer, öznenin ilgili nesnenin kendi kişisel amacı ve 
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eylemleriyle olan ilişkisini ifade etmek üzere, ona, diğer niteliklerine ek olarak sonradan 

eklediği bir niteliktir. Değer bu süreçten sonra kendi basına ve nesnel bir biçimde değerli bir 

şey olarak görülmek suretiyle, nesnelleştirilir ve nesneye yansıtılır. Değer bir ölçüt olarak 

olanla olması gereken ayrımını içerir ve her zaman olumlu ya da olumsuz bir şey olarak 

görünür” şeklinde tanımlanmıştır (Cevizci, 2002: 248). Değer problemi aslen felsefede 

karşımıza çıkmıştır ve felsefik tartışmalar değeri; değerlendirme problemi ile değerler 

problemi olarak ele almıştır. Felsefenin değerler konusu ile ilgili olarak sorduğu iyi, güzel, 

faydalı ya da doğru olan nedir? gibi sorular, “değerlendirme”yi bazı açılardan problematik bir 

alana taşımaktadır (Kuçuradi, 2003: 8) 

Çelikkaya’ya göre (1996: 168) değer; kapsamlı bir kavramdır. En geniş olarak bir toplumun, 

bir inanç ya da ideolojinin, insanlar arasında kabul görmüş ve benimsenmiş olan, yaşatılmaya 

devam edilen duyuşu, düşünüşü, davranışı, kuralları ya da kıymetleri de kapsayan bir 

kavramdır. Bu bakımda değer olgusu, ister somut ister soyut olsun bazı kavramların önemini 

belirtmeye yarayan soyut bir ölçü birimidir. Diğer taraftan da canlı veya cansız varlıkların, 

herhangi bir olayın veya olgunun önemini anlatan sözcükler de karşımıza değer olarak 

çıkmaktadır (Köknel, 2007: 17). 

Değerin toplumsal boyutu konusu, araştırmanın temel konularından biridir. Toplumsal olarak 

benimsenmiş birtakım değerler; toplumun birlik, bütünlük, aidiyet, kültür gibi birçok 

unsurunu da içinde barındırmaktadır. Toplumların ortak dil, tarih, coğrafya, kültür 

geliştirebilmesinin en önemli aracılarından birisi toplumsal değerlerdir. 

Toplumsal değerler genellikle topyekûn toplumların ya da daha özelde belli toplumsal 

kümelerde yer alan insanların olumlu tepki verdikleri düşünce, kural, uygulama ya da 

özdeksel nesneler türü şeylerdir (Ozankaya, 1980: 108). 

Toplumun büyük bir kesimi tarafından koşulsuz kabul edilmiş ve hatta üzerinde tartışılması 

teklif dahi edilemez bazı ortak değerlerin varlığından söz edilebilmektedir. Bu değerlere 

yüklenilen “kutsallık” onları vazgeçilmez kılmaktadır. 

Kut kelimesi “talih, bereket, uğur, hayır, mübareklilik, mutluluk, saadet, devlet, baht” 

(Doğan, 1994: 114) gibi anlamlara gelmektedir. Kutsal ise; “tapınılacak veya yolunda can 

verilecek derecede sevilen, kudsi, mukaddes, bozulmaması, dokunulmaması, karşı 

çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen, güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması 

gereken, kudsi, mukaddes, Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan” (Şemsettin, 2011: 1057) 

anlamlarına gelmektedir. 

Türk Toplumu’nda değerlerin kutsallık üzerinden bir değerlendirmesi yapıldığı için bu kutsal 

değerleri, milli ve dini değerler olarak incelemekte fayda görülmektedir. 

Milli ve Dini Değerler 

İnsanlara, mekân ya da nesnelere yüklenmiş olan kutsallık vasfının; onlara duyulan manevi 

ve duygusal yakınlıktan kaynaklandığı bilinmektedir (Knauft, 1994: 45). Milli değerlere 

yüklenen kutsallık da yaşanılan coğrafyanın, aidiyet hissinin, beraberlik duygusunun ve 

korunma içgüdüsünün bir yansımasıdır. 

Gökalp; “Millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de irâdî bir zümre değildir. Millet, 

lisanca, dilce, ahlâkça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden 

mürekkep bulunan bir zümredir.” (Gökalp, 1986: 18) cümlesinde, sosyalizasyon sürecinde 

bireylere gerek formel gerekse informel olarak öğretilmiş olan değerlere vurgu yapmaktadır. 
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Milli değer tanımı yapıldığında, birçok farklı sembolden, işaretten, nesneden ve hatta kişiden 

bahsetmek mümkündür. Ancak çalışmada milli değerler birkaç unsurla sınırlandırılmıştır. 

Seçilen bu unsurlar; Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı ve vatandır. 

Bireylerin inanmaya olan ihtiyacı, yaradılıştan bu yana devam etmektedir. İnsanların iyi veya 

kötü, doğru ya da yanlış bir inanç sistemi içinde olmayı seçtikleri bilinen bir gerçekliktir. 

“Dini değerlerin insan hayatındaki önemi asla göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Dini 

değerler geçmişten günümüze kadar, hem birey hem de toplum olarak insanları etkileme ve 

yönlendirme gücüne sahip olmuştur" (Uysal 2007: 215). 

Özelde kültürlerin, genelde ise insanlığın kültür birikiminin oluşması konusunda dinlerin 

etkisi büyüktür. Dinler, özellikle tek tanrılı dinler incelendiğinde, anlamlardan, değerlerden 

ve kurallardan oluşan bir bütün görülmektedir. Bu değerlendirme kapsamında, din ile manevi 

kültürün çok benzer olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Dini değerler, herkes tarafından 

aynı ölçüde algılanıp uygulanmasa da manevi kültür konusundaki anlamlı bütünlük rahatlıkla 

fark edilebilmektedir (Kongar, 1994: 27). 

İnsanların günlük hayatlarında moral kazanması, inanç ve ibadet yoluyla bireylerin 

birbirleriyle kaynaşması, ahlak ve ideal anlayışının hâkim duruma gelmesi dinin sosyal 

fonksiyonlarının arasında yer almaktadır. Ayrıca din; bireylerin hem maddi hem de manevi 

hayatlarını etkilemekte ve bireyleri kötü tutkulardan ya da düşüncelerden uzaklaştırmaktadır. 

Doğruluk, iyilik, hoşgörü, göreve bağlılık gibi erdemlerin olumlanması yoluyla bireylerin bu 

özellikleri kazanmasına aracılık etmektedir. Kötü alışkanlıkların törpülenmesi konusundaki 

telkinleriyle mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan din; bireylerin 

hem özel hayatlarını hem de toplumsal hayatlarını düzene koyup disiplin altına alan güçlü bir 

dayanak ve bireylerin birbirlerine zarar vermesini engelleyen önemli bir sosyal kurumdur 

(İşçi, 1998: 68). 

Çalışmada seçilen dini değerler; Hz. Muhammed, İslamiyet, Kur’an-ı Kerim, ve Namaz ile 

kısıtlandırılmıştır. 

Suskunluk Sarmalı Kuramı 

“Suskunluk Sarmalı Kuramı” ilk kez Elisabeth Noelle-Neumann tarafından ortaya atılmıştır. 

İnsanların, tutum, davranış, değer ve amaçları doğrultusunda bir uzlaşma ortamına ihtiyaç 

duyduğu ve bu uzlaşmanın da kamuoyu şeklinde ortaya çıktığına vurgu yapmaktadır 

(Neumann, 2002: 384). 

Bireysel düşüncenin, başkalarının ne düşündüğüne bağlı olduğunu savunan sosyo-psikolojik 

kuramlar da bulunmaktadır ve suskunluk sarmalı kuramı, bu düşünceyi temel alarak 

oluşturulmuştur (McQuail ve Windhal, 2005: 146). Toplumda çoğunluğun kabul ettiği tutum, 

kanaat ve inançların var olmasından dolayı, bunların aksi doğrultusunda davranış sergileyen 

bireylerin dışlanma korkusuyla baş başa kalacağı iddia edilmektedir. Bu dışlanma korkusuyla 

bireyler, çevrelerindeki hâkim görüşleri ve hatta özellikle onaylanan ve kınanan davranışları 

sürekli gözlemleme halindedir. Kamuoyunun oluşturduğu hâkim görüşlerin aksi görüşlere 

sahip bireyler, egemen görüş yönünde kuşatıcı bir sarmal ve bu sarmaldan etkilenerek baskıcı 

bir iklimin içinde kalmaktadır. Bireyler, egemen görüşün aksi yönünde davranış sergilemek 

yerine, suskunluğu ve kendini gizlemeyi tercih eder hale gelecektir (Noelle-Neumann, 1998: 

234-268). 

Bu noktada paradoksal bir durum da açığa çıkmaktadır.  Kamuoyunda baskın olduğuna 

kanaat getirilmiş fikirler, kamuoyu önünde yüksek sesle dile getirilirken aksi görüşteki 

bireylerin suskunluğu tercih etmesiyle birlikte, gerçekte olduğundan çok daha yüksek oranda 
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bir taraftar kitlesine sahip gibi algılanır hale gelebilmektedir. Bu sebeple bu fikirlerle ilgili 

hızla yapay bir kamuoyu oluşması söz konusu olabilmektedir. Azınlıkta kalan fikir 

sahiplerinin ise, kendi zayıfları hakkındaki inançları giderek artmakta ve bu durum onlar için 

bir baskı unsuruna ve hatta psikolojik olarak huzursuz bir ortama hapsolmalarına neden 

olabilmektedir (Kalender, 2000: 119-120).  

Bireyler bu tür bir rahatsızlık yaşamamak adına ve toplumun büyük bir çoğunluğuyla 

bütünleşebilme ihtiyacı dolayısıyla diğerleriyle benzemeye ve uyum içinde olmaya gayret 

eder bir hale dönüşmektedir (Işık, 2005: 92-93). 

SUSKUNLUK SARMALI ÇERÇEVESİNDE EKŞİ SÖZLÜK UYGULAMASI 

YÖNTEM 
Bu çalışmanın konusu, kutsal sayılan değerler, sosyal medya ve suskunluk sarmalı 

değerlendirmesidir.  Bu çalışma, Türkiye’de fazlaca önem atfedilmiş ve hatta kutsal sayılan 

semboller, kişiler, değerler hakkında sosyal medyada yapılabilen olumsuz değerlendirmeler 

ve bu değerlendirmelerin suskunluk sarmalı çerçevesinde incelenmesini hedeflemiştir. 

Sosyal medya, son zamanlarda üzerinde fazlaca araştırma yapılan alanlardan biridir. 

Suskunluk sarmalı ile sosyal medya arasında bağlantı kurulan çalışma örnekleri (Kehya, 

2018; Muratoğlu Pehlivan, 2019) olsa da kutsal sayılan milli ve dini değerleri temel alan 

uygulamalı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışma bu bakımdan diğer çalışmalardan 

ayrılmaktadır. 

Araştırma nitel bir özellik taşımaktadır. Günlük tekil ziyaretçi sayısı milyonları aşan, binlerce 

kullanıcısı olan ve zaman zaman Türkiye’de ciddi bir kamuoyu oluşturabilen bir platform 

olan Ekşi Sözlük’ün her kesimden kullanıcısının olmasından hareketle; araştırma için ele 

alınması uygun görülen değerler üzerinde bir değerlendirmesi yapılmıştır. Yazarların girdileri 

aynı şekilde kopyalanmış ve yazım yanlışları düzeltilmemiştir. Yazılar üzerinde yapılan tek 

değişiklik; (varsa) küfürlerin sansürlenmesi şeklinde olmuştur. Çalışmada yapılan kutsallık 

vurgusu, suskunluk sarmalında bahsi geçen hâkim görüşün bir prototipi niteliğindedir. Milli 

ve dini değerlerin toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gördüğü önkoşuluyla hareket 

edilmiş ve bu çerçevede kimi zaman saygısızlığa varabilen ifadelere özellikle yer verilmiştir. 

Bu sebeple araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Aynı zamanda örneklem 

belirlenirken amaçlı örnekleme yoluna gidilerek aşırı ve aykırı durum örneklemesi 

uygulanmıştır. 

Amaçlı örneklemenin zengin bilgiye sahip durumların derinlemesine incelenmesine olanak 

sağladığı bilinmektedir. Aşırı ve aykırı durum örneklemesi, araştırmacıya normal bir duruma 

göre daha zengin veri kaynağı sağlayabilmekte ve derin bir inceleme olanağı sunabilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 108).  

Çalışmada aşırı ve aykırı durum örneklemesi, hâkim görüşten ayrılan ifadelerin seçilmesi 

şeklinde olsa da özellikle görüş olarak ayrılan ve uç noktalarda ifadelerle saygı sınırını aşan 

ifadeler tercih edilmemiştir. Ayrıca her değer için seçilmiş olan başlığın tamamı incelenerek 

veriler elde edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma öncelikle kendi içinde Türk Toplumu’nda halkın büyük çoğunluğunun 

dokunulmaz olarak nitelendirdiği milli değerler ve dini değerler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Her iki kategoride de sitede yer alan ve çok ağır hakaret ya da doğrudan küfür olarak 

nitelendirilebilecek kelimelere ya da cümlelere de rastlanmasına rağmen, çalışmada genel 

kanıdan ayrılan ve hakaret ya da küfre varmayan ifadelerin seçilmesi uygun görülmüştür. 

Tırnak içinde belirtilen ifadeler “entry” olarak adlandırılan; görüşleri oluşturmaktadır. Ayrıca 
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‘entry’nin yazım tarihi ve saati altı çizilmiş şekilde Ekşi Sözlük’te yer aldığı şekliyle sağ alt 

köşededir. Tarih ibaresinin yanında ve altı çizili olmayan ifadeler ise, görüşleri ele alınmış 

kullanıcıların “nickname” olarak adlandırılan takma isimlerini belirtmektedir. 

Milli Değerler Hakkındaki Görüşler 
 

Atatürk 

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Ekşi Sözlük’te sadece 

yüklenmiş olduğu bu misyon ile bile saygıyı hak ettiğini düşünen kişi sayısı oldukça fazladır. 

Ancak sözlükte Atatürk hakkında olumsuz görüşler bildiren yazarlar da bulunmaktadır. 

Öncelikle Ekşi Sözlük’te Atatürk hakkında açılmış olan genel kanının aksini temsil eden 

başlıkların bir kısmı şu şekildedir; 

Başlık: Atatürk’ün öğretmenden 100 kat fazla maaş alması 

Başlık: Atatürk’ün tarafsız bir cumhurbaşkanı olmaması 

Başlık: Atatürk’ün cumhuriyet kurmadığı gerçeği 

Başlık: Atatürk’ün haddinden fazla abartılması 

Başlık: Atatürk’ün pek de sevilmediği gerçeği 

Başlık: Ekşisözlük'ün Atatürk düşmanıyla dolu olması 

Başlık: Atatürk’ün halka seçme hakkı tanımaması 

Başlık: Atatürk’ün abartılmış bir lider olması 

Başlık: Atatürk’ün günümüze hitap etmemesi 

Başlık: Atatürk’ün köylü milletin efendisidir yalanı 

Bununla birlikte Atatürk’le ilgili hem “Atatürk” başlığında hem de “Mustafa Kemal Atatürk” 

başlığında yer alan genel kanının aksinde beyan edilmiş görüşlerin bir kısmı şu şekildedir; 

 (‘Mustafa Kemal Atatürk’ başlığında); 

“Neden bilmiyorum ama fazlaca abartılan kişilik resmen ilahlaştırılıyor başka bir açıklaması 

yok Atatürk’ü sevmiyorum demen bile suç bu nasıl iş anlaması çok zor güya Atatürk 

sayesinde düşünce özgürlüğü diye bişey geldi neyse ölmüş adamın arkasından kötü 

konuşmak da istemiyorum yaptığı tüm iyilikler için Allah ondan razı olsun” 

10.11.2011 16:54 malcom x 

“Bugün 75. ölüm yıl dönümü olan devlet adamı. Sevmiyorum şahsını, desteklemiyorum 

fikirlerini. Despot bir aydınlanmacıydı. ( taklidi bir aydınlanma) bilgisayar formatlar gibi 

koca toplumda devrimler yapmaya çalıştı zoraki, bug veririr oldu nesiller. Bu ülkenin kimlik 

bunalımının altında kendisinin imzası vardır bu yüzden. şapka kanunu kendisinin ne kertede 

yerli oryantalist ve jakoben olduğunun özetidir.” 

10.11.2013 10:57 revani 

“Çok güzel ikili oynayan lider. Zamanında takke ve sarıklılarla meclisi açmış, dualar 

okutmuş, kurbanlar kestirmiş ama daha sonrasında hem meclis’ten çıkarıp hemde onları 

astırmış yasaklatmış falan. Ayrıca kendisine hakaret etmeden, değerlerini kötülemeden 

belirtmek isterim ki siyasi hayatı başladıktan sonra ki Mustafa Kemal Atatürk’ü 

sevmiyorum ve icraatlarına saygı duymuyorum. Ve hiçbir diktaya, görüşe, inanışa veya 

Tanrı’ya saygı duymak zorunda değilim.”  

https://eksisozluk.com/ataturkun-ogretmenden-100-kat-fazla-maas-almasi--5506616
https://eksisozluk.com/ataturkun-tarafsiz-bir-cumhurbaskani-olmamasi--5501813
https://eksisozluk.com/ataturkun-cumhuriyet-kurmadigi-gercegi--5458127
https://eksisozluk.com/ataturkun-haddinden-fazla-abartilmasi--5225367
https://eksisozluk.com/ataturkun-pek-de-sevilmedigi-gercegi--5353844
https://eksisozluk.com/eksisozlukun-ataturk-dusmaniyla-dolu-olmasi--5225674
https://eksisozluk.com/ataturkun-halka-secme-hakki-tanimamasi--5126020
https://eksisozluk.com/ataturkun-abartilmis-bir-lider-olmasi--2958415
https://eksisozluk.com/ataturkun-gunumuze-hitap-etmemesi--3977702
https://eksisozluk.com/ataturkun-koylu-milletin-efendisidir-yalani--4712741
https://eksisozluk.com/entry/26095406
https://eksisozluk.com/biri/malcom-x
https://eksisozluk.com/entry/38207160
https://eksisozluk.com/biri/revani
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29.10.2017 12:34 akagamina 

Atatürk başlığı altında da hakaret içeren ifadelere rastlanmaktadır. Cumhuriyetin kurucusu 

olmasına rağmen, şahsına çeşitli anlamlar yüklenmesinin yanlış olduğunu savunan yazarlar 

vardır. Ayrıca konuyla ilgili olumsuz görüşlerini beyan ederken düşünce özgürlüğünün bile 

olmadığını da ifadelerinin arasına ekleyen yazarlara rastlanmaktadır. Bu ifadelerin altında 

yatan bir başka durum, Atatürk’ün toplumun kutsal değerlerinden birisi olduğunun 

desteklenmesidir. 

Bayrak 

Bayrak bağımsızlık sembolü olması bakımından kaybedilmemesi gereken bir değer olarak 

kabul görmektedir. Ekşi Sözlük’te de görüş bildirmiş olan yazarların çoğu, bayrağın 

kutsiyetini, yere düşmesi, yakılması gibi durumların kabul edilemeyeceğini belirtmesine 

rağmen; konuyla ilgili muhalif görüşlerin birkaçı aşağıdaki gibidir; 

“Milli bağımsızlığın ve devlet olmanın sembolü. Amerika’da da böyle, Küba’da da. 

Türkiye'de sembolize ettiği şeyler flu milletin gözünde. Bayrak yakıldı, koşun, sokaklara 

dökülün! Neden? E bayrak o, bizim milletimizin bayrağı! Eee? Millet ne demek? Millet 

bayrak demek. Bayrak ne demek? Bayrak millet demek. Harika. Seka kapatılıyor haberin var 

mı? Var. E neden sokaklara dökülmüyosun, senin milli bağımsızlığın orada kâğıt üretmene 

bağlı. Nasıl yani? Senin okuduğun Türk gazetelerinin kağıdı yurt dışından ithal ediliyor. Hadi 

ya? Evet ya, niye sahip çıkmıyosun milli bağımsızlığına? Ama bayrak kadar önemli bir şey 

yok. Yakında bayrağını yaptığın bezi de ithal edeceksin. Bayrağa küfrettin, vatan 

haini. peki.” 

24.03.2005 13:53 cay 

“Yanlış kullanım durumunda propaganda amacı uğruna içeriği heba olucak, topu topu bir bez 

parçası..” 

21.01.2008 02:03 venus in furs 

“Cinayet ve katliam (ve elbet intihar) tahrik/teşvik bezi.  Kansız bir fonksiyonu, kısa ya da 

uzun vadede, niyet ya da icraat olarak kan dökme içermeyen bir fonksiyonu görülmemiş, 

duyulmamıştır. Bu yüzden benim gibi kansızları ve dahi kanı bozukları coşturmaz, 

heyecanlandırmaz.(bkz: ulusal bez)” 

27.10.2011 16:00 ~ 16:02 mehmet ordekci 

“Biz, siz ve onlar olmanın en can acıtıcı sembolü. O da olmasa iyi de, bir beyaz bayrağa 

razıydık oysa ki.” 

26.02.2012 21:51 piccolina 

“Gözümün önünde yakılsa tepki göstermeyeceğim bez parçası.” 

09.06.2014 18:22 samamama 

“Renkli bir bezdir. Gerisi gazdır.” 

18.09.2015 22:43 mehmet ordekci 

Bayrakla ilgili toplumun hâkim görüşünden ayrılan yazarların bu fikirlerinin temelinde 

bayrağa gereksiz bir anlam yüklenmesi ön kabulü yatmaktadır. Bu yazarlar bayrağı kutsal bir 

sembol olarak görmemekte ve hatta bayrakların ayrıştırıcı bir özelliğinin bulunduğuna vurgu 

yapmaktadır. 

  

https://eksisozluk.com/entry/71729477
https://eksisozluk.com/biri/akagamina
https://eksisozluk.com/?q=vatan+haini
https://eksisozluk.com/?q=vatan+haini
https://eksisozluk.com/?q=peki
https://eksisozluk.com/entry/7167958
https://eksisozluk.com/biri/cay
https://eksisozluk.com/entry/12344711
https://eksisozluk.com/biri/venus-in-furs
https://eksisozluk.com/?q=kan
https://eksisozluk.com/?q=kan
https://eksisozluk.com/?q=kan
https://eksisozluk.com/?q=ulusal+bez
https://eksisozluk.com/entry/25918212
https://eksisozluk.com/biri/mehmet-ordekci
https://eksisozluk.com/?q=siz
https://eksisozluk.com/?q=onlar
https://eksisozluk.com/entry/27558965
https://eksisozluk.com/biri/piccolina
https://eksisozluk.com/entry/43376920
https://eksisozluk.com/biri/samamama
https://eksisozluk.com/entry/54898555
https://eksisozluk.com/biri/mehmet-ordekci
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İstiklal Marşı 

İstiklal Marşı’nın ortaya çıkması ve yüklendiği anlamlar, birçok kişide milli duyguların 

harekete geçmesi için yeterli görülmektedir. Ekşi Sözlük’te de İstiklal Marşı’nın uyandırmış 

olduğu hisleri yazan yazar sayısı oldukça fazladır. Ancak marş hakkında olumsuz görüşler de 

dikkat çekmektedir. Görüşlerin bir kısmı şu şekildedir; 

“Bağımsızlık düttürüsüdür Türk dil kurumuna göre” 

15.06.2000 03:36 arha 

 “Bir İslamcının kaleminden çıkıp, sonra laik bir cumhuriyetin milli marşı olmuş, aruz 

vezniyle yazılıp Hristiyanlık ilahisiyle bestelenmiş lirik marş. Güzel çelişkiler yumağı.  

05.08.2004 15:21 ~ 18.05.2005 12:31 tashih tamyeri 

“Facebook benzeri, olması gerekenden çok daha fazla kullanıcıya sahip networklerde bahis 

konusu olduğunda, inanılmaz bir faşizan silaha dönüşebilen bir marştır bu. Başka bir ülkenin, 

diğer insanların, toplulukların kendi acıları, onuru veya kahramanlığı üzerine yazdığı bir 

marstan daha az ya da daha çok değerli olmayan da bir marştır. 

29.06.2008 03:24 rygard 

“Çok fazla Türk İslam propagandası içeriyor, hiç doğru bulmuyorum, değiştirilmeli bence.” 

21.12.2011 23:47 drdr 

“Her duyduğumda aklıma two minutes hate'i getiren marş.  Yeterince yüksek sesle 

okunmadığı zaman tekrar ettirilir. Okumadığınız zaman insanların size tuhaf tuhaf bakmasına 

ve sizi açık açık sorgulamasına neden olur. Vatanını müthiş sevdiğini herkse göstermek 

isteyen kişiler tarafından bağıra bağıra okunur. vs vs” 

12.03.2013 20:42 striteraksli silikonlastik zirhliiblis 

“Bestesi bayık, rezalet; sözleri ise milli duygular uyandırmaktan uzak 2. sınıf bir şiirdir.   

Nerde Osmanlı’nın 600 yıllık geleneğinin sonucu olan marşlar, nerde istiklal marşı.  Bir de 

Kemalistlerin dinlerken saygı gösterilmesi için sergiledikleri ortalığı terörize eden tavırları 

var ki sormayın. Ayağa kalk, konuşma, nefes alma vs.” 

25.09.2014 08:10 ~ 08:12 garipbasci 

İstiklal Marşı’nın da tıpkı bayrak gibi bağımsızlık sembolü olduğuyla ilgili genel bir kanı 

olmasına rağmen marşı eleştirenlerin temel iddiaları, marşa yüklenen anlamlar çerçevesinde 

olmuştur. İstiklal Marşı’nın içindeki dini ifadelerin, kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren 

girdilere rastlanmaktadır. Marşın faşistliği körüklediğiyle ilgili de görüşlere rastlanmıştır. 

Vatan 

Vatan birçokları için sadece üzerinde yaşadığımız toprak parçası anlamına gelmemektedir. 

Vatan kavramının bütünleştirici, kapsayıcı ve ortaklık hissini tetikleyici özelliği Ekşi 

Sözlük’teki girdiler dikkate alındığında genel itibariyle kabul görmektedir. Konuyla ilgili 

karşıt görüşlerden bir kaçı aşağıdaki gibidir; 

 “Abartılıyor bence bu olgu. Nereden baksan saçma. Biolog musun, hangi türün hangi 

memlekette ezelden beri var olduğu belli değil. Tarihçi misin, kimin nereden geldiği belli 

değil. Coğrafyacı mısın, kıtalar hareket ediyor vatan hangi toprak parçası belli değil. 

Edebiyatçı mısın, dilin kaynağına bakacaksın belli değil. Görüyorsunuz ya vatan denilen şey 

net olarak ifade edilebilen bir şey değil. Boşuna bütün bir ömrü vatan, millet, dil, tarih 

üzerine temellendiriyorsunuz. Sizin vatan sevginiz, bilimin açıklayabileceği bir şey değil bir 
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kere. Şu bilim, şu kişiyi, vatandaş sayar, vatanı da bu der, deyin. 10 vakit namaz kılar, 5 kere 

de lince katılırım bıçakla. Valla.” 

27.10.2010 22:33 ~ 22:36 perer 

“İnsanlığın başbelasıdır. Sadece insanlık için değil tüm canlıları yok edişin kutsanmasıdır.  

Arkasında denizleri dolduracak kadar kan dökülesine yol aşmıştır. Sırf birilerinin iktidarı için 

milyonların öldüğü, milyonların katile dönüştüğü, soykırımların bile "gerekli" olarak 

görülebildiği kafalar yaratan kafa bulantısı. Meşhur bir sözdür. "Bir devlet cinayet işleyeceği 

zaman kendisine her zaman "vatan" adını takar. Milyonları katil olmak ve ölmek konusunda 

tereddütsüz büyüleyebilen bir savaş tanrısı. En kutsal saçmalıklardan birisi daha.” 

24.05.2011 11:42 ildicotila 

“İçi bomboş bir kelime. Silah tüccarlarının insanların uğruna kavga etmelerinden rant 

sağladıkları bir anlamsız mit.” 

14.07.2011 22:55 shea body butter 

“Ölmek ve öldürmek için gerekli zihinsel altyapıyı veren kavram. böyle çakma kavramlar 

olmasa gerizekalı halk nasıl zevk alacak öldürmek ve ölmekten? Zevki vatanda, vitamini 

ata'nda.  

‘Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır.’” 

20.06.2012 18:17 kontra 

“Bence soyut bir şey. "Mülkiyet" takıntısıyla ilgili. Köpekler duvar diplerine, direk diplerine 

çişlerini yaparak işaretler ya, insanlar da direklere ve duvarlara bayrak asarak işaretliyorlar. 

"buralar benden sorulur" biçimindeki anlamsız takıntı ve hezeyanın dışavurumudur bence.” 

29.08.2012 21:21 sex addict 

“Benim için hiçbir şey ifade etmeyen "şey". Evet, şey. Türkiye diyorlar vatanım için, ne 

güzel. Bırakınız desinler. Vatanı neden sevmem gerektiğini, neden ona borçlu olduğumu hiç 

anlayamadım. Vatan dediğin ne ki? İnsan değil, bana yardım etmedi, beni doyurmadı. Bunları 

ben kendi çabamla yaptım. Neden seveyim vatanı? Mantıklı bir cevabı var mı? Altı üstü 

toprak parçası işte. Yüklenen anlamlar da romantizmden başka bir şey değil. Vatan millet 

Sakarya edebiyatına girmeyelim çünkü hiç sevmem. Milliyetçi değilim, açıkça cephe aldım 

milliyetçiliğe. İçinde "milli" geçen her ifadeden de nefret ederim. Milletimi neden seveyim? 

Doğduğum ve büyüdüğüm şehri sevebilirim, nitekim oradaki insanları tanımışım, sevmem 

doğal. Fakat neden milyonlarca kişiyi sırf benimle aynı kanı taşıdıkları için seveyim? 

Tanımıyorum bile onları. Veya neden seveyim kanımı? Bana ne getirisi var, ne işe yarıyor, 

özelliği ne? Bu tüm milleti sevme öğrenilen bir şey. Okulda özellikle. (bkz: fransız devrimi) 

(bkz: rousseau) 

Mantıklı bir neden var mı vatanımı sevmem için? Neden ona borçluyum hem? Ne yaptı ki 

bana ona borçlandım? Hiç. Neden minnet duymalıyız vatana? Cevap? Bir kelimeden öte bir 

şey değildir vatan. Ha, bir de gazete. Öyle.” 

29.01.2014 15:45 illuminatinin basindaki adam 

Vatan ile ilgili görüşlerin sözlük yazarlarının çoğundan farklılaşmasının temelinde, bu 

yazarların ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi aidiyet hislerinin zayıf olmasına 

bağlanabilmektedir. Toprak için yapılan savaşların anlamsız bulunması, bireylerin vatan 

birliğinin kendilerine bir şey kazandırmayacağı görüşü ve hatta vatan toprakları yüzünden bir 
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kısım kimselerin rant sağlamasıyla ilgili görüş bildirenler de olmuştur. Konuyla ilgili hakaret 

içerikli girdiler mevcuttur. 

Dini Değerler Hakkındaki Görüşler 
 

Hazreti Muhammed 

Hazreti Muhammed, İslam dinine göre son peygamberdir. Müslüman olan her bireyin 

peygamber olarak kabul ettiği kişi olmasından dolayı, kendisine bir kutsallık atfedilmiştir. 

Ekşi Sözlük’te Hazreti Muhammed hakkında yer alan olumsuz görüşlerden önce, Hazreti 

Muhammed hakkında açılmış olumsuz başlıkların bir kısmı şu şekildedir; 

Başlık: Hz. Muhammed’in hayatını kolaylaştıran ayetler 

Başlık: Hz. Muhammed’in kandillerde ibadet ettiğini sanmak 

Başlık: Hz. Muhammed’in başka dine saygısızlık yapması 

Başlık: Hz. Muhammed’den nefret etme özgürlüğü 

Başlık: Cehennemde Hz. Muhammed ile karşılaşmak 

Başlık: Hz. Muhammed’in son peygamber olmaması 

Başlık: Allah’ın Hz. Muhammed’e ayetle ayar vermesi 

Başlıklardan da anlaşılabileceği gibi, yazarların büyük bir kısmının dini inançları konusunda 

hassasiyet gösterebilecekleri bir kişi hakkındaki ifadelerden ziyade, “Hazreti Muhammed” 

başlığında geçen ifadelerin bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

“Kelime-i Şahadet'de ismi geçen peygamber iddiasına sahip bedevi. Ancak 2010 yılında 

kelime-i şahadet getirip de "şahidim ki Muhammed peygamberdir" diyenlerin alayı 

yalancıdır.. Alayı yalancı şahittir. Neye şahitsin düdük makarnası? Nuh’un Ankara 

makarnasına şahitsin bak.. Git Nuh peygamber için şahitlik yap.. Al marketten bi poşet.. 

"şahidim ki bu makarna Nuh peygamberin gemisindeki azıktan bir pakettir" de, daha 

inandırıcı olur.. Hiç olmazsa karşında kendi gözünle gördüğün bi makarna var. Ama 1500 

sene önceki adamın neyine şahitsin de "şahidim ki" diyorsun 

Yalancı 

Yalancı 

Yalancı” 

30.04.2010 01:00 fuck milk get beer 

“İyi de bu adama nasıl inandılar? O dönemde bazı şeylerin farkında olan yok muydu? 

 

1) O dönemde okuma-yazma oranı çok düşük olduğundan, bu ayetleri inceleyebilecek insan 

sayısı çok azmış. 

2) Çarpıklıkları farkedip dile getirenler kafirlikle, münafıklıkla, zındıklıkla suçlanıp 

aşağılanıyormuş. hatta muhammed'i sadece eleştiren şair ka'b bin eşref gibiler bile bunu 

canları ile ödemiş. dolayısıyla o ara gerçeği söylemek çok tehlikeli imiş. 

3) Toplumsal statüsü iyi olan muhalifler "kalpleri islama ısındırılmak" adına rüşvet verilerek 

susturuluyormuş.” 

26.05.2016 11:45 kesin ve net adam 

“Başıma bir iş gelmeyecekse, sevmiyorum.”  
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08.06.2016 09:35 dionysos583 

“Gökten indiğini iddia ettiği yasaları halka zorla kabul ettiren elit şahıs. Düpedüz faşizm.” 

04.09.2016 03:43 alexdelarge 

“50 yaşından sonra 10 avrat alan İslam peygamberidir.” 

29.09.2017 17:28 mafederli zengin staylasi 

Ekşi Sözlük’te Hazreti Muhammed hakkında sadece ‘Hz Muhammed” başlığında 3000’e 

yakın girdi mevcuttur. Belirlenen değerler arasında en fazla yorum yapılmış konulardan 

biridir. Hz. Muhammed’in şahsıyla ilgili birçok başka başlığın varlığına daha önce 

değinilmiştir. Çok büyük oranda olumlu girdi mevcutken, konuyla ilgili olumsuz görüş 

bildirenlerin birçoğu Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli girdiler yazmışlardır. Hz. 

Muhammed’in din uydurduğuyla ve kendisini yalancılıkla, sapkınlıkla ilişkilendirmekte beis 

görmemişlerdir. 

İslamiyet 

Resmi olarak kesin bir istatistiki bilgi mevcut olmasa da Türkiye nüfusunun çok yüksek bir 

oranda Müslüman olduğu bilinmektedir. Din toplum tarafından kutsal sayılan değerlerin 

arasında bulunmaktadır. Ekşi Sözlükte “İslamiyet” başlığı altında da sözlüğün yazarlarının 

oransal olarak büyük bir kısmının Müslüman olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Ancak 

sözlükte İslamiyet başlığında belirtilen görüşlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

“Türklerin başına gelmiş en kötü şey.”  

02.01.2010 17:41 zanshin 

“İnanmayanın zerre saygı göstermek zorunda olmadığı din. Bu din ve her din ve her inanç 

sadece inananına kutsaldır.” 

16.08.2010 01:47 inegim ama gozlugum yok 

“Özellikle bayanların ne akla hizmet kabul ettiklerini anlayamadığım bir afyon çeşiti. 

(bkz: din toplumların afyonudur) 

31.12.2010 00:48 ~ 00:52 ademg 

“Takipçileri nefret söylemlerine kaynak olarak kuranı gösterir. Üzücü tabi. peace filan işte. 

14.05.2011 20:28 ~ 20:29 mariadebonne 

“Büyükler için masallardan sadece biri. keşke iddia ettiği gibi sonuncusu olsa, ama 

olmayacak. 

14 asır sonra bile peygamberliğini ilan edecek adamlar ve daha kötüsü bu hasta adamlara 

inanacak eşit derecede hasta insanlar olacak. Azalarak bitsin. 

Edit: Masal olmadığını kanıtlamak için masal olduğu iddia edilen kitaptan alıntı yapmıyorlar 

mı orada söyleyecek sözüm kalmıyor zaten. Hem sanık hem tanık olmak gibi bir şey...” 

14.05.2011 20:52 ~ 17.05.2011 04:00 ramali 

“En açık görüşlüsüne en modernine en "güzel" inananına bile "sadece kurana inan" dediğinde 

hınk dediği din. İllla hadisler ppeygamberin dedikleri yaptıkları vs girecek işin içine. 

İstisnasız.  

İnanmayınız efem inanmayınız. Hiçbir yerine, hiçbir şeyine inanmayınız.” 

23.03.2015 18:04 ~ 07.06.2015 14:35 ben smyrna 
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“Son demlerini yaşayan din. Tarih sahnesinden silinmesine 200 sene kaldı.” 

 24.10.2015 00:10 tufan sen misin 

“İlk 400 yılı bilim/ilim/fikir konusunda efsane, geriye bu güne kadar kestane bir medeniyet.” 

12.04.2016 02:50 cmades 

“Kadınlar ile problemini çözemediğim din. Tatlı su Müslümanlığını bir kenara bırakırsak 

bilinçli, kendine saygısı olan bir kadının bu dini özümsemesi çok kolay bir şey değil. Son iki 

seneye kadar Müslümandım entrylerimi silmedim. Ama sahiden bir ölçüden sonra zihnim 

kabul etmedi. Ki onca sene inanıyorsun, yürekle zihin arasındaki mücadele hiç kolay 

olmuyor. Acı çektim bir süre. Şimdi bakıyorum çağın milyonlarca yıl gerisinde kalmış bir 

şeyin peşinden körü körüne sürüklenmek, ne bileyim saçma. Seviniyorum kurtulduğuma 

dışardan bakınca daha iyi kavrıyor insan. Hani bir psikopata kör kütük aşık olursun ne yapsa 

kabul edersin. Sonra k*çına tekmeyi vurur. Bir süre sonra "ulan ne salakmışım niye çekmişim 

onca acıyı, evlenelim dese evlenirdim" dersin ya? Onun gibi bir şey.” 

 02.01.2017 18:06 ~ 18:08 oztrink 

“Özellikle Türkiye’de gördüğüm kadarıyla dünyanın çeşitli yerlerinde masum canlılara türlü 

işkence yapılırken, birileri açlıktan ölürken rahatlıkla dua edip Allahtan 

ev,araba,iş,para,başarı isteyen ve utanmadan bunların Allah’tan geleceğine inanan mensupları 

olan dindir. olm bir din her saniye kendiyle çelişir mi lan?” 

07.11.2017 02:41 spacedyevest 

İslamiyet hakkında sözlükte fazlaca girdi mevcuttur. Genel itibariyle İslamiyet’in bir inanç 

sistemi bütünü olduğu, korunması gerektiği, inanılmasa bile saygı duyulması gerektiğiyle 

ilgili görüşler mevcuttur ancak bunun aksini iddia eden yazarların ifadelerinden, İslamiyet’in 

gericilikle, bağnazlıkla ve halkın geri kalmışlığının nedeni olmakla ilişkilendirildiği 

görülmektedir. İnanca saygı duymasını gerektirecek bir durum olmadığını beyan eden 

yazarlar da vardır. 

Kur’an-ı Kerim 

Müslümanların kutsal kitabı olarak nitelendirilen Kur’an-ı Kerim hakkında bildirilen olumsuz 

ifadelerin bir kısmı aşağıdaki gibidir; 

 “Tarafsız bir gözle okunduğunda mantıksızlığı, bilimden uzaklığı çok net bellidir. Tarafsız 

bir gözle okuyan çok net dinden çıkar.” 

15.01.2015 12:10 nandomanu 

“Hayatımda okuduğum en saçma kitaplardan biri. Ama komik. güldürüyor. Gökten koyun 

filan iniyo. a*kahahaha.” 

12.11.2015 00:08 tufan sen misin 

“Şimdi Allah’ın gücüne gitmesin ama inanılmaz bayık bir kitap, arada güzel şeyler yazıyor 

ancak çeviriden midir bilemeyeceğim(orjinalini okuyan aydınlatabilir), akmıyor yani... 

Şahsen İncil ve Tevrat’ta anlatılan hikâyeler, dönen mevzular daha bir eğlenceli gibi. 

Bunun yanı sıra, Yahudileri sevmeyen dünya klasikleri listesi yapılsa Kavgam'ın ardından 

ikinciliğe oynar gibi geliyor gözüme.” 

31.01.2016 23:09 bosluk 
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“Cinayet işlemek ve katliam yapmak için manifesto olarak kullanılabilen bir yapıda olması 

kuşku uyandırması gereken kitap. Allah’ın kitabı neden bu kadar büyük yanlış anlamalara yol 

açıyor sizce? Bu kadar mı değişik yoruma müsait? Eğer o kadar genel bir olayı varsa onu 

kutsal yapan ne? 

14.01.2015 19:29 metafor yapim teknikleri 

“21.yy da insanları birbirine düşüren insanların birbirini boğazlamasının sebebi diğer kutsal 

kitaplar gibi tamamen insan yazması bir kitap bu kitapı yazan Arap yüzünden İslam dünyası 

bu durumda Araplar senelerce deveye binmekten başka bişey yapmadı işte bu kitap yüzünden 

ayrıca bu kitapta yazdığına göre bir erkek dört eş alabilir koskoca tanrı böyle bir şey 

diyebilirmi eğer bunu tanrı dediyse ben o tanrıyada inanmıyorum  ayrıca İslam dini köleliği 

yasaklamamıştır” 

08.06.2016 22:33 nazgul1234 

“Ben anlamıyorum arkadaş. Cidden ne kadar zorlasam da anlamıyorum. 

Bundan 1400 yıl önce bir adam çıkıyor. Ben dağda bayırda kaldım, düşündüm filan diyor. O 

sırada Tanrı’nın bir elçisi aracılığıyla kendisiyle konuştuğunu söylüyor. İşte şöyle davranın 

böyle davranın , şunu yapın bunu yapın şeklinde... 23 sene içerisinde bunların hepsi bir araya 

gelip bir kitap oluşturuyor. Bunlar arasında toplum içinde insanların nasıl davranacağından, 

miraslarını nasıl paylaşacağından tutun da; insanların bu adama nasıl davranması gerektiğine, 

hangi saatler içerisinde ziyaretine gidebileceklerine kadar yazıyor. Sonra bundan 1400 yıl 

sonra birileri çıkıp bunun 4,5 milyar yaşındaki dünya için tüm zamanlara gönderildiğini 

söylüyor. Evrensel olduğunu söylüyor. 2010 yılında Güney Amerika’nın bir köyündeki 

adamın, kendinden 1400 sene önce yaşamış dünyanın öbür ucundaki bir adamın evine ne 

şartlar altında misafir gelebileceğiyle ilgili bilgi sahibi olması gerektiği düşünülüyor. 

Ben bunlara laf edince de saygısız oluyorum. Hadsiz oluyorum. Yarın bir gün ben çıkıp 

"Allah benimle konuştu" deyip benzer argümanları söylesem beni topa tutacak adamlar, 1400 

yıl önce bunu yapmış birisi için adam bile öldürüyor.” 

23.06.2016 06:21 masada kalan son adam 

 “Bu kitabın savunucuları bir de şu mucize basitliğine kapılırlar hemen... Yok dağlar 

yürüyormuş deve yumurtasıymış... Bi gidin olm yaa... Sanki bundan önce hiç bilimle uğraşan 

yoktu a*ına koyim... Aç bak bakim Aristo’ya, Pisagor’a, eski mısıra... Bunlar kör Ali’nin 

p*çi mi? Siz anca sizin gibi cahil cuhelaları kandırırsınız...” 

21.06.2017 23:10 big boss 

“Artık bir insan eseri olduğuna inandığım kitap. Kabul edemediğim noktaların başında 

erkeğin kadından üstün olduğunu söylemesi geliyor. Bu durum benim içimde oluşturduğum 

ve yıllarca inandığım tanrıyla kesinlikle bağdaşmıyor.  diğer bir kısım "apaçık"lığı.. Apaçık 

olduğu iddia edilen ama onlarca farklı yorumu bulunan bir kitap. Bu zaten başlı başına bir 

çelişkidir.  

Başka bir nokta" evrensel"liği.. Bu gerçekten bariz bi kısım. Kesinlikle günümüze uymuyor. 

Yıllar öncesinin geri kalmış Arap toplumunun bir kitabı olmaktan öteye geçmiyor. 

Cariye ve köleleri normalleştiren bir tanrı, "tanrı" değil ancak o dönemin Arap toplumunun 

insanı olabilir. Özellikle her ne olursa olsun kadına "vurun" diyebilen bir tanrı mükemmel 

olamaz. Mükemmel olmayan zaten tanrı olamaz. Mükemmel olan tanrı benim içimde 

yarattığımmış, kurandaki değil.  Akıl sahipleri inanır, iman eder diyor kitap. Ama ben hiçbir 

zaman neden inandığım konusunda yöneltilen sorulara aklımla mantığımla cevap veremedim. 

https://eksisozluk.com/entry/48418673
https://eksisozluk.com/biri/metafor-yapim-teknikleri
https://eksisozluk.com/entry/61023635
https://eksisozluk.com/biri/nazgul1234
https://eksisozluk.com/entry/61319546
https://eksisozluk.com/biri/masada-kalan-son-adam
https://eksisozluk.com/entry/68990344
https://eksisozluk.com/biri/big-boss
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Çelişkiler daha böyle uzar gider.” 

11.07.2017 02:07 golgemsi 

“Kitabın 4 te 3 ü habire aynı şeylerden bahsetmekte... ne derinlemesine bir açıklama, ne 

doğru düzgün bir tanım, ne tutarlı laflar, ne de kainat ve evren hakkında hiç bir dikkate değer 

bir bilgi içermemekte....  

Sağda solda geçen tek tük kelimeleri evirip çevirip sayfalar dolusu bilimsel açıklama 

çıkarmak ve tartışılamaz mükemmelliğini ispatlamaya çalışmak, üstelik bunları tasvip 

etmeyenleri de "kafası basmayan cahil" olarak yaftalamak nasıl bir kafadır bilinmez....  

Gidin çoluk çocukla uğraşın siz...” 

01.08.2017 12:39 big boss 

Müslümanlar için kutsal sayılan kitap olan Kur’an-ı Kerim hakkında da çok sayıda girdi 

bulunmaktadır. Yine genel kanının kitabın kutsallığına yapılan vurgu olduğu 

söylenebilmektedir. Konuyla ilgili olumsuz görüş bildirenlerin, kitabı alay konusu ettikleri, 

yetersiz ve hatta eksiklerle, yanlışlarla dolu olduğunu, bilimsellikten uzak olduğunu ve 

uydurma olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Konuyla ilgili hakaret içeren girdilere 

rastlanmaktadır. 

Namaz 

Dini değerlerden biri olarak nitelendirilen namaz, İslam dini için son derece önemli bir yere 

sahiptir. Müslümanların ibadetlerinin arasında en önemli yere konulan namaz hakkında 

yazılmış olan olumsuz görüşlerden birkaçı aşağıdaki gibidir; 

“Boş boş oturan Arap halkinin birşeyler yapması, bir hareket, bir canlılık getirmek amacı ile 

tasarlanıp emir buyurulmuş bir çeşit aeorobik hareketler içeren ibadet yöntemi. namazın 

faydalarını açıp okuyunca sonucun bu olduğu anlaşılıyor. 

11.12.2001 18:29 nausean 

“Gereksiz bir eylemdir çünkü milyonlarca karınca üretseniz, onları yaşatabilir, öldürebilir, aç 

bırakabilir, doyurabilir ve istediğiniz yere götürüp bırakabilirsiniz ama günde 5 kere 

önünüzde yatıp kalkmalarını istemezsiniz.” 

16.02.2010 16:06 laxpell 

“İnsanları robotik bir şekilde zapt altına almak için uygulanan metodlardan biri.” 

11.07.2010 13:00 seviyorsevmiyorseviyorsevmiyorseviyor 

“Bana güzelliklerden çok hep pis kokuları hatırlatır (cami halısı, ayak kokusu, insan teri vs) 

Evet evet bir kaç kez namaz kılmışlığım da var. Ama pişmanım.” 

11.03.2011 14:52 ben smyrna 

 “Yogadan çalıntı gibi duran hareketler bütünü.” 

06.03.2015 11:39 needweed 

Namazın Müslümanlara farz kılındığı ve hem ruhen hem de bedenen yararlarının olduğu 

hâkim görüşüne karşın, namazı alay konusu yapan girdiler mevcuttur. Büyük bir kesimin 

kutsal olarak saydığı bir değer hakkında saygı çerçevesini aşan yorumlar yapıldığı 

görülmüştür. 

  

https://eksisozluk.com/entry/69401041
https://eksisozluk.com/biri/golgemsi
https://eksisozluk.com/entry/69890946
https://eksisozluk.com/biri/big-boss
https://eksisozluk.com/?q=arap
https://eksisozluk.com/?q=ibadet
https://eksisozluk.com/entry/842594
https://eksisozluk.com/biri/nausean
https://eksisozluk.com/entry/18210897
https://eksisozluk.com/biri/laxpell
https://eksisozluk.com/entry/19668003
https://eksisozluk.com/biri/seviyorsevmiyorseviyorsevmiyorseviyor
https://eksisozluk.com/entry/22505779
https://eksisozluk.com/biri/ben-smyrna
https://eksisozluk.com/entry/49649319
https://eksisozluk.com/biri/needweed
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SONUÇ 

Milli ve dini değerler, mahiyeti ne olursa olsun, bireylerin her toplumda saygı duyulması 

gerektiğine inandığı inanışlardır. Ancak insanlığın büyük çoğunluğunun kabul ettiği şekliyle 

saygı duyulması gerekliliği kimi zamanlarda göz ardı edilebilmektedir. Konu, bu açıdan 

bakıldığında hassas bir konu olmakla birlikte, akademik literatürde kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Çünkü çalışmaya konu edinilen durum, sosyal mecralarda yer alan sosyolojik 

bir gerçekliğe işaret etmektedir. Kullanıcılar, bu ve benzeri ifadeleri her gün birçok çevrimiçi 

platforma dökmekte ve tekil kullanıcılar, çoğu zaman herhangi bir filtrelemeye maruz 

kalmadan bu değerlendirmelere erişebilmektedir. 

Suskunluk Sarmalı kuramı, hâkim görüşün hüküm sürdüğü yerlerde, aksi görüşlerin açığa 

çıkmasının zorluğuna vurgu yapmaktadır. Gelişen ve değişen dünyada iletişimin şeklinin 

değişmesi, sanal ortamlarda bireylerin hâkim görüşün aksi yönünde ifadeler kullanabilmesine 

kaynaklık etmeye başlamıştır. 

Çalışma kapsamında dünyanın her yerinden erişime açık bir internet sitesi olan Ekşi 

Sözlük’te yazar olan kullanıcıların, çalışma kapsamında belirlenen değerler çerçevesinde, 

ifadeleri incelenmiştir. Hem milli değerler, hem de dini değerler konusunda uç noktalara 

varan girdilere rastlanmıştır. Bahsi geçen değerlere yapılan eleştirilerin bir kısmı saygısızlık 

sınırına ulaşmaktadır ancak ne görüş bildirilmesinde ne de yayınlanmasında herhangi bir 

engele rastlanılmamaktadır. 

Milli değerler olarak belirlenen değerler, milliyetçi duyguların gereksiz ve hatta çoğu zaman 

ayrıştırıcı olduğu yönündeki iddialarla eleştirilirken; dini değerler olarak belirlenen değerler, 

genel itibariyle bilimsellikten uzaklık, gerçekliğe aykırılık noktalarında eleştirilmiştir. 

Bu durum Suskunluk Sarmalı Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde; bahsi geçen 

görüşlerin, fiziksel olarak toplum içindeyken yazım üslubundaki gibi ifade edilemeyeceği 

söylenebilmektedir ancak günümüzde sanal cemaat olarak adlandırılsa da dijital ortamlarda 

bu kuramın formunun değiştiği söylenebilmektedir. 

Dijital ortamlarda insanların takma isim kullanılması, yaygın bir haldedir. Ancak sosyal 

medya hesaplarından Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralarda insanlar genellikle gerçek 

isimleriyle hesap açmaktadır. O hesaplarda suskunluk sarmalının iddiaları kısmen de olsa 

geçerliliğini sürdürmektedir çünkü insanların fiziksel anlamdaki sosyal çevreleriyle 

etkileşimleri toplum içinde de sürmektedir ve bu sebeple bu mecralarda gerçek isimleriyle 

fikir beyan ettiklerinde yine bir sosyal dışlanma söz konusudur. Bu sebeple kendilerini ifşa 

etmek istemeyen insanların genellikle seçtiği yol; başka bir kullanıcı adıyla “fake hesap” adı 

verilen yeni bir hesap açıp gerçek kimliğini saklayarak toplumdan ayrılan düşüncelerini 

beyan etmesi olarak tezahür etmektedir. Ekşi Sözlük’te ise yazarların birçoğu takma 

isimlerini kullanırken uç söylemde bulunmaları genellikle sadece sosyal medya üzerinde linç 

kültürü adı altında nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Kuram bazında 

değerlendirildiğinde bunun da bir yaptırım olması gerekirken, yazarlar bunları 

önemsemeyerek söylemek istedikleri genel kanının aksi düşüncelerini ifade etmeye devam 

etmektedir. 

Aslında sözlük gibi dijital ortamlarda aksi görüş ifade edilmesinin bir handikapı daha vardır. 

Bireyler, toplumdan ayrılma korkusuyla aksi fikir iddia etmedikçe, kamuoyu düşüncesi 

değişmezken; bu mecralarda beyan edilen fikirler birçok kişinin ulaşımına açık olması 

sebebiyle genel kanı yönünde düşünceye sahip insanlar tarafından da okunup kabul edilme 

durumunu da açığa çıkarmaktadır. Aslında aksi görüşlerin yandaşlarının çoğalması ve hatta 

aksi görüşün bir süre sonra daha fazla insan tarafından kabul görüp dile getirilmesiyle birlikte 
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toplum tarafından yüksek oranda inanılan fikirlerin değişmesine de kaynaklık edecek bir 

durumu ortaya çıkarmasını da destekleyebilir. 
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Özet 

Örgütsel ses ve sessizlik iki ayrı kutupta bulunan çok boyutlu kavramlardır. Literatürde 

örgütsel sessizlik ile yalnızlık arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalar bulunurken 

örgütsel ses ve yalnızlık arasındaki ilişkilere yönelik yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. 

Hirschman (1970)’ın çıkış, ses ve sadakat modeli kapsamında çalışanlar, olumsuzluklara 

çeşitli tepkiler vermektedirler. İşgörenlerin verdikleri tepkiler kapsamında bu çalışmada iş 

yaşamındaki yalnızlığın örgütsel ses üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda Ankara’da çalışan 330 işgörene kolayda örnekleme yöntemi ile anket 

uygulanmıştır. Çalışmada “İşyerinde Yalnızlık Ölçeği” ile “Örgütsel Ses Ölçeği” 

kullanılmıştır. Çalışma kapsamında veriler SPSS 24 ve AMOS 24 programları kullanılarak 

analiz edilmiştir. Oluşturulan modelin uyum değerlerinin (CMIN\DF=2.192; GFI=0.879; 

AGFI=0.848; IFI=0.927; RMSEA=0.060) kabul edilebilir değerler arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda duygusal yoksunluk alt boyutunun savunmacı ses 

üzerinde pozitif ilişkisi (β=.624, p<0.001) bulunurken, sosyal arkadaşlığın kabullenici ses 

(β=-.434, p<0.001) ve korumacı ses (β=-.787, p<0.001) üzerinde negatif ilişkisi tespit 

edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklara 

bakılmış ve gelecekte yapılacak çalışmalara tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Yaşamında Yalnızlık, Örgütsel Ses     

Jel Kodu: L2 

The Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Voice 

Abstract 

Organizational voice and silence are multidimensional concepts located at two different 

poles. While there are studies in the literature examining the relationship between 

organizational silence and loneliness, there are not enough studies on the relationship 
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between organizational voice and loneliness. Within the scope of the “exit, voice and loyalty” 

model of Hirschman (1970), employees give various reactions to negativities. In this study, 

the effects of loneliness in the workplace on organizational voice were examined within the 

scope of the responses of the employees. In line with the purpose of the study, a questionnaire 

was applied to 330 employees working in Ankara using the convenience sampling method. In 

the study, "Workplace Loneliness Scale" and "Organizational Voice Scale" were used. 

Within the scope of the study, the data were analyzed using SPSS 24 and AMOS 24 

programs. It was determined that the fit values of the model (CMIN\DF=2.192; GFI=0.879; 

AGFI=0.848; IFI=0.927; RMSEA=0.060) were found to be between acceptable values. As a 

result of the analyzes, the emotional deprivation sub-dimension has a positive relationship on 

the defensive voice (β=.624, p<0.001), while social companionship sub-dimension has a 

negative relationship on the acquiescent voice (β=-.434, p<0.001) and prosocial voice (β = -

.787, p<0.001). In addition, significant differences between variables according to 

demographic characteristics were examined and recommendations were made for future 

studies. 

Key Words: Loneliness in the Workplace, Organizational Voice 

Jel Code: L2 

Giriş 

Örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olması, uzun dönemde yaşamlarını 

sürdürmesi ve ortalamanın üzerinde getiri elde etmesi için sahip olduğu en önemli 

sermayeleri insan sermayesi haline gelmiştir. Küreselleşmenin ivme kazanması ile kollektif 

çalışma kültürü, daha fazla etkileşim içinde olma ve çalışanların birlikte çalışma 

yeteneklerinin her zamankinden daha fazla olması ön plana çıkmaktadır. Örgülerde başarı 

bireysel yeteneklerden ziyade takım çalışması tarzında birlikte çalışma yöntemleriyle 

gelmektedir. 

Örgütlerde etkinliğin ve verimliliğin artması, örgüt ikliminde üretim karşıtı davranışların 

azaltılması ile mümkündür. Üretim karşıtı davranışlardan birisi de çalışanların iş yerindeki 

yalnızlık seviyeleridir. Yalnızlığın çalışanlar üzerinde bireysel etkileri olduğu gibi örgütler 

için de sorun teşkil edecek etkileri de bulunmaktadır (Bozkurt, 2019:61). Çalışanların 

yalnızlıkları çeşitli olumsuz iş çıktılarına sebep olmaktadır. Bunların başında ise iş 

tatminsizliği gelmektedir (Bozkurt, 2019:67; Chan ve Qiu, 2011:1118; Dönmez ve 

Topaloğlu, 2020:317).  Çalışanlar da iş tatminsizliğine karşı çeşitli tepkiler vermektedirler. İş 
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tatminsizliğine verilen tepkiler Hirschman (1970)’ın çıkış, ses ve sadakat modeli kapsamında 

değerlendirilmiştir.  Bu tepkilerden bir tanesi de çalışanların örgütlerdeki süreçlere yönelik 

sahip olduğu fikir ve düşünceleri ifade etmesi, şikâyetlerini dile getirmesi yani ses çıkarması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde örgütsel sessizlik ile yalnızlık arasındaki ilişkilerin 

incelendiği çalışmalar bulunurken (Erdirençelebi, Ertürk ve Çini, 2020; Guo, 2020; Nartgün 

ve Demirer, 2016) örgütsel yalnızlık ve ses arasındaki ilişkilere yönelik yeteri kadar çalışma 

bulunmamaktadır. 

Hirschman (1970)’ın çıkış, ses ve sadakat modeli kapsamında bu çalışmada yalnızlığın iş 

tatminsizliğine sebep olması ve bu hususa örgütsel ses şeklinde tepki verilmesi üzerine iş 

yaşamındaki yalnızlığın örgütsel ses üzerindeki etkileri incelenecektir.  

Kavramsal Çerçeve 

İş Yaşamında Yalnızlık 

Günümüzde çalışanlar iş yaşamında çeşitli problemler yaşamaktadırlar. Bu yaşanan 

problemlerden bir tanesi de iş yaşamında yalnızlık olgusudur. Kavrama açıklık getirmek 

maksadıyla ilk önce yalnızlık kavramına sonra iş yaşamında yalnızlık kavramına vurgu 

yapıldıktan sonra iş yaşamında yalnızlığın alt boyutlarından bahsedilecektir. 

Yalnızlık çalışanın çevresinde bulunan diğer kişilerle herhangi bir ilişki kuramaması, 

ilişkilerde yaşamış olduğu yetersizlik hissi ile zamanla bu çevreden kendini soyutlayarak 

uzaklaşması ve bunun bir sonucu olarak yaşamış olduğu rahatsızlık, sosyal engelleme 

sonucunda ortaya çıkan bencil bir arayış ve psikolojik açıdan zorlanmasıdır (Bozkurt, 

2019:62; Wright, Burt &Strongman, 2006:59). Bu yalnızlık hali örgüt ortamında yaşanırsa 

buna örgütsel yalnızlık veya iş yaşamında yalnızlık denilmektedir. İş yaşamında yalnızlık iş 

ilişkilerine zarar verici ve işin kalitesini düşürücü bir özelliğe sahiptir (Bozkurt, 2019:62). 

Diğer bir bakış açısıyla iş yaşamında yalnızlık takım üyeleri arasında ki negatif 

yaklaşımlardan doğan ve diğer iş arkadaşları tarafından yardım edilmeme, destekleyici veya 

pozitif kaynakları kullanmada destek olunmaması durumunu ifade etmektedir (Guo, 

2020:469). İş yaşamında yalnızlık kavramı literatürde genellikle duygusal yoksunluk 

(yalnızlık) ve sosyal arkadaşlık (yalnızlık) boyutu olmak üzere iki boyutta incelenmiştir 

(Bozkurt, 2019; Erdirençelebi, Ertürk ve Çini, 2020; Wright, Burt ve Stronman, 2006). 

Duygusal yalnızlık alt boyutunda çalışanın iş yaşamında diğer mesai arkadaşları ile olan 

ilişkiler neticesinde hissettikleri, karşılaştıkları durumlarla ilgili düşünceleri ve fikirlerine 
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yani ilişkilerine niteliksel yönleri açısından bakılmaktadır (Parlak ve Sazkaya, 2018:154). 

Duygusal yalnızlık alt boyutunda çalışan diğer çalışanlarla ilişkisinde bu etkileşiminin düşük 

nitelikte olduğunu düşünür (Bozkurt, 2019:63). Sosyal arkadaşlık alt boyutu veya diğer bir 

ifade ile sosyal yalnızlık ilişkilere niceliksel olarak bakmaktadır. Çalışanların ilişki ağındaki 

arkadaş sayısındaki yani niceliksel eksiklikten dolayı sosyal ağlarının zayıf olması veya 

kendisini benimseyen bir grubun içinde olamamasını vurgulamaktadır (Erdirençelebi, Ertürk 

ve Çini, 2020:35). 

Örgütsel Ses 

Çalışanlar iş yaşamında bazen örgütü geliştirici çeşitli fikirlere, düşüncelere ve önerilere 

sahiptir. Çalışanlar bazen fikirlerini açıkça belirtirken bazen de bu fikirleri örgütten ve 

yöneticilerinden sakınmaktadırlar. Çalışanların fikirleri belirtmesi veya sakınması iki ayrı 

kutupta yer almaktadır. Örgütsel ses kavramı çalışanların sahip oldukları fikirleri 

paylaşmasına odaklanmaktadır. Örgütsel ses üç alt boyutta değerlendirilmektedir. Bu 

boyutlar; çalışanların herhangi bir farklılık oluşturmayacağına dair fikirleri kapsamında 

rızaya dayalı kabullenici ses, kişisel olarak riskin varlığı kapsamında korkuya dayalı 

savunmacı ses ve diğerkâmlık hissi ile işbirliğine dayanan korumacı sestir (Dyne, Ang ve 

Botero, 2003:1359-1363). 

Kavramlar Arası İlişkiler 

Hirschman (1970) sesi tatminsizliğe verilen bir cevap olarak ele alan bir sosyal bilimcidir. 

Hirschman (1970)’in geliştirmiş olduğu “çıkış, ses ve sadakat” modeli kapsamında çalışanlar 

olumsuzluklara karşı çeşitli tepkiler vermektedirler. Çıkış çalışanların örgütten ayrılma niyeti 

veya işten ayrılma olarak gözlenebilirken ses, çıkış ihtimali olmayan çalışanın şikâyet etme, 

önerilerde bulunma veya istenmeyen durumu düzeltmeye dair girişimde bulunmaya vurgu 

yapmaktadır (Özdemir ve Uğur, 2013:263). Hangi kurum olursa olsun ister özel sektör olsun 

ister kamu olsun çalışanların çıkış seçeneğini kullanamamaları durumunda ses tatminsizliğe 

verilecek tepkinin bir yoludur (Hirschman, 1970:4). Ses çıkışın yerini alabilir ve çıkış, ses 

kesildiğinde "son çare tepkisi" olabilir (Lee ve Whitford, 2008:648). 

Çalışanların yalnızlık düzeyleri ile iş tatmini arasındaki ilişkilere yönelik yapılan 

çalışmalarda çalışanların yalnızlık algıları iş tatminsizliğini tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır 

(Bozkurt, 2019:67; Chan ve Qiu, 2011:1118; Dönmez ve Topaloğlu, 2020:317). Çalışanların 

yalnızlık algılarının iş tatminsizliğine neden olması ve iş tatminsizliğine de ses ile tepki 
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vermesi değerlendirildiğinde yalnızlık algısı ile ses arasında bir ilişki bulunmaktadır. İş 

yerinde yalnızlık algısı yüksek bireylerin gösterecekleri tepkiler arasında ses kavramının da 

olduğu söylenebilir. 

Hirschman (1970)’in “çıkış, ses ve sadakat” modeline göre iş yeri yalnızlığı ve bu yalnızlığa 

verilen tepkilerden biri olan ses kavramı arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulan hipotezler 

aşağıya çıkarılmıştır: 

H1a: Duygusal yoksunluğun kabullenici ses üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

H1b: Duygusal yoksunluğun savunmacı ses üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H1c: Duygusal yoksunluğun korumacı ses üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

H2a: Sosyal arkadaşlığın kabullenici ses üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

H2b: Sosyal arkadaşlığın savunmacı ses üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2c: Sosyal arkadaşlığın korumacı ses üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Ankara’da kamu ve özel sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi kapsamında 330 kamu ve özel sektör çalışanına kolayda örnekleme 

yöntemiyle anket uygulanmıştır. Ankette 138 özel sektör çalışanı ve 192 kamu çalışanı 

değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Katılımcıların 97’si kadın, 233’ü erkektir. 

Ölçüm Araçları 

İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği 

Çalışma kapsamında Wright, Burt ve Strongman (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan, 

Çetin ve Sungur (2009) tarafından Türkçe’ye çevrilen 16 sorudan oluşan ve 2 alt boyutlu “İş 

Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık alt 

boyutlarında ters ifadeli sorular bulunmaktadır. Ölçekte duygusal yoksunluk alt boyutu 

“çoğunlukla iş arkadaşlarımın bana mesafeli durduklarını hissediyorum” ve “iş 

arkadaşlarımla birlikteyken çoğu zaman kendimi dışlanmış hissediyorum” tarzında sorularda 

ölçülmüştür. Sosyal arkadaşlık alt boyutu ise “iş yerinde istediğimde kişisel düşüncelerimi 

paylaşabileceğim kimse yoktur” ve ters ifadeli “kendimi iş yerindeki arkadaş grubunun bir 

parçası olarak hissederim” tarzında sorularla ölçülmüştür. 
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Örgütsel Ses Ölçeği 

Çalışma kapsamındaki ikinci kavram olan örgütsel ses Dyne, Ang ve Botero (2003) 

tarafından geliştirilen ve Şehitoğlu (2010) tarafından Türkçe’ye çevrilen 15 sorudan oluşan 

ve 3 alt boyutlu “Örgütsel Ses Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte kabullenici ses “çalıştığım 

yerdeki sorunların çözümünde çalışma arkadaşlarımla uzlaşan fikirlerimi söylerim.”, 

savunmacı ses “bana zarar gelmesin diye dikkatleri başkalarının üzerine çekecek fikirler ifade 

ederim” ve korumacı ses ise “işbirliği yapma özelliğimden dolayı çalıştığım yerin yararına 

olacak şekilde sorunlara çözüm önerileri sunarım” tarzında sorularla ölçülmüştür. 

Çalışma kapsamındaki veriler AMOS 24 ve SPSS 24 paket programları ile analiz edilmiştir. 

İlk olarak SPSS 24 programını kullanarak bağımsız örneklem t testi ile ölçeklerin iç tutarlılık 

güvenilirlik analizi yapılmıştır. Sonrasında ise AMOS 24 programını kullanarak ölçeklerin 

doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modeli ile yol analizi yapılmıştır. 

Demografik Değişkenler Çerçevesinde Analiz 

Demografik değişkenler çerçevesinde ilk olarak çalışanların yalnızlık düzeylerinin sektörlere 

göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler 

oluşturulmuştur. 

H1:   Çalışanların yalnızlık düzeyleri çalıştıkları sektöre göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H0:Çalışanların yalnızlık düzeyleri çalıştıkları sektöre göre anlamlı bir farklılık göstermez. 

Demografik değişkenler çerçevesinde ikinci olarak çalışanların yalnızlık düzeylerinin 

cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Bu kapsamada aşağıdaki 

hipotezler oluşturulmuştur. 

H1:  Çalışanların yalnızlık düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H0: Çalışanların yalnızlık düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermez. 

Araştırma kapsamında bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. İlk olarak Verilerin normal 

dağılım sergileyip sergilemediklerine konusunda basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. 

Bu kapsamda yalnızlık ile ilgili verilerinin basıklık ve çarpıklık (Skewness=.148; 

Kurtosis=.349) değerlerinin +1 ile -1 arasında olduğu ve verilerin normal dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Sektörlere Göre Farklılık Analiz Sonuçları 
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Kurum N Ort. SS. SD. T P 

Özel  

Sektör 

138 2.41 .58 

328 -2.95 .003 
Kamu 

Sektörü 

192 2.20 .66 

 

Tablo 1’de bulunan değerler kapsamında özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının yalnızlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Özel sektör çalışanlarının 

kamu çalışanlarına göre yalnızlık düzeylerinin daha fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Farklılık Analiz Sonuçları  

Cinsiyet N Ort. SS. SD. T P 

Kadın 97 2.36 .65 
328 -1.35 .176 

Erkek 233 2.26 .63 

 

Tablo 2’de bulunan değerler kapsamında kadın ve erkek çalışanların yalnızlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğine ile doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçlarına bakılacak ve örgütsel yalnızlık ile örgütsel ses arasındaki ilişki 

yapısal eşitlik modeli kullanılarak yol analizi ile bakılacaktır. 

Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Çalışma kapsamında ölçeklerin iç tutarlılık analizine Cronbach Alfa değerine bakılarak 

değerlendirilmiştir. Ölçeklerin Cronbach Alfa değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Ölçeklerin İç Tutarlılık Güvenilirliği    

Ölçek CR Değeri 

Kabullenici Ses .716 

Savunmacı Ses .850 

Korumacı Ses .918 

Duygusal Yoksunluk .866 
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(Yalnızlık) 

Sosyal Arkadaşlık 

(Yalnızlık) 

.861 

Tablo 3’te görüldüğü gibi ölçeklerin alt boyutlarının içsel tutarlılık ve güvenilirliklerinin 

uygun değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Uyum Değerleri 

 CMIN/DF GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

İyi Uyum ≤3 ≥.90 ≥.90 ≥.95 ≥.95 ≤.05 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

≤4-5 ≥.89-.85 ≥.89-.85 ≥.94-.90 ≥.94-.90 ≤.06-.08 

Kaynak: Gürbüz ve Şahin (2018:345) ile Meydan ve Şeşen (2015:37)’den faydalanılarak 

hazırlanmıştır. 

Ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları yorumlamak için Tablo 4’te iyi uyum 

değerleri ile kabul edilebilir uyum değerleri verilmiştir. Eğer sonuçlar bu aralıkta ise 

doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kabul edilmektedir. Ölçekte belirlenen 

uyum değerlerine ulaşmak için anlamlı olmayan ifadeler çıkarılmıştır. 

Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 CMIN/DF GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

Örgütsel Ses 2.760 .920 .880 .941 .941 .073 

Örgütsel Yalnızlık 1.921 .957 .928 .978 .978 .053 

 

Yukarıdaki Tablo 5’te ölçeklere ait verilen doğrulayıcı faktör analizi kapsamında ölçeklerin 

belirlenen uyum aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonraki aşamada doğrulayıcı 

faktör analizi ile ulaşılan değerler kapsamında ölçeklerin son haliyle oluşturulan yapısal 

eşitlik modeli ile yol analizi yapılacaktır.  
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Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli (İlk Hali) 

Oluşturulan yol analizine ilişkin katsayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6. Yol Analizine İlişkin Katsayılar 

*** p<0.001 

   Standardize 

Edilmiş 

Tahmin 

Katsayısı 

Standart 

Hata 

C.R. P 

Savunmacı ses <--- Duygusal yoksunluk .624 .063 7.117 *** 

Kabullenici 

ses 

<--- Sosyal arkadaşlık -.434 .086 -4.474 *** 

Korumacı ses <--- Sosyal arkadaşlık -.787 .088 -9.862 *** 

Kabullenici 

ses 

<--- Duygusal yoksunluk .157 .060 1.896 .058 

Korumacı ses <--- Duygusal yoksunluk .030 .052 .686 .492 

Savunmacı ses <--- Sosyal arkadaşlık .024 .060 .343 .732 
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Yol analizi sonucunda H1b, H2a ve H2c kabul edilmiş, H1a, H1c ve H2b reddedilmiştir. Bu 

kapsamda nihai yol analizi oluşturulmuş ve uyum iyilik değerlerinin kabul edilebilir değerler 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Uyum iyilik değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Nihai Ölçüm Modeline ait uyum değerleri 

 CMIN/DF GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

Nihai Model 2.192 .879 .848 .927 .926 .060 

 

Oluşturulan nihai yol analizi aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 2. Nihai Yapısal Eşitlik Modeli 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışma kapsamında çalışanların iş yerindeki yalnızlık düzeyleri ile örgütsel ses arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. Çalışmaların bulgularına göre ilk olarak özel sektör çalışanlarının 

yalnızlık seviyesinin kamu sektörü çalışanlarına göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışanlarda duygusal yoksunluk seviyesi arttıkça savunmacı ses düzeyleri artmaktadır. 

Çalışanların kendilerini koruma temelli ve korkuya dayalı olarak ses düzeyleri artmaktadır. 

Çalışanlarda sosyal arkadaşlık veya sosyal yalnızlık seviyesi kabullenici ve korumacı ses 

seviyesini azaltmaktadır. Çalışanlar rıza temelli ve kurumunu ve diğer iş arkadaşlarını 
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koruma temelli ses düzeylerini azaltmakta yani sessizliği tetiklemektedir. Bireysel ve örgütsel 

olumsuz sonuçları olan iş yerinde yalnızlığın duygusal yalnızlık boyutu çalışların kendini 

korumaya alma tarzındaki savunmacı sesi artırmaktadır. Sosyal yalnızlığın artması 

durumunda ise çalışan örgüte karşı tepkili olacak ve korumacı ve kabullenici sesi azaltacaktır. 

Sonuçların uygulamaya yönelik katkıları kapsamında yöneticiler tarafından özellikle özel 

sektör yöneticileri tarafından çalışanların yalnızlık düzeylerini azaltıcı tedbirler alması önem 

arz edecektir. Bu suretle çalışanların pozitif ses düzeylerinin artmasına sebebiyet verecektir. 

Çalışmanın teorik katkıları kapsamında Hirschman’ın “çıkış, ses ve sadakat” modeli 

kapsamında olan genellikle protesto veya savunmacı sesten ziyade pozitif sesi yani korumacı 

sesi artıracak örgütsel davranış konularının aracı etkilerinin incelenmesi teorik katkı 

sağlayacaktır. 

Çalışma Ankara ilinde kamu ve özel sektör çalışanlarıdır. Çalışmanın nicel bir çalışma olması 

sebebiyle iş yerindeki yalnızlığın örgütsel ses arasındaki ilişkilerin sebepleri 

açıklanamamaktadır. Bu hususlar çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu kısıtlar 

çerçevesinde gelecekteki yapılacak çalışmalara tavsiye olarak çalışmanın farklı illerde veya 

belirli sektörde yapılması literatüre katkı sunacaktır. Ayrıca literatürde çalışmalar genel 

olarak sessizlik üzerine yoğunlaşmıştır. Yine gelecekte ses ile ilgili veya çalışan sesliliğini 

artıracak tedbirler kapsamında örgütsel davranış kavramları ile ilişkiler incelenebilir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı çalışanların presenteizm algılarının iş tatmini üzerindeki etkilerini 

tespit etmektir. Araştırmanın evreni zorlu çalışma şartları (yüksek performans hedefleri, uzun 

çalışma saatleri ve yüksek stres) sebebiyle banka çalışanları olarak seçilmiştir. Kimi zaman 

izin haklarını bile istedikleri zaman kullanamayan ve hatta hasta olmalarına rağmen çalışmak 

zorunda kalan banka çalışanlarının presenteizm algıları ve presenteizmin iş tatmini üzerine 

etkisinin incelenmesinin hem ilgili kavramları anlama hem de uygulamacılara faydalı öneriler 

de bulunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Osmaniye, Gaziantep ve Adana 

İllerindeki kamu bankaları çalışanları oluşturmaktadır. Ankete katılmayı kabul eden 200 

çalışandan veri toplanmış olup, 8 tanesi eksik/hatalı doldurulmuş olması sebebiyle veri 

setinden çıkarılmıştır. Analizler 192 geçerli anket ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Cronbach Alfa güvenirlik analizi, Pearson korelasyon 

analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yol analizinden faydalanılmıştır. Araştırmada 

presenteizmin psikolojik odaklı ve iş odaklı olmak üzere iki boyutlu yapısı kullanılmıştır. 

Sonuçlar, iş tatmini ile psikolojik odaklı presenteizm arasında zayıf negatif yönlü anlamlı bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. İş tatmini ile iş odaklı presenteizmin arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Nitekim YEM yol analizi sonuçları iş odaklı presenteizmin iş tatmini 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını, psikolojik odaklı presenteizmin iş tatmini üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Presenteizm, İş Tatmini, Psikolojik Odaklı Presenteizm, İş Odaklı 

Presenteizm, Banka Çalışanları 

The Effect of Presenteeism on Job Satisfaction: A Research on Bank Employees 
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Abstract 

The aim of this research is to determine the effects of presenteeism perceptions of employees 

on job satisfaction. The population of the research was chosen as bank employees because of 

hard working conditions (high performance targets, long working hours and high stress). It is 

aimed to analyze the perceptions of presenteeism and the effect of presenteeism on job 

satisfaction of bank employees, who sometimes cannot even take their annual leave rights 

when they want and even have to work despite being sick, both to understand the relevant 

concepts and to make useful suggestions to practitioners. The population of the research 

consists of employees of public banks in Osmaniye, Gaziantep and Adana Provinces. Data 

were collected from 200 employees who agreed to participate in the survey, and 8 of them 

were removed from the data set due to incomplete / incorrect filling. The analysis were 

carried out with 192 valid surveys. The collected data were analyzed using confirmatory 

factor analysis, Cronbach Alfa reliability analysis, Pearson correlation and SEM path 

analysis. Two-dimensional structure of presenteeism, psychological focused and business 

focused, was used in the research. The results show that there is a weak negative significant 

relationship between job satisfaction and psychological focused presenteeism. None 

significant relationship was found between job satisfaction and work focus presenteeism. As 

a matter of fact, the results of SEM path analysis show that work focus presenteeism has no 

significant effect on job satisfaction, while psychological focus presenteeism has a significant 

effect on job satisfaction. 

Keywords: Presenteeism, Job Satisfaction, Psychological Focus Presenteeism, Work Focus 

Presenteeism, Bank Employees 

1. Giriş 

Son zamanlarda işe ilişkin devamsızlık/işe gelmeme (absenteizm) ve presenteizm konularına 

ilginin arttığı dile getirilmektedir (Rodríguez-Cifuentes vd., 2020: 2). Günümüzde örgütlerde 

yaşanan rekabete ek olarak, çalışanların devamsızlığı veya işe gelmemesi durumlarına 

karşılık yönetimin çalışanlara göstereceği tutum veya çalışanın işini kaybetme korkusu gibi 

çeşitli baskılar nedeniyle çalışanlar fiziksel veya zihinsel olarak kendilerini iyi hissetmeseler 

de işe gitmeyi tercih etmektedirler (Yeşiltaş, 2019: 533). Dolayısıyla çalışanın hastayken işe 

gitmesi sonucunda ortaya çıkan presenteizm (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 75; 

Maestas, Mullen & Rennane, 2021: 14); sağlık sorunlarının, örgütlerin verimliliği 

(performansı, üretkenliği) üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılan nispeten yeni bir 
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yapı (Sanderson vd., 2007: 72) ve araştırma konusu (Johns, 2010: 519; Yeşiltaş, 2019: 533) 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışanın hasta iken işe giderek çalışması olarak ifade edilen presenteizm (Johns, 2010: 519; 

Maestas, Mullen & Rennane, 2021: 13) çalışanların fiziksel olarak bedenen işyerinde 

bulunmasına rağmen, zihinsel açıdan işinin başında olamaması durumunu (Yeşiltaş & Ayaz, 

2019: 741) ve hastalık nedeniyle tam verimlilikle (Sanderson vd., 2007: 65) veya tam 

kapasiteleriyle çalışmadıklarını (Johns, 2010: 520) yansıtmaktadır. Çalışanların sağlığı 

üzerinde zararlı etkileri olabilen ve örgütler için de maliyetli olabilen presenteizm, gelecekte 

bireyler açısından zihinsel refah ve sağlık hususlarında bir risk faktörü olarak 

değerlendirilmekte ve presenteizmin, hastalık sebebiyle işe gidememe sorununa neden 

olacağı düşünülmektedir (Karanika-Murray vd., 2015: 100). İş yerinde presenteizmin, işe 

gitmeme/devamsızlık konusundan daha etkili olduğu (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 75) 

ve presenteizmin etkilerinin, işe gitmeme/devamsızlık konusuna nazaran daha korkunç 

sonuçlara neden olacağı vurgulanmaktadır (Rodríguez-Cifuentes vd., 2020: 2).  

 Hastalıkla ilişkili olmasına rağmen, presenteizmin, diğer örgütsel davranış biçimlerini 

etkileyen iş tutumları ve deneyimleriyle ilişkili olması beklenmektedir (Johns, 2010: 535). 

Ayrıca, presenteizmin; çalışanların işlerine odaklanamamasına, hata oranlarının artmasına, 

stresin yoğun bir şekilde hissedildiği ortamlarda çalışmalarına ve çalışma arkadaşlarıyla ya da 

örgütteki diğer kişilerle ilişkilerinin zayıflamasına yol açtığı (Yeşiltaş & Ayaz, 2019: 745) 

belirtilmektedir. Bunlara ek olarak, iş yerinde hasta bir şekilde çalışırken elde edilen çıktı 

kalitesinin ve miktarının, sağlıklı bir şekilde çalışırken elde edilen iş çıktılarına kıyasla daha 

düşük kaliteli veya miktar olarak daha az olacağı varsayılmaktadır (Gifford & Jinnett, 2014: 

224). Bu durum ise iş tatmini veya tatminsizliğine neden olabilecektir (Karanika-Murray vd., 

2015: 101). Bu kapsamda presenteizmin iş tatmini ile negatif ilişkili olduğu, iş stresi ve 

tükenmişlik ile pozitif ilişkili olduğu belirtilmektedir (Johns, 2010: 535). 

Çalışma ortamında presenteizmi azaltmaya yönelik yapılan girişimler, rekabet avantajı 

sağlamak ve rakiplerinin önüne geçebilmek için fırsatlar sunmaktadır (Hemp, 2004: 58). 

Ayrıca, presenteizm davranışının hem bireyler hem de kuruluşlar için ciddi sonuçları 

olabileceği (D’Abate & Eddy, 2007: 362) vurgulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan 

çalışmalarda presenteizmin, çalışanların tutumsal ve motivasyonel tepkileri üzerindeki 

etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışmanın olduğu belirtilmektedir (Côté, Lauzier & 

Stinglhamber, 2021: 270). Bu gerekçelerle, presenteizimin sonuçlarının incelenerek 
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anlaşılması (Karanika-Murray vd., 2015: 100) hem bireysel hem de örgütsel sonuçlar 

açısından önem arz etmektedir.  

Nitekim bugüne kadar presenteizm ile ilgili yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda 

presenteizmi belirleyen faktörler/öncülleri ve örgütlerin sağlığı ve üretkenliği/verimliliği 

açısından incelemiştir (Côté, Lauzier & Stinglhamber, 2021: 275). Bununla birlikte, 

presenteizmin bireylerin tutumlarını özellikle de iş tatminini neden ve nasıl etkileyeceğini 

inceleyen çok sınırlı sayıda çalışmanın (Lu, Lin & Cooper, 2013; Karanika-Murray vd., 2015; 

Acaray & Pelenk 2018; Yücel, 2019; Rodríguez-Cifuentes vd., 2020; Côté, Lauzier & 

Stinglhamber, 2021) olduğu tespit edilmiştir. Bu gerekçelerle, mevcut araştırmanın amacı, 

banka çalışanların presenteizm algılarının iş tatminleri üzerindeki etkilerini tespit etmektir.  

Bu araştırma, presenteizm davranışlarını ve presenteizmin sonuçlarının daha iyi anlamanın 

neden önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırmanın, presenteizmin çalışanların 

duygusal ve motivasyonel bir durumu olan iş tatmini üzerindeki etkisine ilişkin bilgiyi 

derinleştireceği ve uygulamacılara faydalı öneriler sunması açısından alan yazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve   

2.1. Presenteizm Kavramı  

Presenteizm, günümüz iş dünyasında giderek daha yaygın bir olgu haline gelmesine rağmen, 

örgütsel bilim adamları için nispeten yeni bir kavramdır ve tanımsal açıdan hala ortak bir fikir 

birliği yoktur (Lu, Lin & Cooper, 2013: 407).  Bununla birlikte, presenteizm kavramı, hasta 

olmasına ve sağlık sorunları/şikayetleri olmasına rağmen, dinlenmesi ve işe gitmemesi 

gerekirken, işe giden çalışanların durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır (Aronsson, 

Gustafsson & Dallner, 2000: 503). Başka bir deyişle, presenteizm, bir çalışanın fiziksel veya 

psikolojik sağlık sorunlarından etkilenmesine rağmen, ne olursa olsun işe geldiği bir davranış 

olarak nitelendirilmektedir (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 75). Benzer şekilde D’Abate 

ve Eddy (2007: 361) presenteizm kavramını açıklarken çalışanların işte olduğu, ancak hasta 

ve yaralı olma ya da farklı koşullar nedeniyle üst düzeyde çalışamadıkları durum” şeklinde 

bir tanımlama yapmışlardır. Presenteizm tanımlanırken, “işe odaklanamama”, “iş yerinde 

verimlilik ve performans azalması” veya “evde dinlenmek yerine işe gitmeyi seçme” 

(Brborović vd., 2017: 2) ya da “iş yerinde sözde var olma” (Yıldız & Yıldız, 2013: 820; İşçan 

& Moç, 2018: 382) gibi ifadelerin de kullanıldığı görülmektedir.   
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İlgili alan yazın incelendiğinde, presenteizm konusunu şekillendirmek amacıyla iki farkı 

yaklaşım ortaya çıkmaktadır (Johns, 2010: 520). Birinci yaklaşım olan Avrupa bakış açısına 

göre presenteizm kavramı, çalışanların sağlık durumu iyi olmadığında ve evde kalmaları daha 

iyi olduğunda bile işe katılmalarına odaklanırken ikinci yaklaşım olan Amerikan bakış 

açısına göre, presenteizm olgusu, “bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle iş verimliliğinin 

kaybı” olarak anlaşılmaktadır (Rodríguez-Cifuentes, 2020: 2). Başka bir deyişle, İngilizler ve 

Avrupalılar temel olarak, iş güvencesizliğinin ve diğer mesleki özelliklerin bir yansıması 

olarak presenteizm eylemiyle ilgilenirken Amerikalılar, hasta olmanın nedenlerini göz ardı 

ederek, çeşitli hastalıkların bir işlevi olarak presenteizm davranışının üretkenlik sonuçlarıyla 

ilgilenmektedir (Johns, 2010: 520).  

Ayrıntılı bir şekilde açıklamak gerekirse, Avrupalı araştırmacılar, kişisel kararlara yol açan 

çeşitli faktörleri araştırarak, presenteizmin belirleyicilerinin neler olduğunu anlamaya 

çalışmıştır (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 76). Bu kapsamda presenteizmin 

belirleyicileri başka bir deyişle, presenteizmi etkileyen faktörleri/öncülleri inceleyen 

çalışmalar (Johns, 2011; Taifor, Abdullah & Hashim, 2011;  Yıldız vd., 2015; Brborović vd., 

2017; Rainbow, Gilbreath & Steege, 2021) olduğu gibi kişilik özellikleri (Ulu, Özdevecioğlu 

& Ardıç, 2016; Çiçek & Aknar, 2019); iş stresi (Altın, Hırlak, Çiftçi, 2018; Yeşiltaş & Ayaz, 

2019) ve rol belirsizliği (Yeşiltaş & Ayaz, 2019); liderlik tarzları (George, Chiba & 

Scheepers, 2017); algılanan liderlik davranışı (Bölür & Ünsar, 2019); algılanan hizmetkar 

liderlik (Özdemir & Gül, 2010); lider-üye etkileşimi (Wang vd., 2018); iş güvencesizliği 

(Altın, Hırlak, Çiftçi, 2018); iş yükü (Wang vd., 2018) koronavirüs kaygısı (Ölmezoğlu İri & 

Korkmaz, 2021); ödüllendirme (Şarkaya & Tanrıöğen, 2019) gibi faktörleri, presenteizimin 

öncülleri olarak inceleyen çalışmalar da tespit edilmiştir.  

Kuzey Amerikalı araştırmacılar ise presenteizm davranışlarının sonuçlarına daha fazla 

odaklanmaktadır (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 76). Bu çerçevede presenteizm 

konusundaki çağdaş araştırmalarda, çalışanlar hastayken işe gittiklerinde meydana gelen 

marjinal üretkenlik kaybına odaklanılırken (Gifford & Jinnett, 2014: 224), bazı araştırmalarda 

ise presenteizm davranışlarının olumsuz sonuçlar üzerinde etkisi tartışılmaktadır (Rodríguez-

Cifuentes vd., 2020: 2). Bu kapsamda alanyazında presenteizm kavramının; tükenmişlik (Lu, 

Lin & Cooper, 2013; Karagöz & Bektaş, 2020); işten ayrılma niyeti (Çiçek & Kılıç, 2020); 

işe yabancılaşma (İşçan & Moç, 2018); örgütsel yabancılaşma (Özer & Atay, 2021); örgütsel 

sessizlik (Karagöz & Uzunbacak, 2020) gibi istenmeyen olumsuz sonuçlar ile ilişkisi 
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incelenmiştir. Bununla birlikte, presenteizm kavramının örgütsel bağlılık (Ağırbaş & 

Yıldızhan, 2019); duygusal bağlılık (Erbaş & Yeşiltaş, 2017); işte üretkenlik (Ölmezoğlu İri 

& Korkmaz, 2021); yaşam doyumu (Güdü Demirbulat & Bozok, 2015); fiziksel ve ruhsal 

iyilik hali (Güdü Demirbulat & Bozok, 2015); çalışan performansı (Gülina & Günay, 2020); 

iş tatmini (Lu, Lin & Cooper, 2013; Karanika-Murray vd., 2015; Acaray & Pelenk 2018; 

Yücel, 2019; Rodríguez-Cifuentes vd., 2020; Côté, Lauzier & Stinglhamber, 2021) gibi 

örgütlerde istendik sonuçlar üzerindeki etkisi de araştırılmıştır.   

Presenteizm kavramı boyutlar açısından değerlendirildiğinde iş odaklı presenteizm (işe ilişkin 

sürecin sonucuna odaklanan) ve psikolojik odaklı presenteizm (işe bilişsel, duygusal ve 

davranışsal odaklanma) olarak ifade edilen iki temel boyutu olduğu görülmektedir 

(Koopman, 2002: 15). İş odaklı presenteizm, işkolik çalışanların presenteizm algılarını 

(Bakan vd., 2018: 163) ve işlerini ya da ellerindeki çalışmayı tamamlama ile ilgiliyken 

psikolojik odaklı presenteizm ise hastalıklar sonucunda oluşmakta ve “işe bilişsel, duygusal 

ve davranışsal açıdan yoğunlaşamama” anlamında kullanılmaktadır (Karagöz & Bektaş, 

2020: 387). Martinez ve Ferreira (2012: 300) çalışmasında ise presenteizmin boyutları “işi 

tamamlama” ve “dikkat dağıtmaktan kaçınma” olarak belirtilmektedir. İşi tamamlama 

boyutu, bir çeşit presenteizm etkisine rağmen gerçekleştirilen iş miktarını ifade etmekte ve 

işin sonucuna odaklanmaktadır. Dikkat dağıtmaktan kaçınma boyutu ise, bir çeşit 

presenteizm etkisine rağmen iş yapma sürecinde konsantre olma yeteneği olarak 

tanımlanmakta ve iş sürecine odaklanmaktadır (Martinez & Ferreira, 2012: 300). Mevcut 

araştırmada presenteizm olgusu, Koopman ve arkadaşları (2002:15) çalışmasından ifade 

edilen iş odaklı presenteizm ve psikolojik presenteizm boyutlarına göre değerlendirilecektir.  

2.2. İş Tatmini 

Günümüz örgütlerinin önemli bir ilgi alanı (Oyewobi, Suleiman & Muhammad-Jamil, 2012: 

179) olarak görülen iş tatmini kavramı, duygusal bir tutum olarak, bir şeye karşı göreceli 

olarak hoşlanma ya da hoşlanmama hissi (Newstrom & Davis, 1997: 256) olarak ifade 

edilmektedir. İş tatmini, çalışanların işlerinin farklı yönleri hakkında nasıl hissettikleri (Ali, 

2008: 241) hakkında bilgi vermenin yanı sıra bireylerin işlerine yönelik duygusal tepkileri 

(Parasuraman, & Simmers, 2001: 556) olmak üzere belirli tepkilerine işaret etmektedir 

(Bagozzi, 1980: 317). Bireylerin yaptıkları iş sonucunda elde edeceklerini düşündükleri 

kazanıma yönelik beklentileri ile işin gerçekte onlara sağladığı şeyler arasında tutarsızlık 

meydana geldiğinde iş tatmini ya da tatminsizliği ortaya çıkmaktadır (Arnold & Feldman, 
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1986: 91). Bununla birlikte, kişinin çalıştığı işin özellikleri, kişinin ihtiyaçları ile uyumlu 

olduğunda, kişinin tatmin olduğu varsayımı yapılmaktadır (Salancik & Pfeffer, 1977: 428). 

Bir kişinin “gerçekten işimden memnunum” demesine neden olan psikolojik, fizyolojik ve 

çevresel koşulların bir birleşimi olarak iş tatmini (Hoppock, 1935, akt: Ali, 2008: 241) 

işletmeler ve kurumlar için önemli bir unsur (Topal & Şahin, 2017: 32) olarak dikkate 

alınmaktadır. Bir kişinin işini ne kadar olumlu değerlendirdiği hususunda birçok olası 

etkiden/faktörden söz edilmekte ve çok sayıda iş tatmini teorisinin bu etkileri tasvir etmeye 

çalıştığı görülmektedir (Judge & Klinger, 2009: 107). Mevcut araştırmada söz konusu 

teorilerden sadece Weiss ve Cropanzano (1996) tarafından ortaya konulan duygusal olaylar 

teorisi ve Meijman ve Mulder, (1998) tarafından önerilen çaba-iyileşme teorisi/modeli; (The 

Effort-Recovery Theory/Model) açıklanacaktır. 

2.3. Presenteizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiye İlişkin Literatür ve Kuramsal 

Dayanak  

Presenteizm davranışı, çalışanların sadece beden ve ruh sağlığı üzerinde ciddi bir etki 

bırakmamakta, aynı zamanda hizmet kalitesi ve iş tatmini düzeylerinin azalmasına, 

dolayısıyla örgütler için doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ekonomik kayıplara da neden 

olmaktadır (Zhang vd., 2020: 2). Bu durumda presenteizm, çalışanların sadece sağlığını 

tehlikeye atmamakta, aynı zamanda çalışanların iş sonuçları ve örgütler üzerinde de etkilere 

sahip olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Hastayken işe gelen çalışanların, işlerine karşı 

olumsuz tutumlar geliştirme eğiliminde oldukları (Delobbe & Lauzier, 2015: 2) 

belirtilmektedir. Bu düşünceye benzer şekilde, rahatsızlık veya hastalık yaşarken işte 

olmanın, hoşnutsuzluğu/tatminsizliği tetikleyen olumsuz duygusal tepkilere neden 

olabileceği, özellikle de hastayken çalışma zorunluluğu hususunda baskı hissetmenin, 

çalışanın iş tatminini azaltabileceği vurgulanmaktadır (Lu, Lin ve Cooper, 2013: 409).  

Daha önce de belirtildiği üzere, mevcut araştırmada bireylerin işlerine yönelik duygusal 

tepkileri (Parasuraman, & Simmers, 2001: 556) olarak ifade edilen iş tatminini (Parasuraman, 

& Simmers, 2001: 556) etkileyen bir neden/etken olarak presenteizm davranışı ele alınmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında, presenteizm ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ve etkiyi açıklamak için 

duygusal olaylar teorisinden yararlanılabilir. Çünkü, Weiss ve Cropanzano (1996) tarafından 

önerilen Duygusal Olaylar Teorisi, bireylerin yaşadıkları ve etkilendikleri olayların; 

bireylerin duygusal tepkilerini ve davranışlarını etkileyebileceğini ileri sürmekte (Acaray, 

2020: 666) ve bireylerin yaşadığı duygusal olayların yapısal nedenleri ve sonuçları ile 
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ilgilenmektedir (Mengenci, 2015: 130). Duygusal olaylar teorisine göre bireylerin geçmişte 

yaşamış oldukları farklı nitelikteki (olumsuz ya da olumlu) olaylar/durumlar, bugünkü 

çalışma hayatında gösterilen bazı duygusal tepkilere neden olmaktadır (Özdevecioğlu, 2004: 

184). Weis ve Cropanzano (1996), ruh hali, hisler ve duygular gibi duygusal tepkilerin, 

işyerinde tutum ve davranışları etkilediğini öne sürmektedir. Ayrıca, Weis ve Cropanzano 

(1996), zaman içinde olumlu duygusal tepkileri tetikleyen iş yeri olaylarının; iş tatmini, 

örgütsel güven ve bağlılık gibi iş yeri tutumlarını ve işe devamsızlık/işe gelmeme 

(absenteizm), gecikme, işten ayrılma, sadakat ve üretkenlik gibi işyeri davranışlarını 

etkilediğini savunmaktadırlar (akt: Ashton-James & Ashkanasy, 2005: 24). Başka bir 

ifadeyle, duygusal olaylar teorisine göre, duygusal tepkiler, tutumların (örneğin, iş tatmini ve 

bağlılık) yanı sıra duygulanım odaklı davranışları (örneğin, iş performansı) da etkilemektedir 

ve sonuç olarak, tutumlar; yargıya dayalı davranışları (örneğin, devamsızlık, geç kalma ve 

işten ayrılma) harekete geçirmektedir/tetiklemektedir (Ghasemy, Erfanian & Gaskin, 2021: 

302). 

Bununla birlikte Meijman ve Mulder, (1998) tarafından önerilen çaba-iyileşme 

teorisi/modeli; (The Effort-Recovery Theory/Model) presenteizmin iş tutumları (Côté, 

Lauzier & Stinglhamber, 2021: 271) ve iş tatmini üzerindeki zararlı etkisini açıklayabilir (Lu, 

Lin ve Cooper, 2013: 409). Çaba-iyileşme teorisi, işte harcanan çabaların fiziksel, davranışsal 

ve öznel (kişiye göre değişen) iş yükü tepkilerine (örn., yorgunluk, olumsuz duygulanım) 

neden olabileceği ve iyileşme ihtiyacına yol açacağını ifade etmektedir (Côté, Lauzier & 

Stinglhamber, 2021: 271). Çaba-iyileşme teorisine göre çalışanların fiziksel ve zihinsel 

çalışmaları yaptıktan sonra fiziksel ve zihinsel iyileşme için yeterli zamana ihtiyaçları vardır; 

eğer iyileşme yetersizse, bireyin psikofizyolojik sisteminin aktif kalacağı, çalışanın 

psikofizyolojik sistemini kendi başına denge durumuna geri getiremeyeceği ve dolayısıyla 

olumsuz etkileneceği ileri sürülmektedir (Zhang vd., 2020: 3). Çaba-iyileşme modeli (Effort-

Recovery Model), insanların sağlıklarının bozulmasını önlemek için yüksek düzeyde (fazla) 

görevlendirme durumlarından kurtulmaları gerektiğini önermekte (Nielsen & Daniels, 2016: 

201) ve kaynakların çalışma ortamlarında hazır olduğu durumlarda, çalışanların zamanlarını 

ve çabalarını iş hedeflerine (dışsal motivasyon) ulaşmak için ayırma olasılıklarının daha 

yüksek olduğunu savunmaktadır (McGregor vd., 2016: 405). Çaba-iyileşme modeline göre, iş 

taleplerine uzun süre maruz kalma (devamlı bir şekilde uzun çalışma saatleri, fazla mesaiye 

kalma gibi) durumu, tam iyileşme ya da iyileşememe durumunu iki farklı şekilde 
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etkileyebilir. Birincisinde, çalışanın iyileştirici etkinliklere kalan zamanı, aşırı iş talepleri 

nedeniyle doğrudan azalabilir ve bunun sonucunda tam iyileşme gerçekleşmeyebilir. 

Örneğin, çalışanların aileleriyle vakit geçirmesi, hobilerini, sosyal etkinlikleri ve spor 

yapması için zamanı kalmayacaktır. İkincisinde ise uzun bir çalışma günü boyunca oluşan 

gerginliğin artması sonucunda iyileşme kalitesi etkilenmektedir. Örneğin, yoğun iş günü 

sonunda çalışanlar, aile meselelerine ilgi gösteremeyecek veya bunlara katılamayacak kadar 

yorgun olacaklardır (Geurts vd. 2009: 231). Çaba-iyileşme modeline göre presenteizm 

davranışı sonucunda iş tatmininin olumsuz yönde etkilenebileceği çıkarımı yapılabilmektedir.  

İlgili alanyazın incelendiğinde iş tatmini, presenteizm davranışını (hastayken işe gelme) 

arttıran motivasyonel bir faktör ve çalışanın işyerinde pozitif-olumlu bir şekilde hazır 

bulunmasına katkı sağlayan bir faktör olarak kavramsallaştırılmaktadır (Aronsson & 

Gustafsson, 2005: 965; Karanika-Murray vd., 2015: 101). Başka bir deyişle, bazı 

çalışmalarda (Aronsson & Gustafsson, 2005: 965; Dew, Keefe & Small, 2005: 2274; 

Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 76; Güdü Demirbulat & Bozok 2015: 9; Demirgil & 

Mücevher, 2017: 241) presenteizmin belirleyicilerinden biri olarak iş tatmini kavramı 

belirtilmiştir. Bu doğrultuda bazı çalışmalarda iş tatmini, presenteizmin öncülü olarak (Claes, 

2011; Rantanen & Tuominen, 2011; Cocker vd. 2013; Miraglia & Johns, 2016; Kim, 2018) 

amprik bir şekilde incelenmiştir. Ancak bu tarz araştırmaların (iş tatmininin, presenteizmi 

etkilediğine ilişkin araştırmaların) sonuçsuz kaldığı (Karanika-Murray vd., 2015: 101) 

vurgulanmıştır.  

Presenteizm olgusunun, iş tatmini üzerindeki etkisini inceleyen sınırlı sayıda olsa da bazı 

çalışmalar (Lu, Lin & Cooper, 2013; Karanika-Murray vd., 2015; Acaray & Pelenk 2018; 

Çelik, 2018; Yücel, 2019; Rodríguez-Cifuentes vd., 2020; Côté, Lauzier & Stinglhamber, 

2021) yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan Rodríguez-Cifuentes ve arkadaşları (2020) 

çalışmasında, presenteizmin iş tatminini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmış olsa da 

Lu ve arkadaşları (2013), Karanika-Murray ve arkadaşları (2015), Delobbe ve Lauzier 

(2015), Acaray ve Pelenk (2018), Yücel (2019) ile Côté ve arkadaşları (2021) çalışmalarında 

presenteizmin iş tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, Çelik (2018) 

çalışmasında ise presenteizm yaşayan çalışanların presenteizm yaşamayanlara nazaran daha 

çok iş tatminini ve dışsal tatmin yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Presenteizm ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı çalışmalarda (Koopman  vd., 

2002; Miraglia  & Johns, 2016; Rodríguez-Cifuentes vd., 2020) söz konusu iki değişken 
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arasında doğru orantılı yani pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulurken bazı çalışmalarda 

(Caverley, Cunningham & MacGregor, 2007; Claes, 2011; Lu, Lin, & Cooper, 2013; 

Karanika-Murray vd., 2015; Delobbe & Lauzier, 2015; Acaray & Pelenk, 2018; Yücel, 2019; 

Côté, Lauzier & Stinglhamber, 2021) ise presenteizm ve iş tatmini arasında ters yönlü, 

negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara uyumlu bir şekilde Yücel (2019) 

çalışmasında ise presenteizm kavramı hem içsel tatmin hem dışsal tatmin hem de genel iş 

tatmini ile negatif ilişkili bir sonuç sergilemiştir. Ancak, Çelik (2018)’in çalışmasında 

presenteizm ve dışsal tatmin arasında bir ilişki olduğu görülürken presenteizm ve içsel tatmin 

arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, Okçu (2017) ile Atilla, Yıldırım 

ve Baysal (2019)’ın çalışmalarında presenteizm ve iş tatminsizliği arasında pozitif bir ilişki 

saptanırken Şanlımeşhur (2018) çalışmasında presenteizm ve iş tatminsizliği arasında bir 

ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

İş tatmini kavramının presenteizmin öncülü olarak incelendiği çalışmaların sonuçsuz 

kaldığının belirtilmesi (Karanika-Murray vd., 2015: 101) ve presenteizmin iş tatmini 

üzerindeki zararlı etkisini açıklayabilen çaba-iyileşme teorisine/modeline (Lu, Lin ve Cooper, 

2013: 409) dayanarak mevcut araştırmada iş tatmini kavramı, presenteizmin ardılı (sonucu) 

olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan araştırma modeli ve daha önce yapılan 

çalışmalara dayandırılan araştırma hipotezleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1. Presenteizmin iş tatmini üzerinde negatif bir etkisi vardır. 

H1a. İş odaklı presenteizmin iş tatmini üzerinde negatif bir etkisi vardır. 

H1b. Psikolojik odaklı presenteizmin iş tatmini üzerinde negatif bir etkisi vardır. 

3. Yöntem  

3.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni zorlu çalışma şartları (yüksek performans hedefleri, uzun çalışma saatleri 

ve yüksek stres) sebebiyle banka çalışanları olarak seçilmiştir. Kimi zaman izin haklarını bile 
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istedikleri zaman kullanamayan ve hatta hasta olmalarına rağmen çalışmak zorunda kalan 

banka çalışanlarının presenteizm algıları ve presenteizm algılarının iş tatmini üzerine 

etkisinin incelenmesinin hem ilgili kavramları anlama hem de uygulamacılara faydalı öneriler 

de bulunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Osmaniye, Gaziantep ve Adana 

İllerindeki kamu bankaları çalışanları oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi ile ankete 

katılmayı kabul eden 200 çalışandan veri toplanmış olup, 8 tanesi eksik/hatalı doldurulmuş 

olması sebebiyle veri setinden çıkarılmıştır. Analizler 192 geçerli anket ile 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü belirlenme aşamasında ankette yer alan ifade 

sayısının beş katı veya üzerinde katılımcı bulunması gerektiği kuralı temel alınmıştır (Hair, 

Anderson, Tatham ve Balck, 1995: 373). Araştırmada kullanılan ölçeklerin toplam ifade 

sayısı 11 olup, örneklemin en az 55 (11*5=55) kişiden oluşması gerektiği belirlenmiştir. 

Analizler 192 geçerli anket ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem sayısı bu şartı sağlamaktadır. 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. Katılımcıların 

106’sı (%55,2) kadın çalışanken 166’sı (%86,5) evlidir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

(%40,6) 41 yaş ve üzeri yaş grubundadır. 157 katılımcı (%81,8) çocuğu olduğunu, 183 

katılımcı (%95,8) ise idari görevi olmadığını bildirmiştir. Katılımcıların 78’i (%40,6) Adana, 

59’u Gaziantep (%30,7) ve 55’i (%28,6) Osmaniye ilinde görev yapmaktadır ve büyük 

çoğunluğunun (17,3+20,9= %38,2) 6 yıldan fazla çalışma deneyime sahip oldukları 

görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Sayı %    Sayı % 

Eğitim 

Lise 20 10,8 

 Yaş  25 yaş ve 

altı 
8 4,2 

26-30 

yaş 
27 14,1 

Ön lisans 50 26,9 
31-35 

yaş 
35 18,2 

Lisans 106 57 
36-40 

yaş 
44 22,9 

Lisansüstü 10 5,4 
41 yaş ve 

üzeri 
78 40,6 

Cinsiyet Kadın  106 55,2  Medeni 

Durum 

 

Evli 166 86,5 

Erkek  86 44,8 Bekar 26 13,5 

Çocuk 

Durumu 

 

Çocuk Var 157 81,8  İdari Görev 

Durumu 

İdari 

Görevi 

Var 

8 4,2 
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Çocuk Yok 35 18,2  İdari 

Görevi 

Yok 

183 95,8 

Çalıştığı İl Adana 78 40,6  Kurumda 

Çalışma 

Süresi 

1 yıldan 

az 

7 3,7 

Gaziantep 59 30,7  1-5 yıl 26 13,6 

Osmaniye 55 28,2  6-10 yıl 33 17,3 

     11-15 yıl 40 20,9 

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Veriler anket tekniğinden yararlanılarak elde edilmiştir. Kullanılan anket formu 3 bölümden 

oluşmaktadır.  

• İş Tatmini Ölçeği: Brayfield ve Rothe (1951)’un geliştirdiği, Judge vd. (1998) tarafından 5 

maddelik kısa formu oluşturulan ölçek 5 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe 

versiyonuna Keser ve Öngen Bilir’in (2019) çalışmasından ulaşılmıştır. 

• Presenteizm Ölçeği: Koopman ve Arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen Stanford 

Presenteeism Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 6 ifade ve iki boyuttan (iş odaklı presenteizm ve 

psikolojik odaklı presenteizm) oluşmaktadır. Türkçe versiyonu Oruç’un (2015) çalışmasından 

elde edilmiştir. İki ölçekte 5’li Likert ölçeği (Kesinlikle katılmıyorum-Kesinlikle katılıyorum) 

ile değerlendirilmiştir. 

Son bölümde demografik sorulara yer verilmiş olup, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kurumdaki 

idari/yöneticilik görev durumu, çalıştığı kurumun niteliği, kurumda çalışma süresi ve 

mesleğine ilişkin sorular bulunmaktadır. 

4. Bulgular 

4.1. Ölçeklere İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizi kullanılmış olup, güvenilirliğinin test edilmesi için ise Cronbach’s Alfa iç tutarlılık kat 

sayısı hesaplanmıştır. Şekil 2’ de ölçüm araçlarına ilişkin doğrulayıcı faktör analizi 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizi modeli 

Doğrulayıcı Faktör Analizde en yüksek olabilirlik (Maksimum Likelihood) kestirim yöntemi 

dikkate alınmıştır. Analizlere ilişkin değerler Tablo 2 ve Tablo 3’te bulunmaktadır. 

Doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) iş tatmini ölçeğinden 1 ifade düşük faktör yükü 

sebebiyle analizden çıkarılmıştır. İkinci düzey DFA sonucunda araştırmada kullanılan iş 

tatmini ölçeğinin tek boyutlu yapıları; presenteizm ölçeğinin ise iki boyutlu yapısı 

doğrulanmıştır. DFA bulguları araştırmada kullanılan ölçeklerin iyi uyum iyiliği endekslerine 

uygun olduğunu göstermektedir (Meydan & Şeşen, 2011). Ölçeklere ilişkin doğrulayıcı 

faktör analizi modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Değerleri 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla ortalama 

açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenirlik katsayısı (CR) değerlendirilmiştir. “Birleşme 

geçerliğinin sağlanabilmesi için doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör 

yüklerinin 0,50 veya tercihen 0,70’in üzerinde, ortalama açıklanan varyans (AVE) 

değerlerinin 0,50’den ve yapı geçerliği (CR) katsayılarının ise 0,70’den büyük olması 

Ölçekler 
Değişke

n  Sayısı 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

CMIN/ 

df 
GFI NFI IFI TLI RMSA 

Model 3 1,744 0,9846 0,936 0,972 0,960 0,062 

İyi Uyum 

Endeksi* 
 ≤3 ≥0,90 ≥0,95 ≤0,05 

Kabul Edilebilir 

Uyum Endeksi* 
 ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,90 

0,06-

0,08 

*Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2011, s. 37 
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şartlarının sağlanması gerekmektedir” (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014: 605). Faktör 

yüklerinde iş odaklı presenteizmin boyutundaki bir ifadenin faktör yükü (0,485) 0,50’nin 

altında olup, diğer ifadeler 0,50’nin üzerindedir. AVE ve CR değerleri ise Tablo 3’te 

görüldüğü gibi bu şarta uyum sağlamaktadır. 

Tablo 3. Kullanılan Ölçeklere İlişkin Normallik Testleri ve Güvenilirlik Değerleri 

Değişkenler 
İfade 

Sayısı 

Çarpıklık Basıklık Ort SS 
α 

CR AVE 

Presenteizm 6 0,046 0,869 3,4596 0,5341 0,749   

-İş Odaklı 

Presenteizm 
3 

-0,522 -0,129 3,6820 0,8826 
0,827 

0,843 0,646 

-Psikolojik 

odaklı 

Presenteizm 

3 

-0,184 -0,489 3,2372 0,9234 

0,711 

0,731 0,5 

İş Tatmini 4 -0,943 0,530 3,8142 0,9756 0,864 0,874 0,642 

α=Cronbach Alfa Katsayısı, Ort. = Ortalama, SS = Standart Sapma, CR = Bileşik Güvenirlik 

Katsayısı, AVE = Ortalama Açıklanan Varyans 

Ölçeklerin güvenirlik analizi sonuçları Tablo 3’te bulunmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik 

derecesi Crombach Alfa güvenirlik analizinde Alfa (α) değeri ile ölçülmektedir. 

“0,60≤α<0,80 arası güvenilir; 0,80≤α<1,00 arası yüksek derecede güvenilir olduğunu 

göstermektedir” (Kalaycı, 2010, s. 405). Sonuç olarak, araştırmada kullanılan ölçeklerin 

geçerli ve güvenilir olduğu bulgulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin tanımlayıcı 

istatistikleri ve normallik analizi sonuçları tabloda verilmiştir. Çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin ±1 olması normal dağılım için mükemmel kabul edilse de, ±2 aralığında 

olduğunda da normal dağılıma sahip olduğu söylenebilmektedir (George & Mallery, 2020: 

115). Araştırmada kullanılan ölçek verileri incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

±2 arasında bulunduğu belirlenmiştir. Ölçeklere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin söz 

konusu şartları sağlaması sebebiyle, verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul 

edilmektedir.  

Katılımcıların presenteizim algılarına ilişkin ortalama değerler incelendiğinde genel 

presenteizm algılarının (X=3,46); iş odaklı presenteizm algılarının (X=3,68); psikolojik 

odaklı presenteizm algılarının ise (X=3,24) düzeyinde olduğu görülmektedir. İş odaklı 
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presenteizm algılarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların iş tatmini 

ortalamaları ise ortalamanın (X=3,81) üzerindedir (Tablo 3). 

4.2. Hipotezlere İlişkin Bulgular 

Öncelikle iş tatmini ile presenteizmin alt boyutları arasındaki ilişkilerin tespiti için Pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinin ardından, 

presenteizmin alt boyutları olan iş odaklı presenteizmin ve psikolojik odaklı presenteizmin 

çalışanların iş tatmini algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu aşamada Yapısal Eşitlik 

Modellemesi (YEM) yol analizi kullanılmıştır.  

 Korelasyon analizi ile iş tatmini ve presenteizmin alt boyutları olan iş odaklı presenteizmin 

ve psikolojik odaklı presenteizm arasındaki ilişkiler Tablo 4’te gösterilmiştir.  Analiz 

sonuçlarına göre, iş tatmini ile iş odaklı presenteizm arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (r=,135; p=0,063>0,05). Öte yandan, iş tatmini ile psikolojik odaklı 

presenteizm arasında anlamlı negatif yönlü çok zayıf bir ilişki belirlenmiştir (r=-,282; 

p=0,000>0,05). 

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Değişkenler 1 2 3 

1 İş Odaklı Presenteizm 1   

2 Psikoloji Odaklı 

Presenteizm 

-,301** 1  

3 İş Tatmini ,135 (p=0,063) -,282** 1 

**p<0.001 

Çalışanların iş tatmini algıları ile presenteizmin alt boyutları olan iş odaklı presenteizmin ve 

psikolojik odaklı presenteizm arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin ardından, iş odaklı 

presenteizmin ve psikolojik odaklı presenteizmin iş tatmini üzerindeki etkilerini incelemek 

amacı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) yol analizi kullanılmıştır. Araştırma modeli 

Şekil 3’te gösterilmektedir. Araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri Tablo 5’te 

gösterilmektedir. Modelin uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir uyum ve iyi uyum 

endekslerini karşılamaktadır. 
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Şekil 3. Araştırma Modeli (YEM) 

 

Tablo 5. Araştırma Modeline İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

 

Ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından örtük değişkenli yapısal model üzerinden 

hipotezler test edilmiştir. YEM sonuçlarına göre (Tablo 6) çalışanların iş odaklı presenteizm 

algılarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (β=-,031; p=,699); ancak 

çalışanların psikolojik odaklı presenteizm algılarının iş tatmini üzerinde negatif yönlü anlamlı 

bir etkisinin olduğu (β=-,361; p=0,00<0,05) belirlenmiştir. Bulgular neticesinde “H1: 

çalışanların iş odaklı presenteizm algılarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” 

Hipotezi desteklenmemiştir. Öte yandan H2: çalışanların psikolojik odaklı presenteizm 

algılarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir. 

Ölçekler 

Değişk

en 

Sayısı 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

CMIN/ 

df 
GFI NFI IFI TLI RMSA 

Araştırma Modeli 3 2,083 0,935 0,922 0,958 0,942 0,075 

İyi Uyum 

Endeksi* 
 ≤3 ≥0,90 ≥0,95 ≤0,05 

Kabul Edilebilir 

Uyum Endeksi* 
 ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,90 

0,06-

0,08 

*Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2011: 37 
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Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Regresyon Ağırlıkları 

Test Edilen Yol Estimate Standart 

Hata 

C.R. Std. 

Doğrudan 

Etki (β) 

p 

İş Tatmini  IOP -,040 ,103 -,386 -,031 ,699 

İş Tatmini  POP -,408 ,104 
-

3,920 

-,361 
*** 

5. Sonuç Tartışma ve Öneriler  

Bu araştırmanın amacı çalışanların presenteizm algılarının iş tatmini üzerindeki etkilerini 

tespit etmektir. Araştırmanın evreni zorlu çalışma şartları (yüksek performans hedefleri, uzun 

çalışma saatleri ve yüksek stres) sebebiyle banka çalışanları olarak seçilmiştir. Kimi zaman 

izin haklarını bile istedikleri zaman kullanamayan ve hatta hasta olmalarına rağmen çalışmak 

zorunda kalan banka çalışanlarının presenteizm algıları ve presenteizmin iş tatmini üzerine 

etkisinin incelenmesi ile bu çalışmada hem ilgili kavramları anlamaya yönelik bilgiler elde 

edilmesi hem de uygulamacılara faydalı öneriler de bulunulması amaçlanmaktadır.  

Presenteizm kavramı değerlendirilirken ilgili kavramın 2 alt boyutlu yapısı kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda, katılımcıların presenteizm algıları incelendiğinde iş odaklı presenteizm 

algılarının hem genel presenteizm algılarından hem de psikolojik odaklı presenteizm 

algılarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda iş tatmini ile iş 

odaklı presenteizm arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, iş tatmini ile psikolojik odaklı 

presenteizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nitekim yapısal 

eşitlik modellemesi yol analizi sonucunda iş odaklı presenteizmin iş tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkisi olmadığı görülürken psikolojik odaklı presenteizmin iş tatmini üzerinde negatif 

yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.   

Mevcut araştırmada presenteizm ve iş tatmini arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğuna 

ilişkin elde edilen sonuç, (Caverley, Cunningham & MacGregor, 2007; Claes, 2011; Lu, Lin, 

& Cooper, 2013; Karanika-Murray vd., 2015; Delobbe & Lauzier, 2015; Acaray & Pelenk, 

2018; Yücel, 2019; Côté, Lauzier & Stinglhamber, 2021) çalışmalarıyla benzerlik 

göstermektedir. Bunlara ek olarak, presenteizm ve iş tatminsizliği arasında pozitif ilişki 

saptayan Okçu (2017) ile Atilla Yıldırım ve Baysal (2019) çalışmalarıyla uyumlu bir sonuç 

ortaya konulmuştur. Ancak, presenteizm ve iş tatmini arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
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ortaya koyan (Koopman vd., 2002; Miraglia & Johns, 2016; Rodríguez-Cifuentes vd., 2020) 

çalışmalarıyla ve presenteizm ve iş tatminsizliği arasında ilişki olmadığını bulgulayan 

Şanlımeşhur (2018) çalışmalarıyla farklı sonuçlar ortaya konulmuştur.  

Bu araştırmada presenteizmin (psikolojik odaklı presenteizmin) iş tatminini negatif yönde 

etkilemesine ilişkin elde edilen sonuç alanyazında daha önce yapılan Lu ve arkadaşları 

(2013), Karanika-Murray ve arkadaşları (2015), Delobbe ve Lauzier (2015), Acaray ve 

Pelenk (2018), Yücel (2019) ile Côté ve arkadaşları (2021) çalışmalarıyla benzer sonuçlar 

ortaya koymuştur. Bununla birlikte, araştırmada elde edilen bu sonuç, presenteizmin iş 

tatminini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşan Rodríguez-Cifuentes ve arkadaşları (2020) 

çalışmasıyla tezatlık göstermektedir. Bunlara ek olarak, Bakan ve arkadaşları (2018) 

çalışmalarında psikolojik odaklı presenteizmin stresi pozitif yönde, performansı ise negatif 

yönde etkilediği sonucunu elde etmişlerdir. Nitekim stres; iş tatmini ile negatif, performans 

ile pozitif yönde ilişkilidir. Dolayısı ile çalışanların iş performansını yükseltmek için iş tatmin 

düzeylerinin yükseltilmesi, buna karşılık iş stres düzeylerinin azaltılması gerekmektedir 

(Tekingündüz, Top & Seçkin, 2015). Ayrıca, iş stresinin de presenteizme sebep olduğunu 

ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Yeşiltaş & Ayaz, 2019). Bu kapsamda iş 

tatmininin arttırılması ve presenteizmin önlenebilmesi için iş stresinin yoğun olduğu 

bankacılık sektöründe stres yönetimine yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesinin ve 

çalışma şartlarının iyileştirilmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  Bununla birlikte, 

kişisel kararlara yol açan çeşitli faktörler araştırılarak, presenteizmin belirleyicilerinin neler 

olduğunu anlamaya çalışmak (Gosselin, Lemyre & Corneil, 2013: 76) çalışma ortamında 

presenteizmin önlenebilmesinde katkı sağlayacaktır. Nitekim presenteizmin önlenebilmesi 

için öncüllerinin bilinmesi ve bunlara yönelik önlemler alınması örgütlere ve çalışanlara 

faydalı olabilecektir. 

Çalışma ortamında presenteizmi azaltmaya yönelik yapılan girişimler, örgüte rekabet avantajı 

sağlamak ve rakiplerinin önüne geçebilmek için fırsatlar sunmaktadır (Hemp, 2004: 58). 

Ayrıca, presenteizm davranışının hem bireyler hem de kuruluşlar için ciddi sonuçları 

olabileceği (D’Abate & Eddy, 2007: 362) vurgulanmaktadır. Bu nedenle presenteizm 

davranışlarının örgütsel ve bireysel sonuçlar açısından incelenmesi önem arz etmektedir.  

İleride yapılacak çalışmalarda farklı sektörlerde, ilgili kavramlar ya da presenteizme neden 

olan faktörler ve presenteizmin sonuçlarının bir bütün halinde incelenmesi presenteizm 

olgusuna holistik bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu araştırmada veri, pandemi öncesi 
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toplanmıştır. Pandemi sonrasında evden çalışmanın da yaygınlaştığı günümüzde yeniden veri 

toplanıp söz konusu değişkenlerin incelenmesi presenteizm olgusunun anlaşılması hususunda 

derinlik kazandıracaktır. Bunlara ek olarak, örneklem sayısının arttırılarak nicel veri 

analizleriyle birlikte nitel veri analizlerinden yararlanılması presenteizm olgusuna farklı bakış 

açıları kazandıracaktır. 
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Özet  
 

Mitolojik yapıya dayalı içeriklerin, okur ve izleyicinin ortak beğeni duygusuna hitap 

edebildiği bilinmektedir. Joseph Campbell bu durumu Kahramanın Yolculuğu paradigması 

üzerinden açıklayarak metinleri; yola çıkış, erginlenme ve geri dönüş aşamaları üzerinden 

mitik kurgu çerçevesinde açıklamaktadır. Okuduğumuz, izlediğimiz ya da karşılaştığımız 

anlatıların hep “aynı” hikaye olduğunu, öne sürdüğü yolculuk kavramı çerçevesinde 

açıklamaktadır. Bu yolculuk, kahramanın fiziksel dönüşümü olabildiği gibi genellikle 

psikolojik temelleri olan bir erginlenme metaforunu da barındırmaktadır. Senaryosu ve 

yönetmenliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği Yol Ayrımı filmi de Campbell’ın bahsettiği 

kahramanın erginleşme izleğini görebildiğimiz bir filmdir. Bu çalışmada Yol Ayrımı filminin 

Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden okuması yapılacak, baş rol Mazhar Bey’in 

(Şener Şen) filmdeki dönüşümü üzerinden döngüye uyan ve bu döngüden ayrılan yönleri 

değerlendirilecektir.  Nitel analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilecek araştırmada içerik 

analizi yöntemi kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Mitoloji, Joseph Campbell, Yavuz Turgul, Yol Ayrımı 

Mazhar Kozan’s Journey of Awareness 

Abstract 

It is known that content based on mythological structure can appeal to the common sense of 

taste of the reader and the audience. Joseph Campbell explains this situation through the 

Hero's Journey paradigm; explains the mythic fiction through the stages of departure, 

initiation and return. He explains that the narratives we read, watch or encounter are always 

“the same” story, within the framework of the concept of journey he proposes. This journey 
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can be the physical transformation of the hero, as well as an initiation metaphor, which 

usually has psychological foundations. The movie Yol Ayrımı, written and directed by Yavuz 

Turgul, is a movie where we can see the initiation of the hero Campbell mentioned. In this 

study, the movie Yol Ayrımı will be read through the Hero's Journey paradigm, and the 

aspects that fit and depart from the cycle will be evaluated through the transformation of the 

leading role Mazhar Bey (Şener Şen) in the movie. In the research, which will be carried out 

using the qualitative analysis technique, the content analysis of the relevant movie will be 

carried out by using the content analysis method. 

Keywords: Contemporary Mytology, Joseph Campbell, Yavuz Turgul, Yol Ayrımı  

Giriş 

Joseph Campbell, Carl Gustav Jung’un psikanaliz çalışmalarında kullandığı arketip 

kavramını metinlere uyarlayarak anlatılara mitik bağlamda yaklaşmıştır. Bu anlamda 

kahramanın geçirdiği aşamaları üç ana bölüm ve toplam on iki alt başlıkta derlemiştir. Tüm 

bu süreçleri de Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli çalışmasında açıklamıştır. Monomit 

kuramı olarak da adlandırılan bu paradigmada yola çıkış, erginlenme ve dönüş olmak üzere 

aşamalardan geçerek kahraman, erginleşerek ilk halinden çok daha farklı bir hale 

dönüşmektedir.   

 

Christopher Vogler da Joseph Campbell’ın öne sürdüğü monomit kuramını Hollywood 

filmlerinden yola çıkarak senaryo ve öykü yazım tekniklerine uyarlamıştır. Kendisi de bu 

teknik üzerinden önde gelen birçok Hollywood film şirketine öykü danışmanlığı vermiştir. 

Yazarın Yolculuğu başlığı ile kaleme aldığı metninde Kahramanın Yolculuğunu 

Campbell’dan referansla açıklamaktadır. Bu kitapta, çağdaş anlamda mitolojinin imkanları 

gösterilmeye çalışılarak birçok filmin okuması bu paradigma üzerinden yapılmıştır. Vogler, 

bu çalışma ile yazarlığın mitolojik ve psikolojik kökenlerini açıklamaktadır.  

Senaryo yazımını ve yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı Yol Ayrımı filmini de 

Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden okumak mümkündür. Her ne kadar olay 

örgüsü ve zaman, lineer bir düzlemde ilerlemese de Vogler’ın bahsettiği on iki basamağı bu 

film üzerinden izlenebilmektedir. Nitekim çağdaş bir senaryoya sahip olmasına rağmen ana 

olay örgüsü ve basamakların mitik yapıya dayalı olduğu görülebilmektedir.  Bu metinde de 

baş karakter Mazhar Bey’in fizikselin ötesinde psikolojik erginlenme ve inisiyasyon şeması 

ilgili basamaklar üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Nitel araştırma yöntemi ve içerik 
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analizi üzerinden filmin okuması Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden yapılacaktır. 

Nitekim bu filmde Mazhar Bey’in katı kalpli ve donuk hayatından, sevecen ve güler yüzlü bir 

adama dönüşme adımları da bu izlek üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. Mazhar Bey’in 

davranışlarının ve dönüşümünün tutarlı olup olmadığı da yine bu izlek üzerinden 

tartışılacaktır.  
 

Kahramanın Yolculuğu 

İnsan farklı yerlerde bulunsa, gittiği yerler değişse, konuştukları farklılaşsa da kaynaktaki 

düşüncenin  kültürel zemin ile bağlantılı olduğu bilinmektedir (Özmen, 2018: 29). Mitler 

kadim anlatı formları ile insanlık tarihi kadar eski hikayeler ve inançlar hakkında günümüze 

ışık tutmakta, yol gösterebilmektedir. Bu anlamda mitik anlatıyı dinamik bir form üzerinden 

okumak önemlidir (Bayat, 2007: 12). Böylelikle günümüz insanının yaşadığı modernizme 

psikolojik çıkmazların kökeni de bu hikaye temelleri üzerinden yorumlanabilmekte, algı 

seviyesine farklı bakış açılarını getirmeyi mümkün kılabilmektedir (Campbell ve Moyers, 

2021: 24).  

Freud’un öğrencisi Jung, kişisel bilinçdışı kavramının yanına kolektif bilinçdışı kavramını 

eklemiştir; bu da psikanalitik araştırmaları yeni boyut kazandırmıştır. (Topaktaş 2017: 7). 

Jung’un öğretisinden ilhamla Joseph Campbell da metinlere kolektif  bilinç altının verdiği bir 

boyut üzerinden yaklaşarak mitik kodlar üzerinden değerlendirmiştir. Nitekim insanlar tarhi 

boyunca kişisel deneyimlerini paylaşmak, yaşam sorunları ve maceralarla başa çıkacak yollar 

bulmak ve günlük hayatın altında yatan derin anlamları anlamak için birbirlerine hikayeler 

anlatmışlardır.  

Bu hikayelerin bir kısmı sonraki nesillere kılavuzluk etme ve onlara esin kaynağı olma 

potansiyeline sahip mitlere dönüşmüştür (Henderson, 1997: 3). Bu içerik de genel anlamıyla 

mitoslar üzerinden açıklanmaktadır. Mitoslar her ne kadar gerçek üstü olsa da gerçekliğe kapı 

araladığı bilinmektedir.  Nitekim tüm mitoslar, köken ve arketiplerle alakalıdır (Arıcı Sevinç, 

2019: 14). Bu hikayeler ise insanın Tanrıya yeniden dönüşünü anlamlandırma işlevlerinin de 

bir parçasıdır (Nurzhan, 2019: 10). Çağdaş insanın mitleri anlayamamasının en temel sebebi 

de Tanrıya ve arkaik insana karşı olan mesafesidir (Bahtiyar, 2016: 6). Nitekim arkaik insan 

öz (self) ile bağlantısını kurabilen ve psikolojik olarak da erginlenme süreçlerine yatkın bir 

kişilik kalıbı olarak bilinmektedir (Kırer, 2010: 10).  

Bu anlamda Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu çalışmasında öne sürdüğü 

aşamaları kısaca tanımak faydalı olacaktır. Campbell bu eserinde şekil değişse de hep aynı 
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biçimde tekrarlayan anlatı dizgelerine mitolojik kodlarla yaklaşır ve üç ana toplamda ise on 

iki alt başlıkta tüm anlatı biçimlerini özetlemektedir (Campbell, 2010). Tüm bu süreçler de 

temelde kahramanın kendini (potansiyelini) keşfetmesi ile ilişkilendirilebilmektedir (Ölçer, 

2020: 56). Yola çıkış olarak da isimlendirilen birinci bölümde metne dair sıradan dünya 

tanıtılarak kahramanın günlük hayatı okura/izleyiciye gösterilmektedir. Kahramanın günlük 

hayatı tanıtıldıktan sonra kahraman, bir maceraya çağrı alarak herhangi bir konu üzerinde 

değişim yaşaması ya da bir görev gerçekleştirmesi konularında teşvik edilmektedir. Ancak 

kahraman bu çağrıyı reddederek konfor alanından çıkmayı reddeder ve gündelik hayatındaki 

döngüsüne devam etme konusunda ısrarcı olur. Bu noktada akıl hocası figürü ile bir rehber 

belirerek kahramanı yolculuğa çıkma konusunda ikna eder ve ona destek olacağını da bildirir. 

Böylelikle ilk eşik aşılmış olunur (Campbell, 2010). 

İlk eşiği aşan kahraman, sıradan dünyadan özel olan alana doğru geçmeye başlayarak burada 

onun değişimi ile alakalı büyük sınavı vereceği alana doğru yaklaşır. İkinci bölüm olarak da 

bilinen bu yolda birçok sınavlar ile karşılaşılır, dostlar ve düşmanlar edinilir. 

Gerçekleştirilmesi gereken hedef doğrultusunda ilerlerlenirken kahraman, korkuları ile 

yüzleşme sürecine doğru da adım adım yaklaşır. Kahramanın gerçekleştirdiği yüzleşme ne 

kadar onun farkındalığı ile alakalıysa o derece etkili bir hikayeye tanık olunabilmektedir 

(Vogler, 2020: 153). Kahraman bu aşamada bir çok rakibi alt eder, ancak büyük çilesini 

gerçekleştirerek gerçek anlamda “kahraman” olabilmektedir (Vogler, 2020: 223). 

Campbell’ın Balinanın Karnı olarak isimlendirdiği bu kısımda problemin varlığı kabul 

edilerek kahramanı çepeçevre saran korku, kuşku, gerilim, güvensizlik gibi duygularla başa 

çıkması anlamına gelir (Kasımoğlu, 2017: 17).  

Kahramanın biyografisindeki son eylemin ölüm ya da ayrılık olduğu bilinmektedir. 

Kahramanın macereya başlaması da ayrılış aşaması ile başladığı gibi macera yeniden 

ayrılıkla tamamlanmaktadır (Şentürk, 2017: 57). Bu çile gerçekleştirildikten, büyük yüzleşme 

yaşandıktan sonra ise üçüncü bölüme geçiş yapılır; kahraman ödüllendirilir. Bu ödül ile 

kahramana daha önce sahip olmadığı bir güç, farkındalık ya da enerji gibi bir bağış 

verilmektedir. Nihai ödül, kahramanın ulaştığı farkındalık durumunun ona söylediği ve 

gösterdiği varoluşsal çözümleme olarak da yorumlanabilmektedir (Özmen, 2018: 64). 

Kahraman artık dönüş yoluna geçerek burada yeniden dirilir ve yaşadığı farkındalığı 

perçinleyerek adeta yeni bir iksirle dönmektedir. Tüm bu aşamalar sonsuza kadar dairesel bir 
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döngü halinde devam ederek kahramanın sonsuz anlamdaki yolculuğunu mümkün 

kılmaktadır (Campbell, 2010).  

Yol Ayrımı Filmi Hakkında  

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı Yol Ayrımı filminin konusu, 

hayatını babasından devraldığı tekstil şirketini büyütmeye adayan Mazhar Kozanlı (Şener 

Şen)’nın hayatı üzerinedir. Mazhar Kozanlı’nın agresif ve acımasız yöntemlerle bunu 

gerçekleştirdiği görülmekle beraber yaşadığı trafik kazası neticesinde kazandığı farkındalık 

da filmin kilit noktasını oluşturmaktadır. Nitekim bu durum Mazhar Kozan’ı, yaptığı tercihin 

bedelini ödemek ya da pes etmekle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.  

Varlıklı bir ailenin şirketini yöneten Mazhar Kozanlı’nın toplumsal anlamda duyarlı biri 

olmasının aşamalarını izleyebildiğimiz filmde oyuncu kadrosu; Şener Şen, Rutkay Aziz, Mert 

Fırat, Nihal Yalçın, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Defne Kayalar, Şerif 

Erol v.d. isimlerden oluşmaktadır. Film müziklerini Anjelika Akbar’ın yaptığı filmin 

yapıncılığını ise Erol Avcı üstlenmiştir. Mitler, sinema kanalıyla yeniden uyarlanarak adeta 

dönemsel olarak tekrar üretilmektedir (Tüysüz, 2019: 338). Bu anlamda Yol Ayrımı filminin 

de mitik olay örgüsü bağlamında irdelenmesi, karakterlerin psikolojik süreçlerini 

anlamlandırma bakımından önemlidir.  

Yöntem  

Amaç 

Araştırmanın amacı, Yol Ayrımı filmini Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden 

okuyarak olay örgüsünün yapılandırılma biçimine farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. 

Mitolojinin çağdaş anlamda dönüştürüldüğüne sıklıkla tanık olunan sinema sektöründe, Yol 

Ayrımı filminin ne derece bu kurguya dahil olabildiği sorgulanmaya ve tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Bu anlamda aşağıdaki soru çerçevesinde film tahlil edilecektir: 

 

1. Yol Ayrımı filmi Kahramanın Yolculuğu paradigmasına uygun bir yapıda mıdır? 

2. Bu yapıya uygun bir filmse yolculuk aşamaları tutarlı olarak kullanılmış mıdır? 

 

Araştırmanın Önemi  

Araştırma, dönüşüm izleklerinin görülebildiği Yol Ayrımı filminde, mitolojik anlatının hangi 

biçimlerde kullanıldığının tespit edilebilmesi adına önemlidir.  
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Yöntem 

Araştırma nitel temellidir, Kahramanın Yolculuğu paradigması üzerinden film çözümlemesi 

gerçekleştirilecektir. Bu anlamda içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.  

Mazhar Beyin Farkındalık Yolculuğu 

Birinci Bölüm  

Gündelik Dünya 

Film, Mazhar Kozan’ın yılın iş adamı seçilmesi ile alakalı konuşması ile başlar. Mazhar Bey, 

Normalde hastanede olmasına rağmen konuşması için hastaneden çıktığını ifade eder, 

gülümseyen çehresi ile izleyicilere bakmaktadır. Aslında Mazhar, varlıklı bir ailenin katı 

kalpli bir bireyidir. Bu sahnedeki gülen yüzü, filmin sonundaki değişimin derecesi hakkında 

izleyiciyi tetiklemektedir. Nitekim Mazhar empati yoksunu, insan ilişkileri yok denecek 

kadar az, hiç aşık olmamış, doğru düzgün gülmemiş bir kişi olarak gösterilmektedir. Annesi, 

oğlu ve babası ile yaşadığı çatışmaları da görülebilmektedir.  

Gündelik dünyada örnek olarak oğlu Barlas ile ilişkisi verilebilir. Oğlunu aile şirketlerinde 

küçük bir çocuk gibi azarlayabilen Mazhar Bey’in alkolik oğluna karşı hiçbir toleransı 

yoktur. Barlas babasına stresten içtiğini söylese de Mazhar Bey empati yoluna gitmez, tekrarı 

halinde işleri ayıracaklarını ifade eder. Özetle, Mazhar Bey’in, ailesi ile düzgün bir ilişkisi 

yoktur. Onun gündelik hayatı adeta ruhsuz ve buz gibi bir adam üzerinden görülmektedir. 

Oldukça varlıklı olan ailesinin Mazhar Bey’e karşı son derece saygılı olduğu ise dikkat 

çekmektedir.   

Maceraya Çağrı 

İşten atılmış işçiler, Mazhar Bey şirketten çıkarken kendisine slogan atarak tepki gösterir. Bir 

işçi makineyi parçalamış olsa da Mazhar’ın yardımcısı Besim, kendisine bunun önemsiz 

olduğunu ifade eder. Mazhar bey kendi aklına gelen yöntemi ile makineyi kıran kadınla 

karşılaşıp görüşmeyi ve etkisiz hale getirmeyi doğru bulur ve şöförsüz olarak arabayı 

kullanır. Burada işçilerle görüşme ve onları dinlemeye yönelik bir maceraya çağrı 

alınmaktadır.  

Çağrının Reddi 

Mazhar Bey ise işçi kadın ile (Emine) göz göze gelmesine rağmen ona tepki vermez. Kadın 

kendisine çok ağır cümleler kullanır ve beddualar eder. Mazhar Bey ise bunların hiçbirinden 

etkilenmez. Çağrıyı reddederek hissiz bir şekilde satın almak istediği farklı bir şirketin 
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patronu ile yemeğe geçer. Bu kısımda Campbell’in de bahsettiği konfor alanından çıkışın 

reddi görülebilmektedir.  

Rehberle Karşılaşma 

Mitolojik kaynaklarda bilge bir rehberin yol göstericiliğine tanık olunurken bu filmde bir iş 

yemeği üzerinden mentor karakter görülebilmektedir. Yemek yediği iş adamı bir akıl hocası 

biçiminde Mazhar Bey’in hatalı davranışlarını ifade eder. Kendisine; ahlaksızlık yaptığını, ve 

doğru bir değer yargıya sahip olmadığını da ekler. Mazhar Bey ise bu akıl hocasını 

umursamaz. Mazhar, muhatabının şirketini işten çıkarmalar yoluyla almakta ısrarcıdır. Bu 

anlamda çağrıyı reddettiğini, akıl hocasını da dinlemediği izlenmektedir.  

İlk Eşiği Geçiş 

Yemekten sonra dönüş yolunda giderken Mazhar Bey trafik kazası geçirir ve zorunlu bir 

eşikten geçiş süreci yaşar. Hastanede büyük müdahalelerden sonra hayata döner. İlk eşiği 

geçtiğinin en önemli ibaresi de Mazhar Bey’in kendisine çarpan kişiye ne olduğunu 

sormasıdır. Nitekim daha önce bunu çok umursamayan bir mizaca sahip olduğu 

görülmekteydi. Mazhar Bey ailesi yanında, rehabilite olmaya çalışır. Evinin bahçesinde 

yalnız şekilde yürüyüp iyileşmeye çalışırken yağmura gülümsemesi de bu yeni ve özel 

dünyaya girişin bir başka metaforu olarak görülmektedir. Mazhar Bey’in aynaya bakarak öz 

benliği ile sembolik karşılaşması, kendine yarım da olsa tebessüm etmesi bir diğer özel dünya 

metaforu olarak okunabilmektedir.  

Çok istediği o akıl hocasının sahibi olduğu şirketi alacak olmalarına dair haberi, doğaya ve 

çevresine yönelik farkındalıkla yanıtlaması da Mazhar beyin bir diğer özel dünya dair 

farkındalığına dair  ip uçlarını sunmaktadır. Ayrıca bu şirketi satın almaya dair eski hevesi 

bulunmamakta, “düşünelim” demekte, adeta empati kurmaya başlamaktadır. Özel dünya 

olarak adlandırılan hastaneden sonraki döneminde Mazhar Bey’in, etrafına karşı daha duyarlı, 

sosyal ve güler yüzlü olduğu görülmektedir. “Önemli olan sağlık” gibi insani ilişkiler 

kurması da Mazhar beyin kendisi ve çevresi ile dost olmaya başlamasının göstergeleridir. 

Tüm bu dönüşümün ise çok ani şekilde gerçekleştiğini, seyircinin yeteri kadar ikna 

edilmeden geliştiği de dikkat çekmektedir.  

  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

401 

 

İkinci Bölüm 

Sınavlar-Müttefikler-Düşmanlar 

Bu bölüm, özel dünyadaki kahramanın yolculuğu bakımından engellerin aşılıp kahramanın 

korkuları ile yüzleşmeye hazırlayan aşama olması bakımından önemlidir. Nitekim Mazhar 

Bey, özel dünyaya girdikten sonra eski çevresindeki kişileri “düşman” olarak algılamaya, 

önceden farkında olmadıklarını ya da düşman olduklarını da “dost” gibi görmeye başlar. 

Örneğin, hayat arkadaşı olan karısını terk eder, ve evliliklerinin zaten bir proje olduğunu daha 

fazla devam etmemesi gerektiğini söyler. Mazhar Bey, bu yeni döneminde artık hayatı dolu 

dolu yaşamayı, insanı ve farkındalıkları merkeze koymayı en önemlisi de özgür ve “kendi 

gibi olmayı” hedeflemiştir. Mazhar bey, her şeyi yeniden gözden geçirmenin zamanı 

geldiğini ifade ederek karısına yola çıkar.  

Bu sebeple de karısını terk ettikten sonra arkadaşı Altan’ın kapısını çalar ama arkadaşı onu 

gördüğüne memnun olmaz, kapıyı kapatır. Galatasaray Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan Altan 

ile aslıda zıt iki kutup gibilerdir. Altan da kendisine siyah ve beyaz kadar farklı olduklarını 

ifade eder. Bu zıtlık anlatıdaki Mazhar beyi ve psikolojik derinliğini daha iyi tanımamıza 

hizmet etmektedir. Nitekim her şey zıddı ile kaimdir. Altan’ın evinde misafir olarak kalan 

Mazhar Bey, tekrar kendisi ile arkadaş olur. Artık değiştiğini bu arkadaşına davranışları ile de 

ifade eder.  

İşçi sınıfına karşı kazandığı farkındalık, Mazhar Bey’in çalışanlarına karşı daha empatik 

yaklaşmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Mazhar bey tüm hissedarları toplar ve karar ve söz 

hakkının sadece kendisine ait olduğunu hatırlatır. Kendi %60 hissesini çalışanlarına pay 

ederek hissedar yapacağını, mirasından ailesinin kimsenin pay alamayacağını ifade eder. 

Çalışan annelerin çocukları için kreş, yurt dışı üniversiteler için öğrencilere burs, ve yönetimi 

aile ile beraber çalışanların temsilcilerinden oluşan bir kurulun temsil edeceğini de ekler. 

Annesi ise bu kararlara yüksek sesle karşı çıkar. Onun tepkisine Mazhar bey tebessüm ederek 

karşılık verir.  Satın almak için işçileri çıkarması gerektiği şirketi almaktan vaz geçtiğini 

söyler. Oğluna da önemli bir idarecilik konumu da verir. Gündelik dünyada Mazhar Bey’in 

annesi ile olan çatışması ego temelli iken özel dünyada bu çatışma seviyesinin statükoya karşı 

direnç ya da değişim temeli üzerinden ilerlemektedir.  

Mazhar Bey’in aldığı kararların üstüne, öz annesi Firdevs Hanım, mahkemeye başvurarak 

hacir talebinde bulunmayı teklif eder (akıl sağlığını kaybettiğine dair rapor). Bu rapora dair 

görüşüldüğü esnada, Mazhar Bey arabanın çarptığı köpeği veterinere götürerek tedavi 
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ettirmektedir. Aslında insani yönü ortaya çıkan Mazhar Bey, şirket ve ailesi tarafından deli 

damgasını yemektedir. Oğlu ise bu anlamda babasını ikna etme durumuna gidilmesi 

gerektiğini söyler. Eskiden rakip ya da düşman gibi gördüğü babasına yardımcı olma yoluna 

gider. Mazhar Bey’in müttefiki rolüne geçer.  

Ardından kızı, oğlu ve annesi Mazhar Beyle görüşür. Sıradan dünyada kendisi ile 

ilgilenmediklerini, şimdi de böyle bir değişimi makul karşılayamacaklarını ifade ederler. 

Miras hakkından vazgeçmek istemediklerini, Mazhar Beyin kendileri için sadece güç ve 

paradan ibaret olduğunu söylerler. Hayallerini çaldığını, kurumuş bir ağaç gibiyken birden 

dönüşerek çılgınca kararlar aldığından yakınırlar. Ailenin birbirine bağlandığı unsurun ancak 

şirket olduğunu ve bunu da yıktığını Mazhar Beye ifade ederler. Bu anlamda gündelik 

hayattaki dost olan figürlerin özel dünyada düşmana dönmesi makul görünmektedir. Nitekim 

Mazhar Bey’in dönüşümüne dair temellendirme yeteri kadar yapılmadığı için muhataplarının 

serzenişleri izleyici tarafından haklı olarak görülmektedir. Mazhar bey, geçtiği eşikteki 

farkındalığını ailesine söylese de izleyici yeteri kadar görsel ve içeriksel bağlamda ikna 

edilmediği için konuşmalar havada kalmaktadır. Kararından vazgeçmeyeceğini yineleyerek 

ifade ettiğinde ailesindeki tüm bireyler de Firdevs hanımın cephesine katılmış olur. 

Mağaranın Derinliklerine Yaklaşmak 

Kendisine beddua eden ve arabanın önüne atan işçi kadının görüntüsü, tansiyonun 

tırmanacağına dair haberci niteliğindedir. Kadının ölümcül hastalığa sahip oğlunun yanına 

gitmesi de hikayeyi beslemekte ve aksiyona dair tırmanışı arttırmaktadır. Ardından işçi kadın 

ve Mazhar Bey’in civarında gerçekleşen silahlı eylem gösterisi, Emine’nin mağaranın 

derinliklerine dair ip ucu niteliğindedir. Ancak bunun, Mazhar Bey’in değil, Emine’nin 

mağaranın derinlikleri metaforu ile alakalı bir ayrıntı olması, hikayesini izlediğimiz, 

dönüşümünü takip ettiğimiz Mazhar Bey’in erginlenme süreci ile alakalı olarak bir 

kopukluğa sebep olmaktadır.  

Emine’nin Mazhar Bey ile yakın olarak gösterilmesi, Emine’yi yakın zamanda en büyük 

korkusu ile yüzleşmeye hazırlamaktadır. Kadının bir gecekonduda yaşadığını ve maddi 

olarak gerçekten zor şartlarda olduklarını gören Mazhar bey, bu kadın ile bir empati 

kurmaktadır. Nitekim mutfakta ağlayan kadın, onu da duygulandırmıştır. İşçi kadın, arabanın 

önüne atlayan ve beddua eden Emine ile onu Nur’un Gemisi’nde karşılaşır ve yine Mazhar’a 

hakaret eder. Mazhar bey, Emine’ye karşı anlayışlı bir tepki vererek yatışmasını bekler. 
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Ancak daha önce de ifade edildiği gibi bu, Mazhar’ın değil Emine’nin yolculuğunun merkezi 

ile alakalıdır.  

Çile 

Mazhar, trafik kazasında fazla hızlı ve yakıcı bir uyanış yaşadığını, boş şeyler için parçalanan 

bedenlerini gördüğünü söyler. Mazhar’ın en karanlık yanı ile yüzleştiği ve farkındalık 

kazandığı kaza anı, izleyiciye gösterilmeden sözel olarak ifade edilmiştir. Adeta hikayenin en 

can alıcı kısmı olan Çile, geçiştirilmiştir. Nitekim Mazhar Bey bu bölüm sayesinde herkesin 

pencerelerinin birbirine kapalı olduğunu, artık bunları açmaya çalıştığını söyler. Barlas’a 

boşuna alkolik olmadığını, kendisine yaptığı baskılar yüzünden bu şekilde içtiğini de ifade 

eder. Ölümle burun buruna gelmesi Mazhar Bey’in çilesidir. Ancak yeterli olgunlukta ifade 

edilmediği için eşiğin aşılması izleyiciye tam anlamı ile geçememekte, Mazhar Beyin 

davranışlarına hak verme konusunda zorlanılmasına sebep olmaktadır.  Sadece Mazhar 

Bey’in konuşmaları ile verilen Çile, gösterilmemektedir. Bu yüzden Mazhar Bey’in 

yüzleşmeleri de yüzeysel olarak izleyiciye geçmektedir.  

Farklı şekillerde ifade edilen Mazhar Bey’in Çilesi, hakimle konuşurken daha ayrıntılı olarak 

verilmektedir. Ölüm halini, nasıl tecrübe ettiği aktarılmaktadır. Çilenin yani ölüm halinin, 

yaşadığı hayattan pişmanlığı ve yaşadığı gördüğü hislerin onu yaktığını, cehennemi 

gördüğünü ifade etmektedir. Kendisine ikinci bir şans dilediğini söyler. Burada cehennem, 

Campbell’in de bahsettiği ateşten gömlek evresidir. Ancak yeterli ön koşullar üzerinden 

verilmemesi ve işlenmemesi, Mazhar’ın dönüşümüne dair seyircinin ikna olmasını 

zorlaştırmaktadır.  

Üçüncü Bölüm 

Ödül 

Mazhar beyin çektiği çile, onun etrafına karşı farkındalık kazanması bağlamında bir ödül ile 

taçlandırılmıştır. Mazhar bey, eskisi gibi değildir ve bu insani yönü kuvvetli olan bir karakter 

olması dolayısıyla önemlidir. Mazhar Bey’in önemli ödülü de işte bu toplumsal farkındalık 

ve insani yandır.  

Dönüş Yolu  

Dönüş yoluna Emine ile konuşması ile girmeye başladığı söylenebilir. Kendisine muhtaç olan 

ama bunu kabul etmek istemeyen Emine’nin konuşmasına, Mazhar Bey kendisinin 
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Emine’nin merhametine ihtiyacı olduğunu söyleyerek ifade etmektedir. Böylelikle Emine 

kendisini dinler, bu avantajlı teklif Emine’yi yumuşatmıştır. Dönüş yolundaki Mazhar bey, 

aldığı kararları uygulama yolunda ilerlemektedir. Ancak Dönüş Yolundan Gündelik Hayata 

doğru geçerken geçilen eşikte, Mazhar Bey’i birtakım engeller beklemektedir. En temel engel 

de annesi Firdevs Hanımın arkasından çevirdiği işlerdir. Bu mahkeme işleri ile alakalı olarak 

gönlünü aldığı oğlu Barlasla karşı karşıya gelmek zorunda kalması da bir diğer çatışma 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Besim yani yardımcısı, noter yanında imzalanması gereken bir belgeden bahseder. Bu 

konuşma Firdevs Hanımın kendisini ikna etmesi neticesinde gerçekleşebilmiştir. Arkadaşı 

Altan ile içki içip sarhoş olmanın eşiğinde olan Mazhar Bey kendisine Fransızca “bana ihanet 

etme” demiştir. Besim de “mümkün mü” diye sorarak tansiyon ve gerilimi yükselten bir 

ifadeye filmi kavuşturmuştur. Tüm bu ifadeler, dönüş yolundaki Mazhar Bey’in 

hikayesindeki gerilimi tırmandırmayı sağlamaktadır.  

Şirkete taksi ile gelen Mazhar Bey, Besim ile karşılaşır. Siyah bir minibüsten birsürü adamın 

indiğini görür. Besim kendisine, sulh hukuk hakimi ile görüşmesi gerektiğini ifade eder. 

Mazhar, çaresizce kabul eder. Yardımcısının kendisine ihanet ettiğini ifade etse de 

yardımcısı, aklın yolunu seçtiğini söyler. Hukuk hakimi de kendisini ikna etmeye çalışır. Akıl 

sağlığı ile alakalı olarak raporlar alınacağını, tabiri caizse hayatının eskisi gibi olamayacağını 

ifade eder. İkna olması durumunda bunlara gerek olmadığını söyler.  

Yaşadığı çileyi ve ateşten gömleği, ölüm kalım durumunu hakime anlatan Mazhar bey, 

caymadığını söyler. Artık tüm mal varlığına tedbir konması, hastanede tetkik yapılması vb. 

konular üzerinden hacir kararı çıkarılacaktır. Eminenin cafesindeki Nur, bir avukat olarak ona 

bu evrede akıl hocası rolüyle yol göstermekte, savaşması ya da kabullenmesine dair Mazhar 

Beye karşılaşabilecekleri hakkında bilgilendirmektedir.  

Firdevs Hanım Besim’i, Mazhar beyin tüm harcamalarından sorumlu olduğunu ifade eder. Bu 

da Mazhar Beyin diriliş evresine geçmesinde bir başka engeldir. Mazhar, Besim’in evine 

giderek onu ikna etmeye çalışır. Statükonun korunmasına yönelik Besim kendi duygularını 

ifade etmektedir. Israr etmemesi gerektiğini, yoksa annesinin istediğinin olacağını söyler. 

Mazhar ise Emine ile alakalı çocuğunun masraflarının karşılanması ve işçi haklarının 

savunulması gerektiğini Besim’e ifade eder. Mazhar Bey artık işçilerin ve çevresinin 

sorumluluklarını omuzlarında hissederek gündelik hayatındaki hatalarını telafi etme yoluna 
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gider. Bu telafi, kendi ailesinde ise evlatlarına karşı güler üz ve torunu ile alaka olarak 

görülmektedir.  

Diriliş 

Mazhar Bey adeta Nur’un Gemisi’nde dirilmeye başlar. Kafenin adının da mitolojik/dini 

kaynaklı bir hikayeye dayanması da dikkat çekmektedir. Mazhar Bey, burada arkadaşları ile 

oturmakta ve dertleşmektedirler. Öyle ki Mazhar Bey burada, aslında karşı olduğu ve tepki 

gösterdiği bisiklete binmeye bile başlar. Bisikletin önemi Mazhar bey için, küçüklüğünde 

babasının parçaladığı bir eşyası olduğu için travmaya sebep olduğu da sonradan 

anlaşılacaktır. Bu travmasını Nur’un Gemisi’nde aşması önemli bir diriliş metaforudur.  

Mazhar Bey, işçi Emine ile dostça konuşur. Altan’ın hastaneye kaldırılmasıyla gidecek yeri 

de kalmayan Mazhar bey, Emine’nin evine giderek orada kalır. Arkadaşı altan, ölüm eşiğinde 

kendisine anı yaşamasına dair son sözlerini söyler ve ölür. Ölen arkadaşının iyi bir hayat 

yaşadığı için iyilerin karşılayacağını söyler ve annesine seni kim karşılayacak diye sorar. 

Mazhar da arkadaşını dinler ve şiirler okumaya başlar ve hastaneye gitmeyi kabul eder. 

Dirilişi, etrafına sağladığı pozitif etkiler üzerinden izlenebilmektedir.  

İksirle Dönüş  

Emine’ nin işine kavuşması ve yüzünün gülmesi Mazhar’ın en önemli iksirlerinden biridir. 

Annesinin hastaneye gelerek Mazhar’a filmin başında ifade edilen yılın iş adamı ödülü ile 

alakalı törene katılma teklifini eder. Mazhar adeta son bir farkındalıkla şirkete dönüş 

yaşamakta, anlatı dairesel olarak başladığı yere varma imkanı bulmaktadır. Törene gitme ya 

da gitmemeye dayalı bir arada kalmışlık yaşayan Mazhar, ödül törenine, başta da 

gördüğümüz üzere gider. Bu geri dönüş ve yaşadığı farkındalık perçinlenerek izleyiciye 

sunulur.  

Bulgular 

Gündelik Dünya Mazhar Kozanlı Galatasaray Lisesi’nden mezun, anne ve 

babası ile yaşadığı çatışmalar onu ego temelli birey 

haline getirmiştir. Bir aile şirketi olan Tekstil şirketleri 

bulunmaktadır. Söz yetkisi kendisine aittir. Katı kalpli, 

sert mizaçlı, empati yoksunu, hiç gülümsemeyen, soğuk 

bir kişidir. İnsan, doğa, hayvan fark etmeksizin canlı-

cansız hiçbir şeye karşı sevgi beslememektedir.  
 

Maceraya Çağrı Mazhar Bey, ayaklanan işçilerin protestoları ile 

maceraya çağrı alır ve tek başına onların karşısına araba 

ile çıkmaya karar verir.  
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Çağrının Reddi Emine’nin kendisini Mazhar Bey’in arabasının önüne 

atması ve kendisine beddua ve hakaretler savurmasına 

Mazhar Bey hiçbir tepki vermez.  

 

Akıl Hocası İle Tanışma Satın almak istediği şirketin patronu ile iş yemeği yer ve 

kendisine akıl hocası şeklinde akıl verir. Merhamet ve 

insanlıktan bahseder. Ancak Mazhar onu dinlemez.  

 

İlk Eşiği Aşma Mazhar Bey geçirdiği trafik kazası ile eşiği zorunlu 

olarak aşmaktadır.  

 

Sınavlar-Müttefikler-

Düşmanlar 

Günlük hayatında kendisine saygılı davranan ailesi 

Mazhar Bey’e karşı cephe alarak düşmanı hükmüne 

girer. Eski dostu Altan ile yeniden görüşmeye başlar ve 

önceden düşmanı hükmünde olan işçi ve alt sınıf insanlar 

da dostları olmaya başlar.  

 

Mağaranın Derinliklerine 

Doğru 

Trafik kazası ani olarak verilmiştir, mağaranın 

derinlikleri çok hızlı geçilmiştir.  

 

Çile Mazhar Bey’in trafik kazasında yüzleştiği ölüm-kalım 

durumu ve dönüşümü kahramanın kendi dilinden 

verilmiş olup seyirciye gösterilmemiştir. Mazhar Bey’in 

dönüşüm temelleri yeterli olgunlukta ifade edilmemiştir. 

 

Ödül Mazhar’ın en önemli ödülü kazanın ardından kazandığı 

insani yön ve farkındalıktır.  

 

Dönüş Yolu Mazhar Bey’in kazandığı farkındalıkla beraber gündelik 

hayatına geçişinde hatalarını telafi etmesi ve karşılaştığı 

engeller dönüş yolunu ifade etmektedir.  

 

Diriliş Mazhar Bey adeta Nur’un Gemisi’nde dirilmeye başlar. 

Burada arkadaşları ile adeta yeni bir hayata ve imkansız 

olarak göreceği tarzda içtenliğe kavuşmaktadır.  

 

İksirle Dönüş  Emine’ nin işine kavuşması ve yüzünün gülmesi 

Mazhar’ın en önemli iksirlerinden biridir. Hastanede 

Firdevs Hanımın kendisini ödül törenine daveti ve 

Mazhar Bey’in buraya katılarak gerçekleştirdiği 

konuşma, iksirle dönüş evresini işaret etmektedir.  

 

Tablo1. Mazhar Beyin Yolculuk Şeması 
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Mağaranın Derinliklerine 

Doğru  

Bu kısım, Emine’nin temel korkusu üzerinden 

işlenmiştir. Patronu ile yüzleşeceği sahneye doğru 

aksiyon tırmandırılmıştır.  

 

Çile Çile kısmı da Emine karakteri üzerinden izleyiciye 

gösterilmektedir. Mazharın Çilesi izleyiciye sadece 

kelimeler üzerinden sözel ifadelerle aktarılmaktadır. 

Emine ve Mazhar yüzleştirilerek Emine’nin temel 

korkuları ile barışması sağlanır. Emine Artık Mazhar’ı 

düşman olarak görmeyi bırakır. 

 

Tablo2. Mazhar Beyin Yolculuğunda Aksayan Yönler 
 

Yol Ayrımı Filminde Mazhar’ın Çatışma Seviyeleri  

Mazhar Bey’in oğlu Barlas ile yaşadığı çatışma, gündelik hayattaki karakteri hakkında fikir 

vermektedir. Gündelik hayatta otoriteyi temsil eden Mazhar Bey’in bu tutumu ise benzer 

şekilde kendi otoriter babası ile olan ilişkisi ile temellendirilmektedir. Benzer şekilde kızı 

Defne olan iletişiminin babası tarafından sevilmemiş olan kızın duyguları üzerinden 

aktarılması da anlatıyı zenginleştirmektedir. Mazhar beyin toplumsal çatışmasının merkezi 

ise işçi sınıfı üzerinden verilmektedir. Kahraman, çevresi ile duyarlı bir hale gelip barışarak 

bu çatışmayı sükunete kavuşturmuştur. 

Mazhar Bey’in annesi ile olan çatışması da hikayede önemli bir yere sahiptir. Babası 

zamanında kocasının sırtını dayadığı, şirket işlerine karışan kadın figürü olan Firdevs Hanım 

ile Mazhar Bey’in çatışması gerek gündelik gerekse özel dünyada devam eden bir forma 

sahiptir. Ancak gündelik dünyadaki çatışma salt egosal temellere dayanırken özel dünyadaki 

çatışma egonun ötesinde statükoya karşı bi başkaldırı niteliğindedir. Her başarının kendi 

sayesinde olduğunu düşünen Firdevs hanım aile şirketinin devamı ve statükoyu temsil 

etmektedir. Şirketin devamı için Mazhar’ın aldığı karardan döndürebilmek için oğluna deli 

raporu almaya çalışırken bir yandan aslında kendi akıl sağlığının yerinde olmadığını, kendi 

kendine konuşma sahneleri üzerinden görülebilmektedir.  

Sonuç  

Yol Ayrımı filminde baş kahraman Mazhar’ın kendisini, yaşadığı farkındalık üzerinden feda 

etmesini izlemekteyiz. Kahramanın kahraman olabilmesi için gerçekleştirilen fedakarlık, bu 
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filmde Mazhar Bey’in yaşadığı farkındalık üzerinden, toplumsal (işçi sınıfı üzerinden) bir 

bağlamla sunulmaktadır. Bu yolculukta Mazhar Bey’in gündelik dünyadan özel dünyaya 

geçişinin son derece ani olarak verilmesi, karakterin hareketlerinin tutarlılığı bağlamında 

seyirciyi zorladığı tespit edilmiştir. Bu yüzden farklı karakter ya da figürlerle diyalogları 

üzerinden Mazhar Bey’in sürekli ölüm kalım durumu ile karşılaştığı için toplumsal 

farkındalık kazandığını ifade ettiği  görülmektedir. Bu anlamda mağaranın derinlikleri ve çile 

bölümleri daha iyi çalışılarak ifade edilseydi, Mazhar Bey’in yaşadığı o trafik kazası ve ölüm 

kalım durumu sürekli ısıtılarak seyircinin önüne konmak zorunda kalınmayacağını söylemek 

mümkündür.  

Filmde mağaranın derinlikleri ile alakalı içerikler kurgusal olarak filmi beslemekle beraber 

Mazhar Bey’in temel çilesini aktarmamaktadır. Nitekim burada Mazhar’ın değil, Emine’nin 

çilesine giden yol ayrıntılı olarak işlenmektedir. Film, Mazhar Bey’in Çileye yaklaşım süreci 

ve psikolojisini aktaramamıştır. Nitekim Mazhar beyin mağaranın derinliklere girişinin 

yaşadığı farkındalıktan önce olması beklenmektedir. Bu durum da ani bir trafik kazası ile 

geçiştirilmiştir. Özetle mağaranın derinlikleri, filmde yeteri kadar verilmediği için Mazhar 

Bey’in psikolojik dönüşümü ve adeta melek olması çok da mantıklı olarak 

dayandırılamamaktadır. Salt diyaloglar üzerinden verilmekte, Emine’nin çilesine giden yol 

gibi seyirciyi ikna eden bir haklılıkta verilmemektedir. Bu sebeple, filmin adı da olan bu yol 

ayrımı, filmlerde tırmanışı sağlayan çatışmayı seyirciye geçirememektedir. Bu anlamda 

oyunculuk ve diyaloglar iyi olmasına rağmen, yapısal anlamda görülen muğlaklık, filmin 

uluslar arası bağlamda başarılı olmasını güçleştireceği ön görülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin 

aracılık etkisini tespit edebilmektir. Çalışma kapsamında öncelikle örgüt kültürü, örgütsel 

çeviklik ve firma performansı hakkında kavramsal çerçeve oluşturulmuş̧, ardından araştırma 

kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen bulgu ve sonuçlara yer 

verilmiştir. Araştırma örneklemini, İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli ve Zonguldak 

illerindeki İmalat, Hizmet, IT, Perakende ve Tarım sektörlerine ait 140 firma çalışanı 

oluşturmaktadır. Anket verileri, tesadüfî olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, 

çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada nicel veri analizi uygulanmıştır. 5’li 

Likert ölçeği kullanılan anket formu, demografik sorular ile örgüt kültürü, örgütsel çeviklik 

ve firma performansı ölçeklerinden oluşmaktadır. Model olarak yapısal eşitlik modellemesi 

tercih edilen araştırmada verilerin analizinde SPSS 25.0 ve AMOS 22 paket programları 

kullanılmıştır. Geçerlilik testi için doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik için Cronbach’s 

alpha değerlerine bakılmıştır. Çalışma bulgularına göre klan, adhokrasi ve hiyerarşi 

kültürlerinin firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık etkisi bulunmaktadır. 

Fakat, pazar kültürünün aracılık etkisi tespit edilememiştir. Demografik özellikler açısından 

da örgüt kültürü, örgütsel çeviklik ve firma performansı algıları arasında anlamlı farklıklar 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Çeviklik, Firma Performansı 
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The Mediating Effect Of Organizational Agility In The Relationship Between 

Organizational Culture And Firm Performance 

Abstract 

The aim of this study is to determine the mediating effect of organizational agility on the 

impact of organizational culture on firm performance. Within the scope of the study, firstly, a 

conceptual framework about organizational culture, organizational agility and firm 

performance was created, and then the findings and results obtained from the survey 

application conducted within the scope of the research were included. The research sample 

consists of 140 company employees belonging to the Manufacturing, Service, IT, Retail and 

Agriculture sectors in the provinces of Istanbul, Ankara, Izmir, Tekirdağ, Kocaeli and 

Zonguldak. The survey data were collected by the online survey method using the non-

coincidental convenience sampling method. Quantitative data analysis was applied in the 

research. The questionnaire form using a 5-point Likert scale consists of demographic 

questions and organizational culture, organizational agility and firm performance scales. In 

the study, in which structural equation modeling was preferred as a model, SPSS 25.0 and 

AMOS 22 package programs were used in the analysis of the data. Confirmatory factor 

analysis was checked for validity test and Cronbach's alpha values were checked for 

reliability. According to the findings of the study, organizational agility has a mediating 

effect on the effect of clan, adhocracy and hierarchy cultures on firm performance. However, 

the mediating effect of market culture could not be determined. In terms of demographic 

characteristics, significant differences were determined between perceptions of organizational 

culture, organizational agility and firm performance. 

Keywords: Organizational Culture, Organizational Agility, Firm Performance 

1. Giriş 

Günümüzde değişen teknolojik ve çevresel koşullar örgütler için yeni fırsatlar ve tehditler 

ortaya çıkartabilmektedir. Örgütlerin yaşamlarını devam ettirebilmesi, bu fırsat ve tehditleri 

rekabet avantajına dönüştürerek çevik davranmaları ve bunun sonucu olarak da firma 

performanslarını artırmaları gerekebilmektedir. 

Buradan yola çıkarak, bu çalışma farklı sektör, yaş ve büyüklükteki örgütlerin, içinde 

bulundukları rekabet ortamında sürdürülebilir olmalarını sağlayacak olan çeviklik olgusunda, 
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örgüt kültürünün etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca, farklı örgüt kültürlerinin 

ve çeviklik düzeylerinin, firma performansı üzerindeki etkisi de araştırmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmada örgüt kültürü modellerinden, Cameron Quinn’nin modelinden yararlanılmıştır. 

Literatürde örgüt kültürü, örgütsel çeviklik ve firma performansının aynı anda ele alındığı ve 

müşteri tutma, yenilik, finansal performansın birlikte değerlendirildiği bir araştırmaya 

rastlanılamamıştır. 

Bu araştırmada firma performansı ile kastedilen, kurumun veya örgütün performansıdır. 

Porter’a göre (1991) firma performansı, işletme stratejilerinin belirli bir dönem sonunda 

uygulamalardaki ve çıktılardaki hedeflere ulaşma derecesini, başka bir deyişle başarı 

düzeyini belirtmektedir. Firma performansı, temel ekonomik amaçlarına ulaşma düzeyinin 

yanı sıra, işletmenin değişen çevre koşullarına uyum becerisinin göstergesi ve rekabetteki 

varlığının sürdürülebilirliğinde yenilik başarısı ile de yakından ilgilidir. Bundan dolayı 

yenilik performansı, oldukça önemli bir firma performans kriteri olarak kabul edilmektedir 

(Hagedoorn & Cloodt, 2003).  Bu çalışmada ayrıca, örgütsel çevikliğin tanımındaki tüketiciyi 

memnun etme ifadesinden yola çıkarak, firma performansında müşteri tutma performansı da 

kullanılmıştır. Ginn vd.  (2010) müşteri tutma performansını, müşterinin firmayla olan bir iş 

ilişkisini sürdüğünü beyan etmesi olarak tanımlar. Firma stratejileri genelde finansal 

performansla değerlendirmeye alınır. Bunun sebebi, firmaların temel ekonomik hedeflerini 

gerçekleştirme derecesi hakkında araştırmacılara fikir vermesi düşüncesidir. Finansal 

performans bir kriter olarak ele alındığında değerlendirme için sıklıkla başvurulan ölçüm 

değişkenleri; ciro karlılığı, toplam varlık kârlılığı, yatırımların geri donuş̧ oranı, öz sermaye 

kârlılığı, vergilerden önce elde edilen gelirler, net gelirler gibi ekonomik hedeflerin 

değerlendirilmesine yönelik göstergelere ilişkin kombinasyonlar kullanılmaktadır 

(Venkatraman & Ramanujam, 1987). 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Örgüt kültürü 

Örgüt kültürü, işletmelerde çalışan örgüt üyelerinin, ortak davranış, tutum ve işbirliği içinde 

ve ortak amaçlar için çalışabilmesi için gerekli olan uyumun sağlanabilmesi için işgörenlerin 

davranışlarını şekillendiren, çalışanları ortak bir amaç doğrultusunda belirli hedeflere 

yönelten değerler bütünüdür (Campbell, 2004). Mintzberg kültürün, inanç ve değerleri olan 
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bir organizasyonun ruhu olduğunu ve tüm bunların nasıl ortaya çıktığını belirtmektedir 

(Khalid, R.Madhakomala, & Purwana, 2020). Denison ve Neale (1999), örgüt kültürünü bir 

örgütün yönetim sistemini oluşturan temel değerler, inançlar ve ilkeler olarak ortaya 

koymakta ve bu temel ilkeleri geliştiren uygulama ve davranışların örgüt kültürü olarak örgüt 

çalışanları için anlamlı olduğunu belirtmektedir. Cameron ve Quinn’e (2006) göre örgüt 

kültürü; değer yargıları, varsayımlar ve yorumlamalarla ifade edildiğine ve bu unsurlar, bazı 

ortak hususlar yardımıyla düzenlenebileceğine göre kültür tipleriyle ilgili bir model 

yaratılabilir. Araştırmacıların çalışmalarının temelini oluşturan “Rekabetçi Değerler Modeli” 

(Competing Values Framework), örgüt çalışmalarının önemli modellerinden biri olarak kabul 

edilmektedir.  

2.2. Örgütsel Çeviklik 

Örgütsel çeviklik, bir işletmenin değişime uyum sağlama veya değişime tepki verme 

kabiliyetidir. Ayrıca, işletmelerin uyumluluk ve yeniden düzenleme yeteneği, sürekli ve 

öngörülemeyen değişiklikler içeren bir ortamda hayatta kalma ve gelişme kabiliyetidir 

(Akkaya & Tabak, 2018) Goldman, çevikliğin değişime ve belirsizliğe etkin bir karşılık 

olduğunu ifade eder (Nafei, 2016). Dinamik ve değişen işletme çevresini yönetmek ve 

hayatta kalabilmek için işletmeler acısından rekabetin artık lokal değil global olması, gelişen 

teknoloji, hızlı değişen çevre ve bunun getirdiği imkanlarla tüketiciyi memnun etmesi, 

işletmelerin ve çevik olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Olbert, Prodoehl ve Worley (2017), 

örgütsel çevikliğin bir örgütün verimlilik üstünlüğü sonucu ortaya çıkan sürekli değişikliklere 

hızlı, etkin ve uzun süreli uyum sağlama kabiliyeti olduğunu belirtmektedir. 

2.3. Firma Performansı 

2.4. Örgüt Kültürü, Örgütsel Çeviklik ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler 

Üzerine Yapılan Araştırmalar 

Araştırmanın dayandığı model Cameron ve Quinn (1985)’nin çalışmasıdır. Bu çalışmada, 

örgütsel kültürlerin uyumu, gücü ve türü ile örgütsel etkililik arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktadır. Literatür, bir organizasyonun kültürünün gücü ve uyumunun yüksek 

performans seviyeleriyle nadiren ilişkilendirildiği önermelerle doludur. 334 yüksek eğitim 

kurumunun kültürlerinin karşılaştırılması, uyumlu kültürlere sahip olanlar ile uyumsuz 

kültürlere sahip olanlar arasında örgütsel etkinlik açısından anlamlı bir fark olmadığını ortaya 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

414 

 

koymuştur. Benzer şekilde, güçlü kültürlere sahip kurumlar, zayıf kültürlere sahip 

kurumlardan daha etkili değildir. Bununla birlikte çalışma, kurumların sahip olduğu kültür 

türünün -klan, adhokrasi, hiyerarşi veya Pazar- etkililik ve diğer örgütsel niteliklerle önemli 

bir ilişkiye sahip olduğuna işaret etti. Etkililiği açıklamada kültürel tipin uyum veya güçten 

daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Rekabetçi değerler modeli olarak da bilinen Cameron ve Quinn modelinin içinde yer alan 

dört kültür tipinin oluşumunda iki önemli boyuttan yararlanılmaktadır. Modelin ilk boyutu, 

esneklik odaklı olmak ile kontrol odaklı olmak arasında yer almaktadır. Esneklik odaklı 

olmak, yenilikçi olmak ve değişikliklere uyumlu olmak anlamında ifade edilirken; kontrol 

odaklı olmak tahmin edilebilirlik olarak ifade edilmektedir. Modelin diğer boyutu ise, içsel 

süreçlere odaklı olmak ile dışsal süreçlere odaklı olmak arasında yer almaktadır. İçsel 

süreçlere odaklı olmak, çalışan uyumu, çalışan birliği, içsel süreçlere yönelme olarak kabul 

edilirken; dışsal süreçlere yönelik olmak hedefleri gerçekleştirme, farklılaşma ve rekabete 

yönelme olarak kabul edilmektedir. 

Örgüt kültürü ile örgütsel çeviklik arasındaki ilişki, Khalid ve Purwana’nın (2020) yaptığı 

araştırma ile açıklanabilir. Bu makale, oldukça yüksek rekabetçi bir pazarda, liderliği ve 

örgüt kültürünü güçlendirerek rekabet gücüne ulaşmada örgütsel çevikliğin önemini ele 

almaktadır. Endonezya'daki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde girişimci liderliğin, örgüt 

kültürünün aracılık ettiği örgütsel çeviklik üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın örneklemini Endonezya'nın Doğu Jakarta kentindeki Endüstri Köyü 

merkezinden toplam 200 çalışan oluşturmaktadır. Bulgular, sırasıyla girişimci liderliğin ve 

örgüt kültürünün örgütsel çeviklik üzerinde olumlu ve anlamlı doğrudan etkilere sahip 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulguların, örgütsel çevikliği teşvik etmek ve ticari faydalar 

elde etmek için KOBİ girişimcilerine uygun liderlik ve örgüt kültürü için kılavuzluk 

edebileceği belirtilmiştir. Araştırmanın sınırlılığı olarak, yalnızca giyim sanayi sektöründen 

alınmış olmasıdır. Yeni çalışmalar için farklı KOBİ sektörlerine bakılması önerilmektedir. 

Ayrıca bu çalışmada tartışılan bağımsız değişkenlerin girişimci liderlik ve örgüt kültürü ile 

sınırlandırıldığı, örgütsel çevikliği etkileyebilecek daha fazla değişkeni incelemek için daha 

fazla araştırma yapılması önerilmektedir.  

Örgütsel çeviklik ile firma performansı arasındaki ilişki Uyeno (2019)’nun çalışması ile 

kurulabilir. Bu makalede Company Culture 500 veri setini dikkate alarak örgüt kültürünün 9 
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alt boyutunun firma performansına olan etkisi incelenmiştir. Çeviklik, bu alt boyutlardan 

biridir. Diğer kültür alt boyutları ise (iş birliği, müşteri odaklılık, çeşitlilik, uygulama, yenilik, 

bütünlük performansı ve saygı). Firma performansı olarak hisse senedi değeri ve aktif karlılık 

ele alınmıştır. Firma sektörleri olarak finans, teknoloji, imalat ile medya ve iletişim alınmış 

ve çevikliğin teknoloji firmaları üzerinde etkisi çalışan memnuniyeti açısından tespit 

edilmiştir. Fakat çevikliğin, teknoloji, finans ve imalat sektöründeki firmaların hisse senedi 

değerleri üzerinde etkisi tespit edilememiştir.  

Bu araştırmanın modelini oluşturan bir diğer ilişki örgüt kültürü ve firma performansı 

arasındaki ilişkidir. Bunun için Yılmaz vd. (2005)’nin araştırması ele alınmıştır. Bu 

araştırmada, kolektivizm ve güç mesafesi olan iki toplumsal kültür faktörünün, firma 

düzeyindeki yansımaları ve kültürel gücün organizasyonlarda müşteri ve öğrenme odaklı 

değer sistemlerinin gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Veriler, Kocaeli sanayi 

bölgesinde bulunan 134 imalat firmasından üst düzey yöneticiler ve en az beş çalışan ile yüz 

yüze görüşmeler yoluyla 1349 kişiden toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, müşteri ve 

öğrenme odaklı bir organizasyonel değer sisteminin, uygun toplumsal kültür faktörleri ile 

tamamlandığında ve güçlü bir organizasyon kültürü ile desteklendiğinde, firma performansını 

geliştirme ve iyileştirme olasılığının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kullanılan ölçek 

ağırlıklı olarak Denison’dan olacak şekilde farklı araştırmacılardan yola çıkarak 

oluşturulmuştur.  

2.5. Araştırmanın Hipotezleri, Soruları ve Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Klan kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık rolü vardır. 

 H1a: Klan kültürü örgütsel çevikliği etkiler. 

 H1b: Örgütsel çeviklik firma performansını etkiler. 

 H1c: Klan kültürü firma performansını etkiler. 

H2: Adhokrasi kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık rolü 

vardır.  

 H1a: Adhokrasi kültürü örgütsel çevikliği etkiler. 

 H1b: Örgütsel çeviklik firma performansını etkiler. 
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 H1c: Adhokrasi kültürü firma performansını etkiler. 

H3: Hiyerarşi kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık rolü 

vardır. 

 H1a: Hiyerarşi kültürü örgütsel çevikliği etkiler. 

 H1b: Örgütsel çeviklik firma performansını etkiler. 

 H1c: Hiyerarşi kültürü firma performansını etkiler. 

H4: Pazar kültürünün firma performansına etkisinde, örgütsel çevikliğin aracılık rolü vardır.  

 H1a: Pazar kültürü örgütsel çevikliği etkiler. 

 H1b: Örgütsel çeviklik firma performansını etkiler. 

 H1c: Pazar kültürü firma performansını etkiler. 

Hipotezlere ek olarak araştırma kapsamında belirlenen sorular şu şekildedir: 

1- Araştırmaya katılanların örgüt kültürü algıları, demografik özelliklere göre anlamlı 

farklılık gösterir mi? 

2- Araştırmaya katılanların örgütsel çeviklik algıları, demografik özelliklere göre anlamlı 

farklılık gösterir mi? 

3- Araştırmaya katılanların firma performansı algıları, demografik özelliklere göre 

anlamlı farklılık gösterir mi? 
 

Hipotezler kapsamında araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

3. Araştırma Yöntemi 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli ve Zonguldak illerindeki 

İmalat, Hizmet, IT, Perakende ve Tarım sektörlerine ait firma çalışanları oluşturmaktadır. 

Özellikle bu sektörlerde çalışanların seçilme sebebi, farklı örgüt kültürleri ile firmanın 

faaliyet yaşı ve firma çalışan sayılarının farklı yapılara sahip oldukları varsayımından 

kaynaklanmaktadır. Anket verileri, tesadüfî olmayan kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılarak, çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Bu kapsamda, 600 kişiye araştırma 

anketinin bulunduğu elektronik form bağlantısı gönderilmiş, 140 kişiden geri dönüş alınmış 

ve (cevaplama oranı: %23) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

3.2. Ölçme Araçları 

Araştırmada kullanılan soru formunun dört bölümünde cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

düzeyi, çalışma şekli, işyeri kıdemi, yönetici olup olmadığı, firmanın bulunduğu sektör, 

firmanın faaliyet yaşı, çalışan sayısına göre firmanın büyüklüğü bilgilerini içeren demografik 

sorular, ikinci bölümde örgütün kültür tipini belirlemeye yönelik örgüt kültürü ölçeği, üçüncü 

bölümde örgütün çeviklik düzeyini algılamaya yönelik örgütsel çeviklik ölçeği, son bölümde 

ise firmanın müşteri tutma, yenilik ve finansal performansları açısından firma performans 

algısının ölçüldüğü maddeler yer almaktadır. 

Örgüt Kültürü Ölçeği 

Örgüt kültürü ölçeği, Cameron ve Quinn’in modeli esas alınarak Deshpande vd. (1993) 

tarafından geliştirilmiş ve Karakılıç (2019) tarafından Türkçe uyarlaması ve geçerlilik 

çalışması yapılmıştır. Toplam 16 ifadeden oluşan ölçekteki maddeler 5’li Likert tipinde 

derecelendirilerek "1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Kesinlikle Katılıyorum" arasında 

puanlanmıştır. Ölçek, Klan kültürü, Adokrasi kültürü, Hiyerarşi kültürü ve Pazar kültürü 

olarak dört boyuttan oluşmaktadır.  
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Örgütsel Çeviklik Ölçeği 

Örgütsel çeviklik ölçeği, Sharifi ve Zhang (1999) tarafından geliştirilmiş ve Akkaya vd. 

(2018) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik çalışması yapılmıştır. Toplam 17 ifadeden 

oluşan ölçekteki maddeler 5’li Likert tipinde derecelendirilerek "1-Hiçbir Zaman” ile “5-Her 

Zaman" arasında puanlanmıştır. Ölçek, Yetkinlik, Esneklik, Cevap Verme ve Hız olarak dört 

boyuttan oluşmaktadır. 

Firma Performansı Ölçeği 

Firma performansını ölçmek üzere 3 farklı değişken ele dikkate alınmıştır. Bunlar müşteri 

tutma, yenilik ve finansal performanslardır. Bu kapsamda her bir performans için ayrı 

ölçekler kullanılmaktadır.  Müşteri tutma ölçeği Shin vd. (2015) tarafından geliştirilmiş ve 

Uğurlu vd. (2019) tarafından geçerlilik çalışması yapılmıştır. Ölçek 3 ifadeden oluşmaktadır. 

Yenilik performansı ölçeği Antoncic ve Hisrich (2001), Neely ve Hii (1998) ile Hagedoorn 

ve Cloodt (2003)’un, çalışmalarından birleştirilerek oluşturulmuş, Bulut vd. (2009) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek 7 ifadeden oluşmaktadır. Bu iki ölçekteki maddeler 5’li 

Likert tipinde derecelendirilerek "1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Kesinlikle Katılıyorum" 

arasında puanlanmıştır. Finansal performans ölçeği ise Denison (2002) ve Yılmaz, Alpkan ve 

Ergün (2005)’in çalışmalarından birleştirilerek oluşturulmuş, Bulut vd. (2009) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekte 3 madde yer almakta olup, maddeler 5’li Likert tipinde 

derecelendirilerek “1-Yetersiz” ile “5-Yüksek” arasında puanlanmıştır.  

3.3. Ölçeklerin Geçerlilik ve Faktör Analizleri 

Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır.  Örgüt Kültürü ölçeği için toplam 4 

faktörlü bir yapı incelenmiştir. İncelenen yapıda Klan boyutu için 4, Adhokrasi boyutu için 4, 

Hiyerarşi boyutu için 4 ve Pazar boyutu için 4 madde ölçekte yer almaktadır. Doğrulayıcı 

Faktör Analizi sonucunda model uyum kriterleri incelenmiş ve istenilen sınırlarda 

olmadığından dolayı modifikasyon indekslerine bakılmıştır. Bunun sonucunda öncelikle 

Pazar1 maddesi, ölçeğin Pazar Kültürü boyutunu anlamlı derecede etkilemediği, Pazar3, 

Klan3 ve Adhokrasi3 maddelerinin ise diğer faktörler altındaki değişkenlerle bir kovaryans 

bağlantısına sahip olduğu için ölçekten çıkartılarak analiz yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de 

listelenmiştir. 
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Tablo 1: Örgüt Kültürü Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Katsayıları 

Madde Path Faktör β0 β1 S.E. C.R. P 

Klan4 <--- Klan 0,766 1 

   Klan2 <--- Klan 0,807 0,95 0,103 9,207 <0,001 

Klan1 <--- Klan 0,611 0,61 0,088 6,92 <0,001 

Adhokrasi4 <--- Adhokrasi 0,911 1 

   Adhokrasi2 <--- Adhokrasi 0,832 0,99 0,081 12,239 <0,001 

Adhokrasi1 <--- Adhokrasi 0,383 0,48 0,107 4,516 <0,001 

Hiyerarsi4 <--- Hiyerarşi 0,742 1 

   Hiyerarsi3 <--- Hiyerarşi 0,611 0,93 0,136 6,838 <0,001 

Hiyerarsi2 <--- Hiyerarşi 0,419 0,6 0,128 4,656 <0,001 

Hiyerarsi1 <--- Hiyerarşi 0,307 0,48 0,142 3,392 <0,001 

Pazar4 <--- Pazar 0,668 1 

   Pazar2 <--- Pazar 0,205 0,26 0,104 2,512 0,012 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

 

Örgüt Kültürü ölçeğindeki Pazar1, Pazar3, Klan3 ve Adhokrasi3 maddeleri ölçekten 

çıkartıldığında elde edilen çözüm ile CMIN=137,763, DF=47, p<0,001, CMIN/DF=2,931, 

RMSEA=0,118, NFI=0,818, CFI=0,868, GFI=0,855 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

bulunmuştur. Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına gelmektedir.Örgüt Kültürü ölçeğine ait 

standartlaştırılmış yol katsayıları Şekil 2’de yer almaktadır.  

Şekil 2: Örgüt Kültürü Ölçeğinin Standartlaştırılmış Yol Katsayıları 

 

Örgütsel Çeviklik ölçeği için toplam 4 faktörlü bir yapı incelenmiştir. İncelenen yapıda 

Yetkinlik boyutu için 8, Esneklik boyutu için 3, Cevap Verme boyutu için 3 ve Hız boyutu 

için 3 madde ölçekte yer almaktadır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda model uyum 
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kriterleri incelenmiş ve istenilen sınırlarda olmadığından dolayı modifikasyon indekslerine 

bakılmıştır. Bunun sonucunda, ölçeğin Yetkinlik5, Yetkinlik7, Esneklik2, CevapVerme2 ve 

Hız3 maddelerinin ise diğer faktörler altındaki değişkenlerle bir kovaryans bağlantısına sahip 

olduğu için ölçekten çıkartılarak analiz yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de listelenmiştir. 

Tablo 2: Örgütsel Çeviklik Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Katsayıları 

Madde Path Faktör β0 β1 S.E. C.R. P 

AgileYetkin8 <--- Yetkinlik 0,685 1 

   AgileYetkin6 <--- Yetkinlik 0,723 0,94 0,127 7,386 <0,001 

AgileYetkin3 <--- Yetkinlik 0,733 0,8 0,107 7,472 <0,001 

AgileYetkin2 <--- Yetkinlik 0,698 0,818 0,114 7,151 <0,001 

AgileEsnek3 <--- Esneklik 0,852 1 

  

<0,001 

AgileEsnek1 <--- Esneklik 0,748 0,886 0,093 9,506 <0,001 

AgileCevap3 <--- Cevap Verme 0,777 1 

   AgileHiz2 <--- Hız 0,764 1 

   AgileCevap1 <--- Cevap Verme 0,821 1,062 0,1 10,613 <0,001 

AgileYetkin4 <--- Yetkinlik 0,342 0,406 0,12 3,397 <0,001 

AgileHiz1 <--- Hız 0,801 1,012 0,125 8,094 <0,001 

AgileYetkin1 <--- Yetkinlik 0,670 0,896 0,13 6,886 <0,001 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

Örgütsel çeviklik ölçeğindeki Yetkinlik5, Yetkinlik7, Esneklik2, CevapVerme2 ve Hız3 

maddeleri ölçekten çıkartıldığında elde edilen çözüm ile CMIN=107,333,763, DF=46, 

p<0,001, CMIN/DF=2,333, RMSEA=0,098, NFI=0,883, CFI=0,928, GFI=0,899 olarak, 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına 

gelmektedir. Örgütsel Çeviklik ölçeğine ait standartlaştırılmış yol katsayıları Şekil 3’de yer 

almaktadır.  
Şekil 3: Örgütsel Çeviklik Ölçeğinin Standartlaştırılmış Yol Katsayıları 
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Firma Performansı ölçeği için toplam 3 faktörlü bir yapı incelenmiştir. İncelenen yapıda 

Müşteri Tutma için 3, Yenilik boyutu için 7 ve Finansal Performans boyutu için 3 madde 

ölçekte yer almaktadır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda model uyum kriterleri 

incelenmiş ve istenilen sınırlarda olmadığından dolayı modifikasyon indekslerine bakılmıştır. 

Bunun sonucunda Yenilik7 diğer faktörler altındaki değişkenlerle bir kovaryans bağlantısına 

sahip olduğu için ölçekten çıkartılarak analiz yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de listelenmiştir. 

Tablo 3: Firma Performansı Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Katsayıları 

Madde Path Faktör β0 β1 S.E. C.R. P 

FirPerMusteri3 <--- MusteriTutma 0,649 1 

   FirPerMusteri2 <--- MusteriTutma 0,889 1,388 0,174 7,976 <0,001 

FirPerMusteri1 <--- MusteriTutma 0,835 1,409 0,178 7,906 <0,001 

FirPerYenilik3 <--- Yenilik 0,881 1 

   FirPerYenilik2 <--- Yenilik 0,896 1,014 0,066 15,314 <0,001 

FirPerYenilik1 <--- Yenilik 0,85 0,992 0,072 13,74 <0,001 

FinansalPer3 <--- Finansal 0,999 1 

   FinansalPer2 <--- Finansal 0,931 0,933 0,034 27,174 <0,001 

FinansalPer1 <--- Finansal 0,911 0,936 0,039 24,224 <0,001 

FirPerYenilik4 <--- Yenilik 0,866 0,907 0,064 14,262 <0,001 

FirPerYenilik5 <--- Yenilik 0,833 0,903 0,068 13,214 <0,001 

FirPerYenilik6 <--- Yenilik 0,675 0,945 0,101 9,34 <0,001 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

Firma Performansı ölçeğindeki Yenilik7 maddesi ölçekten çıkartıldığında elde edilen çözüm 

ile CMIN=87,367, DF=51, p<0,001, CMIN/DF=1,713, RMSEA=0,072, NFI=0,941, 

CFI=0,974, GFI=0,904 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. Bu da modelin 

iyi düzeyde uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Firma Performansı ölçeğine ait 

standartlaştırılmış yol katsayıları Şekil 4’de yer almaktadır.  

  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

422 

 

Şekil 4: Firma Performansı Ölçeğinin Standartlaştırılmış Yol Katsayıları 

 

 

3.4. Ölçeklerin Güvenilirliği  

Ölçeklerin güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha değerine bakılarak, Örgüt Kültür 

Ölçeği 0,851, Örgütsel Çeviklik Ölçeği 0,902 ve Firma Performansı ölçeği 0,896 olarak tespit 

edilmiştir. Her üç ölçeğin de güvenilir olduğu söylenebilir. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Bulguların analizi için SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Demografik özellikler 

incelendiğinde çalışanların % 40,7’si kadın, % 59,3’ü erkektir. Yaş grupları % 73,6 ile 36-55 

aralığında yoğunlaşmış olup, ortalama yaş 42,57 olmuştur. Medeni duruma göre % 72,3 ile 

çoğunluğu evliler oluşturmaktadır. Eğitim düzeyleri açısından, lisans ve lisansüstü 

grubundaki çalışanlar toplamın % 92,1 gibi yüksek bir kısmını oluşturmaktadır. Çalışma 

şekillerine göre %92,9’luk gibi baskın bir oranla beyaz yakalı çalışanların görüşleri elde 

edilmiştir.  İşyeri kıdeminde % 39,3 oranını ilk 5 yıllık çalışanlar oluşturmakta olup, ortalama 

kıdem yılı 10,56’dır. Çalışanların ise % 60,7’sini yönetici konumunda olanlar 

oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırmaya katılanların % 56,4’ü İmalat sektöründe, % 55’i 20 yılın 

üzerinde yaşa sahip bir firmada, % 53,6 ise çalışan sayısı 250’nin üzerinde olan büyük ölçekli 

firmalarda çalışmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 4’de listelenmiştir. 
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Tablo 4: Demografik Özelliklerin Dağılımı 
 

Demografik Değişken Sayı Yüzde  Demografik Değişken Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 83 59,3  Firmanın Sektörü Hizmet 41 29,3 

Kadın 57 40,7  IT 12 8,6 

Yaş Grupları 26-35 34 24,3  İmalat 79 56,4 

36-45 50 35,7  Perakende 7 5 

46-55 53 37,9  Tarım 1 0,7 

55'den Büyük 3 2,1  Yönetici mi? Evet 85 60,7 

Medeni 

Durum 

Evli 101 72,1  Hayır 55 39,3 

Bekâr 39 27,9  Firmanın Yaşı 0-5 Yıl 8 5,7 

Eğitim 

Düzeyi 

Lise 11 7,9  6-10 Yıl 24 17,1 

Lisans 72 51,4  11-20 Yıl 31 22,1 

Lisansüstü 57 40,7  21-30 Yıl 20 14,3 

Çalışma 

Şekli 

Mavi Yakalı 10 7,1  31-50 Yıl 13 9,3 

Beyaz Yakalı 130 92,9  51-90 Yıl 22 15,7 

İşyeri Kıdemi 0-5 Yıl 55 39,3  91 Yıl ve Üzeri 22 15,7 

6-10 Yıl 29 20,7  Firmanın 

Büyüklüğü 

10'dan Az Çalışan 16 11,4 

11-15 Yıl 16 11,4  10-49 Çalışan 20 14,3 

16-20 Yıl 16 11,4  50-249 Çalışan 29 20,7 

21 Yıl ve 

Üzeri 

24 17,1  250-1999 Çalışan 29 20,7 

     2000 ve Üzeri 

Çalışan 

46 32,9 

4.1. Betimsel İstatistikler 

Bu bölümde araştırmada kullanılan gizil değişkenlere ilişkin betimsel analiz sonuçlarına yer 

verilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda; firma performansı boyutlarından finansal 

performans ile klan kültürü arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Buna karşın, klan 

kültürü ile örgütsel çeviklik arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=0.54, p<.01), klan kültürü ile 

firma performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=-0.48, p<.01), adhokrasi kültürü ile 

örgütsel çeviklik arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=0.72, p<.01), adhokrasi kültürü ile 

firma performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=-0.52, p<.01), hiyerarşi kültürü ile 

örgütsel çeviklik arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=0.49, p<.01), hiyerarşi kültürü ile firma 

performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=-0.43, p<.01), pazar kültürü ile örgütsel 

çeviklik arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=0.53, p<.01) ve Pazar kültürü ile firma 

performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=-0.43, p<.01 ilişkiler olduğu tespit 

edilmiştir. Bunların yanında, firma çalışanlarının hem örgütsel çevikliği algıladıkları (x̅ = 

3.93) hem de firma performansı algısına sahip oldukları (x̅ = 3.81) görülmektedir.  
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4.2. Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Analizi 

Araştırma modeli kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde çoklu regresyon 

analizi yöntemi olan YEM tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezleri 

test etmek amacıyla, araştırmanın bağımsız değişkenleri olan Klan, Adhokrasi, Hiyerarşi ve 

Pazar kültürü ile bağımlı değişkenler örgütsel çeviklik ve firma performansı arasında 

oluşturulan yapısal eşitlik modellemesine ait analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Ölçüm modeli kapsamında, analiz sonuçlarındaki tahminler incelendiğinde Klan kültürü, 

çeviklik ve firma performansı değişkenlerine ait elde edilen tüm katsayıların istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ait veriler Tablo 5’de listelenmiştir. 

Tablo 5: Ölçüm Modeline Ait Yol Katsayıları ve Anlamlılık Düzeyleri (Klan Kültürü) 
Ölçüm Modeli β0 β1 S.E. C.R. P 

Yetkinlik <--- Çeviklik 0,85 0,922 0,157 5,859 <0,001 

Esneklik <--- Çeviklik 0,88 1,31 0,168 7,799 <0,001 

CevapVerme <--- Çeviklik 1,028 1,361 0,164 8,279 <0,001 

HIZ <--- Çeviklik 0,831 1 

   MusteriTutma <--- FirPerf 0,694 1,279 0,352 3,635 <0,001 

Yenilik <--- FirPerf 0,763 2,105 0,532 3,955 <0,001 

Finansal <--- FirPerf 0,375 1 

   Klan4 <--- Klan 0,791 1 

   Klan2 <--- Klan 0,802 0,912 0,109 8,352 <0,001 

Klan1 <--- Klan 0,579 0,556 0,088 6,342 <0,001 

AgileYetkin8 <--- Yetkinlik 0,605 1 

   AgileYetkin6 <--- Yetkinlik 0,647 0,952 0,129 7,372 <0,001 

AgileYetkin3 <--- Yetkinlik 0,71 0,878 0,133 6,595 <0,001 

AgileYetkin2 <--- Yetkinlik 0,796 1,056 0,149 7,105 <0,001 

AgileEsnek3 <--- Esneklik 0,875 1 

   AgileEsnek1 <--- Esneklik 0,728 0,84 0,093 9,007 <0,001 

AgileCevap3 <--- CevapVerme 0,825 1 

   AgileHiz2 <--- HIZ 0,786 1 

   AgileCevap1 <--- CevapVerme 0,774 0,943 0,09 10,439 <0,001 

AgileYetkin4 <--- Yetkinlik 0,297 0,4 0,126 3,176 0,001 

AgileHiz1 <--- HIZ 0,779 0,957 0,116 8,265 <0,001 

AgileYetkin1 <--- Yetkinlik 0,792 1,2 0,169 7,084 <0,001 

FirPerMusteri3 <--- MusteriTutma 0,671 1 

   FirPerMusteri2 <--- MusteriTutma 0,866 1,308 0,157 8,333 <0,001 

FirPerMusteri1 <--- MusteriTutma 0,845 1,38 0,167 8,263 <0,001 

FirPerYenilik3 <--- Yenilik 0,868 1 

   FirPerYenilik2 <--- Yenilik 0,843 0,966 0,062 15,649 <0,001 

FirPerYenilik1 <--- Yenilik 0,831 0,985 0,079 12,518 <0,001 

FinansalPer3 <--- Finansal 0,998 1 

   FinansalPer2 <--- Finansal 0,931 0,935 0,034 27,191 <0,001 

FinansalPer1 <--- Finansal 0,912 0,937 0,039 24,242 <0,001 

FirPerYenilik4 <--- Yenilik 0,88 0,937 0,068 13,827 <0,001 

FirPerYenilik5 <--- Yenilik 0,881 0,97 0,08 12,15 <0,001 

FirPerYenilik6 <--- Yenilik 0,678 0,964 0,105 9,177 <0,001 
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β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

 

Klan kültürü, çeviklik ve firma performansı değişkenlerinin dâhil edildiği YEM analizi 

yapılarak, uyum iyiliği indeksleri incelenmiştir. Analizin önerdiği şekilde e4-e5, e19-e20, 

e20-e21 ve e19-e26 değişkenleri arasında kovaryanslar kurulmuştur. Bunun sonucunda elde 

edilen çözüm ile CMIN=676,161, DF=310, p<0,001, CMIN/DF=2,181, RMSEA=0,092, 

NFI=0,785, CFI=0,869, GFI=0,759 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. 

Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ölçüm modeline ait standart yol 

katsayıları Şekil 5’de gösterilmektedir. 

Şekil 5: Klan Kültürü Bazında Ölçüm Modeli Standart Yol Katsayıları 

 

Ölçüm modeli kapsamında, analiz sonuçlarındaki tahminler incelendiğinde Adhokrasi 

kültürü, çeviklik ve firma performansı değişkenlerine ait elde edilen tüm katsayıların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ait veriler Tablo 6’de listelenmiştir. 

Tablo 6: Ölçüm Modeline Ait Yol Katsayıları ve Anlamlılık Düzeyleri (Adhokrasi 

Kültürü) 

Ölçüm Modeli β0 β1 S.E. C.R. P 

Yetkinlik <--- Ceviklik 0,928 1,061 0,163 6,502 <0,001 

Esneklik <--- Ceviklik 0,874 1,286 0,162 7,929 <0,001 

CevapVerme <--- Ceviklik 0,972 1,283 0,155 8,271 <0,001 

HIZ <--- Ceviklik 0,825 1 

   MusteriTutma <--- FirPerf 0,719 1,217 0,304 4,002 <0,001 

Yenilik <--- FirPerf 0,684 1,757 0,414 4,249 <0,001 

Finansal <--- FirPerf 0,412 1 

   AgileYetkin8 <--- Yetkinlik 0,648 1 

   



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

426 

 

AgileYetkin6 <--- Yetkinlik 0,694 0,954 0,121 7,866 <0,001 

AgileYetkin3 <--- Yetkinlik 0,718 0,83 0,117 7,089 <0,001 

AgileYetkin2 <--- Yetkinlik 0,711 0,88 0,126 7,006 <0,001 

AgileEsnek3 <--- Esneklik 0,878 1 

   AgileEsnek1 <--- Esneklik 0,726 0,834 0,093 8,949 <0,001 

AgileCevap3 <--- CevapVerme 0,834 1 

   AgileHiz2 <--- HIZ 0,803 1 

   AgileCevap1 <--- CevapVerme 0,765 0,923 0,091 10,088 <0,001 

AgileYetkin4 <--- Yetkinlik 0,282 0,354 0,116 3,061 0,002 

AgileHiz1 <--- HIZ 0,762 0,916 0,112 8,213 <0,001 

AgileYetkin1 <--- Yetkinlik 0,723 1,023 0,144 7,102 <0,001 

FirPerMusteri3 <--- MusteriTutma 0,677 1 

   FirPerMusteri2 <--- MusteriTutma 0,868 1,299 0,154 8,458 <0,001 

FirPerMusteri1 <--- MusteriTutma 0,838 1,356 0,163 8,337 <0,001 

FirPerYenilik3 <--- Yenilik 0,888 1 

   FirPerYenilik2 <--- Yenilik 0,903 1,013 0,064 15,789 <0,001 

FirPerYenilik1 <--- Yenilik 0,859 0,994 0,07 14,215 <0,001 

FinansalPer3 <--- Finansal 0,997 1 

   FinansalPer2 <--- Finansal 0,932 0,936 0,034 27,235 <0,001 

FinansalPer1 <--- Finansal 0,913 0,938 0,039 24,28 <0,001 

FirPerYenilik4 <--- Yenilik 0,844 0,877 0,064 13,682 <0,001 

FirPerYenilik5 <--- Yenilik 0,81 0,871 0,069 12,617 <0,001 

FirPerYenilik6 <--- Yenilik 0,668 0,928 0,1 9,249 <0,001 

Adhokrasi4 <--- Adh 0,919 1 

   Adhokrasi2 <--- Adh 0,825 0,973 0,078 12,54 <0,001 

Adhokrasi1 <--- Adh 0,377 0,47 0,105 4,474 <0,001 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

Adhokrasi kültürü, çeviklik ve firma performansı değişkenlerinin dâhil edildiği YEM analizi 

yapılarak, uyum iyiliği indeksleri incelenmiştir. Analizin önerdiği şekilde e4-e5, e7-e15, ve 

e25-e26 değişkenleri arasında kovaryanslar kurulmuştur. Bunun sonucunda elde edilen 

çözüm ile CMIN=593,283, DF=311, p<0,001, CMIN/DF=1,908, RMSEA=0,081, 

NFI=0,812, CFI=0,900, GFI=0,776 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. 

Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ölçüm modeline ait standart yol 

katsayıları Şekil 6’de gösterilmektedir. 
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Şekil 6: Adhokrasi Kültürü Bazında Ölçüm Modeli Standart Yol Katsayıları 

 

Ölçüm modeli kapsamında, analiz sonuçlarındaki tahminler incelendiğinde Hiyerarşi kültürü, 

çeviklik ve firma performansı değişkenlerine ait elde edilen tüm katsayıların istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ait veriler Tablo 7’de listelenmiştir. 

Tablo 7: Ölçüm Modeline Ait Yol Katsayıları ve Anlamlılık Düzeyleri (Hiyerarşi 

Kültürü) 
Ölçüm Modeli β0 β1 S.E. C.R. P 

Yetkinlik <--- Ceviklik 0,934 1,108 0,176 6,301 <0,001 

Esneklik <--- Ceviklik 0,851 1,322 0,176 7,497 <0,001 

CevapVerme <--- Ceviklik 0,992 1,337 0,17 7,844 <0,001 

HIZ <--- Ceviklik 0,817 1 

   MusteriTutma <--- FirPerf 0,707 1,047 0,243 4,315 <0,001 

Yenilik <--- FirPerf 0,687 1,497 0,323 4,629 <0,001 

Finansal <--- FirPerf 0,469 1 

   AgileYetkin8 <--- Yetkinlik 0,646 1 

   AgileYetkin6 <--- Yetkinlik 0,681 0,939 0,12 7,795 <0,001 

AgileYetkin3 <--- Yetkinlik 0,733 0,849 0,118 7,185 <0,001 

AgileYetkin2 <--- Yetkinlik 0,705 0,875 0,126 6,951 <0,001 

AgileEsnek3 <--- Esneklik 0,891 1 

   AgileEsnek1 <--- Esneklik 0,715 0,809 0,094 8,626 <0,001 

AgileCevap3 <--- CevapVerme 0,819 1 

   AgileHiz2 <--- HIZ 0,78 1 

   AgileCevap1 <--- CevapVerme 0,779 0,957 0,093 10,239 <0,001 

AgileYetkin4 <--- Yetkinlik 0,328 0,413 0,117 3,536 <0,001 

AgileHiz1 <--- HIZ 0,785 0,972 0,12 8,127 <0,001 

AgileYetkin1 <--- Yetkinlik 0,704 0,998 0,144 6,941 <0,001 

FirPerMusteri3 <--- MusteriTutma 0,673 1 

   FirPerMusteri2 <--- MusteriTutma 0,871 1,311 0,156 8,383 <0,001 
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FirPerMusteri1 <--- MusteriTutma 0,838 1,365 0,165 8,268 <0,001 

FirPerYenilik3 <--- Yenilik 0,856 1 

   FirPerYenilik2 <--- Yenilik 0,874 1,017 0,062 16,486 <0,001 

FirPerYenilik1 <--- Yenilik 0,864 1,037 0,08 12,982 <0,001 

FinansalPer3 <--- Finansal 0,997 1 

   FinansalPer2 <--- Finansal 0,932 0,936 0,034 27,28 <0,001 

FinansalPer1 <--- Finansal 0,913 0,939 0,039 24,309 <0,001 

FirPerYenilik4 <--- Yenilik 0,854 0,921 0,073 12,616 <0,001 

FirPerYenilik5 <--- Yenilik 0,832 0,928 0,077 12,066 <0,001 

FirPerYenilik6 <--- Yenilik 0,681 0,981 0,108 9,063 <0,001 

Hiyerarsi4 <--- Hiyerarsi 0,716 1 

   Hiyerarsi3 <--- Hiyerarsi 0,621 0,977 0,163 5,988 <0,001 

Hiyerarsi2 <--- Hiyerarsi 0,456 0,674 0,148 4,566 <0,001 

Hiyerarsi1 <--- Hiyerarsi 0,348 0,565 0,16 3,524 <0,001 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

Hiyerarşi kültürü, çeviklik ve firma performansı değişkenlerinin dâhil edildiği YEM analizi 

yapılarak, uyum iyiliği indeksleri incelenmiştir. Analizin önerdiği şekilde e4-e5, e7-e15, e19-

e20, e25-e26 ve e37-e38 değişkenleri arasında kovaryanslar kurulmuştur. Bunun sonucunda 

elde edilen çözüm ile CMIN=671,080, DF=335, p<0,001, CMIN/DF=2,003, RMSEA=0,085, 

NFI=0,786, CFI=0,878, GFI=0,765 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. 

Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ölçüm modeline ait standart yol 

katsayıları Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Şekil 7: Hiyerarşi Kültürü Bazında Ölçüm Modeli Standart Yol Katsayıları 
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Ölçüm modeli kapsamında, analiz sonuçlarındaki tahminler incelendiğinde Pazar kültürü, 

çeviklik ve firma performansı değişkenlerine ait elde edilen tüm katsayıların istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ait veriler Tablo 8’da listelenmiştir. 

Tablo 8: Ölçüm Modeline Ait Yol Katsayıları ve Anlamlılık Düzeyleri (Pazar Kültürü) 

Ölçüm Modeli β0 β1 S.E. C.R. P 

Yetkinlik <--- Ceviklik 0,960 1,101 0,18 6,122 <0,001 

Esneklik <--- Ceviklik 0,812 1,289 0,179 7,204 <0,001 

CevapVerme <--- Ceviklik 0,968 1,355 0,174 7,77 <0,001 

HIZ <--- Ceviklik 0,818 1 

   MusteriTutma <--- FirPerf 0,696 1,011 0,231 4,385 <0,001 

Yenilik <--- FirPerf 0,688 1,452 0,305 4,759 <0,001 

Finansal <--- FirPerf 0,477 1 

   AgileYetkin8 <--- Yetkinlik 0,617 1 

   AgileYetkin6 <--- Yetkinlik 0,669 0,966 0,127 7,625 <0,001 

AgileYetkin3 <--- Yetkinlik 0,719 0,871 0,127 6,856 <0,001 

AgileYetkin2 <--- Yetkinlik 0,723 0,939 0,137 6,865 <0,001 

AgileEsnek3 <--- Esneklik 0,900 1 

   AgileEsnek1 <--- Esneklik 0,708 0,794 0,097 8,202 <0,001 

AgileCevap3 <--- CevapVerme 0,840 1 

   AgileHiz2 <--- HIZ 0,769 1 

   AgileCevap1 <--- CevapVerme 0,759 0,909 0,091 9,993 <0,001 

AgileYetkin4 <--- Yetkinlik 0,330 0,434 0,123 3,541 <0,001 

AgileHiz1 <--- HIZ 0,796 0,998 0,123 8,141 <0,001 

AgileYetkin1 <--- Yetkinlik 0,736 1,092 0,157 6,952 <0,001 

FirPerMusteri3 <--- MusteriTutma 0,671 1 

   FirPerMusteri2 <--- MusteriTutma 0,875 1,321 0,158 8,367 <0,001 

FirPerMusteri1 <--- MusteriTutma 0,836 1,365 0,166 8,234 <0,001 

FirPerYenilik3 <--- Yenilik 0,843 1 

  

<0,001 

FirPerYenilik2 <--- Yenilik 0,855 1,01 0,061 16,668 <0,001 

FirPerYenilik1 <--- Yenilik 0,877 1,069 0,082 12,967 <0,001 

FinansalPer3 <--- Finansal 0,997 1 

   FinansalPer2 <--- Finansal 0,932 0,936 0,034 27,286 <0,001 

FinansalPer1 <--- Finansal 0,913 0,939 0,039 24,313 <0,001 

FirPerYenilik4 <--- Yenilik 0,904 0,989 0,072 13,713 <0,001 

FirPerYenilik5 <--- Yenilik 0,846 0,958 0,075 12,74 <0,001 

FirPerYenilik6 <--- Yenilik 0,671 0,982 0,109 8,999 <0,001 

Pazar4 <--- Pazar 0,737 1 

   Pazar2 <--- Pazar 0,186 0,215 0,109 1,974 0,048 

β0 : Standart Yol Katsayıları, β1 : Standart Olmayan Yol Katsayıları 

Pazar kültürü, çeviklik ve firma performansı değişkenlerinin dâhil edildiği YEM analizi 

yapılarak, uyum iyiliği indeksleri incelenmiştir. Analizin önerdiği şekilde e4-e5, e7-e15, e19-

e20 ve e21-e25 değişkenleri arasında kovaryanslar kurulmuştur. Bunun sonucunda elde 

edilen çözüm ile CMIN=609,037, DF=285, p<0,001, CMIN/DF=2,137, RMSEA=0,090, 

NFI=0,796, CFI=0,879, GFI=0,764 olarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. 

Bu da modelin uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ölçüm modeline ait standart yol 

katsayıları Şekil 8’de gösterilmektedir. 
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Şekil 8: Pazar Kültürü Bazında Ölçüm Modeli Standart Yol Katsayıları 

 

Hipotez Testleri 

Klan kültürü ile firma performansı arasındaki dolaylı etki 0,125 ve %95 güven aralığı 0,029-

0,348 olarak elde edilmiş ve bu aralık 0 değerini içermediği için dolaylı etki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonrasında örgütsel çevikliğin, klan kültürü ve 

firma performansı arasında kısmi aracılık rolü üstlendiği görülmektedir. Analize ait sonuçlar 

Tablo 9’de yer almaktadır. 

Tablo 9: Klan Kültürünün Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel 

Çevikliğin Aracılık Rolü 
  Sonuç Değişkenleri 

 Örgütsel 

Çeviklik 

  Firma Performansı 

  β SH β SH 

Klan Kültürü (a) 0,382** 0,070   

R2 0,405     

Klan Kültürü (c')   0,125* 0,048 

Örgütsel Çeviklik (b)     0,326** 0,099 

R2   0,820 

Dolaylı Etki     0,125* (0,029-0,348) 

** p<0,001, * p<0,05     

H1 hipotezi için oluşturulan modele ait yol katsayıları Şekil 9’da yer almaktadır. 
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Şekil 9: H1 Hipotez Modeli Yol Katsayıları (Klan Kültürü) 

 

Analiz sonrasında H1a, H1b ve H1c hipotezleri doğrulanmıştır. 

Adhokrasi kültürü ile firma performansı arasındaki dolaylı etki 0,213 ve %95 güven aralığı  

0,017-0,764 olarak elde edilmiş ve bu aralık 0 değerini içermediği için dolaylı etki 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonrasında örgütsel çevikliğin, 

adhokrasi kültürü ve firma performansı arasında tam aracılık rolü üstlendiği görülmektedir. 

Analize ait sonuçlar Tablo 10’da yer almaktadır.  

Tablo 10: Adhokrasi Kültürünün Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel 

Çevikliğin Aracılık Rolü 

  Sonuç Değişkenleri 

 

Örgütsel 

Çeviklik   Firma Performansı 

  β SH Β SH 

Adhokrasi Kültürü (a) 0,565** 0,071 

  R2 0,078 

  Adhokrasi Kültürü (c') 

  

0,110 0,089 

Örgütsel Çeviklik (b) 

  

0,377* 0,158 

R2 

  

0,847 

Dolaylı Etki 

  

0,213* (0,017-0,764) 

** p<0,001, * p<0,05 

    
H2 hipotezi için oluşturulan modele ait yol katsayıları Şekil 10’da yer almaktadır. 
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Şekil 10: H2 Hipotez Modeli Yol Katsayıları (Adhokrasi Kültürü) 

 

Analiz sonrasında H2a ve H2b hipotezleri doğrulanmış, fakat H2c hipotezi Adhokrasi 

kültürünün firma performansındaki doğrudan etkisi anlamsız olduğu için (β=0,110, p=0,218) 

doğrulanmamıştır. 

Hiyerarşi kültürü ile firma performansı arasındaki dolaylı etki 0,450 ve %95 güven aralığı  

0,043-1,747 olarak elde edilmiş ve bu aralık 0 değerini içermediği için dolaylı etki 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yapılan analiz sonrasında örgütsel çevikliğin, 

hiyerarşi kültürü ve firma performansı arasında tam aracılık rolü üstlendiği görülmektedir. 

Analize ait sonuçlar Tablo 11’de yer almaktadır.  

Tablo 11: Hiyerarşi Kültürünün Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel 

Çevikliğin Aracılık Rolü 

  Sonuç Değişkenleri 

 

Örgütsel 

Çeviklik   Firma Performansı 

  β SH Β SH 

Hiyerarşi Kültürü (a) 0,664** 0,123 

  R2 0,684 

  Hiyerarşi Kültürü (c') 

  

-0,052 0,133 

Örgütsel Çeviklik (b) 

  

0,377* 0,158 

R2 

  

0,829 

Dolaylı Etki 

  

0,450* (0,043-1,747) 

** p<0,001, * p<0,05 

     

H3 hipotezi için oluşturulan modele ait yol katsayıları Şekil 11’da yer almaktadır. 
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Şekil 11: H3 Hipotez Modeli Yol Katsayıları (Hiyerarşi Kültürü) 

 

Analiz sonrasında H3a ve H3b hipotezleri doğrulanmış, fakat H3c hipotezi Hiyerarşi 

kültürünün firma performansındaki doğrudan etkisi anlamsız olduğu için (β=-0,052, p=0,698) 

doğrulanmamıştır. 

Pazar kültürü ile firma performansı arasındaki dolaylı etki 0,888 ve %95 güven aralığı  

-0,034-3,005 olarak elde edilmiş ve bu aralık 0 değerini içerdiği için dolaylı etki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Yapılan analiz sonrasında örgütsel çevikliğin, pazar kültürü ve 

firma performansı arasında aracılık rolü üstlenmediği görülmektedir. Analize ait sonuçlar 

Tablo 12’de yer almaktadır.  

Tablo12: Pazar Kültürünün Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel 

Çevikliğin Aracılık Rolü 

  Sonuç Değişkenleri 

 

Örgütsel 

Çeviklik   Firma Performansı 

  β SH Β SH 

Pazar Kültürü (a) 0,793* 0,386 

  R2 0,905 

  Pazar Kültürü (c') 

  

-0,406 2,075 

Örgütsel Çeviklik (b) 

  

1,121 2,384 

R2 

  

0,911 

Dolaylı Etki 

  

0,888 (-0,034-3,005) 

** p<0,001, * p<0,05 

     

H4 hipotezi için oluşturulan modele ait yol katsayıları Şekil 12’da yer almaktadır. 
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Şekil 12: H4 Hipotez Modeli Yol Katsayıları (Pazar Kültürü) 

 

Analiz sonrasında H4a hipotezi doğrulanmış, H4b hipotezi ise örgütsel çevikliğin firma 

performansına etkisi anlamsız olduğu (β=1,121, p=0,638) için doğrulanmamıştır. H4c hipotezi 

de Pazar kültürünün firma performansındaki doğrudan etkisi anlamsız olduğu için (β=-0,406, 

p=0,845) doğrulanmamıştır. 

Demografik Özellikler Açısından Fark Testleri 

Hipotezlere ek olarak araştırma kapsamında belirlenen sorulara ait fark testlerinin sonuçları 

aşağıda yer almaktadır.  

Örgüt kültürü algılarının demografik özellikler açısından farklılıkları  

Cinsiyet, medeni durum, çalışma şekli, eğitim düzeyi açısından örgüt kültürü algılarında 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Bununla birlikte, grupları arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilen değişkenlere ait sonuçlar Tablo 13 ve Tablo 14’de listelenmiştir. Bu sonuçlara 

göre klan ve hiyerarşi kültürlerinde yönetici olanlar ile olmayanlar arasında, Pazar kültüründe 

sektörlere göre, tüm örgüt türlerinde firma yaşına göre p<0,05 bulunmuştur.  

Tablo14: Örgüt Kültürünün t-Testi Sonuçları 

Örgüt Kültürü   Grup N Ort. SS t p 

Klan 
Yönetici 

mi? 

Evet 85 3,59 0,93 
2,086 0,039 

Hayır 55 3,24 1,00 

Hiyerarşi 
Yönetici 

mi? 

Evet 85 3,65 0,83 -

2,150 
0,033 

Hayır 55 3,96 0,83 
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Tablo14: Örgüt Kültürünün ANOVA-Testi Sonuçları 

Örgüt Kültürü   Grup N Ort. SS F p 

Pazar Sektör 

Hizmet 41 4,28 0,56 

3,097 0,018 

IT 12 3,58 0,76 

İmalat 79 4,05 0,71 

Perakende 7 3,79 0,70 

Tarım 1 3,50 . 

Klan Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,50 0,64 

2,770 0,014 

6-10 Yıl 24 3,47 1,16 

11-20 Yıl 31 3,19 1,15 

21-30 Yıl 20 3,72 0,71 

31-50 Yıl 13 3,43 0,86 

51-90 Yıl 22 3,14 0,73 

91 Yıl ve Üzeri 22 3,50 0,78 

Adhokrasi Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,54 0,50 

3,600 0,002 

6-10 Yıl 24 3,81 1,05 

11-20 Yıl 31 3,53 0,95 

21-30 Yıl 20 3,68 0,92 

31-50 Yıl 13 3,33 0,92 

51-90 Yıl 22 3,05 0,76 

91 Yıl ve Üzeri 22 3,82 0,79 

Hiyerarşi Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 3,97 0,99 

2,965 0,010 

6-10 Yıl 24 4,18 1,05 

11-20 Yıl 31 3,35 0,70 

21-30 Yıl 20 3,89 0,52 

31-50 Yıl 13 3,44 0,75 

51-90 Yıl 22 3,84 0,51 

91 Yıl ve Üzeri 22 3,86 1,03 

Pazar Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,44 0,62 

2,181 0,049 

6-10 Yıl 24 4,40 0,72 

11-20 Yıl 31 3,87 0,86 

21-30 Yıl 20 3,98 0,68 

31-50 Yıl 13 3,81 0,52 

51-90 Yıl 22 4,05 0,41 

91 Yıl ve Üzeri 22 4,07 0,62 

Örgütsel çeviklik algılarının demografik özellikler açısından farklılıkları  

Cinsiyet, medeni durum, çalışma şekli, eğitim düzeyi açısından örgütsel çeviklik algılarında 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Bununla birlikte, grupları arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilen değişkenlere ait sonuçlar Tablo 15’de listelenmiştir. Bu sonuçlara göre örgütsel 

çevikliğin esneklik ve hız boyutlarında iş yeri kıdemine göre, yetkinlik, hız ve cevap verme 

boyutları ve genel çeviklik düzeylerinde firma yaşına göre, cevap verme ve hız boyutlarında 

firma büyüklüğüne göre p<0,05 bulunmuştur.  
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Tablo15: Örgütsel Çeviklik ANOVA-Testi Sonuçları 

Örgütsel Çeviklik   Grup N Ort. SS F p 

Esneklik 
İş Yeri 

Kıdemi 

0-5 Yıl 55 3,40 1,12 

3,587 0,008 

6-10 Yıl 29 3,55 0,95 

11-15 Yıl 16 3,56 0,95 

16-20 Yıl 16 3,48 0,70 

21 Yıl ve Üzeri 24 3,36 0,84 

Hız 
İş Yeri 

Kıdemi 

0-5 Yıl 55 3,40 1,12 

2,940 0,023 

6-10 Yıl 29 3,55 0,95 

11-15 Yıl 16 3,56 0,95 

16-20 Yıl 16 3,48 0,70 

21 Yıl ve Üzeri 24 3,36 0,84 

Genel Çeviklik 
İş Yeri 

Kıdemi 

0-5 Yıl 55 3,40 1,12 

2,492 0,046 

6-10 Yıl 29 3,55 0,95 

11-15 Yıl 16 3,56 0,95 

16-20 Yıl 16 3,48 0,70 

21 Yıl ve Üzeri 24 3,36 0,84 

Yetkinlik Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,44 0,57 
  

6-10 Yıl 24 4,24 0,76 
  

11-20 Yıl 31 3,84 0,82 
  

21-30 Yıl 20 4,14 0,56 2,913 0,011 

31-50 Yıl 13 3,71 0,76 
  

51-90 Yıl 22 3,87 0,44 
  

91 Yıl ve Üzeri 22 4,35 0,53 
  

Esneklik Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,50 0,60 

4,353 0,000 

6-10 Yıl 24 4,15 1,05 

11-20 Yıl 31 3,95 0,97 

21-30 Yıl 20 3,95 0,87 

31-50 Yıl 13 3,46 0,75 

51-90 Yıl 22 3,09 0,87 

91 Yıl ve Üzeri 22 4,05 0,89 

Cevap Verme Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,50 0,53 

4,221 0,001 

6-10 Yıl 24 4,25 1,03 

11-20 Yıl 31 4,00 0,82 

21-30 Yıl 20 4,00 0,95 

31-50 Yıl 13 3,54 0,75 

51-90 Yıl 22 3,25 0,81 

91 Yıl ve Üzeri 22 4,16 0,81 

Genel Çeviklik Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,44 0,52 

4,021 0,001 

6-10 Yıl 24 4,17 0,87 

11-20 Yıl 31 3,93 0,70 

21-30 Yıl 20 4,02 0,74 

31-50 Yıl 13 3,66 0,47 

51-90 Yıl 22 3,40 0,54 

91 Yıl ve Üzeri 22 4,09 0,69 

Cevap Verme 
Firma 

Boyutu 

10'dan Az 

Çalışan 
16 4,34 0,65 

2,221 0,070 10-49 Çalışan 20 4,10 0,60 

50-249 Çalışan 29 4,03 0,95 

250-1999 Çalışan 29 3,95 1,06 
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2000 ve Üzeri 

Çalışan 
46 3,65 0,93 

Hız 
Firma 

Boyutu 

10'dan Az 

Çalışan 
16 4,25 0,52 

2,555 0,042 

10-49 Çalışan 20 3,88 0,69 

50-249 Çalışan 29 3,97 0,87 

250-1999 Çalışan 29 4,03 1,00 

2000 ve Üzeri 

Çalışan 
46 3,59 0,83 

 

Firma performansı algılarının demografik özellikler açısından farklılıkları  

Cinsiyet, medeni durum, çalışma şekli, eğitim düzeyi açısından firma performansı algılarında 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Bununla birlikte, grupları arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilen değişkenlere ait sonuçlar Tablo 16 ve Tablo 17’de listelenmiştir. Bu sonuçlara 

göre finansal performansta yönetici olanlar ile olmayanlar arasında, yaş ve sektörler arasında, 

yenilik, finansal ve genel firma performansında firma büyüklüğüne göre p<0,05 bulunmuştur.  

Tablo16: Firma Performansı t-Testi Sonuçları 

Firma Performansı   Grup N Ort. SS t p 

Finansal 
Yönetici 

mi? 

Evet 85 3,69 0,90 -

4,296 
0,000 

Hayır 55 4,27 0,71 
 

Tablo17: Firma Performansı ANOVA-Testi Sonuçları 

Firma Performansı   Grup N Ort. SS F p 

Finansal Yaş 

26-35 34 3,38 1,03 

5,961 0,001 
36-45 50 3,32 1,05 

46-55 53 3,62 0,82 

55'den Büyük 3 3,55 1,35 

Finansal Sektör 

Hizmet 41 3,73 0,82 

2,869 0,026 

IT 12 3,53 0,78 

İmalat 79 4,12 0,84 

Perakende 7 3,52 1,25 

Tarım 1 3,00 . 

Finansal Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 3,71 0,76 

4,486 0,000 

6-10 Yıl 24 4,17 0,76 

11-20 Yıl 31 3,48 0,91 

21-30 Yıl 20 4,08 0,93 

31-50 Yıl 13 3,38 0,84 

51-90 Yıl 22 4,44 0,54 

91 Yıl ve Üzeri 22 3,97 0,87 

Genel Firma 

Performansı 
Firma Yaşı 

0-5 Yıl 8 4,03 0,62 

2,236 0,043 6-10 Yıl 24 3,81 0,72 

11-20 Yıl 31 3,53 0,64 
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21-30 Yıl 20 4,00 0,73 

31-50 Yıl 13 3,55 0,61 

51-90 Yıl 22 4,00 0,46 

91 Yıl ve Üzeri 22 3,94 0,70 

Yenilik 
Firma 

Boyutu 

10'dan Az 

Çalışan 
16 3,89 0,70 

2,975 0,022 

10-49 Çalışan 20 3,61 0,84 

50-249 Çalışan 29 3,07 1,06 

250-1999 Çalışan 29 3,75 1,06 

2000 ve Üzeri 

Çalışan 
46 3,62 0,80 

Finansal 
Firma 

Boyutu 

10'dan Az 

Çalışan 
16 3,40 0,69 

5,787 0,000 

10-49 Çalışan 20 3,75 0,56 

50-249 Çalışan 29 3,55 1,06 

250-1999 Çalışan 29 4,29 0,74 

2000 ve Üzeri 

Çalışan 
46 4,17 0,83 

Genel Firma 

Performansı 

Firma 

Boyutu 

10'dan Az 

Çalışan 
16 3,85 0,44 

2,950 0,022 

10-49 Çalışan 20 3,75 0,56 

50-249 Çalışan 29 3,47 0,65 

250-1999 Çalışan 29 3,98 0,76 

2000 ve Üzeri 

Çalışan 
46 3,94 0,66 

 

5. Sonuç ve Öneriler  

Yapılan bu çalışmada, örgüt kültürü türleri ile firma performansı değişkeni arasındaki ilişki 

ve bu ilişkide örgütsel çevikliğüin aracılık etkisinin olup olmadığı ampirik olarak test edilmek 

suretiyle araştırılmıştır. Çalışmanın analizinde değişkenler arasında ilişkide korelasyon 

katsayıları ve kurulan modelin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda klan, adhokrasi ve hiyerarşi kültürleri ile firma 

performansı arasında, örgütsel çevikliğin aracılık etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Pazar 

kültürü ile firma performansı arasında ise örgütsel çevikliğin aracılık etkisi tespit 

edilememiştir. Ayrıca adhokrasi ve hiyerarşi kültürlerinde, örgütsel çevikliğin tam aracılık, 

klan kültüründe ise kısmi aracılık rolünde olduğu bulgusuna rastlanılmıştır.  

Araştırma sonucunda, çalışanların takım çalışması, işbirliği ve motivasyonlarını artırmaya 

yönelik algıları pozitif yönde arttığında, işyerinde esneklik, hız, cevap verme çevikliği 

düzeylerinin de artacağını, çalışanların işyerinde denetime yönelik algıları pozitif yönde 

arttığında çalışanların çeviklik düzeylerinin de artacağını ileri sürmek mümkündür. 
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Çalışmadan elde edilen sonuçlar, örgütün genel başarısı ve performansı açısından yapılması 

gerekenler hakkında yöneticilere yol göstericidir. Yöneticiler tarafından çalışanların 

motivasyonunun sağlanması, takım çalışmasını güçlendirmeye yönelik faaliyetler ve buna 

uygun bir örgüt kültürünün yaratılması, çalışanların yönetimle ilgili kararlara yönelik algısını 

olumlu yönde etkileyecektir. Kültür, örgüt içinde çalışanların birbirleri ve dış çevreyle olan 

uyumunu artırır. Örgüt yöneticilerinin, çalışanlar arasında iletişimi ve iş birliğini 

geliştirmeleri, örgütlerde bilgi akışının da güçlenmesini ve örgütün çevredeki olayları 

gözleme ve izlemede örgütsel kapasitesini artıracaktır. Dolayısıyla örgütlerin üzerinde etki 

yaratan değişken olayların yer aldığı çevreye, çalışanların yeni bilgileri entegre etmesinde 

örgüt kültürünün rolü büyüktür. Çevredeki değişimi algılamada başarılı olan örgüt çalışanları, 

karar alma süreçlerinde ve aldıkları kararları uygulamada daha başarılı olurlar.  

Çalışmanın kısıtlı bir örneklem ile uygulandığı dikkate alındığında, daha fazla örgüt ve 

çalışanlar üzerinde araştırılması elde edilen bulguların genellenebilirliğini artıracaktır.  
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1.Giriş 

Liderlik davranışları üzerine günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun nedeni, 

örgütlerin gittikçe artan rekabet gücü ve değişen şartlar karşısında liderliğin öneminin 

kavranması ve liderlik üzerinde araştırma yapılması gereğinin hissedilmeye başlanmasıdır. 

Çünkü örgüt içinde liderlerin sergiledikleri davranışlar, doğrudan çalışanlara etki etmekte ve 

çalışanların davranışları buna göre yön bulmaktadır (Erol ve Köroğlu, 2013). Bu bağlamda 

liderlik genel olarak olumlu bir süreç olarak algılanmakta ve araştırmalar da genellikle bu 

olumlu özellikler üzerine yoğunlaşmakladır. Olumlu liderlik türleri ile ilgili oldukça fazla 

araştırma yapılmasına rağmen yıkıcı, toksik ve narsist liderlik gibi olumsuz liderlik türleri ile 

ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Tepper, 2007; Uzunbacak, Yıldız ve Uzun, 

2019). Oysaki bu tür liderlik yaklaşımları çalışanların performansını, etkililiğini, üretimini ve 

örgüt içi işbirliğini olumsuz etkilemektedir. Halta olumsuz liderlik yaklaşımları liderin 

kendine, örgüte, izleyenlere ve etkileşimde bulunanların ailelerine de zarar verebilmektedir 

(Gündüz ve Dedekorkut, 2014).  

Olumsuz liderliği sadece liderin kişilik özellikleri açısından tanımlamak olumsuz liderliği 

anlamlandırmak için yeterli değildir. Bunların yanında motivasyon, durum ve zorlayıcı 

etkenler gibi özellikler de olumsuz liderliğin ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca 

çevre koşulları, rekabet unsurları ve liderin karakter özellikleri de lideri olumsuz davranışlara 

sevk edebilmektedir (Goldman, 2006). Olumsuz liderlik, izleyenler üzerinde baskı kuran, 

kendisinden çekinilen, kişileri ve grupları zorlama ile onları çalıştıran, çoğu zaman etkin 

karar alamayan veya başarısı tartışılan, başarıyı kendine mal eden, farklılıkları 

yakalayamayan ve farklılıkları bir güç olarak değerlendiremeyen engelleyici lider 

davranışları olarak tanımlanmaktadır (Çetin ve Beceren, 2007).  
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Olumsuz lider davranışları yönetim, psikoloji ve siyaset bilimleri gibi değişik alanlardaki 

araştırmacıların ilgisini çekmekte ve liderliğin karanlık yüzünü oluşturan faktörlerin ortaya 

çıkarılmasına yönelik önemli ipuçları ortaya atılmaktadır. Bu liderlik yaklaşımları, aslında 

liderliğin çalışanlar üzerindeki hoşnutsuzluk, yılgınlık ve yıldırma gibi yönetici davranışları 

ile açıklanmaktadır. Olumsuz liderlik davranışları ve tutumları “Küçük Tiranlık (Ashforth, 

1994); İstismarcı Liderlik (Tepper, 2000); Kötü Liderlik (Kellerman, 2004); Yıkıcı Liderlik 

(Reed ve Bullis, 2009; Aasland, Skogstad, Notelaers, Nielsen ve Kinarsen 2010); Narsislik 

Liderlik (Glad, 2002; Williams, 2005; Rosenthal ve Pittinsky, 2006) ve Toksik (Zehirleyici) 

Liderlik (Whicker, 1996; Reed, 2004; Lipman-Blumen, 2003; Goldman, 2006) gibi 

yaklaşımlardır. 

Günümüz bilgi çağında yöneticilerin olumsuz davranışlar göstermeleri, örgüt kültüründe var 

olanı destekleyerek ya da yayarak, çalışanların endişe duymalarına ve risklerle 

karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra olumsuz yönetim tarzıyla yönetilen 

örgütlerde umutsuzluk, kızgınlık, moral bozukluğu, iletişim sorunu, işe gelmeme ve çalışan 

devir oranında artış, işi tamamen bırakma ve örgütsel sinizmin artması gibi birçok 

olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmada, olumsuz davranışlar 

sergileyen ve çalışanlar tarafından sevilmeyen, kuşku ile bakılan lider tiplerinden biri olan 

toksik liderliğin örgütsel sessizliğe etkisi ilgili alanyazın ışığında ele alınmıştır. 

2. Toksik Liderlik 

Toksik liderlik, örgüte ve örgütteki çalışanlara olumsuz biçimde etki eden genellikle 

çalışanlarda bir performans kaybına sebebiyet veren olumsuz davranışların bulunduğu 

liderlik biçimidir. Toksik liderler sergiledikleri hareketlerde, çevresindeki insanları 

düşünmemekte ve bencilce davranmaktadırlar. Toksik liderlerin hareketleri, başkalarına zarar 

verebilmektedir. 

2.1. Toksik ve Toksik Örgüt Kavramı 

Toksik kelimesi Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (2018)’nde; “sağlığa zararlı, zehirli, 

toksik maddeye bağlı olan” biçiminde tanımlanmıştır.  Bacal (2000) tarafından örgütler bir 

süreç olarak ele alınmaktadır. Bacal (2000)’a göre bir tarafta iyi çalışan örgütler, ortada etkili 

olan fakat daha iyi olabilecek örgütler ve diğer tarafta da iyi olmasına rağmen yöneticilerine 

ve çalışanlarına zarar veren toksik bir örgüte sahip olunabilmektedir. Frost (2007)’un 
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tanımına göre toksik örgüt; iş görenlerin özgüvenlerini negatif yönde etkileyen, onların işe 

yönelik görevlere odaklanmalarını azaltan ve duygusal olarak yıpranmalarına yol açan bir 

yapıdır. Toksik örgütün genellikle iş görenlerini işlevsiz kılan son derece sağlıksız bir örgüt 

iklimine sahip olduğu vurgulanmaktadır (Kusy ve Holloway, 2009). 

Bacal’ın (2000) ifadelerine göre toksik bir örgütü sağlıklı iş yerlerinden farklı kılan iki temel 

nitelik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, toksik örgütün kötü performans ve karar verme 

geçmişinin bulunmasıdır. İkinci ise toksik örgütün normal iş yükü problemlerinin dışında 

aşırı tatminsizlik ve stres ile karakterize olmasıdır.. Toksik örgütler büyük ölçüde kontrollü 

ve kısıtlayıcı bir niteliğe sahiptir. Toksik örgütlerde bireylerarası ilişkiler, benmerkezci bir 

şekilde kurulmaktadır (Frost, 2007). 

2.2. Toksik Liderliğin Tanımı 

Liderlik olgusu kavramı hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Liderlik olgusu, özellikle 

insan ilişkilerinin merkezinde bulunması sebebiyle doktrinde birçok yazar tarafından ilgiyle 

karşılanmıştır. Yapılan araştırmalar ele alındığında söz konusu kavramın iki farklı yönde bir 

incelemeye tabi tutulduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, başarılı bir liderin sahip olması 

gereken özellikleri konu edinmektedir. Diğer araştırmalar ise liderlerin bulundukları ortamları 

ele almakta başarıya ulaşmada ortamın etkisini belirlemeye çalışmaktadır (Koçel, 2014). 

Liderlik teorisi ile liderin, üyelerin motivasyonlarına ve verimliliklerine ne ölçüde fayda 

sağladı açıklanmaktadır. Lider sözcüğü, kavramsal olarak olumlu bir çağrışım yaratmaktadır. 

Ancak lider sözcüğünün sahip olduğu olumsuz anlam çoğu zaman net bir biçimde 

anlaşılamamaktadır. Zararlı birtakım hareketler sergileyen ve ekibini yanlış yönlendiren 

birçok lider bulunmaktadır. Bu tür liderler, hareketleriyle bireyleri yetersizliklere 

yönlendirmekte ve çalışanlarda bir yılgınlığa sebebiyet vermektedirler. Dolayısıyla liderin 

olumlu yönlerinin yanında olumsuz hareketlerinin de incelenmesi gerektiği, liderin ‘kasti ve 

sinsi’ davranışlarının yapılacak çeşitli araştırmalarla açıklığa kavuşturulması gerektiği 

söylenebilir (Reyhanoğlu ve Akın, 2016). 

Toksik liderlik, örgüte ve örgütteki çalışanlara olumsuz biçimde etki eden genellikle 

çalışanlarda bir performans kaybına sebebiyet veren olumsuz davranışların bulunduğu 

liderlik biçimidir. Toksik liderler sergiledikleri hareketlerde, çevresindeki insanları 

düşünmemekte ve bencilce davranmaktadırlar. Toksik liderlerin hareketleri, başkalarına zarar 
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verebilmektedir. Ancak toksik liderler ile belirli amaçlar doğrultusunda örgüte ve çalışanlara 

olumsuz etkilerde bulunan liderler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bencilce 

davranışlarda bulunma, sadece kendisini beğenen, kötü niyet taşıyan, çalışma arkadaşlarına 

karşı sömürücü davranışlar sergileme gibi özellikleri de içerisinde barındırmaktadır (Kırbaç, 

2013). 

2.3. Toksik Liderlik Özellikleri ve Davranışları 

Liderlik davranışları genel özellikleri itibariyle birbirlerine benzerlik göstermektedir. Ancak 

bazı liderlik uygulamalarının, özellikle hâkimiyet kurma ve baskı oluşturma konusunda 

farklılıklar oluşturduğu söylenebilir. Liderlik kavramı, bir kişinin diğer başka bireyler 

üzerinde, sahip olduğu özellikler nedeniyle bir baskı kurma düşüncesini ön plana 

çıkarabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak toksik liderlik başta olmak üzere bazı liderlik 

türlerinde, çevrede kurulan baskı, çok daha sert birtakım uygulamalarla kendisini 

göstermektedir. Temel olarak toksik liderliğin sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanabilir 

(İzgüden, Eroymak ve Erdem, 2016): 

 Liderin yüceltilmesi, liderin çevresinde yer alan grubun ise fazlaca aşağılanması, 

 Liderin çevresinin, baskı altında tutulması, özgür bir biçimde davranmalarının önüne 

geçilmesi, 

 Liderin yaptığı hataların inkâr edilmesi veya görmezden gelinmesi, 

 Liderin, sürekli bir ihtişam kriteri etrafında değerlendirilmesi, yaptıklarının tamamının 

olumlu bir biçimde ele alınması, 

Padilla, Hogan ve Kaiser (2007)’in geliştirdikleri toksik üçlü modelinde yapının, örgütün 

üyelerin, örgütün genel yapısı ve liderin sahip olduğu genel özellikler arasında paylaştırıldığı 

görülmektedir. Modelde, duyarlı takipçiler içerisinde yer alan konformerler, toksik liderin 

altında, etkisiz bir biçimde görev alan ve buna istinaden de yeterli düzeyde tepki veremeyen, 

hatta tepkisiz kalan bireyleri temsil etmektedir. Gizliden anlaşma yapanlar ise toksik liderin 

yönetiminden zarar görmemek için toksik liderler ile gizli bir anlaşma içerisine giren, toksik 

liderin uygulamalarına karşı çıkmayan bireyleri ifade etmek için kullanılmaktadır. İletken 

ortam, toksik liderin idaresi altında bulunan bir yapının sahip olduğu özellikleri 

belirtmektedir. Yapının iletkenliği, toksik liderden gelen unsurlara göre değişkenlik 

göstermektedir. Son olarak da zarar veren, bölen liderler, toksik liderin genel özelliklerini 
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ifade etmektedir. Geniş bir çerçevede değerlendirildiğinde toksik liderlik davranışlarını 

aşağıdaki unsurları ile ele almaktadır (Lipman-Blumen, 2010): 

 Hayatın hemen hemen her alanında kendisine yer bulan bir hak olan özgür düşünme 

ve fikirlerini özgürce bile getirme hakkına, şiddetle karşılık vermekte, bu hakkın 

kullanılmasını engellemeye çalışmaktadır. 

 Kendisinin belirlediği sınırlar içerisinde kalmaları konusunda insanları zorlamakta, 

bireylerin hayal kurmalarının ya da bir başka şeye inanmalarının önüne geçmektedir. 

Böylece bireyleri lidere muhtaç hale getirmekte, insanların çok daha kolay bir 

biçimde yönlendirebilmektedir. 

 Çevresindeki insanların sahip oldukları endişe ve korkulardan beslenmekte, bu korku 

ve endişelerin kalıcı hale gelmesi için çaba sarf etmektedir. 

 Bireylerin eleştirilerini, tehdit ile bastırmaya çalışmakta, farklı seslerin yükselmesini 

engellemektedir. 

 Çevrenin, herhangi bir konu ile ilgili olarak getirdiği faydalı çözüm önerilerini sert bir 

tepki vererek geçersiz kılmaya çalışmaktadır. 

 Kuralları göz önünde bulundurmaksızın örgüt yapısını yalnızca kendi isteği ile 

şekillendirmektedir. 

 Kendisine rakip olabilecek bireylerin işlerini zorlaştırmakta, yarattığı korku iklimi ile 

insanların liderlik pozisyonuna geçmelerini engellemektedir. 

 Uzun bir dönem boyunca varlığını koruyacak totaliter bir rejim oluşturmaya 

çalışmaktadır. 

 Kendisine ulaşılmasını güçleştirmekte, bireyler ile kendisi arasında sağlam, sert bir 

yapı oluşturmaktadır. 

 İtaat etme kabiliyeti bulunmayan ve nispeten güçsüz olan örgüt üyelerini olabildiğince 

hızlı bir biçimde sürecin dışına itmektedir. 

 Sahip olunan liderlik gücünü ne pahasına olursa olsun muhafaza etmeye 

çalışmaktadır. 

 Kıt kaynakları, çevrenin çıkarları göz önünde bulundurulmadan dağıtmaktadır. 

Bu belirtilen davranışlar göz önünde bulundurulduğunda, toksik liderlerin sorunlardan ve 

olumsuzluklardan beslendikleri ve bu olumsuzluklar içerisinde kendilerine uygun bir düzen 

yaratmaya çalıştıkları söylenebilir. Toksik liderler, sert ve net uygulamalar ile başarıya 
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ulaşmaya çalışmakta, uyumsuzluk gösteren bireyleri sistemin dışına itmektedirler. Toksik 

liderlerin bu tür davranışları, genel olarak zarar verme odaklı şeklinde nitelendirilebilir. 

2.4. Toksik Liderliğin Boyutları 

Toksik liderliğin dört boyut halinde incelenmesi mümkündür. Bu boyutlar; değer bilmezlik, 

çıkarcılık, bencillik ve olumsuz ruhsal durum şeklinde sıralanabilir (Kırbaç, 2013). 

2.4.1. Değer Bilmezlik 

Toksik liderlerin davranışları incelendiğinde, kendilerini değiştirmeye yatkın olmadıkları 

görülmektedir. Bir örgütte yöneticiler, çalışanlara saygı duymayacak şekilde kurallarda 

diledikleri gibi değişikliğe gidebilmektedirler. Yöneticilerin otoritelerini korumak adına 

çalışanları korkuttukları, bu şekilde örgütü yönetmeye çalıştıkları söylenebilir (Bitirim ve 

Eğinli, 2008). Wilson-Starks’e (2003) göre, toksik bir ortamda çalışan bireylerin düşünceleri 

ile toksik liderlerin düşünceleri birbirlerine paralel olduğunda, söz konusu çalışanlar 

ödüllendirilmekte, farklı düşüncelere sahip olunması durumunda çalışanlar 

cezalandırılmaktadır. Örgüt içerisinde toksik liderin eylemlerinin tamamını onaylayan, toksik 

liderin taleplerini itiraz etmeden yerine getiren bireyler kolaylıkla terfi almakta, şirket 

içerisinde iyi pozisyonlarda görev alabilmektedir. Buna karşın toksik liderlerin eylemlerini 

sorgulayan yeri geldiğinde toksik lideri eleştiren bireyler ise hak ettikleri terfileri 

alamamakta, bekledikleri ilerlemeyi kaydedememektedirler. Toksik lider, içerisinde 

bulunduğu ortamı olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. Bu nedenle toksik liderin 

bulunduğu bir ortamda iş bırakma oranının yüksek olduğu, üretimin ise oldukça sınırlı 

miktarda kaldığı söylenebilir (Goldman, 2006: 733). 

2.4.2. Çıkarcılık 

Çıkarcılık; diğer bireylere karşı saygısızca davranışlar sergileme, onları aşağılama, küçük 

görme ve işe karşı doyumsuzluk, isteksizlik gibi davranışlarla etkisini göstermektedir. Bunun 

yanında korku duygusu ile kişileri yönlendirmeye ve güdülemeye çalışma, çalışanları tehdit 

etme, duygusal baskılarda bulunma ve karşıdaki kişinin düşüncelerine önem vermeme gibi 

davranışlar da çıkarcılık boyutunda ortaya çıkmaktadır (Career Advice Monster, 2012). 
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2.4.3. Bencillik 

Toksik yöneticiler sıklıkla “ben” ifadesini tercih ettikleri, elde edilen başarıyı örgütün bir 

başarısı olarak görmedikleri söylenebilir. Toksik liderler, yapıcı değillerdir. Daima olumsuz 

birtakım mesajlarla kendi egolarını tatmin etmeyi amaçlamaktadırlar. Toksik yöneticilerin 

çalışanlara karşı korku duygusunu kullandıkları, örgüt içerisinde sevgiyle hareket etmedikleri 

söylenebilir. Toksik liderlerin çalışanlardan makamlarına karşı saygı göstermelerini talep 

ettikleri görülmektedir (Henley, 2003). 

Bir kurumda yöneticilerin toksik davranışlar içerisine girmeleri durumunda kurum içerisinde 

güçlü veya zayıf düzeyde toksik özellikler etkili olabilecektir. Yalnızca kendisini düşünen, 

çalışanlarının düşüncelerine önem vermeyen ve bencil davranışlar sergileyen liderler, esas 

sorumluluklarını yerine getiremeyen, kurumda sağlıklı bir çalışma ortamı tesis 

edemeyeceklerdir. Çalışanların kurum içerisinde daha verimli çalışabilmelerini sağlamak, 

onları kurumun önemli bir parçası haline getirmek, liderlerin toksik davranışlardan 

kurtulmaları ile mümkün olabilecektir. Liderlerin toksik özelliklerden kurtulabilmeleri ise 

kişisel ve kurumsal bir çabayı gerekli kılmaktadır (Bitirim ve Eğinli, 2008).  

2.4.4. Olumsuz Ruhsal Durum 

Kellerman (2004), olumsuz ruhsal durum ile ilgili olarak toksik liderlerin sahip oldukları 

yıkıcı davranışları ifade etmek üzere kötü niyetli, dar görüşlü, sert, yozlaştıran davranışlar 

gibi nitelendirmelerde bulunmuştur. Toksik liderlerde, duygusuzluğun da etkisiyle soğuk 

davranışlar görülebilmekte, ikili ilişkilerde ölçüsüz birtakım hareketlere rastlanılabilmektedir. 

Toksik liderlerin davranışları sıklıkla yıkıcı etki göstermektedir. Toksik liderlerin davranışları 

incelendiğinde öncelikle karşı tarafı büyülediği, sonrasında manipüle ettiği ve son olarak da 

karşı tarafın kuyusunu kazdığı söylenebilir. Toksik liderlerin bu türden davranışları hem bir 

kuruma hem de bir şahsa yönelik olabilmektedir. Bu davranışların kurumsal kültür açısından 

da ikili ilişkiler anlamında da yıkıcı sonuçlara sebebiyet verdiği söylenebilir. 

3. Örgütsel Sessizlik 

Başarıyı hedefleyen bütün kurum ve kuruluşların kurumsal performanslarını artırmak 

amacıyla modern tekniklere başvurması kaçınılmazdır. Modern yönetim tekniklerinden biride 

çalışanların yönetime katılımı olarak adlandırılmaktadır. Yapılan faaliyet ve işlerin nasıl daha 

iyi yapılabileceğini çalışanların kendilerinin bileceğinden hareketle oluşturulan kavram 
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büyük ilgi görmüştür. Bu kavram çerçevesinde çalışanların yönetime aktif katılımları 

beklenmekte ve yöneticilerin çalışanlardan alacakları girdiler vasıtası ile kurum 

performansını daha ileriye götürmesi hedeflenmektedir. 

Yöneticilerin liderlik tarzları ve örgütsel iklim kamu çalışanlarının hareket tarzlarını etkileyen 

önemli iki faktördürler. Öncelikle içinde bulundukları kurumun özgürlükçü ve çalışan 

fikirlerine önem veren bir kurum kültürüne sahip olduğunu değerlendiren çalışanların 

örgütsel faaliyetlere katılımı artacaktır. Ayrıca bu özgürlükçü kültürü destekleyen liderlerin 

varlığı kamu çalışanlarının kuruma yönelik yaratıcı ve yenilikçi görüş ve düşüncelerini 

açıklamakta cesaretlendirecektir. Çalışanların kuruma yönelik yenilikçi ve yaratıcı görüşlerini 

açıklamayıp kendilerine saklamaları literatürde örgütsel sessizlik olarak adlandırılmaktadır 

(Kılıç ve diğerleri, 2014). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi örgütsel sessizliğin temelinde 

yatan sessizlik davranışının bilinçli, amaçlı, kasıtlı ve aktif bir şekilde yapılmasıdır 

(Çavuşoğlu, 2014). Çalışanların bilinçli bir şekilde sessiz kalması kurumsal açıdan olumsuz 

sonuçlara sebep olacaktır. Örgütsel sessizlik; kurumun gelişimini ve çeşitli iyileştirmelerin 

yapılmasını engeller ve kurumsal gelişmeyi yavaşlatır (Alparslan ve Kayalar, 2012). Bu 

sebeplerle kurum içinde örgütsel sessizliği engelleyici veya azaltıcı tedbirlerin alınması 

kurumsal amaçlara ulaşılabilmesi için önemlidir. Örgütsel sessizliğe sebep olan etmenlerin 

tespit edilmesi diğer önemli bir konudur. Örgütsel sessizliğe sebep olan veya katkıda bulunan 

diğer faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. 

3.1. Örgütsel Sessizlik Kavramı 

Kavramsal olarak ele alındığında örgütsel sessizlik davranış bilimciler tarafından 

“eylemsizlik” olarak tanımlanmaktadır. Birey veya çalışanların sahip oldukları bilgi, düşünce 

ve duyguları kurumu geliştirmek amacı ile kullanmayarak; kendilerine saklamaları veya 

bunları dile getirmeyerek sessiz kalmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle 

sessiz kalma davranışının pasif bir davranış olduğu söylenebilir. Ancak örgütsel sessizlik, 

bilinçli olarak ve bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen davranış olduğu için aktif bir 

davranış şekli olarak kabul edilmektedir (Akan ve Oran, 2017). 

Örgütsel Sessizlik kavramına yönelik değişik tanımlama çalışmaları yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan ilki olarak göze çarpan Morrison ve Milliken (2000) örgütsel sessizliği, 

“çalışanların, kendi gerçekleştirdikleri işlerini ve kurumlarının iyileştirilmesi ile ilgili fikir, 

bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak kendilerinde tutmaları” olarak tanımlamıştır. Örgütsel 
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sessizlik üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde iki temel kaynak ön plana çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi Morrison ve Milliken’ın çalışmaları ikincisi ise Pinder ve Harlos 

tarafından yürütülen çalışmalarıdır. Bu iki çalışma özellikle 2000 yılında sonra yürütülen 

çalışmalarda bolca atıf almış ve takip eden çalışmalar bu iki çalışmayı desteklemiştir 

(Şehitoğlu, 2010). 

İlk kez Morrison ve Milliken (2000) tarafından kullanılan örgütsel sessizlik kavramı, 

“örgütsel değişime ve gelişime engel olan bir tehlike ve çoğulcu bir örgüt geliştirmeye mani 

olan kolektif bir fenomen” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu araştırmacıların geliştirdikleri 

bu kavram daha sonraları pek çok araştırmaya konu olmuş ve kavramının teorik temelleri 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

McGowan (2002) örgütsel sessizliği, “örgüt üyelerinin, örgütsel konuların yanı sıra 

yaşadıkları kişisel zorluklar ya da sıkıntılar ile ilgili endişelerini bilinçli olarak bastırmaları” 

olarak tanımlarken, Tangirala ve Ramanujam (2008) örgütsel sessizliği, “çalışanların islerine 

veya örgütlerine ilişkin önemli durumları, konuları veya olayları başkalarıyla paylaşmayıp, 

kendi içlerinde tutmaları” şeklinde tanımlamıştır. Türkiye’de yapılan çalışmaların ise son 

dönemde olgunlaştığı ve uluslararası literatürün gerisinde olduğu dikkati çekmektedir. Son 

dönemde yapılan bu çalışmalar örgütsel sessizliğin derinlemesine araştırılmasında uzak 

olduğu ve genellikle yaygın olarak kullanılan ölçekler kullanılarak diğer örgütsel kavramlar 

ile etkileşimlerini araştırmaya yönelik olduğu görülmektedir (Akar, 2014). 

Son olarak örgütsel sessizlik sadece konuşmamak olarak algılanmamalıdır. Çünkü örgütsel 

faaliyetlere katılımın bilinçli ve kasıtlı olarak engellendiği yazmamak, faaliyetlere 

katılmamak, duymamak, duyulmamak veya göz ardı edilmek olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Yani örgütsel sessizlik genel olarak örgütsel faaliyetlere kayıtsız kalmak, fikir 

ve düşüncelerini ifade etmemek ve örgütsel faaliyetlere katılmamak olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Uğur, 2016). Örgütsel sessizlik davranışı sergileyen çalışanlar sadece 

toplantılarda susma değil toplantılara katılmamak, görüş beyan etmemek, sosyalleşmemek 

veya bireysel faaliyetlere katılmama davranışları sergileyebilir. 

3.2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri 

Sessizlik, bireylerin çalıştıkları kurumla ilgili düşünce, öneri ve eleştirilerini saklı tutması, 

kuruma katkıda bulunmamalarıdır. Sessizliğin nedenleri tek bir faktörle açıklanamayacak 
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kadar fazla ve karmaşıktır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar çerçevesinde sessizliğin 

nedenleri sınıflandırılırken araştırmacılar konuya farklı açılardan yaklaşmışlardır. Bildik 

(2009) ve Kahveci’ye (2010) göre, işgörenlerin yöneticilerine güvenmemesi, konuşmanın 

riskli görülmesi, dışlanma korkusu, işgörenlerin ilişkilerinin bozulması korkusu, her iki 

araştırmada da sessizliğin ortak nedenleridir. Bunlara ek olarak geçmiş tecrübeler de nedenler 

arasında yer almaktadır (Bildik, 2009). 

Yenel’e (2016) göre, örgütsel sessizliğin nedenleri, bireysel, sosyal ve yönetsel faktörler 

olmak üzere üçe ayrılır. Sevgin’e (2015) göre, sessizliğin nedenleri bireysel, yönetimsel, 

örgütsel, kültürel ve ulusal olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. Çalışanların 

sessizleşmesinin bireysel nedenleri; konuşmanın riskli bulunması, güven eksikliği, dışlanma 

(izolasyon) korkusu, ilişkilerin zedelenmesi korkusu ve geçmiş tecrübelerdir. Çalışanların 

sessizleşmesinin yönetimsel nedenleri; yöneticilerin olumsuz geri bildirim korkuları, 

yöneticilerin iş ve çalışana karşı ön yargılı tutumları, yöneticinin yapısı, yönetim takımının 

homojenliğidir. Örgütsel nedenleri; örgütsel adalet kültürü, sessizlik iklimi ve örgüt 

kültürüdür. Kültürel ve ulusal nedenleri; kültürel yapı ve normlar, güç mesafesi, grup 

baskısıdır (Sevgin, 2015). 

Tutar’a (2017) göre örgütsel sessizliğin nedenleri, bireysel ve örgütsel olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bireysel nedenler; özgüvenin eksik olması, konuşmanın riskli bulunması, 

dışlanm a korkusu, deneyimler, ilişkileri zedeleme kaygısı, karakter özellikleridir 

(Tutar,2017). Örgütsel nedenler ise; millî kültür, sessizlik iklimi, örgüt kültürü, yöneticilerin 

olumsuz geri bildirim korkuları, işe ve çalışana karşı önyargılı inanışlar, yöneticinin yapısı, 

yönetim ekibinin homojenliğidir. Cemaloğlu ve diğerlerine (2013) göre, çalışanlar yönetim, 

örgüt ve işle ilgili konularda örgütsel sessizlik yaşamaktadırlar. Çakıcı (2008), Daşçı (2014), 

Morrison ve Milliken (2000)’e göre örgütsel sessizliğin nedenleri örgütsel ve bireysel olmak 

üzere iki faktörden kaynaklanmaktadır. Daşçı (2014) örgütsel sessizliğin nedenlerini; okul 

ortamı, duygu, yönetici, sessizliğin kaynağı ve izolasyon (dışlanma) olarak ayırmıştır (Daşçı, 

2014). Yüksel (2015) örgütsel sessizliğin nedenlerini bireysel ve örgütsel olarak ikiye 

ayırmıştır. Diğer araştırmalardan farklı olarak sessizliğin örgütsel nedenlerine mobbingi de 

eklemiştir. Çalışanların sessizliğe bürünmelerinde tacizin önemli bir yer tuttuğunu 

belirtmiştir. Özdemir’e (2015) göre; çalışanların örgütsel konularla ilgili sessizleşmelerinin 

kişisel, örgütsel ve yöneticiye bağlı pek çok sebebi vardır. Örgütteki hiyerarşik yapı, 

yöneticilerin kültürel ve sosyal algıları, örgütsel iklim ve kültür, örgütsel adalet, bürokratik 
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ilişkiler çalışanlarda sessizlik oluşmasına neden olmaktadır. Bagheri ve diğerlerinee (2012) 

göre; üst yönetim ekibinin özellikleri, örgütsel ve çevresel özellikler, çalışanlar arası 

etkileşimi etkileyen faktörler, kalıplaşmış yönetim inancı, organizasyon yapıları ve 

politikaları, iletişim ve etkileşim vasıtasıyla ortak algı oluşturma, sessizlik iklimi, örgütsel 

sessizlik, çalışanlarla yöneticiler arasındaki demografik farklılık derecesi, yöneticilerin 

olumsuz geribildirim kaygıları ve yönetim uygulamaları çalışanların sessiz kalmalarına neden 

olan faktörlerdir (Akt. Yüksel, 2015). 

Örgütsel sessizlik yaşayan kişilerde güven ve iş kaybı korkusu, yöneticisiyle arasının 

bozulması, dışlanma (izolasyon), görev yerinin değişmesi, utanma/öz saygısını kaybetme 

korkuları görülmektedir (Bildik, 2009; Daşçı, 2014). Çakıcı’ya (2008) göre, yöneticilerin 

çalışanlara karşı eski inançlarına dayalı olarak ön yargılı hareket etmesi de çalışanların sessiz 

kalmalarına neden olmaktadır. 

3.3. Örgütsel Sessizliğin Boyutları 

Örgütsel sessizlik boyutları araştırmalarda farklı şekillerde ele alınmıştır. Bazı çalışmalarda 

sessizlik, akustik ve pragmatik olarak ikiye ayrılmış, pragmatik sessizlik de kendi içerisinde 

psikolojik temelli, etkileşim ve sosyo-kültürel sessizlik olmak üzere üç grupta incelenmiştir 

(Pinder ve Harlos, 2001; Akt. Bildik, 2009). Park ve Keil (2009)’e göre üç tip sessizlik 

vardır: Bilinçli, defansif ve toplu sessizlik. Çalışanların bilerek, isteyerek sorun ve düşünceler 

hakkında konuşmamaları bilinçli sessizliktir. Çıkarlarını korumak, aynı zamanda kavga ve 

çatışma ortamı oluşturmamak nedeniyle sessiz kalmaları defansif sessizliktir. Toplu sessizlik 

ise, çalışanların toplu bir şekilde aldıkları karar sonucu düşüncelerini açıklamayıp susmayı 

tercih etmeleridir (Akt. Kahveci, 2010 ). 

Van Dyne, Ang ve Botero (2003)’ya göre örgütsel sessizlik kabullenici, korunma amaçlı ve 

koruma amaçlı olarak üçe ayrılır. Kabullenici sessizlik, çalışanların konuşsalar dahi herhangi 

bir şeyin değişmeyeceğini düşünmelerinden dolayı sessiz kalmalarıdır. Korunma amaçlı 

sessizlik, çalışanların dıştan gelecek zararlara ve olumsuzluklara karşı kendilerini korumak 

amacıyla sorunları görmezden gelmeleri ve sessiz kalmalarıdır. Koruma amaçlı sessizlik de, 

çalışanların konuştuklarında örgüte ve diğer çalışanlara zarar vereceklerini düşünmelerinden 

dolayı örgütün ve arkadaşlarının iyiliği için sessiz kalmalarıdır (Tutar, 2017). Yüksel 

(2015)’e göre, yaptığı araştırmasında kabul edilmiş, savunma amaçlı ve örgüt yararına 

sessizlik olmak üzere üç boyut bulunmaktadır. Kahveci (2010) ise örgütsel sessizliğin 
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boyutlarını şu şekilde özetlemiştir: Çalışanlar olaylar hakkında konuştukları zaman 

dışlanacakları endişesini yaşarlar. Çalışanların sessiz kalmalarında yöneticilerin olumsuz 

dönütleri etkilidir. Sessizlik, örgütsel karar verme etkisini azaltır. 

Örgütsel sessizliğin boyutları ile ilgili literatür incelendiğinde Morrison ve Milliken (2000), 

Pinder ve Harlos (2001), Linn Van Dyne, Soon Ang ve Isabel C. Botero'nun (2003) ve Chad 

Thomas Briensfield'in (2009) yapmış oldukları çalışmalarla ilgili boyutlar araştırmalarda ele 

alınmıştır. Ancak Daşçı ve Cemaloğlu (2016), bu boyutlandırmaları genel başlıklar altında 

toplayarak bu araştırmalardan farklı olarak çalışmalarına "baskı grupları" boyutunu da 

ekleyerek örgütsel sessizliği beş boyut olarak incelemişlerdir. Bunlar: Bireysel, yönetsel, 

örgüt kültürü, meslektaşlar ve baskı gruplarıdır. Bu faktörlerin her biri sessizlik üzerinde 

etkilidir. Bireysel özellik ve tercihler sessizlik yaşamaya sebep olur. Yöneticiler, kararları ve 

politikaları belirleyerek örgütsel sessizlikte kilit bir rol oynarlar. Aynı şekilde kültür ve örgüt 

kültürü de sessizliği önemli ölçüde etkiler. Örgütsel sessizlik de tıpkı mobbing gibi yatay 

yönde de yaşanacağı için meslektaş grubu da örgütsel sessizlikte çok etkilidir. Son olarak 

sendikalar, etnik, dinî ve siyasî baskı grupları da örgütsel sessizliğin yaşanmasında aktif bir 

rol oynamaktadırlar. 

3.3.1. Bireysel Boyut 

Çalışanlar bireysel özellikleri ve tercihlerinden dolayı sessizlik yaşamaktadırlar. Örgütsel 

sessizlik yaşayan çalışanlarda bireysel endişe ve korkular, dışlanma, görev yerinin değişmesi 

ya da iş kaybı korkusu, utanma, öz saygı yitimi, aidiyet, güven, takdir ve destek duygularında 

azalma, mutsuzluk, (Bildik, 2009; Çakıcı, 2008; Daşçı, 2014; Yenel, 2016); yaratıcılık ve 

heyecan duygularında düşüş (Afşar, 2013 ), stresle beraber motivasyonda ve iş doyumunda 

azalma, aidiyet hissini kaybetme (Bayram, 2010; Çakıcı, 2008; Daşçı, 2014); özgüven ve 

özyeterlik düzeylerinde azalma (Kılınç, 2012; Kutlay, 2012). Ve sonunda da işten ayrılma 

isteği (Detert ve Edmonson, 2005) gibi sonuçları doğurmaktadır. 

3.3.2. Yönetsel Boyut 

Yöneticiler, örgütsel sessizliğin çalışanlarda oluşmasında önemli bir etkendirler (Yenel, 

2016). Morrison ve Milliken (2000)'e göre yöneticilerin kendilerini her şeyi bilen kişi olarak 

görmeleri, çalışanların çıkarcı ve güvenilmez olduklarını düşünmeleri, uyuşmazlık ve 

muhalefetin tehlikeli olduğunu düşünmeleri de sessizliği tetikler. Bunun yanında, çalışanlar 
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yöneticilerin sözde ilgilenmeleri ile de örgütsel sessizlik yaşarlar (Cemaloğlu, Daşçı ve 

Şahin, 2013). 

Yöneticiler, çalışanları ile çift yönlü ve sağlıklı iletişim kurarlarsa sessizlik davranışları 

azalmaktadır. Bazı araştırmalara göre de, güç mesafesi az olan örgütlerde sessizlik duvarı 

yıkılabilmektedir (Daşçı, 2014). Bunun yanında dönüşümcü liderlikle yönetilen örgütler, 

örgütsel sessizliği daha az yaşamaktadırlar (Batmunkh, 2011; Daşçı, 2014; Erol, 2012). 

Yenel’e (2016) göre; yöneticilerin dönüşümcü liderlik göstermeleri sessizlik davranışı 

üzerinde anlamlı bir belirleyici değildir. İşlemci liderliğin bazı araştırmalarda örgütsel 

sessizlik düzeyini arttırdığı ortaya konulurken (Batmunkh, 2011); bazı araştırmalarda da 

örgütsel sessizlik düzeyini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Yenel, 2016). Kılınç’a (2012) göre 

de ceza uygulayan liderlerin bulunduğu örgütlerde çalışanların performansları azalarak 

örgütsel sessizlikleri artmaktadır. Sonuç olarak; “yönetici” boyutu örgütsel sessizlik üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. 

3.3.3. Örgüt Kültürü Boyutu 

Araştırmalar incelendiğinde örgütsel sessizliğe neden olan pek çok örgütsel davranış vardır. 

Örneğin; örgütsel vatandaşlık, mobbing, örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm davranışları 

örgütsel sessizliği etkilemektedir. Araştırmalarda bu davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen 

farklı çalışmalar vardır. Örneğin; Gül ve Özcan'a (2011) göre mobbing yaşanan örgütlerde 

çalışanlar kendilerini korumaya dayalı olarak korku kültürü ile örgütsel sessizlik 

yaşamaktadırlar. Aynı şekilde Daşçı’ya (2014) göre de mobbing örgütsel sessizlik üzerinde 

güçlü bir etkiye sahiptir. Bunun yanında yöneticilerin kullandıkları işlemci liderlik özellikleri 

örgütsel sessizliği arttırırken; dönüşümcü liderlik özellikleri örgütsel sessizliği azaltmaktadır. 

Bildik’e (2009) göre de sert örgüt kültürü olan örgütlerde örgütsel sessizlik yaşanmaktadır. 

Örgüt kültürü algıları zayıfladıkça da sessizlik davranışları artmaktadır (Ruçlar, 2013). 

Örgütsel güvenin azalması da çalışanları sessizliğe yöneltmektedir. Sonuç olarak; çalışanların 

çalıştıkları örgüt kültürü boyutu onların örgütsel sessizlik davranışlarını etkilemektedir 

(Daşçı, 2014). 

3.3.4. Meslektaşlar Boyutu 

Örgütsel sessizlik tıpkı mobbing gibi eş değerler arasında olan meslektaşlar arasında da 

yaşanmaktadır. Meslektaşlar arasındaki izolasyon (dışlanma) korkusu sessizliğin 
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nedenlerindendir (Daşçı, 2014). Bireyin görüşü çoğunluktan farklıysa birey düşüncelerini 

açıklamaktan çekinir (Cemaloğlu ve Yenel, 2017). Abilene Paradoksu’nda da olduğu üzere 

çalışanlar gördükleri saygıyı kaybetmemek, meslektaşları ile karşı karşıya gelmemek, çatışma 

yaşamamak, tepki alıp dışlanarak ilgisiz kalmamak için sessiz kalmaktadırlar (Akt. Yenel, 

2016). Bunların yanında kültürler arası farklılık, politik nedenler, kıskançlık, rekabet, 

meslektaşlar arasındaki çekememezlikler gibi mobbing davranışları da yalnızlaşma ve sessiz 

kalma durumlarına sebep olmaktadır (Tınaz, 2011). 

3.3.5. Baskı Grupları Boyutu 

Baskı grupları, (sendikalar, etnik, dini ve siyasi baskı grupları) ortak menfaatler etrafında 

birleşerek bu menfaatleri korumak ya da bunları gerçekleştirmek için baskı 

uygulamaktadırlar. İlgili organları istekleri doğrultusunda karar almaya zorlayan baskı 

grupları, örgütlerde de çıkarlarını koruyup gerçekleştirecek üyelere sahip olmak istemekte 

aynı zamanda örgütsel sessizliğin oluşmasında aktif bir rol oynamaktadırlar (Daşçı ve 

Cemaloğlu, 2016). 

3.4. Örgütsel Sessizliğin Sonuçları 

Çalışanlar örgütteki sorunlar hakkında konuşmanın boşuna ve gereksiz olduğuna inanıyor, 

fikirlerini açıklamalarının tehlikeler doğuracağını düşünüyorlarsa örgütte sessizlik iklimi 

oluşmuş demektir (Morrison ve Milliken, 2000). Konuşmasının tehlikeli olduğunu düşünen 

çalışanlar da en iyi yolun sessizlik olduğunu düşünerek sessiz kalmaktadırlar. Kuşkusuz bu 

durum örgütler için istenen bir sonuç değildir. Örgütsel sessizlik örgütte aksaklıklara neden 

olur, gelişimi engeller (Gambarotta ve Cammozza, 2010; Yenel, 2016). Ayrıca farklı 

fikirlerin ortaya çıkmasını, bu fikirlerin analizini, geribildirimini ve etkili karar alma 

süreçlerini de olumsuz etkilemektedir (Daşçı, 2014). Bu durumda çalışanların sorunlara 

zamanında müdahale edemeyip yenilikleri gerçekleştirememelerine neden olur (Yüksel, 

2015). Örgütsel sessizlik, çalışanların güvenini, örgütsel bağlılığını, moral ve motivasyonunu, 

iş doyumunu, yetenek gelişimini engellemektedir (Sevgin, 2015). Ayrıca sessizlik, örgütsel 

gelişme ve değişmenin önünde önemli bir engel olarak durmaktadır (Morrison ve Milliken, 

2000). Yapılan araştırmalar göstermektedir ki örgütsel sessizliğin gerek örgütsel gerek 

bireysel açıdan sonuçları bulunmaktadır (Burulday, 2018; Dinçer, 2017; Kahveci, 2010; 

Sevgin, 2015; Tutar, 2017; Yenel, 2016; Yüksel, 2015 ). 
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3.4.1. Örgütsel Sessizliğin Kişisel Sonuçları 

Bireylerde aşağılık duygusunun oluşması, iş arkadaşlarına karşı kırgınlık, gücenme, kin 

besleme, bireyler arası çatışmaların yaşanması ve artması, yaratıcılık duygusunun azalması, 

performans ve verimliliğin düşmesi gibi sonuçları da beraberinde getirecektir (Yüksel, 2015). 

Çakıcı (2008) tarafından yapılan araştırmada çalışanların güvensizlik duygularının artmasının 

performans ve verimliliklerinin düşmesine neden olacağını desteklemiştir. 

Çalışanlarda sessizlikle beraber işten ayrılma isteği, iş tatmininin olmaması, destek ve takdir 

duygularının azalması, aidiyet, bağlılık ve güvenin düşmesi gibi durumlarda oluşmaktadır 

(Dinçer, 2017). Aynı şekilde sessizlikle beraber oluşan bilişsel uyumsuzluk sonucu 

çalışanlarda düşük motivasyon, tatminsizlik ve düşük bağlılık da meydana gelecektir. 

Bununla beraber stres, örgütsel sinizm ve işten ayrılma gibi olumsuz sonuçlar da oluşacaktır 

(Morrison ve Milliken, 2000). Tutar‘a (2017) göre de bireylerin yönetici tutumları ve 

dışlanma korkuları yüzünden örgüte katkı sağlamamaları da sessizliğin bireysel 

sonuçlarındandır. 

3.4.2. Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Sonuçları 

Sessizlik gelişmeyi, değişmeyi ve bilgiyi engelleyen bir durumdur. Örgütsel sessizlik de 

çalışanların bilgilerini kasıtlı olarak saklamalarından dolayı örgütsel değişim, gelişim ve 

karar vermeyi olumsuz etkiler (Morrison ve Milliken, 2000). Bu durum örgütsel gelişimi, 

iyileşmeyi, uyum sürecini olumsuz olarak etkileyerek örgütün değişim hızını düşürmektedir 

(Yüksel, 2015). Yöneticilerin olumsuz tutumları nedeniyle çalışanların yöneticileri ile olan 

iletişimlerinde kesintilerin yaşanmasıyla örgüt içerisindeki problemler öğrenilemez. 

Dolayısıyla sorunlara zamanında müdahale edilemez, iyileştirilme lere gidilemez, hatalı 

kararlar verilir ve örgütün geleceği tehlikeye girer. Dönüt mekanizması olmayan örgütlerde 

de hatalar kalıcı hale gelerek örgütü olumsuz etkiler (Dinçer, 2017). Örgütsel anlamda yanlış 

kararların verilmesine sebep olarak örgütsel süreçlerin yeniliğini ve iyileşmesini engeller. 

Problemlerle yüzleşme sağlanamaz. Yönetimsel yetersizlik oluşarak uyum süreci etkilenir, 

değişim hızı düşer ve sağlıklı bir geri bildirim sistemi oluşamaz (Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 

2011; Tutar, 2017). Arılı ‘ya (2003) göre örgütsel sessizliğin örgütsel sonuçları şunlardır: 

 Örgütün gelişmesi ve yenileşmesini engeller. 

 Örgüt kültüründe uyum problemi yaşanmasına sebep olur. 
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 Örgütsel yapının adaletsiz olduğu algısı oluşur. 

 Örgütlerde sağlıksız bir geri bildirim mekanizması ile hatalar artarak kalıcı hale gelir. 

 Çalışanlardan verim alınamamasıyla örgütte istenilen gelişme sağlanamaz. 

Sonuç olarak örgütsel sessizliğin hem bireye hem de örgüte pek çok olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. 
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Özet  

Araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin sergiledikleri dönüşümcü ve etkileşimci 

liderlik tarzlarının  bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın temel 

amacını sınamak adına; Kocaeli’deki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 252 

öğretmen ve 23 müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 275 kişilik bir örneklem grubuna 

anket uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 ve Amos 18 programları yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda dönüşümcü liderliğin alt boyutlarının 

tümünün (İdealleştirilmiş etki (davranış), idealleştirilmiş etki (nitelik), entelektüel uyarım, 

ilham verici motivasyon ve bireysel önem) bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif etkili olduğu, 

etkileşimci liderliğin koşullu ödül alt boyutu ile beklentiyle yönetim (pasif) alt boyutunun 

bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif; beklentiyle yönetim (aktif) alt boyutunun yaratıcılık 

üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarının etkileşimci ve 

dönüşümcü liderliğin bireysel yaratıcılığın geliştirilmesi bağlamında ilgili literatüre önemli 

katkılarının olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Liderlik Tarzları, Yaratıcılık, 

Bireysel Yaratıcılık. 

The Effects of Transformatıonal and Transactıonal Leadershıp on Creatıvıty 

Abstract 

The main purpose of the study is to investigate the relationship between the leadership style 

exhibited by school administrators and the creativity potentials of teachers. In order to test the 

main purpose of the research; A questionnaire was applied to a sample group of 275 people in 

                                                           
123 Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 
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total, 252 teachers and 23 vice principals working in public primary, secondary and high 

schools in Kocaeli. The collected data were evaluated with the help of SPSS 22 and Amos 18 

programs. Within the scope of the research, the relationship between individual creativity and 

sub-dimensions of transformational and transactional leadership was examined. As a result of 

the analysis of the data, it was found that there is a positive relationship between individual 

creativity and all sub-dimensions of transformational leadership (Idealized effect (Behavior), 

idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspiring motivation and individual 

importance); positive among the conditional reward sub-dimension of interactional 

leadership; positive between the expectation and management (Passive) sub-dimension; It has 

been observed that there is a negative relationship between expectation and management 

(Active) sub-dimension. Accordingly: all the sub-dimensions of transformational leadership; 

(Idealized effect (Behavior), idealized effect (Quality), intellectual stimulation, inspirational 

motivation and individual importance) and interactional leadership, conditional reward and 

expectation management (Passive) sub-dimensions positively affect individual creativity, 

interactive leadership with anticipation (Active) It was concluded that the sub-dimension 

negatively affected individual creativity. It is considered that the results of the study will have 

significant contributions to the literature and concrete suggestions for the concepts of 

transactional and transformational leadership to the practice. 

Keywords: Transactional Leadership, Transformational Leadership, Leadership Styles, 

Creativity, Individual Creativity. 

Giriş 

Organizasyonların başarılı olması ve rekabetçi olmayı sürdürebilmesi için, örgütün sahip 

olduğu gerek maddi gerekse insan kaynağının amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilesi 

gerekmektedir. Bu da liderlik becerilerine sahip insanların varlığını gerektirmektedir 

(Çekmecelioğlu, 2013).  

Liderlik organizasyonların her basamağında yaşamsal derecede önemli bir konudur. Liderlik 

işletme ve çalışanları için en iyiyi hayal etme moral düzeyini ve entelektüel yeteneğini 

gerektirir.  Bu süreçte en önemli şey, liderin takım ruhu yaratarak hem bireylerin hem de 

grubun amaçlarını birleştirmesidir. İşletmelerin değişen yapısı ile birlikte giderek yatay bir 

örgüt anlayışının benimsenmesi, insan kaynağının daha etkili kullanılması gereğinin doğması, 

sosyal demokrasi anlayışındaki ilerlemeler,  liderliğin öneminin giderek artmasına neden 

olmuştur.  Ayrıca bu gelişmelerin tümü, çalışanları yakın kontrole tabi tutan yönetim anlayışı 
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yerine, çalışanları güçlendiren liderlik anlayışını gündeme getirmektedir (Mullins, 1996, 246; 

Çekmecelioğlu 2013). Dönüşümcü liderler çalışanlarının yaratıcılıklarını destekleyen, bunun 

için yenilikçi bir iklim oluşturmaya önem veren liderlerdir. Dönüşümcü liderler görevleri ve 

hedefleri hakkında grubun bilinçlenmesini destekleyen, çalışanların kendi ilgilerine 

odaklanmalarını sağlayan, ilgilerini genişleten ve yükselten liderlerdir (Jung and Sosik, 2002; 

Jung et al., 2003). Bu kapsamda bu çalışmada, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının 

bireysel yaratıcılık üzerindeki etkileri incelenmektedir. Araştırmada, çalışanların 

yöneticilerine bakış açıları ve liderlik tarzının belirlenmesi amacıyla Bass ve Avolio (1995) 

tarafından geliştirilen “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” (Multifactor Leadership Questionnaire 

MLQ-5X Short), çalışanların yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacıyla da Tierney ve ark. 

(1999) tarafından geliştirilen “Bireysel Yaratıcılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, 

Kocaeli’deki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 252 öğretmen ve 23 müdür 

yardımcısı olmak üzere toplamda 275 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları 

dönüşümcü liderlik ile etkileşimci liderliğin bireysel yaratıclığın geliştirilmesi konusunda 

önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir.  

Kavramsal Çerçeve  

Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik  

Liderliğin çok popüler bir konu olması, birçok araştırmacının ilgisini çekmesi, bu alanda 

farklı tanım ve liderlik tarzlarının geliştirilmesi bu konuyu karmaşıklaştırmaktadır. Theodore 

(1981), liderliğin tanımlanması güç bir kavram olduğunu ve bir çok örgüt akademisyeni 

tarafından kompleks bir konu olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Lider ve liderlik ile ilgili 

birçok tanım yapılmıştır. Liderlik diğerlerini bir amaca yönelik davranmaya isteklendirmek, 

karar almada otorite kullanmak şeklinde tanımlanmaktadır. Liderlik kişilik özelliklerinin bir 

fonksiyonu, bir davranış tarzı ya da sahip olunan pozisyonun özelliği olarak görülmektedir. 

Liderin rolü de, diğerlerinden etkili bir performans elde etmeyi başarmaktır (Mullins, 1996, 

246). Lider, insanları belirli amaçlar doğrultusunda yönlendirme becerisine sahip kişidir 

(Koçel T., 2003; Genç, N., 2007). 

Lider ve yönetici temelde örgüt hedeflerinin yerine getirilmesine hizmet etmektedir.  Her ne 

kadar bu iki tanım birbirinin yerine kullanılsa da gerçekte farklı anlama gelirler. Yönetim 

tarzı, kullanılan gücün kaynağı, kişilik özellikleri ve diğer birçok etmen lider ile yöneticiyi 

birbirinden ayırır. Stratejik planlama ve vizyon, liderin üzerinde yoğunlaştığı hususlardır. 
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Lider sisteme yön verirken, yönetici sisteme ayak uyduran ve işleten kişidir (Alkın ve Ünsar, 

2007: 77-78). Yöneticiler, sürekli değişen dış çevre koşullarında sistemi devam ettirmeye 

çalışırken; liderler, sisteme yeni bir vizyon getirme amacını taşırlar (Koçel,  2003: 574).     

Liderlik, aktif bir süreci ifade etmekte olup, bireylerin ihtiyaçları ekseninde ulaşmak 

istedikleri gaye için davranış değişikliği yaratma durumudur. Liderlik kavramı, değişiklik 

yaratan ve etkiye maruz kalan bireyler arasındaki etkileşim olarak tanımlanabilir 

(Tannenbaum ve Weschler, 1961). Çeşitli liderlik teorileri liderin örgüt ortamındaki 

etkinliğine açıklama getirmek adına geliştirilmiştir. Bunlardan modern liderlik teorileri 

içerisinde adından sıklıkla bahsettiren Etkileşimci ve Dönüşümcü liderlik çalışma 

kapsamında ele alınmıştır. Etkileşimci liderlik genel itibariyle gelenekçi bir yapıya sahiptir. 

Dönüşümcü liderlik ise; örgütün ihtiyaçları doğrultusunda değişim odaklı olan liderlik tarzını 

ifade etmektedir (Eren, 2014: 464).   

Etkileşimci liderlik, örgütün kültür ve vizyonuna sadık kalarak yapılacak faaliyetleri icra 

etmektir (Eren, 2014: 464). Etkileşimci liderlik modelinde, organizasyonel başarıya ulaşmak 

için performans kriterleri konur. Teşvik edici ödül sistemiyle hedeflere daha kısa sürede 

ulaşılabilir (McShane ve Glinow, 2010: 372). Lider, personeline rollerini ve görevlerini 

ayrıntılı olarak açıklar. Genellikle resmi yetki kullanan lider bu modelde, motivasyon kaynağı 

olarak ödül sistemini kullanmaya önem verir (Özsöylemez, 2009: 23). Etkileşimci liderlik 

anlayışı, astlara görev hakkında yön vermeye odaklanır. Beklenen performans ve uyulması 

gereken kuralları belirler. Görevin hatlarının açıkça çizilmiş olması ise astların moralini 

artırır (Rowe ve Guerrero, 2011: 207).  Lider, ihtiyaç duyulan zor zamanlarda, örgüt 

menfaatleri doğrultusunda riskli kararlar almaktan çekinir (Sinha, 2009: 277). 

Dönüşümcü liderlik, probleme yönelik en uygun çözüm yolunu dar kalıplardan sıyrılarak 

bulan bir liderlik anlayışıdır. Dönüşümcü liderlik dinamik bir süreci ifade ettiği için bu 

liderlik tarzına “dinamik liderlik” de denmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013: 225). Bu 

liderlik modelinde, lider ile üyeler arasında maksimum düzeyde bir etkileşim vardır.  Bu 

sayede bireyleri motive etmek kolaylaşır, çalışanların moral düzeyi daha yüksek olur. Diğer 

liderlik modellerine göre, dönüşümcü liderler daha mutlu ve sadık takipçilere sahiptirler 

(Bass ve Riggio, 2006: 41). Dönüşümcü liderlik değişimi temsil eder. Durumu idame ettirme 

yerine asıl maksat geleceğe odaklanmaktır. Çalışanlar bu liderlik modelinde süreçlere 

katılmaya ve sorumluluk almaya teşvik edilir (Karacaoğlu ve Cingöz, 2009: 702). 

Dönüşümcü liderler, verimliliği artırmak için merak uyandırırlar ve heyecan duygusu 
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oluşturmaya çalışırlar (Schermerhorn, 2012: 272). Dönüşümcü Lider verimliliği artırmak için 

çalışanların fikirlerine değer verir (Bingöl, Naktiyok ve İşcan, 2003: 493). Etkileşimci liderlik 

ise; daha çok, klasik yönetici davranışlarını çağrıştırmaktadır. Aşağıdaki tabloda liderlik 

yaklaşımları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2: Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

 Dönüşümcü Liderlik Etkileşimci Liderlik 

Özellikler  Devrimsel fikirler Evrimsel fikirler 

Girişimsel bakış açısına yatkınlık Geleneksel bakış açısına yatkınlık 

Proaktif Reaktif 

Vizyona Odaklanma Sonuçlara odaklanma 

Yürütme  Telkin Etme Emir 

Değerler, Vizyon Örgütsel kural ve ödüller 

Vizyon üzerinden iletişim Oluşturulan plan dâhilinde 

Yetki Türü  Güçlendirme Yetkilendirme  

Motivasyon  Telkin Etme Koşulsal Ödüllendirme 

Güç  Karizmatik Geleneksel 

Lider  Danışmacı ve öğreticidir İşi tanımlar 

Bireyi güçlendirerek kişiselleştirir Rolleri belirler 

Astlar Bireysel ilgilerini yöneltir Birey ve organizasyon ayrıdır 

Sonuçlar Bireyler beklenenden fazlasını yapar Beklenen performans 

Kaynak: (Berber, 2000: 41). 

Tablo 2 dikkate alındığında, dönüşümcü liderler daha başarılı görülebilir. Ancak istenen lider 

tipi, mevcut duruma göre değişmektedir. Organizasyonel ihtiyaçlar göz önüne alınınca, rutin 

faaliyet ve kalite kontrol konusunda etkileşimci liderliğe ihtiyaç duyulur. Fakat uzun vadeli 

süreçte radikal kararlar vermek için dönüşümcü liderlik tipi gerekmektedir (Yılmaz, 2008: 

144). Ayrıca, şirket politikaları bağlamında sabit düzen ve tasarruf ön planda olacaksa 
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etkileşimci liderlik, ani çıkış yakalama ve yenilik gerektiren durumlarda dönüşümcü liderlik 

şekli daha uygun olacaktır (Tengilimoğlu, 2005: 6). 

Etkileşimci liderlik boyutları 3 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; koşullu ödül: 

organizasyonların makro plandaki hedeflerine ulaşmasını sağlamak maksadıyla, liderler 

tarafından maddi ödül sistemi kullanmasını açıklar;  beklentiyle yönetim (aktif): lider olağan 

dışı bir hal olmadıkça eyleme geçmez; beklentiyle yönetim (pasif): lider, sorunu çözmekten 

ziyade soruna yönelik gelecek önerileri bekler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013: 223). Dönüşümcü 

liderlik ise 4 temel boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; karizma veya idealleştirilmiş ilgi, 

entelektüel uyarım, bireysel düzeyde ilgi ve ilham verici motivasyondur. İdealleştirilmiş Etki 

veya Karizma (Davranış-Nitelik): liderler çalışanlar için iyi birer rol modeldirler, Lider 

astlarının güvenini kazandığı takdirde onlarla özdeşleşerek değer ve inanç sistemini kabul 

ettirir. İlham Verici Motivasyon: Lider personelini örgütsel amaçlar doğrultusunda 

yönlendirir, onları ortak amaç ekseninde yönlendirebilmek için karşı tarafın fikirlerine değer 

verdiğini gösterir. Bireysel önem: dönüşümcü lider makro planda örgüte bir hedef belirlerken 

bireysel bazda da her bir üye ile ayrı ayrı ilgilenir, kişisel ihtiyaçları karşılarken potansiyel 

gelişim alanlarını keşfeder ve sürekli gelişim için teşvik eder. Entelektüel uyarım: liderler 

kalıpların dışına çıkarak, yaratıcı düşünmeye önem verirler, yaratıcı düşünmeyi teşvik 

neticesinde bireylerin performansı artar ve farklı fikirlerin olgunlaşmasına imkân tanınır 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013: 227–229). 

Yaratıcılık        

Yaratıcılık, çok boyutlu bir yapıya sahip olan ve farklı disiplinler tarafından çeşitli şekillerde 

tanımlanan bir kavramdır. En basit haliyle TDK’ daki sözlük anlamıyla, “yaratıcı olma 

durumu; her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık” olarak 

tanımlanmıştır.        

Yaratıcılık her alanda yeni, yararlı ve farklı fikir, ürün ve hizmet üretmektir (Amabile et al., 

1996). Yaratıcılık ve yeniliğin başlangıç noktası bireyin yaratıcı davranışa sahip olmasıdır. 

Bireysel yaratıcı davranış ise, bireyin yeni ve yararlı fikirler yaratması, yeni fikir olusturma 

ve fikirlerini olgunlaştırmak için gerekli ortam koşullarını araması ve yaratması ile ilişkilidir 

(Çekmecelioğlu, Eren,2007). Yavuzer’e göre (1996) yaratıcı kişi, başarılı, merak sahibi, daha 

az biçimsel ve geleneksel, bağımsız, sürekli eleştirdiği için mutsuz olan, geniş bir bilgi ve 

ilgiye sahip olan, duygu ve heyecanlara açık, kadınımsı ilgileri olan erkekçe saldırganlıktan 

yoksun kisidir. Ford’ a göre, yaratıcı davranış duyarlı olma, farklı düşünme, motivasyon, 
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bilgi ve yetenek, yaratıcı bağımsızlık, iletisim becerileri, yaratıcı eylemlere güven duyma gibi 

unsurlarının bir sentezidir (1996, s.1124). Yaratıcı davranışa sahip olan birey geliştirdiği 

fikirleri uygulamanın yol ve yöntemler arayan, diğerlerinin geliştirdiği yeni fikirleri 

destekleyen kişidir. 

Bireysel yaratıcılık bireyin görevi ile ilgili uzmanlığa sahip olması, yaratıcı düşünme 

becerileri ve içsel motivasyonun bir sonucudur (Amabile, 1996, 2000). Bu noktada örgütlere 

rekabet avantajı kazandıracak olan yaratıcı ve yenilikçi ürün, hizmet ve süreçlerin bireyin 

yaratıcı özellikleri ve yaratcı davranışı  ile başladığını, ancak bireyin yaratıcı davranışının 

örgüt iklimi ve yönetici davranışları ile desteklenerek arttırılabileceğini vurgulamak 

gerekmektedir. Dunegan et al. (1992) örgütlerde bireyin yaratıcı faaliyetlerini etkileyen iş 

ikliminin en önemli özelliklerinin iş grubu özellikleri, izleyiciler ile lider arasındaki etkileşim 

düzeyi ve bölüm ile ilişkiler olduğunu ifade etmektedir. Benzer şekilde örgüt iklimi 

özelliklerinin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar yönetim desteği, 

iş grubunun özellikleri, otonomi ve özgürlük, işin iddialı olması değişkenlerinin birçok 

kültürde bireysel yaratıcılığı arttırdığını göstermektedir (Amabile et al., 1996; 

Çekmecelioğlu, Eren, 2002). 

Örgütsel yaratıcılık, yeni fikirler üretmenin organizasyon veya ekip çapında ortaya 

çıkarılmasıdır. Örgütsel yaratıcılık nosyonu, öncelikle yaratıcı durumu anlamayı gerektirir. 

Daha sonra süreç içerisindeki kişiler ile ürün arasındaki etkileşim sonucu örgütsel yaratıcılık 

ortaya çıkar (Woodman, Sawyer, Griffin, 1993:294).  Grup ya da takım çalışmalarındaki 

etkileşim neticesinde bireylerin kişisel becerileri ve performansları artar. Benzer şekilde, 

Organizasyonel verimlilik, bireyin grup faaliyetlerine ne derecede katıldığına bağlıdır (Acar 

ve Runco, 2012: 115). Yaratıcılık örgütün gelişmesine katkıda bulunan en önemli 

unsurlardandır. Verimlilik ve performans artarken örgüt daha esnek bir yapıya dönüşür. 

Yaratıcı düşünce ile pazar payında gözle görülür artışlar sağlamak mümkündür (Coode, 1997: 

19).    

Etkileşimci, Dönüşümcü Liderlik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki 

Yaratıcı düşünce bilinen kalıpların dışına çıkan, farklı düşünen, risk ve inisiyatif alan liderler 

elinde özgünleşir (Balay, 2010; Yahyagil, 2001). Liderlik ve yaratıcılık doğrudan ilişkili 

olup, liderlerin personeline yaklaşımı ve aralarındaki ilişki, çalışanların yaratıcılığını 

doğrudan etkiler  (Cengiz ve Diğerleri, 2006: 422). Liderler stratejik amaca ulaşmaya 

çalışırken, bireysel ve kurumsal iletişim kanallarını her daim açık tutmalı ve bireylerin 
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motivasyonunu yüksek tutmalıdır. Gerektiğinde yetki devri yaparak, personeli inisiyatif 

almaya ve daha yaratıcı fikirler üretmeye teşvik etmelidirler.  

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, karizmatik bir liderdir. Bilime dayalı 

düşünme sistemiyle, değişim ve gelişime açık olmayı vurgulamış ve yaratıcılığı her fırsatta 

teşvik etmiştir. İhtiyaç halinde farklı liderlik tarzlarının uygulanması gerektiğinin örneklerini 

farklı dönemlerde göstermiştir. Bilindiği üzere ülkemizin demokratik sisteminin oturmasında 

önemli bir rolü oynamıştır.  Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi 

demokratik liderlik tarzına öncülük etmiştir. Diğer yandan, savaşın en zor zamanında “Ben 

size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek otoriter liderlik örneği sergilemiştir. 

Tarih Ulu önderimizin sergilediği farklı liderlik tipi örnekleriyle doludur. Bizlere düşen de 

zamanın ve durumun şartlarını göz önünde bulundurarak, Mustafa Kemal Atatürk’ü 

kendimize rol model yapmak ve O’nun da teşvik ettiği gibi her zaman yaratıcılığı teşvik 

etmektir (Dinçer ve Ünsar, 2014). 

Dönüşümcü liderler, yenilikçi bir iklim oluşturarak, çalışanlarının yaratıcılıklarını 

destekleyen, liderlerdir (Jung and Sosik, 2002; Jung et al., 2003). Dönüşümcü liderler, grubun 

görevler ve hedefleri hakkında bilinçlenmesini destekleyerek çalışanların göreve 

odaklanmalarını sağlayan, ilgilerini genişleten ve yükselten liderlerdir. Aynı şekilde, 

dönüşümcü liderler izleyicilerini korku, açlık, kıskançlık veya kin gibi basit-alt düzey 

duygularla değil, özgürlük, adalet, eşitlik, huzur ve insaniyet gibi üst düzey idealler ve 

değerler yönünde motive ederek onların bilinçlenmesini arttırmaya çalışan liderlerdir. 

Dönüşümcü liderlik, değişim doğrultusunda örgüt üyelerini yönlendiren, örgütsel değişim 

için çalışanların tutum ve davranışlarında da değişim yaratan, örgütün vizyon ve misyonuna 

ulaşmada çalışanların katkılarını alan, amaçlara bağlılık yaratan, kısacası çalışanları 

güçlendiren bir liderlik tarzıdır (Yukl, 1989).  

Hussain et al. (2017:7) tarafından yapılan çalışmada, etkileşimci liderliğin yaratıcılığı pozitif 

yönde etkilediği saptanmıştır. Vaccaro ve arkadaşları (2012) dönüşümcü ve etkileşimci 

liderlik tarzlarının yönetsel yenilikçilik algısına etki ettiğini ve küçük işletmelerin yönetsel 

yenilikçilik konusunda etkileşimci liderlerden daha iyi faydalandığını belirtirken, büyük 

işletmelerin yönetsel yenilikçiliğin önünü açabilmek için dönüşümcü liderlere ihtiyaçları 

olduğunu ifade etmektedir. Yeni bilginin ortaya çıkarılmasında ve işletme içerisinde 

paylaşılmasında dönüşümcü liderlik davranışları sergilenirken, ortaya çıkan bilginin işletme 
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içinde düzen içinde kullanılmasında etkileşimci liderlik davranışları ön plana çıkmaktadır 

(Bryant, 2003). Sosik (1997)’in yaptığı çalışmasına göre; dönüşümcü liderlik stilini 

benimseyen liderlerin olduğu gruplarda, çalışanların sorunlarla baş etmede daha istekli 

olduğu ve problemlere daha yaratıcı çözümler getirdiği görülmüştür. Daha az dönüşümcü 

liderlik stilini uygulayan lider ile çalışan grupların, daha fazla dönüşümcü liderlik stilini 

uygulayan yönetici ile çalışan gruplara göre yaratıcılık düzeylerinin daha az olduğu 

görülmüştür. Samen (2008), işletmelerde yaratıcılığın önemi ile ilgili çalışmasında; 

işletmelerde yaratıcılığın gelişmesini sağlayanın organizasyon yapısı ve buna uygun sistem 

olduğunu, bu sistemi uygulayan ana faktörün de insan olduğunu savunmuştur. Bu 

çalışmasında, sert hiyararşik düzene sahip, özgürlüğü kısıtlayıcı olan, katı ve kuralcı 

örgütlerde çalışan kişilerin yaratıcılıklarını ortaya koymada problem yaşadığını savunmuştur. 

Uzunçarşılı ve Özdayı (1997)’nın çalışmasına göre okul yöneticileri, yaratıcı örgüt çalışanları 

ile çalışırken, uygun strateji belirlemeli ve yaratıcılığı teşvik edecek ortam oluşumunu 

sağlamalı, yaratıcı olmaları için çalışanları desteklemelidir. Bu çalışmaya göre katı hiyerarşik 

düzene sahip örgütlerde, yaratıcı bireyler yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri uygun çalışma 

alanı bulamazlar. Yapılan araştırmalar ve literatürden yola çıkılarak bu araştırmada 

dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin yaratıcılığı etkileyeceği düşünülmekte ve aşağıdaki 

hipotezler  geliştirilmektedir:  

H1,1: Dönüşümcü liderliğin “İdealleştirilmiş etki (Davranış)” alt boyutu bireysel yaratıcılık 

üzerinde etkilidir. 

H1,2: Dönüşümcü liderliğin “İdealleştirilmiş etki (Nitelik)” alt boyutu bireysel yaratıcılık 

üzerinde etkilidir. 

H1,3: Dönüşümcü liderliğin “Entelektüel uyarım” alt boyutu bireysel yaratıcılık üzerinde 

etkilidir. 

H1,4: Dönüşümcü liderliğin “İlham verici motivasyon” alt boyutu bireysel yaratıcılık üzerinde 

etkilidir. 

H1,5: Dönüşümcü liderliğin “Bireysel önem” alt boyutu bireysel yaratıcılık üzerinde etkilidir. 

H1,6: Etkileşimci liderliğin “Koşullu ödül” alt boyutu bireysel yaratıcılık üzerinde etkilidir. 

H1,7: Etkileşimci liderliğin “Beklentiyle yönetim (Aktif)” alt boyutu bireysel yaratıcılık 

üzerinde etkilidir. 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

474 

 

H1,8: Etkileşimci liderliğin “Beklentiyle yönetim (Pasif)” alt boyutu bireysel yaratıcılık 

üzerinde etkilidir. 

Araştırma Yöntemi 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmada evren olarak Kocaeli’deki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 

öğretmenler ile müdür yardımcıları belirlenmiştir. Zaman ve maliyet açısından tüm evrene 

ulaşmak mümkün olmadığından örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Kartopu örnekleme 

yöntemi kullanılarak 252 öğretmen ve 23 müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 275 kişilik 

bir örneklem grubuna anket uygulanmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Oluşturulan anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmen ve müdür yardımcılarının 

demografik özelliklerine ve mesleki bilgilerine yönelik 9 adet soru (Cinsiyet, medeni durum, 

yaş, öğrenim durumu, mevcut kurumunda çalışma süresi, toplam mesleki deneyim süresi, 

mevcut kurumdaki toplam çalışan sayısı, doğum yeri ve çalışma pozisyonu) yer almaktadır. 

İkinci bölümde katılımcı öğretmen ve müdür yardımcılarının çalıştıkları kurumdaki 

dönüşümcü ve etkileşimci liderlik algıları ile üçüncü bölümde kendi bireysel yaratıcılık 

özelliklerine yönelik düşüncelerini ölçen toplam 45 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden 

dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik algılarına ilişkin ifadeler Bass ve Avalio 

(1996)’nun çalışmasından ve kendi bireysel yaratıcılık özelliklerine yönelik düşüncelerine 

yönelik ifadeler ise Çekmecelioğlu ve Özbağ (2016)’ın çalışmasından alınmıştır. Bu ifadelere 

verilecek cevaplar 5’li Likert tipindedir (1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne 

katılıyorum, ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum). 

Verilerin Düzenlenmesi 

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS versiyon 22 ve AMOS versiyon 24 

programları kullanılmıştır. Analizde öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ve 

mesleki bilgilerine yönelik frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiş, müteakiben 

araştırmada kullanılan üç adet ölçeğin (Dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik ve bireysel 

yaratıcılık ölçekleri) geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bu üç ölçeğin geçerliliği 

doğrulayıcı faktör analizi ile; güvenilirliği ise üç adet ölçek ve alt boyutlarının Cronbach’s 

alfa değerlerinin hesaplanmasıyla sınanmıştır. Sonrasında araştırmada kullanılan değişkenlere 
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yönelik tanımlayıcı istatistiki bilgiler (Ortalama, standart sapma, basıklık, çarpıklık) 

paylaşılmıştır. Daha sonra uç değer analizi ile normal dağılıma uygun hale getirilen 

değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon 

analizi ile incelenmiştir. 

Verilerin Analizi ve Bulgular 

Katılımcı öğretmen ve müdür yardımcılarının demografik ve mesleki özelliklerine yönelik 

bilgiler tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 f  % 

Bayan 145  52,7 

Bay 

 

Evli 

Bekar 

 

21-30 yaş 

31-40 yaş 

41-50 yaş 

51 ve üzeri yaş 

 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

1 yıldan az kurumda 

1-5 yıl kurumda 

6-10 yıl kurumda 

11-15 yıl kurumda 

16 yıl ve üzeri 

kurumda 

 

1 yıldan az iş deneyimi 

1-5 yıl iş deneyimi 

6-10 yıl iş deneyimi 

11-15 yıl iş deneyimi 

16 yıl ve üzeri iş 

deneyimi 

 

25 ve altı çalışan 

25-50 çalışan 

50-75 çalışan 

75 ve üzeri çalışan 

 

Marmara 

130 

 

181 

94 

 

106 

102 

42 

25 

 

248 

27 

 

53 

106 

71 

16 

29 

 

23 

62 

62 

47 

81 

 

85 

84 

48 

58 

 

35 

79 

33 

 47,3 

 

65,8 

34,2 

 

38,5 

37,1 

15,3 

9,1 

 

90,2 

9,8 

 

19,3 

38,5 

25,8 

5,8 

10,5 

 

8,4 

22,5 

22,5 

17,1 

29,5 

 

30,9 

30,5 

17,5 

21,1 

 

12,7 

28,7 

12,0 
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Ege 

Akdeniz 

İç Anadolu 

Doğu Anadolu 

Güney doğu Anadolu 

Karadeniz 

 

Öğretmen 

Yönetici 

 

64 

32 

18 

14 

 

252 

23 

23,3 

11,6 

6,5 

5,1 

 

91,6 

8,4 

 

Toplam 275  100,0 

 

Katılımcı öğretmen ve müdür yardımcılarının demografik özellikleri incelendiğinde; 

%54,7’sinin erkek, %65,8’inin evli; %38,5’inin 21-30 yaş arasında olduğu, ; %9,8’inin 

lisansüstü eğitim yaptığı,  %38,5’inin 1-5 yıl arasında çalıştığı kurumda olduğu, %29,5’inin 

16 yıl ve üzerinde iş deneyimi olduğu,  %30,9’unun 25 ve altı kişilik kurumda çalıştığı, 

%28,7’sinin Ege bölgesi doğumlu olduğu, %8,4’ünün yönetici pozisyonunda olduğu 

görülmektedir. 

Ölçeklerin güvenirliğinin tespit edilmesine yönelik olarak iç tutarlılık güvenirlik değerleri 

ölçülmüştür. Bu kapsamda araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin betimleyici istatistiki 

bilgiler Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4: Araştırmada Kullanılan Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistik Bilgiler 

Değişken Ort. SS Çarp. Bas. 
Cronbach

’s Alfa 

Dönüşümcü Liderlik Ölçeği (Genel) 3,73 0,86 -0,65 -0,07 0.957 

İdealleştirilmiş Etki (Davranış) 3,94 0,88 -0,87 0,43 0.795 

İdealleştirilmiş Etki (Nitelik) 3,62 1,00 -0,63 -0,12 0.875 

Entelektüel Uyarım  3,79 0,93 -0,67 -0,01 0.851 

İlham Verici Motivasyon 3,77 0,87 -0,43 -0,61 0.772 

Bireysel Önem 3,52 0,99 -0,52 -0,36 0.826 

Etkileşimci Liderlik Ölçeği (Genel)* 3,47 0,62 -0,14 -0,02 0.604 

Koşullu Ödül 3,74 0,89 -0,56 -0,10 0.855 

Beklentiyle Yönetim (Aktif) 2,35 1,02 0,52 -0,52 0.754 

Beklentiyle Yönetim (Pasif) 3,02 0,78 0,05 0,26 0.607 

Bireysel Yaratıcılık Ölçeği (Genel) 4,12 0,63 -0,59 0,01 0.775 
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Tablo 4’deki sunulduğu üzere araştırmadaki tüm ölçek ve alt boyutların Cronbach’s Alfa 

değerlerinin eşik değer olan 0,6’nın üzerinde çıkmıştır(Kalaycı, 2010). Bu bağlamada 

araştırma kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.  

Korelasyon Analizi 

İstatiksel analizlerin tercihinde verilerin dağılımı önemlidir (Sürücü ve Maşlakçı, 2020). 

Tablo 4’de görüldüğü üzere tüm değişkenlere ait basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 

arasında olduğundan değerlerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir(Kalaycı, 2010). 

Araştırma kapsamındaki tüm değişkenler normal dağılıma sahip olduğundan değişkenler 

arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5’de ifade 

edildiği gibidir.  

Tablo 5: Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. IED 1         

2. IEN ,810** 1        

3. EU ,794** ,796** 1       

4. IVM ,786** ,803** 
,768*

* 
1      

5. BO ,762** ,844** 
,818*

* 

,756*

* 
1     

6. KO ,787** ,817** 
,849*

* 

,745*

* 

,799*

* 
1    

7. BYA 
-

,397** 

-

,494** 

-

,461*

* 

-

,441*

* 

-

,369*

* 

-

,458*

* 

1   

8. BYP ,291** ,206** 
,226*

* 

,234*

* 

,273*

* 

,285*

* 
,120* 1  

9. BY ,340** ,340** 
,290*

* 

,424*

* 

,289*

* 

,280*

* 

-

,253*

* 

,135* 1 

 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre bireysel yaratıcılık ile; Dönüşümcü liderliğin tüm alt 

boyutları ile pozitif (İdealleştirilmiş etki davranış için +r= 0.340, p<0.01; idealleştirilmiş etki 

nitelik için +r= 0.340, p<0.01; entelektüel uyarım için +r= 0.290, p<0.01; ilham verici 

motivasyon için +r= 0.424, p<0.01; bireysel önem için +r= 0.289, p<0.01) yönde korelasyona 

sahip olduğu görülmektedir. Bireysel yaratıcılık etkileşimci liderliğin koşullu ödül alt boyutu 

ile pozitif (+r= 0.280, p<0.01); beklentiyle yönetim (Aktif) alt boyutu ile negatif (-r= 0.253, 

p<0.01) ve beklentiyle yönetim (Pasif) alt boyutu ile pozitif (+r= 0.135, p<0.05) bir 

korelasyon mevcuttur. 
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Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Dönüşümcü liderlik ölçeğinin ve etkileşimci liderlik ölçeğinin alt boyutlarının bireysel 

yaratıcılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi için çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizinde bağımsız değişkenler arasında 0,8’den 

yüksek korelasyon olması çoklu doğrusal bağıntı problemine neden olmaktadır. Bu nedenle 

korelasyon analizi sonucunda aralarında 0,8’den yüksek korelasyon bulunan bazı 

değişkenlerin analiz dışında bırakılması gerektiği görülmüş ve bu amaçla dönüşümcü 

liderliğin idealleştirilmiş etki (Davranış), idealleştirilmiş etki (Nitelik) ve bireysel önem alt 

boyutları ile etkileşimci liderliğin koşullu ödül alt boyutları analiz dışında bırakılmıştır. 

Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6:  Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Bağımsız Değişken 

Standardize 

Edilmiş 

Katsayı t p R2 Düz. R2 

Beta 

 Sabit  13,322 0,000 

0,195 0,183 

 Entelektüel Uyarım -0,131 -1,488 0,045* 

 İlham Verici Motivasyon 0,454 5,216 0,000 

 Beklentiyle Yönetim 

(Aktif) 
-0,121 -1,872 0,031* 

 Beklentiyle Yönetim 

(Pasif) 
0,072 1,231 0,219 

Not-1: Bağımlı değişken “Bireysel yaratıcılık” tır.  

Not-2: * İlgili değer 0,05’in çok az üzerinde olduğundan anlamlı olarak kabul 

edilmiştir. 

Tablo 6’da yer alan sonuçlar incelendiğinde; entelektüel uyarım (teşvik) (t=1,48, p<0,01)ve  

ilham verici motivasyon değişkeninin bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif yönde (t=5,216, 

p<0,01); beklentiyle yönetim (Aktif) değişkeninin ise negatif yönde (t=-1,872, p<0,05) bir 

etkisinin olduğu görülmektedir. Beklentiyle yönetim (Pasif) değişkenlerinin (t=1,231, 
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p>0,05) ise bireysel yaratıcılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Ayrıca 

bu dört değişkenin bireysel yaratıcılığın varyansının %18,3’ünü açıkladığı görülmektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere idealleştirilmiş etki (Davranış), idealleştirilmiş etki (Nitelik), 

bireysel önem ve koşullu ödül değişkenleri analiz dışı bırakıldığından bu değişkenlerin etkisi 

ölçülememiştir. Dolayısıyla H1,3 ve H1,4,  H1,7 hipotezleri kabul edilirken; H1,8,  hipotezi 

istatiksel olarak anlamlı bulunmamış, H1,1 ve H12,  H1,5 ve H1,6 hipotezlerinin sınamaları ise 

yapılamamıştır. 

Tartışma ve Sonuç 

Liderlik işletme ve çalışanları için en iyiyi hayal etme moral düzeyini ve entelektüel 

yeteneğini gerektirir.  Bu süreçte en önemli şey, liderin takım ruhu yaratarak hem bireylerin 

hem de grubun amaçlarını birleştirmesidir. Dönüşümcü liderler, örgütün amaçları ile bireysel 

amaçları birleştiren, amaçlar doğrultusunda yürürken, bireylere ilham verici motivasyon 

uygulayan, çalışanları entellettüel açıdan uyaran, farklı düşünmelerini sağlayarak yaratıcı 

olmalarını teşvik eden bir liderlik tarzıdır. Bu çalışmada dönüşümcü ve etkileşimci liderlik 

tarzlarının öğretmenlerin yaratıcı davranışını nasıl etkilediği belirlenmektedir. Araştırma 

sonuçları öğretmenlerin yaratıcı davranışları ile liderlik tarzları arasında bir ilişki olduğunu 

göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar, dönüşümcü liderlerin entelektüel uyarım ile ilham verici 

motivasyon boyutlarının bireysel yaratıcı davranışı pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. 

Bu sonuç bize dönüşümcü liderlerin izleyenleri için ilham verici bir vizyon yaratması, 

izleyenlerin amaçları nasıl yerine getireceklerine ilişkin açıklamalar yapması ve onları motive 

etmesinin yartıcı davranışı arttırdığını göstermektedir. Örgüt amaçlarının saptanması 

sürecinde paylaşımı arttıran, şeffaf olan, örgütsel amaçları bireysel amaçlarla entegre eden 

dönüşümcü liderler, çalışanlarını destekleyerek onlara ilham vererek yaratıcı davranışı teşvik 

etmektedirler. Araştırmamız öğretmenlerin, liderlerinin ilham verici motivasyon yönündeki 

davranışlarının, onların sorunlara farklı bakış açısı geliştirmelerini, yeni projeler 

gerçekleştirmelerini, öğrencileri ile daha iyi bir iletişim kurmalarını ve onların akademik 

yönden ilerlemelerinde destek sağlamalarında etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmada 

dönüşümcü liderlerin çalışanlarının soru sormasını teşvik eden, farklı düşünmelerini, 

sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmesini destekleyen entellekktüel uyarım yönündeki 

davranışlarının, öğretmenlerin mevcut durumu iyi değerlendirmesini sağlayarak, işlerinde 

idialı olmalarını, iyi sonuçlar almalarını, problem çözmede ve akademik başarıyı arttırmada 
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yaratıcı olmalarına yol açtığını göstermektedir.  Dönüşümcü liderlerin, görevler ve hedefler 

hakkında öğretmenleri bilinçlendirmesi, çalışanların belirli spesifik konulara ilgi duymasını, 

bu konularda geniş kapsamlı bilgiye sahip olmasını sağlamaktadır. Buda  okul içinde bu 

konularda seminerler düzenlenmesini, bilginin diğer üyeler ve öğrencilerle paylaşılmasını 

sağlamaktadır. Çalışmamız örgütlerde liderlerin en önemli görevinin yaratıcılığın 

geliştirilmesi yönünde destekleyici bir örgüt iklimi geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir. 

Liderlerin davranışsal olarak, çalışanlara rol model olarak, ilham vererek, amaçları 

vurglayarak, amaçlara erişilmesi sürecinde çalışanları destekleyerek ve onların ilgi alanlarını 

genişleterek yaratıcılığın desteklenmesi mümkündür. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda da 

benzer sonuçların alındığı görülmektedir. Cummings ve Oldham, (1997), çalışanlarının 

düşüncelerine önem veren, pozitif destek sağlayan,  onlara işleri ile ilgili geri besleme veren 

ve çalışanlarının becerilerini geliştirmeye çalışan destekleyici yönetim tarzının çalışanlarda 

yaratıcılık için gerekli olan içsel motivasyonu sağladığını bulgulamıştır. Sosik (1997)’in 

çalışması, dönüşümcü liderlik stilini benimseyen liderlerin olduğu gruplarda, çalışanların 

problemlerle başa çıkmada daha istekli olduğu ve problemlere daha yaratıcı çözümler 

geliştiridiğini göstermektedir. Samen (2008), işletmelerde yaratıcılığın önemi ile ilgili 

çalışmasında; işletmelerde yaratıcılığın gelişmesini sağlayanın organizasyon yapısı ve buna 

uygun sistem olduğunu, bu sistemi uygulayan ana faktörün de insan olduğunu savunmuştur. 

Yine bu çalışma kapsamında, sert hiyararşik düzene sahip, özgür olmayan, katı ve kuralcı 

organizasyonlarda çalışan kişilerin yaratıcılıklarını ortaya koyamayacakları belirtilmiştir. 

Çekmecelioğlu, Eren (2002) araştırması, destekleyici yönetim tarzının, çalışanların otonomi 

ve özgürlüğe sahip olmasının, işin iddalı olmasının yaratıcılığı arttırdığını bulmuştur. Benzer 

şekilde Çekmecelioğlu, Özbağ (2016)  imalat işletmelerinde çalışan 275 kişi üzerinde 

yaptıkları araştırmada, dönüşümcü liderlerin ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım ve 

idealleştirilmiş etki yönündeki davranışlarının yaratıcılığı arttırdığını bulmuştur. Yaratıcılık 

ile ilgili önemli araştırmalardan biride Amabile et al., (1996) tarafından yapılmıştır. 

Yaratıcılığın iş çevresi özellikleri ile ilişkilerinin incelendiği bu araştırmada, iş çevresinin 

teşvik edici özelliklerinin (yönetim desteği, otonomi, iş gurubunun desteği) yaratııcılığı 

pozitif, engelleyici özelliklerinin (baskı ve örgütsel engeller) yaratıcılığı negatif etkilediği 

görülmüştür. Uzunçarşılı ve Özdayı (1997)’nın çalışmasına göre okul yöneticileri, yaratıcı 

örgüt çalışanları ile çalışırken, uygun strateji belirlemeli, değişime ve yaratıcılığa açık bir 

ortam oluşturarak çalışanları teşvik etmelidirler. Bu çalışmaya göre katı hiyerarşik düzene 

sahip örgütlerde, yaratıcı bireyler yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir ortam bulamadıkları 
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için, örgütten uzaklaşma ya da yaratıcılıklarını örgüt dışında sergilemek durumunda 

kalmaktadırlar.  

Araştırma sonuçları etkileşimci liderliğin beklentiyle yönetim (aktif ) boyutunun bireysel 

yaratıcılığı negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç bize, liderlerin izleyicilerinin 

performanslarını gözlemleyerek, gerekli gördüğünde düzeltici eylemlerde bulunmasının 

yaratıcılığı azalttığını göstermektedir. Yaratıcılığın geliştirilmesi destekleyici yönetim tarzını, 

açık iletişimi ve özgür ortamları gerektirmektedir. Bu çalışmada liderlerin öğretmenlerini 

gözlemleyerek onlara müdahale edici yöndeki davranışlarının yaratıcılığı azalttığı 

görülmektedir.  

Gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarda farklı coğrafik bölgelerde görev yapan 

öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının çalışma grubu olarak seçilmesi; etkileşimci ve 

dönüşümcü liderlik ile bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkilerde; cinsiyet, yaş, medeni durum, 

hizmet süresi, eğitim düzeyi gibi değişkenlerin ılımlaştırıcı etkilerinin incelenmesinin 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract  

Socio-demographic factors affect individual decision-making behaviour. It is also because of 

demografic traits, that decision-making behaviour varies not only among different 

individuals, but also along the lifecycle of the same individual. The same logic stands for the 

relation of demographics and financial behaviour. We use R- programme to develop 

descriptive and regression analysis to identify the importance of behavioral factors in the 

albanian individual investor behaviour. We evaluate several statistical models to measure the 

impact of demographics on investor behaviour, where variables of investor behaviour are 

used as dependent ones and demographic factors are used as independent variables. We 

conclude that age and level of education are statistically important. We also conclude that 

other demographic factors such as gender, income and financial literacy are statistically 

important. As one other conclusion of the study is the fact that the vast majority of investors 

in financial assets in Albania consist of male heads of households, one significant suggestion 

is that financial supervisory institutions in Albania should design and apply incentivising 

programs aiming to raise awareness and increase the level of participation of  women in 

albanian financial market. 

Keywords: albanian, demographic, investing, financial assets, statistical analysis. 
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I. Introduction  

Socio - demographic factors affect individual decision-making behaviour. It is also because 

of demografic traits, that decision-making behaviour varies not only among different 

individuals, but also along the lifecycle of the same individual. The same logic stands for the 

relation of demographics and financial behaviour. Demographic factors are as important as 

the other behavioral factors studied in behavioral finance in the last decades, such as 

behavioral biases, personality or risk tolerance. Age, education, experience, income, marital 

status, occupation etc. are some of the demographic factors.  

The study aims to answer the following research question: Are demographic factors 

determinant in the albanian individual investor behaviour when investing in financial assets?  

Descriptive and regression analysis is used through R- programme to identify the importance 

of these factors in the albanian individual investor behaviour. The study suggests that 

albanian women should be incentivised to participate at a greater level in the albanian 

investing environment. 

II. Literature Review 

 Researchers have identified many socio-demographic characteristics such as race, gender, 

marital status, age, education, financial literacy, type of profession, wealth, to help explain 

differences in investment decision-making behavior (Christelis et al., 2013). 

Gender and overconfidence- Literature on gender differences in investor behavior highlights 

changes in the way men and women invest, with women investing more conservatively than 

men. Over - confident patterns predict that men are more confident than women, so they will 

trade more and perform worse than them, causing their profits to fall more compared to those 

of women. Barber and Odean (2001) study the overconfidence bias to explain this 

phenomenon. They conclude that overconfidence makes investors trade more in the stock 

market. The authors use gender to measure over-confidence and its impact on the high 

number of tradings. Analyzing the trading data from a brokerage firm, they show that men 

trade 45% more than women, what reduces net returns by 2.65% for men, whereas for 

women 1.72%. The presence of overconfidence bias in male investors when valuating 

securities, can lead to risky strategies selection or less active investing in money market 

securities, bonds or real estate. 
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Marital status- Gender differences are most obvious between married and unmarried men. 

Engaging in relationships or creating one’s own family leads to greater responsibilities 

making men less hasty and impulsive when taking financial decisions (the significance of the 

presence of the female partner is not to be ignored).  

Income- Some studies check for the effects of income on investor behavior. Agnew (2006) 

finds that receiving higher income leads to better decisions. Low-income brackets’ families 

often face greater financial challenges such as unemployment, poverty, and low levels of 

financial literacy and cognitive skills (Kim, Gutter, and Spangler, 2017). 

Education - Emmons and Noeth, (2015), study financial decision-making of families with 

different levels of education. The authors measured the quality of financial decision-making 

of families. They noted that their financial ‘health’ was closely linked to the level of 

education: the higher this level, a greater diversification of assets and a higher level of wealth 

accumulation was noticed. 

Experience - Lack of experience makes people find it hard to make good investments. 

Experience in investing is the best way to manage risky investments because it increases 

investor's overconfidence (Awais et al., 2016). Previous successful investment experience 

increases risk tolerance and can generate high returns. Roszkowski and Davey (2010) also 

support these findings. Awais and others, (2016), find that gaining investment experience 

positively affects the quality of financial decisions. 

Age- As people show different levels of impact from various psychological biases during 

their life, due to this impact, they may take sudden or unpredictable kinds of investment 

decisions. A survey of 300 Scandinavian financial market specialists and 213 students found 

a very large impact of the anchoring bias on student expectations about stock returns 

compared to the one on specialists, which means that age and experience affect the extent to 

which psychological biases are present (Kaustia, Alho, Puttonen, 2008). 

Occupation - Levišauskaitė and Kartašova (2012) try to identify the correlation between 

occupation of individual Lithuanian investors and their behavior in financial markets. They 

found that being employed in the sector of economy affects decision-making behavior in the 

capital market in Lithuania.  

III. Methodology 

The study aims to answer the following research question:  

Are demographic factors determinant in the albanian individual investor behaviour when 

investing in financial assets?  
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Descriptive and regression analysis is used through R- programme to identify the importance 

of these factors in the albanian individual investor behaviour. A sample of 180 individual 

investors in Albania are interviewed. The respondents are individuals who save and invest. 

The criteria for selecting the sample are: 

(1) The interviewee is an Albanian citizen. 

(2) The interviewee belongs to medium and high income brackets 

(3) The interviewee has invested in financial assets available in Albania. 

IV. Descriptive Statistical Analysis 

The sample includes 44 females and 136 males, approximately 24% and 76% of the total, 

respectively. 71% of respondents live in Tirana, while the rest live mainly in other cities of 

the country but also abroad. 145 out the 180 individuals interviewed, own a bachelor degree, 

14 own a master degree and 21 a high school degree, respectively 81%, 8% and 11% of the 

total. In terms of income, 85% of respondents state their family income belongs to medium 

income bracket, 13% of respondents state their family income belongs to higher income 

bracket and 1.3% state their family income belongs to lower income bracket. Regarding the 

level of financial literacy they perceive they have, 144 investors think they have an average 

level of financial literacy, 33 investors think they have a high level of knowledge, and only 3 

investors perceive their level of financial literacy as low. Approximately, 17% of respondents 

are employed in the economic sector, while 36%, 34.5%, 5.6% and 6.7% are respectively 

employed in the non-economic sector, self-employed, unemployed and retired. 

We continue the analysis with the age of the investors, a quantitative variable for which we 

can calculate descriptive statistics and construct typical graphs for quantitative data, such as 

histogram and ‘boxplot’. The analysis of the main descriptive statistics for the variable ‘age 

of the interviewees’ includes the minimum and maximum of the variable, the first quartile, 

the second quartile (or mediana), the third quartile, the average championship, the sum of all 

the values of the variable, the standard mean error (needed to calculate the mean confidence 

interval), the mean confidence interval ('LCL Mean' and 'UCL Mean'), the standard variance 

and deviation (Stdev), the asymmetry index and the kurtosis index. 

 

 The average age of the respondents is about 53, the minimum and maximum are 25 

and 65. 
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 The first and third quartiles result in 46 and 60 respectively. The median results in 55, 

a greater value than the mean, a sign of a slight negative (or left) asymmetry in 

distribution. 

 The inferior and superior limits of the confidence interval for the average are 51.6 and 

54.3, respectively. 

 The asymmetry index is negative, so we have a negative (slight) asymmetry in 

distribution. 

 The ‘kurtosis’ index is significantly different from 3, so the distribution is not normal.  

 

Boxplot and the histogram of variable ‘age’, confirm the abovementioned results: Moderate 

asymmetry in the corresponding distribution is detected. 

 

V. Regression Statistical Analysis 

The following table shows the names of the variables, helpful for inferential analysis. 

Table I Variables names as a function of inferential analysis. 

section 1124:  "gender"  "age"  "education"  "income"   "financial literacy" 

section 2125:  "type of asset"   "length of investment"  "amount invested" "perceived 

certainty”   

We evaluate several statistical models, with dependent variables "length of investment",  

"amount invested" and  "perceived certainty” (which help to measure certain aspects of 

investor behaviour) and independent variables ‘gender’, ‘age’, ‘education’, ‘income’ and 

‘financial literacy’ (which help to measure the impact of demographics on investor 

behaviour). Table 1 presents the results of the model processed with R statistical program, 

with dependent variable ‘perceived certainty’ and independent variables: ‘gender’, ‘age’, 

‘education’, ‘income’ and ‘financial literacy’. Gender is a ‘dummy’ variable, equal to 1 if the 

individual is male and zero vice versa. We focus on the last column at the coefficients section 

in the table (Pr (>> | t |), which corresponds to the p-value of the respective coefficient. If this 

value is lower than the standard value of the alpha (5% or 10%), then the corresponding 

                                                           
124 Annex A 

125 Annex A 
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parameter is statistically significant. In our case, we note that age and education are 

statistically significant (we get the alpha level of 10%) and have a negative and positive 

effect on the ‘perceived certainty’ variable, respectively. Thus, ‘age’ reduces the ‘perceived 

certainty’, whereas education increases the ‘perceived certainty’. In the case of other 

variables no impact on the dependent variable is proved because the p-value is higher than 

10%. 

Table I Results of the model with dependent variable ‘perceived certainty’ and 

independent variables: ‘gender’, ‘age’, ‘education’, ‘income’ and ‘financial literacy’. 

 

> fit <- glm (perceived certainty) 

~gender+age+education+income+financial literacy) 

> summary(fit)  

Call: 

glm(formula = perceived certainty ~ gender + age + education + income + 

financial literacy) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q       Median      3Q      Max   

-1.0109  -0.5324  -0.3757   0.5221   1.6129   

Coefficients: 

                   Estimate     Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)    5.063485    0.616425   8.214   4.67e-14 *** 

gender           0.084687   0.136693   0.620    0.5364     

age               -0.018165   0.007208  -2.520   0.0126 * 

education      0.227069   0.128403   1.768    0.0787 .   

income           0.120887   0.154177   0.784   0.4341     

financial literacy     -0.183987   0.147264  -1.249  0.2132     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

    Null deviance: 89.911  on 179  degrees of freedom 

Residual deviance: 84.132  on 174  degrees of freedom 

AIC: 387.92 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

Table 2 presents the results of the model with dependent variable "amount invested" and 

independent variables: gender, age, education, income and financial literacy. We focus on the 

p-value of the respective coefficients. Note that gender, income and financial literacy are 

statistically significant (the alpha level is 10%). More specifically if the individual is male, he 

will invest more. Income and financial literacy have a positive impact on the value of the 

investment.  
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Table II Results of the model with dependent variable ‘amount invested’ and 

independent variables: ‘gender’, ‘age’, ‘education’, ‘income’ and ‘financial literacy’. 

 

> fit <- glm(amount invested ~ gender + age + education + 

income + financial literacy) 

> summary(fit)  

Call: 

glm(formula = value ~ gender + age + education + income 

+ financial literacy) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median    3Q      Max   

-22.215   -3.229    1.234    4.493   13.673   

Coefficients: 

                  Estimate   Std. Error     t value    Pr(>|t|)     

(Intercept)     66.0328    4.2247     15.630    < 2e-16126 *** 

gender          8.6639      1.2993      6.668       3.31e-10 *** 

age               -0.1126      0.5296      -0.213      0.8319     

education       2.1126      1.3419      1.574       0.1172     

income          2.8296      1.6167      1.750       0.0818 

financial literacy 8.0794  1.4224    5.680     5.56e-08 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

    Null deviance: 14318.3  on 179  degrees of freedom 

Residual deviance:  9303.3  on 174  degrees of freedom 

AIC: 1234.9 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 
 

In the following table we present the results of the model with ‘length of time’ as dependent 

variable and ‘gender, age, education, income and financial literacy’ as independent variables. 

We focus on the p-value of the respective coefficients. Note that income and financial 

literacy are statistically significant (the alpha level is 5%): an increase in income and level of 

                                                           
126 p-value = 0 
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financial literacy affects investor behaviour by taking a longer horizon perspective, due to the 

positive sign in these two parameters.  

Table III Model results with ‘length of time’ as dependent variable and ‘gender, age, 

education, income and financial literacy’ as independent variables. 
  

> fit <- glm(length of time’~ gender + age + education + 

income + financial literacy) 

> summary(fit)  

Call: 

glm(formula = koha ~ gender + age + education + income + 

financial literacy) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.38445  -0.01872   0.08474   0.12380   0.95995   

Coefficients: 

                     Estimate    Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)     0.428938   0.366000    1.172    0.242815     

gender          -0.065246   0.081518    -0.800   0.424579     

age               -0.016574   0.029685    -0.558   0.577340     

education       0.006647    0.004223    1.574   0.117241     

income          0.289242    0.088818    3.257   0.001356 ** 

financial literacy 0.304513  0.083751  3.636   0.000365 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Null deviance: 34.728  on 179  degrees of freedom 

Residual deviance: 29.274  on 174  degrees of freedom 

AIC: 197.89 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

VI. Results of analysis 

Most of the interviewees are males with a 3:1 ratio which truly represents the albanian 

population. Regarding the residence of the interviewees, our target consists mainly of 

investors who have invested in financial assets in Albania’s capital, Tirana (Table B 1.1, 

Annex B), but not all necessarily live in it. Some of the interviewees are albanians who live 
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abroad127 and invest their savings in their country mainly in long-term deposits denominated 

in euro currency128, in government securities or Investment Funds, due to the attractive 

interest rates they find compared to their counterpart interest rates in countries where they 

live129. 

In terms of employment (Table B 1.1, Annex B), most of the respondents are employed in the 

non-economic sector and self-employed respectively around 35% of the total, while about 

17% are employed in the economic sector. However, about 12% of the sample is divided 

between those with 'unemployed' and 'retired' status. The latter, besides investing their own 

modest income on their behalf, happens to invest part of their children's savings on their own 

behalf as well, a typical phenomenon frequently encountered in Albania as a developing 

country130. 

The minimal age of the interviewees is 25 years old and the maximal one 65, with the 

average age 53. As it can be noted, there is an asymmetry in distribution, which is explained 

by the fact that few young people invest their savings in financial assets in Albania. This can 

be explained with the life cycle concept arguing that older people mature not only as 

individuals but as well as investors and provide financial experience.  

A. Interpretation of results 

After evaluation of a few statistical models, with dependent variables "length of investment", 

"amount invested" and  "perceived certainty” and independent variables ‘gender’, ‘age’, 

‘education’, ‘income’ and ‘financial literacy’, we highlight as important conclusions the 

following correlations: 

- Age and education are statistically important, respectively affecting negatively and 

positively the ‘perceived certainty’ variable. Thus, a younger investor perceives more 

certainty while investing in financial assets as a result of the impact of his/ her own 

                                                           
127 This is also influenced by the fact that the period of time for completing the questionnaires was 

June to August, the typical time of year  when most of emigrants return to Albania 

128 ALL (Albanian Leks) is the currency of Albania 

129 According to information received from Raiffeissen bank officers,  

contact: email: enekelejda.krasniqi@raiffeisen.al, Premium Banking Officer South-West District 

130 Due to a large degree of informality in Albania as a developing post-transition country, one of 

the typical forms of  money laundering is through delivering the dirty money to parents or relatives 

and afterwards through their investing on their own behalf aiming to channel them in legal monetary 

and financial system. Gazeta Mapo 13/06/2015 https://gazetamapo.al/parate-e-pista-nje-histori-a-

pastrohen-edhe-ne-shqiperi/ 

https://gazetamapo.al/parate-e-pista-nje-histori-a-pastrohen-edhe-ne-shqiperi/
https://gazetamapo.al/parate-e-pista-nje-histori-a-pastrohen-edhe-ne-shqiperi/
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young age while the opposite relation results for the ‘education’ and the ‘perceived 

certainty’ variable. 

- Gender, income and financial literacy are statistically important, affecting the amount 

of money invested in financial assets. More specifically, male investors tend to invest 

in larger amounts. This is also supported by the behavioral finance literature which 

highlights that women are more ‘prudent’ when it comes to investing, also due to their 

low tolerance.  

o The higher the level of income the individual investor belongs to, the higher 

the amount of money he/ she invests in financial assets.  

o The higher the perceived level of financial literacy, the higher the amount of 

money he/she invests in financial assets.  

- ‘Income’ and ‘financial literacy’ are statistically important, positively affecting the 

‘length’or time horizon of the investment. More specifically as level of income and 

financial literacy increase, the individual takes a longer investment horizon 

perspective, due to the positive sign in these two parameters. 

The analysis shows that demographic factors determine individual investment decision-

making in financial assets in Albania. 

VII. Conclusions 

1. The vast majority of investors in financial assets in Albania consist of male heads of 

households. This situation is still present as a consequence of the tradition and form of 

organization of the Albanian family and the way of sharing roles within it. In Albanian 

families women are less involved in financial decision-making compared to european 

countries131. Even though the country has undergone constant change in terms of gender 

equality, financial decision-making in Albanian families is usually ‘in the hands of’ the male 

head of the family and most of family assets are invested on his behalf132.  

2. Age, education, income, gender, investment experience have been identified as 

determinant factors of the Albanian investor decision making. As age and level of education 

increase, investor’s perceived certainty in the investing asset, respectively decreases and 

                                                           
131 Mainly due to the culture and mentality of a Western Balkan’s country but also as an ex-

communist post transitioned country with a very long transition. 

132 Most of the sample consists of males with a male-female ratio of 3: 1. 
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increases. As income and investment experience increase, the individual investor tends to 

choose to invest greater amounts of money in financial assets. 

3. Investors in Albania are generally satisfied with the investments made and prefer to 

continue holding them. Their investment decision-making is limited to a few alternatives 

such as investment funds, government securities or deposits. They think it is harder to make a 

decision to sell an asset they own, rather than to make the decision to invest in a financial 

asset. This can be explained by the subjectivism of selling an owned asset because of a 

certain bond created with it. 

4. Albanian investors use their savings as their primary source of financing to invest in 

financial assets. Most of the interviewed investors state they use their savings to invest in 

financial assets while the rest use their income earned from other investments they own. 

These individual investors do not like to borrow when they invest in financial assets, because 

of the higher level of risk due to the financial leverage involved. 

 

VIII. Recommendations 

As there is a low level of participation of female investors in the Albanian financial market, 

as a developing country, it is necessary to make attempts to change this situation. The 

increase of the number of women involved in the financial investment market, besides 

contributing in balancing gender equality, will have a positive impact on the overall level of 

market risk, due to the risk averse nature of women and the greater prudence they show while 

choosing to invest in financial assets. The penetration of such cautious investors is a necessity 

for the Albanian financial market and the Albanian economy, which has suffered severe 

shocks133, albeit with a relatively short history of free market economy (Dervishaj, 2018). It 

is necessary that supervisory institutions of the financial markets in Albania, respectively the 

Bank of Albania and the Albanian Financial Supervisory Authority, work on incentivising 

programs aiming to raise awareness and increase the level of participation of the Albanian 

women while investing in financial assets. 

                                                           
133 Pyramid schemes crisis, 1997; Bank Panic 2002 
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ANNEXES 
 

 

ANNEX A: QUESTIONNARIE  

SETCION I –DEMOGRAPHICS  

1. Gender:  

a. Male   b. Female  

2. Country of Residence/ Town: ____________________ 

3. Age:  ________   

4.Education:   

a. High 

school    

b.graduate      c. 

postgraduate 

 

 

5.Occupation:   

a.  Employed in the economic 

sector 

b. Employed in the 

noneconomic sector 

 

c. Self-employed 

d. Unemployed 

e. Retired 

6. Choose the income brackets your family falls into:       a. Low     b. Average   c. High 

7. The level of financial knowledge you think you have is:     a. Low        b. Average      c. 

High 

  

https://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/issue/view/19
https://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/issue/view/19
https://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/275
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SECTION II – INVESTMENT DECISION MAKING IN FINANCIAL ASSETS 

1. Types of financial assets where you have invested: 

 

Type of investment (financial 

asset) 

Length of 

investment  

(months/years) 

Amount of money invested in financial 

asset 

a.< 1.000.000 ALL   b.1mil - 3mil ALL 

c.3mil - 5 mil ALL    d. > 5 milion ALL 

Fom 1-5, where 1-Feeling of 

uncertainty and 5- Feeling of 

certainty, how much safe do you 

feel about your investment? 

a. Saving deposit   1      2        3         4        5 

b. treasury bills   1      2        3         4        5 

c.treasury bonds   1      2        3         4        5 

d. pension fund    1      2        3         4        5 

e. Prestige mutual fund 

(ALL) 

  1      2        3         4        5 

f. Invest mutual fund (€)   1      2        3         4        5 

g. Vision mutual fund (ALL)   1      2        3         4        5 

 

2. What type of financing source did you use for your investment in the financial asset: 

 a. Your savings 

b. Bank loan 

c. Income from other investments you own 

d.Other source (specify) ________ 

 

3. Which decision do you find most 

difficult to make? 

 a. buy a financial asset   c. I 

do not know 

b. sell a financial asset   d. 

none 

  4.From 1-5, where 1-not at all and 5- 

completely, are you satisfied with the 

investment decisions you have made, 

regarding: 

 

Choice of type of financial asset 1       2        3         4        5   

Length of investment in financial asset 1       2        3         4        5   

Amount of money invested in financial asset 1    2       3          4       5   

 

 

 

 

ANNEX B Descriptive Statistics  

Section I: Demographics 

Table B 1.1: 

Variable Simple 

Frequences  

Perce

ntage 

 

Gende

r 

Female 44 24.4 

Male 136 75.6 

 

Count

ry of 

Reside

nce  

 

Tiranë 128 71.1 

Vlorë 24 13.3 

Immigr

ant 

28 15.5 

 

Educa

tion 

High 

school 

21  80.6 

Graduat 145 11.7 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

di 

 

3
0

4
0

5
0
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Boxplot of Mosha Histogram of Mosha

Mosha

F
re

q
u

e
n

c
y

30 40 50 60
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

e  

Postgra

duate 

14 7.8 

 

Incom

e 

Low  3 1.3 

Averag

e  

153 85 

High  24 13.3 

 

Percei

ved 

level 

of 

knowl

edge 

Low  3 1.7 

Averag

e 

144 80 

High  33 18.3 

 

 

 

Occup

ation 

Econom

ic 

sector 

31 17.2 

Noneco

nomic 

sector  

> basicStats(Age) 

nobs                 180.0000 

Minimum        25.00000 

Maximum        65.00000 

 

1. Quartile       46.00000 

3. Quartile      60.00000 

Mean              52.938889 

Median          55.00000 

Sum                9529.000 

SE Mean        0.666628 

LCL Mean     51.623429 

UCL Mean    54.254349 

Variance      79.990658 

Stdev            8.9437500 

36 

65 

Skewness   -0.867202 

Kurtosis       0.0065950 

Self-

employ

ed  

62 34.5 

Unempl

oyed  

10 5.6 

Retired  12 6.7 

  

Table B 1.2:Age   

 

 Graph B 

1.1: Age 

 

 

  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

dii 

 

 

Section II –Investor Decision-making 

Table B 2.1: Investor Decision-making 
 

Variable Simple 

Frequences  

Percentage 

 

 

 

 

Type of 

financial 

asset 

 

 

Saving 

Deposit 

68 27.09163 

Treasury 

Bills 

10 3.98406   

Treasury 

Bonds 

14 5.57768   

Pension Fund 6 2.39044 

Prestigj 

Investment 

Fund (ALL) 

100 39.84064 

Invest 

Investment 

Fund (€)  

42 16.73307   

Vision 

Investment 

Fund (ALL) 

11 4.38247   

 

Amount of 

money 

invested in 

financial 

asset 

 

< 1 mil ALL        91 36.32479  

1mil - 3mil 

ALL 

70 27.77778  

3mil - 5 mil 

ALL       

45 17.94872  

> 5 milion 

ALL 

45 17.94872 

 

Source of 

financing 

the 

investment 

in 

financial 

asset 

 

Your savings 200 84.74576 

Bank Loan 36 15.25424 

Income from 

investments  

0 0 

Other source  

(specify)____ 

0 0 

 

Which 

decision 

do you 

find more 

difficult to 

make 

Buy a 

financial 

asset 

15 26.694915   

Sell a 

financial 

asset 

158 66.949153 

I don’t know 63 6.355932 

Indifferent  0 0 
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Table B 2.2: Length of Investment 
 

> basicStats(koha) 

nobs        251.000000 

NAs          18.000000 

Minimum   0.080000 

Maximum  10.000000 

1. Quartile  2.000000 

3. Quartile  5.000000 

Mean          3.808498 

Median        4.000000 

Sum         887.380000 

SE Mean    0.130085 

LCL Mean  3.552200 

UCL Mean  4.064796 

Variance      3.942826 

Stdev            1.985655  

Skewness     0.084248 

Kurtosis       -0.684940 

 

 

Graph B 2.1: Length of Investment 

 

Table B 2.3 Perceived Certainty 

> basicStats(certainty)  

nobs        251.000000 

NAs          28.000000 

Minimum  3.000000 

Maximum 5.000000 

1. Quartile  3.000000 

3. Quartile   4.000000 

Mean          3.511211 

Median      3.000000 

Sum         783.000000 

SE Mean    0.045329 

LCL Mean 3.421880 

UCL Mean 3.600541 

Variance    0.458207 

Stdev         0.676910 

Skewness   0.957158 

Kurtosis     -0.311130 

Graph B 2.2: Perceived Certainty  
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Table B 2.4: The level of satisfaction: 

 

Descriptive Statistics 

Are you satisfied with the... 

Choice of type of the 

financial asset 

Length of investment in 

financial asset 

Amount invested in 

financial asset 

> basicStats(type of 

asset)  

>basicStats(length of 

investment) 

>basicStats(amount 

invested) 

nobs            251.000000  251.000000  251.000000 

NAs              15.000000  15.000000  18.000000 

Minimum       3.000000   3.000000  3.000000 

Maximum      5.000000  5.000000 5.000000 

dst1. Quartile      3.000000   3.000000  3.000000 

3. Quartile      4.000000   4.000000  4.000000 

Mean               3.627119   3.669492  3.656652 

Median           4.000000   4.000000  4.000000 

Sum              856.000000   866.000000  852.000000 

SE Mean            0.041861   0.044174  0.043552 

LCL Mean         3.544647   3.582464  3.570844 

UCL Mean        3.709590   3.756519  3.742460 

Variance            0.413559   0.460512  0.441949 

Stdev                 0.643086   0.678610  0.664793 

Skewness         0.525014   0.512849   0.511910 

Kurtosis            -0.683294   -0.796976  -0.750643 
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Graph B 2.3:         Graph B 2.4: 
 

Are you satisfied with the type of financial asset you chose to invest in? 
 

 

Are you satisfied with the length of time you decided to hold the financial asset (length of investment)? 

 

 

 

 

Graph B 2.5: Are you satisfied with the amount you decided to invest in financial asset? 
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Abstract 

The 20th century in art begins with the manifestations of avant-garde artists of various trends, 

groups, schools. They declared that they were abandoning tradition, the classical artistic 

experience that was in crisis. Avant-garde art sought to discover new means of expression, to 

affirm a new truth, perhaps incomprehensible, strange to the crowd of ordinary people, but clear 

to the artist. This trend in the art of the XX century. It is customary to denote the term 

"modernism" - the general name of the directions of art and literature of the late XIX - early XX 

century. In a broad sense, it covers Cubism, Dadaism, Surrealism, Futurism, Expressionism, 

Abstract Art, Functionalism, etc., that is, all the avant-garde trends that opposed traditionalism as 

the only true "art of our time." Modernist trends in Western art (Expressionism, Cubism, 

Futurism, etc.) offered new experimental techniques. All forms of modernism longed to get rid 

of the influence of the past. 

Keywords: compositional construction, prototypes, plot collisions, symbolic overtones. 

 Introduction 

Modernist writers particularly accurately reflected the crisis phenomena in the life of their 

contemporary society, conveying a sense of human powerlessness in the face of a world 

frightening with its absurdity, expressing the feeling of longing of an artist doomed to loneliness, 

who opens up an abyss invisible to others. In the artistic world of modernism, gloomy colors of 

presentiment of the end, the expectation of imminent death, even the will to death, prevail. 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

507 

 

The picture of the doom of the world in modernist works is complemented by images of future 

renewal, a joyful meeting with a new era of human brotherhood, harmony, truth and beauty. It is 

no coincidence that many modernists welcomed the revolutionary events in Russia and other 

countries, appealed for the cleansing "storm of uprising" capable of destroying the "well-fed 

world" of the bourgeois.  

Although the book is extensive, it describes only one day. Joyce described every step of Bloom 

in detail - the reader knows its entire route and the small details of each place. Joyce discusses 

Dublin so widely that, according to the author himself, relying on the book would have made it 

easier to restore historic Dublin if it had been demolished. 

Main body: June 16 was associated with a romantic day for Joyce herself. In 1904, Joyce met his 

future wife Nora Barnacle, who had fallen in love from the beginning, they were to meet on June 

15, although Nora did not appear on a date, the writer offered to meet her again, so their first date 

took place on June 16. 

The author took more than seven years to write the novel and completed it in 1921. When 

excerpts were published in an American literary magazine, the magazine's publishers were 

arrested and fined. Ulysses was published as a book in 1922 in Paris. Prior to 1934, due to 

censorship, Joyce's novel was banned in all English-speaking countries. 

To construct the superficial construction of the novel, Joyce uses, at first glance, traditional 

methods: in "Ulysses" the action takes place in one day and in one city, so, at least outwardly, 

the traditional, classical principle of the unity of space and time is preserved. In addition, the 

novel consists of three parts, corresponding to the introduction, exposition, and conclusion of 

classical rhetoric. The formal structure of "Ulysses" has a clear classical implication - the novel 

is divided into three parts according to Aristotelian terms: beginning, middle and end, which 

emphasizes the close combination of causal connections in Aristotle's "Poetics". 

The simplicity of the superficial structure of "Ulysses" makes the complexity of the internal 

organization of the novel, but we must not forget that such a separation of the structure of the 

novel is allowed only conditionally, for research purposes, since the concept of structure implies, 

above all, systemic integrity. As it is known, the structure has a systemic character. The ratio of 

its constituent elements is such that a change in one of them causes a change in the rest as well. 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

508 

 

Thus, it is not possible to completely separate and isolate the components of the Ulysses 

multilayer structure from each other, since they interact and establish a certain interrelationship, 

forming one whole system. Indeed, when Joyce examines Ulysses's superficial structure in 

isolation from other layers of the novel, one gets the impression that Joyce meets the 

requirements of the classical principle of unity of time and space, but if we consider the basic 

features of Joyce's novel poetics. Disappearing from the text, the constant alternation of the 

narrative angle, the transmission of seemingly unrelated details with naturalistic precision, etc.), 

we will clearly see that the "compression" of time and space of action acquires a whole new 

functional load with Joyce and, thus, is only externally related. (Whose structure is based on 

completely different structural principles) serves the law of "three unity" and performs an artistic 

purpose very different from it. Thus, in analyzing the structure of Ulysses, the main task of the 

researcher is to determine the functional interrelationships of its constituent elements, which, of 

course, are only the specifics of Joyce's artistic method (features of the "flow of consciousness" 

technique, literary-mythological allusion-reminiscences), Is possible by considering the complex 

system of artistic means realized in the artistic fabric of the novel. This makes clear the second 

important task of analyzing the structure of the novel: defining the relationship between text and 

structure, distinguishing between structural (systemic) and non-systemic elements, since, 

according to Yuri Lotman, structure is more systematic than text, Their controversy is to attribute 

a feature of reality to the text, and to consider structure as some contemplative given, the 

existence of which is much more problematic… structure exists in the empirical reality of the 

text, text and structure condition each other and acquire reality only through this relationship. 

The text itself, i. According to Lotman, relation to structure is seen as its realization and 

interpretation at a certain level. Therefore, the text is hierarchical. This hierarchy is also an 

essential sign of internal organization, structure and it is organized according to the sign of 

strengthening abstraction.  

On June 16, 1924, while Joyce was in the hospital for surgery, friends sent her white and blue 

flowers (it was in these colors that Ulysses was published). Here for the first time appeared how 

important date was June 16 for everyone who loved the work of "Ulysses" or James Joyce. 

The outline of the novel and its compositional construction have explicit and implicit analogies 

with Homer's poem "The Odyssey" (in the first versions of the novel, the episodes bore the 
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names corresponding to the "Odyssey", which the author later rejected). The work also contains 

"similar" characters: the largely autobiographical Stephen Daedalus (the storyline of 

Telemachus), Leopold Bloom (Odysseus, the Latin form of this name Ulysses served as the 

name of the novel), etc. One of the main themes of the novel is the theme of "father-son", where 

the role of the former is symbolically played by Bloom, in the role of the latter by Stephen. Thus, 

the first, most striking feature of Joyce's novel can be noted - a huge number of historical, 

philosophical, literary and cultural aspects hidden behind an unassuming plot. Dublin appears in 

the novel as a symbol of the whole world, Bloom is a man as such, and his wife embodies the 

image of all women, one summer day - of all time on Earth. Every character, every situation he 

finds himself in, hides in himself many implicit symbolic overtones and sociocultural contexts 

with which Joyce tried to express his idea of life.  

Each episode of "Ulysses" is dominated by one of the main characters of the novel in the 

following order: Stephen, Bloom, Molly. All three parts symbolically begin with the initials of 

the names of the main characters: S - Stephen; M - Mol; P - Pold (Leo Pold Bloom). "The first 

part, dedicated to Stephen, begins with Sh, which indicates his devotion to himself. The second 

part, dedicated to Bloom, begins with M, which shows his devotion to Molly. The third part, 

which is dedicated to Molly, begins with P, which shows his obsession with Pold, or Leopold. ” 

According to Tindal, it indicates the logical "progress" of the structure of "Ulysses" 

The allusions with the Odyssey are innumerable in the text. The book is structured according to 

the compositional scheme of the Odyssey, its episodes periodically reproduce episodes of the 

classic epic, and the characters are its main characters. Ad collector Bloom, like Stephen, is a 

wanderer. He makes a journey in one day, which takes 20 years of the life of the hero of the 

"Odyssey". Molly - Penelope. Dublin – Ithaca. 

The poem provides the novel with its title, genre, and architectonics. "Ulysses" is a travel novel, 

where episodes follow in the order of movement of the heroes, and the action of each is played 

out either directly on the way, or in one specific place, ending with the departure of the hero. The 

architectonics of the novel is a linear construction stretched out in one thread in time and 

realizing the paradigm of the odyssey: prologue, journey with a series of adventures, return; it 
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has a middle interlude ("Wandering Rocks") and two intertwining main lines, Ulysses and 

Telemach; it is divided into highly autonomous episodes, like a poem into songs. 

The poem carries numerous plot functions, the main of which are two: the heroes of the novel 

have Homeric prototypes, and the episodes of the novel are tied to certain episodes of the poem. 

As you can easily see, these plot connections are very loose. Not all heroes have prototypes, and 

often even the main functions and traits of the hero run counter to the prototype (the only act of 

Joyce's Penelope is adultery). The adventures of Ulysses follow a completely different order and, 

more importantly, in many cases they have completely lost the character of "adventures". Sirens, 

Lestrigones, Scylla and Charybdis, Bulls of the Sun ... - in Homer, all these are mortal dangers 

for Ulysses, fatal obstacles on his way, and in overcoming them is the spring of the poem's 

action, its drama. Joyce has nothing of the kind. For Bloom, all these Homeric themes do not at 

all carry the motives of danger, adventure, overcoming, and the spring and drama of the novel 

lies in something completely different, not related to Homer: in Bloom's conflict with his wife, 

and Stephen with Mulligan and with the whole world. 

And yet the main theme is Bloom and Destiny. Joyce reveals this theme not only with plot 

collisions, symbolic overtones, but also with the stylistic diversity of each part, each chapter of 

the novel. The first question that raises this feature is the question of motivation: for what 

purpose is this done? The main plot feature of the novel also goes over to the peculiarities of the 

form; the odyssey must also occur with the form. Each episode must become an episode, a link 

in this odyssey as well, must contain some kind of adventure of form. In addition, the diversity of 

life that Joyce is trying to recreate in the novel cannot be conveyed by the monotony of 

traditional forms. This is how the modernist innovation of the style of this novel is born. 

In the epic of Homer, Odysseus commits the murder of numerous murderers before meeting 

Penelope again. At first, Penelope does not recognize her husband; She is convinced that she is 

indeed her husband, Odysseus, though only and only after the description of their bed 

construction, which only these two men know, does she believe in his personality; In Joyce, the 

scene of "Penelope" is Blooms' bed, whose rumbling voice is vocal, and this theme was 

manifested in Ulysses for several motives during this one day on June 16, 1904. 
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Conclusion: Joyce's technique in Penelope is illustrated not so much by the narrative of the flow 

of consciousness as it is associated with the association of words - that is, Molly's thoughts do 

not "flow" in a consistent, narrative scheme; instead, in "Penelope," Joyce in the early hours of 

the morning reveals the seemingly random ideas of a sleepy woman. This technique suggests that 

Molly is an infinity whose symbol is horizontal 8. In "Penelope" the author tried to show a 

woman's disobedient torrent, stretched through millennia and covers the periods from mythology 

up to the modernism. But it is the portrait of Bloom created by Molly that is most important to 

Ulysses’ understanding, because in his thoughts on Bloom we see that Molly's adultery was 

caused mainly by the mistake of two people. We sympathized with Bloom throughout the novel; 

In "Penelope" we hear the other side of the story from Molly.  

Joyce deals with modern themes (i.e. the twentieth century), more fully develops the difficulties 

of his characters, and as a whole depicts the human condition in very real and often unpleasant 

details. Nevertheless, the use of feminist discourse in the last episode, often referred to as 

Molly's monologue, reveals the conflict between the novel's illusory contemporary ideas and 

their actual reinforced ideology. When reading Ulysses, Joyce's method represents spontaneity, 

which is very evident in Molly's monologue, thus ignoring the artificiality of Joyce's style, and 

Molly Bloom's monologue, despite multiple criticisms and censorship, represents an important 

chapter in world literature that stretches from mythology to modernism. 
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Abstract  

The object of research is the concept of "freedom" in linguistic consciousness. The research is 

focused on the study of the characteristics of the concept of "freedom" depicted in the British and 

American linguo-culture and philosophy.  Freedom is one of the core concepts of linguistics and 

philosophy. That is why, different schools define the essence of freedom in various ways.  

The emergence of new linguistic directions is a precondition for a paradigm shift. This shift is 

explained by the desire to fully describe all manifestations of language. 

The strength of any science is conditioned by the diversity of views, approaches, and directions 

in it. Due to this diversity, any science, including linguistics, is evolving and manages to 

overcome dogmatism. 

Keywords: Freedom, Linguistic Consciousness, Lingocultural Analysis, Philosophical and 

Existential Consciousness. 

1. Introduction 

Since the concept of "freedom" is a complex mental construct, it is likely that it should include, 

on the one hand, both general cultural and ethnospecific characteristics; on the other hand, some 

markers relevant to both contemporary and philosophical discourse. 
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The relevance of the concept of "freedom" from a linguo-cultural perspective is determined by 

the following factors: 

1. The linguo-cultural study of the linguistic consciousness is one of the most intensively 

developing directions of modern linguistics.  

2. Freedom is one of the most important values that determines the worldview and behavior 

of people. The concept of "freedom" is insufficiently studied in English linguo-culture; 

3. The concept of "freedom" is an indispensable part of both philosophical and existential 

consciousness. Despite this fact, the specifics of this concept in the conceptual field of 

modern English have not yet become the subject of linguistic analysis. 

Research methodology  

The following methods are used in the analysis of linguistic material being related to the concept 

of “Freedom”: 

1. Conceptual analysis; 

2. Analysis of definitions depicted in English dictionaries; 

3. Interpretive analysis; 

4. Statistical analysis; 

5. Psycholinguistic experiment; 

6. Introspection. 

This paper is devoted to identifying the characteristics of the concept of "freedom" in linguistic 

studies, philosophical texts, synonymous and etymological dictionaries, etc. 

2. Body  

Freedom is one of the core concepts of philosophy. That is why each philosophical school 

defines it in its own way. For the philosopher, freedom is profoundly related to “freedom of 

will”. The interpretation of the essence of freedom was transformed into epochs. 

The European philosophical tradition (Gobbs, Locke, Fromm, Berlin, Heidegger, etc.) links 

freedom with law, justice, living in human society. 
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The interpretation of the concept of “freedom” of the ancient era is defined as: 

1. Ability to act as you wish, freedom of will; 

2. Opportunity to do what you want to do; 

3. State of liberty, absence of restrictions; 

4. Freedom, absence from slavery; 

5. No restrictions, prohibitions in the field of politics; 

6. Official permission or right to do something; 

7. Right to own or freely use something; 

8. Privilege; 

9. Familiarity, freedom of behavior, expression; 

10. Sincerity, openness, honesty; 

11. Lightness, lack of complexity in something, tightness; 

12. Freedom of movement; 

13. Free, unoccupied time, rest; 

As a result of the analysis of definitions depicted in English dictionaries, three main meanings of 

the concept of “Freedom” were identified in English linguo-culture:  

1. Ability to behave as you wish; 

2. Absence of restrictions, prohibitions; 

3. Absence from prison, into slavery. 

The verb representation of the concept is achieved through the following groups of verbs: 

1. Verbs related to gaining freedom; 

2. Verbs related to granting freedom; 

3. Verbs related to loss of freedom; 

4. Verbs related to deprivation of freedom. 

The group of verbs meaning deprivation of freedom is more numerous.  

As the concept of "freedom" is binary, the paper discusses not only the actions related to the 

acquisition of freedom, but also actions related to deprivation of freedom. 
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Verbs with general semantics of gaining freedom: 

1. to dispose of, to overcome, etc. 

2. to recover, etc. 

3. to unwrap oneself, to unswaddle oneself, etc. 

4. to revolt, to rebel, etc. 

5. to get demobilized, to desert, etc. 

6. to break out, to escape, to throw off, etc. 

Verbs related to gaining freedom describe:  

1. The transition of the subject from a state of non-freedom to a state of freedom; 

2. The transition of the subject from a less free state to a more free state; 

3. The release from a situation being dependent on someone or something. 

Most of the actions described by these verbs are evaluated positively. 

The group of verbs with the meaning of granting freedom is represented by the following 

elements: 

1. to let (in, through, by), to permit, to allow, etc. 

2. to open, to unlock, etc. 

3. to unwind, to uncoil, to unshoe, to demobilize, to dismiss, to disentangle (from), to let 

out, to rescue, , etc. 

The group of verbs with the meaning of loss of freedom is the smallest, which is probably due to 

the following fact: human beings are not accustomed to voluntarily moving from a state of 

freedom to a state of non-freedom. This group encompasses the following elements:  

1. to obey, to yield (up, to), to submit (to), etc. 

2. to fence oneself in, etc. 

3. to limit oneself (to), to restrict oneself (to), etc.  
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The group of verbs meaning deprivation of freedom is numerous. The multiplicity of verbs with 

the above-mentioned semantics indicates the variety of possible situations of deprivation of 

freedom or threat to freedom. 

1. to block, to enclose with, etc. 

2. to constrain, to constrict, etc. 

3. to arrest, to bind, etc. 

4. to order, to compel, to force, etc. 

5. to subdue, to conquer, etc. 

6. to prohibit, to forbid, to ban, etc. 

7. to discriminate, to terrorize, etc. 

8. to conquer, to grab, to seize, to occupy, to capture, to kidnap, etc. 

9. to hinder from, to impede, etc. 

10. to limit, to restrict, etc.  

All of these actions can be reduced to a few basic actions: 

1. Restriction (groups 1, 2, 3, 7, 10); 

2. Coercion (Group 4); 

3. Obedience, subordination (Group 5); 

4. Prohibition (Group 6); 

5. Possession (Group 8); 

6. Complication, creating resistance (Group 9). 

The essence of the actions aimed at deprivation of freedom sounds as: 

1. To force a person to do what s/he does not want to do; 

2. To deprive an opportunity to perform the desired action. 

As a result of the analysis of the concept of "freedom"  and its lexical representations, three types 

of freedom were distinguished in the paper: superhuman, general human and individual. 

In all cases, a person's expression of freedom arises from a certain desire (desires); the realization 

/ non-realization of freedom means the acceptance / non-acceptance of the desired.  
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Thus, the model of freedom in consciousness can be represented in the form of the following 

chain: "need (desire) - freedom - comfort (happiness)". If the need is insignificant for human 

beings, there is no situation of non-freedom either. 

3. Conclusion  

Each language reflects the experience of people in its own way; the meanings of linguistic units 

influence the worldview. The concept represents the units of Linguo-culture. Hence, the concepts 

of contemporary and philosophical consciousness are characterized by a certain specificity. The 

study of the associative characteristics of words gives the opportunity to reveal the meaning of 

concepts that are not fixed in dictionaries. 
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Abstract 

Classic and neoclassic thought of economics have been ruling paradigm in economic science but 

institutionalism emerged as alternative outlook to introduce more comprehensive view of socio-

economic reality.  After decades-long marginalization of Old Institutionalism, New 

institutionalism surfaced in adequacy of neoclassic economics to explain economic processes in 

70s.  

The main methodological disputes between institutionalism and orthodox economics is unit of 

analysis of economics. At the same time, institutionalism challenge explanation of main concepts 

of economics such as market, price equilibrium by neoclassic economics. Addition to revising 

methodological approach and definition of main concepts, Institutionalism enriches science of 

economics by introducing transaction cost.  

Keywords: institutionalism, transaction cost, contract, unit of analysis  

Introduction  

From the emergence of the discipline of economics as an independent science, assertions of the 

neoclassic economics have been in central position in academic environment. But, different 

schools of economic thought emerged to challenge neoclassical paradigm due to its inadequacy 

to grasp the socio-economic reality. In this paper, I will investigate thought of institutionalism 

because it has the sharpest methodological and conceptual contradiction with neoclassical 
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economics. The structure of this paper is like following: Firstly, I will shortly introduce the rise, 

fall and revive of the institutionalism from the historical perspective. After that, I will illustrate 

the disputes between institutionalism and neoclassic economics on the ultimate unit of analyze of 

the science of economics. Then, I will contrast the methodological approach of the 

institutionalism with neoclassical economics. Later, I will give criticism of the basic economic 

concepts like market, price and equilibrium given by mainstream economics from the 

comprehension of the institutionalism. Following that, I will present the new concepts such as 

transaction cost and contract coined and developed by institutionalism.  

Evolution of The Institutional Economics 

The importance of the institutions as a concept for science of economics and economic policy is 

unanimously accepted by modern economics. Nonetheless, until this explicit acceptance 

numerous thought were introduced to emphasize the importance of institutional settings for 

understanding economic reality (F.Beata 2016). F.Beata presents that A.Smith was aware of the 

importance of the changing institutional system for economic analyze (ibid). “According to 

G.Hodgson A.Smith explicitly presents that socio-economic systems have additional properties 

which cannot be reduced to individual minds” (G.Hodgson 2005, p13).  

Institutionalism as a school of economic thought emerged in the beginning of the 20th century. 

The initial institutionalism is labeled as “Old Institutionalism” since new economic thought 

emerged from it. Pioneers of Institutionalism are Thorstein Veblen, John Commons and Wesley 

Mitchell. During the interwar period, neoclassical thought of economics was ruling academic 

sphere in UK and institutionalism was mainstream in America and Germany.  (G.Hodgson 

2004). “Old Institutionalism harshly criticize narrow vision of economics as a “science of 

choice” and utility maximizing version of “economic man” by neoclassics” (ibid, p4). In general, 

the Marxism and German Historical School have great influence on the Institutionalism. As well 

as the pragmatism and instinct-habit psychology shaped the American Institutional Economics. 

In particular, the Veblenian approach developed from Darwinism (G.Hodgson 2004, F.Beata 

2016). The distinctive feature of the Institutional Economics is its interdisciplinarity since it 

benefits from ideas of the sociology, evolutionary biology, psychology and anthropology 

(G.Hodgson 2004).  
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However, after WW2 the Institutional Economics lost its power and was marginalized. 

Institutional Economics does not accept the existence of invariance laws of economics. 

Thereofore, they can`t build the economic theory. Repeatedly, Institutionalism was labeled as a-

theoretical and non-scientific due to their lack of generalizability. Additionally, this period 

coincides with rise of the use of mathematical and statistical techniques which Institutionalism 

could not adjust (G.Hodgson 1998). Until 70s, analyzes of the institutions was not on agenda of 

the mainstream and Institutionalism was neglected. However, the reality of the post-70s period 

made the importance of the institutions be confessed (F.Beata 2016). As a result New 

Institutional Economics came to scene and forerunners of this branch of economic thought are 

R.Coase, O.Williamson and D.North. Contrast to Old Institutionalism, the New Institutionalists 

do not reject the assumptions of the neoclassic, they rather develop the conceptual toolkit of the 

neoclassic economics by supplementary institutional concepts (E.Furubotn and R.Richter 2005).  

Unit of Analysis  

The ultimate unit of the economic analysis is not unanimously agreed within the society of 

science of the economics. The orthodox economists consider the individual as a unit of 

economics within the assumed characteristic of this individual. Classic economy claims that the 

while pursuing their own interest they are in harmony with each other. They analyze the larger 

phenomenon like firm, society and state as an individual (G.Hudgson 2004). The Old 

Institutionalism does not agree with orthodox in unit of analysis of economics. They rather 

suggest the institution as a unit of analysis in order to understand the socio-economic reality. 

They claim that institutions are not average of the individuals sustain it.  Rather institutions 

possess the emergent properties. Because the institutions acquire the new quality those the 

individuals do not possess such quality separately (G.Hudgson 1998, O.Williamson 2000, 

G.Hudgson 2004). So, the Old Institutionalists claim that the institution is the ultimate unit of 

economic analysis due to its feature of the emergent properties.  

As a member of the club of the Old Institutionalism, J. Commons has different attitudes to unit 

of analysis of the economics. He suggests that the ultimate unit has to hold the principles of 

conflict, mutuality and order and this unit is transaction (J.Commons 1932).  He clarifies the 

transaction as a transfer of the ownership among individual. Contrast to classicals` view, there is 
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not harmony rather conflict is inherent characteristics of the human relations which entail 

transfer of ownership. So, the continuity and stability of transfer requires the governance to set 

up the order into system. Set order mitigates the conflicts between individuals by introducing 

the mutual benefits to participants of the transaction (O.Williamson 2000, E.Furubotn and 

R.Richter 2005).  

The position of the New Institutionalism in relation with unit of analysis of economics coincides 

with individual of the orthodox economy. But distinctive feature of the individual of the New 

Institutionalists is that their individual are not rational rather exists with bounded rationality. 

Additionally, they analyze this bounded individual within its surrounding institutional 

environment rather than the institutional void of the classical economics (E.Furubotn and 

R.Richter 2005).  

Methodological Approach of Institutionalism 

The simplification of the over-complex reality is the inevitable part of the science and social 

sciences, including economics can`t abstain themselves from their fate. The decisive issue is the 

degree of the simplification rather than its presence. From the same token, there are two 

extremes of the simplification in social sciences; methodological individualism and 

methodological collectivism (or holism) (G.Hodgson 2005, F.Beata 2016). “The methodological 

individualism considers the individual agents as basic explanatory elements” (G.Hodgson 2005, 

p19). Methodological individualism is ruling paradigm of the mainstream economics. They 

attempt to explain all social phenomena in terms of the feature of the individuals. G.Hodgson 

emphasizes that the methodological individualism keeps the individual over social structures and 

the causal direction is from the individuals to institutions (ibid).  

Another face of the coin is the methodological collectivism in social sciences. Contrast to 

methodological individualism, methodological holism claims that the taste and behavior of the 

individuals are formulated by institution, rather than vice versa. “Methodological holism 

contains determinism of the social structure, culture, economy and technology (G.Hudgson 

2005). Contrast to those extremes, there are third paradigm which claims that individuals and 
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institutions mutually construct each other. The main weakness of this paradigm is its incapability 

to explain causal process (ibid).  

In order to support their position, those methodological approaches refer to retrospective attitude 

to explain initial causal building of the institutions. From this token, the methodological 

individualism employs the “state of institution free” period, those, the individuals built the first 

institution from institutional void. According to G Hudgson, K.Menger, O.Williamson, M. Olson 

accept the possibility of the some spontaneous emergence of the institutions from interaction of 

the individuals in initial institutional free environment (G.Hudgson 2005). There is criticism of 

the possibility of “state of institutional free” phenomena. Some kind of norms exist which is 

condition for the possibility of the human interactions. The minimum condition for human 

interaction is the language to provide communication among them. Language is institution in 

itself and it rejects the possibility of the emergence of institutions from institutional emptiness 

rather support from other institution (A.Field 1984, G.Hudgson 2005). Searching for causes of 

the ultimate institution (in our case language) takes to infinite regress and it is impossible to 

determine the first cause. Therefore, it would be useful to analyze the evolution of the institution 

rather than waste time to solve chicken-egg dilemma (G.Hudgson 2005).  

Williamson`s approach to evolution of the institutions is interesting since it contains itself the 

positions of the mainstream and institutional economics. Williamson suggests four levels of 

social analysis. These levels are hierarchical; the higher level put constraints on level instantly 

below (O.Williamson 2000). The highest level is social embeddedness. It entails the assumption 

of the first socialization of the human being. The religion and other spiritual ideology are 

dominant at this level. The change of the institutions is slow and takes centuries and 

millenniums. Williamson share the same approach of “state of nature” and claims the institutions 

emerged spontaneously and the possibility of the “deliberative choice of calculation is slightest 

(ibid).  

The second level is rise of the institutional environment in the form of the property and the 

formal environment around it like polity, judiciary and bureaucracy. The property rights are the 

essential element of this level. This level can be partially considered the evolutionary product of 

the previous level but, mostly it is the designed on the computation. The first order economizing 
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comes to scene. The property rights environment precedes the more transactions among the 

individuals. The more frequency and amount of transactions increase the importance of the 

contracts. The explanation of the contracts is on Williamson`s third level of social analysis. The 

second level introduces the property rights and formal governance structure to protect it. But the 

precise legal structure to define the contractual laws and enforce the contract coincides with third 

level. The second-order economizing finds the opportunity to function. The contract is the 

crucial phenomena in this level. I will analyze the contract in details in further part of this paper.  

The last level is the resource allocation. It is the working field of the neoclassical economics. 

“The optimality apparatus, often marginal analysis is employed and the firm, for these purposes 

is typically described as a production function. Adjustment to prices and output occurs more or 

less continuously” (O.Williamson 2000, p 600). So, Williamson`s approach to economic analysis 

begins from the point of the methodological individualism but then cover the power of the 

institutions and finally entails the neoclassical optimization.  

Disputes on Definitions of The Concepts 

Market 

General concepts of the economics such as market, price, equilibrium and competitiveness is not 

accepted by Institutionalism as defined by orthodox school and disputes arises on fitness of those 

definitions to reality. In this heading, I will give the argumentation over the mentioned concepts 

between orthodox and institutional economics. Neoclassic school defines the market on the basis 

of two assumptions; the individuals are driven by objective of maximizing its utility and those 

individuals are prophetically rational to calculate the results of all potential choices. They assert 

that the individual behavior is not affected by institutional environment in the condition of the 

market perfection (E.Huerga 2013). According to neoclassics, price is the single determining 

factor for utility seeking rational individuals. The dissimilar contacts between individual rather 

than through price leads to imperfection and deviate them from price competition (E.Huerga 

2013, G. Hodgson 1988). So, they ideologically express that market is equivalent to freedom and 

socialization to restriction (E.Huerga 2013).  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

525 

 

The heterodox schools of economic thought more explicitly, institutional economics claims that 

classics build their assertions on the false assumptions, that is why contradicts with reality. 

Institutionalists justify their position from the following arguments. Economy not just only 

consists of individuals but also firms. Firms are organizational structure and assumption of utility 

seeking behavior is not relevant to explain the economic decision-making of the firms. Secondly, 

there is not such a thing passive participation in market. The sellers have to find the buyers and 

do effort for it. The market does not set the price and adjust the agents automatically. The buyers 

and sellers do not have perfect information about each other. They are not sure that their 

counterpart will keep their promise or not. That is why monitoring and controlling element is 

necessary as supplementary to market. State performs this function. So, market does not rule the 

economic environment alone, institutional environment does either (E.Huerga 2013).  

According to institutionalists, definition of the cognition by orthodox is defective. Since, 

orthodox claims that the process of cognition is the simple accumulation of the information from 

outside world. Rather, the surrounding social environment shapes the cognition of the 

individuals. The individuals are not free from the cognitive influence of the others. The suppliers 

and markers can condition the need and desire of individuals. Additionally, the uncertainty is the 

inevitable part of life including economic and social sphere. In real life, the emotions and 

interrelations with others are decisive in decision-making of individuals contrast to, impersonal 

theoretical framework of neoclassic economics. As the transaction gets complex among 

individuals, then the relations and trust play more role (C.Sawyer 1990, E.Huerga 2013). 

Addition to mentioned deficiency, the efficiency analysis of the orthodox is not capable to 

explain the innovations in market (E.Huerga 2013). 

Price 

Another disagreement arises between orthodox and institutional economics in describing the 

formation of price in market. Classics like A.Smith, D.Ricardo and K.Marks explain the 

formation of the price from the assumptions of the labor theory of the value.  The neoclassicals 

claims that the price is determined by demand, supply and utility. Institutionalists participate 

from contrasting position and propose that the price is determined by social conventions, habits 

reinforce it. Consequently, they claim that the social institutions are various, therefore, the price 
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formation are different across societies. They reject the possibility of the general theory of the 

price (G.Hudgson 1998).  

 The social structure and distribution of power between participants across different types of 

market determines the price formation process in those markets. The price formation in labor 

market is influenced collective bargaining among representative of the employers and employees 

rather than automatically by market. In some good markets with higher uncertainty, the seller 

determines the price (G.Hudgson 1988, E.Huerga 2013).  

Equilibrium  

Addition to divergence, there are more mutual points between mainstream economics and 

institutionalism in identifying the concept of equilibrium. The science of economics inspired 

from mechanical physics and imported some of its approaches from physics. The mainstream 

economics considers the equilibrium as balance of the pain and pleasure from the assumption of 

the utility maximization. According to them, the equilibrium is the end goal of the individual and 

the change is attempt process to restore broken equilibrium (K.Caldari 2014, D.Hamilton 1991). 

By referring to complexity and dynamism of the economic reality, Veblen suggests the “moving 

equilibrium”. Since, he considers that it is not the end of game; rather it is transitional point from 

one to another one (T.Veblen 1900). 

Contracts 

The contribution of the institutionalism to the tool of the science of economics is obviously 

visible in the redefining and enriching the methodological background of the concept of the 

contract. The classical school supposes that the property rights are enough to explain the reality 

of the institutional background of the economic transaction among agents. Institutionalists claim 

that the property rights can be full picture of the economic reality with the legal system to define 

contract laws and enforcing them (O.Williamson 2000). In the environment of the complex 

contracts it is impossible to incorporate all possible cases into contract ex ante. Williamson 

defines this situation as “unavoidably incompleteness” of contracts. Consequently, learning of 

the institutions for ex-post disputes of the parties of the contracts is important to understand 

economic reality (ibid).  
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Transaction Cost  

Existence of the transaction cost is neglected area of the economic reality by neoclassic school. 

Its relative weight makes it important learn transaction cost in order to understand economic 

reality. The average share of the transaction cost in national output varies between 50 and 60 

percent excluding setting up cost of institutions and organizations (E.Furubotn and R.Richter 

2005). As an economic term and concept, the transaction cost was discovered by R.Coase and 

contributed to revolution in microeconomics after three decades of incubation period (ibid). 

The definitions of the transaction cost across institionalists are similar up to significant degree. 

“Transaction costs include the costs of resources utilized for the creation, maintenance, use, 

change, and so on of institutions and organizations” ((E.Furubotn and R.Richter 2005, p 48). By 

the Arrrow`s word, it can be said that “the transaction costs are the costs of the running economic 

system” (K.Arrow 1969, p48). Contrastingly, orthodox theory, considers the transaction costs as 

a part of the production and transportation cost rather than distinctive category (E.Furubotn and 

R.Richter 2005).  

The wide cover of the definition of the transactions cost makes it necessary to categorize it in 

order to understand this phenomenon in details. On the basis of the changeability of the cost 

amount, the fixed and variables transactions costs differs. The fixed costs cover the cost of 

institutional and organizational setting up (E.Furubotn and R.Richter 2005). According to 

activity areas, there is market, managerial and political transaction costs. According to 

R.Coase, the market participants have to find other participants who want to deal with and on 

what term and conditions. Depending on the complexity of the transaction, it requires ex-post 

monitoring of the respecting to contract. All searching, negotiating and monitoring process 

requires additional cost besides the producing the transaction object. Those costs make the 

market transaction costs (ibid). “The managerial transaction costs entail the setting up, 

maintaining and changing an organizational design. Political transaction costs are the costs of 

setting up, maintaining and changing a system of formal and informal political organization: 

Included here are costs associated with the establishment of the legal framework, the 

administrative structure, the military, the educational system, the judiciary, and so on (ibid p50)   
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Conclusion 

Institutional economics emerged as a contrasting view to classical school of economic thought as 

a result of the inability of the latter to describe the economic reality and to tend to overgeneralize 

the economic reality. The neoclassical explains from the point of the atomistic rational individual 

but the institutionalism school rather chooses the institutional environment surrounding the 

interaction individual as an object of the economic analyze. From this token, Institutional 

redefines the already existing concepts in economics and coins the new concepts like transaction 

costs and contracts. In general, due to undeniability of the role of the institutions in forming the 

interaction rules between actors, the institutionalists consider the institutions as important 

element of the science of economics and suggest the theories to take consider such reality.  
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Abstract 

Everyone belongs to a certain national culture, including national traditions, language, history 

and literature, which form the "spirit of the people" or their mentality. Mentality is defined as a 

worldview with the category and form of "mother tongue", which unifies the intellectual, 

spiritual and will qualities of a national character in their typical form of expression in the 

cognitive process. Linguistic thinking is linguistic thinking that reflects the world with language. 

Mind is your environment, the scope of your existence. The most extensive and interesting is the 

inner world of a person, the emotional side of his existence. The analysis of the emotional 

expressions reflected and fixed in the signs of language is the most important source of cultural 

information about the "daily consciousness" of any user of natural language. 

Keywords: Cognitive, correlation, phraseological units, worldview. 

 

Introduction 

The dominant role in reflecting the inner world and the sensory side of the "human factor" is 

assigned to cognitive linguistics. Every person and, of course, a writer has his own cognitive 

style. A literary text is viewed as a phenomenon of the individual cognitive system of the writer. 

The cognitive system of the writer includes abstract conceptual constructions, from which 

cognitive models of the picture of the world are created. Cognitive models reflect different kinds 

of stereotyped life situations. The content of the individual cognitive system includes two 

components - intellectual and modal (evaluative). 

J. Galsworthy's literary texts include parameters that define his “image of the world”, “vision” 

and artistic conception of life. The cognitive activity of this writer in the creation of literary texts 

mailto:natia.2010@yahoo.com
mailto:maia_chkheidze@yahoo.com
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is expressed in the creation of living, real, culturally-nationally specific images characterized by 

stereotypes of behavior; characteristic features of the natural principles of the iconic nature of the 

British, manifested in some restraint in the expression of feelings. 

Main Body 

The metaphorical way of comprehending the world is universal and obligatory, therefore the 

metaphor is one of the fundamental cognitive mechanisms. Each writer selects linguistic means 

not only in accordance with the content and intention of his work of art, but also depending on 

his vision of the world, due to his worldview, social status, personal qualities and psychological 

characteristics. 

Includes figurative, conceptual and value characteristics, as well as a culturally marked 

verbalized meaning, presented in terms of expression by a number of its linguistic realizations 

that form the corresponding lexical and semantic paradigm. Linguistic mentality is understood as 

the national originality of the semantic content of linguistic units, including "concepts" that are 

capable of reflecting all aspects of a person's intellectual and spiritual life, and the linguistic 

mentality in the "Saga." are able to express "concepts" containing different shades of evaluative 

meaning. 

The lexical and phraseological systems of the language are also capable of reflecting the 

mentality of the representatives of the corresponding linguistic community and serving as a 

repository of information about the world around a person. Phraseological units play an 

important role in the system of language and culture, being one of the brightest carriers of 

emotionally and expressively colored shades of meaning. This opportunity of these units is 

gracefully used by J. Galsworthy in the literary texts of the novel "Sagas." to reflect the English 

mentality. 

In the twentieth century, against the background of the development of new directions, metaphor 

becomes for linguistics as a whole some unifying phenomenon, the study of which lays the 

foundation for the development of cognitive science. However, until the last decades of the 

twentieth century, when the problem of the status of metaphor in conceptual theory began to 

attract special attention of linguists, research on this subject was of an accidental nature and did 

not stand out as separate grounded theories. On the one hand, a metaphor presupposes the 
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existence of similarities between the properties of its semantic referents, since it must be 

understood, and on the other hand, dissimilarities between them, since the metaphor is designed 

to create a new meaning. 

A cognitive metaphor, consisting in the transfer of the attribute of an object to an event, process, 

situation, fact, thought, idea, theory of concept and other abstract concepts, gives the language 

logical predicates denoting sequence, causality, purposefulness, deducibility, conditionality, and 

concession. The compatibility of abstract names is largely based on various figurative 

representations, metaphor. Words in their direct nominative meaning are not always suitable as 

predicates of names with the meaning of an emotional state, since we are talking about a 

reconstructed, not an observed world. Speaking about the features of predicates with abstract 

names, it should be noted that the inner world of a person is modeled in the image of the 

external, material world, therefore the main source of psychological vocabulary is the vocabulary 

"physical", used in secondary, metaphorical meanings. 

The linguistic mechanisms for the implementation of metaphorical transfer in a literary text are 

very diverse. 

Metaphorical transfer is carried out: 

1) when the object is named: the house was a white elephant - the house was a white elephant;  

2) when using a noun in a predicative qualifying function: he had become almost a myth - it has 

become almost a myth;  

3) when using verbs and verb forms in the predicate function: by deserting his wife and child - 

leaving his wife and child;  

4) when using adjectives and adverbs: cold gray eyes - cold gray eyes, the spidery fingers of her 

hands - careless fingers of her hands;  

5) in genius combinations: crown of red-gold hair - crown of red golden hair;  

6) in comparative constructions :: a film like a bird was beginning to come, followed her - the 

film began to come as a bird, pursuing her;  
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7) in stable phraseological combinations. [John Galsworthy. The Forsyte Saga, 1922: 159] 

The associative connections that arise during metaphorical transfer are generally accepted or rely 

on the subjective author's assessment of the phenomena in question. The existence in the 

language of ethnically marked images, which form the basis of phraseological combinations, 

predetermine their widespread use in fiction for the qualification of characters. 

Modern linguistics studies language in terms of its correlation with the surrounding world. 

Language, being an important means of concentrating information about the world, at the same 

time acts as the most important feature of a particular people. It is in the language that the 

mentality of the people, its psychology, customs and mores are most vividly expressed. The 

question of the relationship between language and reality is presented in modern linguistics 

under the general name of the linguistic picture of the world. 

The tropes of the language, including the metaphor, are directly related to the term "nomination", 

since they also name objects and phenomena. Therefore, here we can talk about such a kind of 

metaphor as a nominative metaphor. 

The nominative metaphor arises on the basis of semantically autonomous vocabulary and, as a 

rule, is single-term, devoid of context. However, within the framework of a specific vocabulary, 

there is a kind of relationship that weaken the mutual independence of names. It is a relationship 

of part and whole. Parts of objects are regularly given metaphorical names. Designating a part of 

the subject, the metaphorical name is immediately included in the phrase, clarifying its subject 

reference. 

Metaphor is also the source of vocabulary serving the world of events and abstract concepts 

constructed by humans. By removing restrictions on compatibility, metaphor leads to the 

creation of generalized, semantically discolored predicates capable of connecting with any 

subject - concrete and abstract, animate and inanimate. Breaking down semantic barriers, 

metaphor at the same time removes the boundaries between logical orders. 

The linguistic picture of the world includes at least three components - the world of reality, the 

world of thinking and the world of language. When studying the picture of the world inherent in 
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the people, one should refer to the grammatical structure and vocabulary of the national 

language. The structure of the language sets the boundaries of the national picture of the world, 

within the framework of which the vocabulary completes it. 

A picture of the world is a view of the world as a whole. There is an everyday or real picture of 

the world. In addition to the everyday picture of the world, a person has his own picture of the 

world, i.e. a set of human ideas about the world. 

The degree to which the picture of the world is formed varies greatly from writer to writer. Each 

author of this or that work expresses that depth of the world, which is adequate to the world of its 

own depth. The worldview of the author, i.e. system of views on their own world, due to his life 

positions. Criticism of the world of property owners is the main theme of the Forsyte Saga. ' In 

accordance with the general idea, the vocabulary in all narratives includes multiple repetitions of 

the words the man of property "owner", possessiveness "possessiveness, property", etc. With the 

help of linguistic means J. Galsworthy creates images of this world. 

The language of the novel is the most important constructive element and the specificity of this 

element is determined not by the peculiarities of the language of the given people, but by the 

peculiarities of the language of the creative person. An individual author's feature of J. 

Galsworthy, his special style is the use of lively colloquial speech. This feature is reflected by 

internal monologues, speech characteristics of characters, improperly direct speech, etc. This 

style represents the possibilities of the English artistic language most fully. Linguistic thinking or 

the mentality of the "Saga." reflect comparisons, methods, evaluations, opinions, etc. This is a 

comparison from the animal world, nature, which reflect the originality of the worldview of J. 

Galsworthy. 

Ways to explicate the subtlest nuances of the characters' thoughts in the literary texts of the 

"Saga." subtly, ironically and diversely expressed in semantic overtones, which are not always 

conveyed in translation. These ways of expressing the linguistic mentality reveal the uniqueness 

of the expressive possibilities of the English word as the fundamental "atom" in the textual space 

of the novel. 
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The idea of 'anthropocentricity of language is key in modern linguistics, and therefore linguistic 

analysis, which reveals various characteristics of the language system, is also engaged in a 

comprehensive study of the paradigmatic of the' human factor '.The anthropocentric paradigm is 

characterized by the switching of the researcher's interests from objects of cognition to the 

subject, that is, a person is analyzed in language and language in a person. Instead of the 

requirement to study the system and structure of the language, a new one is put forward - to 

study the language ability, knowledge about the world recorded in the language, the language 

competence of the native speaker. That is, research based on formal criteria has been replaced by 

an understanding of the need to take into account the "human factor" in linguistics. Therefore, in 

order to understand and learn a language, you need to turn to its bearer - a person, a speaking and 

thinking person. According to I.A. Bedouin de Courtenay, "language exists only in souls, only in 

the psyche of individuals or individuals that make up a given linguistic society". 

A person is recognized in him as "the measure of all things", that is, he is placed in the center of 

the universe and in the center of the language, respectively. He becomes the bearer of universal 

and specifically national-cultural values. Therefore, the problems of culture as a universal code 

and communication, a fundamental type of interaction between people, come to the fore. 

Consequently, the philosophical basis of this approach is anthropocentrism and activity theory. 

A person in his activity deals not with the real world, but with representations of this world, with 

cognitive pictures and 'models. Therefore, the world appears through the prism of the language 

of the people who sees this world. 

Conclusion: The idea of explaining linguistic facts comes to the fore, and they are explained by 

facts of a non-linguistic nature and, moreover, not necessarily observable. 

In this work, of undoubted interest are specific linguistic features that reflect the process of 

comprehension by J. Galsworthy of the mental space. 

J. Galsworthy, the author of the fictional texts of The Forsyte Saga, not only accumulates 

knowledge for a specific ethnic space, but also forms thinking, which contains the foundations of 

spiritual and behavioral norms inherent in the consciousness of a given linguistic space. 
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The linguistic mentality in the "Forsyte Saga" is represented by phraseological units, proverbs, 

sayings, a system of comparisons, metaphors, etc. They indicate the individuality of the 

linguistic personality. 

J. Galsworthy, on his special vision of the world and the specifics of visual and linguistic means. 

Thus, based on the results of our dissertation research, it is obvious that an attempt to develop a 

schematized methodological basis for a linguistic-cognitive analysis of the ways of explication of 

mentality can contribute to an effective and holistic study of the cognitive activity of a person as 

a representative of a certain national-cultural community. 

In the future, it seems promising to study the functioning of the cognitive-semantic nature of 

mentality in the linguistic spaces of literary texts with the involvement of data from other 

languages, which will make it possible to obtain a more adequate idea of the world-creating 

function of language. 

References  

Akbari, M. (2013). The Role of Culture in Translation. Journal of Academic and Applied Studies 

(Special Issue on Applied Linguistics). Vol. 3(8). Pp.13-21. Available online. 

Arutyunova N. D. Language and the world of man. - M: Languages of Russian culture, 1998 .-- 

895 p. 

Aznaurova, E.S. Fomenko and others (1990). Interpretation of literary text, IV-V course, 

Tashkent “Ukituvchi” Publishing.  

Bertens, H. (2001). Literary Theory, the Basics. New York: Routledge publishing. 

Bromberek – Dyzman, K. (2005). Irony Processing in L1 and L2: Same or Different? From the 

book “Bilingual Figurative Language Processing. NY: Cambridge University Press.  

Cary, R. (1998). Critical Art Pedagogy. Foundations for postmodern art education. New York: 

Routledge Publishing. 

Comrie, B. (1989). Language Universals and Linguistic typology, 2nd edition. Oxford.  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

537 

 

Freeman, M.S. (2006). Crafting Comparison Papers. Maupin House Publishing, Inc. . Galperin, 

I.R. (1997). Stylistics. Moscow: Higher School.  

Lakoff J., Johnson M. Metaphors we live by // Theory of metaphors. - M., 1990 .-- S. 387-416. 

 

 

 

 

  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

538 

 

Estimating The Professional Competence of Teacher According to  The Opinions of The 

Academically Superior Students 

 

Dr. louiza Soltani 

University of Batna, Algeria 

louiza020@gmail.com 

 

 

Abstract 

This study aimed to estimate the professional competence of the teacher according to the 

opinions of the academically superior students, through an attempt to: 

- Revealing the differences between the opinions of these students in estimating the teacher's 

professional competence, represented in: the efficiency of lesson planning, the efficiency of 

lesson implementation, the efficiency of evaluation, the efficiency of department management, 

the efficiency of communication and classroom interaction. 

- Detecting the differences between the opinions of these students in estimating the professional 

competence of the teacher according to their gender. 

The study sample included some outstanding students in some averages in the state of Batna; 

Where was an intended sample chosen from five study departments amounting to 50 male and 

female students. The researcher relied on building a questionnaire “Estimating the professional 

competence of the teacher according to the opinions of the academically outstanding students”, 

and after its application we got the following results: 

- There are statistically significant differences between the opinions of the academically superior 

students with regard to estimating the efficiency of planning and the efficiency of 

implementation, as well as the department's management. 
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- There are statistically significant differences between the opinions of academically superior 

students with regard to estimating the teacher's professional competence between males and 

females. 

- There are no differences between the opinions of the academically superior students regarding 

evaluation efficiency, communication efficiency and class interaction. 

 مقدمة: -

عمليتي التعليم والتعلم باعتبارها الركيزة األساسية إن المنظومة التربوية تقوم على عدة مقومات، تحدد على أساسها 

لتربية النشء ورفع مستوى األجيال إلى أرقى مستويات الحضارة. وحتى يتحقق هذا الهدف  البد من االهتمام بالمسؤول األول 

األجيال، ولن يتأتى للمعلم  على عملية التعليم ؛ ونعني بذلك المعلم؛هذا الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنمية األمة من خالل تربية

ما يريد بالصورة المطلوبة ما لم يتمكن هو نفسه من الكفاءات و القدرات  و المهارات التي تساعده على تحقيق ذلك. ومن هنا 

تنصب مشكلة الدراسة الحالية، التي ستحاول التركيز على الكفاءة المهنية باعتبارها إحدى جوانب الكفاءة الذاتية للمعلم من 

 خالل محاولة تقديرها من طرف التالميذ.

مشكلة الدراسة:   

تهتم المنظومة التربوية بتطوير عناصرها من حين آلخر، والمعلم أحد هذه العناصر الذي تهتم بتنمية                  

ير من العلماء في دراسة ولقد ساهم الكث قدراته وترقية أساليب تكوينه والعمل من أجل جعله أكثر كفاءة في العملية التعليمية.

أثر عاملي الخبرة " 1990عبد العزيز محمد عبد العزيز وآخرون،  كفاءة المعلم، في جوانب عديدة من شخصيته فدرس

والمؤهل في الكفايات التدريسية لدى المعلمين"،وتوصل إلى أن للخبرة أثر في معرفة المعلمين للكفايات، كما توصل إلى أن أثر 

التدريسية يتساوى عند اعتبار نوع المؤهل العلمي.وبينت نتائج دراسة عبد الرحمن األزرق حول"الكفايات مستويات الخبرة 

ارتباط موجبة و دالة إحصائيا بين الكفايات المهنية وبين  المهنية وعالقتها بالخصائص الشخصية لدى المعلمين" وجود عالقة

ير الذات( كما وجدت فروق دالة بين المعلمات المؤهالت تربويا وبين بعض المتغيرات )الذكاء العام، الطالقة اللفظية،تقد

(263،ص: 2000المعلمات غير المؤهالت تربويا في جميع مجاالت الكفايات.)األزرق،  

واستكماال للبحوث والدراسات في مجال كفاءة المعلم، تأتي دراستنا هذه لتلقي الضوء على تقدير الكفاءة المهنية لدى 

باستخدام تقديرات التالميذ والطالب في تقدير كفاية المعلم، والتعرف عتبار االهتمام في الوقت الحاضر أخذ يتزايد المعلم، وبا

على سلوكهم الشخصي والمهني، وذلك راجع الزدياد االهتمام بالمتعلمين والتركيز على متطلباتهم وحاجاتهم النفسية والتربوية 

فإن دراستنا هذه ستحاول تناول الموضوع من وجهة نظر عينة خاصة التعلم والتعليم، باعتبارهم المحور األساسي في عملية 

وهم التالميذ المتفوقون دراسيا؛هذه الفئة من التالميذ التي تعتبر بحق ثروة بشرية  إذا أحسن استثمارها ستؤدي إلى المساهمة 

ر هؤالء األفراد من التالميذ ليسوا عاديين في قدراتهم والعطاء في العملية  التنموية عامة والتربوية خاصة. وعليه وباعتبا

العقلية والمعرفية، فأكيد أن هذا سيجعلهم قادرين على تقدير األمور بشكل يختلف عن األفراد العاديين. ولقد أجريت العديد من 
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 علي راشدمنها دراسة ،الدراسات التي تعتمد على آراء التالميذ في تقدير وتقويم جوانب شخصية ومهنية لدى المعلمين

حول "تقويم كفاءة الطالب المعلمين من خالل تقديرات تالميذ المدارس الثانوية بمصر"، وكذلك دراسة1990 حسنين محمد  

عن "تقويم فاعلية الطالب المعلمين وسلوكهم االجتماعي داخل الفصل في ضوء تقديرات 1990الكامل و يسري عفيفي

(306،ص:0002تالميذهم ومشرفيهم". )األزرق،  

ومن هنا ستحاول هذه الدراسة التعرف على آراء هؤالء التالميذ حول تقدير الكفاءة المهنية للمعلم وستحاول الكشف  

عن الفروق الجوهرية الموجودة بين هذه اآلراء على ضوء متغيرات تتعلق بالكفاءة وعلى ضوء جنس هؤالء التالميذ، وهذا من 

 خالل طرح التساؤالت التالية:

وانب علم في الجية للمهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير الكفاءة المهن -1

 ي (.تفاعل الصفل و الالتالية )كفاءة التخطيط للدرس، كفاءة تنفيذ الدرس، كفاءة التقويم، كفاءة إدارة القسم،كفاءة االتصا

ء علم على ضوية للمين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير الكفاءة المهنهل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -2

 متغير جنسهم؟.

:أهداف الدراسة-  

فاءة لمختلفة: كاانبها الكشف عن الفروق بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم في جو -

 ي. قويم،كفاءة إدارة القسم، كفاءة االتصال و التفاعل الصفالتخطيط للدرس،كفاءة تنفيذ الدرس، كفاءة الت

 ير الجنس.وء متغضالكشف عن الفروق بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا  في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم على  -

:أهمية الدراسة-  

لتالميذ ااسة  عينة الدر تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها "الكفاءة المهنية للمعلم" وكذا في أهمية .1

 المتفوقون دراسيا فهم الثروة الحقيقية لالستثمار التربوي.

 تحاول الدراسة لفت االنتباه نحو تطوير المستوى التدريسي للمعلمين. .2

 دراسيا.قليا وعدعوة المسئولين في المنظومة التربوية خاصة والمسئولين في المجتمع عامة لالهتمام بالمتفوقين  .3

 مهنية.ئولين التربويين لالهتمام أكثر بإعداد المعلمين في الجوانب األكاديمية والفنية والدعوة للمس .4

:ـ تحديد المصطلحات  

وتعني امتالك المعلم لقدر كاف من المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية المتصلة بأدواره ومهامه الكفاءة المهنية:      

مية المدرسية بمستوى محدد من اإلتقان، وتشمل:المهنية التي تظهر في المواقف التعلي  

كفاءة التخطيط:       

 وتعني قدرة المعلم على اإلعداد المسبق والمنظم لكل موقف تعليمي بدقة وعناية.
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 كفاءة التنفيذ:

ل القسم.وتعني مجموعة اإلجراءات العلمية والممارسات التي يقوم بها المعلم أثناء األداء الفعلي داخ    

:التقويمكفاءة   

وتتضمن أداءات المعلم وممارساته الخاصة بقياس نتائج التعلم لدى تالميذه، من خالل استخدام أدوات وأساليب 

متعددة، تمكنه من التعرف على أوجه القوة والضعف لدى تالميذه، ومحاولة التأكيد على الجوانب اإليجابية وتالفي جوانب 

 السلب والقصور.

ير مفهوم إدارة القسم إلى المهام واإلجراءات التدريسية والتنظيمية التي يقوم بها المعلم   أثناء يش  كفاءة إدارة القسم:

دون رهبة أو –عملية التعليم داخل القسم الدراسي، وتتضمن إجراءات الضبط وحفظ النظام الذي يكفل الهدوء التام للتالميذ ذاتيا 

من أجل النتاجات المستهدفة. -خوف من عقاب  

االتصال والتفاعل الصفي: كفاءة  

وتكمن أهمية تناول موضوع االتصال والتفاعل الصفي كمجال من مجاالت الكفايات التي ينبغي أن يكون المعلم 

متمكنا منها وقادرا على أدائها في أن عملية التدريس هي عملية اتصال في حد ذاتها وهي عملية تفاعل اجتماعي، ألنها تحدث 

ولذا فعملية االتصال تعد معيار لكفاية العملية التعليمية، ومؤشرا قويا لنجاح المعلم في مهنته. وتتم في وسط اجتماعي،  

في هذه الدراسة: بأنها الدرجة التي يتحصل عليها المفحوص من خالل  إجرائياوتعرف الكفاءة المهنية بجميع جوانبها 

جهة نظر التالميذ المتفوقين دراسيا* وتعبر هذه الدرجة على مدى إجابته على بنود استبيان *تقدير الكفاءة المهنية للمعلم من و

 كفاءة المعلم المهنية.

بتقدير  18و  14هم أولئك التالميذ الذين يتراوح مستوى تحصيلهم الدراسي بين معدل التالميذ المتفوقون دراسيا: 

 يتراوح بين التشجيع و االمتياز.

راحل النظام التعليمي مدتها أربعة سنوات، تبدأ بعد نهاية السنة الخامسة هي مرحلة تعليمية من م المرحلة المتوسطة:

 من التعليم االبتدائي، وتنتهي بشهادة التعليم المتوسط.

 دراسات سابقة:

الدراسات السابقة حول موضوع الكفاءة ، حيث اهتم بعضها بكفاءات بعينها بينما تنالها البعض اآلخر بصفة  تنوعت

البعض من هذه الدراسات خصت معلمي مواد معينة بالدراسة،بينما اهتمت أخرى بجميع معلمي المواد المختلفة عامة ،كما أن 

 ،وفيما يلى عرض لبعض هذه الدراسات:

عن "الكفايات التدريسية لمعلمي المواد االجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم  1989دراسة خيري إبراهيم علي  

 األساسي:
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سة إلى التعرف على الكفايات التدريسية الحالية التي تتوافر لدى معلمي المواد االجتماعية.واستخدم هدفت الدرا

الباحث بطاقة مالحظة أداء المعلم على عينة من المعلمين، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عددا من الكفايات كانت لها نسبة 

مين وأهم الكفايات المرتفعة لدى المعلمين هي:مئوية عالية وأخرى قد حصلت على نسبة منخفضة لدى المعل  

  92أسلوب استخدام المناقشة ونسبتها% 

  83مجال الوسائل التعليمية% 

  93تشجيع التالميذ على االستنتاج% 

 وأما الكفايات التي كانت نسبتها منخفضة لدى المعلمين فهي:

  49قيام العالقات بين المعلم والتالميذ على االحترام% 

  36بإعداد الدروس االهتمام% 

 

دراسة لتحديد الكفايات المتطلبة لمدرسي التعليم األساسي للراشدين بالعربية -بعنوان:  1989دراسة عواد الثوبيتي 

 السعودية:

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إدراك المعلمين ومدراء المدارس والمشرفين التربويين للكفايات التي تتضمنها برامج 

للراشدين.التعليم األساسي   

مشرفا تربويا وجمعت البيانات بواسطة استبيان  15مديرا و 43معلما و 149فردا منهم  207وشملت عينة الدراسة 

يجيب عنه أفراد العينة بتحديد درجة الحاجة إلى هذه الكفايات، وتحديد المجاالت المتطلبة للنمو المهني لمدرسي التعليم األساسي 

 للراشدين.

رارات والنسب المئوية لوصف خصائص العينة، كما احتسب المتوسط واالنحراف المعياري لتحديد وتم استخدام التك

 درجة أهمية الكفايات المختارة.

 وأشارت النتائج إلى ما يلي:

ر منها:اتفق أفراد العينة على عدد عشرة كفايات تعد ذات أهمية بالنسبة لمعلمي التعليم األساسي ونذك   

 واد القراءة والكتابة والحساب.معرفة أهداف تدريس م 

 .معرفة طرق وأساليب تعليم الكبار 

 .االتصال الفعال مع المتعلمين 

 .القدرة  على ربط المحتوى مع مشكالت الحياة الحقيقية 
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وأكدت الدراسة أن المعلمين الذي حضروا دورات تدريبية أثناء الخدمة في التعليم األساسي للكبار ولديهم خبرة في 

انوا أقل حاجة إلى برامج تتصل بالنمو المهني في مجاالت التعليم األساسي.التدريس ك  

، "عن تقويم كفاءة الطالب المعلمين )تخصص علوم( من خالل تقديرات تالميذ المدارس الثانوية 1990دراسة علي راشد 

 بمصر"

 هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

  التدريسية في رأي تالميذ المدارس الثانوية؟ما مدى كفاءة الطالب المعلم 

 ما مدى تجاوب التالميذ مع الطالب المعلم في رأي هؤالء التالميذ؟ 

 ما مدى قدرة الطالب المعلم على ضبط الفصل وحفظ النظام؟ 

 ما مدى شعور التالميذ بثقة الطالب المعلم في نفسه؟ 

  مواعيدها؟ما مدى التزام الطالب المعلم بالحضور إلى الحصص في 

 ما مدى اهتمام الطالب المعلم بمظهره كما يراه التالميذ؟ 

كفاية، وزعت على عينة من  34وصمم الباحث إستبانة لقياس تقديرات التالميذ للطالب المعلمين تشتمل على عدد 

ة معلمة في التربية طالب 23طالبا معلما و 25فصال للبنات، وذلك لتقدير كفاءة  23فصال للبنين و 25( في 1602التالميذ )

 العملية.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

حيث تراوحت نسبة –تعد كفاية الطالب المعلمين والمعلمات مقبولة حسب تقديرات التالميذ لها وفقا للمعيار المستخدم 

59التالميذ الذين اقروا بوجود الكفايات التالية ما بين ) % 76و  % ملية، تعزيز اإلجابة الصحيحة، إجراء التجارب الع-( وهي: 

مهارة استخدام السبورة، مهارة توزيع األسئلة، إقامة عالقات طيبة مع التالميذ، القدرة على ضبط الفصل، اشتراك الطالب 

 المعلم في النشاط المدرسي.

ماعية داخل الفصل ، عن تقويم فاعلية الطالب المعلمين وسلوكاتهم االجت1990دراسة حسنين محمد الكامل، يسرى عفيفي، 

 في ضوء تقديرات تالميذهم ومشرفيهم:

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى صدق تقويم تقديرات التالميذ للطالب المعلمين في مقابل تقدير مشرفي التربية 

 العملية ومعلمي الفصول لفاعلية التدريس والسلوك االجتماعي للطالب المعلمين.

ي: مقياس تقدير السلوك االجتماعي، ومقياس تقدير الفاعلية، وبطاقة تقويم التفاعل واستخدم الباحثان ثالث أدوات ه

 الصفي بين الطالب المعلم والتالميذ.
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تلميذا  639فصال تتضمن  22طالبا معلما يدرسون  22واختيرت العينة من طالب السنة النهائية بكلية التربية وتشمل 

عوامل باستخدام معامالت االرتباط وتحليل االنحدار التتابعي، وذلك الختبار أفضل ال بالمرحلة الثانوية. وتمت معالجة البيانات

 المنبئة لفاعلية التدريس، والسلوك االجتماعي.

 وكان من أهم النتائج:

ـ توجد عالقة ارتباط دالة بين التقدير الكلي لمشرفي التربية العلمية، وتقديرات التالميذ للسلوك االجتماعي، وفاعلية 

 التدريس.

اعلية التدريس.ـ توجد عالقة ارتباط دالة بين تقديرات معلمي الفصول وتقديرات التالميذ للسلوك االجتماعي، وف  

ـ إن أفضل العوامل التي يعتمد عليها في التنبؤ بفاعلية التدريس هي درجات التالميذ في تقويم السلوك االجتماعي 

56مفسر لهذا العامل )للطالب المعلم، حيث كانت نسبة التباين ال ( وخلصت الدراسة إلى أن تقديرات التالميذ تعد مؤشرا مهما %

 في قياس فاعلية التدريس لدى معلميهم.  

 

.1992دراسة يالين هاليل  Yalin,H دراسة الكفايات الضرورية الستخدام التقنيات التربوية لدى معلمي  -وموضوعها: 

 المرحلة الثانوية.

يد الكفايات المفضلة في مجال االتصال التربوي وتكنولوجيا التعليم لتحسين نوعية األداء تحد هدفت الدراسة إلى

 التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية بوالية بنسلفانيا.

وعدد تسع وأربعون كفاية تغطي  -في التدريس -على خمسة أساليب علمية -االستبيان البريدي -وتضمنت أداة البحث

Catigoriesمجاالت ) -هي:( و  

 أساليب تخطيط التدريس.  -

 استخدام وسائل االتصال الجماهيري كأدوات اتصال في التعليم. -

 تشغيل المعدات واألجهزة.  -

 انتاج واختيار المواد التعليمية.  -

أستاذا من كليات التربية في مختلف  145معلما من المدارس العامة، وعدد  220وقد اشتملت العينة على عدد 

44استمارة أي بنسبة  160األمريكية، وبلغ ما تم اعادته للباحث  الواليات المتحدة % 

:وكانت أهم النتائج  
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أساليب  -من حيث درجة األهمية: -اتفقت أراء المعلمين وأساتذة الكليات التربوية على أهمية ثالث مجاالت وهي حسب ترتيبها

يم، إنتاج واختيار المواد التعليمية.تخطيط التدريس، استخدام االتصال الجماهيري كأدوات اتصال في التعل  

 وقد أكد المعلمون واألساتذة على ضرورة تضمينها في برامج إعداد المعلمين

كفاية بين  12وأما عن الكفايات المقاسة، فقد وجد أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في إعطاء درجة األهمية لعدد 

فروق بين العينتين.  المعلمين واألساتذة أما بقية الكفايات فال توجد  

كما أوضحت الدراسة أن المعلمين يفضلون دمج كفايات التقنيات التعليمية وتكاملها مع دروس مناهج البحث، في حين يرى 

فصل دراسي تمهيد لمدة ثالث وحدات دراسية في استخدام تقنيات التعليم، وذلك  -حسب اختيارهم–األساتذة إعطاء المعلمين 

اية المعلمين في هذا المجال. لكي يمكن تطوير كف  

، عن: تقويم المهارات التدريسية لدى معلمي العلوم بالحلقة الثانية من التعليم 1992دراسة عبد الحفيظ حفني همام، 

:  األساسي  

هدفت الدراسة إلى التعرف على المهارات التدريسية المطلوبة لمعلمي العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي، 

ديد المهارات التدريسية المتوافرة حاليا لدى هؤالء المعلمين.وتح  

( معلما ومعلمة بمدارس قنا بمصر، وكانت األداة المستخدمة هي بطاقة 50واختيرت عينة عشوائية قوامها خمسون )

( عبارة )كفاية( موزعة على ست مجاالت أساسية من الكفايات وهي:50المالحظة، وتضمنت خمسون )  

 س.إعداد الدر -1

 تنفيذ الدرس. -2

 الوسائل التعليمية. -3

 المادة العلمية. -4

 حفظ النظام. -5

 التقويم  -6

عبارات. 10و 4وتراوحت عبارات هذه المجاالت ما بين   

70حدد الباحث نسبة  % من الدرجة كمحك لمدى توافر المهارة التدريسية، واعتبرت النسبة التي تقل عن هذا الحد  

 بعدم توفر المهارة.

النتائج:وكانت أهم   
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  )أما الكفايات و %62ال تتوافر لدى معلمي العلوم كفايات إعداد الدروس المطلوبة حيث بلغت نسبتها )في المتوسط

 مية.المتوافرة لدى المعلمين فكانت كفايات  تنفيذ الدرس وكفايات الوسائل التعليمية وكفايات المادة العل

 تتوافر لدى المعلمين وكانت نسبتها ضعيفة هي: أوضحت الدراسة أن أهم الكفايات الفرعية التي لم 

 كتابة الملخص في نهاية إعداد الدرس 

 القدرة على تكوين عالقات طيبة مع التالميذ 

 .االتزان االنفعالي في الفصل 

 .تشجيع التالميذ على اإلجابة الصحيحة 

  .استخدام أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة 

،2000)األزرق، 303-321) 

مناقشة الدراسات:ـ   

المالحظ على أغلبية الدراسات المعروضة، أنها أجريت على مرحلة التعليم األساسي، باستثناء دراستي ياليل هاليل 

عفيفي اللتين أجريتا بالمرحلة الثانوية.كما أن مجمل هذه الدراسات اعتمدت على االستبيان كأداة لجمع -ودراسة الكامل

التي درستها مجمل هذه الدراسات بصفة عامة، ماعدا دراستي حفني و دراسة خيري إبراهيم  المعطيات حول كفاءات المعلم

 اللتين ركزتا على الكفايات التدريسية لدى عينة خاصة من المعلمين؛وهم معلمي العلوم و معلمي المواد االجتماعية.

واستكماال لما جاء في هذه الدراسات تأتي دراستنا الحالية لتسلط الضوء على تقدير الكفاءة المهنية لدى المعلمين و هذا 

على ضوء آراء التالميذ المتفوقون دراسيا، ومحاولة الكشف عن الفروق بين هذه اآلراء حول الكفاءة المهنية، وهذا على غرار 

و المشرفين لتقديركفاءة المعلم. عفيفي التي اعتمدت على تقديرات التالميذ  دراستي علي راشد و دراسة الكامل  

 ـ فرضيات الدراسة:

 طيط للدرس.ي التخفال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة المعلم  -

 ذ الدرس.ي تنفيفراسيا في تقدير كفاءة المعلم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين د -

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة التقويم -

 لقسم.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة إدارة ا -

 عل الصفي.والتفا إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة االتصالال توجد فروق ذات داللة  -

ر وفقا لمغي لمهنيةاال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة المعلم  -

 جنسهم.

 اإلطار النظري للدراسة:
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 أوال: تعريف الكفاءة المهنية:

الكفاءة لغة:ـ تعريف   

ورد في المعجم الوسيط عن معجم اللغة العربية بالقاهرة أن كفاءة الشيء = يكفي، كفاية = استغنى به عن غيره فهو 

 كاف، كفى.

 والكفاءة المماثلة  في القوة والشرف ومنه الكفاءة في الزواج.

 والكفاءة للعمل والقدرة عليه وحق تصريفه.

تعريف الكفاءة اصطالحا: -  

الكفاءة المهنية هي مجموعة منظمة من المواد )المعارف، قدرات، مهارات...( والتي تسمح امام مجموعة من 

(22،ص:1981الوضعيات بحل مشاكل وإنجاز أعمال.)زيدان،  

كما تعني أيضا في االصطالح: أنها القدرة على التعلم والتوافق وحل المشكالت وكذلك القدرة على التحويل، أي تكيف 

(12،ص:2001رف مع وضعية جديدة.)البرازي،التص  

تعريفات الكفاءة المهنية لدى المعلمين: -  

هناك مجموعة متعددة من التعريفات التي تتناول الكفايات ذات العالقة بمهام المعلم وأدواره، وقد تركزت مفاهيمها 

في جانب أو أكثر، ووردت التعريفات تحت  على سلوك المعلم وقدراته ومهاراته التي يظهرها في المجال التربوي والتعليمي

مسميات مختلفة منها الكفايات التربوية والكفايات المهنية، والكفايات التدريسية أو التعليمية، وكذلك التدريس الفعال وفعالية 

 المعلم، ومهارات التدريس، وتتناول الباحثة جملة من هذه التعريفات مبتدئة بأكثرها عمومية:

Kay,pتعرف باتيشيا كاي  الكفاية المهنية  للمعلم بأنها: األهداف السلوكية المحددة تحديدا دقيقا، والتي  :1972 

تصف كل المعارف والمهارات واالتجاهات التي يعتقد أنها ضرورية للمعلم إذا أراد أن يعلم تعليما فعاال.)عبد 

(154،ص:1992المنعم،  

الكفاية في ضوء مهام مهنة التعليم، بأنها: امتالك المعلم لجميع المعارف واالتجاهات  :1988يعرف همام زيدان 

 والمهارات الالزمة ألداء مهمة ما على نحو يمكن انجازها بأقل وقت وجهد ممكن.

(62،ص:1993متولي،-)عبد الجواد  

كية والمهارات التي يظهرها إلى أن الكفايات التدريسية هي مجموعة األداءات السلو :1990وتشير ماجدة حبشي 

(906،ص:1990المعلم في موقف تعليمي معين ومستوى مقبول من التمكن.)حبشي،  
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فيرى بأنها مجموعة من السلوكات التدريسية التي يظهرها المعلم في نشاطه  :1992وأما عبد الحفيظ حفني همام 

ء بالسرعة والدقة التي تناسب الموقف التعليمي داخل الفصل وخارجه لتحقيق أهداف معينة، ويتسم هذا األدا

(78،ص:1992التعليمي.)همام،  

وبالنظر في هذه التعريفات التي تناولت مصطلحات متعددة ومضامين متنوعة نخلص إلى األتي:       

  تناولت بعض التعريفات الكفاية بمعناها الواسع، حيث احتوت مفاهيمها على ما يعرف بسلوك المدرسTeacher 

Behavior ي حين اقتصر البعض األخر على جوانب معينة من هذا السلوك، وهو سلوك التدريس فTeaching Behavior ،

وال شك أن سلوك التدريس هو جزء من سلوك المدرس "ويوضح فالندرز هذين المفهومين، فسلوك المدرس: هو جميع 

فهو ذلك الجزء من سلوك المدرس  ا سلوك التدريس:األداءات المتعلقة بالعملية التعليمية داخل حجرة الدراسة وخارجها، وأم

الذي يتضمن األداءات التي تحدث أثناء العملية التعليمية داخل حجرة الدراسة بقصد التأثير المباشر على أداء 

 (25،ص:1993التالميذ.")المفني،

  ،صف السلوك،وأنها: بفقد عرفت يالحظ تعدد المفاهيم التي استخدمتها التعريفات السابقة في تحديد المقصود بالكفاية 

علم، وقد لوكية للمات السقدرة المعلم، مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات التي يملكها المعلم، مجمل سلوك المعلم أو األداء

ناقة، لد كامل اا محمويرجع هذا التعدد إلى: تعدد جوانب الكفاية، واهتمام الباحثين بجوانب معينة منها، فالكفاية كما أوضحه

هارات "لها شكالن )وجهان(: كامن وظاهر، فالكفاية في شكلها الكامن قدرة تتضمن مجموعة من المعارف والم 1987

نها أياسه، أي يره وقواالتجاهات التي يتطلبها عمل ما، وأما في شكلها الظاهر فهي األداء الذي يمكن مالحظتها وتحليله وتفس

 (13-12،ص:1987ناقة،مقدار ما يحققه الفرد في عمله.")ال

 .إن مفهوم الكفاية مفهوم مرن يمكنه احتواء ما ترمي إليه التعريفات السابقة 

 

 تصنيف الكفايات: -

 يجدر بنا أن نشير إلى بعض التصنيفات العامة التي ذكرها الباحثون.

Nadich& Dimaioقام ناديتش وديمايو  بتحديد الكفايات في أربع مجاالت أساسية هي  1975 

(41-40،ص:1991)عشري،  

  الكفاية األكاديميةAcademic Competency: 

وتتمثل في التقديرات أو الدرجات التي يحصل عليها الفرد )الطالب أو المعلم( من خالل قيامه بالمهام أو الواجبات 

 المنوطة به في المجال المدرسي.

  الكفاية االجتماعيةSocial Competency: 
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وتتمثل في العالقات اإليجابية مع اآلخرين، والقيام بالواجبات االجتماعية نحو الجماعة ومهارات االتصال والتفاعل 

 االجتماعي مع الوسط الذي يتواجد فيه الفرد.

  الكفاية الرياضيةSport Competency 

وتتمثل في االهتمام الرياضي والتمكن من األلعاب الرياضية، والتفوق في األداء الحركي.   

  الكفاية المنزليةHome Competency 

 وتتمثل في القدرة على أداء المهام واألدوار والمسئوليات التي يتطلبها البيت واألسرة.

Gibson, S & Dembo, M. 1984وقدم جبسون وديمبو  من خالل اختيارهما  –كفاية المعلم  تصورا عن بنية 

وقد كشف هذا التصور عن وجود عاملين أساسيين: فاعلية التدريس )األكاديمية( والفاعلية الشخصية للمعلم  -نموذج باندورا

 المتصلة بسماته الخاصة كالطالقة اللفظية والمرونة.

Borish 1977ويصنف بوريش  الكفايات التعليمية إلى ثالث أصناف وهي:   

  الكفاية المعرفيةCognitive Competencies: 

كفايات طرق التدريس مثل قدرة المعلم على معرفة ووصف األساليب الفعالية إلدارة الفصل وكفايات  تتضمن نوعان:

 المحتوى كمعرفة الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية.

  الكفايات األدائيةPerformance Competencies 

نظمة.ى أداء المعلم وسلوكه داخل الفصل، ومن أكثر األدوات مالءمة لقياسها هي المالحظة الموتشير إل  

  الكفايات النتائجيةConsequence Competencies: 

وتعني نواتج التعلم التي يحدثها المعلم لدى تالميذه في الجوانب المعرفية التحصيلية والوجدانية والمهارية وتقاس هذه 

تبارات التحصيلية أو المعيارية، وباستطالع أراء التالميذ نحو معلمهم أو من خالل سلوك التالميذ داخل الفصل.  الكفايات باالخ

(82،ص:1988)محمود،                          

وبالرغم من استخدام هذا األسلوب في القياس في كثير من الدراسات كمحك للحكم على كفاية المعلم، فإنه ال يخلو من 

نظرا الرتباط نواتج التعلم بمتغيرات أخرى )وسيطة( تؤثر في أداء التالميذ وسلوكهم مثل التعلم السابق للتلميذ، والحالة  عيوب

 & Hallالنفسية واالجتماعية ودرجة ذكاء التلميذ. ولقد القى هذا التصنيف قبوال لدى الكثير من الباحثين، ومنهم هول وجونز 

Jones وعان من الكفايات هما:حيث أضافا إليه ن 1979   
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  الكفايات الوجدانيةAffective Competencies  

وتتضمن الكفايات المتصلة باتجاهات المعلم وميوله والقيم التي يعتقدها، وتكاد تجمع الدراسات والبحوث على صعوبة 

كاف من هذه الكفايات.إعداد المعلمين لعدد تحديد هذه الكفايات وقياسها، وهو ما يوضح السبب في عدم تضمين برامج   

  الكفايات االستقصائيةExploring Competencies: 

وتتضمن الكفايات المتصلة بقدرة المعلم على استقصاء الحقائق والمعلومات المتصلة بموضوع دراسي معين أو 

وضوع معين أو تقويم مشكلة اجتماعية عند مناقشتها مع التالميذ، وتدريب التالميذ على أساليب البحث والتقصي عند تناول م

(84،ص:1988برنامج زيارة أو رحلة مدرسية.)محمود،  

في الوقت  ، إلى أنه قد توافر لدى الباحثين1990تشير أمال صادق، فؤاد أبو حطب وسائل قياس كفاية المعلم: -

ن مر بمجموعة يتأث هاالحاضر عدة وسائل لقياس كفاية المعلم إال أن االعتماد على وسيلة واحدة منها ليست كافية ألن كل من

 العوامل مثل نوعية األداة، ودرجة الثقة فيها، الهدف من تطبيقها، ومن هذه الوسائل المستخدمة:

 تقديرات التالميذ. -1

 تقديرات المعلمين عن أنفسهم. -2

 تقديرات الرؤساء واألقران. -3

 بيئة الفصل. -4

 المالحظة المنظمة. -5

عدة مجموعات تختلف باختالف المعايير المستخدمة فيها ، وسائل قياس التدريس إلى 1984وصنف زياد حمدان 

 وهي:

 من حيث مصدر تنفيذها: تشمل ثالث أصناف وهي: -

 :أي كما يدركها المعلم ذاته. ذاتية 

 :ويتولى القيام بها الموجهون اإلداريون الرسميون خارجية رسمية 

 :كما يقوم بها التالميذ والزمالء. خارجية غير رسمية 

 مباشرتها: تصنف إلى صنفين:من حيث درجة  -

  :ي.عل الصفأي الوسائل التي تستخدم لقياس غاية محددة من السلوك بأساليب المالحظة، وقواعد التفامباشرة 

 :باستخدام االستطالعات، وقوائم المسوح. غير مباشرة 

  

 تصنف إلى صنفين: -من حيث الهدف من اجرائها: -

  :هني ورفع كفايته.لتحسين سلوك المعلم الم -تربوية تطويرية 
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 :(38-2000:37وتهدف إلى ترقية المعلم أو مكافأته.)األزرق، إدارية تنظيمية 

 ثانيا:ماهية المعلم

دافيد بارلينريرى  D,Barliner    ن المعلم رجل إجرائي ألنه ينجز عدة أعمال إجرائية في الصف كل يوم.أ  

أختار مجال التربية كمهنة له بكل ما تمثله من أعباء المعلم هو ذلك الشخص الذي أحمد حسين اللقاني أن   ويرى

ومسؤوليات وبكل ما تعرضه من مقومات وكفاءات وهو يعمل في إطار عدد من العوامل ذات التأثير الواضح على مستوى 

(. 301: 1985أدائه. )اللقاني،  

 صفات المعلم: 

 :الصفات الجسمية والصحية -

كون سليم البنية والحواس خاليا من العيوب والعاهات واألمراض المزمنة أو ينبغي أن يتمتع المعلم بصحة جيدة وأن ي

 الخطيرة التي تعوق أداء مهنته على خير وجه، وأن يكون قادرا على تحمل مشقة التدريس.

 :الصفات العقلية والنفسية -

 الصعبة.ينبغي أن يتمتع بقدر مثالي من الذكاء يمكنه من التصرف بسرعة ولباقة في المواقف  -

فية مختلفة وكيرفة الاإللهام بالثقافة العامة لمجتمعه والثقافة العامة في مختلف مجاالت الحياة ومعرفة مصادر المع -

 مامهم.ت اهتالحصول على المعلومات والمعارف وأن يكون قادرا على إثارة عقول التالميذ وتنمية خيالهم وتوسيع مجاال

م اآلخرين ته وفهلمهنته وللتالميذ ولمجتمعه، وأن يتصف بالقدرة على فهم ذا وأن يتصف باإلتزان االنفعالي، محبا -

 ( 397-395وظروف الحياة. )عبد السالم، د.س :

 :  الصفات الُخلقية واالجتماعية -

 أن يكون مخلصا في قوله وعمله متقنا له قدر استطاعته. -

 أن يكون حسن المظهر. -

حكمة دون بالجتها التدريس ومشاقها، قادرا على مواجهة مشاكل التالميذ ومعأن يكون المعلم صابر على معاناة مهنة  -

 غضب أو إنفعال.

 أن يكون محبا لتالميذه مشفقا عليهم، مشاركا لهم في مختلف أحوالهم ومشكالتهم. -

 أن يكون عادال في معاملة تالميذه ويحرص على تحقيق المساواة بينهم. -

 أن يكون قدوة حسنة في قوله وعمله. -

 ن يكون صادقا موضوعيا في معاملة التالميذ.  أ -

:الصفات المهنية  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

552 

 

 االلتزام بآداب المهنة، قادرا على قيادة تالميذه. -

 اإللمام بأساليب ومداخل وطرق التدريس وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة. -

 أن يكون ذا شخصية قوية يتصف بطالقة التعبير ووضوح األفكار. -

 لتعلم ونظرياته.اإللمام بأسس ومبادئ ا -

 أن يتمتع بمعرفة واسعة وعميقة في مجال تخصصه والمادة التي يقوم بتدريسها.  -

(398-397) عبد السالم ،د.س:  

 ثالثاـ ماهية التفوق الدراسي:

 تعريف التفوق:

ممتاز على يء والفي المعنى اللغوي من فوق وهي ظروف مكان يفيد العلو واالرتفاع والفائق هو الجيد من كل ش لغة: -أ

 غيره، ويقال فاق أصحابه أي فضلهم وصار خيرا منهم، وتفوق على قومه فاقهم.

ي إلنسانااط يعرف التفوق بأنه قدرة ومهارة ومعرفة متطورة في ميدان واحد وأكثر من ميادين النشاصطالحا:  -ب

 (18-16،:2004األكاديمية واإلبداعية والعالقات االجتماعية وهو مصطلح نطلقه على كل متفوق في عدة مهارات.)وهبة،

  تعريف التفوق العقلي: -

يعرفه "مارالند" التفوق العقلي بأنه تلك القدرة العالية عند الفرد التي تمكنه من القيام بأداء متميز والذي يحتاج إلى 

خدمات أو برامج تربوية خاصة فوق ما يقوم عادة في البرامج المدرسية العادية ليتمكن من تحقيق إسهامات نحو ذاته ومجتمعه 

(2002:50واألداء المتميز ويشمل ما يلي، قدرة عقلية عامة، واستعدادات أكاديمية خاصة.)العزة،  

 تعريف التفوق الدراسي: -

فاع مستوى التحصيل الدراسي، أو قدرته على التفكير أالبتكاري والتفكير هو ارتفاع مستوى ذكاء الفرد أو ارت

(9،:2003الوهيدي،-التقويمي ومنهم من يرى  أنه متوسط أداء الفرد في مجال من المجاالت التي تلقى تقدير الجماعة.)جمل  

أفضل زمالئه، بحيث  ويعرف كذلك على أنه االمتياز في التحصيل بحيث تؤهل الفرد مجموع درجاته ألن يكون من

يتحقق االستمرار في التحصيل ويجدوا هنا أن المحك للتفوق التحصيلي هو حصيلة أداء الفرد في االمتحان.)القاضي 

(334ص:2002وآخرون،  

  تعريف التفوق الدراسي من الناحية التربوية: -

لمساويين لهم في العمر الزمني، يعرف المتفوق دراسيا بأنه: الطالب الذين يتعلمون بقدرة وسرعة تفوق زمالئهم ا

ويعبرون عن هذه القدرة بسرعة التعلم في المجاالت األكاديمية وكذلك في المجاالت األخرى كالفنون وغيرها وهم الذين 
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20-10يصلون في تحصيلهم الدراسي إلى مستوى بعضهم ضمن أفضل  % من المجموعة التي ينتمون  

(18،ص:2004إليها.)وهبة،  

 لدراسي من الناحية االجتماعية:تعريف التفوق ا -

يعرف علماء االجتماع على أنه تفوق الفرد، داخل الجماعة ونقصد بالجماعة هنا جماعة الرفاق أي هو االنجاز 

التحصيلي للطالب في مادة دراسية أو التفوق في مهارة، أو مجموعة من المهارات ويقدر بالدرجات طبقا لالختبارات المدرسية 

الموضوعية المقننة أو غيرها من وسائل التقويم المختلفةواالختبارات  www.addawah.com 15-12-2010 16 :42             

من خالل التعاريف السابقة للتفوق الدراسي وجد أن اآلراء كانت مختلفة فمنهم من حصر تعريف التفوق في القدرات 

خالل هذا نستطيع القول أن التفوق الدراسي للشخص الذي  العقلية ومنهم من حصرها في نسبة تحصيلية داخل الجماعة ومن

يرتقي في آدائه دون زمالئه ويتحصل على أفضل النتائج في جميع المواد وفي مختلف المجاالت وفي مختلف الظروف 

 واألحوال.

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 :عينة الدراسة 

إناث من أقسام السنة الثالثة  29ذكور/ 21دراسيا تلميذ وتلميذة متفوقون50تكونت عينة الدراسة الحالية من

 متوسط،اختيروا بطريقة مقصودة من متوسطتي بلقاسم صبا بمدينة باتنة، وجرياط الجديدة بدائرة راس العيون والية باتنة.

 :أداة الدراسة 

بارة عن استبيان تكون في تطلبت الدرسة الحالية إعداد أداة لقياس تقديرات التالميذ لكفاءة المعلمين، فكانت األداة ع

( من الخبراء من أساتذة علم النفس وعلوم التربية بجامعة باتنة لتحكيم 06عبارة ، وبعد تقديمه لمجموعة)51صورته األولية من 

عبارة مصاغة صياغة موجبة في الصورة النهائية بعدما تأكد عدم  40عباراته ،تم تقليص عدد العبارات التي احتواها إلى 

العبارات المحذوفة لقياس أهداف الدراسة بإتفاق أغلبية الخبراء.قسمت عبارات األستبيان على خمسة محاورتمثل صالحية 

 مجاالت الكفاءة المهنية للمعلم وهي كما يلي:

.05إلى 1المحور األول:محور كفاءة التخطيط للدرس وضم العبارات من  

.15إلى 06من المحور الثاني: محور كفاءة تنفيذ الدرس وضم العبارات  

.23إلى 16المحور الثالث: محور كفاءة التقويم وضم العبارات من  

.33إلى 24المحور الرابع: محور كفاءة إدارة القسم وضم العبارات من  
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.40إلى 34المحور الخامس:محور كفاءة االتصال و التفاعل الصفي وضم العبارات من  

 االستبيان مرفق ببدائل هي:

.  متوسطة ،بصفة مرتفعةبصفة منخفضة، بصفة   

 :حساب الخصائص السيكومترية لألداة 

تم حساب معامل ثبات هذا االستبيان باستخدام أسلوب التجزئة النصفية، وفيه تم تطبيق االستبيان مرة ثبات األداة: 

الميذ على عبارات تلميذا، وحسب معامل االرتباط بين درجات الت 30واحدة على عينة من تالميذ السنة الثالثة متوسط بلغت 

وهو معامل دال إحصائيا. 0.99النصف األول من االستبيان وعبارات النصف الثاني ثم صحح بمعامل "سبيرمان براون"فكان  

تم حساب صدق هذا االستبيان باستخدام أسلوب المقارنة الطرفية أو ما يسمى بالصدق التمييزي ، صدق االستبيان:

تلميذا الستخراج طرفي المقارنة وهم التالميذ المرتفعين في درجات االستبيان، والتالميذ 30 بالمائة من عينة27وذلك بأخذ نسبة

المنخفضين في درجات االستبيان، ثم المقارنة بينهما باستخدام أسلوب إحصائي هو اختبار"ت" ،حيث كانت قيمة " 

.1.34ت"المحسوبة   

لحالية.اح أنه صالح للتطبيق على عينة الدراسة وبعد أن تم التأكد من معامل ثبات األستبيان وصدقه، اتض  

 عرض نتائج الدراسة على ضوء فرضيات البحث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير الكفاءة المهنية  الفرضية األولى: 

 للمعلم في التخطيط للدرس.

المحور األول: كفاءة  حسب ية للمعلم من وجهة نظر التالميذ المتفوقين(يوضح تقديرالكفاءة المهن01الجدول رقم )

 التخطيط للدرس

 المجموع بصفة منخفضة بصفة متوسطة بصفة مرتفعة الجنس

    129             ذكور

159.94 

               96  

71.08 

               13  

6.96 

238 

   537               إناث

505.05 

                 200  

224.21 

                  16  

22.03 

753 

 991 29 296 666 المجموع

26,39 =K2                        مج  

  

 )تكرار المشاهد – التكرار المتوقع(2

 التكرار المتوقع
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 الجدولية التي تساوي K2 المحسوبة التي تساوي 26.39 أكبر من قيمة  K2من خالل نتيجة الجدول يتبين لنا أن قيمة 

وهذا ما يدل على وجود فروق بين اآلراء في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم فيما يخص  2ودرجة حرية  0.05عند مستوى  9.21

لتالي الفرضية الصفرية لم تتحقق.المحور األول، وبا  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدير الكفاءة المهنية  الفرضية الثانية: 

 للمعلم في تنفيذ الدرس.

( يوضح تقدير الكفاءة المهنية للمعلم من وجهة نظر التالميذ المتفوقين حسب المحور الثاني كفاءة تنفيذ 02الجدول ر قم )

 الدرس:

متوسطة بصفة بصفة مرتفعة الجنس  المجموع بصفة منخفضة 

1375             ذكور  

391.80 

             112      

105.60 

              28  

17.51 

515 

1191            إناث  

1174.11 

            310  

316.39 

              42  

52.48 

1543 

 2058 70 422 1566 المجموع

9.83=K2   

 الجدولية  K2 أكبر من قيمة 9.83 المحسوبة والتي تساوي K2من خالل نتيجة الجدول تبين لنا أن قيمة  

وهذا ما يدل على وجود فروق بين اآلراء في تقدير الكفاءة المهنية  2ودرجة حرية  0.05عند مستوى  9.21التي تساوي 

 فيما يخص المحور الثاني وبالتالي الفرضية الصفرية لم تتحقق.

دير كفاءة التقويم.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقالفرضية الثالثة:   

( يوضح تقدير الكفاءة المهنية للمعلم وفق آراء التالميذ المتفوقين حسب المحور الثالث "كفاءة 03الجدول رقم )

 التقويم":

منخفضةبصفة  بصفة متوسطة بصفة مرتفعة الجنس  المجموع 

  234              ذكور

255.34 

             124  

110.84 

             27  

18.80 

385 

798             إناث  

776.65 

            324    

337.15 

             49  

57.19 

1171 

 1556 76 448 1032 المجموع

9.17=K2  
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 الجدولية التي تساوي K2 9.21 أقل من  9.17 المحسوبة والتي تساوي K2من خالل نتيجة الجدول تبين لنا أن قيمة 

وهذا ما يدل على عدم وجود فروق في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم من وجهة نظر التالميذ المتفوقين فيما يخص المحور 

 الثالث.وبالتالي نقبل الفرض الصفري.

ير كفاءة إدارة الفصل.ن آراء التالميذ المتفوقين دراسيا في تقدال توجد فروق ذات داللة إحصائية بيالفرضية الرابعة:  

ع كفاءة إدارة الفصل.( يوضح تقدير الكفاءة المهنية للمعلم وفق آراء التالميذ المتفوقين حسب المحور الراب04الجدول رقم )  

 المجموع بصفة منخفضة بصفة متوسطة بصفة مرتفعة الجنس

  345                ذكور

369.67 

             132  

117017 

               29  

19.15 

506 

1122              إناث  

1097.32 

               333  

347.82 

           47  

56.84 

1502 

 2008 76 465 1467 المجموع

11.45=K2  

 الجدولية التي تساوي K2 المحسوبة والتي تساوي 11.45 أكبر من K2من خالل نتيجة الجدول تبين لنا أن قيمة 

وهذا ما يدل على وجود فروق في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم من وجهة نظر التالميذ  2ودرجة حرية  0.05عند مستوى  9.21

 المتفوقين فيما يخص المحور الرابع.وبالتالي نرفض الفرض الصفري.

ميذ المتفوقين دراسيا في تقدير كفاءة االتصال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالالفرضية الخامسة:

 والتفاعل الصفي.

( يوضح تقدير الكفاءة المهنية للمعلم وفق آراء التالميذ المتفوقين دراسيا حسب المحور الخامس 05الجدول رقم )

 االتصال والتفاعل الصفي.

 المجموع بصفة منخفضة بصفة متوسطة بصفة مرتفعة الجنس

   264               ذكور

275.49 

            80  

73.77 

            19  

13.73 

363 

819              إناث  

807.50 

           210  

216.22 

            35  

40.26 

1064 

 1427 54 290 1083 المجموع

4.02=K2  
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 الجدولية التي تساوي K2 المحسوبة والتي تساوي 4.02 أقل من K2من خالل نتيجة الجدول)05( تبين لنا أن قيمة 

وهذا ما يدل على عدم وجود فروق في تقدير الكفاءة المهنية للمعلم من وجهة نظر التالميذ المتفوقين فيما يخص المحور  9.21

 الخامس.

اسيا في تقدير كفاءة المعلم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء التالميذ المتفوقين درالفرضية السادسة:

 المهنية وفقا لمتغير جنسهم.

نسهم.ج( يوضح تقدير الكفاءة المهنية للمعلم وفق آراءالتالميذ المتفوقين دراسيا حسب 06الجدول رقم )  

 المجموع بصفة منخفضة بصفة متوسطة بصفة مرتفعة الجنس

854                 ذكور  

896.71 

             330  

305.29 

            71  

52.98 

1255 

   2700              إناث

2657.28         

           880  

904.70 

              139  

157.01              

3719 

 4974 210 1210 3554 المجموع

13.56=K2  

 الجدولية والتي تساوي K2 9.21المحسوبة التي تساوي 13.56 أكبر من قيمة K2انطالقا من الجدول تبين لنا أن قيمة 

وهذا ما يؤكد لنا وجود فروق بين آراء التالميذ المتفوقين في تقديرهم للكفاءة المهنية للمعلم  2ودرجة حرية  0.05عند مستوى 

 حسب جنسهم.

 مناقشة نتائج الدراسة:

اء التالميذ المتفوقين دراسيا في استنادا إلى النتائج المتحصل عليها، اتضح أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آر

تقدير الكفاءة المهنية للمعلم فيما يخص محاور:التخطيط والتنفيذ وإدارة القسم وقد تعزى هذه الفروق ربما إلى اختالف المعلمين 

وكات المدرسين لهذه الفئة من التالميذ فيما يخص إعداد الدروس و استخدام طرق تدريس متباينة، كما تعزى إلى خصائص وسل

المعلمين الشخصية فيما يتعلق بإدارة شؤون القسمن وفيما يتعلق بهذه المحاور نجد ما أكدته نتائج دراسة الثوبيتي من أن 

الكفاءات األساسية التي يجب أن يتحلى بها المعلم هي معرفة أهداف التدريس وكذا طرقه،كما توصلت دراسة علي راشد إلى أن 

من التالميذ أقروا ضرورة وجود كفاءة ضبط الفصل لدى المعلم .أما المحور الثالث والمحور  بالمائة76بالمائة و59ما بين 

الخامس فلقد بينت النتائج عدم وجود فروق بين آراء التالميذ حولها، وقد يرجع سبب ذلك إلى أن أساليب التقويم المعتمدة لدى 

يه ال نجد اختالف اآلراء في تقديرها.المعلمين تكون من النمط الموحد بين األقسام الدراسية ، وعل  

وكذلك األمر بالنسبة للتفاعل الصفي ، فالنمط السائد في األقسام الدراسية يكاد يكون واحد وال يخرج عن العالقة 

التقليدية بين المعلم والتلميذ والتي يحددها الموقف التعليمي. وفي هذا األطار نجد ما توصلت إليه كال من دراسة خيري إبراهيم 
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فضة لدى التالميذ قيام العالقات بين المعلم والتالميذ على االحترام.أما فيما يخص الفرضية ودراسة حفني من أن الكفاءات المنخ

( وجود فروق بين آراء الذكور واإلناث من التالميذ المتفوقين فيما يخص 06األخيرة فبينت النتائج المرصودة في الجدول رقم)

ملن إلى جوانب معينة في شخصية المعلم ، خاصة ما تعلق منها الكفاءة المهنية للمعلم .وربما يرجع السبب إلى أن اإلناث ي

بالجانب الوجداني، فكلما توفرت تلك الخصائص لديه كلما كان تقديرهن لكفاءته مرتفعا و العكس صحيح.أما الذكور فنجد 

ى عموما تقديرات التالميذ من نظرتهم لكفاءة المعلم تكون شاملة لجميع الجوانب لسيما ما تعلق منها باألداء والمهارات لديه.وتبق

 المؤشرات المهمة في قياس فاعلية التدريس لدى المعلمين ، وهذا ما أكدته دراسة الكامل و عفيفي. 
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Abstract 

Within the global economic impact of the Covid-19 pandemic. The study aims to demonstrate 

how Manufacturing public shareholding companies in Jordan depend on lean accounting tools 

(value chain/target cost) to reduce costs and identify the difficulties and obstacles that prevent 

the use of these tools inside studied companies. To achieve these goals, information was 

collected from Manufacturing public shareholding companies in Jordan by designing a 

questionnaire according to the study's objectives and hypotheses. It was distributed to a sample 

of (246) employees working within accounting departments and internal audit departments. A set 

of results reached, including: 

1.Decision-makers in companies have sufficient experience to make appropriate decisions. 

2.Decision-makers could carry out planning and coordination without wasting time. 

3.Management follows appropriate procedures to ensure the optimal use of resources. 

4.The ability of decision-makers to utilize the available resources appropriately. 

5.Decision-makers realized the importance of using lean accounting methods. 

6.Employees were not aware of the importance of following lean accounting methods. 

The study made several recommendations, the most important is related to the necessity of 

mailto:amka.amjad@gmail.com
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spreading awareness and educating employees of the importance of using lean accounting 

methods. 

Keywords: Lean Accounting, Reduce Costs, Covid-19, Shareholding Companies, Jordan. 

1 Author to present 

Introduction 

Manufacturing public shareholding companies in Jordan are currently facing significant 

challenges due to the economic changes that have taken place in global markets and the 

governments' establishment of facilities and laws that attract investment. Specifically, the current 

period within Covid-19 (Coronavirus) influence, where it is vital not simply to focus on the 

economic downturn but also the causes of decision-makers in government institutions and 

administrators in Jordan (Abu Matar et al., 2020). 

These challenges prompted the Jordanian manufacturing public shareholding companies to 

change the old accounting systems to new ones that develop and improve the product and 

increase its efficiency to achieve goals that have become necessary, such as reducing product 

costs, speeding delivery, and improving product quality. Also, these challenges prompted 

companies to develop strategies related to product differentiation through product development 

and production at costs lower than those of competitors while considering the product quality 

component. 

In Addition, these challenges within Covid-19 circumstances play a significant role in 

pushing companies to find new and effective ways to reduce product costs and increase 

productivity to reach the highest degree of competitiveness in the local and global markets. 

The pandemic of Corona Virus (COVID-19) has a unique global impact based on terms of 

speed, size, and scope of policy response, which lead to new policies of monetary, fiscal, and 

prudential as, and this polices impact seems to be as accurate, which means there should be more 

analyzing for the pandemic economic impact (Borio, 2020). 

Lean accounting contains a series of methodology that designed to support 

lean manufacturing methods (Kocamiş, 2015), which may be used as a base to reduce 

productionscosts 
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Study problem and questions 

Companies face some problems when applying the old accounting systems, the most 

important of which is the inability of these systems to reduce the waste of resources and time 

loss. Still, when applying modern accounting systems, these problems have been solved; we find 

that modern systems reduce the waste of resources and time loss through a lean approach that 

contributes to cost reduction and product development. Through the above, the study problem 

can be summarized in the following question: Does the application of lean accounting methods 

reduce costs? 

 

Study Importance 

The importance of the current study lies in the statement that the change in the use of the 

old accounting methods to the lean accounting with its tools (value chain/target cost) leads to 

effectively directing the available resources in the company and leads to the reduction of waste 

and waste in the resources available to companies. Also, within the Covid-19 period, most 

businesses freeze activities within countries adopted a social and physical distancing policy and 

self-quarantine to respond to this virus.  

 

Theoretical Framework 

Lean accounting is the best program for continuous improvement, which has become wellknown 

in business in recent years. From an accounting point of view, the term lean means a set of tools 

that help identify and eliminate waste, as loss does not add value to work and improve quality. In 

contrast, lean accounting works To reduce production time and cost, many companies have 

adopted the thin accounting technology, which differs from the rest of the accounting techniques 

through the benefits it provides, and through what companies adopt is to find a system for 

development and improvement in the field of work, according to what management theory 

Works on, and the presence of A practical approach that helps reduce cost and time-wasting to 

satisfy customers. Companies' adoption of a lean accounting system is to continuously improve 

marketing, selling, and purchasing (Shoja, 2015). 

It also has many positives for companies that apply the principle of lean accounting in their 

implementation. It increases the productivity level of industrial companies and helps them 

provide the best products in a short time and with high quality. It also allows service institutions 
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to provide the best services and in short times without wasting time. (Sane, 2013) defined the 

term "lean" from an accounting point of view as a set of tools that help identify and eliminate 

loss. 

The target cost is a profit planning and cost management system that depends on the selling 

price as a primary indicator, which considers the requirements and desires of the customer. The 

target cost system requires a working team that includes all disciplines and works on cost 

management in the early stages of production. 

Benefits of Lean Accounting (Issa, 2014) and (Abdin, 2014): 

1- Provides accurate, timely, and understandable information to drive the company's path 

towards lean transformation, leading to decisions about pricing, profitability, and cash flow 

2- The use of lean accounting tools to eliminate the loss of accounting operations to carry out 

financial control on an ongoing basis. 

3- Motivates the use of improvement and lean manufacturing in the long run. 

4- Makes the right decisions that lead to better projects and reduce risks. 

5- Save money and reduce costs. 

6- Strengthen the internal control system of companies. 

Competition between small companies is entirely different from competition between 

manufacturing public shareholding companies (large companies). That is, it competes on a 

strategy 

based on developing high-quality, low-cost products that customers demand. However, 

Ohno, founder of the Toyota Production System, stated that accountants must create lean 

manufacturing work and lean manufacturing different from traditional manufacturing (Patxi, 

2013). 

Principles of Lean Accounting: 

One of the essential principles of lean accounting is measurement and the principle of 

motivation (Muhammad, 2013).• The principle of measurement in lean accounting is 

concerned with the aspect of positive 

gains through the project in lean alternatives in several ways, including: 

- Stock reduction 

- Reducing production cycle time. 
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- Production improvement 

- Increase the total available energies. 

The principle of motivating is that lean accounting works to encourage companies to 

continue promoting their lean initiatives. 

The following are some other principles that the researcher reached through a group of other 

studies (Zarzycka and Michalak, 2013), (Cesaroni and Sentuti, 2014) and (Kocamiş, 2015): 

1- Determine the value of the product from the customer's point of view. 

2- Create suitable opportunities for valuable activities. 

3- Improve processes to achieve the highest possible value and without losses. 

4- Limit and eliminate unnecessary jobs and products. 

5- We are reducing the routine at work to improve the communication process between 

departments. 

6- We are reducing the manufacturing and design time. 

7- Improving product quality. 

Lean Accounting Obstacles: 

Many companies are trying to implement or use lean accounting. Still, they face some 

difficulties or are unable to achieve the expected benefits from the application of lean 

accounting, 

and these difficulties include the following (Tayeb, 2017): 

1

-  

The company's failure to link improvement measures to the financial 

statements 

2

-  
The error in building a lean accounting system. 

3

-  
You are choosing a complex, high-cost, or low-profit project. 

4

-  
The company spends a lot of time on training 

7- Lean accounting radically affects every person in every job in the company and changes 

the organizational culture. Unfortunately, because change causes distrust of change, many 

companies are unable to deal with this change. 

8- Many of the concepts that underpin lean accounting differ between management and 

accountants. 

Lean Accounting Tools (Tayeb, 2017): 
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1- Value Stream Maps: Value stream maps are a vital tool in lean manufacturing and lean 

organizations. Their purpose is to view the flow of materials, information, and sometimes 

cash through the flow of value. Value flow maps are the starting point for lean 

manufacturing and the starting point for lean accounting. Value flow maps are one of the 

essential tools that achieve lean production and refer to all economic activities required to 

complete the production process, starting from product design, customer demand, display, 

and product delivery to the customer, any of Beginning to the end, as the value is measured 

by the customer, and is represented by a set of product characteristics that are available in 

it, and the customer is willing to pay for these characteristics. 

2- Target cost: Target cost is defined as a profit planning and cost management system that 

depends on the selling price as a primary indicator, which takes into account the 

requirements and desires of the customer, and the target cost system requires that there be 

a work team that includes all disciplines and works on cost management in the early stages 

of production. 

3- Performance Measurement Link Scheme: 

A- cell performance metrics 

B- value stream performance metrics 

4- Points Box: The score box is a summary of the value stream results. It is updated weekly 

with operational and financial information to obtain the results of the performance and 

profitability of the stream. In contrast, the value stream power occurs only when there is a 

significant change in the value stream. The point fund is used within lean, economic units, 

and at all levels, giving everyone a common viewpoint and language to talk about lean 

performance. Value stream managers use the fund to plan and divide lean improvements. 

The continuous improvement team uses it to design the improvement program and make 

incremental improvements that will significantly impact it. In financial and operating 

results, it is also used by plant and division managers to understand improvement plans for 

the value stream and evaluate performance. 

5- Hoshin policy: Hoshin's policy aims to set strategic goals for the future and develop the 

financial means to achieve the goals into reality. This policy includes the following steps: 

a. Determining the main issues facing the economic unit. 
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b. Setting measurable goals and actions that address these issues. 

c. Defining the general vision and objectives. 

d. Develop supportive strategies to achieve goals. 

e. Determining the methods and techniques that facilitate the achievement of the 

objectives. 

f. Executing all necessary steps for each business process. 

Lean manufacturing and Inventory Reduction (Shoja, 2015): 

The focus here is on providing low levels of inventory so that they are controllable. If the 

Lean manufacturing system is used, the inventory levels will be significantly down. Therefore 

the 

inventory valuation will not require high costs and will not be significant compared to if the 

inventory was large. 

Benefits from reducing inventory are: 

A- We are reducing the amount of money invested in inventory. 

B- Reduce the damage caused by storage and thus reduce costs. 

C- We are improving product quality through total quality management. 

D- Reducing or permanently eliminating costs resulting from recycling. 

E- This means lower costs due to inventory reduction. 

Difference Between Traditional Accounting Systems and Lean Accounting (Daour, 2013): 

It can be summarized what the researchers found through previous studies. Lean 

accounting works to motivate companies to continue promoting their lean initiatives instead of 

providing numbers, as is done in traditional accounting. However, this is not necessarily an 

accurate reflection of corporate profitability, as is the case in conventional accounting. 

It is also possible to mention some of the disadvantages of traditional accounting, as 

mentioned by the researchers before, which were addressed in modern (lean) accounting. 

1- Traditional accounting systems are large, complex operations that require a great deal of 

non-valuable work. Companies are keen to eliminate this kind of unvalued work. 

2- They provide measurements and reports such as work efficiency and absorption overhead 

that stimulate large batch production and high inventory levels. These metrics are 

appropriate for mass production-style organizations but actively detrimental to companies 
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with small aspirations. 

3- Traditional accounting systems do not have a good way of determining the financial impact 

of the massive improvements taking place across the company. On the contrary, financial 

reports often show that bad things happen when a perfect change is made. One example is 

that traditional reporting shows a decrease in profitability when inventory is reduced. Weak 

companies always make significant cuts in stock, and accounting reports show negative 

results. 

4- Traditional accounting reports use technical words and methods such as "gross margin" 

and many other techniques. These reports are not widely understood in most companies. 

This may be acceptable when financial reporting is limited to senior managers, but a small 

business will seek to empower the entire workforce. Clear and understandable reports are 

required to use the information for improvement and decision-making efficiently. 

 

Coronavirus: 

Viruses are tiny obligate intracellular parasites (Gelderblom, 1996), and Coronavirus is a 

type of virus with many different kinds. A newly identified type called COVID-19 appeared in 

Wuhan, a city in China, in December 2019 and can be spread from person to person. 

Jordan contained 10,554,000 population (5,588,000 males and 4,966,000 females) as per 

Jordan Department of Statistics (2019). The following Figure 1 showing the number of infected 

people by Coronavirus (Covid-19) in Jordan from the beginning of the pandemic up to December 

2020: 

Figure 1. Coronavirus status in Jordan up to December 2020 (Ministry of Health, 2020) 

Covid-19 frozen business activities inside Jordan as a country adopted lockdown as a 

response to this virus. National security has a high priority based on cost-benefit analysis 

(Kanniainen, 2018) 

Analysis and Results 

Through the statistical methods used, the study's presentation of the study tool, the validity, 

and stability of the tool, the data loading, testing the study hypotheses and choosing to display 

the 

results and recommendations. The study's hypotheses were tested, and conclusions were drawn 
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from the data collected using the appropriate statistical methods through the statistical program 

(SPSS). The proper statistical methods were used to test the hypotheses and draw conclusions. 

The following are the most important statistical methods that have been used: 

1 - Descriptive statistics: It is a set of methods for describing the main characteristics of a data 

set 

quantitatively using tables and graphs. 

2 - One Sample T-test This test is used to compare the actual arithmetic averages of each of the 

independent variables with the hypothetical arithmetic mean to find out whether the difference 

between the real arithmetic means and the hypothetical arithmetic mean is statistically significant 

at the level of statistical confidence (5%) This test is used to compare the calculated impact score 

with the default arithmetic mean for the acceptable impact score, which is (3). 

This number is the sum of the answer alternatives of the study sample members in the 

questionnaire 

{(1+2+3+4+5)/5} 

Description of the characteristics of the study sample: 

1- The number of questionnaires distributed/recovered / valid for analysis, and response rate: 

Table 1: Number of questionnaires distributed/recovered/valid for analysis, and response rate 

Number of questionnaires 

distributed  

Number of 

questionnaires 

retrieved 

valid for an analysis 

(Response rate) 

300  246  82% 

It is clear from the previous table that the response rate was (82%), which is an acceptable 

percentage of the total distributed questionnaires. 

2- Distribution of the study sample according to age: 

Table 2: Distribution of the study sample according to age 

Percentage  Category / year 

19 %  25 years and under 

38 %  26 – 35 

41 %  36- 45 

2 %  46 - and over 
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100 %  Total 

It can be noted that (79%) of the sample members are between the ages of (26-45) years. This 

is a good indicator of the respondent's awareness of the importance of using lean accounting 

methods and have sufficient experience, which is acceptable. 

3- Distribution of study sample members according to scientific specialization: 

Table 3: Distribution of study sample members according to scientific specialization 

Percentage  Count  scientific specialization 

51 %  125  Accounting 

49 %  121  Internal Audit 

100 %  246  Total 

 

Table 4: Hypothesis Tests 

Description  SMA  degree of approval 

1  

Decision-makers in the company have 

sufficient experience to make appropriate 

decisions according to the resources 

available in the company 

2.91 medium 

2  
Company decision-makers can plan and 

coordinate without wasting time 
2.82 medium 

3  

The company's management follows 

appropriate procedures to ensure the 

optimal use of resources 

2.91 medium 

4  

Decision-makers in the company can use 

the resources available to it properly 

without wasting resources 

2.80 medium 

5  

The extent to which decision-makers in 

the company are aware of the importance 

of applying lean accounting methods 

2.68 medium 

6  

The extent to which employees in the 

company realize the importance of 

following lean accounting methods 

1.6 low 
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Hypothesis Results: 

❖ The study sample's trends were measured about the company's decision-makers' acquisition of 

sufficient experience to make appropriate decisions according to the resources available in the 

company through question No. (1) of the questionnaire, and the arithmetic means (2.91) is an 

average percentage. 

❖ The trends of the study sample about the ability of decision-makers in the company to carry 

out planning and coordination without wasting time were measured through question No. (2) of 

the questionnaire, and the arithmetic means reached (2.82), which is an average percentage. 

❖ The trends of the study sample about the ability of decision-makers in the company to 

properly utilize the available resources were measured through question No. (3) of the 

questionnaire and the arithmetic mean (2.91), which is a medium percentage. 

❖ The study sample's trends about the company's decision-makers' ability to exploit the 

resources available in the company correctly and without wasting resources were measured 

through question No. (4) of the questionnaire and the arithmetic means (2.80), which is an 

average percentage. 

❖ The trends of the study sample were measured about the extent to which the decision-makers 

in the company realized the importance of applying lean accounting methods through the 

question. No. (5) of the questionnaire, and the arithmetic mean was (2.68), an average 

percentage. 

❖ The trends of the study sample were measured about the extent to which employees in the 

company realized the importance of applying lean accounting methods through the question. 

No. (6) of the questionnaire, and the arithmetic mean was (1.60), which is a low percentage. 

Final Conclusions and Recommendations: 

1. Decision-makers in companies have sufficient experience to make appropriate decisions. 

2. Decision-makers could carry out planning and coordination without wasting time. 

3. Management follows appropriate procedures to ensure the optimal use of resources. 

4. The ability of decision-makers to utilize the available resources appropriately. 

5. Decision-makers realized the importance of using lean accounting methods. 

6. Employees were not aware of the importance of following lean accounting methods. 
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The study made several recommendations, including: 

• The necessity of spreading awareness and educating employees of the importance of using 

lean accounting methods. 

• The need for the senior management in companies to participate with employees in 

decision-making in the facility. 

The need to urge employees and encourage them to get rid of old accounting systems and work 

to keep pace with modern systems enhances the company's position in competition in the local 

and international markets. 
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Özet 

Örgütsel vatandaşlık davranışının karanlık yüzü olarak nitelendirilen zorunlu vatandaşlık 

davranışı kavramı, örgütsel davranış ile birlikte organizasyonların son zamanlarda üzerinde 

durmaya başladığı bir kavram haline gelmiştir. Zira zorunlu vatandaşlık davranışı, çalışan ve 

organizasyonla ilgili pek çok sonucu yakından ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Farklı fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına rağmen işe gelmeye devam etmek olarak 

ifade edilen presenteeism ise zorunlu vatandaşlık davranışı ile ilişkisi olabileceği düşünülen bir 

diğer kavramdır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, zorunlu vatandaşlık davranışı ile 

presenteeism arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’de çeşitli sektörlerde beyaz 

yakalı olarak çalışan 374 kişiye online anket formu şeklinde yöneltilen sorulardan elde edilen 

veriler SPSS Statistics 26 istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizlerden 

elde edilen bulgular neticesinde; zorunlu vatandaşlık davranışları ile presenteeism arasında 

pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Zorunlu Vatandaşlık Davranışı, 

Presenteeism. 
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Examinatıon The Relationship Between Compulsory Citizenship Behavior and 

Presenteeism 

Abstract 

The concept of compulsory citizenship behavior, described as the dark side of organizational 

citizenship behavior, has become a concept that organizations have recently begun to focus on 

with organizational behavior. Because compulsory citizenship behavior appears as a concept 

closely related to many results related to the employee and the organization. Presenteeism, which 

is expressed as continuing to come to work despite different physical and mental health 

problems, is another concept that is thought to be related to compulsory citizenship behavior. In 

this direction, the study's primary purpose is to examine the relationship between compulsory 

citizenship behavior and presenteeism. For this purpose, the data obtained from the questions 

directed to 374 white-collar workers in various sectors in Turkey in the form of an online 

questionnaire were analyzed through SPSS Statistics 26 statistical package programme. As a 

result of the findings obtained from the analysis, there is a positive and moderately significant 

relationship between compulsory citizenship behaviors and presenteeism. 

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Compulsory Citizenship Behavior, 

Presenteeism. 

1. Giriş 

İnsan kaynağın bir işletmenin temel taşıdır. Personel yönetiminden insan kaynaklarına ve 

devamında stratejik insan kaynakları yaklaşımında giderek önem kazanan insan kaynağı, 

günümüz literatüründe bilhassa örgütsel davranış alanında akademik çalışmalarda üzerinde 

önemle durulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaynağının işletmeler için 

öneminin fark edilmesi ve akabinde çalışan sağlığının üzerinde durulmaya başlanması ile birlikte 

presenteeism kavramı da araştırmalarda yer verilen bir kavram haline gelmiştir.  

Zorunlu vatandaşlık davranışı ise değişen rekabet koşulları altında mücadele eden bazı 

işletmelerin çalışanlara yönelik baskıcı, saldırgan ve zorlayıcı bir yönetim tarzını benimsemesi 

nedeniyle çalışanın zorunlu olarak sergilemek durumunda bırakıldığı davranışları ifade 

etmektedir. Zira çalışanlar bu davranışları sergilediklerinde hem işe yönelik tatminleri ve 

motivasyonları düşmekte, hem de işletmelerin verimliliğine ve performansına olumsuz yönde 

etki etmektedirler. Bu bağlamda birbiriyle pozitif yönlü ilişkisi olduğu düşünülen bu iki kavram 
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arasındaki ilişkinin, günümüzde yoğun iş stresi altında çalışan beyaz yakalılar üzerinde 

incelenmesine karar verilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde zorunlu vatandaşlık davranışı ve presenteeism kavramları ile ilgili 

literatür taramasına yer verilecek olup ardından araştırma hipotezi test edilerek araştırma 

bulguları değerlendirilecektir. 

2. Literatür Taraması 

Örgütsel vatandaşlık davranışının karanlık yüzü olarak tanımlanan zorunlu vatandaşlık davranışı 

literatürde son zamanlarda üzerinde önemle durulan bir kavram haline gelmiştir. Örgütsel 

vatandaşlık davranışı çalışanın örgütüne fayda sağlayabilmek adına gönüllü bir şekilde 

sergilediği davranışları tanımlarken, zorunlu vatandaşlık davranışı ise baskıcı ve zorlayıcı 

yönetim tarzı ile ortaya çıkan ve çalışanların gönüllülük esasına dayalı sergilemedikleri 

davranışlar olarak ifade edilmektedir (Vigoda-Gadot, 2006). Olumsuz yönetim tarzının yanı sıra 

zorunlu vatandaşlık davranışı akran baskısı ile de ortaya çıkabilmektedir (Şeşen ve Soran, 2013; 

Harmancı ve Baydın, 2017). Literatürde yer alan çalışmalar neticesinde örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile zorunlu vatandaşlık davranışı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, bunun yanı 

sıra zorunlu vatandaşlık davranışının çalışan motivasyonunu, iş tatminini, verimliliğini 

düşürdüğü tespit edilmiştir (Şeşen ve Soran, 2013). 

Bir işletmenin mesai saatleri içerisinde o işletmede bulunmamak olarak ifade edilen 

devamsızlığın zıttı olarak kavramsallaştırılan presenteeism kavramı ise, bir işletmede çalışan 

bireyin kendini rahatsız hissetmesine rağmen işe gitmeye devam etmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Cooper, 1998; Arronsson vd., 2000; Burton vd., 2006; Hansen ve Anderson, 

2008; Johns, 2010). Çalışanın hasta olmasına rağmen işe gelmesinin temel sebeplerinden birisi 

kariyer hedeflerine ulaşamama ve işini kaybetme korkusudur (Koçoğlu, 2007). Bunun yanı sıra, 

işyükü/iş taleplerinin hızı, uzun mesai saatleri, zaman baskısı, yerine başkasının ikame 

edilememesi ve kaynakların yetersizliği de presenteeisme neden olabilmektedir (Arronsson ve 

Gustafsson, 2005). Çalışanın devamsızlık yapmadan işe gelmeye devam etmesi işletme için 

olumlu bir durummuş gibi gözükse de aslında presenteeism işletmelerde verimlilik, maliyet ve 

performans kaybına yol açmaktadır (Koopman vd., 2002; Robertson ve Cooper, 2011).  

Özellikle beyaz yakalı bireylerin içerisinde bulunduğu yoğun iş yükü ve iş stresi bireylerin hem 

zorunlu vatandaşlık davranışı sergilemelerine hem de presenteeisme maruz kalmalarına neden 
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olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın evreni ve örneklemi beyaz yakalılar olarak belirlenmiş ve 

zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism arasındaki ilişkinin irdelenmesine karar 

verilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın temel hipotezi “Zorunlu vatandaşlık davranışı ile 

presenteeism arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır” olarak belirlenmiştir. 

 

3. Araştırma 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Beyaz yakalıların yoğun stres altında ve aşırı iş yükü ile çalıştığı bir iş ortamında zorunlu 

vatandaşlık davranışı ve presenteeism gibi olumsuz sonuçlar kaçınılmazdır. Bu nedenle beyaz 

yakalılar üzerinde bu iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

araştırmanın temel amacı, zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan beyaz 

yakalılar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evren içerisinden basit rastgele 

örnekleme yöntemi ile seçilen 374 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri anket yöntemi ile 01.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında Google forms 

aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Anket formu üç bölümden ve 18 sorudan oluşmaktadır. 

İlk bölümde katılımcılara 7 adet demografik soru yöneltilmiştir. Bunlar; cinsiyet, yaş, öğrenim 

durumu, sektör, kıdem durumu, toplam çalışma süresi, mevcut iş yerindeki çalışma süresi). 

Anketin ikinci bölümünde Vigoda-Gadot (2007) tarafından geliştirilen ve 5 ifadeden oluşan 

“Compulsory Citizenship Behavior Scale”in Seren ve Baydın (2017) tarafından yapılan 

Türkçe’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması sonucu ortaya konan 5’li likert tipi “Zorunlu 

Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır.  

Anketin üçüncü bölümünde ise, “presenteeism”in tespitine yönelik olarak Koopman vd. (2002) 

tarafından geliştirilen ve 6 ifadeden oluşan “Standford Presenteeism Ölçeği” (SP-6) 

kullanılmıştır. 

Araştırma için katılımcılardan toplanan verilerin analizinde ilk olarak SPSS Statistics 26 paket 

programı ile Kolmogorov-Smirnov Normallik testi, Cronbach’s Alpha güvenilirlik analizi, faktör 

analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları ve Üstün Yönleri 

Araştırmanın temel sınırlılığı, 2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan 

pandemi nedeniyle yüz yüze görüşme/anket vb. bir araştırma yapılamamış olması ve 

araştırmanın tamamen online (Google forms üzerinden ve mailleşme yolu ile) yürütülmesidir.  

Araştırmanın üstün yönü ise; araştırmanın evreni/örneklemini oluşturan beyaz yakalılar ile daha 

önce zorunlu vatandaşlık davranışı ve presenteeism ilişkisine dayalı herhangi bir akademik 

araştırma bulunmamasıdır. 

Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılan 374 kişinin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1’de de görüleceği üzere katılımcıların büyük bir çoğunluğunu kadınlar, 31-40 yaş 

aralığındaki bireyler, üniversite mezunu olanlar, eğitim sektöründe çalışanlar, 10 yıl ve daha 

fazla süredir çalışma hayatında olanlar, 0-2 yıl arası aynı kurumda çalışanlar, 10 yıl ve daha fazla 

kıdeme sahip olanlar oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet Kadın: 280 kişi (%74,9) Sektör BT: 13 kişi (%3,4) 

Erkek: 90 kişi (%24,1) Eğitim: 71 kişi (%18,9) 

Cevaplamayan: 4 kişi (%1,1) Finans: 36 kişi (%9,6) 

Yaş 20-30: 130 kişi (%34,8) Gıda: 30 kişi (%8) 

31-40: 138 kişi (%36,9) İnşaat: 13 kişi (%3,4) 

41-50: 83 kişi (%22,2) Medya: 9 kişi (%2,4) 

51 ve üzeri: 23 kişi (%6,1) Otomotiv: 3 kişi (%0,8) 

Öğrenim 

Durumu 

Lise: 73 kişi (%19,5) Sağlık: 44 kişi (%11,7) 

Üniversite: 230 kişi (%61,5) Tekstil: 26 kişi (%6,9) 

Yüksek Lisans: 47 kişi (%12,6) Satış-Pazarlama: 27 kişi (%7,2) 

Doktora: 24 kişi (%6,4) Turizm: 19 kişi (%5) 

Lojistik: 18 kişi (%4,8) 

Demir-çelik: 9 kişi (%2,4) 

Kamu: 12 kişi (%3,2) 

Diğer: 44 kişi (%11,7) 

Kaç yıldır 

çalışıyorsunuz? 

0-2 yıla kadar: 48 kişi 

(%12,8) 
Kaç yıldır aynı 

kurumda 

çalışıyorsunuz? 

0-2 yıla kadar: 115 

kişi (%30,7) 

2-4 yıla kadar: 36 kişi (%9,6)  2-4 yıla kadar: 68 

kişi (%18,2) 

4-6 yıla kadar: 48 kişi 

(%12,8) 
 4-6 yıla kadar: 59 

kişi (%15,8) 

6-8 yıla kadar: 42 kişi 

(%11,2) 
 6-8 yıla kadar: 31 

kişi (%8,3) 
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8-10 yıla kadar: 45 kişi 

(%12) 
 8-10 yıla kadar: 22 

kişi (%5,9) 

10 yıl ve üzeri: 155 kişi 

(%41,4) 
 10 yıl ve üzeri: 79 

kişi (%21,1) 

Kıdem Durumu 0-2 yıla kadar: 102 kişi (%27,4) 

2-4 yıla kadar: 51 kişi (%13,6) 

4-6 yıla kadar: 43 kişi (%11,5) 

6-8 yıla kadar: 36 kişi (%9,6) 

8-10 yıla kadar: 30 kişi (%8) 

10 yıl ve üzeri: 112 kişi (%29,9) 

Toplam 374 kişi (%100) 

 

Tablo 2’deki Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi verilerine bakıldığında, -1,5<x<1,5 arası 

çarpıklık ve basıklık değerleri kabul edilebilir olduğundan (Tabachnick and Fidell, 2013) 

araştırmamızın verilerinin normallik varsayımına uygun olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi Sonuçları 

Ölçek Çarpıklık Basıklık 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ,013 -1,203 

Presenteeism -,268 -,458 

 

Tablo 3’te yer alan güvenilirlik analizi sonuçlarına bakıldığında ise zorunlu vatandaşlık davranışı 

için Cronbach’s Alpha değerinin ,919, presenteeism için Cronbach’s Alpha değerinin ,763 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Cronbach’s Alpha Madde Sayısı 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ,919 5 

Presenteeism ,763 6 

 

Tablo 4’teki KMO-Barlett Testi sonuçlarına bakıldığında KMO değerinin ,832 olduğu ve P 

değerinin ,000 olduğu ve Tablo 5’te görüleceği üzere ZVD ölçeğinin orijinal ölçeğinde olduğu 
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gibi tek bir faktör altında yüklendiği görülmektedir. Tablo 6 ise ZVD ölçeğinde yer alan 

soruların toplam varyansın %75,726’sını açıkladığını ifade etmektedir. 

Tablo 4. ZVD Ölçeği KMO-Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri ,832 

Barlett Testi Ki-Kare Değeri 1472,642 

Serbestlik Derecesi 10 

P Değeri ,000 

Tablo 5. ZVD Ölçeği Faktör Yükleri 

  Faktör Yükleri 

ZVD5 ,886 

ZVD4 ,883 

ZVD1 ,876 

ZVD2 ,869 

ZVD3 ,836 

Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi  

İterasyon sayısı: 4 

 

Tablo 6. ZVD Ölçeği Toplam Varyansın Açıklanma Oranı 

 

Faktör 

Sayısı 

Faktör çıkarmadan önce  Faktör çıkardıktan sonra  

Toplam Varyansın % 

kaçını 

açıkladığı 

Kümülatif 

% 

Toplam Varyansın % 

kaçını 

açıkladığı 

Kümülatif 

% 

1 3,786 75,726 75,726 3,786 75,726 75,726 

2 ,525 10,494 86,220       

3 ,368 7,352 93,571       

4 ,171 3,420 96,992       

5 ,150 3,008 100,000       

 

Tablo 7’deki KMO-Barlett Testi sonuçlarına bakıldığında KMO değerinin ,682 olduğu ve P 

değerinin ,000 olduğu ve Tablo 8’de görüleceği üzere Presenteeism ölçeğinin orijinal ölçeğinde 

olduğu gibi tek bir faktör altında yüklendiği görülmektedir. Tablo 9 ise Presenteeism ölçeğinde 

yer alan soruların toplam varyansın %45,950’sini açıkladığını ifade etmektedir 
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Tablo 7. Presenteeism Ölçeği KMO-Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri ,682 

Barlett Testi Ki-Kare Değeri 933,058 

Serbestlik Derecesi 15 

P Değeri ,000 

 

Tablo 8. Presenteeism Ölçeği Faktör Yükleri 

  Faktör Yükleri 

Pre2 ,767 

Pre3 ,708 

Pre1 ,696 

Pre5 ,681 

Pre4 ,613 

Pre6 ,584 

Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi 

  

Tablo 9. Presenteeism Ölçeği Toplam Varyansın Açıklanma Oranı 

Faktör 

Sayısı 

Faktör çıkarmadan önce  Faktör çıkardıktan sonra  

Toplam Varyansın % 

kaçını 

açıkladığı 

Kümülatif 

% 

Toplam Varyansın % 

kaçını 

açıkladığı 

Kümülatif 

% 

1 2,757 45,950 45,950 2,757 45,950 45,950 

2 1,631 27,186 73,136       

3 ,640 10,669 83,805       

4 ,467 7,785 91,590       

5 ,314 5,241 96,831       

6 ,190 3,169 100,000       
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Araştırmanın temel hipotezinin sınanması amacıyla Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 10’da görüleceği üzere zorunlu vatandaşlık davranışı 

ile presenteeism arasında pozitif yönlü, orta düzeyde (,311) anlamı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel hipotezi olan (H1) “Zorunlu vatandaşlık 

davranışı ile presenteeism arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır” kabul edilmiştir. 

Tablo 10. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  ZVD Presenteeism 

ZVD Pearson Korelasyon Katsayısı 1 ,311** 

P Değeri  ,000 

Presenteeism Pearson Korelasyon Katsayısı ,311** 1 

P Değeri ,000  

 

Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13’te ise zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism arasındaki 

ilişkiye yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo11’deki model 

özetinde yer alan R değeri, ZVD ile presenteeism arasında (,311) bir ilişki olduğunu, R2 değeri 

ise presenteeism değeri içindeki varyasyonun %9,7sinin ZVD değişkenine atfedilebileceğini 

göstermektedir. 

Tablo 11. Model Özeti 

Model R R2 Uyarlanmış 

R2 

Tahminin Standart Hatası 

1 ,311a ,097 ,095 ,92916 

a. Tahmin ediciler: (Sabit), ZVD 

Tablo 12’de yer alan ANOVAa tablosu modelin anlamlı olup olmadığını göstermektedir. 

Tabloda da görüleceği üzere F ve p değerlerine göre model (p<,001) anlamlıdır. ZVD değişkeni 

presenteeism değişkeninin anlamlı bir tahmin edicisidir.  
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Tablo 12. ANOVAa Tablosu 

Model 1 Kareler Toplamı df Ortalama Kare F P (sig.) 

Regresyon 34,494 1 34,494 39,953 ,000b 

Artık 321,165 372 ,863   

Toplam 355,658 373    

a. Bağımlı Değişken: Presenteeism  

b. Tahmin ediciler: (Sabit), ZVD 

 

Tablo 13’te yer alan Katsayılara Tablosu’nda görüleceği üzere zorunlu vatandaşlık davranışı ile 

presenteeism arasındaki ilişkide; her bir zorunlu vatandaşlık davranışı presenteeismi ,232 

artırmaktadır. Buna ek olarak eğer zorunlu davranış sergilenmeseydi bile presenteeismin 2,418 

olacağı da görülmektedir. Bu doğrultuda zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism 

arasındaki ilişki için basit doğrusal regresyon formülü: “presenteeism= 2,418 + ,232*ZVD” 

olarak ifade edilmektedir. 

 

Tablo 13. Katsayılara Tablosu 

Model 1 Standardize 

edilmemiş Beta 

katsayısı 

Katsayıların 

Standart 

Hatası 

Standardize Edilmiş 

Beta Katsayısı 

t P (sig.) 

(Sabit) 2,418 ,118  20,553 ,000 

ZVD ,232 ,037 ,311 6,321 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Presenteeism 

4. Sonuç ve Öneriler 

Her geçen gün değişen zorlu rekabet koşulları altında sürdürülebilir bir rekabetçi avantaj elde 

etmeye çalışan işletmeler, kendileri için altın değerinde olan insan kaynağını en etkin ve verimli 

şekilde kullanmaya ve bu sayede işletme verimliliklerini, performanslarını ve karlılıklarını 
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artırmaya çabalamaktadırlar. Bu amaçla insan kaynağının üzerine önemle eğilerek çalışan 

memnuniyetini ve performansını artırmaya yönelik pek çok faaliyette bulunmaktadırlar.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı olarak kavramsallaştırılan ve çalışan tarafından mevcut iş 

tanımının dışında gönüllü olarak sergilenen ekstra rol davranışlarının zıttı olarak karşımıza çıkan 

zorunlu vatandaşlık davranışı, işletmelerin baskıcı, zorlayıcı ve saldırgan yönetim tarzı nedeniyle 

çalışanların gönüllülük esasına dayanmadan, kimi zaman işini kaybetme korkusuyla veya başka 

pek çok nedenle sergilemek durumunda kaldığı davranışları ifade etmektedir. Bunun yanı sıra 

çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğuran bir diğer kavram olan presenteeism ise çalışanların 

fiziki veya ruhsal sağlık problemleri olmasına rağmen işe gelmeye devam etmeleri şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Her iki kavramın da hem işletmeye hem de çalışana olumsuz sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. 

Bilhassa yoğun iş stresi ve işyükü altında çalışan beyaz yakalılar her iki durumdan da oldukça 

etkilenmektedirler. Bu doğrultuda araştırmamızda zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism 

arasındaki ilişki beyaz yakalılar üzerinde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

neticesinde, zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism arasında orta düzeyde pozitif yönlü 

ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş olup bu bağlamda araştırmanın hipotezi olan” Zorunlu 

vatandaşlık davranışı ile presenteeism arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır” kabul 

edilmiştir. 

Yapılan bu araştırmanın literatüre zorunlu vatandaşlık davranışı ve presenteeism arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırma sayısının azlığı nedeniyle katkı sağlayacağını ümit ederek, ileride 

yapılacak olan çalışmalara yönelik olarak; zorunlu vatandaşlık davranışı ile presenteeism 

arasındaki ilişkinin farklı sektörlerde karşılaştırmalı olarak incelenmesini, bu ilişkide moderatör 

veya aracı etkisi olabileceği düşünülen değişkenlerin modele dahil edilmesini önermekteyiz.  
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Özet 

Hisse senedi piyasalarının etkileşimi uzun vadeli yatırım yapma hedefinde olan uluslararası 

yatırımcılar açısından önemli bir konudur. Bu bağlamda çeşitli yöntemler kullanılarak hisse 

senedi piyasası analiz edilebilmektedir. Çalışmada yükselen piyasalar kapsamında Meksika, 

Endonezya, Nijerya ve Türkiye’nin oluşturduğu MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları 

incelenmiştir. Bu kapsamda, MINT ülkeleri borsa endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişki 

incelenmiştir. Ocak 2019 ile Nisan 2021 dönemi olarak belirlenen çalışmanın kapsamı pandemi 

öncesi dönem ve pandemi dönemi olmak üzere iki ayrı döneme ayrılmıştır. Pandemi öncesi 

dönemde MINT ülkeleri borsa endeksleri arasında herhangi bir uzun dönemli ilişki 

bulunmamıştır. Buna karşılık, pandemi döneminde ise MINT ülkeleri borsa endeksleri arasında 

uzun dönemli ilişki elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: MINT Ülkeleri, Eşbütünleşme, Yükselen Piyasalar, Uluslararası Portföy 

Çeşitlendirmesi 
 

Cointegration Relationship among MINT Countries’ Stock Markets 

Abstract 

The integration of stock markets is an important issue for international investors making long-

term investments. In this context, the stock markets can be analyzed using various methods. This 

study examines the stock markets of MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) countries 

which is emerging markets. For this purpose, the long-term relationship between the stock 

market indices of MINT countries has been analyzed. The study covers the period between 

January 2019 and April 2021 and this period is divided into two seperate periods, pre-pandemic 

and pandemic period. There is no long-term relationship between the stock market indices of 
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MINT countries in the pre-pandemic period. However, there is a long-term relationship between 

the stock market indices of MINT countries during the pandemic period. 

Keywords: MINT Countries, Cointegration, Emerging Markets, International Portfolio 

Diversification 

1. Giriş 

Hisse senedi piyasalarının incelenmesi ve çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi önemlidir. Birincisi, 

bir hisse senedi piyasası uzun dönemli ele alındığında farklı ulusal hisse senedi piyasaları ortak 

hareket ediyorlarsa ve ortak bir trende sahiplerse uzun dönemde çeşitlendirme yapılabilmesi 

açısından bilgi vermektedir. Bu nedenle eşbütünleşme testleri, uzun dönemde arbitraj hareketleri 

hakkında bilgi verecektir. İkinci olarak ise dünya hisse senedi piyasaları arasındaki bağlantıların 

olması etkin piyasa hipotezinin reddedilmesine yol açabilecektir (Diamandis, 2009). 

Farklı hisse senedi piyasalarındaki yatırımlardan elde edilen getirilerin birbirleriyle 

ilişkilendirilmemesi ve istikrarlı bir korelasyon ilişki olması durumunda uluslararası portföy 

çeşitlendirmesinden kazançlar olabilecektir. Bu durum, hisse senedi piyasaları üzerine yapılan 

çalışmalarda farklı piyasaların karşılıklı ilişkilerini incelemeyi gerekli kılmaktadır (Chen, Firth 

ve Rui, 2002).  

Piyasa ekonomisinde işletmeler karlarını artırarak maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Bu 

bağlamda, uluslararası anlamda yatırım ve ticaret yapmaktadırlar. Küreselleşmenin ülkeler 

arasındaki uluslararası ticaret ve finans gibi alanlarda başta olmak üzere dünya ekonomisinin 

entegre edilme sürecine önemli bir etkisi söz konusudur. Küreselleşmenin etkisiyle özellikle 

gelişmiş ülkeler malzeme ve kaynaklara erişebilmek için gelişmekte olan ekonomilere 

yönelebilmektedir (Lirn ve Guo, 2011). 

Bu çalışmada yükselen piyasalar kapsamında Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den 

oluşan MINT ülkeleri hem Covid–19 pandemi öncesi dönem hem de pandemi dönemi için 

incelenmiştir. Bu bağlamda MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişki 

araştırılmıştır. Çalışmanın sonraki bölümünde hisse senedi piyasaları arasındaki eşbütünleşme 

ilişkinin incelendiği çalışmaların kısa bir özeti sunulmuştur. Literatür bölümünden sonra analiz 

edilen dönemin kapsamı ve ülkelerin borsa endeksleri bilgilerine veri ve yöntem başlığında yer 
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verilmiştir. Bu bölümde analizde kullanılan zaman serisi yaklaşımları kısaca tanıtılmış ve sonraki 

bölümde analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

2. Literatür 

Literatürde ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmanın 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda hisse senedi piyasaları farklı ülke grupları veya ülkeler 

farklı yöntemlerle incelenmiştir. Burada yapılan bazı çalışmalarla ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Vuran (2010) İMKB 100 Endeksi ile gelişmiş ve gelişmekte olan sekiz ülkenin borsa endeksleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu amaçla Johansen eşbütünleşme analizi kullanılarak uzun 

dönemli ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada analiz 16.01.2006–16.01.2009 dönemi 

günlük verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre İMKB 

100 endeksi ile beş hisse senedi endeksi arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Çelik ve Boztosun (2010) Türkiye ile Asya ülkeleri hisse senedi piyasalar arasındaki uzun 

dönemli ilişkiyi Ocak 1998 ile Aralık 2019 dönemi aylık verileri kullanarak incelemiştir. 

Johansen–Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına göre Türkiye ile Tayvan, Türkiye–Singapur, 

Türkiye–Malezya, Türkiye ile Kore hisse senedi piyasaları arasında eşbütünleşme ilişkisi elde 

edilmiştir.  

Samırkaş ve Düzakın (2013) İMKB ile Avrasya borsaları arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığı araştırılmıştır. Türkiye borsa endeksi ile Avrasya borsa endeksleri arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisi analizinde farklı dönem aralıkları kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme 

testi sonuçlarına göre sadece Türkiye ve Mısır hisse senedi piyasaları arasında uzun dönemli 

ilişki elde edilmiştir. 

Şahin ve Sümer (2014) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkiyi 

borsalar kapsamında incelemişlerdir. Çalışma, Ocak 2009–Ağustos 2014 dönemini 

kapsamaktadır. Vektör Otoregresif Model (VAR) modelinin kullanıldığı çalışmada borsa 

endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek için Granger yaklaşımı kullanılmıştır. 

Analizler sonucunda Çin, Hindistan, Kazakistan ve Rusya borsalarının getirilerinin Türk 

borsasının getirisini etkilediği görülmüştür. 
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Zeren, Konuk ve Zeren (2015) Türkiye, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Meksika 

borsaları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada, Kasım 1990 ile Temmuz 2013 dönemi için 

analiz yapılmıştır. Maki eşbütünleşme testi sonuçlarına göre sadece Türkiye ile Avusturya, 

Türkiye ile Belçika, Türkiye ile İsviçre, Türkiye ile Meksika borsaları arasında uzun dönemde 

bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Şimşek (2016) BRICS ülkeleri hisse senedi piyasaları ile Borsa İstanbul arasındaki uzun dönemli 

ilişkiyi araştırmıştır. Bu amaçla, 3.01.2008–21.01.2015 dönemi günlük verileri kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında GARCH türü modeller kullanılmış ve farklı tahminler sonucunda 

GARCH(1,1) modelinin en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Borsa İstanbul’un en fazla Hindistan 

ve Güney Afrika hisse senedi piyasalarıyla ilişkili olduğu görülürken, en az ilişkili olduğu hisse 

senedi piyasası ise Rusya olarak elde edilmiştir. 

Özşahin (2017) BRICS ülkeleri ile Türkiye hisse senedi piyasaları arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisini araştırmıştır. Bu bağlamda, 2000–2016 dönemi aylık verileri için Maki çoklu yapısal 

kırılmalı eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme analiz sonuçlarında Brezilya dışındaki 

diğer ülkelerin hisse senedi piyasaları ile Türkiye hisse senedi piyasası arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Güzel, Uçan ve Acar (2019) gelişmekte olan on ülke ve gelişmiş sekiz ülke ile Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma dönemi olarak 2010M01- 2017M12 

aylık verileri kullanılmıştır. Johansen & Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına göre Türkiye ile 

gelişmiş ülke borsaları arasında uzun dönemli ilişki elde edilmiştir. Ayrıca, Türkiye ile 

gelişmekte olan ülkelerin borsaları arasında da uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür.  

Ünal ve İçigen (2020) Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye’den oluşan MIST ülkeleri 

hisse senedi piyasaları endeksleri arasındaki entegrasyonu incelemişlerdir. Bu bağlamda, 2000–

2016 dönemi günlük verilerinden yararlanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testine göre MIST 

ülkeleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu görülmüştür. Granger nedensellik testi sonuçları 

Endonezya ile Güney Kore, Türkiye ile Meksika hisse senedi piyasaları arasında tek yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. 
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Khan vd. (2021) beş Asya hisse senedi piyasası arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. 

Çalışma kapsamında 2010–2019 dönemi için Granger nedensellik ve Johansen eşbütünleşme 

yaklaşımlarını kullanmışlardır. Hisse senedi piyasaları için yapılan Johansen eşbütünleşme testi 

sonucunda Pakistan hisse senedi piyasası ile diğer dört hisse senedi piyasası arasında uzun 

dönemli ilişkinin olduğu görülmüştür. Granger nedensellik testi sonucunda ise farklı bulgular 

elde edilmiştir.  

Barut ve Kaygın (2020) Covid–19 pandemisinin on bir ülkenin hisse senedi piyasası üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Çalışma kapsamında hisse senedi piyasaları borsa endeksleri ile Covid–

19 vaka sayıları arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını Bayer ve Hanck eşbütünleşme 

testiyle sınamışlardır. Elde edilen analiz sonuçlarında Türkiye, İngiltere, Hollanda, Çin ülkeleri 

borsa endeksleri ile Covid–19 vaka sayıları arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür. 

Covid–19 pandemisinin Borsa İstanbul üzerindeki etkisini inceleyen Contuk (2021) ARDL 

yaklaşımını kullanıldığı çalışmasında, 11.03.2020– 16.06.2020 dönemi aralığını analiz etmiştir. 

Çalışmada bağımlı değişken olarak Borsa İstanbul’un toplam işlem hacmi ve bağımsız değişken 

olarak Covid-19 vaka sayıları kullanılmıştır. ARDL yaklaşımı sonuçlarına göre kısa dönemde 

işlem hacmi ve vaka sayıları değişkenleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülürken, uzun dönemde ise bu değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir.  

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmada yükselen piyasalar kapsamında MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki uzun 

dönemli ilişki incelenmiştir. Analiz kapsamında incelenen MINT ülkelerinin borsa endeksleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmada, Ocak 2019 ile Nisan 2021 dönemine ait haftalık veriler 

kullanılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınını pandemi 

olarak ilan etmesi nedeniyle, çalışma iki ayrı döneme ayrılmıştır. Buna göre 06.01.2019 – 

08.03.2020 pandemi öncesi dönem ve 15.03.2020–11.04.2021 pandemi dönemi olmak üzere iki 

dönem kapsamında analizler yapılmıştır. Ülkelerin borsa endekslerine ait veriler investing.com 

sitesinden elde edilmiştir. Çalışmadaki borsa endeksleri dolar kuru cinsinden analize dahil 

edilmiştir. Çalışmadaki tüm serilerin logaritmik dönüşümleri alınmıştır.  
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Tablo 1: Çalışmada İncelenen Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları 

Piyasa Borsa Endeksi 

Türkiye BIST 100  

Endonezya JAKARTA COMPOSITE 

Meksika MEXICAN IPC INDEX 

Nijerya NSE 30  
 

MINT ülkeleri haftalık borsa endekslerine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Pandemi öncesi dönemde Pandemi öncesi dönemin istatistiklerine bakıldığında en yüksek 

ortalamaya Meksika borsa endeksinin sahip olduğu görülmektedir. Çarpıklık değerinin sıfır ve 

basıklık değerinin üç olması serinin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

dönemde borsa endeksleri için hesaplanan çarpıklık değerleri negatif olarak elde edilmiştir. Bu 

bağlamda, pandemi öncesi dönemde borsa endeksleri sola çarpık dağılıma sahiptir. Basıklık 

değerlerine bakıldığında üçten büyük olması nedeniyle Endonezya ve Meksika borsa endeksleri 

sivri bir dağılıma sahip oldukları söylenebilmektedir.  

Pandemi dönemi tanımlayıcı istatistiklerine göre pandemi öncesi döneme kıyasla Nijerya borsa 

endeksi haricinde diğer borsa endekslerinin ortalamasının düştüğü görülmektedir. Pandemi 

öncesi döneme göre pandemi döneminde borsa endekslerinin minimum değerlerinde azalma 

(Nijerya hariç) olduğu görülmektedir. Pandemi döneminde standart sapma değerlerinde de artış 

meydana gelmiştir. Basıklık değerlerine bakıldığında tüm borsa endeksleri basık bir dağılıma 

sahiptir. 

Tablo 2: MINT Ülkeleri Borsa Endekslerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikleri  

Borsa 

Endeksleri 

Ortalama 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum Çarpıklık Basıklık 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Endonezya -

0.82 

-

1.01 

0.05 0.14 -

1.10 

-

1.33 

-

0.76 

-

0.79 

-

3.09 

-

0.22 

15.46 2.10 

Meksika 7.71 7.52 0.06 0.17 7.46 7.19 7.81 7.80 -

1.72 

-

0.02 

8.63 1.79 

Türkiye 5.18 5.11 0.09 0.15 4.95 4.87 5.33 5.41 -

0.51 

0.44 2.81 2.10 

Nijerya -

1.38 

1.20 0.10 0.19 -

1.58 

0.90 -

1.16 

1.51 -

0.12 

0.20 2.01 1.46 

Not: Borsa endekslerinin logaritmik dönüşümü yapılmıştır. (1): Pandemi öncesi dönem. (2): 

Pandemi dönemi 
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MINT borsa endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi amacıyla Johansen 

eşbütünleşme yaklaşımı (Johansen, 1988; Johansen ve Juselius, 1990) kullanılmıştır. Bu testi 

gerçekleştirmeden önce serilerin durağanlıklarının incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

Genelleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) (1981) ve Phillips-Perron (PP) (1988) birim kök testleri 

uygulanmıştır. ADF birim kök testi için sabitli (1) ile sabit ve trendin (2) olduğu denklemlerden 

yararlanılmıştır.  

∆Yt =α+ρY
t-1

+ ∑ ωi

𝑝

i=1

∆Yt-i+𝜀𝑡                                                                                     (1) 

∆Yt =α+βT+ρY
t-1

+ ∑ ωi

𝑝

i=1

∆Yt-i+𝜀𝑡                                                                              (2) 

şeklinde olacaktır. Denklem (1)’de Sabit parametre α, zamanı gösteren trend Т, otoregresif 

katsayı ρ, ∆Yt  birinci farkı alınmış Y serisi ve εt beyaz gürültülü hata terimini ifade etmektedir. 

Phillips ve Perron (1988) testinde sabit ve trend değişkenleriyle birinci dereceden otoregresif 

süreci tahmin edilir. Bu test için oluşturulan denklem aşağıdaki gibidir. 

yt = α0 + α1yt−1 + α2(t − T 2⁄ )

+ ut                                                                                                          (3) 

Denklem (3)’te T gözlem sayısı olarak gösterilmiştir. Bu testin dağılımındaki kritik tablo 

değerleri Dickey-Fuller testi ile aynıdır (Phillips ve Perron, 1988).  

Seriler için yapılan birim kök testleriyle serilerin durağanlıkları belirlenmiştir. Finansal zaman 

serileri arasındaki eşbütünleşme analizini gerçekleştirmek için VAR modellerinden 

yararlanılmaktadır. VAR modelleri kullanılarak gecikme uzunluğu belirlenmektedir. Çalışmada 

pandemi öncesi dönem ve pandemi dönemi için ayrı olarak VAR modelleri kurularak gecikme 

uzunlukları Bayesyen Schwarz bilgi kriterine (BIC) göre belirlenmiştir. Buna göre uygun 

gecikme uzunluğu olarak bir seçilmiştir. Sonraki bölümde Johansen testi uygulanarak hem 

pandemi öncesi dönem hem de pandemi dönemi için MINT ülkeleri borsa endeksleri arasındaki 

uzun dönemli ilişkinin varlığı incelenecektir.   
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4. Bulgular 

Çalışmada yükselen piyasalar kapsamında incelenen MINT ülkeleri incelenmiştir. Bu kapsamda 

MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek amacıyla 

Johansen Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme analizi yapmadan önce değişkenler 

için birim kök testleri yapılmıştır. Tablo 3’te verilen pandemi öncesi dönem ve pandemi dönemi 

için yapılan ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre tüm serilerin birinci farkları alındıktan 

sonra durağan oldukları görülmüştür. Buna göre tüm seriler I(1)’dir. 

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları  

Değişkenler 

ADF PP 

Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

lendonezya 
0.11 

(0.96) 

-2.34 

(0.16) 

-0.59 

(0.98) 

-2.19 

(0.49) 

-1.42 

(0.99) 

-2.36 

(0.16) 

0.26 

(0.99) 

-2.19 

(0.48) 

∆lendonezya 
-2.87 

(0.04)** 

-7.87 

(0.00)*** 

-3.16 

(0.10) 

-8.02 

(0.00)*** 

-7.47 

(0.00)*** 

-7.87 

(0.00)*** 

-7.78 

(0.00)*** 

-8.02 

(0.00)*** 

Lmeksika 
-1.94 

(0.31) 

-0.98 

(0.75) 

-1.72 

(0.73) 

-3.46 

(0.06) 

-1.46 

(0.55) 

-0.67 

(0.85) 

-1.34 

(0.87) 

-0.36 

(0.07) 

∆lmeksika 
-4.47 

(0.00)*** 

-9.81 

(0.00)*** 

-4.59 

(0.00)*** 

-9.72 

(0.00)*** 

-4.80 

(0.00)*** 

-10.39 

(0.00)*** 

-4.92 

(0.00)*** 

-10.27 

(0.00)*** 

Ltürkiye 
-1.79 

(0.38) 

-1.87 

(0.34) 

1.53 

(0.81) 

-1.96 

(0.61) 

-2.14 

(0.23) 

-1.90 

(0.33) 

-1.95 

(0.62) 

-1.92 

(0.63) 

∆ltürkiye 
-7.64 

(0.00)*** 

-2.52 

(0.12) 

-7.62 

(0.00)*** 

-2.58 

(0.01)** 

-7.74 

(0.00)*** 

-7.64 

(0.00)*** 

-7.78 

(0.00)*** 

-7.63 

(0.00)*** 

lnijerya  
-0.47 

(0.89) 

-0.83 

(0.80) 

-1.42 

(0.84) 

-1.29 

(0.88) 

-0.78 

(0.82) 

-0.90 

(0.78) 

-1.78 

(0.70) 

-1.61 

(0.78) 

∆lnijerya 
-4.80 

(0.00)*** 

-4.24 

(0.00)*** 

-4.76 

(0.00)*** 

-4.27 

(0.00)*** 

-4.82 

(0.00)*** 

-6.76 

(0.00)*** 

-4.79 

(0.00)*** 

-6.51 

(0.00)*** 
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Not: ***,**  sırasıyla %1, %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Logaritması alınmış 

seriler ve bu serilerin birinci farklarının sonuçları yer almaktadır. ∆, birinci farkın alındığını 

göstermektedir. (1): Pandemi öncesi dönem. (2): Pandemi dönemi 

Çalışmanın bu bölümünde pandemi öncesi ve pandemi dönemi için yapılan analizler ile elde 

edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Tablo 4’te verilen pandemi öncesi dönem için MINT ülkeleri 

borsa endeksleri arasındaki Johansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre eşbütünleşme 

ilişkisinin olmadığı görülmüştür.   

Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Analizi Sonuçları  

Sıfır Hipotezi 

İz istatistiği Maksimum Özdeğer İstatistiği 

Test İstatistiği Kritik  

Değer (%5) 

Test İstatistiği Kritik  

Değer (%5) (1) (2) (1) (2) 

r=0 44.04 50.98* 47.86 26.17 31.52* 27.58 

r≤1 17.87 19.46 29.80 11.92 13.82 21.13 

r≤2 5.95 0.09 15.49 5.77 5.45 14.26 

r≤3 0.18 0.01 3.84 0.18 0.19 3.84 

Not: * %5 önem düzeyinde sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bayesyen Schwarz bilgi kriterine göre 

uygun gecikme uzunluğu 1 seçilmiştir. (1): Pandemi öncesi dönem. (2): Pandemi dönemi 

Pandemi dönemi için yapılan Johansen eşbütünleşme analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Johansen testi analizine göre iz ve maksimum özdeğer istatistikleri %5 önem düzeyinde bir adet 

eşbütünleşme vektörünün bulunduğunu göstermektedir.  Bu durum, pandemi döneminde MINT 

ülkeleri borsa endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu anlamına gelmektedir.  

5. Sonuç 

Çalışmada yükselen piyasalar kapsamında MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki uzun 

dönemli ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında Ocak 2019 ile Nisan 2021 dönemi için haftalık 

veriler kullanılmıştır. MINT ülkeleri borsa endeksleri arasındaki eşbütünleşme analizi pandemi 

öncesi ve pandemi dönemi olmak üzere iki ayrı dönem için yapılmıştır.  
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Pandemi öncesi dönem için elde edilen analiz sonuçlarına göre MINT ülkeleri borsa endeksleri 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına rastlanmamıştır. Bu dönem için yatırımcıların MINT 

ülkeleri borsalarında portföy çeşitlendirmesi yapmaları uzun dönemde getiri elde etmelerini 

sağlayabilecektir.  Pandemi dönemi için yapılan eşbütünleşme testi sonuçlarında MINT ülkeleri 

borsa endeksleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı söz konusudur. Bu dönem kapsamında 

elde edilen sonuçlara göre MINT ülkeleri borsa endeksleri için uzun dönemde portföy 

çeşitlendirmesi yatırımcılara bir fayda sağlamayacaktır. MINT ülkeleri hisse senedi piyasaları 

için oluşturulan portföy çeşitlendirmesinin riski azaltmada uzun vadede kazanç sağlanabileceği 

anlamına gelebilmektedir.  Elde edilen sonuçlar uzun dönemli yatırım portföylerine sahip 

yatırımcılar ve finans kurum ve kuruluşları için faydalı olabilir. İleride yükselen piyasalar 

kapsamında farklı ülke veya ülke grupları incelenerek, çeşitli yöntemler kullanılarak 

karşılaştırmalı analizler yapılabilir.  
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Abstact 

Different organizations (public & non-public) face significant challenges in meeting their 

objectives, and good risk management that affects their activities by becoming part of the 

managerial culture would help the leaders of the organizations in achieving the desired results. 

The last two decades as a result of economic and financial crises caused by various factors, the 

presence of various risks has increased significantly, so organizations must address all types of 

risks they face where necessary, especially for public organizations where the attitude they have 

had so far towards risk needs to be changed. 

Organizational level risk management systems in the public sector in Albania are not efficient, 

where despite the efforts of recent years by public government units with the support of 

international institutions, the risk management system is still not becoming part of the 

organizational culture. 

The study focuses on the problems faced by the public sector in Albania for the management of 

various risks in its three phases (identification, assessment & treatment / management), and 

provides relevant recommendations in order for risk management to be an ongoing process in 

support of implementing the policies and strategies of the organization. 

mailto:gmuceku@bkt.com.al
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For the purposes of the study, quantitative and qualitative methods were used through data 

collected by the authors, as well as data collected from the literature review of well-known 

authors in this field and Albanian and international public institutions. 

Keywords: Objectives, Risk management, Uncertainty, Internal control, Public organization. 

1. Introduction  

In each activity, organizations face unforeseen events and results, where the risks that affect 

these events and activities can be of different natures and with different impacts. The first step in 

the risk management process is to identify and assess the potential exposure rate for each risk. 

It is important for the organization to develop a risk profile that goes through these four stages: 

First, listing the risks from all possible sources, Second, categorizing the risks into broad 

clusters, Third, analyzing the exposure to each risk, and Finally an analysis of the valuable 

alternatives for managing the various risks and the expertise that the risk management system 

provides. 

Risk management is an interactive process that assists public organizations in setting strategies, 

achieving objectives, and making informed decisions. Risk management is part of leadership and 

is essential to how the organization is managed at all levels. Risk management is a contributing 

factor in improving management systems by being part of all activities related to an organization 

and involving interaction with stakeholders.  

According to the COSO-ERM model (2004): "Institutional risk management is a process 

influenced by unit heads, managers and the rest of the staff, designed to identify potential events 

that may have an impact on the institution and manage the risk to keep it within the limits of the 

risk appetite that pertains to achieving the objectives of the institution". 

The Orange Book: Risk Management - Principles and Concepts (HM Treasury, 2004) states: 

"Good risk management allows stakeholders to increase trust in the organization's organizational 

governance and delivery capacity”. 

The purpose of the study is to analyze risk management in public organizations in Albanbia, 

factors that affect its management and the definition of an efficient model of risk management by 

public organizations in Albania. 

The main objectives of this study are: 
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 Identification and analysis of factors that affect risk management in public organizations 

in Albania. 

 Definition of an efficient model of risk management by public organizations in Albania. 

 Treatment of the legal and regulatory framework on the basis of which risk management 

is administered in Albania. 

Study methodology. To fulfill the purpose of the study and to reach accurate conclusions, the 

research methodology will include both data sources, primary data collected by the author, as 

well as secondary data collected from publications well-known authors in this field and official 

institutions. 

The research question is: What can be the efficient model of risk management by public 

organizations in Albania? 

2. Literature Overview  

Public sector organizations operate with funds provided by the public (taxpayers) and the 

provision of these funds in most cases is done voluntarily. This puts the managers of public 

organizations facing closer scrutiny than their counterparts in the non-public sector. 

According to the author Corvellec, H., (2010), risk is defined as the loss of something of value, 

and value according to him is never something unrecognizable, without consequences or 

unimportant. However, this is simply a definition that can be widely used in various fields, 

including the public sector.   

Authors Olson, D., & Wu, D., (2010) conclude that risk management is more than just a 

mechanism against potential losses. 

While the author Aven, T., (2012) introduces another element of complexity as a possible 

dimension of risk, called general information. Referring to the theory of complexity this element 

can be defined as the initial state. The author also suggests that predictability should be 

considered as an element of risk. 

Authors Aven, T., & Renn, O., (2010) provide a definition of risk, which seems quite appropriate 

for the definition of strategic risk in the public sector and specifically in public enterprises. 

According to these authors, risk can be defined as the uncertainty and degree of effect of an 

activity on things that people consider valuable to them. These authors also suggest that 

stakeholder consultation is more reasonable in the case of complex, uncertain and unclear risks. 
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In this way they support the idea that before selecting the valuation method, the nature of the risk 

must first be clearly understood. 

According to Ackermann, F., Howick, S., Quigley, J., Walls, L., & Houghton, T., (2014) the risk 

management process should take on a broader and more inclusive spectrum and should begin 

with a clear identification of the type and degree of importance of the risk. 

The authors Aven, T., & Zio, E., (2014) interpret the principle of prevention as an ethical 

principle according to which in case the consequences of an action, especially the use of 

technology, are unknown, but it is judged that there is a high risk that there are negative 

consequences from an ethical perspective, in this case it is better not to take such an action than 

to take on a risk that is likely to result in negative consequences. 

The author Boorsma, P., (2006) emphasizes that the reasons for risk management in the public 

sector are numerous, such as saving financial and time losses, preventing the loss of human lives 

and achieving strategic business objectives.  

Authors Osborne, S., & Brown, L., (2011), avoiding the blame should not be an important factor 

in determining the scope and basis of risk assessment principles. According to them, risk 

assessment in the public sector should consider more social values and should require less 

protection against persons responsible for providing public goods and services.  

Author Vincent, (1996), suggests treating risk in the public sector as part of risk management, 

but with a more limited and specific focus. According to him, firms operating in the non-public 

sector are responsible to their shareholders, who have voluntarily contributed capital to the 

establishment of the company and who expect to receive a dividend as a reward during each 

annual profit distribution.  

Authors Crawford, M., & Stein, W., (2004) studying risk management in local authorities in 

Britain stressed the importance of risk management as part of good local government 

governance, and stressed the fact that risk in public institutions is a rather complex phenomenon.  

Likewise, the authors Nilsen, A., & Olsen, O., (2005), emphasize the fact that local authorities 

face a variety of goals and policies. Consequently, local authorities have to fulfill a large number 

of obligations, many of which they simply cannot avoid, and this makes the risk management 

activity in these organizations even more complex and challenging.  
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Leung & Isaacs, (2008) also acknowledge that risk management in the public sector is of a rather 

complex nature that comes as a result of a wide range of interests involved, liabilities and other 

factors, such as political structures, financing structures, or public perception.  

In general, the risk literature focuses more on specific institutions and contexts and contributes 

little to the development of a comprehensive and detailed risk framework in the public sector.  

Corvellec, H., (2010) emphasize that various studies focus on individual risk problems, project 

risk, investment risk, risk in specific decision-making, risk related to environmental protection, 

etc. In other words, the risk assessment techniques developed so far are highly specialized and 

find application only in very specific contexts. 

Haskins, (1999) concludes that our perception and response to risk in the public sector is 

particularly driven by our desire to protect ourselves from bad things that may happen to us and 

our doubts about decisions made (especially by government) on our behalf. In such situations, 

when there is a perception that wrong decisions have been made on our behalf and that bad 

things are expected to happen, then we tend to behave irrationally.  

Authors Leung, F., & Isaacs, F., (2008) suggest that the growing interest in accountability, value 

for money, and quality of services in the public sector has led to growing interest in risk 

management in the public sector.   

According to Hansson, S., (2005), “another difference between risk approaches in the public and 

non-public sectors is related to the measures taken in both sectors to reduce the identified risk… 

risk decisions are by no means isolated from other decisions in society. Even in this case, it is 

clear that context is very important in understanding and assessing risk.  

While the author Wolters, M., (2008), emphasizes that the adaptation of formal procedures for 

risk assessment is important for the value of public accountability, as the existence of such a 

procedure ensures that public institutions are at least partially engaged in avoiding and 

eliminating the risk that threatens the value of the public.  

Most risk management studies are mainly related to the non-public sector. Most studies suggest 

risk insurance, with no emphasis on alternative approaches. Studies conducted by ALARM 

(2010) have shown that only 20-25% of the risks faced by an organization are insurable. This 

means that about 80% of them, so most of the risks faced by an organization can not be covered 

by a simple transfer to an insurance company. Therefore ALARM emphasizes that risk 
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management contributes to an effective setting of objectives and integration into business 

processes in order to ensure that the set objectives are communicated effectively. 

Authors Hood, J., & Young, P., (2005) published: "Risk financing in UK local authorities: is 

there a case for risk pooling?" in the International Journal of Public Sector Management. The 

authors argue that since the early 1990’s there has been considerable progress in risk 

management in local authorities. However, despite the different strategies pursued, risk financing 

initiatives and practices in local authorities remain problematic. The authors also argue that the 

traditional strategy of dependence on the insurance market is a flawed practice and suggest an 

alternative approach which has proved successful in many local authorities, that of risk grouping.  

Authors Sullivan, W., & Ngwenyama, O., (2005) published “How Are Public Sector 

Organizations Managing IS Outsourcing Risks? An Analysis of Outsourcing Guidelines from 

Three Jurisdictions” where they argue that in recent years the public sector has experienced some 

of the most spectacular failures in outsourcing information systems (IS). The public demands 

more and more legal regulation of outsourced practices and more accountability from managers 

in the public sector. In order to understand the context of IS outsourcing management in the 

public sector, the authors analyze the regulations of three countries in the US, Canada and 

Australia.  

The author Qiao, Y., (2007) published “Public Risk Management: Development and Financing” 

where he argues that risk management in the public sector is relatively new in this sector 

however perceived as an important element in the overall management of the public sector and in 

public budgeting. In this study the author analyzes the use of several techniques in risk financing 

in the public sector such as the purchase of insurance policies, self-insurance or 

intergovernmental risk centralization. He also analyzes the implementation of integrated risk 

management practices in the public sector, where according to him integrated risk management 

in the public sector is becoming increasingly important.  

3. Risk management in Albanian public organizations  

The risk management system in Albania is in the first stage of development, therefore it is still 

not efficient, although some public organizations have adopted risk management strategies in 

their activities, which define the general principles of risk management. Such as the Risk 

Management Strategy in the Supreme State Audit / SAI that has been drafted based on ISSAI 
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9130 "Guide to Internal Control Standards for the Public Sector". SAI considers that to be 

effective, risk management should become part of the culture of the institution integrated in the 

daily work plans and activities and should not be seen as a separate program. Next, risk 

management should become the responsibility of every employee in the institution, of every 

level up to the highest management hierarchy.  

Therefore, risk management must become part of the culture and this would help the leaders of 

public organizations in the achievement of performance. 

The instruction of the Ministry of Finance "On the responsibilities and duties of the coordinator 

and financial management and, control and risk coordinator in public entities", defines the 

relevant responsibilities and tasks for the risk management system in public organizations, as 

well as the theoretical framework of risk management. 

These documents define the purpose of the risk management policy which is: Identifying areas of 

risk, assessing the risk and further eliminating it, or reducing it to an acceptable level by limiting 

the social and financial costs to the minimum possible. 

Institutional risk management is related to the risks and opportunities that affect the creation of 

values or the preservation of defined values. In most public organizations in Albania, 

institutional risk management consists of eight components that are intertwined with each other 

such as: Control environment; Setting objectives; Identification of risks; Risk assessment; Risk 

response; Control activities; Information and communication; monitoring.  

The strategies of the organizations define the main types of risks faced by public organizations 

such as: corruption risk, fraud risk, regulatory / legislative risk, risk in the customs and tax 

system, risk of developments in Information Technology, risk in Financial management and 

internal control systems, as well as risk in the field of human resource management, etc .. High 

risk is determined in investments made with state budget funds, especially investments in 

strategic works (materiality in value). Also, high financial risk due to large amounts of funds 

involved, procurement procedures, but also operational related to the quality of works, payments 

that are not in line with the current state of works, supervision and receipt in delivery of objects, 

etc.  
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Despite these risks, different organizations face different risks in their activities and this requires 

that in the risk management process there is a well-informed analysis of potential risks and their 

characteristics. 

In general, the risks identified above are the result of external / internal factors / environment 

such as the resources available to the organization (people, skills, competencies, appropriate 

professional care) and for which the organization should establish appropriate controls in their 

response in order to minimize the impact and the possibility of their occurrence. Therefore, risk 

management should take into account the external and internal context in which the organization 

operates, including factors such as the human, behavior, and culture. 

It is important for public organizations to determine the risk management framework that should 

include: (1) the annual work plan, (2) identification of basic areas of operation, (3) identification 

of risk areas within the defined areas , (4) definition and description of risks, (5) assessment of 

the impact of a given risk, (6) definition of the probability that a certain risk will occur, (7) 

Assignment of specific tasks related to the response to a type certain risk, for certain employees, 

(8) Risk response - preventive measures, including those already implemented and those that are 

necessary in the future. (9) monitoring the risk management process. 

Some problems that are found in the activities of public organizations in Albania during the 

risk management process are: 

In many cases public organizations start with a list of risks, instead of examining which 

objectives are threatened by these risks and which control activities or actions should be taken. It 

is found that the risk management process is a complex process and requires commitment from 

all structures within the organization.  

Public organizations have not yet defined well-organized and functional mechanisms of the risk 

management process, an impact that is reflected in the results of budget and treasury 

performance indicators, showing shortcomings in the conclusion and implementation of 

contracts, forecasting liquidity leading to exceeding of the monthly cash plan as well as 

increasing the level of arrears. Furthermore, problems arise in: identifying risks at the overall 

level and level of activity of the organization, compiling a consolidated risk register, which 

includes all structures of organizations and periodically monitoring and reporting risks with a 

high impact in order to effectively manage them.  
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A part of public organizations don’t assess the possibility of fraud risk and do not conduct 

periodic assessments of exposure to these risks due to lack of foresight, commitment and 

awareness of the benefits of this process. Thus, it turns out that fraud risk assessment is not an 

integral part of the risk management process, which makes this process less effective. In general, 

there are no specific procedures for assessing the risk of fraud in organizations and no concrete 

measures are taken against it.  

The effectiveness of internal control systems is presented at average levels. The situation 

presents a lack of mechanisms for identifying and assessing the risks associated with significant 

changes. In general, organizations analyze very little or part of the changes that occur in the 

internal control system due to structural or managerial changes. This is due to the difficulty in 

identifying potential causes, which affect the achievement or not of an objective as well as the 

difficulty in assessing the probability of occurrence of these causes, for which the potential 

impact on the achievement of objectives and the degree of which risk can be managed.  

Another problem identified is the lack of written rules regarding the procedure followed for staff 

movements and the lack of reflection of these changes as risks in the risk register of the 

institution. Frequent changes of heads of public entities have shown constant fluctuations in 

culture and philosophical attitudes regarding change management and the development of 

internal control systems. Structural or managerial changes should be followed by changes in 

internal regulations, work process manuals or job descriptions. 

Conclusions and Recommendations  

To effectively implement risk management systems in the organization, it is quite important to 

develop a risk management culture throughout the organization. Risk management culture is 

based on the vision, mission and objectives of the organization. 

It is very important that risk management is done on the basis of a well-informed analysis 

process and with the involvement of as many key actors as possible. Such a process usually 

guarantees the achievement of performance. 

Risk assessment should be a dynamic process for the organization, as well as for internal audit, 

especially in the planning stages on an annual basis, but also during the audit engagement.. 

The main risk indicators are the measurements used by the organization to provide an early 

signal of increased risk exposures in various areas. The development of key risk indicators 
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requires not only a complex process of analysis of the causes and consequences, direct and 

indirect, of various events, but also a well-defined database. 

It is important that the risk register is completed in the electronic data management system of 

the organization and is always accessible to managers and auditors, as this would greatly help in 

the planning of controls and auditing processes. 

Integrated risk management requires an ongoing assessment of the potential risks for an 

organization at each level to facilitate priority setting and improved decision making. Integrated 

risk management should be integrated into the organization's strategy and shape the risk 

management culture. One of the main tasks of public organizations today is the precise and 

detailed definition of roles and responsibilities in the risk management process. 

An important role is played by the establishment of the risk management unit in the 

organization and the appointment of the risk coordinator as a person responsible for security 

over the risk management process, defining their functional tasks. These should reassure 

managers that any risk management information is communicated in a timely manner. 

Managers of public organizations should ensure that risk management is understood and treated 

as an element that enhances the performance and values of the organization. Managers need to be 

aware of their role in the risk management system. It is also the responsibility of all staff to be 

kept alert to risks, as well as to identify and report risks to the relevant owner / risk manager. 

All structures of the organization involved in the risk management system should document and 

report activities related to risk management. Regular risk register updates are important for the 

efficiency of this system. 

Regarding the reporting system of possible violations of the rules or cases of fraud, there should 

be written procedures in organizations regarding the handling of cases of abuse and fraud. 

Also, special annual risk management reports should be prepared by all public organizations and 

their subordinate units, and whenever senior management is required, ad hoc reports should be 

provided in response to high risks. 
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Abstract 

The article deals with the problems of the formation of state youth policy in the Republic of 

Kazakhstan. The authors show how in a short historical time the state and the political leadership 

of the country developed the principles of youth policy, defined the tasks of youth policy and 

methods of their solution. The active work of state bodies, the Government of the Republic of 

Kazakhstan and youth organizations in the creation of the ideological, legal and organizational 

foundations of the state youth policy, as a result of which the Concept of the state youth policy of 

the Republic of Kazakhstan was developed until 2020 "Kazakhstan 2020: the path to the future". 

The authors track the main directions in the state youth policy, which were determined and 

implemented within the framework of the adopted state programs. The activity of the state in 

carrying out accelerated social modernization for integration into society and adaptation to the 

new socio-economic conditions of life of the population of Kazakhstan of marginal youth is 

shown. The authors emphasize that education plays an important role in the implementation of 

state youth policy, which allows young people to correctly assess the political, economic and 

social processes taking place in society. The authors attach particular importance to the religious 

education of young people, the correct understanding of Islam. 

The above, according to the authors, will allow to form the personal qualities of young people 

and an active civic position of young people, will contribute to the choice of behavior approved 

by the society by the youth, and will exclude their involvement in extremist and terrorist 

organizations of a religious persuasion. 
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Kazakistan Cumhuriyeti Gençlik Politikası Ve Kişisel Nitelikle Oluşumu ve Yurttaşlık Sorunları 
Genç Neslin Pozisyonları 

 

Özet 

Makale, Kazakistan Cumhuriyeti'nde devlet gençlik politikasının oluşum sorunlarını ele 

almaktadır. Yazarlar, devletin ve ülkenin siyasi liderliğinin kısa bir tarihsel süre içinde gençlik 

politikası ilkelerini nasıl geliştirdiğini, gençlik politikasının görevlerini ve çözüm yöntemlerini 

nasıl tanımladığını gösteriyor. Devlet gençlik politikasının ideolojik, yasal ve örgütsel 

temellerinin oluşturulmasında devlet kurumlarının, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin ve 

gençlik örgütlerinin aktif çalışmaları, bunun sonucunda Cumhuriyetin Devlet Gençlik Politikası 

Kavramı Kazakistan geliştirildi 2020'ye kadar "Kazakistan 2020: geleceğe giden yol". 

Yazarlar, benimsenen devlet programları çerçevesinde belirlenen ve uygulanan devlet gençlik 

politikasındaki ana yönleri takip etmektedir. Devletin, topluma entegrasyon için hızlandırılmış 

sosyal modernizasyonu gerçekleştirme ve Kazakistan nüfusunun marjinal gençliğinin yeni 

sosyo-ekonomik yaşam koşullarına uyum sağlama faaliyeti gösterilmektedir. Yazarlar, gençlerin 

toplumda meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal süreçleri doğru bir şekilde 

değerlendirmelerini sağlayan devlet gençlik politikasının uygulanmasında eğitimin önemli bir rol 

oynadığını vurgulamaktadır. Yazarlar özellikle gençlerin din eğitimine, İslam'ın doğru 

anlaşılmasına önem vermektedirler. 

Yazarlara göre, yukarıdakiler gençlerin kişisel niteliklerini ve gençlerin aktif bir sivil konumunu 

oluşturmaya izin verecek, gençlerin toplum tarafından onaylanan davranış seçimine katkıda 

bulunacak ve aşırılıkçı ve terör örgütlerine katılımlarını hariç tutacaktır. dini niteliktedir. 
 

В статье рассмотрены проблемы формирования государственной молодежной политики в 

Республике Казахстан. Авторы показывают каким образом в короткие исторические сроки 

государством и политическим руководством страны были выработаны принципы 

молодежной политики, определены задачи молодежной политики и методы их решения.  

Показана активная работа государственных органов, Правительства Республики Казахстан 

и молодежных организаций в создании идеологических, правовых и организационных 

основ государственной молодежной политики, в результате которой была выработана 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан  

до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее». Авторы отслеживают основные 
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направления в государственной молодежной политике, которые были определены и 

реализованы в рамках принятых государственных программ. Показана деятельность 

государства в проведении ускоренной социальной модернизации для интеграции в 

общество и адаптации к новым социально-экономическим условиям жизни населения 

Казахстана маргинальной молодежи. Авторы акцентируют свое внимание на том, что для 

реализации государственной молодежной политики большую роль играет образование, 

которое позволяет молодежи правильно оценивать происходящие в обществе 

политические, экономические и социальные процессы. Авторы особое значение придают 

религиозному воспитанию молодежи, правильному пониманию Ислама 

Вышеизложенное, по мнению авторов, позволит сформировать личностные качества 

молодых людей и активную гражданскую позицию молодежи, будет способствовать 

выбору молодежью одобряемого обществом поведения, исключит их вовлечение в 

экстремистские и террористические организации религиозного толка.  

Проблемы формирования молодежной политики в Казахстане всегда были и остаются в 

центре внимания государства и общества. Приоритетные направления в области 

государственной молодежной политики в той или иной степени регулировали различные 

государственные и отраслевые программы: Программа молодежной политики на 2005-

2007 годы, Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан на 2006-2008 годы, Концепция государственной молодежной политики 

Республики Казахстан  

до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», одобренная постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191, и другие.  

Правовую основу молодежной политики изначально составлял Закон «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан» от 7 июля 2004 года, а в настоящее время 

Закон Республики Казахстан от 09.02.2015г. «О государственной молодежной политике», 

в котором в качестве цели государственной молодежной политики определено «создание 

условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального 

и физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной 

социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны».  
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Задачами государственной молодежной политики данный Закон определяет защиту прав и 

законных интересов молодежи, вовлечение ее в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь страны, а также воспитание у молодежи 

гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма. В качестве 

основных направлений государственной молодежной политики в нем указаны: 1) 

обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-технического 

потенциала; 2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

3) создание условий для трудоустройства и занятости; 4) создание условий для развития 

предпринимательской деятельности среди молодежи; 5) развитие системы доступного 

жилья для молодых семей; 6) повышение уровня правовой культуры, воспитание 

нетерпимости к проявлениям коррупции; 7) формирование экологической культуры; 8) 

содействие развитию талантливой молодежи; 9) обеспечение условий для культурного 

досуга и отдыха. Реализация данных направлений, в конечном счете, должна обеспечить 

достижение такого уровня развития молодежи, который позволит выполнить наказ 

Первого президента Республики Казахстан – Лидера нации Назарбаева Н.А., который 

обозначен в его книге «Казахстанский путь»: «Новое поколение должно уметь 

справляться с решением крупных проблем, уметь как адаптироваться к изменившимся 

экономическим и технологическим обстоятельствам, так и использовать эти условия в 

свою пользу, предчувствуя глобальные тренды на два шага вперед». 

Организационную основу реализации государственной молодежной политики в 

настоящее время составляет «Конгресс молодежи Казахстана». Идея создания «Конгресса 

молодежи Казахстана» принадлежит Первому президенту Казахстана, Лидеру нации Н. А. 

Назарбаеву. В 2001 году в г. Актау Нурсултан Абишевич на форуме представителей 

армейской, творческой, рабочей и студенческой молодежи, государственных органов, 

курирующих работу с молодежью, а также лидеров республиканских, региональных 

детских и молодежных организаций предложил создать общеказахстанскую молодежную 

организацию. Год спустя, на II Конгрессе молодежи Казахстана в г. Астана, лидеры 

молодежных организаций страны приняли решение о создании Объединения 

юридических лиц в форме Ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». Практически 

сразу в Конгресс на добровольных началах вступило свыше 100 молодежных организаций 
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страны, благодаря чему «Конгресс молодежи Казахстана» стал самым крупным 

молодежным объединением страны. В его состав вошли ассоциации детских и 

молодежных организаций областей, Астаны и Алматы, а также республиканские 

молодежные организации. 

Активно велась работа не только по созданию нормативно-правовых основ деятельности 

молодежных организаций Казахстана, но и принятие и реализация Правительством  ряда 

программ, в том числе «Молодежь Казахстана», Программа молодежной политики на 

2003 - 2004 годы, Программа молодежной политики на 2005 - 2007 годы, а 

также Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан на 2006 - 2008 годы, «Дорожная карта бизнеса – 2020» утверждена 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года; 

«Отраслевая Программа развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан 

на 2011–2015 годы» – постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 

2011 года; Программа «Развитие регионов» – постановление Правительства Республики 

Казахстан от 26 июля 2011 года; Программа «Доступное жилье – 2020» – постановление 

Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года; «Дорожная карта занятости – 

2020» – постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года; План 

мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 

года «Казахстан 2020: путь в будущее» (первый этап – 2013–2015 годы) – постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2013 года. 

С 2010 года молодежная политика реализуется в рамках Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы, для чего в 

структуре Министерства образования и науки Республики Казахстан был создан Комитет 

по делам молодежи. 

Как видно из вышеизложенного, на протяжении всего периода становления и развития 

Республики Казахстан создавались идеологические, правовые и организационные основы 

государственной молодежной политики. Очень большую роль в этом играет образование, 

в том числе и университетское, как в формировании у молодежи профессиональных 

знаний, так и гражданской позиции, личностных качеств у студента, направленных на 

реализацию государственной молодежной политики. Последнее представляется 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010000249_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000155_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000155_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000734_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T060000200_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T060000200_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118#z11
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актуальным в контексте положений Концепции государственной молодежной политики 

Республики Казахстан, где отмечено, что для реализации новых масштабных задач по 

социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и 

экономической интеграции Республики Казахстан «огромная надежда и ответственность 

возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел 

старшего поколения, поднять планку национальной конкурентоспособности еще выше, 

обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и мировое признание». 

В Концепции также указано, что такая миссия «под силу только профессионально 

образованной, физически и нравственно здоровой, конкурентоспособной, патриотичной и 

социально ответственной молодежи». 

В условиях предпринимаемой государством ускоренной социальной модернизации 

появляются «отстающие» от преобразований социальные группы, чье поведение зачастую 

отличается от общепринятых, устоявшихся норм, на что прямо указано в Концепции. 

Появление социальных аутсайдеров или маргинальной молодежи обусловлено 

трудностями интеграции в общество и адаптации к новым социально-экономическим 

условиям жизни населения Казахстана. Преодоление подобных негативных последствий 

модернизации казахстанского общества, как указано в Концепции, возможно через 

расширение активной помощи государства молодежи, реализуемой на принципах: 

1) комплексности разработки и реализации молодежной политики; 

2) межведомственного взаимодействия и вовлечения усилий и ресурсов всех 

заинтересованных сторон для достижения социального результата;      

3) единообразия, адресности и повсеместного охвата всех целевых групп; 

4) внедрения передовых методик мониторинга и диагностики, происходящих 

тенденций для принятия системных управленческих решений;      

5) целевого информационного сопровождения реализуемых программ. 

В Концепции отмечено, что для казахстанской молодежи характерен высокий 

образовательный уровень. Число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее 

десятилетие выросло в 3 раза, среднее специальное образование почти в 2 раза. Число 

сельской молодежи, имеющей высшее образование, выросло в 6 раз, городской – в 4 раза. 

В целом, высшее, незаконченное высшее и средне-специальное образование имеют около 
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40% казахстанской молодежи. Данные показатели являются предпосылками преодоления 

рисков в реализации Молодежной политики и указывают на необходимости концентрации 

усилий государства и общества на воспитательной стороне деятельности учебных 

заведений.   

Воспитательная сторона в деятельности учреждений образования не менее сложная, чем 

образовательная. Формирование личности требует подведение под данный процесс 

научной основы, требующей учитывать закономерности формирования личности и ее 

социализации. Школа и университет играют в этом очень важную роль, так как именно 

здесь идет наработка знаний, которые позволяют ему осознать свое место в обществе, 

занять ту или иную жизненную позицию. Сама же жизненная позиция – это опять же 

система отношений, из которых существенными являются отношения к материальным 

условиям жизни, к обществу, к людям, к различным обязанностям. Эти отношения 

характеризуют нравственный облик личности, ее социальные установки.  

Формирование личностных качеств у молодежи затрагивает политические интересы 

общества, так как они лежат в основе формирования мировоззрения молодежи. 

Мировоззрение – это система взглядов, представлений и понятий о мире, его 

закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе. 

Мировоззрение личности прежде всего отражает общественное бытие, и формируется в 

связи с условиями общественного бытия. Мировоззрение служит высшим результатом 

поведения и действий личности, сказывается на всем облике человека, в его поступках, 

действиях, привычках и наклонностях, его оценках политики государства, в 

формировании патриотических чувств.  

При формировании мировоззрения у молодежи возникают ряд негативных аспектов, 

требующих более активного воздействия на воспитательную составляющую молодежи со 

стороны государства и общества. Среди них в Концепции выделяются следующие угрозы 

и риски:  

а) давление глобализации на систему традиционных ценностей;  

б) недоминантный статус ценностей труда;  

в) патернализм и социальный инфантилизм;  

г) риск радикализации молодежной среды;  
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д) маргинализация молодежи.  

Отмеченные угрозы и риски настоятельно требуют пристального внимания к молодежи, 

для наиболее полного понимания проблем молодежной среды необходимо своевременно 

анализировать качественные особенности мировоззрения молодежи и принимать 

необходимые меры социального, экономического, нравственно-этического и 

психологического воздействия на молодежь для предотвращения нежелательных 

последствий. Данное положение представляется очень важным в контексте задач 

воспитания молодежи, указанных в Концепции: «Сегодня во всем мире национальные 

государства заинтересованы предложить молодому поколению убедительную систему 

ценностей, позволяющую сохранить преемственность в развитии общества в условиях 

открытого мира». Отсюда следует, что для того, чтобы дать правильные направления 

формированию мировоззрения молодежи, необходимо разъяснять значение 

государственных программ экономического, политического, социального и культурного 

развития казахстанского государства и общества.  

И еще один вопрос, который   хотелось бы затронуть и который нельзя оставить без 

внимания – это вопрос религиозного воспитания молодежи. Этот вопрос не остался без 

внимания и в Концепции, где отмечено: «Уникальная модель межэтнического и 

межконфессионального согласия Главы нашего государства должна стать основой 

формирования толерантности молодого поколения, спокойного понимания и 

уважительного восприятия ею этнических и религиозных отличий. Молодежь страны, 

которая является местом диалога культур, религий и цивилизации, мостом между 

Востоком и Западом более, чем кто-либо, должна быть заинтересована в распространении 

культуры мира и согласия». 

Данная проблема волнует все политическое руководство страны, так как несвоевременное 

реагирование на ситуацию, когда основная масса населения страны, в том  числе и 

молодежь, обратила свои взоры в сторону религии, может привести к нежелательным 

крайностям - вовлечению населения и молодежи в экстремистские  и террористические 

организации. Поэтому необходимо объяснять суть и содержание веры и религии, 

показывать различие между верой и религией. Религия представляет собой идеологию и 

используется определенными группами, в том числе и зарубежными, в своих целях. 
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Данные цели могут быть даже связаны с дестабилизацией обстановки в стране и 

давлением на политическое руководство страны. Поэтому в ст.3 Закона РК «О 

государственной молодежной политике» в качестве принципа государственной 

молодежной политики выделен принцип межконфессионального согласия и 

межэтнической толерантности.    

Учитывая важность религиозного воспитания молодежи и негативные последствия 

сирийских событий, когда молодежь из стран СНГ (Содружество независимых 

государств, образованное после распада СССР на основе соглашения между бывшими 

Советскими республиками), введенные в заблуждение террористическими 

организациями, проповедующими идеи и ценности эфемерного Исламского государства, 

стали массово вливаться в ряды террористических группировок, в Республике Казахстан 

был создан Уполномоченный орган в сфере религиозной деятельности, компетенция 

которого определена ст.14 Закона РК «О государственной молодежной политике» 

включает в себя: 1) реализацию государственной молодежной политики; 2) 

осуществление разъяснительной работы среди молодежи по укреплению 

межконфессионального согласия и религиозной толерантности; 3) осуществление 

взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями по укреплению 

межконфессионального согласия и религиозной толерантности; 4) осуществление 

формирования, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов 

государственного социального заказа по вопросам укрепления межконфессионального 

согласия и религиозной толерантности среди молодежи. 

Правительством Казахстана ведется активная борьба по пресечению деятельности 

религиозно-экстремистских организаций. Увеличено финансирование мер по борьбе с 

экстремизмом, активизирована деятельность правоохранительных органов для борьбы с 

религиозным экстремизмом. На сегодняшний день в стране официально запрещена 

деятельность многих экстремистских и террористических организаций таких как «Аль-

Каида», «Исламское движение Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана» 

и др.  Для создания правовых основ принят Закон Республики Казахстан   от 11 октября 

2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Целью 

Закона является совершенствование законодательства Республики Казахстан о 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1002111108
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религиозных объединениях путем правового регулирования основных направлений 

деятельности религиозных объединений и религиозной деятельности физических лиц. 

Данный закон позволяет организовать работу по противодействию со стороны 

государства экстремистским лидерам, которые зачастую присваивают себе право 

выступать от имени определенных групп мусульманского населения, в том числе по 

защите их гражданских и религиозных прав, а также становиться активным участником 

диалога и процесса взаимодействия с государственными структурами. Лидеры 

экстремистских организаций таким образом пытаются захватить и закрепить за собой 

официальные позиции в религиозных структурах для облегчения доступа к верующим и 

реализации своих целей, извращая истинные цели и задачи ислама.  

 Для того, чтобы предотвратить возможность информационного воздействия 

экстремистских организаций на молодёжь, необходимо разъяснять элементарные 

положения, связанные с распространением ислама как религии в странах Средней Азии и 

Казахстана, где проживают потомки тюрков. В частности, необходимо объяснять 

молодежи, что тюрки изначально проповедовали Тенгрианство, каноны которого были 

связаны с верой в единого Бога небес. Боле того, именно Тенгрианству человечество 

обязано отходу от язычества, то есть приоритет относительно проповеди единобожия в 

религии принадлежит Тенгрианству. При этом важную религиозную составляющую 

Тенгрианства представляли обычаи и традиции тюрков. Тюрки согласились принять 

Ислам при условии, что данные обычаи и традиции также войдут в Ислам как религиозная 

составляющая. Арабы, продвигавшие в то время идеи Ислама с помощью военной силы, 

вынуждены были согласиться с этим условием, так как по своей военной мощи тюрки 

превосходили их. Поэтому-то Ислам тюрков называется Традиционным Исламом, принят 

тюрками на основе договора с арабами и включает в себя обычаи и традиции тюрков. То 

есть Ислам и как духовная основа жизни, и как религия в целом стал частью обычаев 

тюрков. Всякого рода экстремистские течения и течения террористического толка чужды 

Исламу в целом, Традиционному исламу – в частности, так как общечеловеческие 

ценности – почитание старших, уважение и внимание к женщине как продолжательнице 

рода человеческого, любовь к детям и другие ценности, будучи приоритетными в 
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Тенгрианстве, не противоречили основным канонам Ислама и были созвучны им, поэтому 

стали таковыми и в Традиционном Исламе.  

Наряду с изложенным необходимо разъяснять молодежи, что Ислам всегда был лоялен в 

отношении других мировых религий. Ислам признает всех пророков, которые 

позиционируются другими мировыми религиями. Более того, в Коране, священной книге 

мусульман, прямо сказано, что Библия и Талмуд в части описания жизни пророков 

являются составляющими частями Корана, а для женщин, как указано в Коране, написан 

Псалтырь. Миссия ислама заключается в том, чтобы вернуть людей к вере, то есть Ислам 

призывает всех людей верить в Аллаха, а не в пророков. Все мировые религии так или 

иначе отошли от веры в единого бога и стали обожествлять пророков. Именно в 

объяснении ошибочности такой позиции и видит Ислам свою миссию. Миссия пророка 

Мохаммеда, которого не признают другие мировые религии, заключается именно в том, 

чтобы вернуть человеческий род к вере в единого бога – Аллаху.  

Вышеизложенное представляет собой эволюционное развитие веры и религии. 

Изначально отход от язычества и признание единобожия, в последующем подмена веры в 

единого бога и обожествление мировыми религиями пророков, и, наконец, возвращение к 

вере единому богу Аллаху.  

Представляется, что акцент на данных моментах позволил бы не только снять напряжение 

между мировыми религиями и верующими, но и стал бы основой осознанного поведения 

молодежи по отношению к религии и вере, устранил бы негативные моменты между 

представителями различных религиозных конфессий.    

Но, к сожалению, эти факты в политических целях умалчиваются перед верующими. 

Более того, имеющиеся место теракты в разных странах под знаменем Ислама 

используются западными странами и США для информационного шельмования Ислама 

как мировой религии и дискредитации Ислама в глазах общественности. Об этом 

свидетельствует и такая практика, как формирование ложных радикальных исламских 

групп, фактически представляющие собой подставные террористические организации, 

сформированные западными спецслужбами, для выполнения специальных акций по 

физическому устранению или захвату политических деятелей, углублению противоречий 

между неугодными им движениями и т.д. При этом преследуется и такая цель, как 
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формирование у населения исламофобии, то есть страха у немусульман перед исламом и 

негативного отношения к нему. 

В последнее время раздаются предложения, направленные к возврату к тенгрианству, что 

также может создать конфликтную ситуацию в обществе, расслоить его по религиозным 

убеждениям и ослабить единство народа. Поэтому и в этой части необходимо разъяснять 

молодежи, что Традиционный Ислам не отказался от канонов Тенгрианства, а только 

включил их в Ислам. 

Суммируя вышеизложенные положения и предложения, хотелось бы отметить, что они 

адресованы прежде всего молодежи, чтобы она была ориентирована на обогащение 

знаниями, правильно могла определить свое место в обществе, научилась правильно 

выстраивать свои отношения с окружающими их людьми. Как отметил Первый президент 

Казахстана, Лидер нации Н.А Назарбаев в своем труде «Казахстанский путь»: «Успех 

будет сопутствовать молодым, если они выберут гуманизм, знание, ответственность, 

справедливость и не будут эгоистичны». 
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Özet 

1973 yılında Şili’de yaşanan darbe ve ülkenin uzunca bir süre askeri diktatörlük altında 

yönetilmesi, geçmişi hatırlamanın yasak olduğu bir dönemi başlatmıştır. 1990 yılında 

demokratik günlerine adım atan Şili’de her alanda olduğu gibi sinema alanında da geçmişle 

yüzleşen, geçmişe tanıklık sağlayan ve geçmişle hesaplaşan film örnekleri çoğalmıştır. 

Patricio Guzman, Allende döneminde toplumsal sorunların açığa çıkması için mücadele 

eden, politik filmleriyle tanınan belgesel sinemacıdır. Guzman, ülkesinde yaşanan darbenin 

ardından sürgün sinemasındaki çalışmalarıyla da sinemayı etkili bir hatırlatma aracı olarak 

kullanmıştır.   

Belgesel sinema, üçüncü sinema yönetmenleri tarafından tercih edilen önemli bir türdür. 

Şilili yönetmen Patricio Guzman’ın “Nostalgia for the Light” (Işığa Özlem, 2010) belgeseli 

de üçüncü sinema kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yapımdır. Nostalgia for the 

Light belgeselinin merkezinde Şili’nin 1973 yılında yaşadığı darbenin yol açtığı yıkımın 

izleri yer alır. Bu çalışmanın temel amacını, Guzman’ın Pinochet darbesinin yarattığı 

travmatik geçmişi, belgesel sinemanın tanıklara başvurma tekniğiyle ne şekilde sorguladığı 

ve tartıştığı oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Belgesel Sinema, Patricio Guzman, Nostalgia for the Light, Şili 

Sineması. 
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Tracing the Past in Chilean Cinema: A Review of the “Nostalgia for the Light” 

Documentary 

Abstract  

After the coup in 1973 and the military dictatorship ruling the country for a long time, a 

period in which remembering the past is forbidden has begun in Chile. In Chile that 

transitioning to democracy in 1990, examples of films that confront, witness and settle 

accounts with the past have increased in the field of cinema as in every field. Patricio 

Guzman is a documentary filmmaker known for his political films, who fought to reveal 

social problems during the Allende era. Guzman also used cinema as an effective reminder 

tool with his work in exile cinema after the coup in his country.  

Documentary cinema is an important genre preferred by third cinema directors. Chilean 

director Patricio Guzman’s documentary “Nostalgia for the Lights” is also a production that 

should be evaluated within the scope of the third cinema. At the center of the documentary 

Nostalgia for the Light are the traces of the destruction caused by Chile’s 1973 coup. The 

main purpose of this study is how Guzman questioned and discussed the traumatic past 

caused by the Pinochet coup, with the technique of applying to the witnesses of documentary 

cinema.  

Keywords: Documentary Cinema, Patricio Guzman, Nostalgia for the Light, Chilean 

Cinema. 

Giriş 

Şili’de seçilmiş başkan Salvador Allende yönetimine 11 Eylül 1973 yılında General Augusto 

Pinochet liderliğinde bir darbe düzenlenir. Darbe süresince baskı altına alınan kurumlardan 

biri olan Şili sinemasında, Şilili yönetmenler ülkelerinde yaşanan travmatik durumun kaydını 

tutmak isterken ülkelerinden uzaklaştırılırlar. Allende döneminde Şili sinemasının temelini 

oluşturan, ulusal bir sinema dili kurma çabasında olan ve ülkelerinden sürgün edilen bu 

yönetmenler arasında Patricio Guzman, Miguel Littin ve Raul Ruiz gibi isimler yer alır. Latin 

Amerika ülkelerinin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri olan siyasal baskıların sinemasal 
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üretimleri durdurma çabası, Şili sinemasının farklı bir açıdan gelişmesine olanak sağlamıştır. 

Şilili yönetmenlerin darbeyle beraber ülkelerinden sürgün edilmeleri, sinemasal üretimlerinin 

durmasına neden olmamış; aksine sürgün sinemasının doğmasına aracılık etmiştir. Bu 

yönetmenler sürgün edildikleri yerlerde de sinemayı geçmişle hesaplaşmada ve geçmişe 

tanıklık sağlamada önemli bir araç olarak kullanmışlardır.   

Şili’de 1990 yılında askeri yönetimin yerini sivil yönetime bırakmasıyla beraber ülkeye 

darbeyle yerleşen korku duvarı yıkılmıştır. Korku duvarının yıkılması Şili sinemasında 

geçmişle yüzleşen ve geçmişe tanıklık eden filmlerin ortaya çıkmasına ve adeta bir bellek 

patlamasının yaşanmasına neden olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında sürgün edilen 

Şilili yönetmenlerin ülkelerine dönmesinin katkısı büyüktür. Sivil yönetime geçişle beraber 

ülkelerine dönen bu yönetmenler geçmiş anılardaki travmatik durumu tartışmak, yarınlara 

hatırlanacak ve geçmişle hesaplaşılacak bir arşiv bırakmak için belgesel sinemayı bu 

mücadelede etkili bir araç olarak kullanmışlardır.  Aynı zamanda Şili sinemasının temelini 

oluşturan bu yönetmenler, genç kuşak Şilili sinemacıları ülkelerinin geçmişini sorgulamaya 

dönük itici gücü oluşturan örnekler vererek, sinemanın ülkede etkili bir sorgulama aracı 

olarak kullanımının da önünü açmışlardır.   

Yeni Latin Amerika Sinemasının politik dilinin gelişmesine katkı sağlayan ülkelerden biri 

olan Şili sinemasında verilen örnekler, aynı zamanda Üçüncü Sinema kapsamındadır. 

Üçüncü sinemanın temelini oluşturan belgesel sinema; Latin Amerika ülkelerinde 

toplumların geçmişlerinde yaşadıkları travmatik durumları sorgulamaya ve eleştirmeye alan 

açan bir dil sunmaktadır. Bu bakımdan Şili, günümüzde de Yeni Latin Amerika sineması 

çatısı altında yer alan ve üçüncü sinemada önemli belgesel film örnekleri veren politik bir 

sinema diline sahiptir.  

Bu çalışmanın temel amacını, Guzman’ın Pinochet darbesinin yarattığı travmatik geçmişi, 

belgesel sinemanın tanıklara başvurma tekniğiyle ne şekilde sorguladığı ve tartıştığı 

oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle üçüncü sinemanın oluşumu, bu sinemada belgesel 

sinemanın önemi ve işlevleriyle birlikte Şili sinemasının tarihsel gelişimi hakkında bilgi 

verilerek çözümlemenin kavramsal çerçevesi çizilecek, sonrasında ise film çözümlenecektir.   
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Üçüncü Sinemada Geçmişe Tanıklık: Belgesel Sinema   

Sinema ile tanıştıkları ilk yıllardan itibaren Latin Amerika ülkeleri kendi ulusal sinemalarını 

kurmakta her zaman engelleyici durumlarla karşılaşmışlardır. Bu engelleyici durumların 

başında ekonomik şartlar ve ülkelerindeki politik gelişmeler yer alırken, diğer taraftan 

Amerikan sinemasının rekabet ve baskısı Latin Amerika Sinemasının üçüncü sinema dilini 

ortaya çıkarmasındaki itici gücü oluşturmuştur (Scognamillo, 1999: 174). Latin Amerika 

ülkelerinde sinemacılar Üçüncü Dünya’nın ekonomik ve siyasal koşullarına uygun bir üretim 

ve üslubu, manifestolar yayınlayarak duyurmuşlardır (Odabaş, 2013: 1).  

Üçüncü sinemanın kuramsal çerçevesini oluşturan bu manifestolar arasında Brezilya’dan 

Glauber Rocha’nın “Aesthetics of Hunger” (Açlığın Estetiği, 1965) Küba’dan Julio Garcia 

Espinosa’nın “Imperfect Cinema” (Mükemmel Olmayan Sinema, 1969) ve Arjantin’den 

Fernando Solanas ve Octavio Getino’nun “Toward a Third Cinema” (Üçüncü Bir Sinemaya 

Doğru, 1969) yer almaktadır. Bu manifestolar üçüncü sinemanın kavramsal çerçevesini 

oluştururken,  kuram ile uygulamayı birleştirme noktasında önemli bilgiler barındırmaktadır 

(Kanbur, 2006-2007: 71). Armes’in de vurguladığı gibi (2011: 220) Üçüncü Dünya 

sinemasındaki bu manifestolar teoriden yoksun Latin Amerika sinemasına yeni bir dil ve 

üslup kazandırmıştır. Manifestoyla birlikte doğan üçüncü sinemanın muhalif ve politik bir 

dile sahip olmasının temel sebeplerinden biri  Solanas ve Getino’nun manifestosu başta 

olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinden ardı sıra çıkan manifestoların Latin Amerika’da 

darbe dönemine denk gelmesinden kaynaklıdır. 1970’li yıllar, Üçüncü Dünya ülkelerinde 

darbelerle demokrasinin kesintiye uğradığı yıllardır. Şili, Arjantin, Peru gibi ülkelerde askeri 

darbeler meydana gelmiş, ülkelerdeki yönetimler ordunun eline geçmiştir. Bu nedenle 

üçüncü sinema dili, toplumsal sorunların sorgulanmasına ve aydınlatılmasına imkân veren bir 

sinema anlayışını savunmaktadır.  

Üçüncü Sinemaya Doğru manifestosunun yazılmasını sağlayan ve üçüncü sinema terimini 

üretenler Arjantinli yönetmenler Solanas ve Getino’ dur. Manifestonun yazılmasını sağlayan 

çığır açıcı belgeselleri Kızgın Fırınların Saati (La Hora De Los Hornos, 1968) ile ulusal 

sınırları aşmışlardır  (Wayne, 2011: 15).Yeni Latin Amerika sinemasının ana hatlarını sunan 

ve sinema çevrelerinde üçüncü sinema dilinin görünür olmasını sağlayan manifestoda, 
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Solanas ve Getino diğer manifestolarla ortak olarak karşı oldukları sinema dilinin 

betimlemesini yaparak, ne tür bir sinemaya Üçüncü Dünya ülkelerinin ihtiyacı olduğunu 

vurgulamışlardır. Üçüncü Sinemaya Doğru manifestosunda sinema üretimini üç kanalda tarif 

etmişlerdir. Birinci Sinema olarak Hollywood tarzı film yapımını, İkinci Sinema olarak 

tarihsel ömrünü tamamlayan auteur sinemasını, üçüncü sinemayla ise manifestonun 

bütününde varlık koşulları tartışılan ve Kızgın Fırınların Saati ile en çarpıcı örneğinin 

verildiği belirtilen yeni kanalı belirlemişlerdir (Temiztaş, 2002: 42). 

Getino ve Solanas; iki tip sinemayı halkın sorunlarını yeterince sergilemediklerini öne 

sürerek eleştirmektedir. Bunların dışında kalan, sisteme karşı koyabilen, özgür, bağımsız ve 

cesur bir sinema yapmak için yola çıkmışlardır (Odabaş, 2013: 20). Üçüncü Sinemaya Doğru 

kuramının pratiğini ortaya koyan 4.5 saatlik üç bölümden oluşan Fırınların Saati belgeseli 

Arjantin tarihinin askeri yönetiminin en baskıcı dönemlerinde gizlice gerçekleştirilmiştir. 

1966 yılında Arjantin’de gerçekleşen askeri darbeyle yönetilen ülkenin durumu bu belgeselde 

dile getirilmiştir. Getino ve Solanas’ın bu belgeseli yapmaktaki amaçları toplumsal 

sorunların dile getirilmesi, halkın aydınlatılması ve harekete geçirilmesidir (Ulusay, 2020: 

383-386). 

Arjantinli yönetmenler Getino ve Solanas, Üçüncü Sinema Manifestosunda militan ve 

devrimci film yapımının ana temeli olarak belgesel sinemayı ön plana çıkarmışlardır. 

Belgesel filmin, gerçekliğe tanıklık eden yapısı sayesinde gerçeklerin derinleşeceği ve 

tartışılacağı, böylece ortaya çıkanların sistemin sindiremeyeceği bir şey haline geleceği 

noktasında birleşen yönetmenler; manifestolarında özgür sinemaya ulaşmak için sistem ile 

savaşan filmler yapmanın önemine değinirler. Sistemle savaşan belgesel filmler, 

yaşanılanların tüm gerçekliğiyle öne çıkarılmasını sağlayacaktır (Solanas ve Getino, 2008: 

177- 181).  Çünkü belgesel film, Çiftçi’nin de belirttiği üzere (2011: 34)  sinemada gerçeğe 

en yakın olan türdür. Malzemesi, gerçek olaylar, gerçek insanlar ve gerçek belgelerdir. 

Belgesel kamerası, seyirci için materyal toplayan ve bunları seyirciye sunan tarafsız bir 

gözdür. Ulusay’ın da dikkat çektiği gibi (2020: 379) Latin Amerika sinemasında, 

başlangıcından beri önemli bir yeri bulunan belgesel sinema, üçüncü sinema kuramıyla 

beraber kurmacanın ve canlandırma sinemasının önüne geçen bir form haline gelmiştir. Film 

yapımını kolaylaştıran, taşınabilir kameraların ve ses kayıt cihazlarının 1960’ların başından 
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itibaren yaygınlaşması belgesel çalışmalarını Üçüncü Sinema içerisinde daha elverişli bir 

konuma taşımıştır.  

Belgesel sinemanın üçüncü sinemada var olmasının temel sebeplerinden birisi de Latin 

Amerikalı sinemacıların İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden önemli ölçüde etkilenmesidir. Robert 

Stam (2000: 105), sinemada üçüncü dünyacılığa giden yolun İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin 

popülerliği ile hazırlandığını vurgular. Bunda İtalya’daki ve Latin Amerika’daki sosyal 

durumların benzer olmasının yanı sıra, yeni gerçekçi yönetmenlerin Latin Amerika’yı ziyaret 

etmesinin de etkisi büyüktür.  Aynı zamanda pek çok Latin Amerikalı sinemacının da 

Roma’da okuması, Latin Amerika’da ortaya çıkan üçüncü sinema dilinde yeni gerçekçiliğin 

etkisinin belirginleşmesini sağlamıştır. 

Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Yeni Gerçekçi yönetmenlerin de çevrelerinde 

coşkuyla anlatacakları bir hayat olmaması onları toplumsal sorunların odak noktasında yer 

alan bir sinema anlayışına sahip olmalarını sağlamıştır (Yılmaz, 2008: 68). Rotha’nın da 

belirttiği gibi (2000: 83-86) toplumsal sorunlar, belgesel filmlerin önemli konularından bir 

tanesidir. Belgeselcinin öncelikli amacı toplum içindeki sorunları incelemektir. Bunun 

gerçekleştirilmemesi durumunda insanoğlu ile dünyanın ilişkileri konusunda ilerleme 

sağlanması olanaklı değildir. Bu nedenle belgesel yönetmenleri toplumsal sorunların açığa 

çıkarılması için mücadele ederken, gelecek kuşaklar için önemli derslerin çıkarılmasına 

öncülük etmelidir. Rotha’nın ifadeleri hem İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde hem de Üçüncü 

Sinemanın doğuşunda kendini gösterir. Ülkelerin toplumsal olarak karanlık olduğu 

dönemlerde yönetmenler, seyirciyi gerçekliğe yakınlaştıran bir anlatımın peşinde koşarak 

gerçeğin izini sürerler.  

Buna bağlı olarak politik gelişmeler, ülkelerin sinemalarının gelişim süreçlerini etkilemiştir. 

Dönemin erişilebilir araçlarıyla film çekme olanağı bulan sinemacılar en karanlık ortamlarda 

bile sinemayı kültürel alanda bir mücadele aracı olarak kullanmayı başarmışlardır. Latin 

Amerika Sinemasında özgün ve incelikli bir sinema üslubuna sahip Şili sinemasının, tarihsel 

gelişim sürecinde yaşadığı darbe, Şilili sinemacıların sinema anlayışlarının önemli ölçüde 

belirginleştirmiştir.   
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Şili’nin Sürgün Sineması 

1970 seçimlerinde Salvador Allende’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması, sinema 

alanını da olumlu yönde etkilemiştir. Şili sinemasında daha önce, belgesel çalışmalarıyla 

ülkenin az gelişmişliğinin nedenleri üzerine eğilen sinemacılar, aydınların da desteğiyle bu 

çizgiyi geliştirmişlerdir (Teksoy, 2009: 657). 1970’te Allende döneminde ulusal sinema 

kurma çabaları engelleyici unsurlarla karşılaşmıştır. Başkan Allende’nin ulusallaştırma 

politikalarına yanıt olarak Amerika’nın Şili’de kurduğu güçlü ekonomik ve kültürel 

egemenliği devam ettirmek istemesi ulusal sinema kurma çalışmalarını sekteye uğratmıştır. 

Bu baskıları ve yaptırımları görünür kılan örnekler arasında Santiago’da film gösteren 31 

sinemanın yirmi yedisi ve 12 dağıtımcının sekizinin Kuzey Amerikalıların elinde yer alması 

gösterilebilir. Ayrıca sinema perdelerinde ve televizyonlarda Amerikan yapımlarının %95 

oranında (Armes, 2011: 348)  yer kaplaması, Şili’nin kültürel olarak dışarıya bağlılığını ve 

neden kültürel anlamda Şilili sinemacıların ulusal bir sinema dili kurma çabasında 

olduklarını göstermesi adına önemlidir. Üçüncü sinemanın ortaya çıkmasındaki temel 

sebeplerinden biri de kültürel sömürgeleşmeye karşı durmaktır. Bunu da Şili sineması 

örneğinde görmek mümkündür.  

Bütün bu engellere rağmen Şili’nin genç ve cesur yönetmenleri ulusal bir sinema kurma 

çabalarını devam ettirmişlerdir. Bu yönetmenler arasında Raul Ruiz, Miguel Littin, Helvio 

Sotto ve Patricio Guzman gibi Şilili sinemacılar yer alır. Madrid’de sinema öğrenimi gören 

Patricio Guzman, Allende’nin iktidara gelmesi üzerine Chile Films’in (Şili Filmlerinin) 

belgesel bölümünün yöneticiliğine atanmıştır. Guzman, belgesel bölümünün başına geçer 

geçmez, tıpkı İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde olduğu gibi kamerasını güncel olaylara, 

sokaklara, fabrikalara çevirerek toplumsal sorunları görünür kılan belgesel filmlere imza 

atmıştır. Patricio Guzman’ın filmografisinde en önemli çalışması olarak ön plana çıkan La 

Batalla de Chile (Şili Savaşı, 1973-1976) adlı üçlemesidir. Bu belgesel film, toplumsal bir 

dönüşümü belgelemektedir (Teksoy, 2009: 660).  

Şili Savaşı filmi üç bölümden oluşmaktadır ve dört buçuk saat sürmektedir. Şili Savaşı’nın 

birinci bölümünde, Allende’nin başkan olmasının ardından yükselen muhalefetin karşı 

kampanyaları, sokak gösterileri ve sendikacılar arasındaki bölünme yer alırken, ikinci 
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bölümde, Allende’nin yaptığı konuşmalar ve basın toplantıları, üçüncü bölümde ise, ağırlıklı 

olarak darbeye giden süreci hızlandıran kamyoncuların grevi üzerinde durulmuştur (Ulusay, 

2020: 380- 381). Şili’nin travmatik geçmişini başlatan gelişme 11 Eylül 1973 yılında 

yaşanmıştır. General Augusto Pinochet yönetiminde bir askeri cuntanın iktidara el koyarak 

Salvador Allende’yi öldürmesi, partileri kapayarak ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmasıyla 

birlikte Şili’nin karanlık günleri başlamıştır (Teksoy, 2009: 657).  

1973 yılında başlayıp 1990 yılına kadar devam eden General Pinochet iktidarının 

başlamasıyla beraber sinema ile ilgilenen herkes ya hapse atılmış ya da sürgüne yollanmıştır. 

Pinochet iktidarı süresince Şili'de sadece 1 filmin üretilmesi askeri yönetim boyunca 

sinemasal üretimlerin durduğunu açıkça göstermektedir. Buna karşılık sürgün edilen 

sinemacılar gittikleri yerlerde 170'den fazla kısa ve uzun metraj film çekmişlerdir. Zamanla 

sürgüne giden yönetmenler Avrupa’da yeni bir Şili sineması oluşturmuşlardır. 1990 yılında 

son bulan Pinochet iktidarı sonrası sansür yavaş yavaş kalkmaya başlayınca geçmişle 

hesaplaşma filmlerinin dönemi başlamıştır. Sürgünde yer alan yönetmenler Şili'de gelişen 

olayları, askeri darbeyi, işkenceleri, kayıpları, baskıları konu alan filmler çekmişlerdir. 

Pinochet rejiminin karanlık yüzünü anlatan çok sayıda belgesel film çekilmiştir (Sivaslıoğlu, 

2011: 35).  Bu nedenle belgesel sinema, geçmişteki kaçınılan sorunlara ışık tutması 

bakımından Şili sinemasında önemini ve güncelliğini korumaktadır.  

Şili sinemasının kurucularından olan Guzman ve Littin, Şili’de sivil yönetime geçilmesinden 

sonra, ülkelerinin yakın tarihinde yaşananların unutulmasına yönelik geçmişi hatırlatmaya 

kararlı filmler yapmışlardır (Ulusay, 2020: 382). Guzman, Şili Savaşını gösterebilmek 

amacıyla döndüğü ülkesinde, genç kuşaklara yakın geçmişte olanları aktarabilmek amacıyla 

İnatçı Bellek (1997) adlı bir belgesel hazırlamıştır. Yönetmen daha sonra 2004 yılında 

Salvador Allende adlı bir belgesel çekerek hakikatin sinemasına katkı sağlamıştır (Teksoy, 

2009: 661). Meksika ve İspanya’da geçen sürgün yıllarından sonra Şili’ye dönen Miguel 

Littin  ise  Kendi Labirentinde Allende (Allende en su laberinto, 2014) adlı yarı belgesel 

filminde, Allende’nin en yakın yardımcılarıyla birlikte geçirdiği son yedi saatini anlatarak 

belleğin sinemasına katkıda bulanan yönetmenlerden arasındadır (Ulusay, 2020: 387). 
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Geçmişin İzini Sürmek: Nostalgia for the Light Belgeselinin Çözümlenmesi  

Filmin Konusu 

Nostalgia for the Light belgeselinin merkezini darbeyi bizzat yaşayan ve darbenin yıkıcı 

etkilerine maruz kalanların yaşadıkları hikâyeler oluşturur. Bu hikâyelerin çoğunun çizildiği 

yer Atacama Çölü’dür. Çünkü Atacama çölü, Pinochet darbesinde kaybolan binlerce kişinin 

mezarı olmuştur. Uçsuz bucaksız bu çölde nereye gömüldüğü bilinmeyen Şililerin yakınları, 

aile fertlerini aramak için çölü adeta elekten geçirirler. Nostalgia for the Light belgeseli 

ailelerin küçücük bir kemik parçasını bulmaya çalışmasına odaklanırken, bir yandan 

arkeologların ve gökbilimcilerin geçmişin izlerini arayışlarına tanıklık eder. Gökbilimciler ve 

arkeologlara geçmişin izlerine erişme imkânı veren çölün doğası sayesinde araştırmacılar, 

çalışmalarını ve incelemelerini burada yoğunlaştırırlar. Guzman üç farklı grup üzerinden 

geçmişin izini sürmeye çalışırken, geçmişi yaşayan kişilerin tanıklığına başvurarak Şili’nin 

travmatik geçmişiyle seyirciyi yüzleştirir. 

Çalışmada ele alınan Nostalgia for the Light belgeseli, Patricio Guzman’ın Şili’nin yakın 

tarihini sorguladığı üçlemenin ilk filmidir. Üçlemenin diğer filmleri arasında El Boton de 

Naca (Sedef Düğme, 2015) ve La Cordillera de Los Suenos (Rüyaların Dağları, 2019) yer 

alır. Bu üçlemenin ortak özelliği; Guzman’ın Şili’nin politik tarihini doğayla ilişki kurarak 

anlatmasıdır. Nostalgia for the Light belgeselinde Şili’nin uçsuz bucaksız Atacama çölü 

anlatının merkezinde yer alırken, Sedef Düğme’de Pasifik Okyanusu; Rüyaların Dağlarında 

ise Şili’nin And Dağları üzerinden Pinochet darbesinin izlerine, bizzat travmatik durumu 

yaşayanlara başvurularak bir sorgulama gerçekleştirilir ve darbenin yol açtığı yıkım farklı 

boyutlarıyla ele alınır.  

Filmin Çözümlenmesi 

Guzman, diğer belgesel filmlerinde olduğu gibi bu belgeselinde de üst ses olarak görüntülere 

eşlik eder. Filmin başında seyirciyi çocukluğunun barış dolu Şili’sine doğru bir yolculuğa 

çıkaran Guzman, çocukluğundaki dünyayı betimlerken huzur dolu günlerinin bir anda bir 

devrim rüzgârıyla paramparça olmasını şiirsel bir anlatımla dile getirir.   

Guzman belgesel çalışmasında ilk olarak gökbilimcilerin çalışmalarına odaklanır. Bir grup 

astronot, Atacama Çölünde, gökyüzüne elleriyle dokunabileceklerini keşfetmiştir. Bu 
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nedenle dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamları dünyanın en büyük teleskobunu 

Şili’de kurmuşlardır. Bir süre sonra, darbeyle kesintiye uğrayan demokratik hayat gibi bilim 

de durma noktasına gelmiştir. Yabancı meslektaşlarının desteğiyle Şilili astronomlar her şeye 

rağmen geçmişin gizemini çözmeye devam etmişlerdir. Gezegenlerin, galaksinin ve 

yıldızların nasıl oluştuğunun arayışında olan gökbilimciler için kökenlerle ilgili tüm sorular 

cevaplanmayı bekleyen sorulardır. Bu nedenle geçmişi inceleyen bir arkeolog gibi 

gökbilimciler, gezegenin sırlarını ve kökenini çözebilmek için araştırmalarını Atacama 

çölünde gerçekleştirirler.   

Nostalgia for  the Light filminde geçmişin izini süren Guzman, gökbilimcilerden sonra 

arkeologların neden bu çölde yer aldığının cevabını arar. Arkeologlar ile gökbilimcilerin 

Atacama çölünü paylaşmasını Guzman, Lautaro Nunez isimli bir arkeoloğun görüşüne 

başvurarak yanıtlar. “Burada geçmiş, başka bir yerden daha erişilebilir. Gökyüzünün 

saydamlığı, uzayın arkeologları için ne ise, kuru iklim bizim için de odur. Geçmişten gelen 

kanıtlara ulaşımımızı kolaylaştırır. Aynı toprakları paylaşmamızın temel sebebi budur”. 

Çölün doğası arkeologların bu bölgede çalışmasını ve geçmişe dair bilgilere erişimini 

kolaylaştırmaktadır. Çölde nemin olmaması kayalara ve dağlara yapılan resimleri ve 

çizimleri tarih öncesinden günümüze taşıma imkânı yaratmıştır.  

Guzman ise Atacama çölünü geçmişe açılan bir geçit olarak tanımlar. Hayatları sonsuza 

kadar etkileyecek keşiflere olanak veren bu çöl aynı zamanda, Pinochet döneminin sır olarak 

kalmasını istediği geçmişin izleriyle doludur. Çölün katmanlı yapısı, her katmanında bir 

hikâyeyi barındıran yapısı çölün arkeologlar ve gökbilimciler dışındaki ziyaretçilerini açığa 

çıkarır. Çünkü bu çölde, gözlem evlerinin yakınında, Pinochet diktatörlüğünün en büyük 

toplama kampı yer almıştır. Askeri rejim darbeden sonra eski bir maden ocağına siyasi 

mahkûmları yerleştirmiştir. Darbe sonrası bir kamp inşa etmek zorunda kalmayan askeri 

rejim, maden ocağının çevresini dikenli teller çekerek binlerce kişilik hapishaneyi bu şekilde 

oluşturmuştur.  

Belgesel filmde geçmişin tanıklığını yapacak ilk kişi 1973 darbesinde bu toplama kampında 

siyasi bir mahkûm olarak yer almış ve kamptan sağ olarak kurtularak hayatta kalmayı 

başaran Luis Henriquez’dir. Guzman, “tarihin taşıyıcısı” olarak nitelendirdiği Luis’in 
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anlattıklarıyla geçmişin sır kalan yönlerini aydınlatmaya çalışır. Henriquez’in bu kampta 

ayakta kalmasını sağlayan şey gökyüzü olmuştur. Yıldızları izleyen bir grupta yer alan Luis, 

astronomiyle ilgilenerek askeri rejimle yitip giden özgürlüğünü yeniden yakalama imkânı 

bulmuştur. Ama askeri rejim, astronomi derslerini mahkûmların takımyıldızlara bakarak 

kaçabileceği için yasaklamıştır. Askeri rejim ile giden özgürlük ve bağımsızlık kavramlarını 

Luis, yeniden gökyüzüne bakarak yakalayabilmiş ve bu kamptan sağ olarak kurtulabilmiştir. 

Guzman, Luis’in anlattıklarıyla seyirciyi Şili’de yaşanan darbe sonrasına götürür. Askeri 

rejimin gözetiminde olan bir kampta neler yaşandığına, seyirci yakından şahitlik eder; çünkü 

Luis, kurmaca bir karakter değildir. Darbeyi bizzat yaşamış ve darbe sonrasında askeri rejim 

tarafından mahkûm edilmiş gerçek bir kişidir. Kendi yaşadıklarını kendi ağzından aktararak 

geçmişin sır olarak kalmasını engellemeye yardımcı olan tarihin taşıyıcısıdır. Bu nedenle 

bastırılan ve saklanan geçmiş belgesel film yöntemlerinden biri olan tanıklığa başvurma 

tekniğiyle ortaya çıkarılır.  

Nostalgia for the Light belgeselinde kamptan sağ kurtulamayanların hikâyesi de anlatılır. 

Gökbilimciler ve arkeologlar dışında bir başka grup çölde geçmişin izlerini aramaya çıkar. 

Bunlar, darbe sonrası yakınlarından haber alamayanlardır. Kimisi çocuğunu, kimisi 

kardeşini, kimisi bir yakınını kaybetmiş bu kadınlar Calama Kadınlarıdır. 28 yıldır ellerinde 

kürekler, yakınlarına dair bir ize ulaşmaya çalışan bu kadınlardan Gaspar Galaz, geçmişin 

izini sürdükleri için kendilerine karşı olanlara oldukça sitemlidir. Bu sitemini şu sözlerle dile 

getirir: “İnsanlar her şey geçmişte kaldı, yeter artık diyorlar. Söylemesi kolay. Sevdiklerimizi 

buluncaya kadar hiçbir zaman huzur bulamayacağız”. Galaz, uçsuz bucaksız bu çölde 

yakınlarından arda kalan küçük bir kemik parçasını bulmanın bile onları huzura 

kavuşturacağını dile getirir.   

Atacama Çölünün doğası sayesinde ölülerin adeta bir mumya gibi bulunması gereken yerde, 

çölün her tarafına yayılan kemikler diktatörlük sisteminin acı gerçekleriyle aileleri 

yüzleştirir. Çünkü diktatörlük, karanlık geçmişe kimsenin ulaşamaması için cesetleri 

mezarlarından çıkartarak parçalara ve kemiklere ayırmıştır. Bazı ölülerin kemikleri çölde yer 

alırken, bazıları da hiç bulunmasın diye dağlara, denizlere, madenlere ve göllere atılmıştır. 

Guzman, bu belgesel filmi çekerken, kaybolan kadın mahkûmlara ait cesetler, gölün başka 

bir bölümünde bulunmuştur. Kaybolan kadın mahkûmların mezarları anlatılanlara paralel 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

633 

 

olarak belgeselde yer almaktadır. 1990 yılında ulaşılan bir başka toplu mezar da arşiv 

görüntüsü olarak sunulur. Belgesel filmin gerçekliğe dayanan anlatı yapısı sayesinde 

seyirciye geçmişi eleştirme ve sorgulama imkânı yaratılır. Guzman belgesel filmin genelinde 

geçmişe dair belge görüntüler sunarak ve darbenin yıkıcı etkilerine maruz kişilerin 

tanıklığına başvurarak geçmiş hakkında daha fazla sorunun sorulmasına imkân veren bir 

anlatım sergiler. Belgesel filmin amacı da burada yatmaktadır. 

Guzman, darbenin yol açtığı hasarı kayıplarını arayanların tanıklığına başvurarak göstermeye 

çalışır. Tanıklığına başvurduğu kadınlardan biri de Violete Berrios’dur. Violete, yakınını 28 

yıldır arayan Calama Kadınlarından bir tanesidir. Violete kendini Şili’nin cüzzamı olarak 

tanımlar. Violete’in kendini bu şekilde tanımlama girişimi geçmişin izini sürmek 

istemesinden kaynaklıdır. Çünkü Şili’nin karanlık geçmişi kimileri için unutulmalı ve 

hatırlanmamalıdır. Guzman’ın aramaya devam edecek misiniz sorusuna ise Violete’nin 

verdiği cevap hakikati arama çalışmalarının devam edeceğini gösterir: “Ne kadar sürerse o 

kadar aramaya devam ederiz. 70 yaşındayım. Bana söylenenlere kolay kolay inanamıyorum. 

Bana inanmamayı öğrettiler. Ama umut bize güç veriyor. Bütün halinde götürdüler, tek bir 

parçasını istemiyorum. Bugün onu bulsam, yarın ölmeye razıyım. Ama onu bulmadan ölmek 

istemiyorum”.  

Nostalgia for the Light belgeselinde Miguel ve onun eşi Anita’nın hikâyesi önem taşır. 

Miguel Lawner, Guzman’a göre anıların mimarıdır. Çünkü Pinochet’in inşa ettiği beş 

tutuklama merkezinde bulunan Miguel, bu hapishaneleri zihnine kazıyarak, Şili’nin askeri 

yönetiminde kalan mahkûmların nasıl bir ortamda yaşam savaşı verdiğini bütün dünyanın 

gözleri önüne serme cesaretini göstermiştir. Hatta ordu, söktükleri kampların çizimlerini 

gazetelerde gördüğünde çok şaşırmıştır ve bu anıların mimarını merak etmiştir. Miguel, 

Şili’nin travmatik geçmişinin bir daha yaşanmaması için askeri rejimin karanlık taraflarını 

gözler önüne sererek hatırlama edimini güçlendirirken, eşi Anita ise Miguel’in tam tersi 

unutma edimi içerisinde yer almaktadır. Çünkü Miguel’in eşi Anita, Alzheimer hastalığı 

sebebiyle geçmişini ve bugününü unutmaya başlamıştır. Miguel ve eşi Guzman’a göre 

Şili’nin metaforudur.  



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

634 

 

Bir tarafta geçmişini unutan Anita, bir tarafta inatla geçmişle hesaplaşmak için hatırlayan ve 

hatırlatan Miguel. Travmatik bir geçmişe sahip toplumlarda geçmiş, unutma ve hatırlama 

diyalektiği arasında geçer. İktidarlar geçmişi unutturma ve bastırma politikaları izlerken kimi 

zaman ise geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma politikaları da gün yüzüne çıkar (Sancar, 2016: 

58). Bu nedenle Guzman, Nostalgia for the Light filminde Miguel üzerinden, hatırlayarak 

geçmişle hesaplaşmanın ve özgürleşme vaktinin geldiği mesajını verir.    

1973 yılında yaşanan darbenin ardından binlerce Şilili öldürülmüş, işkence görmüş, 

kaybolmuş ve sürgün edilmiştir. Nostalgia for the Light belgeselinde Guzman, Victor 

Gonzalez isimli gözlemevinde çalışan bir Şililinin yaşamına odaklanarak sürgün edilen 

hayatların travmatik durumlarını yansıtır. Annesi diktatörlük döneminde Şili’den sınır dışı 

edilen Victor, vatansız bir çocuk olarak kendini tanımlar. Victor, günümüzde gökyüzünün 

gizemini çözmeye çalışırken annesi ise işkenceye maruz kalan eski mahkûmlarla 

ilgilenmektedir. Ülkelerinden darbe nedeniyle sürgün edilen anne ve Victor’un şimdisini, 

geçmişlerinde yaşadıkları travmatik durumlar belirlemiştir. Victor ve annesinin seçtikleri 

mesleklerde geçmiş, çalışmalarının çekirdeğini oluşturmaktadır. Sürgün edilen bu hayatların 

amaçları iyi bir gelecek inşa etmek için geçmişten ve tarihten ders çıkarmak ve bu çıkarımları 

gelecek kuşaklara aktarmaktır. Guzman’ın da bu belgesel film çalışmasıyla yapmak istediği 

şey tam da budur.  Belgesel filmde tanıklara başvurarak, arşiv görüntüleri kullanarak 

bastırılan ve yok sayılan geçmişi gün yüzüne çıkaran Guzman, hesaplaşmak ve bu şekilde 

gelecek kuşaklara önemli mesajlar vermek amacındadır. Guzman, darbeyle birlikte ortadan 

bir anda kaybolanların da hikâyesine odaklanır. Violentina, annesi ve babasını darbeden 

sonra bir daha görmemiş, büyükbabası ve büyükannesi tarafından büyütülen bir Şililidir. 

Şili’deki astronomi organizasyonunda çalışan Violentina, bir yaşındayken yaşadığı darbeyle 

değişen hayatını ve bakış açısını anlatır. Kaybolan geçmişinin acısını, yokluğunu ve kaybını 

tıpkı sürgün edilen Victor gibi gökyüzünü inceleyerek unutmaya çalışır. Geçmişlerinde 

kayıpları olan bu insanların şimdilerini, geçmiş travmatik durumları belirlemiştir. Filmde 

tanıklığına başvurulan Violentina ve Victor’un hayatında bunu görmek mümkündür.   

Bilim adamları 10.000 yıl önce Atacama çölünde deniz tarafından yıkanan çakılları 

toplayarak antik zamana dair bilgiler edinirken, şimdinin bilim adamları darbe sonrası 

dağılan hayatları çölden, gölden ve madenden toplayarak geçmişin izlerini ve kaybolanların 
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kalıntılarını sınıflandırarak arşivlerler. Guzman’a göre bu arşivlemenin sonucunda geçmişin 

acı dolu gerçeklerinden arda kalanlar belki bir anıtın içine konularak, belki de bir müzede 

sergilenerek, belki de yeniden bir mezara konularak onlara gereken saygı duruşu sağlanabilir. 

Böylece geçmişini, yakınlarını kaybedenlerin acıları bir nebze de olsa dindirilebilir.   

Belgeselin sonunda Guzman’ın şu ifadeleri film boyunca anlatılanları özetler niteliktedir: 

“Anısı olan kişi, şu anın kırılganlığında hayatta kalmayı başarabilir. Olmayan ise hiçbir yerde 

yaşayamaz”. Calama Kadınlarının hakikati arama çalışmalarının yıllardır sürmesi bu cümlede 

yatmaktadır. Geçmişleri darbe ile yok edilen, gizemli ve sır içinde bırakılan bu kadınların tek 

amacı aile fertlerinin kalıntılarına ulaşmaktır. 28 yıldır ailelerinin kalıntılarını uçsuz bucak 

toprakların altında arayan kadınlar, acıyla yüzleşmeyi göze alarak geçmişin izini sürmeye 

devam ederler. Sevdiklerinden arda kalan bir kemik parçası bile umudu diri tutmaya 

yetecektir. Nostalgia for the Light belgeselinde Guzman, sinemanın politik arkeoloğu olarak 

geçmişin acı dolu sayfalarını, hesaplaşmak ve sorgulamak amacıyla aralar.  

 

Sonuç 

Hasan Akbulut (2010: 122) son dönem Türkiye’deki belgesel filmlerinde öne çıkan 

özellikleri derlediği çalışmasında çeşitli örneklerle belgesel sinema hakkında bilgi verir. Son 

dönem belgesel filmlerinde; bir dış sesin/anlatıcının eşlik ettiği, konusunu nesneleştiren, 

konuya ve özneye kendi sesiyle konuşma olanağı veren, onu diyaloga çağıran; gözlemsel, 

etkileşimsel ve de düşünümsel tarzların ön plana çıktığına vurgu yapar. Bu belgesellerin en 

önemli özelliklerinden biri de tarihin resmi inşasında sesleri işitilmeyenlerin sesine aracılık 

etmesidir. Akbulut’un bu değerlendirmesinde sıralanan özellikler, Patricio Guzman’ın 

Nostalgia for the Light belgeselinde bulunmaktadır.   

Nostalgia for the Light belgesel filminde dış ses olarak olayların anlatımına katkı sağlayan 

Guzman, mikrofonunu darbenin yıkıcı etkilerini bizzat yaşamış kişilere uzatarak bireysel 

hikâyelerle geçmişin izini sürmeye çalışır. Bastırılan ve yok sayılan geçmiş, tanıklığına 

başvurulan kişilerin anlattıklarıyla görünür hale gelir. Belgesel film, geçmişin görünür hale 

geldiği bu acı hikâyelerle, geçmiş hakkında daha fazla sorunun sorulmasına imkân verir. 
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Darbeyi bizzat yaşamış ve sürgün edilmiş Guzman da, tarihin resmi inşasında sesi bastırılan 

kişilerle kurduğu diyalog sayesinde resmi tarihi ters yüz eder.  
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Özet  

Bu araştırma, bir devlet ve bir vakıf üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda 

okuyan öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 2021 bahar yarıyılında sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 396 öğrenci, araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Veriler; Öğrenci bilgi formu, Duygusal Zeka Ölçeği ve 

Girişimcilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikler, Kruskal Wallis Testi, Anova Testi, Mann Whitney U Testi, Spearman Korelasyon 

Testi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ve 

girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu 

bulguya göre; öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimleri de 

artmaktadır. Ayrıca toplam puan ortalamalarına göre öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik 

eğilimlerinin ortalamadan yüksek olduğu söylenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Duygusal Zeka, Girişimcilik  

Abstract 

This research was conducted as a descriptive study in order to determine the relationship 

between emotional intelligence and entrepreneurship tendencies of students studying at a 

vocational school of health services of a state and a foundation university. The sample of the 

research consists of 396 students studying at the vocational school of health services in the 

spring semester of 2021 and agreeing to participate in the research. Data; Student information 
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form was collected using Emotional Intelligence Scale and Entrepreneurship Scale. Descriptive 

statistics, Kruskal Wallis Test, Anova Test, Mann Whitney U Test, Spearman Correlation Test 

were used to evaluate the data. As a result of the correlation analysis, it was determined that 

there was a moderate and positive relationship between the students' emotional intelligence 

levels and their entrepreneurial tendencies (p<0.05). According to this finding; As the emotional 

intelligence levels of the students increase, their entrepreneurial tendencies also increase. In 

addition, it can be said that the emotional intelligence and entrepreneurship tendencies of the 

students are higher than the average according to the total score averages. 

Keywords: Student, Emotional Intelligence, Entrepreneurship 

Giriş 

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını gözleme, farklı duygular 

arasında ayrım gerçekleştirme ve bunları uygun şekilde etiketleme ve duygusal bilgiyi düşünme 

ve davranışa rehberlik ederek kullanma yeteneği olarak tanımlanabilir. Duygusal zeka, aynı 

zamanda kişilerarası dinamiklerin düşünce ve anlayışını geliştirmek için zeka, empati ve 

duyguları birleştirme yeteneklerini de ifade etmektedir. Bununla birlikte, terminoloji ve aynı 

zamanda işlemler dikkate alınarak duygusal zekanın tanımına ilişkin tartışmalar bulunmaktadır 

(Ebrahimi vd., 2018:438). Duygusal zeka geleceğimiz olan üniversite öğrencileri için olmazsa 

olmaz bir özelliktir. Duygusal zeka bireye gerek okul gerekse iş hayatında olumlu bir çok özellik 

kazandırdığı için fayda sağlamaktadır.  

Girişimci ve girişimcilik halen dünyada akademik kurumların ve araştırmacıların ilgisini 

çekmekte olan bir fenomendir. Yüksek öğretimde, özellikle, öğrenciler, kolejler ve 

üniversitelerin yönlendirdiği yüksek talebe, lisans ve lisansüstü düzeyinde yeni kurslar ve ana 

dallar eklenerek yanıt verilmektedir. Ayrıca birçok kolej ve üniversite ve kar amacı güden ve 

gütmeyen varlıklar girişimcilik merkezleri kurmaktadır (Alsaaty vd., 2014:5). Girişimcilik, iş 

hayatında daha atılgan ve cesaretli olma, kendi kararlarını kendi verebilme ve uygulama gibi 

cesur adımlar atmak konusunda kişiyi motive etmektedir. Günümüzde kendi işini kurmak isteyen 

ya da hayatına yön vermek için değişik planları olan özellikle üniversite gençliğinin girişimcilik 

eğilimlerinin yüksek olması beklenmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda başarı 

için bu iki kavramın iç içe geliştiği söylenebilir ve bu nedenle de duygusal zeka düzeyleri ile 
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girişimciliğin güçlü bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle duygusal zeka düzeyleri ve 

girişimcilik eğilimi ilişkisinin incelendiği bu çalışma planlanmıştır.  

1. Duygusal Zeka ve Girişimcilik 

Duygusal zeka, son yıllarda araştırma çevrelerinde oldukça ilgi görmüş olup, birçok konu ve 

değişken duygusal zekaya atfedilmiştir ve Goleman gibi bir çok kişi, hayatta başarıyı öngörmede 

duygusal zekayı, zeka katsayısı kadar önemli ve dikkate değer şekilde tanımlamaya çalışmıştır. 

Empati, özellikle duygusal zekanın önemli yönlerindendir ve araştırmacılar yıllardır empatinin 

mesleki başarıyı geliştirmeye katkıda bulunduğunu bilmektedir. Bu tarz duyurular önemli ölçüde 

genişletilmiş ve sonunda Goleman 1998 yılında duygusal zekanın, zeka katsayısı ve diğer teknik 

becerileri ikiye katladığını öne sürmüştür. Goleman, duygusal zekanın, insan zekasının, 

duyguların farkında olma ve duygularını yaşamda uygun kararlar verebilmek için kullanma ve 

mental rahatsızlıklara ve psikolojik travmalara katlanabilme kabiliyetini içeren bir başka yönü 

olduğunu düşünmektedir. Hein’in duygusal zeka kavramı dört çeşit kabiliyetten meydana 

gelmektedir. Birincisi, duyguları algılamadır. Bu kabiliyet - kişinin kendi duygularını tanımlama 

kabiliyeti de dahil olmak üzere- yüzler, resimler, sesler ve kültürel eserlerde yer alan duyguyu 

algılama ve deşifre etmesidir. Duyguları algılama, duygusal bilginin bütün süreçlerini imkanlı 

kılması nedeniyle, duygusal zekanın temel bir yönünü temsil etmektedir. İkincisi, duyguları 

kullanmadır. Duyguları kullanma; düşünme ve problem çözme gibi çeşitli bilişsel aktiviteleri 

kolaylaştırmak için duyguları kullanma kabiliyeti anlamına gelmektedir. Duygusal bakımdan 

zeki olan kişi, elinde bulunan göreve en iyi şekilde adapte olabilmek için değişmekte olan ruh 

hallerinden bütünüyle faydalanabilmektedir. Üçüncüsü, duyguları anlamadır. Duyguları 

anlamak, duygu dilini anlama ve duygular arasındaki karmaşık ilişkileri değerlendirme 

kabiliyetidir. Örneğin, duyguları anlamak, duygular arasındaki ihmal edilen değişimleri anlamak 

için duyarlı olma kabiliyetini ve duyguların zaman içinde nasıl geliştiğini tanımlama ve farketme 

kabiliyetidir. Dördüncü ise, duyguları yönetmedir. Duyguları yönetme, hem kendi duygularımızı 

hem de başkalarının duygularını düzenleme kabiliyetidir. Sonuç olarak, duygusal olarak zeki 

olan kimse, duygularından hatta olumsuz olanlarından bile yararlanabilmekte ve amaçlanan 

hedeflere ulaşmak için duygularını kullanabilmektedir (Kashani vd., 2012:1270-1271).  

Girişimcilik, son 30 yılda dünyada görülen tartışmasız en büyük ekonomik güç olarak ortaya 

çıkmıştır. Ekonomik gelişmenin ve üniversitelere özgü iş programlarının bile odak noktası 
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girişimciliğe kaymıştır. Ekonomideki girişimcilik rolüne olan ilginin artması, girişimciliği 

geliştiren faktörlerin belirlenmesine katkıda bulunmak için yapılan araştırmaların çoğalmasına 

sebep olmuştur. Girişimcilik düzeyleri ülkelere ve zamana göre farklılık göstermektedir. 

Girişimciliğin gerek sebep gerekse sonuçları, devletler, politikacılar ve bilim adamları arasında 

önemli ve geniş kapsamlı bir çekişme meselesi haline gelmiştir. Yüksek düzeyde bir girişimcilik 

faaliyetinin vatandaşlara, rekabet, yenilik, ekonomik büyüme, istihdam ve refah gibi konularda 

katkıda bulunduğu varsayılmakta ve gösterilmektedir (Raposo&Paço, 2011:453).  

Kişisel özellikler girişimcilik eğilimini etkileyen faktörlerden birisi olup, bu özellikler genel ve 

özel kişilik özellikleri olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Genel kişilik özellikleri 

deneyime açık olmak, nevrotiklik, dışadönüklük, arkadaş canlısı olma ve dürüstlük olmak üzere 

beş tane iken; özel kişilik özellikleri ise denetim odağı, başarma ihtiyacı, özerklik, risk alma, 

yenilikçilik ve öz-yeterliktir (Israr &Saleem, 2018:4).  

2. Yöntem 

2.1.Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki 

ilişkinin belirlenmesidir.  

2.2.Araştırmanın Problemi ve Türü 

Araştırmanın problemi, öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki 

ilişkilerin incelenmesidir. Ayrıca araştırmanın diğer bir problemi ise duygusal zeka ve 

girişimcilik değişkenlerinin, demografik değişkenler açısından istatistiksel olarak farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemektir. Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmada iki ve daha 

fazla değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır.  

2.3.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini bir devlet ve vakıf üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 2021 bahar yarıyılında sağlık hizmetleri 

meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 396 öğrenci, araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır.  

2.4.Veri Toplama Araçları 
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Veriler; Öğrenci bilgi formu, Duygusal Zeka Ölçeği ve Girişimcilik Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır.  

Demografik Bilgi Formu: “Demografik Bilgi Formu” öğrencilerin demografik, sosyo-ekonomik 

özelliklerini içeren 12 sorudan oluşmuştur.  

Duygusal Zeka Ölçeği: Duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesi için Hall tarafından 1999 

yılında geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ergin (2000) tarafından yapılan 

Duygusal Zeka Değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, duygularının farkında olma (6 

madde), Duygularını Kontrol Etme (6 madde), Kendini Motive Etme (6 madde), Empati (6 

madde), Sosyal Beceriler (6 madde) olmak üzere 5 alt boyuttan ve 30 sorudan oluşmakta olup, 

ölçek maddeleri arasında ters kodlu ifade bulunmamaktadır. Likert tipindeki ölçek 1:Tamamen 

katılmıyorum, 6: Tamamen katılıyorum, şeklinde puanlanmaktadır. Alt ölçeklerin 

hesaplanmasında alt ölçeklerin puanları toplanmakta ve alınan puanların toplamı duygusal zeka 

toplam puanını vermektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça duygusal zekanın söz konusu alt 

boyutu duygusal zekanın yüksek olduğunu göstermektedir. Duygusal Zeka Değerlendirme 

Ölçeğinin puanlaması şöyledir;  duygularının farkında olma ve empati ölçekleri puanı 25 ve altı 

ise düşük, 26-30 arası ise normal ve 31 ve üzeri ise yüksek,  duygularını kontrol etme alt ölçeği 

puanı 26 ve altı ise düşük, 27-31 arasında ise normal ve 32 ve üzeri ise yüksektir. Kendini 

motive etme alt ölçeği puanı 26 ve altı ise düşük, 27-30 arasında ise normal ve 31 ve üzeri ise 

yüksektir. Son olarak sosyal beceriler alt ölçeği puanı 24 ve altı ise düşük, 25-29 arasında ise 

normal ve 30 ve üzeri ise yüksektir (Cerit, E, 2018:30-31).  

Girişimcilik Ölçeği: Girişimcilik düzeyini ölçmek için, 36 maddeden ve tek boyuttan oluşan 

(Yılmaz, E ve Sünbül, A: 2009)’nın geliştirip geçerlilik ve güvenirliğini de yaptıkları 5 dereceli 

Likert tipi ‘’Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar girişimciliğin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise düşük olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesi için geliştirilen kriterler; 

36-64 puan arası çok düşük girişimcilik, 65-92 puan arası düşük girişimcilik, 93-123 arası orta 

düzeyde girişimcilik, 124-151 arası yüksek düzeyde girişimcilik ve 152-180 puan arası çok 

yüksek girişimcilik şeklindedir (Yılmaz, E ve Sünbül, A: 2009).  
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Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis Testi, Anova Testi, Mann 

Whitney U Testi, Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. 

3. Bulgular, Sonuç ve Tartışma 

Öğrencilerin %77’si kadın olup, %53’ü’si 18-20 yaş aralığındadır. %54,8’i okul başarısının orta 

düzeyde ve % 58,4’ü aile içi ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 

%69,9’u daha önce girişimcilik dersi almamış olup, %43,2’si mezun olduktan sonra kamuda 

çalışmayı planlamakta ve %87,4’ü sosyal ilişkilerde başarılı olduğunu belirtmiştir. 

Duygusal zeka toplam puan ortalaması 144,19±24,34 ve girişimcilik toplam puan ortalaması 

132,65±20,77 olarak bulunmuştur. Ayrıca toplam puan ortalamalarına göre öğrencilerin 

duygusal zeka ve girişimcilik eğilimlerinin ortalamadan yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

Ayrıca yapılan Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ve 

girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu 

bulguya göre; öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimleri de 

artmaktadır.  

Yapılan karşılaştırmalarda okunan bölüm, sosyal ilişkiler ve anne yaklaşımını duygusal zeka 

puanlarını etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Girişimcilik toplam puan ortalamalarını ise sosyal 

ilişkiler, baba yaklaşımı, okul başarısı, aile içi ilişkiler, çalışma durumu ve mezun olduktan 

sonraki planın (p<0,05). Sonuç olarak; sosyo demografik değişkenlerin öğrencilerin duygusal 

zeka ve girişimcilik toplam puan ortalamalarını etkilediği belirlenmiştir.  

Girişimcilik eğilimi ve duygusal zekası yüksek olan gençliğin iş hayatında daha başarılı bir profil 

çizmesi beklenmektedir. Bu iki kavramın güçlü bir ilişki içinde olması oldukça umut verici bir 

durumdur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok çalışma benzer sonuçlar vermektedir. Acar ve 

Uslu (2017)’nun çalışmasından elde edilen veriler; duygusal zekâ ile girişimcilik niyeti arasında 

duygusal zekâ alt boyutlarından empati, kişilerarası ilişkiler, iç motivasyon ve kendini bilme ile 

pozitif, ruh halini ayarlama ile negatif yönde bir ilişki saptandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Akpınar 

ve Alkış (2019)’ın çalışmasından elde edilen bulgulara göre; okunan bölüm ile duygusal zeka 

ortalamaları arasında bir fark bulunmamakta ancak girişimcilik eğilimi ortalamaları arasında fark 

bulunmaktadır. Ayrıca çalışmadan elde edilen bir başka bulguya göre de baba çalışma durumları 

açısından duygusal zeka ortalamaları arasında fark bulunmakta ancak girişimcilik eğilimi 

ortalamaları arasında fark bulunmamaktadır. Buna ek olarak öğrencilerin mesleki idealleri ile 
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duygusal zeka düzeyleri ve girişimcilik eğilimleri arasında istatistiksel olarak fark tespit 

edilmiştir.  

4. Öneriler 

Araştırma verileri bir devlet ve vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 

öğrencileri ile sınırlıdır. Daha fazla üniversite kapsama alınarak ve daha fazla öğrenci örnekleme 

dahil edilerek karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan, 1924 ilk mektep programından 2005 ilköğretim 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na kadar geçen süreçte değişen ilkokul programlarında yer 

alan tarih derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerin incelenmesi bu 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamı doğrultusunda doküman olarak 1924, 

1930, 1936, 1948, 1962, 1968, 1971 ilkokul programları; 1998 ve 2005 tarihli ilköğretim Sosyal 

bilgiler programları incelenmiştir. Elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemine dayalı olarak 

çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, değişen ilkokul 

programlarında tarih dersinde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerin 2005 tarihli programa 

kadar benzer şekilde, geleneksel öğretim anlayışı çerçevesinde olduğunu; 2005’te ise 

yapılandırmacı anlayış çerçevesinde oluşturulan sosyal bilgiler öğretim programı ile tarih 

konularının öğretim sürecinde kullanılan araç-gereç ve yöntem-tekniklerin, öğrenci merkezli 

olarak farklılıklar gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, tarih, sosyal bilgiler, öğretim programı 

A Study on Methods, Technıques, Tools and Materials Used in Hıstory Lessons in Primary 

School Currıcula From Past To Present 

Abstract 

The aim of this study is to examine the methods, techniques, tools and materials used in the 

teaching of history lessons in the primary school curricula, published by the Ministry of National 

Education, from the first school curriculum of 1924 to the 2005 Primary Education Social 
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Studies Curriculum. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was 

used in the study. In line with the scope of the research, primary school curricula of 1924, 1930, 

1936, 1948, 1962, 1968, 1971 and Primary Education Social Studies curricula dated 1998 and 

2005 were examined. The data obtained were analyzed based on the descriptive analysis method. 

When the results of the study are evaluated in general, it is possible to say that the methods, 

techniques, tools and materials used in the history lesson in the changing primary school 

curricula were similar until the 2005 curriculum, i.e. within the framework of traditional teaching 

understanding, whereas after 2005, when the social studies curriculum was created within the 

framework of the constructivist approach, the tools, materials, methods and techniques used in 

the teaching process of history, tended to have a student-centered orientation. 

Keywords: Primary school, history, social studies, curriculum 

Giriş 

Eğitim; belirlenen eğitim ve öğretim hedefleri doğrultusunda istendik yönde davranış ve biliş 

kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Burada istendik yöndeki davranışı ve bilişi 

tanımlayan, belirli bir sınırlama ve planlama getiren hiç kuşkusuz öğretim programlarıdır 

(Senemoğu, 2003; Sönmez, 2009). Demirel’e göre eğitimin “nasıl” yapılması gerektiği sorusuna 

yanıt veren öğretim programı ise bireye, okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir 

dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir (Demirel, 2012, s.6). 

Başka bir ifade ile öğretim programı, öğrenci davranışlarında istenilen değişmeleri meydana 

getirmek için belli bir öğretim basamağında değişik sınıf ve derslerde okutulacak konuları ve 

amaçlarını, sınıflara göre her dersin haftada kaç saat okutulacağını, öğretim metotlarını, 

tekniklerini göstermek için ayrıntılı bir şekilde yapılan planlama şeklinde ifade edilmektedir 

(Tekin, 1996: 8; Küçükoğlu, 2016: 9). İyi hazırlanmış bir öğretim programı, çağın gereklerine ve 

gelecekte ortaya çıkabilecek durumları öngörebilmeli ve bunların bireylere kazandırılmasında 

öğretmenlere kılavuzluk edebilmelidir. 

Her ülkede eğitim sisteminin görevi, bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

değişimlere uyumlu nitelikteki insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu doğrultuda eğitim 

kurumlarının işleyişleri ve eğitim programları bireylerin ve toplumun sosyal, ekonomik ve 

kültürel gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde düzenlenir. Bu düzenlemeler içerisinde her 
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kademede her alanda zorunlu derslerden birisi de tarih eğitimidir. Çünkü bahsedilen nitelikli 

insan ancak geçmişini bilen, tarihsel empati becerisi kazanmış ve bundan ders çıkarıp geleceğini 

şekillendiren insandır.  

Geçmiş, bugün ve gelecek arasında köprü görevi gören tarih dersi ve konularının öğrencide milli 

bir bilinç oluşturmadaki yeri ve önemi düşünüldüğünde, tarih dersine ait konuların nasıl 

öğretildiği önem kazanmaktadır. Tarih öğretimine yönelik tek bir yaklaşım yoktur. Tarih dersinin 

öğrenciler açısından ilginç ve etkili kılmak amacıyla farklı yöntem ve tekniklerden 

yararlanılması ve çeşitli materyallerin kullanılması söz konusudur (Keleşoğlu ve Yiğit, 2017). 

Tarih öğretiminde bireylerin eğitsel süreçlere etkin katılımını özendirecek, eleştirel düşünme ile 

araştırma ve yorumlama becerisini geliştirecek, tarihi sevmelerini sağlayacak “tartışma, örnek 

olay çözümleme, rol oynama, ekip çalışması” gibi yöntemler kullanılmalıdır. Tarihi yerlere 

(müze, tarihi bina ve yerleşmeler) düzenlenecek araştırma ve inceleme gezileri, ödev ve projeler 

gibi ders dışı etkinliklerle de öğrencinin tarihe olan merak ve ilgisi arttırılmalıdır (Özalp, 2000, 

s.6). Ayrıca tarih öğretmenlerinin öğrencilerine öğrenme sorumluluğunu yüklemesi 

gerekmektedir. Çünkü öğrenci çok çeşitli tarihsel kaynaklarla karşılaştırılmalıdır. Bu kaynakları 

inceleyip, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma becerisi kazandırılmalıdır. Tarihsel kanıtlara dayalı 

olarak nasıl yorum yapıldığı, nasıl görüş geliştirildiği öğretilmelidir (Er Tuna, 2019, s. 567). Bu 

sayede öğrenciler öğretmen merkezli, ders kitabına bağımlı ezberci bir anlayışın dışına çıkarak 

kendi fikirlerini ortaya koyabilmekte, bir tarihçi gibi düşünerek ve yorumlayarak çıkarımlarda 

bulunabilmelidir (Alaca, 2017, s.5). Ayrıca geçmişin bu güne getirilmesinde 

yararlanabileceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi tarihsel çevredir. Tarihsel çevre 

bünyesinde binalar, yollar, kaleler, tarihi olayların yaşandığı açık mekânlar ve tarihsel nesneler 

gibi birçok unsur vardır. Buna ilaveten, geçmişten bu güne kalan anılar, mektuplar, haritalar, 

gazeteler, planlar, posta kartları, pullar, paralar, resimler, kitaplar ve tarihsel nesneler, tarih 

öğretimine önemli katkı sağlayabilecek unsurlarladır (Demircioğlu, 2020, s.5). 

Her ülke, eğitim sistemi içerisinde hangi alanda yetişirse yetişsin hakim olan tarih eğitimi 

anlayışını öğrencilerine kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin kendi ulusal tarihini ve 

uluslararasında yaşadığı geçmiş olayları görmesini, ders çıkarmasını ve geleceğine yön 

vermesini ister. İşte bu nedenle yarının yetişkinlerinin tarih eğitimi alması oldukça önemlidir. Bu 

doğrultuda araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 1924 İlk Mektep 
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Programından 2005 ilköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Program’ına kadar geçen süreçte değişen 

ilkokul programlarında yer alan tarih derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç ve 

gereçleri incelemektir. Araştırmada bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt 

aranmıştır: 

 İlkokul programlarında tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan araç-

gereçler nelerdir? 

 İlkokul programlarında tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan yöntem 

ve teknikler nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 1924 ilk mektep programından 2005 ilköğretim 

Sosyal Bilgiler Öğretim Program’ına kadar geçen süreçte değişen ilkokul programlarında yer 

alan tarih derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerinin incelenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi, nitel araştırmalarda doğrudan gözlem ve görüşmenin mümkün olmadığı 

durumlarda hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın amacı doğrultusunda kapsamı belirlenmiş ve bu kapsam sonucu, kullanılacak olan 

materyalleri toplamak üzere araştırma yapılmıştır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli 

Kütüphaneden araştırma konusuna ilişkin eserler toplanmıştır. Kaynak toplama süreci 

tamamlandıktan sonra incelemelere başlanmış ve kronolojik olarak belirlenen alt problemlere 

bağlı ilkokul programlarında tarih derslerinde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçler 

incelenmiştir. İncelenen ilk mektep/ilkokul, ve ilköğretim programlarına aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 
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Tablo 1: Sosyal Bilgiler Kapsamında İncelenen Programlar 

Düzey Program 

İlk Mektep/İlkokul, 

1924 İlk Mekteplerin Müfredat Programı 

1930 İlk Mektep Müfredat Programı 

1936 İlkokul Programı 

1948 İlkokul Programı  

1962 İlkokul Program Taslağı 

1968 İlkokul Programı  

1971 İlkokul Programı 

1998 İlköğretim Okulu Programı 

2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Öğretim Programı 

 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu 

analizdeki temel amaç “elde edilen bulguları okuyucuya düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 

biçimde” sunmaktır. Betimsel analiz, araştırmada nitel veri toplama teknikleri ile elde edilen 

verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006).  

Araştırmanın veri analizi sürecinde dokümanlar eş zamanlı olarak araştırmacı ve farklı bir uzman 

tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmacılar aralarındaki güvenilirliğin 

hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994), önerdiği “R (Güvenirlik) = 100 x  [Na (Görüş 

Birliği) / Na (Görüş Birliği) + Nd (Görüş Ayrılığı)]” güvenirlik formülü kullanılmıştır. 

Hesaplama sonucunda kodlamaların güvenirliği yüzde 94 olarak hesaplanmış ve araştırmanın 

analizinin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.  

Bulgular 

1. İlkokul Programlarında Tarih Dersi ve Konularının Öğretiminde Kullanılan Araç-

Gereçlere İlişkin Bulgular 
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Tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan araç-gereçlere yönelik olarak 1924, 1930, 

1936, 1948, 1962, 1968, 1971 ilkokul programları; 1998 ve 2005 tarihli ilköğretim Sosyal 

bilgiler programları incelenmiştir. İncelenen programlarda kullanılan araç gereçlere ilişkin 

bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2. İlkokul Programlarında Tarih Dersi ve Konularının Öğretiminde Kullanılan Araç-

Gereçler     

Yıl Ders Araç-Gereçler 

1924 Tarihli 

Program 
Tarih - 

1930 Tarihli 

Program 
Tarih 

Tarih Haritaları, Tarihi Levhalar (Tarihten Evvelki 

İnsan Hayatına Dair levhalar, Eski Medeniyetlere 

Ait, Türk Sanat ve Medeniyetine Ait, Eski 

Muharebeleri Musavvir Levhalar, Türklerin 

Muharebelerini Muvassir Levhalar, İstiklal 

Mücahadelerine Ait Levhalar) Kartpostallar, Türk 

Büyüklerinin Resimleri. 

1936 Tarihli 

Program 
Tarih 

Tarih Haritaları, Tarih Şeridi, Tahta, Kartpostallar, 

Modeller, Türk Büyüklerinin Resimleri, Fotoğraflar, 

Gazete, Dergi, Tablolar, Maketler, Kitap, Risaleler, 

Ansiklopedi. 

1948 Tarihli 

Program 
Tarih 

Türk Büyüklerinin Resimleri, Tarihi Levhalar 

(Tarihten Evvelki İnsanların Yaşayışlarına Ait 

Levhalar, Eski ve Yeni Türk Sanat ve uygarlığına 

Ait, Eski Savaşları Canlandıran Levhalar, Kurtuluş 

Savaşına Ait Levhalar), Fotoğraflar ve Kesintiler 

(Yaşayış tarzı, binalar, silah çeşitleri, giyinme tarzı, 

halı gibi) Tablolar, Tarihi şerit Gazete kesitleri, 

Dergiler. 

1962 Tarihli Toplum ve Ülke Türk Büyüklerinin Resimleri, Kitap, Modellemeler, 
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Program İncelemeleri Tarihi Levhalar (Tarihten Evvelki İnsanların 

Yaşayışlarına Ait Levhalar, Eski ve Yeni Türk 

Sanat ve uygarlığına Ait, Eski Savaşları Canlandıran 

Levhalar, Kurtuluş Savaşına Ait Levhalar), 

Fotoğraflar ve Kesintiler (Yaşayış tarzı, binalar, 

silah çeşitleri, giyinme tarzı, halı gibi), Tarih 

Haritaları, Broşür, Bülten Tahtası, Tahta, 

Diyapozitif (Slayt). 

1968 Tarihli 

Program 
Sosyal Bilgiler 

Ders Kitabı, Kitaplıklar, Tablo, Tarih Haritaları, 

Tarihi Levhalar (Tarihten Evvelki İnsanların 

Yaşayışlarına Ait Levhalar, Eski ve Yeni Türk 

Sanat ve uygarlığına Ait, Eski Savaşları Canlandıran 

Levhalar, Kurtuluş Savaşına Ait Levhalar), Türk 

Büyüklerinin Resimleri, Fotoğraflar ve Kesintiler 

(Yaşayış tarzı, binalar, silah çeşitleri, giyinme tarzı, 

halı gibi) Kurtuluş Savaşına Ait Resimler ve 

Vesikalar, Dergiler, Tarih ve Şerit Levhaları. 

1971 Tarihli 

Program 
Sosyal Bilgiler 

Dergi, Gazete, Türk Büyüklerinin Resimleri, Grafik, 

İstatistik, Tablo, Tarih Haritaları, (Tarihten Evvelki 

İnsanların Yaşayışlarına Ait Levhalar, Eski ve Yeni 

Türk Sanat ve uygarlığına Ait, Eski Savaşları 

Canlandıran Levhalar, Kurtuluş Savaşına Ait 

Levhalar), Fotoğraflar ve Kesintiler (Yaşayış tarzı, 

binalar, silah çeşitleri, giyinme tarzı, halı gibi), 

Kurtuluş Savaşına Ait Resimler ve Vesikalar, 

Yardımcı Kitaplar, Tarih ve Şerit Levhaları. 

1998 Tarihli 

Program 
Sosyal Bilgiler 

Tarih Haritaları, Tarih Levhaları, Video Kasetler, 

Film Şeridi, Olay Yazıları, Türk Büyüklerinin 

Resimleri, İstatistiki Veriler, Gazete, Dergi, 

Resimler.  
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2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. 

Sınıf) Öğretim Programı 

Tarih Haritaları, Fotoğraflar, Filmler, CD-ROM’lar, 

Simülasyon Programları, Çoklu Ortam Kullanımı 

(Multimedya, Hipermedya gibi). 

 

Tablo 2’de ilkokul programlarında tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan araç gereçler 

incelendiğinde, 1924 tarihli programda dersin öğretiminde araç gereç kullanımının olmadığını 

söylemek mümkündür. 1930 tarihli ilkokul programı incelendiğinde ise tarih dersinin öğretimi 

sürecinde tarih haritaları, tarihi levhalar, kartpostallar ve Türk büyüklerinin resimlerinin 

kullanıldığı söylenilebilir. 1936 programında, 1930 programında kullanılan araç gereçlerin yanı 

sıra tarih şeridi, tahta, modeller, fotoğraflar, gazete, dergi, tablolar, maketler, kitap, risaleler ve 

ansiklopedi gibi araç gereçlerinde yer aldığı görülmektedir. 1948 programında ise Türk 

büyüklerinin resimleri, tarihi levhalar (tarihten evvelki insanların yaşayışlarına ait levhalar, eski 

ve yeni Türk sanat ve uygarlığına ait, eski savaşları canlandıran levhalar, kurtuluş savaşına ait 

levhalar), fotoğraflar ve kesintiler (yaşayış tarzı, binalar, silah çeşitleri, giyinme tarzı, halı gibi) 

tablolar, tarihi şerit gazete kesitleri, dergi gibi araç gereçlere yer verilmiştir. 1962 ilkokul 

programında tarih disiplinine ilişkin konulara “Toplum ve Ülke İncelemeleri” dersi içerisinde yer 

verildiği görülmüştür. Bu derste tarih konularının öğretimi sürecinde kullanılan araç gereçlerin 

1948 programında kullanılanlar ile benzerlik gösterdiği söylenilebilir. 1962 programında ise 

1948’den farklı olarak broşür, bülten tahtası, diyapozitif (slayt) gibi araç gereçlerinde 

kullanıldığını söylemek mümkündür. 1968 programında ise tarih disiplinine ilişkin konulara 

“Sosyal Bilgiler” dersi içerisinde yer verildiği görülmüştür. Sosyal bilgiler dersi içerisindeki tarih 

konularının öğretiminde ders kitabı, kitaplıklar, tablo, tarih haritaları, tarihi levhalar Türk 

büyüklerinin resimleri, fotoğraflar ve kesintiler (yaşayış tarzı, binalar, silah çeşitleri, giyinme 

tarzı, halı gibi) kurtuluş savaşına ait resimler ve vesikalar, dergiler, tarih ve şerit levhaları gibi 

araç gereçlerden yararlanıldığı görülmektedir. 1971 ilkokul programında tarih konularının 

öğretiminde sosyal bilgiler dersi içerisinde 1968 programına benzer araç ve gereçlerin 

kullanıldığını söylemek mümkündür. 1998 tarihli programda Sosyal bilgiler dersinde tarih 

konularının öğretiminde tarih haritaları, tarih levhaları, videokasetler, film şeridi, olay yazıları, 

Türk büyüklerinin resimleri, istatistiki veriler, gazete, dergi ve resimler konuların öğretiminde 

kullanılan araç gereçler olduğu görülmektedir. 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) 
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Öğretim Programı’nda ise tarih haritaları, fotoğraflar, filmler, cd-rom’lar, simülasyon 

programları ve çoklu ortam kullanımı (Multimedya, Hipermedya gibi) gibi araç gereçlere yer 

verildiği görülmektedir.    

2. İlkokul Programlarında Tarih Dersi ve Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve 

Tekniklere İlişkin Bulgular 

Tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler olarak 1924, 1930, 1936, 

1948, 1962, 1968, 1971 ilkokul programları; 1998 ve 2005 tarihli ilköğretim programları 

incelenmiştir. İncelenen programlarda kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin bulgulara Tablo 

3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. İlkokul Programlarında Tarih Dersi ve Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve 

Teknikler 

Yıl Ders Yöntem ve Teknikler 

1924 Tarihli 

Program 
Tarih Anlatım, Okumalar, Sohbet, Hikayeleştirme. 

1930 Tarihli 

Program 
Tarih 

Anlatım, Gezi-Gözlem (Müze, Tarihi Sergi), 

Canlandırma. 

1936 Tarihli 

Program 
Tarih 

Anlatım, Örnek Olay, Grup Çalışması, Gezi-Gözlem, 

Rol Oynama. 

1948 Tarihli 

Program 
Tarih Anlatım, Gezi-Gözlem. 

1962 Tarihli 

Program 

Toplum ve Ülke 

İncelemeleri 

Anlatım, Gezi-Gözlem (Müze), İnceleme, Yaparak 

Yaşayarak Öğrenme, Soru-Cevap, Bireysel Öğrenme, 

Küme Çalışması, Sinema İzletimi. 

1968 Tarihli 

Program 
Sosyal Bilgiler 

Anlatım, Araştırma, İnceleme, Soru Cevap, Gezi- 

Gözlem, (Müze, Kazı Alanları, Topluluklar, Cami, 

Medrese, Han, Türbe, Mezar, Mahalle, Tarihi Ev, 

Köprü, Binalar) Sinema İzletimi. 

1971 Tarihli 

Program 
Sosyal Bilgiler 

Anlatım, Araştırma İnceleme, Soru-Cevap, Gezi-

Gözlem, Drama. 

1998 Tarihli Sosyal Bilgiler Araştırma, İnceleme, Soru-Cevap, Anlatım, Küme 
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Program Çalışması, Gezi-Gözlem (Müze, Anıtlar, Han, Mezar, 

Mahalle, Köy, Köprü, Mezarlar vb.). 

2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) 

Öğretim Programı 

Anlatım, Edebi Ürün Kullanımı, Hikayeleştirme, 

Kavram Haritaları, Kavram Ağı, Anlam Çözümleme 

Tablosu, Tarihsel Empati, Sözlü ve Yerel Tarih 

Çalışmaları, Aktif Öğrenme Etkinikleri, İnceleme 

Gezileri, Drama, Sanal Alan Gezileri, Filmler, 

Fotoğraflar, Birincil ve İkincil Elden Kaynak Kullanımı. 

 

Tablo 3’te yer alan ilkokul programlarında tarih dersi ve konularının öğretiminde kullanılan 

yöntem ve tekniklere bakıldığında, 1924 tarihli ilkokul programında dersin öğretim sürecinde 

yöntem ve teknik olarak, okumalar yaptırma, sohbet, anlatım ve hikayeleştirmenin kullanıldığı 

görülmektedir. 1930 tarihli programda ise tarih dersinin öğretiminde anlatım, gezi-gözlem ve 

canlandırma yöntem ve tekniklerinin yer aldığını söylemek mümkündür. 1936 tarihli programda 

tarih dersinde örnek olay, grup çalışması, gezi-gözlem, anlatım, rol oynama yöntem ve teknikleri 

yer almaktadır. 1948 programında tarih dersine ilişkin kullanılan yöntemlerin anlatım ve gezi-

gözlem olduğu görülmektedir. 1962 programında “Toplum ve Ülke İncelemeleri” dersinde tarih 

disiplinine ait konuların öğretim sürecinde gezi-gözlem (müze), anlatım, inceleme, yaparak 

yaşayarak öğrenme, soru-cevap, bireysel öğrenme, küme çalışması, sinema izletimi gibi 

yöntemlerin kullanıldığını söylemek mümkündür. 1968 tarihli programda tarih disiplinine ait 

konulara ise “Sosyal Bilgiler” dersi kapsamında yer verilmiştir. Derste tarih konularının öğretimi 

sürecinde anlatım, araştırma, inceleme, soru cevap, gezi- gözlem, (müze, kazı alanları, 

topluluklar, cami, medrese, han, türbe, mezar, mahalle, tarihi ev, köprü, binalar) sinema izletimi 

gibi yöntemlere yer verildiğini söylemek mümkündür. 1971 ilkokul programında tarih 

konularının öğretiminde sosyal bilgiler dersi içerisinde 1968 programına benzer yöntem ve 

tekniklerin kullanıldığını söylemek mümkündür. 1998 tarihli programa bakıldığı zaman sosyal 

bilgiler içerisindeki tarih konularının öğretimi sürecinde, anlatım, araştırma, inceleme, soru-

cevap küme çalışması ve gezi-gözlem yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 2005 İlköğretim 

Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Öğretim Programı’nda tarih konularının öğretimi sürecinde ise 

yöntem ve teknik olarak anlatım, edebi ürün kullanımı, hikayeleştirme, film İzletme, kavram 
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haritaları, kavram ağı, anlam çözümleme tablosu, tarihsel empati, sözlü ve yerel tarih çalışmaları, 

aktif öğrenme etkinlikleri, inceleme gezileri, drama ve sanal alan gezileri kullanılmıştır. Ayrıca 

2005 programında derste tarih konularının öğretimi sürecinde birincil ve ikincil elden kaynak 

kullanımına yer verilmiştir   

Sonuç 

Milli Eğitim tarafından 1924 ilk mektep programından 2005 ilköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programına kadar geçen süreçte yayınlanan ilkokul (1924, 1930, 1936, 1948, 1962, 1968, 1971, 

1998 ve 2005) programlarında yer alan tarih derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, 

araç ve gereçlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, 1924 

tarihli ilkokul programında tarih dersinde araç ve gerece rastlanmamıştır. 1930, 1936, 1948, 

1962, 1968, 1971 tarihli programlarda ise tarih dersinde ve konularının öğretiminde kullanılmak 

üzere sıklıkla “Tarih Haritaları, Türk büyüklerinin resimleri, tarihi levhalar (tarihten evvelki 

insanların yaşayışlarına ait levhalar, eski ve yeni türk sanat ve uygarlığına ait, eski savaşları 

canlandıran levhalar, kurtuluş savaşına ait levhalar), fotoğraflar ve kesintiler (yaşayış tarzı, 

binalar, silah çeşitleri, giyinme tarzı, halı gibi) tablolar, tarihi şerit gazete kesitleri, dergiler” gibi 

araç ve gereçlere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 1998 tarihli programda sosyal bilgiler dersi 

içerisinde tarih konularının öğretiminde tarih haritaları, tarih levhaları, video kasetler, film şeridi, 

olay yazıları, Türk büyüklerinin resimleri, istatistiki veriler, gazete, dergi ve resimlere; 2005 

İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Öğretim Programı’nda ise tarih haritaları, fotoğraflar, 

filmler, cd-rom’lar, simülasyon programları ve çoklu ortam kullanımı (Multimedya, Hipermedya 

gibi) gibi araç gereçlere yer verildiği tespit edilmiştir. 

İlkokul programlarında (1924, 1930, 1936, 1948, 1962, 1968, 1971, 1998 ve 2005) yer alan tarih 

derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklere bakıldığı zaman ise; 1924 tarihli ilkokul 

programında tarih dersinde konuların öğretim sürecinde anlatım, okuma yaptırma, sohbet ve 

hikayeleştirme yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 1930, 1936, 1948, 1962, 1968, 

1971 ve 1998 tarihli programlarda ise tarih dersinde ve konularının öğretimin sürecinde sıklıkla “ 

Anlatım, Araştırma İnceleme, Soru-Cevap, Gezi-Gözlem (Müze, Kazı Alanları, Topluluklar, 

Cami, Medrese, Han, Türbe, Mezar, Mahalle, Tarihi Ev, Köprü, Binalar), Grup Çalışmaları ve 

Drama” gibi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılandırmacı anlayış 
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çerçevesinde hazırlanan 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Öğretim Programı’nda tarih 

konularının öğretimi sürecinde ise yöntem ve teknik olarak anlatım, edebi ürün kullanımı, 

hikayeleştirme, kavram haritaları, kavram ağı, anlam çözümleme tablosu, tarihsel empati, sözlü 

ve yerel tarih çalışmaları, aktif öğrenme etkinikleri, inceleme gezileri, drama, sanal alan gezileri, 

filmler ve fotoğraflar kullanılmıştır. Ayrıca derste tarih konularının öğretimi sürecinde birincil ve 

ikincil elden kaynaklarda kullanılmıştır.  Bu doğrultuda 2005 tarihli sosyal bilgiler öğretim 

programında, tarih konularının öğretimi sürecinde kullanılan aktif öğrenme etkinlikleri öğrenen 

merkezli bir anlayışta öğrenme sürecinin değiştiğinin göstergesi niteliğindedir.   

Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, değişen ilkokul programlarında tarih 

dersinde kullanılan yöntem, teknik, araç ve gereçlerin 2005 tarihli programa kadar benzerlik 

gösterdiğini, 2005’te yapılandırmacı anlayışı çerçevesinde oluşturulan sosyal bilgiler öğretim 

programı ile tarih konularının öğretim sürecinde kullanılan araç-gereç ve yöntem-tekniklerin 

öğrenen merkezli olarak farklılaştığını söylemek mümkündür. 
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Abstract  

The process of integration of the Republic of Albania into the European Union poses a series of 

challenges that Albania must overcome in order to be a part of other member states in the union. 

social, economic, political and strategic capacities. 

The purpose of this research paper is to identify the commitment of the Republic of Albania in 

the Euro-integration process. The dedication that Albania has in the integration process will 

determine the opportunities, capacities and the current stage of Albania in this process. 

The methodology used in this paper is a mixture of qualitative and quantitative analysis. The 

qualitative approach will be used in the collection and analysis of data provided by secondary 

sources, while the quantitative approach will be used in data measurements. 

Albania has signed the Stabilization and Association Agreement in 2009, took the place of 

candidate status in June 2014 and was given the opportunity to open negotiations in March 2020. 

Albania's commitment to the Euro-integration process is in moderate progress. The opening of 

negotiations and progress in several areas such as justice reform, political dialogue on electoral 

reform, approximation of legislation with that of the European Union, good foreign relations 

with neighboring countries, active role in regional processes and common security are positive 

indicators of Albania on this path. 

This process means meeting the standards on the basis of which the European Union functions. 

To be a part of this organization, all the countries must abide to the required standards through  

Full integration of Rep. of Albania in the European Union raises a number of challenges 
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(political will for reforms, economic growth, completion of justice reform and electoral reform, 

increasing civil and political rights) in which national institutions must show commitment, 

transparency, trust in citizens and EU institutions, as well as real, tangible results that are in line 

with European Union standards. 

Keywords: European Union, acquis communautaire, process, politics, integration, strategy. 

Introduction 

The integration of the Republic of Albania in international organizations with a focus on 

democratic values and human rights has been, is and remains an aspiration of the Albanian 

people. This aspiration is reflected in various national strategies and plans (2017-2021 - 

Government Program 2017-2021: Chapter IV, pg. 26), (2015-2020–Official Bulletin of Republic 

of Albania, National Strategy for Development and Integration, Nr. 86), (2018-2020 - Official 

Bulletin of Republic of Albania, National plan for European Integration, nr.69).  

The Government Program (2017-2021), the National Strategy for Development and Integration 

(2015-2020) and the National Plan for European Integration (2018-2020) are very important 

documents that express the position of the Republic of Albania on the membership in the 

European Union organization. 

To be a full member, each country must follow a set of standards that must be met by the acquis 

communautaire (European Commission, “European Neighbourhood Policy and Enlargement 

Negotiations: Chapters of the acquis”). Completion of the chapters of the Community Act is a 

precondition for accession to the European Union. Acceptance of the standards set out in the 

chapters of the community act means the adaptation of national legislation to the norms set out in 

these chapters. 

The Republic of Albania is a candidate country for EU membership based on the decision 

(Council of the European Union, 2014) of the European Council since 2014. Under the 

Stabilization and Association Agreement (Official Bulletin of Republic of Albania, law. Nr. 

9590, nr. 87) (SAA) both parties (Article 1- ivi. pg, 2959) are committed to EU support for 

Albania and on the other hand the commitment of Rep. of Albania is guaranteed in meeting the 

criteria and adaptation of legislation with that of the European Community. In March 2020, the 

European Commissioner for Neighborhood and Enlargement Olivér Várhelyi stated that the two 

Western Balkan countries - Albania and Northern Macedonia - had achieved the beginning of 
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negotiations (European Commission, (2020), “Remarks by Commissioner Olivér Várhelyi 

following the video conference of the European affairs ministers”) with the European Union. The 

decision to open negotiations was taken by the Foreign Ministers of the European Union based 

on the new methodology (European Commission, 2020, COM 57 final, Brussels) of the 

European Union for the countries of the Western Balkans and the achievements of the two 

countries. 

This paper will address the approach that Rep. of Albania  has had in the process of European 

integration, based on the relationship built between Rep. Of Albania and EU, presenting the 

opportunities and capacities that Albania enjoys, as well as the presentation of the reality of this 

process, in other words to highlight the achievements of Albania in this process. The paper will 

be divided into three main issues: reality, capacities and SWOT analysis.  

Problem Description 

The dedication of Rep. of Albania for EU integration has been affirmed in numerous national 

strategies and documents. As mentioned above, the integration process provides for the 

fulfillment of political, economic, administrative, institutional and legislative criteria. Despite the 

opening of negotiations Rep. of Albania must advance in successfully meeting the criteria for the 

next years. The essential problem is the analysis of Albania's capacities, opportunities and reality 

in this process. The questions asked for analysis are: 

 Where is Albania so far? What are its indicators based on the above criteria? 

 What are the capacities of Rep. of Albania on the path to full EU integration? 

 What are the possibilities of Rep. of Albania to be a full member of the EU? 

Development 

To analyze the progress made so far on the path to European integration, we will analyze some 

indicators:  

 Working document (European Commission, 2020, “Update on the Republic of Albania”, 

Commission Staff Working Document, SWD 46 final, Brussels.) for the opening of 

negotiations with Albania, which is based on the progress of the 2019 report (European 

Commission, 2019, “Albania 2019 Report”, Commission Staff Working Document, 

COM 260 final, Brussels) on Rep. of Albania. 

 Measurement by comparing the indicators of some international institutions such as 
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UNDP, OSCE-ODHIR, Freedom House Institute, Transparency International Agency, 

etc. 

Reality 

The findings of the European Commission's working document show that Albania has achieved 

concrete results in terms of elections, given the addressing of electoral reform by the OSCE 

/ODIHR, which will have to be completed by March 2020. Reducing the number of asylum 

seekers compared to 2017 and cooperation with EU institutions for the repatriation of Albanian 

citizens who do not have complete documents for residence in EU countries is a positive element 

in progress report. The implementation of justice reform, the creation of independent judicial 

structures, the fight against corruption, the fight against organized crime, trafficking and money 

laundering have been  assessed as advanced.  

Regarding the reform in the administration, Albania is moderately prepared. Fundamental rights 

are generally seen as aligned with EU norms, but there is a need to address the rights of the 

vulnerable groups. Albania is considered fully committed to good neighborly relations and 

regional relations. 

For the economy, Albania has made progress and has been moderately prepared, although 

aspects such as the informal economy, unemployment rate and labor market participation remain 

to be reviewed. Progress is being made in terms of energy, transport, development and 

infrastructure, but there are also some shortcomings in terms of technological development, low 

levels of education and technological transfers. Exports and regional social integration are at the 

required level. Albania's capacity for research, development and innovation remains low. 

Regarding the adaptation to the European legislation, Albania is evaluated as moderately 

prepared in some areas such as financial control, education, culture and statistics, as well as some 

preparation in the fields of public procurement and trans-European networks. 
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In addition to the report of the European Commission for Albania, there will also be an analysis 

of some indicators of the criteria based on the indices and evaluation reports of international 

institutions for Albania. Additionally, this assessment will analyze the index of the level of 

democracy, political and civic rights, human development, corruption, gender equality, economy 

and justice.  

Source: International institutions: The level of democracy (Statistics Times, “Democracy 

Index”), political rights (Freedom House, “Countries and Territories”), civil rights (Ibidem), 

human development (United Nations Development Programme, “Global Human Development 

Indicators”), perception of corruption (Transparency International, “Corruption Perceptions 

Index 2019”), gender equality (Institute of Statistics of Republic of Albania, “Gender Equality 

Index for the Rep. of Albania), economic freedom (Index of Economic Freedom), justice (World 

Justice Project, “Rule of Law Index”). 

Capacities 

The capacities will be addressed one by one. The comparison will be based on the report of the 

European Commission (2019) and the indicators of institutions / organizations that measure the 

development indices. 

Public administration is defined as moderately advanced (EC) but the perception on corruption 

according to Transparency International for Albania ranks 106 out of 180 countries. According 

to the EC report, consolidation of the administration must be achieved through full 

depoliticization as well as a professional administration. 

In terms of political criteria, according to the EC report, there is a strong polarization of 

political parties and the submission of opposition mandates. Regarding civil rights, the report 

states that some laws have been adopted in line with EU legislation, but progress needs to be 

made in the law on property rights and freedom of expression is sanctioned but not properly 
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enforced. On the other hand, according to Freedoom House, civil and political rights are 

considered partially free, while democracy according to the index ranks Albania in the country of 

hybrid democracies. 

Elections / election administration. The report predicts unpleasant aspects of the lack of 

electoral participation by all political entities in the 2019 general elections, but the March 2020 

report assesses the commitment of all political parties to the electoral reform. According to the 

final OSCE-ODHIR report on the general elections, Albania needs to improve aspects such as: 

allocating resources, financing parties (declared sources), depoliticizing the civil service, 

ensuring the freedom of voters, ensuring no political influence and open and transparent dialogue 

about the reforms that affect the electoral process. 

Economic capacity. According to the EC report, there is an economic growth, but 

unemployment remains high, high public debt, the informal economy and lack of foreign 

investment are indicative of low progress, the lack of technological development affects the 

economy despite the rise of exports (note: In the context of global pandemics the positive 

performance of economic indicators, it’s perceived differently today from the 2019 report). 

Based on the index of economic freedoms, Albania is ranked in the countries with average 

indicators. 

Joint security. According to the EC report, Albania has a positive assessment on the fight 

against trafficking and organized crime and good neighborly relations and foreign policy in the 

region. Building new justice structures and cooperating with EU security agencies are positive 

assessors in this report 

Justice. According to the EC report, the justice system in Albania is prepared, however the 

justice reform was necessary. Successfully concluding and setting up new constitutional 

institutions is a challenge for Albania in terms of justice. However, according to the justice index 

of the World Justice Project, Albania is calculated at an average level in terms of law 

enforcement. 

 Legislation. In the findings of the EC report, Albania is moderately prepared. A number of laws 

and norms have already been assessed that have already been implemented, but there is still a lot 

of work to be done to address a number of other laws. 

Others. According to the EC report, Albania is moderately prepared - or has a good level of 
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preparation - in the areas of financial control, education, culture, statistics, public procurement 

and trans-European networks. The development in transport networks, energy, technological 

development and digitalization remains problematic. 

Swot Analysis 

The SWOT analysis has been prepared based on the analysis of primary and secondary sources. 

It defines the strengths, weaknesses, development opportunities and threats that Rep. of Albania 

has on the path to European integration. 

 STRENGTHS 

 

WEAKNESSES 

 

 Opening of negotiations (March 2020) 

 Supporting the European Union 

through support programs during the 

integration process. 

 Government engagement (in time) in 

the integration process. 

 New methodology for admission of 

non-EU countries. (mainly the 

Western Balkans) 

 Commitment in the framework of 

regional cooperation and good 

neighborliness. 

 Positive indicators of human 

development and equality. 

 Cooperation for a new electoral 

reform. 

 Justice reforms. 

 Problems related to corruption and 

complete depoliticization of the 

administration. 

 Administrative changes whenever the 

political situation changes. 

 Political stalemate (lack of will). 

 Level of democracy - hybrid 

democracy. 

 Economic freedoms, civil rights and 

political rights are classified as 

partially free. 

 Lack of a productive and exporting 

economy and the absorption of foreign 

investment. 

 

  

OPPORTUNITIES 

 

THREATS 

 

 Full independence of public 

administration from political change. 

 The fight against corruption. 

 Resolving the political stalemate and 

increasing the cooperative spirit. 

 Increasing economic freedoms, civil 

rights and political rights. 

 Completion of the justice reform. 

 Development of elections according to 

democratic norms. 

 Transparency and law enforcement. 

 

 Lack of political cooperation in the 

country. 

 Lack of economic sustainability. 

 Situations of natural disasters: 

earthquake situation and COVID-19 

pandemic, which affected the country's 

performance. 

 Political groups against enlargement 

within the EU. 

 The current unfavorable political 

situation by the EU itself. 
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Conclusions And Recommendations 

Albania's path is oriented towards the organization of the European Union. National programs 

and strategies over the years have been built in function of Albania's integration into this 

organization. On the other hand, since 1991, when the first relations between Albania and the EU 

were established, the latter have provided unconditional financial, technical and legislative 

support. In this context Rep. Albania had to build its capacity to cope with the integration 

process. Based on the analysis performed on the capacities, opportunities and reality (where 

Albania is positioned) in this process, it results that: 

First, with the opening of negotiations with the EU, Rep. Albania faces major challenges in 

meeting EU-defined "homework" tasks. 

Second, despite the fact that the report of the European Commission was positive and Albania 

was granted the opening of negotiations, the indicators of the level of democracy, corruption, 

political and civil rights and economic freedom are problematic. Addressing and improving them 

is an urgent task for the Euro-integration process. 

Third, the improvement of Rep. of Albania in the indicators of justice (justice reform), elections 

(electoral reform), good neighborliness and the regional affairs, adaptation of legislation with 

that of the EU are areas which need to improve progressively, fully and clearly. 

Fourth, the aspects in which our country has made slow progress, such as the level of 

unemployment, the informal economy, education, digitalization and innovation, must be 

prioritized. 

Fifth, there should be an assessment of the institutional and administrative capacities and 

whether they are capable and ready to face the process of opening negotiations until full EU 

membership although this is a long-term process. 

Sixth, Albania's opportunities are few; this is related to the limited capacity so far 

(hypothetically, even if Albania joins the EU, it will join the weak countries of Southeast 

Europe); the size and real figures of the economy and the crossroads moment of the EU 

integration process itself are negative elements in the integration process for Albania. 

Seventh, we can say that the expectations from the integration process are higher than the real 

possibilities for such a process. 

In conclusion, it is estimated that Rep. of Albania is maximally engaged in this process, but it 
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currently does not meet all capacities, therefore there is no concrete opportunity without a double 

commitment to the challenges arising from the opening of negotiations to full membership. 

Based on the conclusions of this paper, some aspects are recommended to which the attention of 

policy makers in Albania's EU integration process in the EU should be carefully addressed. 

- Urgent need for full will from political parties to conclude some very important reforms such 

as: electoral reform and justice reform. 

- Full independence of public administration from political change. Complete depoliticization. 

- Orientation of economic policies towards a productive, exporting economy and facilities for 

attracting foreign investment. 

- Increasing economic freedoms, civil rights and political rights. 

- Favorable policy for the fields of education, culture, technological development in the 

framework of internationalization. 

- Commitment to the Euro-integration process does not only mean adaptation of national 

legislation with that of the EU, but it also means implementation of legislation. Therefore, 

respect for the law and its implementation must be an institutional principle applied not only in 

writing. 
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Mustafa Şekip Tunç’un Çocuk Şiirleri Üzerine Bir İnceleme                                                                                                   
 

Tülay ÇAKO 

                                           Üsküp “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi  

                                                                     Pedagoji Fakültesi Doktora Talebesi 

 

 

Özet 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Türk kültürünün büyük bilim adamlarından ve 

sanatçılarından biri olan Mustafa Şekip Tunç, sanatı, felsefeyi, psikolojiyi ve hatta edebiyatı 

kendi şahsiyetinde birleştirmekle kalmamış, bu alanlarda çok değerli eserler de vermiştir. 

Mustafa Ş. T. Osmanlı’nın çöküş devrini yaşamış biri olarak devletin başarısı ve milletin 

kalkınması için neler yapılması gerektiğini sorgulayan aydınlar arasında yer alarak sanat, felsefe, 

psikoloji ve eğitim alanlarında olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da katkıda bulunmuş çok 

yönlü aydınlarımızdandır. Yetişkinlere yönelik kaleme aldığı diğer yazı ve şiirleri yanısıra  

çocuk şiirlerine de imza atması ve çocuk eğitimini önemsemesi,  onun, milletinin geleceğinin 

teminatı  çocuklar olduğu bilincini de taşıdığının bir göstergesidir. Bu bildiride Üsküp Muallim 

Mektebi muallimlerinden Mustafa Ş. Tunç’un  1911 yılında Üsküp’te basılmaya başlayan  “Yeni 

Mekteb” adındaki çok değerli bir mecmuada yayımlanmış olan emeğe saygı, anne sevgisi ve 

vatan sevgisi temalarını işlediği  çocuk şiirleri üzerinde duracağız. Bu bağlamda onun çocuk 

şiirlerindeki tema ve motifler tarihi ve toplumsal şartlar zemininde, dönemindeki diğer  şairlerin 

çocuklara yönelik yazmış oldukları şiirlerle karşılaştırmalı ele alınarak incelenecek ve 

değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, Mustafa Şekip Tunç, çocuk şiiri, Yeni Mekteb 

                        

 A Study on Mustafa Şekip Tunç's Children's Poems 

 

Abstract 

Mustafa Şekip Tunç, one of the great scientists and artists of Turkish culture at the end of the 

19th century and at the beginning of the 20th century, not only combined art, philosophy, 

psychology and even literature in his own personality, but also produced valuable works in these 

fields.  As a person who lived through the collapse of the Ottoman Empire, he is one of our 

versatile intellectuals who have contributed to the fields of art, philosophy, psychology and 

education as well as children's literature by being among the intellectuals who question what 

should be done for the success of their state and the development of their nation. In addition to 

his other writings and poems for adults, the fact that he also wrote children's poems  and caried 

about children's education is an indication that he is conscious of the fact that children are the 
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guarantee of the future of his nation. In this paper, we will focus on a few  poems for children on 

the themes of respect for labor, motherly love and patriotism, written by Mustafa Ş. as one of the 

teachers of Skopje Teacher's School. These poems were published in a very valuable magazine 

called "Yeni Mekteb", which started to be published in Skopje in 1911. In this context, the 

themes and motifs in his children's poems will be examined and evaluated on the basis of 

historical and social conditions, in comparison with the poems written by other poets for children 

in his period. 

Keywords: Children’s literature, Mustafa Şekip Tunç, poems for children, Yeni Mekteb 

XIX yüzyılın sonu ve XX yüzyılın başlarında Türk kültürünün büyük bilim adamlarından, 

sanatçılarından ve edebiyatçılarından biri olan Mustafa Şekip Tunç 1886 yılında İstanbul’da 

doğdu. Babası Nüfus Nazırı Yusuf Besim Bey, annesi ise Bulgaristan göçmenlerindendir. 

Mustafa Şekip Tunç’un doğumundan sonra babası Nüfus Nazırı olarak Halep’e tayin 

edildiğinden ötürü  Mustafa ilk eğitimine burada başlamış ve üç yıl sonra babasının Manastır’a 

nakli dolayısıyla eğitimine Manastır’da devam etmiştir. Manastır’da bir dönem Askeri 

Rüşdiyede de okumuştur. Babasının Manastır’daki Nüfus Nazırlığı yedi yıl sürmüş. O sırada 

Manastır İdadisinin (lise) birinci sınıfında okuyan Mustafa babasıyla birlikte İstanbul’a dönmek 

zorunda kalarak Vefa İdadisine geçmiştir. 1321 (1905) yılında idadiden mezun olduktan sonra 

resme olan aşırı eğilimi olmasına rağmen, o dönemdeki resme olan rağbetsizlikten olsa gerek 

kaydını Mülkiye Mektebine yaptırmıştır. Bu okuldan mezun olması II. Meşrutiyetin ilanına denk 

düşmüş (bir gün önce) ve 28 Ağustos 1324 (1908) yılında Kosova vilayeti maiyet memurluğuna 

tayin edilmiştir.134  

Mustafa Şekip T. Kosova vilayet merkezi Üsküp’te idarecilikten çok eğitim işleriyle uğraşmaya 

başlamıştır. Üsküplü idealist gençlerin kurduğu ‘’Şübhan-ı Vatan’’ adlı kulubun açtığı ve 

modern eğitim ve öğretim metodlarının uygulandığı ilkokulun öğretim heyetine katıldı ve fahri 

olarak ilk sınıftan başlayarak alfabe okutmaya başladı. Hürriyet hareketlerinin ilk kaynaştığı yer 

olan Firzovik’te kaymakamlık da yapan Mustafa, idarecilikten ayrılıp bütün hayatını hocalığa 

bağlamak ister ve Üsküp Muallim Mektebinde (Öğretmen Okulunda) hocalık etmek üzere 

                                                           
134 Hayrani Altıntaş, Mustafa Şekip Tunç,  Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk Büyükleri Dizisi 108, 1989, p. 

2. 
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kaymakamlıktan istifa etmiştir. Firzovik’ten ayrılıp Üsküp’e döndüğünde duyduğu sevinci ve 

mutluluğu kendi ifadesine göre bir daha duymamıştır. Balkan bozgununa kadar Üsküp’te kalan 

Mustafa, Üsküp’ün ileri gelen eğitimcilerinden Sabri Cemil (Yalkut) Bey’le beraber “Yeni 

Mekteb” adındaki mesleki bir mecmuayı yayımlamaya başlamış ve ilk yazılarını bu dergide 

basmıştır.135 Daha sonra Cenevre'deki Pedagoji Enstitüsü'nden (1916) mezun olduktan sonra, 

önce Balıkesir'de Filoloji Fakültesi'nde (1913) ve daha sonra İstanbul'da Filoloji Fakültesi'nde 

(1919) üniversite profesörü oldu. Büyük yazar ve şair M. Shakip Tunç, 18 Ocak 1958'de öldü.136  

Balkan Savaşı öncesi Türk kültürünün eğitim, psikoloji, edebiyat, sanat ve hatta her zaman 

büyük önem verdiği felsefe alanındaki en önemli şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Ş.T., bu 

alanlarda otuza yakın eser ve iki yüze yaklaşan makale ile kendini ispatlamıştır.137 Mustafa Şekip 

T. doğaya, topluma ve var olan her şeye karşı duyduğu sevgiyi nesir, şiir ve sanatıyla dile getiren 

Türk fikir hayatının çok yönlü şahsiyetlerinden biridir. Sanat ve felsefeyi kişiliğinde 

birleştirmekle kalmaz, resim, nesir ve şiir alanında da bunların gerçek örneklerini verir. 

Mustafa Şekip'in ilk yazıları, daha önce de belirttiğimiz gibi, Üsküp’te basılan "Yeni Mektep" 

adlı dergide yer almaya başladı. Bir üniversite profesörü olarak ün kazanmış olan Mustafa, aynı 

zamanda gazete ve dergilerde yayımladığı makaleleriyle de sevilen bir yazar olmuştur. Türk 

insanının kapsamlı entelektüel gelişimini konu alan  pedagojik, psikolojik, felsefi, sanatsal ve 

edebi makalelerine aynı zamanda yazmış olduğu birçok kitap da eklenebilir. Aslında, öğrenime 

olan eğilimi, sevgisi ve coşkusu, üst düzey bir devlet idare görevlisi olarak işini bırakıp eğitim 

alanına girmesine ve daha sonra ilerideki eğitimi için İsviçre'ye gitmesine neden oldu. Eğitime 

olan düşkünlüğünü ve coşkusunu sadece yazılarında değil, resimlerinde ve şiirlerinde da dile 

getiriyor. Ancak bu makalemizdeki konumuz kapsamında, onun birçok şiiri arasından sadece 

çocuk şiirleri üzerinde duracağız ve onları inceleyip değerlendirmeye çalışacağız. 

Mustafa Şekip'in edebi eserleri arasında çocuk şiiri olarak tanımladığımız birkaç şiire rastladık. 

Ancak, sayılarının daha da fazla olabileceği ihtimalini de göz ardı edemiyoruz. Onun şiirleri 

arasından çocuklara yönelik kaleme aldığı ve tümünü ‘’Yeni Mekteb’’ dergisinde yayımladığı üç 

çocuk şiiri tespit ettik. Onlar da:  "Bir Nasihat" , "Benim Annem" ve "Sanayi Marşı" şiirleridir.  

                                                           
135 Hayrani Altıntaş, op.cit., p. 4. 
136 Hayrani Altıntaş, pp. 5-8. 
137 İbid. 
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‘’Bir Nasihat’’ adlı şiiri vatan sevgisini konu alan bir şiirdir.  Çağdaşı Sabri Cemil'in şiirinde 

olduğu gibi  Mustafa Şekip’in de bu şiirinde vatanseverlik önemli bir motiftir. Yetişkinlere 

yönelik bu konuda birkaç şiiri varken, çocuklar için bu temayı işleyen sadece bir şiirine rastladık. 

Şair bu şiirinde, genç nesilleri vatansever bir ruh içinde yetiştirmek gayesini güderek, 

yurtseverlik duygusunu, cesaretini, özverisini, vatanına ve halkına olan sevgisini ifade etmeye 

çalışır. Şiirde, şairin doğal ve doğrudan doğruya anlatım tarzı göze çarpar. Bu etkili anlatım tarzı 

sayesinde Mustafa Şekip içinde yoğun yaşadığı vatan sevgisini çocuklara aşılamaya çalışır: 

                                                               Bir  Nasihat 

                                    Çocuk, çocuk !... bilir misin dayın neydi? Riyakar ! 

                                    Hamid138 onu ezer, çiğner, o her vakit sinekar 

                                    İzzet, namus neye bilsin, değil mi hep rütbe var! 

                                    Millet, vatan, lanet olsun !! Avuç dolu rüşvet var! 

                                    Her gün yeni bir ev yıkar, utansın mı nişan var! 

                                    Korku, özge neden bilsin; arkasında yezid var! 

                                    Varsın herbir harab olsun, ancak onyıl ömrü var! 

                                    Hafiyelik, zülm ne imiş? Çünkü konak maaş var! 

 

                                    Bir gün baban, yani millet, yeter dedi uyandı; 

                                    Annen olan vatanını zalimlerden kurtardı. 

                                    Gördün işte, ibret çocuk,, ibret al!... 

                                                           
138 İkinci Abdülhamid hükümdarlığı zamanını içeren otuzüç yıllık dönem (1876-1909), Osmanlı tarihinin en fazla 

olaylarla dolu dönemlerinden birisidir. Eskiden beri Batılı ve Türk düşünürlerce sürekli kötülenen II. Abdülhamid 

hakkında sadece dindar bir fanatik ve tiran olarak değil, devlete yeniden hayat verici, kapsamlı reformlar 

gerçekleştiren ve modern Türkiye’nin ortaya çıkışının temellerini atan yetenekli bir yönetici olarak gören oldukça 

iyi ve muvazeneli çalışmalar da yapılmıştır. Bakınız:  Hasan Celal Güzel, Ali Birinci, Genel Türk Tarihi, Ankara: 

Yeni Türkiye Yayınları, 7. Baskı, 2002,s. 291. (Fakat yukarıdaki şiirden de anlaşıldığı gibi 1911’li yıllarda Mustafa 

Ş. T. ve onun çevresindeki yazar ve şairler II. Abdülhamid’i baskıcı ve tiran olarak gördükleri aşikardır.)  
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                                    Bu dünyada vatan, millet ... başka her şey hep hayal. 

                                    Fakat nasıl aldandı da hainleri kırmadı; 

                                    Hak namına söz söyletti, miskinlere yüz verdi. 

                                    Bunun için mukadderim, sen ey çocuk cesur ol! 

                                    Zalim günü yakılmadı, evet bundan emin ol! 

                                    Belki yarın filizlenir, seni bile zehirler... 

                                   Sakın yavrum, boş bulunma, hazırla hep silahlar.139 

Şair yukarıdaki şiirinde tematik olarak vatan sevgisini ele almıştır. Çocuklarda uyandırmaya 

çalıştığı vatan ve millet aşkını  şiirselleştirmiştir. Bu duyguyu  doğrudan doğruya öğütler vererek 

ve telkinlerde bulunarak yansıtmasında açık seçik  bir didaktizm hissedilir. Şiirin başlığı da 

didaktik bir şiirle karşı karşıya kalacağımızı zaten müjdeler. Cesaret, özveri, vatan sevgisi, 

özgürlük, özgürlüğün verdiği güç ve mutlu bir yaşamın ilk şartı olan barış gibi idealler 

şiirselleştirilmiştir. Şiirin  belli bir amaç için yazıldığı  da açıkça görülür.  Şairin amacı çocukta 

vatana hayranlığı, bağlılığı, sevgiyi ve kahramanlığı teşvik etmektir. 

Şiirde dikkati çeken taraf konunun hikayeleştirilerek anlatılmasıdır. Şairin kullandığı dil 

çocukların anlayabileceği  yalın bir dildir. Şiirde birinci kişi tekilde yapılan hitap şekli samimiyet 

hissi uyandırıp itiraf niteliğini taşır ve çocukta kahramanca bir gurur duygusu uyandırır. Hem 

yetişkinlerin hem de çocukların hayatındaki en önemli değer olarak benimsenen vatan ve milletin 

önemini vurgular. Şairin hitap ettiği çocuk, kendisinden beklenen  kahramanlık, insanlık, 

vatanseverlik ve gurur gibi erdemlerin vücut bulmuş halidir. Bu nedenle "bu dünyada vatan, 

millet...başka her şey hep hayal’’ dizesiyle vatan ve milletin değerinin vurgulayarak, onların 

dışında geri kalan her şeyin hayalden ibaret olduğunun ve sahip olduğumuz her şeyin anlamını 

yitirdiğinin altını çiziyor. Gelecek nesillerin vatan sever yiğit askerler olacaklarına dair umutlu 

olduğunu da ifade etmekten geri kalmıyor. 

                                                           
139 Mustafa Şekip Tunç, ‘’Bir Nasihat’’, Yeni Mektep (Üsküp), 31. Ağustos 1327 / 1911. 
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Mustafa Ş. Tunç’un çocuklar için yazdığı şiirlerinde ahlak ilkeleri, insan varlığının temelini 

oluşturan emeğe saygı ve insanın en değerli özelliği olarak nitelendirilen çalışkanlık üzerine 

kuruludur. Şiirde emek görev ve ihtiyaçtır, emek namus ve erdemdir ve emeğin getirdi mükafat 

da insanın şerefi ve geleceğidir. Bu bağlamda Mustafa Ş. Tunç, endüstri okulunda her gün yeni 

bir şeyler öğrenmeye ve bazı zanaatların önemli yöntem ve özellikleri konusunda ustalaşmaya 

çalışan öğrencilerin çalışkanlığını takdir etiği  ‘’Sanayi Marşı’’ adlı bir çocuk şiiri daha kaleme 

aldı:                    

                                        Sanayi Marşı 

 

                     Biz mektepli sanatkârız, çalışırız, yaşarız;                                 

                     Hiç kimseden pervamız yok, müstakiliz, paşayız. 

                     Ter dökeriz, iş yaparız, işte bizim şanımız. 

                     Sanat için hor görülsek hiç değişmez kanımız. 

 

                    Seherlerde uyanırız tezgâhlara koşarız; 

                    Başka yerde gözümüz yok, biz burada coşarız. 

       

                     Alnımızdan hep ter akar, gördünüz mü bir leke? 

                     Haydi artık arkadaşlar ahd edelim birlige! 

                     Bu meslektir götürecek hepimizi dirlige. 

                     Aziz vatan, sonra sanat değişilmez felege. 

 

                      Seherlerde uyanırız tezgâhlara koşarız; 

                      Başka yerde gözümüz yok, biz burada coşarız.140 

 

       

Şairin bu şiirdeki amacı, olumlu ve insani bir nitelik olarak mutlaka kazandıran ve sonunda 

mükâfatlandırılacak olan sabır ve çalışkanlık duygusunun gelişmesini teşvik etmektir. Şiirde 

                                                           
140 Mustafa Şekip Tunç, ‘’Sanayi Marşı’’, Yeni Mektep (Üsküp) 24. Şubat 1327 / 1911. ( Şiirin alt kısmında bu şiir 

  Hafiz Paşa  Sanai Mektebinde Musiki muallimi  Fevzi Efendi tarafından bestelendiği belirtilmiştir).  
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böyle bir tavrı içinde barındıran hümanizm bir eğitim unsuru olarak, insanlar arasındaki 

toplumsal farklılıkları gidermenin ve yurttaşlık anlayışının bir ifadesidir. Şiirdeki bu emek 

kültünün kendi etik temeli vardır. Sabır, tahammül etme kararlılığı, krizin aşılacağı, öğrencilerin 

kendi ayakları üzerinde duracağı ve emeğin onları kendi vatanlarında refaha ulaştıracağı umudu, 

bu etik temeli vatanseverlikle yakın bir ilişkiye sokan unsurlardır.                                        

“Aziz vatan, sonra sanat değişilmez feleğe” mısrasıyla önce vatan ondan sonra da mesleğin 

yerini başka bir şeyin alamayacağını vurguluyor. Başka bir deyişle vatan ve meslek yeri 

doldurulamaz değerlerdir. Şaire göre vatanını gerçekten seven güçlü bir vatansever, mesleğini 

vatanını daha iyi bir geleceğe ve genel anlamda refaha götüren bir yol olarak görürse, 

mesleğinde daha çok çalışmaktan kaçınmaz hatta mesleğine  dört elle sarılır. Bundan hareketle  

"Alnımızdan hep ter akar, gördünüz mü bir leke?" dizesinde de yorgunluğun iz bırakmadığını, 

alnımızdan ter gibi  akıp ortadan kaybolduğunu, ancak terle elde edilen başarı ardından hem de 

nasıl bir iz bıraktığını, hatta sadece başarının sahibinde de  değil genel olarak baktığımızda, tüm 

vatan için bir başarı haline geldiğini kısa ve öz bir ifadeyle ortaya koyuyor.    

Şair “Benim Annem” adlı bir diğer çocuk şiirinde  anne sevgisine değiniyor. Bu şiirde çocuğun 

kendi  annesine karşı olan saygısı ve sevgisi hakimdir. Şiirin başından sonuna kadar  hümanist 

şairimizin bir çocuk naifliği ile konuşması bu saf çocuk hümanizmini, gerçek hayatı 

yansıtırcasına inandırıcı kılıyor. "Annem" kelimesindeki birinci kişi tekil iyelik eki olan‘’m’’ yi 

kullanarak  şair,  şiirinde şiirselleştirdiği nesne ile yakın bir bağ kurar ve bu yakınlıktan sıcaklık 

ve güven doğar: 

                            

                                                   Benim Annem 

 Annem benim özüm, kanım, ciğerim, 

             O olsun da başka yoktur kederim. 

             Çünkü annem beni bakar büyütür, 

             Ninnilerle, şarkılarla uyutur. 

Annem bana öğretecek dilimi, 

                                    Annem bana sevdirecek ilimi.  

                                    Bir akşamdı nurlu bir yüz gösterdi: 

                                   “Hürriyetin şehididir bu” dedi. 
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                                   Sordum anne! Söyle anne! Bu kimdir? 

                                   Büyük babam, yoksa dayım, amucam? 

                                   Bilmem neden annem birden eridi, 

                                   İnce bir yaş gözlerini bürüdü. 

-Niye annem aglıyorsun! haydi artık yatalım. 

Sorma oğlum, büyük acı, gel ‘Mithat’ı141 öpelim.142 

Yukarıdaki şiirle ilgili Mustafa Ş.T. aynı dergide muallimlere şiirin hangi metotlarla derste 

okutulması gerektiği konusunda da bilgi vermiştir.143 

                                                           
141 Bu şiirde ismi geçen Mithat paşa hakkında şair şiirden hemen sonra ‘’Mahbusun Sobası’’ başlığı altında 

muallimlerin çocuklara şiiri okuturken  kullanabilecekleri az da olsa bilgi vermiştir. ‘’Mahbusun Sobası’’ başlığı 

altındaki yazısını aynen aktarıyoruz: 

Mahbusun Sobası 

Tehlikeli bir göğüs nezlesine tutulmuş Mithat paşaya yumuşatıcı ve sıcak şeyler içmesini hapishane doktoru 

ehemmiyetle tavsiye etmişti. Hapishaneye kendisini çok seven dadısından başka kimseyi sokmuyorlardı. Bu ihtiyar 

kadın yine bir gün Mithat paşayı görmeye gitmişti; kuşluk yerine soğuk süt içiyordu. Bunu gören şefkatli dadı süt 

filcanını Mithat’ın elinden kaparak:- Ne yapıyorsun evlat, diye bağırdı.- Doktorun tavsiyelerini böyle mi tutuyorsun? 

-Soğuk süt içilirmi? – Sana yazık değilmi? -Sonunu azıcık düşünsen yoksa hastalığını ilerletmek mi istiyorsun? 

Mithat paşa çocuk gibi utanarak 

Hayır sevgili dadım, hayır...Merak etme, birşey olmam, cevabını verdi. -Fakat yavrum beni dinle, hastalığa bu soğuk 

süt iyi gelmez. Allah esirgesin sonra...bunu ısıtmak da büyük bir şey mi? İşte iyi kötü bir soba vermişler.- Bu 

dediklerin hep doğru dadıcığım. -Ama biraz tembellik değil mi?... -Yaa tembellik pek doğru dadıcığım... Bir daha 

ısıtarak içerim... -Hayır, hayır, madem ki sıhhata yarayan şeyleri ihmal ediyorsun sobayı ben yakacağım, soğuk süt 

içtiğini görmeye tahammülüm yoktur. İki kat olmuş zavallı ihtiyar sobayı yakmağa savaşırken koca Mithat paşa 

yalvarırcasına, bırak dadıcığım, rica ederim yakma dedi. Dadı ise:- Olmaz behemmal yakacağım, diyerek kibriti 

çakması üzerine büyük  Mithat telaşlı bir sesle:-Dur dadı sebebini söyleyeceğim. İhtiyar kadın bu sözü işitince 

şaşırdı:- Sebebi mi? diye bağırdı. -Söyle bakayım. Koca Mithat yerinden kalkarak pencere başına geldi. Dadısını 

çağırdı. Taragı ile karşıki duvarın su oluğunda yuvalarını yapmış küçücük kuşları göstererek:- Bak, görüyormusun 

dadıcığım, bu kuşlar dışarıda soğuktan tir tir titriyorlarken ben burada soba yakamam. Zavallı dadı şen evladın 

yerinde olan o şanlı Mithat’a soğuk süt içirmeye kıyamazken onun başı hicazda piliç gibi koparılarak İstanbul’a 

kadar getirilmişti. Manzume dersinde de geçtiği için muallimin burada Mithat paşa hakkında izahat vermesi lazım 

değildir. Yalnız ‘’Mithat paşanın  hapishanedeki halini okuyacağız’’ diye çocukların meraklarını uyandırmak icab 

eder. Muallim bu sözü sarfeder etmez  müteesir ve endişeli olduğunu hissettirmeli ve kıraati ciddi ve acıklı bir sesle 

okumalıdır.  (Bakınız:Yeni Mekteb, sayı 3, 1327, ss. 88-90.) 
142   Mustafa Şekip Tunç, “Benim Annem”, Yeni Mektep (Üsküp), 21 Şubat 1327 (1911). 
143 Bu konudaki tavsiyelerinin orjinali şöyledir:  

 “Evvel emirde muallim,  Mithat paşa hakkında kafi derecede malumat verdikten ve manzumeyi aşağıda 

gösterilecek hikaye tarzında anlattıktan sonra okutmaya başlayacaktır. (Şu cümlenin ardından aşağıdaki manzumeye 

giriş hikayesini çocukların  daha iyi anlayabilmeleri için “Lugatlar” bölümünde  kelimlerein açıklamaları 

mevcuttur.) 

     Manzumenin menkıbe ve ruhi babasız Haluk on yaşında bir çocuk. Hergün tertemiz mektebe gider, şen ve şatır 

gelir. Ona kerkes hatta ismini bilmeyenler bile akıllı ve temiz çocuk derler. Haluk çalışkan annesinin tek evladıdır. 

Babadan kalma yalnız küçük bir evleri ile hiç denecek derecede az bir gelirleri vardır. Fakat Haluk’un annesi de hiç 
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Yukarıdaki çocuk  şiirinde şair, çocuk ruhunu iyi tanıyan bir uzman olarak çocukla özdeşleşir ve 

onun kalbinin en ince vuruşlarına ve ruhunun en derin duygularına ulaşır. Çocuk ve anne 

arasındaki gerçek ilişkiyi, karşılıklı sevgiyi ve annenin çocuğunu koruma içgüdüsünü 

şiirselleştirir. Şiir, çocuğun annesine duyduğu içten sevginin samimiyeti ve sıcaklığıyla bizi 

kendine çekiyor. Ama öne çıkan sevgi karşılıklı sevgidir; hem çocuğun annesine olan sevgisini, 

hem de annenin çocuğuna karşı davranışlarıyla sergilediği  sevgisini  içerir. Anne, çocuğunu 

uykuya daldırarak, büyüterek, öğreterek ve hayata hazırlayarak ona karşı duyduğu ve içinde 

beslediği derin sevgisini ifade eder.  Çocuk ise annesinin bu sıcak davranışını kendi hayatı için 

bir güvence olarak görür ve bu görüşünü "O olsun da başka yoktur kederim" dizesiyle belirtir. 

Yukarıdaki anlatılanlardan hareket ederek Mustafa Ş.Tunç’un  yazdığı çocuk şiirlerinde, kendini 

mutlu, özgür ve huzur dolu bir çocukluğa adaması, onun hümanist bir kişiliğe sahip olduğunun 

bir göstergesidir. Böyle bir çocukluk onda neşe, mutluluk, aile sevgisi, vatan sevgisi ve 

iyimserlik duygusu uyandırır. Çocuklara yönelik şiirlerinde tipik bir çocuk karakteri yoktur. 

Fakat çocuğun yaşam ilişkileri çerçevesinde gelişmekte olan karakteri ve kişiliğinden söz 

edilebilir,  çünkü şaire göre çocuk gelişme, olgunlaşma ve şekillenme sürecindedir. Çocuğu, 

doğası gereği iyi, itaatkar ve meraklı olarak tasvir ederken, iyi ve insani eylemlerle etkilemeye 

çalışır. Fakat onun şiirlerinde çocuklara yönelik eğitim ve öğretim, sanattan çok  açık seçik 

                                                                                                                                                                                           
durmaz. Sabahları sade yemeklerini hazırlar, öğle vakti biraz istirahat ettikten, ara sıra da kendisi gibi namuslu 

evkadını ahbaplarına birkaç saat gittikten sonra behemahal evceğizine döner. Çünkü en ziyade sevidiği oğlunu 

dönüşünde güler yüzle behemahal kendisi karşılamak ister. Aldığı mükafatları gözden geçirir. Sonra ufacık 

bahçelerine çıkarlar. Orada dereden tepeden konuşurlar, bazen top bile oynarlar. Yemek vakti gelince yaz ise dışarda 

kış ise içerde yerler. Sevimli bir kedileri vardır. Bu sevimli kibar kedinin sofra etrafında kadife pençeleriyle gezmesi 

onlara bir kibar hayatının yalancı zevklerinden daha tatlı zevkler. Hatta komşular ekseriya bunların bahçede 

gülüşerek yemek yemelerini zarasız bir kıskançlıkla seyrederler. Geceleri ikisi de bir lambanın altına gelir. Kedi 

odanın temiz döşemeleri üstünde ayrı tüylü kuyruğunu kaldırarark hanım efendiler gibi dolaşır. Ara sıra Haluk’un 

yanına dolaşarak başını sürtmege, kendisini okşatmaga çalışır. Haluk bir eliyle kediyi sıvazladığı halde elini 

kitabından ayırmaz, çünkü o muntazaman kitabına bakacaktır. Annesi de bu esnada kendisine topuğu delinmiş 

çoraplarını tamir ile meşguldur. Akşam ikisi de işlerini bitiriyorlar. Haluk’un annesi odanın bir köşesinde örtülü 

duran küçük bir sandığı açıyor. Derhal etrafa misk gibi bir koku yayılıyor. Ne olacak, temizlik kokusu, oradan 

oldukça eskimiş telli çerçeveli bir resim çıkarıyor. Sandığı yine muntazam bir surette kapayıp örttükten sonra 

Haluk’un yanına geliyor: -Kitaplarını hücreye yerleştirdin mi Haluk? Diye sorup Haluk’tan: -Evet anneciğim, hatta 

yarınki kitaplarımı bile hazırladım, cevabını aldıktan sonra Haluk’un çenesinden tutarak: -Buna bakarmıyız Haluk? 

diyor. Haluk birden bire şaşırıyor. – Aaa bu    kim anne, bey babam mı?diye soruyor. Çünkü zavallı Haluk babsını 

daha pek küçükken kaybetmişti. Onu tanımıyordu. Lakin Haluk’un bu soruşu o hisli valideyi titretiyor, kocasının ve 

Mithat paşanın ölümlerini gözü önüne getiriyor. Yüreinde öteden beri biriken gözyaşlarını meydana çıkartıyor. 

Fakat çocuğun terbiyesini hiçbir zaman unutmadığı için teesürlerini zaptediyor. Haluk’un: Anne neye ağlıyorsun, 

haydi artık yatalım, söyleyerek teselliye davet eden teklifine karşı: Sorma oğlum, büyük acı, gel Mithat’ı öpelim; 

sözlerini sarfediyor. Gözyaşlarını tutuyor. Haluk’a büyük Mithat’ı ve başından geçenleri anlatarak yatağına 

götürüyor. (Bu hikaye manzumenin ruhunu da meydana çıkartığı için fazla birşey yazmayacağım.) (Bakınız: Yeni 

Mekteb (Üsküp), sayı 3, sayfa 88, 1327 (1911)).    
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telkinler yoluyla sağlanır. Halbuki ünlü edebiyatçı ve fikir tarihçisi Paul Hazard'a144 göre 

çocuklar doğrudan doğruya verilen kuru öğütlere karşı kendilerini ustaca savunurlar. Hazard, 

çocuğun kalbiyle hissedebileceği sanatsal bir deneyimin olmadığı yerde – eğitimin de başarılı 

olamayacağının altını çiziyor. Dolayısıyla onun çocuklara yönelik şiirlerinin yüksek sanat değeri 

taşıdıklarını söyleyemeyiz. Ancak şairimizin çocuk şiirleri, çocuk şiiri türüne doğru attığı ilk 

adımlar olduğunu unutmamalıyız. Kaleme alındıkları dönem ile dönemin toplumsal koşulları da 

göz önünde bulundurulduğunda, şairin toplumsal olaylar ışığında çocuk eğitimine  karşı duyduğu  

derin ilgi ve alakanın önemli  habercileri oldukları aşikardır. 
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Özet 

Emek, insan toplumunun hayatta kalmasının, gelişmesinin temelidir ve uyumlu çalışma ilişkileri, 

sosyal kalkınmanın önemli bir köşe taşıdır. Uyumlu çalışma ilişkileri kurmak, genellikle 

ekonomik kalkınma, sosyal istikrar ve insanların mutluluğu gibi siyasi hedeflerle yakından 

bağlantılıdır. 2020 yılının başında, Çin'in Hunan Eyaleti, Wuhan'da ciddi yeni koronavirüs 

salgını patlak vermiştir. COVİD-19 salgınının patlak vermesinden sonra Çin hükümeti, salgının 

kapsamını ve hızını etkin bir şekilde kontrol altına alan ve insanların can güvenliğini sağlayan 

seyahat kısıtlaması gibi katı ve özel önlemler almıştır. COVİD-19 salgını Çin'in ekonomik 

kalkınma hızını büyük ölçüde etkilemiştir. Aynı zamanda işletmelerin iş geliştirmelerine de 

çeşitli sorunlar ve zorluklar getirmiştir. Birçok şirket çalışanı işten çıkarılma ve maaş kesintisine 

maruz kalmıştır. COVİD-19 salgınının ortaya çıkması, iş operasyonları ve iş gücü yönetimine de 

bir dizi zorluk getirmiştir. Çalışma ilişkileri, en temel sosyal ilişkilerden biridir ve COVİD-19 

salgınından ilk etkilenen arasında yer almaktadır. İlgili kişilerin sayısı ve etkinin kapsamı, 

insanların önceki deneyimlerinin ötesindedir. Bu ani olayların çalışma ilişkileri üzerinde büyük 

etkisi olmuştur. Bu makale, COVİD-19 salgınının Çin'deki şirketlerin çalışma ilişkileri 

üzerindeki etkisini analiz etmekte ve mevcut durumda Çin'deki çalışma ilişkilerini stabilize 

etmek için birkaç öneri sunmaktadır. Yazar, büyük kamu acil durumları karşısında, hükümet ve 

işletmelerin birbirlerini desteklemesi ve zorluklarla mücadelede birlikte çalışması gerektiğine 

inanmaktadır. Bu nedenle yazar, yalnızca hükümet açısından değil, aynı zamanda işletme 

düzeyinde de çalışma ilişkilerinin istikrara kavuşturulması için önerilerde bulunmuştur. COVİD-

19 salgınının tüm toplum üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sadece Çin'in gelecekteki büyük acil 
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durumlara müdahale etmesi için bir referans sağlamayı değil, aynı zamanda uyumlu bir çalışma 

ilişkisi inşa etmede Türkiye'nin COVİD-19 salgınına karşı mevcut tepkisine alternatif fikirler 

sunmayı ummaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Çalışma İlişkisi, Sosyal Güvenlik, Çalışma Güvenliği 

Giriş 

2020 yılının başında, Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'da ciddi yeni koronavirüs salgını patlak 

vermiştir. Salgının patlak vermesinden sonra Çin hükümeti, salgının kapsamını ve hızını etkin bir 

şekilde kontrol etmek ve insanların can güvenliğini sağlamak amacıyla seyahat kısıtlaması gibi 

özel ve katı önlemler almıştır. Çin'deki çalışma ilişkileri salgın nedeniyle pek çok sorunla karşı 

karşıya kalmıştır. İşçiler iş bekleme, işsizlik ve azalan gelir riskleriyle yüz yüze gelmiş, iş 

ilişkilerindeki istikrarsızlık artmış ve çalışma ilişkilerindeki çelişkiler giderek ön plana çıkmıştır. 

Bu makalenin amacı, COVİD-19 salgınının Çin'deki çalışma ilişkileri üzerindeki etkisini analiz 

etmek ve çalışma ilişkilerini yeniden istikrara kavuşturmak için öneriler sunmaktır. 

1. COVİD-19 Salgınının Çin'deki Çalışma İlişkilerine Etkileri 

Salgının işletmeler üzerindeki etkisi kapsamlıdır. Salgının çalışma ilişkileri alanındaki etkisi esas 

olarak aşağıdaki yönlerden kendini göstermektedir. 

1.1. Salgından etkilenen bazı şirketler maliyetlerini düşürmek için çalışanlarını işten 

çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Bazı endüstriler salgından etkilenmiştir. Öyle ki belli bir ölçekte işten çıkarma veya istihdamda 

azalma yaşanmıştır. Dolayısıyla Çin'in çoğu bölgesinde normal üretim ve yaşam sekteye uğradı. 

Bu da ekonomik kalkınma üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Çin'in imalat, gayrimenkul ve 

altyapı yatırımları temelde durdu. En çok yeme içme, konaklama, turizm, kültür, eğlence, toptan 

ve perakende satış ve ulaşım gibi hizmet sektörleri zarar gördü. Anket145 sonuçlarına göre de 

salgından büyük ölçüde etkilenen ve normal çalışamayan, hatta işi bırakan sektörler, konaklama 

ve yemek, kültür, eğitim ve eğlence, ulaşım ve lojistik, halkın geçim hizmetleri, toptan ve 

                                                           
145 ZHENG Hedao. «İşletmelerin Anti-Salgın İhtiyaçları ve Müdahale Durumu.» İstatistik Raporu, 02/2020. 

https://www.iyiou.com/p/123938.html   

https://www.iyiou.com/p/123938.html
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perakende satışlar gibi üçüncül sektörlerdir. Ankete katılan 2,069 şirketin %80'inden fazlası 

salgının 2020'nin ilk yarısında faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Bunların arasında 

şirketlerin %60'ından fazlası ilk yarı performanslarının %30'dan fazla düşeceğini tahmin ediyor 

(ZHENG Hedao 02/2020). Aynı zamanda iş kesintisi, kurumsal sipariş sözleşmesi ihlallerine ve 

sermaye devir güçlüklerine yol açabilir. Özellikle nispeten zayıf anti-risk yeteneğine sahip bazı 

küçük ve mikro işletmeler için kısa vadeli şoklara, normal faaliyetlerine devam edememe 

durumuna ve iflasa dayanmak zordur. Maliyetleri düşürmek ve operasyonları sürdürmek için, 

bazı şirketler işten çıkarma veya istihdamı azaltma gibi önlemler alır. Sanayi türleri açısından, 

salgından en ciddi şekilde etkilenen sektörler arasında bulunan konaklama ve yeme içme işten 

çıkarma oranının en yüksek olduğu sektördür. Bunu kültür, spor ve eğlence, konut sakinlerinin 

hizmetleri, onarımları ve diğer hizmetler takip etmektedir. İşten çıkarmalara ek olarak, bazı 

şirketler salgının neden olduğu işletme baskısını hafifletmek için istihdamı azaltma yöntemini de 

benimsemiştir.  

1.2. "Paylaşılan çalışanlar" gibi yeni istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır.  

Bazı şirketler, "paylaşılan çalışanlar" gibi yeni istihdam biçimlerini kendi kendine sigorta 

kapsamında benimsiyor. Bu tarz faaliyetler gelecekte iş gücü yönetimine yeni sorunlar 

getirecektir.  

Çin hükümeti salgının yayılmasını önlemek için, sıkı kontroller uyguladı. Yemek, otel ve turizm 

gibi emek yoğun hizmet sektörleri, “Bahar Şenliği”nin yaklaşan yoğun sezonunu karşılamak için 

büyük miktarda insan kaynağı ayırdı ve iş gücü maliyetleri arttı. Bu durumda nakit akışını 

desteklemek zorlaştı ve şirketler ciddi bir iş kriziyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte, ilaç 

üretimi, lojistik, çevrimiçi perakende gibi salgının önlenmesi ve kontrolü ile yakından ilgili 

endüstriler, ani talep artışı nedeniyle insan kaynağı sıkıntısı yaşadı. Çok sayıda işsiz çalışanı olan 

şirketlere, maliyet baskısını hafifletmek, nakit akışı sağlamak ve aynı zamanda, bazı şirketlerin 

hızla yükselen iş potansiyelinin neden olduğu iş gücü ihtiyacını çözmek amacıyla ortaya çıkan 

"paylaşılan çalışanlar" modeli, farklı sektörlerdeki insan kaynaklarının arz ve talep 

dengesizliğine geçici bir çözüm haline geldi. Yeni perakende sektörü de "paylaşılan çalışanlar"ı 

özümsemek için başlangıç gücü haline geldi.  
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"Paylaşılan çalışanlar" modeli, özel dönemlerdeki istihdam sorunlarını çözmek için insan 

kaynağının işletmeler arasında dağıtılmasını içeren acil bir önlemdir. İşin özü, şirketlerin düşük, 

yoğun sezonlarının veya çeşitli endüstrilerdeki özel olayların neden olduğu iş gücü talebindeki 

farklılıklarla başa çıkmak için kısa vadede farklı endüstriler arasında iş gücünün dağıtılması ve 

böylece birden fazla fayda elde edilmesidir. Bu uygulama işletmelerin üretim ve işletme 

zorluklarının hafifletilmesinde ve kısa vadede emekçilerin gelirlerinin artırılmasında olumlu rol 

oynamasına karşın, iş gücü yönetimine yeni sorunlar getirmektedir (Bingquan LIU 2020). 

Birincisi, çalışma ilişkileri konusunda ortaya çıkan ikiliktir. "Paylaşılan çalışanlar" modeli 

altında, iki işveren ve bir işçi arasında karmaşık bir ilişki oluşmaktadır. Örneğin, her iki tarafça 

imzalanan iş sözleşmesinin niteliği, ücretlerin ödenmesi, iş gücü ve istihdam yönetimindeki kural 

ve düzenlemelerin temeli, hastalık izni ve tıbbi sürenin uygulanması ve hesaplanması gibi. Bu 

durum ciddi bir şekilde ele alınmazsa, işverenin ana sorumluluğu belirsiz kalacak ve onun 

sorumluluk almasını gerektiren bir durumda, her iki işletmenin sorumluluklarından kaçması söz 

konusu olabilecektir. 

İkincisi, sosyal güvenlik ve iş kazaları ile ilgilidir. Uygulama açısından bakıldığında, "paylaşılan 

çalışanlar"ın işverenleriyle sosyal güvenlik açısından ilişkileri net değildir.  

Üçüncüsü, salgının aniden ortaya çıkması gibi özel işlerin etkin mekanizmasına dayalı risk 

önleme konusunda hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesidir. Fakat bu durum uzun vadeli bir 

"paylaşılan çalışanlar" haline gelirse, personel sayısı, iş içeriği, kira süresi, işçilik ücreti, sosyal 

güvenlik miktarı, ödeme yöntemi ve işle ilgili yaralanmaların meydana gelmesi, başkalarının 

yaralanması ve sözleşme ihlali yükümlülüğü konusunda anlaşmaya varılması gerekir. Bu da 

"paylaşılan çalışanlar"ın zaman maliyeti ve enerjisini, hızlı insan kaynakları sirkülasyonu 

hedefine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. 

1.3. Salgın, işçilerin haklarını korumaları için baskıyı artırmıştır. 

Salgının neden olduğu iş uyuşmazlığı davalarının sayısı arttı ve işçi haklarının ve çıkarlarının 

korunması daha büyük bir baskı ile karşı karşıya kaldı. Salgından etkilenen bazı şirketler, 

çalışanların meşru haklarının ve çıkarlarının etkin bir şekilde korunamadığı durumlara kolayca 

yol açabilen ve çalışma ilişkilerinde çatışmaları artırabilen hayatta kalma krizleriyle karşı 
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karşıyadır. Çin'in çeşitli bölgelerinde yerel yönetimler tarafından iş ilişkileri ile ilgili olarak 

çıkarılan acil tedbirlerin, ayrıntılı, farklı yerel standartların ve işletmelerin belirli önlemlerinin, 

yetersiz iletişim ve müzakere sonucunda alınması iş uyuşmazlıklarında artışa neden olabilir. 

İlgili anketlere göre, şirketlerin çalışmaya başladıktan sonra karşılaşabilecekleri zorluklarla ilgili 

olarak, firmaların %39,4'ü çalışanların evden maaş hesaplamasından kaynaklanan bir sorun 

olduğuna inanmakta ve şirketlerin %23,9'u bunun çalışan iş ilişkisi anlaşmazlığı sorunu 

olduğuna inanmaktadır. Şirketlerin almayı umduğu birtakım devlet destekleri ile ilgili olarak, 

şirketlerin %30,3'ü hükümetin iş gücü anlaşmazlıklarının çözümüne yardımcı olabileceği 

yönündeki umutlarını dile getirmektedir146.  

Mevcut durumun analizine göre, daha öne çıkan uyuşmazlık türleri şunlardır: Birincisi, salgın 

sırasında çeşitli bölgelerde uygulanan politikaların, çalışma ilişkilerinde tarafların çıkarlarının 

neden olduğu anlaşmazlıkları dikkate almamasıdır. İkincisi, işletmelerin işten çıkarmalarının 

neden olduğu iş sözleşmelerinin feshine ilişkin anlaşmazlıkların önemli ölçüde artmasıdır. 

Üçüncüsü, salgın sırasında çalışanların hayati menfaatleri (ücretler, çalışma saatleri, fazla mesai 

ücreti, tatiller ve iş değişiklikleri vb.) ile işletmelerin aldığı tedbirlerin neden olduğu 

anlaşmazlıklardır. Dördüncüsü, çalışma saatlerinin uzatılması veya kısaltılması, iş gücü 

ücretlerinin geçici olarak düşürülmesi, istirahatin değiştirilmesi ve salgın sona erdikten sonra 

işletmelerin aldıkları iş pozisyonlarının üretime devam edecek şekilde ayarlanması gibi 

önlemlerin neden olabileceği iş uyuşmazlıklarıdır.  

1.4. Devlet dairelerinin acil çalışma politikaları çalışma ilişkilerini etkilemiştir.  

Çeşitli bölgelerdeki yönetimlerin insan kaynakları ve sosyal güvenlik birimleri tarafından 

yayınlanan çalışma saatleri, dinlenme ve tatil gibi düzenleme ve acil durum önlemlerinin çalışma 

ilişkisine etkisi, salgın, uzayan Çin Yeni Yılı tatilleri, işe başlama gecikmesi, karantina süresi, 

tıbbi gözlem süresi ve hastalık dönemi gibi izin, tatil ve çalışma saatlerinin yönetimi gibi 

sorunları beraberinde getirdi. Hükümet ve çeşitli yerel yönetimler, bununla ilgili politikalar ve 

düzenlemeler yayınladı. Toplumun tüm kesimleri, Çin Yeni Yılı tatilinin uzatılması gibi bazı 

politika ve önlemlere daha olumlu bir yaklaşım sergiledi. Bununla birlikte, bazı düzenlemeler 

                                                           
146 ZHENG Hedao. «İşletmelerin Anti-Salgın İhtiyaçları ve Müdahale Durumu.» İstatistik Raporu, 02/2020. 

https://www.iyiou.com/p/123938.html  

https://www.iyiou.com/p/123938.html


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

683 

 

oldukça belirsiz ve tartışmalı olup işletmelerin uygulamalarına ve belirli operasyonlarına bazı 

sorunlar getirmektedir. (Bingquan LIU 2020) 

Birincisi, tecrit süresi, tıbbi gözlem süresi ve hastalık dönemindeki çalışma saatlerinin 

tanımlanmasıdır. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan "Yeni Koronavirüs Enfekte Pnömoninin Önlenmesi ve Kontrolü Sırasında İşçi 

İlişkileri Sorunlarının Düzgün Bir Şekilde Ele Alınmasına Dair Duyuru147"ya göre, "Kanuna 

göre karantina nedeniyle normal iş gücü sağlayamayan işçilere ücretlerini normal iş gücüne göre 

ödemesi talimatı verilir; karantina süresinden sonra ise tedavi için çalışmayı bırakması gereken 

işçilere tıbbi döneminin ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır." Ancak uygulamada bazı sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bu düzenleme sadece şirket ile iş ilişkisi olan çalışanları mı, 

işbaşında çalışanları mı, erken emekli olanları mı, emekli olduktan sonra yeniden istihdama 

katılanları mı, yarı zamanlı çalışanı mı, stajyeri mi kapsadığını belirtmez. Bu dönemdeki iş 

ücretlerinin standardı ile ilgili olarak, çeşitli yerel yönetimler de benzer düzenlemeler yayınladı, 

ancak ifadelerdeki belirsizliler nedeniyle, şirketlerin bunları uygulaması zor olabilir.  

İkincisi, işe başlamanın gecikmesi sırasında çalışma saatlerinin tanımıdır. Salgının önlem ve 

kontrolüne acil ihtiyaç duyulması nedeniyle, çeşitli bölgeler, işe gecikmeli olarak 3 Şubat'tan 

sonra yeniden başlamayla ilgili bildirimler yayınladı. Çeşitli bölgelerdeki farklı düzenlemeler 

nedeniyle ortaya çıkan tartışma ve anlaşmazlıklar şirketler üzerinde daha büyük bir etkiye 

sahiptir ve güçlü bir yanıt bulur. Genel olarak, işe gecikmeli yeniden başlama süresi, tatil veya ek 

dinlenme günleri değil, doğası gereği bir "çalışmama süresi" olmalıdır. Çalışanlar normal iş gücü 

sağlıyorlarsa (ev, ofis vb. dâhil), normal katılıma göre ele alınacak, normal iş gücü 

sağlamıyorlarsa ilgili yönetmeliklere uygun muameleye tabi tutulacaklardır.  

Üçüncüsü, salgın nedeniyle işine zamanında dönemeyen çalışanların istihdam ve tatil 

sorunlarıdır. Çeşitli bölgelerde uygulanan yeniden başlama sürelerindeki farklılık nedeniyle, 

izolasyon kontrol önlemlerinin kaldırılma süresi de, iller arası yolcu taşımacılığına devam etme 

süresi de farklıdır. Bu durum, işletmelerde ve kurumlarda çalışma ve üretime yeniden 

başlandıktan sonra çok sayıda insanın işe zamanında dönememesine neden olacaktır. Şu anda bu 

                                                           
147 http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/27/content_5472508.htm 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/27/content_5472508.htm
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çalışanların istihdam ilişkileri, dinlenme ve tatilleri ile nasıl başa çıkılacağına dair bütüncül bir 

politika ve önlem bulunmamaktadır.  

Dördüncüsü, salgın nedeniyle bazı özel endüstrilerin salgın sırasında veya sonrasında yasal 

standartların ötesinde fazla mesai yapması gerekliliğidir. Yerel düzenlemelere göre salgın 

sırasında acil görevler üstlenen işletmelerin çalışanları genellikle çalışma saatlerine tabi olurlar 

ve ayrıca istişare sonrası fazla mesai süresini uzatabilirler. İşe yeniden başlamadaki gecikme, 

bazı endüstrilerdeki şirketlerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu gecikmenin oluşturduğu zaman kaybını telafi etmek için acele etmeleri ve hatta belirli bir 

süre içinde yasal standartların ötesinde fazla mesai yapmaları gerekmektedir. (Bingquan LIU 

2020) 

2. COVİD-19 Salgınını Önleme ve Kontrol Altına Almada Hükümetin Çalışma İlişkilerini 

Nasıl İstikrarlı Hale Getirebileceğine Dair Öneriler 

2.1. Salgını önlemek ve kontrol altına almak için ekonomik iyileşme ve istikrarlı çalışma 

arasındaki ilişki doğru şekilde ele alınmalıdır. 

Şu anda, şirketler yavaş yavaş işe ve üretime devam etmekte, üretim ve yaşam düzeni hızla eski 

haline dönmekte ve çalışma ilişkileri durumu genellikle istikrarlı bir seyir izlemektedir. Ancak 

şirketlerin karşılaştığı riskler ve zorluklar hâlâ büyüktür ve salgının işletmelerin iş ilişkileri 

üzerindeki etkisi de devam etmektedir. İşletmelerin işe devam etmeleri için yetersiz üretim 

kapasitesi, işletmelerin küçülmesi veya üretimin askıya alınması, maaşların düşürülmesi, işten 

çıkarmalar çalışma ilişkilerinin istikrarını ve uyumunu tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum 

devletin, ekonomisinin hızla toparlanmasına ve salgın sırasında çalışma ilişkilerinin uyumunun 

ve istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak için her tür işletme ve işçi üzerinde kesin politikalar 

uygulamasını gerektirir. (NIE 2020) 

2.2. İş ilişkileri danışmanlığı ve koordinasyonu güçlendirilmeli ve çalışma ilişkilerinin 

istikrarı teşvik edilmelidir.  

Birincisi, toplu müzakereleri güçlendirilmesi, işleri istikrara kavuşturmak için maaş ayarlaması, 

ertelenmiş ödemelerin çözümü ve çalışma saatlerinin kısaltılması gibi yöntemleri benimsemek ve 

çalışanları işten çıkarmamaya çalışmaktır. İkincisi, müzakere ve iletişimde politika kararları için 
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zemin aramaktır. Hükümet ve işletmeler, özel dönemlerde politika tanıtımı, açıklama ve 

çevrimiçi soru-cevap gibi kurumsal iş ilişkilerinin yürütülmesi için rehberlik hizmetleri 

sağlamalıdır. Üçüncüsü, kilit işletmeler ve kilit gruplar için iş ilişkileri risklerini önlemek ve 

kontrolünü güçlendirmektir. Şirketin ödenmemiş ücretlerini, mülk ücretlerini, kamu hizmetlerini, 

personel değişikliklerini ve diğer göstergeleri izleyerek çeşitli riskleri zamanında fark edip 

çözmektir. Dördüncüsü, salgından daha fazla etkilenen birimler ve işçiler adına çalışma saatlerini 

esnek bir şekilde düzenlemek için evden çalışma, işe gidip gelme zamanını kademelendirme, işi 

değiştirme ve ücretli tatillerin kapsamını genişletme, kapsamlı çalışma saatleri sistemini 

benimseme gibi yollara başvurmaktır. Beşincisi, telefon, internet ve diğer yöntemlerle iş gücü ve 

personel anlaşmazlıklarında arabuluculuk yapmaktır. Davaları ele almak için işçi güvenliği 

denetim ağ platformları, şikâyetler ve raporlar gibi çevrimiçi hak koruma kanalları oluşturmaktır. 

(NIE 2020) 

2.3. Hükümet, şirketlerin çalışma ilişkilerini istikrara kavuşturmasına yardımcı olmalıdır. 

İlk olarak, hükümet hem işçilerin hem de işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak 

için derhâl istihdam koruma politikalarını uygulamaya koymalıdır. Bu özel dönemde, 

işletmelerin gelişimini desteklemek ve çalışma ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 

ilgili istihdam koruma politikalarını hazırlamalıdır. Kapsamlı bir çalışma saati sistemine 

başvurmak için yerel yönetimlerin özel bir kanal açması ve onay kriterlerini gevşetmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda, yerel yönetimler, işletmelerin kapsamlı bir çalışma saati 

sistemine başvuru ve onay süresini kısaltmak için eş zamanlı çevrimiçi onay modelini de 

kullanabilir. Buna ek olarak hükümetin, salgının önlenmesi ve kontrolü döneminde çalışma 

ilişkilerinin uyumlu ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için her yönden denetimi de 

güçlendirmesi gerekir. İşten çıkarmalara az veya çok devam eden şirketler için yerel yönetimler, 

işsizlik sigortası primlerinin iade edilmesi ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesinin ertelenmesi 

gibi politikalar uygulayabilir. Bu, yalnızca işletmenin mali yükünün azaltılmasına etkin bir 

şekilde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işletme içindeki çalışanlara gelir de sağlayarak 

işletme ile çalışanlar arasındaki gergin iş ilişkisini yumuşatır.  

İkincisi, işletmelere rahat çevrimiçi ofis hizmetleri sağlamaktır. Salgını önleme ve kontrol 

döneminde kurumsal çalışanların çevrimiçi çalışma sorununu çözmek için, hükümetin 5G ağı ve 
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internet platformu hizmetlerinin yapımını hızlandırması gerekir. Hükümet, kurumsal çalışanların 

çevrimiçi ofis verimliliğini artırmak için, şirketlerin salgını önleme ve kontrol döneminde 

uygulayabilecekleri ofis yazılımları oluşturmak için büyük internet şirketleriyle birlikte 

çalışmalıdır. Aynı zamanda, salgının neden olduğu iş ilişkileri ve sözleşme performansı gibi ilgili 

yasal sorunları çözmelerine yardımcı olmak için, hükümetin kurumsal bir kamu hizmet ağı 

platformu oluşturması gerekir. Hükümet, işletmeler ve çalışanları için aktif olarak çevrimiçi 

danışmanlık hizmetleri sağlamalıdır. Ayrıca çalışanların meşru haklarını ve çıkarlarını korumak 

için kurumsal salgın önleme ve kontrol destek politikaları hakkında istişareler yaparak, yorumlar 

alabilir. (NIE 2020) 

2.4. Hükümet salgından etkilenen işletmelere desteğini artırmalıdır. 

Hükümet, vergi indirimi ve muafiyeti, ödeme garantisi gibi mevcut kapsamlı destek temelinde, 

işletmelerin üretim ve işletme maliyetlerini düşürmek için makroekonomik politikaların 

uygulanmasını artırmalıdır. İşletmelere endüstriyel ve ticari elektrik fiyatlarını ve kiralarını 

düşürmek gibi politika desteği veren paketler sunabilir. Yetersiz iş gücü talebi sorunu, kısa süreli 

çalışma düzenlemeleri ile de çözülebilir. İşten çıkarmayan veya işten çıkarmaya daha az 

başvuran şirketler için, belirli tercihli politikalar veya teşvikler ve destekler uygulanmalıdır. 

Toptan ve perakende, turizm, konaklama ve yeme içme ve hava taşımacılığı gibi sektörlerde 

salgından ciddi şekilde etkilenen işletmelerin yanı sıra dış pazarlara bağımlı olan şirketlerin 

zorlukları aşmasına yardımcı olmak için tek seferlik güçlü ücret desteği ve sosyal sigorta desteği 

verilmelidir. (NIE 2020) 

2.5. Esnek çalışanlara geçici destekler sağlanmalı veya destek sosyal güvenlik sistemine 

dâhil edilmelidir. 

Birincisi, alışveriş kuponları ve yemek kuponları gibi geçici destekler sağlamaktır. Uzun süredir 

istihdam edilmeyen esnek çalışanlar için, kart kuponları, çocuk ödenekleri gibi yollarla belirli bir 

miktar geçici destek verilebilir. Ayrıca, sosyal güvenlik için ödemeyi ertelemelerine veya daha 

sonra telafi etmelerine izin verilebilir. İkincisi, esnek çalışanları sosyal güvenlik sistemine dâhil 

etmektir. Çin'de salgın sırasında insanlara kolaylık sağlayan yüz milyonlarca esnek çalışan 

vardır, ancak bu çalışanların çoğu sosyal güvenliğe dâhil değildir. Çin, bu çalışanların sosyal 
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güvenlik sistemine katılmaları için yasal alt yapıyı hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, gelecekte iş 

ilişkileri açısından büyük bir potansiyel güvenlik tehlikesi olabilir. (NIE 2020) 

3. COVİD-19 Salgın Önlem Ve Kontrolündeki İşletmelerin Uyumlu Çalışma İlişkileri 

Oluşturmaları İçin Temel Gereklilikler 

3.1. Çalışan sağlığı yönetimi güçlendirilmelidir. 

Birincisi, işe başlamadan önce yeterli hazırlıkları yapmaktır. İşletmelerin çalışan bilgilerini tam 

olarak taraması ve incelemesi gerekir. İşletmeler, evlerinde kaldıkları süre boyunca çalışanların 

ayrıntılı bilgilerini toplamak için çeşitli birimler oluşturmalı ve "günlük rapor" ve "hastalık 

bulunmasa bile rapor" sisteminin uygulanmasında ısrar etmelidir. Çalışanın fiziksel durumunu 

anlamak için her çalışanı zamanında takip etmelidir. Aynı zamanda işletmelerin salgını önleme 

ve kontrol döneminde sıkı fonlar ve yüksek maliyet baskısı altında kalmalarına rağmen koruyucu 

ekipmanları da hazırlamaları gerekmektedir. İşletmeler, maske, eldiven, sıvı sabun, dezenfektan, 

koruyucu giysi gibi koruyucu ekipmanları satın alarak bunları işe gelen çalışanlarına sunmalıdır.  

İkincisi, işletmelerin işe başlamasının ardından salgını önleme ve kontrol yönetimini 

güçlendirmesi ve yürütmesi gerekir. İşletmeler, firma kapısında denetim noktaları oluşturmalı ve 

şirkete giren kişilerin vücut sıcaklıkları ölçülerek detaylı kayıtlar alınmalıdır. İşletmeler şirkete 

giren bütün kişilere el dezenfeksiyonu yapmalı, tüm çalışanlara maske ve eldiven vermelidir. 

Aynı zamanda insanlar arasındaki teması etkin bir şekilde azaltmak ve çalışanların sağlığını 

korumak için iş yerlerindeki insanlar arasındaki mesafe artırmalıdır. Bu nedenle şirketler, 

çalışanların farklı zaman dilimlerinde çalışmasını sağlamak ve yüz yüze iletişimden kaçınmak 

için vardiya sistemini uygulayabilir. İşletmelerin kamusal faaliyet alanlarında da dezenfeksiyon 

yapılmalıdır. Ofis binaları, toplantı odaları, halka açık asansörler, güvenlik odaları, mutfaklar, 

koridorlar ve diğer açık yerler buna dâhildir. (Jinan JIA 2020) 

3.2. Kurumsal, insan odaklı yönetim inşa edilmelidir. 

Birincisi, esnek ofis modelini keşfetmektir. Şiddetli salgın karşısında şirketler, üretim ve 

operasyonu yürütmek için esnek ofis yöntemlerini benimseyerek de iş ve üretimin kesintisiz 

çalışmasını sağlayabilmektedir. Böylece salgın nedeniyle evde çalışanlar için esnek bir çalışma 

modeli ortaya çıktı. Buna benzer şekilde, işletmeler uzaktan evde çalışma veya "şirket + ev" ikili 
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çalışma gibi yeni bir çalışma modeli geliştirebilirler. Salgın sırasında çalışanlarının kişisel 

güvenliğini korumak için insan odaklı yönetim uygulayabilirler. Öte yandan, esnek ofis 

politikalarını daha iyi uygulamak ve çalışanların evde sorunsuz, kolayca çalışmasını sağlamak 

için organizasyon yapılarını ve iş süreçlerini çevrimiçi ofis modeline göre yeniden 

yapılandırabilirler. Buna ek olarak çalışanların evde daha iyi çalışmasını sağlamak için uzak ofis 

sistemleri kurması gerekebilir.  

İkincisi, şirketler çalışanlara insani bakım uygulamaktır. Mevcut salgınının çalışanların fiziksel 

ve psikolojik yönleri üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle şirketler, çalışanlarının bedensel 

ve ruhsal sağlığı için olumlu bir iş ortamı yaratmalıdır. Ayrıca çalışanların işe geliş gidiş 

sürelerini kısaltmak için çalışanların ulaşımını özel araçlarla sağlayabilirler. Şirketler, 

çalışanlarına verecekleri salgın önleme eğitimi ile onların bilgi ve farkındalıklarını 

güçlendirmelidir. Aynı zamanda çalışanların psikolojik sorunlarını gidermek ve paniğin 

üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için psikolog da istihdam edebilirler. Öte yandan 

çalışanların günlük yaşamlarında kullanacakları anti-salgın maskelerin çalışanlara zamanında 

dağıtılması gerekir. İşletme yöneticileri çalışanları WeChat veya telefonla her gün selamlayabilir, 

çalışanların ve ailelerinin sağlığına özen gösterebilirler. Ek olarak, şirketler çalışanların fiziksel 

uygunluğunu ve vücut dirençlerini güçlendirmek için, onların hijyenik spor tesislerine 

gitmelerini sağlayabilir ve yemek tedarikini ayarlayabilirler. Ayrıca çalışanlarının sağlığını 

geliştirmek için öğle yemeklerine yüksek proteinli yiyecekler ekleyebilir ve ücretsiz mevsim 

meyveleri veya tatlıları ikram edebilirler. (Jinan JIA 2020) 

3.3. Esnek istihdam politikaları uygulanmalıdır. 

Birincisi, kapsamlı bir çalışma saati sistemi uygulamaktır. Salgında işletmelerin karşı karşıya 

kaldığı büyük baskıyı çözmek için, salgınının önlenmesi ve kontrolü sırasında iş ilişkilerinin 

istikrar kazanması temelinde, işletmeler işçilik maliyetlerini düşürebilirler. Şirketler kapsamlı bir 

çalışma saati sistemi uygulayabilirler. Yani, salgını önleme döneminde çalışanların yoğun bir 

şekilde dinlenmesine izin vermek ve işe başladıktan sonra çalışanların birlikte çalışmasını 

sağlamaktır. Böylelikle salgını önleme ve kontrol döneminde işletmelerin ve çalışanların meşru 

hak ve menfaatleri korunmakta, uyumlu ve istikrarlı iş ilişkileri sürdürülmektedir. 
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İkincisi, şirketlerin paylaşılan bir çalışan modelini benimsemesidir. İş gücü maliyetleri üzerinde 

özellikle ağır baskı altında olan şirketler için, paylaşılan bir çalışan veya sınır ötesi iş birliğinin 

çalışan modeli benimsenebilir. İşletmeler arasında üretkenliğin kendi kendine yeniden 

düzenlenmesi ve karşılıklı iş birliği yöntemiyle kısa vadeli esnek bir istihdam mekanizması 

oluşturulabilir. Böylelikle bu özel dönemde iş gücü kıtlığı sorununun çözümü için işletme 

istihdamına yönelik yeni çözümler sağlanabilir. (Jinan JIA 2020) 

3.4. Kurumsal işçi sendikaları, işletmelerin uyumlu çalışma ilişkileri kurmasına yardımcı 

olmalıdır.  

Birincisi, kurumsal işçi sendikaları, denetleyici bir rol oynamalıdır. Şirketlerin zorlukların 

üstesinden gelmesine yardımcı olmak ve çalışma ilişkilerinde uyum ve istikrarı teşvik etmek için 

salgını önleme ve kontrol konusunda yasal gerekliliklerine çok dikkat etmesi gerekir148. 

Kurumsal işçi sendikaları, yerel yönetim tarafından yayınlanan salgını önleme politikasının 

gereklerine uygun olarak, işletmeleri, salgını önleme ve kontrol dönemi boyunca çalışanlar için 

ücretler, dinlenme ve tatiller gibi iş ilişkileri konularını düzgün bir şekilde ele almaya teşvik 

etmelidir. Buna ek olarak, kurumsal işçi sendikaları, işletmelere çalışma yasaları ve politikaları 

konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamak için inisiyatif almalı, ayrıca iş gücü konularında 

rehberlik etmeli ve yardımcı olmalıdır.  

İkincisi, kurumsal işçi sendikalarının toplu müzakere rolüne onay vermektir. Kurumsal işçi 

sendikaları, şirketlerin ve çalışanların yasal hak ve menfaatlerini dikkate alarak şirketlerin ana 

sorumluluğunu yerine getirmesini, ilgili önleme ve kontrol gerekliliklerini yerine getirmesini 

denetlemeli ve teşvik etmelidir. Aynı zamanda, sendika web sitesi ve WeChat gibi platformlar 

aracılığıyla çalışanlarının taleplerini alabilir ve sorularını yanıtlayabilir.  

Üçüncüsü, kurumsal işçi sendikalarının tanıtım rolüne onay vermektir. Salgın önleme ve kontrol 

döneminde kurumsal işçi sendikaları, işletme çalışanlarına eğitim verir. Böylece çalışanlarına 

işletme tarafından uygulanan çeşitli tedbirleri anlamaları ve desteklemeleri için rehberlik eder. 

Aynı zamanda, kurumsal işçi sendikaları, işletmelerde salgın önleme ve kontrol konusunda 

                                                           
148 YANG, Chengxiang. «Çin Özellikleri ile Uyumlu Çalışma İlişkilerinin Kurulması Üzerine Teorik Düşünce.» 

Teorik Perspektif, 11 2019: 42-47. 
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olağanüstü performans gösteren çalışanları ödüllendirerek tüm toplumda bir örnek ve kıstas 

oluşturur, böylece salgınla başa çıkmak için çalışanların merkezcil gücünü öne çıkarabilir. (Jinan 

JIA 2020) 

4. Sonuç 

COVİD-19 salgınının tüm toplum üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu büyük sınav karşısında 

herkes birlikte çalışmalıdır. Hükümet ve işletmelerin sadece kendi görevlerini yerine getirmekle 

yetinmemesi, aynı zamanda uyumlu ve istikrarlı bir iş ilişkisi kurmak için birlikte çalışması 

gerekmektedir. Hükümetin bu özel dönemde salgındaki değişikliklere zamanında yanıt 

verebilmek için politikalarını ayarlaması ve çeşitli özel önlemler alması gerekir. Şirketler, 

hükümetin çağrısına aktif olarak yanıt vermeli ve hükümetin, işletmelerin zorluklarından 

kurtulmasına yardımcı olabileceğine inanmalıdır. Buna ek olarak, şirketler, salgını önlemedeki 

politikaları konusunda hükümetle aktif olarak iş birliği yapmalıdır. Ayrıca çalışanların can ve 

mal güvenliğini sağlamak için salgındaki değişikliklere uygun şekilde istihdam politikalarını 

derhâl ayarlamalıdır. Böylece şirketin ve çalışanların meşru hak ve çıkarlarının korunmasına ve 

tüm toplumun istikrarlı gelişimine katkıda bulunması mümkündür.  
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Abstract 

 

The COVID-19 pandemic has caused the education system to suffer an unprecedented trauma in 

human history, shaking the lives of nearly 1.6 billion pupils and students in more than 190 

countries on all continents. Closures of schools and other educational institutions affect 94% of 

the global school population. This sanitary crisis and the uncommon change of the education 

systems it provoked is likely to last a while. The social and economic consequences will long 

affect teachers, children and young people, their parents and society at large.  

 

Such a health emergency has caused financial issues, and affected the education system; we can 

say that everyone around the world has responded rapidly. States have promptly prepared to 

guarantee the continuity of instructing and, to ensure the protection of the students and educators, 

have passed to online teaching. Something very similar occurred in Albania. The emergency 

made us face new things and difficulties, especially in the field of education. Numerous activities 

have been reorganized which have empowered the continuation of teaching: on the radio, on TV 

or as academic packs to be done at home, using many communication platforms, with the sole 

motivation of limiting as much as possible the consequences of covid-19 in the education 

system. 

Despite the various circumstances and challenges our institution faced at the beginning of the 

pandemic, there are still many questions waiting to be answered and on which we have based our 

mailto:adigjika123@gmail.com
mailto:dorianaklosi@gmail.com


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

695 

 

paper.  How are we facing the difficulties of online learning? Were professors and students 

trained and ready for the new of teaching and learning? What are the online learning conditions 

of our students? What the measures were taken by Ministry of Education, Sports and Youth? ... 

Etc. The answers to these and other questions were posed in a survey of students at our 

University's Department of Foreign Languages made the situation clear to us and helped us 

determine the measures we need to take to improve the situation.  

 

Keywords: student, online teaching, covid-19, technology, foreign language. 

 

Overview of the actual situation due to Covid-19 pandemic shutdown  

 

Pedagogical continuity during the closure of schools and universities became a priority of our 

education system in the last year. The emergent shift to online learning forced many teachers to 

distribute lectures via the Internet using different methods of distance learning. The difficulties 

ranged mostly due to the variety of students’ level of classes, subjects, ages etc. An immediate 

task for teachers was the organization of distance learning. They were often unguided and 

untrained, and without sufficient resources. In many cases their professional training itself was 

done online, through telephone applications or tutorial videos. Classroom meetings online 

platforms and messaging apps became indispensable tools that allowed teachers to develop new 

forms of communication with students and their peers. 

 

At a huge extent, teachers were not prepared to ensure pedagogical continuity and to adapt to the 

new forms of teaching. Other difficulties were mostly caused by the lack of connection to the 

Internet and adequate infrastructure, the lack of basic computer skills, the psychological needs of 

students and teachers. 

 

For areas where internet access was limited, traditional distance learning tools were used, 

combining the dissemination of lectures through television. Due to the closure of educational 

institutions, student assessment procedures were modified. At some levels the exams were either 

postponed, or canceled, or replaced by continuous screening or other assessment procedures such 

as online tests, etc. This happened in general with all subjects in our schools and universities. 

 

Characteristics of distance learning 

 

This new form of teaching was imposed by the pandemic caused by the virus, so in a way it was 

the lesser evil, although until now it had been used in teaching sporadically. As we speak today, 

it has become a necessity and the online interaction between the student and the teacher will 

continue even after the victory over the covid-19, as we are noticing some advantages that are 

not to be neglected:  
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This new online form allows teaching staff to deliver interactive lectures in real time with 

students, just as if we were in an auditorium. And through live video streaming, this solution 

enables students to have subsequent access to lesson recordings, at any time, wherever they are, 

with whatever smart device they have, which favors an understanding and learn the best of the 

lecture. 4/5 students use their devices to confirm the information given in the virtual classroom 

and this solution is a simple tool that enriches their experience.  

 

But online teaching has many difficult and complicated command systems which take time and 

cause delays. Therefore, a technical preparation is needed to choose the simplest solutions to use 

and to be prepared in advance so that the beginning of the lesson is done immediately by 

simplifying the life of the teacher and the student. It takes time for the teacher time he has to 

devote to the scientific discipline he teaches.  

We have tried, beyond the above advantages / disadvantages, to identify the features of online 

teaching. They are summarized as follows:  

 

Accessibility: online teaching is characterized by resilience, both in time and space. This type of 

learning facilitates public access by proposing teaching and learning situations that take into 

account the individual limitations of each student.  

 

Contextualization: Online learning gives the individual the opportunity to learn in his or her 

immediate context. It allows him to maintain direct, immediate and permanent links with the 

various components of the environment, thus facilitating the integration of scientific knowledge 

with practical knowledge.  

 

Flexibility: Online teaching offers more freedom, compared to classroom teaching.In this sense, 

flexibility is about resilience in the way pedagogical organization enables the student to plan in 

time and space the study activity and the pace of learning. It can also conceive of several 

activities that offer the student choices of content, methods and interaction as well as take into 

account the individual constraints of each.  

 

Interaction and collective work: here the learning process relies entirely on the interaction 

between the student and the lecturer as well as the student with his peers. This interaction is also 

done in the framework of collaborative work that relies on the exchange of student / student and 

student / lecturer for a learning exercise, in which each student is engaged to take an active part 

in solving the exercise in question.  

 

But how is the situation in the subject of foreign language in our university? 
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The situation of online learning in our university "Ismail Qemali" 

 

On the unexpected verge of covid-19 pandemic, all the educational institutions, including our 

university, undertook a number of measures to provide their students with a qualitative and 

quantitative virtual teaching and learning. Hence, the standard communication between academic 

staff and students changed, by relying heavily on online resources. Such facilities allowed 

everyone to work from home, and gave more autonomy to the students. The aim was to make 

students sure that distant education will become a new, productive form of education. The covid-

19 would not put us down, and that we would do our best in this "war" situation, with an 

invisible but deadly enemy. Many students continued to learn foreign languages, listen to 

authentic materials, read or do online exercises, while as teachers, we had the legal and moral 

obligation to instruct, organize and handle our distance learning programs. It is a matter of fact, 

we did not have any tradition or experience in the area of online education. It was about a new 

form of teaching, the digital one with its pros and cons. 

 

This new forms of teaching/learning fostered the relationship between academic staff and 

students. Perhaps for the first time in the history of our education, teaching sessions were held 

without the physical presence of students. The desire to learn motivated students to attend 

classes, although no penalties were given to them in case of absences. In fact, in addition to their  

desire to learn more, we think that curiosity for a new and contemporary form of teaching is 

another reason for their presence in online sessions was the. The spread of digital tools 

everywhere and to everyone, favored the innovation and necessity of digital forms of 

teaching/learning. The online session is not conceived and distributed in the same way as a 

physical education class. And this finding is especially true for foreign language learning which 

relies on exchange and communication. The distance foreign language session is shorter and has 

such a slower pace than other disciplines. Critical thinking, share of initiative and autonomy is 

greater and appreciated in the field of languages. Nevertheless, autonomy also has its limitations, 

so the role of the lecturer is and remains the leader in this large gallery of information provided 

by digital media. 

 

Distance learning does not imply learning on its own. Although online resources may be 

excellent and useful, they are not enough to make up the lack of a teacher. To learn, students 

need to contact with professors as well as with classmates so we have tried to develop creativity 

and organize regular teaching sessions. Thus the use of digital communication tools had rapid 

development within few days. We used google classroom and zoom through which we sent 

lectures, assignments and tasks. The lesson was conducted online or video / audio, orprepared 

lectures werepreviously sent in classroom or zoom as well as on other digital platforms. 

 

Working methodology 
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Our study comes as a product of a documentary analysis, a survey with an online questionnaire, 

involving students of our department. We have taken a qualitative approach that has ascertained 

in the collection of factual information (questionnaires, documents and observations). For data 

processing and analysis, we used descriptive and explanatory statistical techniques. 

 

Results and discussion 

 

1. Areas where students come from. 

 

 

The students who responded to the survey, 64.3% of whom are female and 35.7% male, come 

mainly from Vlora and nearby cities: Fier, Lushnje, Berat and rural areas. The survey shows that 

78.6% of students come from urban areas and 21.4% from rural areas, a division that as we will 

see below, will affect the access and quality of the Internet. 

2. Students' concern about the health situation. 

 

 

 

It should be noted that the health crisis caused by Covid-19 has had a major impact on the 

performance of students: 71.4% are concerned about the pandemic. They fail to focus on their 
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studies and fear that they will fail the exams; while 28.6% of students are not worried about the 

critical situation. 

 

 

3. How is the health of the students? 

 

 

 

When asked how healthy they are, 28.6% of them answered very well, despite the fear and stress 

caused by the pandemic crisis that is pervading the world today, as well as the percentage of 

students who feel unwell after having family members or suspected relatives, confirmed or cured 

by covid-19 since most of them are isolated with their family or relatives. The majority of 

students, i.e. 42.9% say that they feel good in general. 

 

4. How do students view the measures taken by MASR? 

 

 

 

Most students think that the measures taken by the Ministry of Education, Sports and Youth are 

moderately satisfactory and enable them to attend online lectures and lessons. 21.4% of students 

assess that the measures are very satisfactory and 35.7% consider them as mediocre. 

5. Use of digital tools. 
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All students use digital tools: (smartphones, computers, laptops). Most of the students claim they 

have build good technological competences due to the overuse of the digital tool for learning 

purposes and personal reasons as well. . There are very few students who do not use the digital 

tool well and just as many who use it very well. 

6. Communication and involvement of the lecturer in distance learning 

 

 

According to the results, 100% of students are satisfied with the efforts made by professors to 

respond to the demands of distance learning. This shows the commitment and sacrifices made by 

the academic staff of our department to be at the height of expectations and aspirations during 

this sanitary crisis. 
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7. Loads of tasks 

 

In this case, the division of opinions is almost equal. A little more than half of the students think 

that they are not in charge of tasks or lessons, which explains the tendency of the professors not 

to overload the students in these extraordinary conditions as they would do if the teaching in the 

auditorium was to happen. 

 

8. Are you satisfied with learning at home? 

 

We found that 71.4% of students were moderately satisfied with the family environment 

conditions which were generally favorable. 14.3% are very satisfied and the same numbers of 

students are not at all satisfied, perhaps because it should be considered their geographical origin 

and family background, some of them are from rural areas with not very good economic and 

social conditions. Another reason is the sharing of the desktops or laptops with their siblings who 

have to attend online classes as well.  
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9. Internet access and network quality. 

 

The results showed that 33.3% of students are not at all satisfied with the network and network 

access, 53.3% are moderately satisfied and the rest are very satisfied. So, some students faced 

difficulties in accessing the internet and / or with quality of internet signal. They consider this 

issue as a real challenge and not in their expectations. It is noted that internet access and quality 

is poorer in rural areas and safer and more solid in urban areas. 

10. Quality of communication platforms. 

 

The most used applications with students of the Department of Foreign Languages are: Google 

Classroom, Google meeting, Zoom, WhatsApp, Facebook, WeTransfer, pCloud, etc. The survey 

showed that 50% of students are satisfied with the platforms, 35.7% moderately satisfied and 

14.3% dissatisfied. The most common concerns regarding this element are the impossibility of 

accessing the online lesson, the impossibility of recording the session, the overload of google 

drive, etc. 

All these results show that despite the great efforts made by the academic staff of our department 

to facilitate learning and communication during the pandemic period, there are still various 

problems of distance learning such as: study environment, techniques and platforms used, 

measures taken by MASR, level of ICT knowledge by students and professors, etc. 
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Conclusion 

We are still living in a time of health crisis caused by covid-19. To keep the education crisis 

from declining into a catastrophe, all actors have to come together to take immediate long lasting 

measures. The lost learning time hurts the current generation, and it can undo the progress 

achieved in decades. An estimated worldwide 23.8 million students of all ages may drop out of 

school or be denied access to education due to the economic impact of the pandemic. The 

economic damage caused by covid-19 highlighted the difficulties that already existed before the 

pandemic. 

Various education and teaching actors have made numerous efforts so that to overcome this 

crisis. They have taken initiatives to help students benefit from a distance learning considered as 

a new form of teaching / learning. Numerous pedagogical platforms were created and spread 

rapidly to facilitate this process for students as much as possible. 

And in this context we should not deny the work and personal initiatives of the academic staff of 

our department who, although not prepared for such a situation, faced and are facing it 

successfully. 

The difficulties and challenges identified during this period are summarized as follows: 

- Students are not very familiar with ICT in teaching. 

- They do not always have quality network and internet access. 

- They are not very satisfied with the family environment from which they communicate 

remotely with the lectures. 

- They are concerned about the sanitary situation. 

So to avoid and overcome these handicaps, students have formulated their proposals: 

- To improve and strengthen the communication between the academic body and the students, 

- To use other platforms, not only 2-3, 

- To record all lessons and then send them to students for further consultation whenever they 

have any doubts, 

- To review the pace of submission of tasks, 

- To allow free access to digital libraries. 
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Finally, higher education institutions need to show students how to use the ICT in the world of 

teaching as there is no good or bad technology but there is good or bad pedagogy that uses these 

technologies. 

In the meantime, we need to be prepared for other questions such as: will the use of ICT become 

a daily presence in the future? Encouraging autonomy and accelerating the pace of equipping 

institutions with digital equipment will be a straw or will it be introduced as a daily practice? 

How will the necessary technical and pedagogical capacity of teachers be strengthened as well as 

the collective work with all levels? 

If there is one lesson we can learn from the covid-19 pandemic, it is that distance learning should 

not be considered a "good option" developed in parallel in our existing education system. It must 

be an essential, undeniable ingredient and must be introduced and integrated as quickly as 

possible. 
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Survey 

1. Gender (M, F) 

2. From which area do you come: rural / urban? 

3. Does covid-19 have an impact on your performance, so are you worried about the pandemic? 

(Yes No) 

4. How are you currently in health? (Very good, Good, Not very good) 

5. Are you satisfied with the anti-cash measures taken by the Ministry of Education, Sports and 

Youth? (Very satisfied, average, not satisfied) 

6. Level of use of digital tools (very good, good, bad) 

7. Are educators involved in distance learning? (Yes No) 

8. Are you overloaded with the tasks given to you by the lecturers? (Yes No) 

9. Are you satisfied with learning at home? (Very, on average, no) 

10. Are you satisfied with internet access and network quality (satisfactory, average, and 

unsatisfactory?) 

11. How is the quality of communication platforms? (Very good, average, bad) 
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Özet   

2020 Mart ayından bu yana yaşadığımız ve etkileri halen devem eden COVID-19 sürecinin, 

21.yüzyılın en önemli toplumsal değişimlerini oluşturacağı yorumlanıyor. COVID-19 virüs 

yayılım sürecinde; sadece sağlık, ekonomi ve sosyal hayat değişmedi. Bu kısa kriz döneminde, 

ülkelerin ve toplumların küreselleşmeye olan bakış açısı da değişmeye başladı. Çünkü virüsün 

bulaşma yöntemi küreselleşmenin sonuçlarından olan “serbest ulaşım, sınırsız ticaretin” bir 

sonucudur. Küreselleşme olgusu bu kadar güçlü olmasaydı virüs Çin’in uğraştığı bir sağlık 

sorunu olarak kalacaktı. Virüsün kendisi, küreselleşme yöntemiyle yayılırken; virüse karşı alınan 

tedbirler ulusal düzeyde kaldı. Bu çelişkili sonuç, küreselleşmenin sorgulanmasına neden 

olmuştur. Küreselleşme eleştirileri, tıbbi tedbirlerin ulusal sınırlarda kalıp; diğer ülkelerle 

paylaşılmamasıyla, uluslararası kuruluşların soruna karşı etkisiz kalmasıyla, ekonominin tüm 

dünyada aynı anda bozulmasıyla ve sınırların bencilce kapatılıp fakir ülkelerin unutulmasıyla 

devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Küreselleşme, Kriz  

 Abstract                                                                                        

It is interpreted that the COVID-19 process, which we have been experiencing since March 2020 

and whose effects 

 are still ongoing, will constitute the most important social changes of the 21st century. During 

the COVID-19  

virus spread process; not only health, economy and social life have changed. In this short period 

of crisis, the  
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perspective of countries and societies towards globalization began to change. Because the 

transmission method of  

the virus is a result of "free transportation, unlimited trade" which is one of the results of 

globalization. If the  

phenomenon of globalization had not been so strong, the virus would have remained a health 

problem China has  

been dealing with. While the virus itself spreads through the globalization method; The measures 

taken against the  

virus remained at the national level. This contradictory result has led to the questioning of 

globalization.  

Globalization critiques suggest that medical measures stay within national borders; It continues 

with the fact that  

it is not shared with other countries, international organizations are ineffective against the 

problem, the economy  

is disrupted all over the world at the same time and the borders are closed selfishly and poor 

countries are forgotten. 

Keywords: Covid 19, Globalization, Crisis 

GİRİŞ: KÜRESELLEŞME KAVRAMI ve COVID-19 SÜRECİ 

Sosyal bilimler literatüründe son 32 yılda çok tartışılan ve genel olarak “birey, ürün ve 

hizmetlerin dolaşım serbestliği” olarak tanımlanabilen küreselleşme, 1990’lı yılların ilk 

döneminde Soğuk Savaş’ın bitmesiyle büyük önem kazandı. Küreselleşmenin gelişim sürecine 

ulaştırma alanındaki yenilikler, iletişim sektörünün çok gelişip ucuzlaması katkı sağladı. Ticari 

ürün dolaşımının kolaylaşması, insan seyahatinin ve iletişimin de yaygınlaşması küreselleşmenin 

temel sonuçları olarak yorumlanmaktadır. Küreselleşmenin en büyük etkisi ise liberalizmin 

yayılmasıyla siyasal yönetim biçimlerinin değişmesi oldu.  

Liberal ekonomilerde üretim fazlalığıyla birlikte ticari ürünlerin farklı ülkelere satılma 

zorunluluğu oluştu. Bu zorunluluk, küreselleşmeyi ticari ve siyasal gelişimin doğal evresi olarak 

güçlendirdi.  

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 1999'da "küreselleşme bir seçenek değil 

geri çevrilemez bir süreçtir" tanımlamasını yapmıştı (BBC, 2020). 
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2000’li yıllarda yan etkileri üzerinde fikirler oluşmaya başlayan küreselleşme, olumlu ve 

olumsuz yönleri olan; tanımlaması çok zor bir süreç olarak yorumlanıyor. Samuelson’a göre 

küreselleşme, ekonomik gelişmeyi yükselten ileri teknolojiyi paylaşan ve fakir ülke insanlarının 

vizyonunu büyüten özellikler taşımaktadır. Ancak küreselleşmenin ulusal egemenliği 

sınırlandıran ve milli kültür değerlerini azaltan ve çok uluslu şirketler lehine haksız rekabet 

oluşturan sonuçları da bulunuyor (Samuelson, 2000). Küreselleşmenin finansal krizleri farklı 

ülkelere yayması, gelir dağılımındaki büyük adaletsizler oluşturması ve az gelişmiş ülkelerde 

üretimi değil de; tüketimi desteklemesi çok eleştirilmektedir. 

Küresel iletişim ağlarının ve dijital medyanın dünyaya yayılmasıyla; 2010’lu yıllardan sonra 

küreselleşmenin mutlak hâkimiyeti, tüm itirazlara rağmen kabul edildiği yorumlanmaktadır.  

Veysel Bozkurt’un yorumuyla, küreselleşmeyle, dünya daha akışkan hale geldi (Bozkurt, 2020: 

134). Bu akışkanlık ile tüm dünya benzer dönemlerde aynı cep telefonunu, benzer otomobilleri 

kullanıyor ve benzer kültürel değerleri paylaşıyordu. Liberalizmin özgürlük, demokrasi ve 

serbestiyet söylemlerine de ulusal çapta çok fazla itiraz edilemiyordu. Çünkü küreselleşme 

karşıtı ülkelerin büyük kısmı dikta özentisi yönetimlere sahipti ve küresel ülkelerin ürettiği ucuz 

teknolojik aletleri uluslarına sağlayamıyorlar ve dijital dünyanın kültürel hegemonyasına, 

alternatif sunamıyorlardı.  

2020 Mart ayına kadar, özellikle küçük ve demokratikleşmesini tamamlayamamış ülkeler için 

küreselleşme “özgürlük” ve “farklılık alanı” olması yönüyle takdir topluyordu. Aralık 2019’da 

Çin’in Wuhan kentinden yayılan COVID-19 virüsünün 3 ay sonra Mart 2020 tarihinde tüm 

dünyayı etkisi altına alıncaya kadar küreselleşmenin daha çok olumlu yönleri yorumlanıyordu.  

COVID-19 virüsünün, küreselleşmenin “ürünlerin ve insanların serbest dolaşım ilkesi” 

aracılığıyla tüm dünyaya yayılıp; can, mal ve özgürlük kayıplarına neden olmasıyla; 

küreselleşme kavramı sorgulanır hale gelmiştir. COVID-19 sürecinde; küreselleşmenin öne 

çıkardığı tüm özellikler, zıt yönünde gelişmeler gösterdi. Sınırlar, havalimanları, demiryolları 

kapandı, turizm ve küresel ticaret askıya alındı. Ülkeler son 1,5 yılda kapalı ekonomik modele 

geçtiler. Serbest ticaret aksadı ve ekonomik durgunluk dönemleri başladı (McKibbin ve 

Fernando, 2020). Finansın, ürün ve hizmetlerin ve bireylerin zaman tanımaksızın hareket ettiği 
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bir dünya düzeni sona erdi. Ortak akıl üretemeyen uluslararası kuruluşlar işlevlerini yapamadılar. 

Virüs sürecinde küresel düzenin tüm gücü, ulusal yönetimlere geçmiştir.  

COVID-19 süreci, küreselleşmenin tartışılan sorunlarını somutlaştırdı ve küreselleşme karşıtları, 

tezlerine somut örnekler sunmuş oldular. 

Edward N. Lorenz’in meteoroloji bilimi için oluşturduğu “Kelebek Etkisi” tezine göre; 

matematiksel hesaplamalar göstermiştir ki,  dünyanın bir köşesinde oluşan küçük bir olay; 

dünyanın diğer ucunda devasa büyüklüklerde sonuçlar oluşturabilmektedir. Küreselleşmenin,  en 

önemli özelliği olan “sınırsızlık” Çin’deki bir virüs için kelebek etkisi gösterdi. 7 milyar dünya 

nüfusu bu virüsten doğrudan etkilendi. Ancak virüs için oluşturulan çözümlerde, kelebek etkisi 

hissedilemedi ve her ulus sağlık ve ekonomik sorunlarıyla baş başa kaldı.   

Uluslararası ilişkilerin son yüzyılında önemli kırılma dönemleri genellikle I. Dünya Savaşı, II. 

Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, küreselleşme ve 11 Eylül ile açıklanıyor. Halen etkileri devam eden 

COVID-19 sürecinin son yüzyılın en büyük toplumsal değişim nedenleri arasına girdiği 

yorumlanıyor.  

COVID-19 süreciyle birlikte küreselleşme de; Berlin Duvarı’nın yıkılışı, 11 Eylül saldırısı, Arap 

Baharı gibi bir kırılma dönemine girdi (Erşen, 2020: 58). COVID-19, sağlık sorunların yansıra 

toplumsal yaşamı değiştiren ekonomik, sosyal ve kültürel kırılma sebebi oldu. Henry Kissinger 

ve birçok siyasetçi, akademisyen, COVID-19 döneminin; 1929 Ekonomik Bunalımı’ndan daha 

güçlü bir küresel sonuçlar doğuracağını belirtmektedir (Kissinger, 2020). 
 

1-KÜRESELLEŞME ELEŞTİRİLERİNİN NEDENLERİ  

1.1 Virüs İçin Geliştirilen Çözümlerin Paylaşılmaması   

Salgın döneminde, küreselleşmeye ve uluslararası kuruluşlara getirilen en büyük eleştirilerden 

biri, kitlelerin öldüğü, acı çektiği bir sosyal dokuda; ilaçların, aşıların hatta maskelerin sadece 

ulusal sınırlar içinde kullandırılması ve farklı ülkelere yardım yapılmaması olmuştur.  

COVID-19 sürecinde, güçlü ülkelerin sağlık malzemeleri ihracatını kısıtlamaları ve sınırları 

kapatarak fakir ülkelerin yok sayılması günümüzde de eleştirilmektedir. Küreselleşmenin ana 

ilkelerinden olan “sınırsızlık ve tek dünya" yok sayılarak, bencil ulusal politikalar izlendiği 

yorumlanmaktadır. 
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COVID-19 sürecinde, her ülke sağlık ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda kaldı 

ve virüsün etkin yayıldığı ilk bir yıl içinde (Şubat, 2020-2021) ülkelerin birbirlerine maske bile 

satmaması hatta limon ihracatlarının yasaklanması, “gelişmiş küresel dünyanın” farklı bir 

yönünü göstermiş oldu.  

Günümüzde (Haziran 2021) ise COVID-19 aşısı, Almanya, ABD, Japonya, İngiltere, Çin ve 

Rusya tarafından geliştirildi. Ancak dünya üzerinde aşı kullanım oranları halen yetersiz ve virüs 

tehlike olmaya devam ediyor. Çünkü aşıyı bulan ülkeler aşının formülünü insanlık yararına bile 

olsa paylaşmıyorlar ve aşılamada, önce kendi yurttaşlarını tercih etmektedirler. Türkiye gibi 

parası olan ülkeler bile aşı anlaşmaları yapmalarına rağmen aşıyı temin etmekte zorluk 

çekmektedir. Parasal imkânları yeterli olmayan, uluslararası ilişkileri zayıf olan ülkeler ise 

COVID-19 aşısını kullanamıyorlar.  

Aşının bulunması ve aşının satılması, milliyetçiliği koşullandıran, bencillik potansiyellerini 

harekete geçiren, “büyük ülke” söylemiyle kitleleri konsolide eden güç savaşına dönüşmüştür. 

Aşıyı bulmayı amaçlayan ulus-devletleri harekete geçiren milliyetçilik, onları hareketlendiren, 

onlara toplumsal ve siyasal ruh aşılayan ve üyelerini aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren 

harekete dönüştü. Pandemi sürecinde “Aşı milliyetçiliği” “Covid milliyetçiliği” gibi kavramlar 

çıktı. Bu yeni milliyetçilik isimlerinin belirli bir etnisiteye dayanmadığı, buna karşın salgının 

ismi üzerinden bir milliyetçilik yapıldığı yorumlanmaktadır (Özbey, 2020: 3714). 

COVID-19 aşısının bulunmasına rağmen formülünün ve aşının paylaşılmaması, küreselleşmeye 

şüpheyle yaklaşan kitleleri, eleştirel hale getirmiştir. Küresel halk sağlığının sağlanamaması ve 

gelişmiş ülkelerin aşı milliyetçiliğiyle siyasal hedefler sergilemeleri, günümüzde eleştirilmeye 

devam etmektedir.  Aşının bulunması kadar bulunan aşının ülkelere paylaştırılması da aşı 

milliyetçiliğinin önemli bir boyutunu oluşturdu. Çünkü aşının satılmasında sadece maddi güç 

değil siyasal güç de etkili olmuştur. Örneğin Çin’in, aşıyı sattığı ülkelerden siyasal taviz istediği 

yorumlanmıştır. Yine Türkiye’nin Haziran 2021’de temin ettiği 30 milyon aşının, Biontech’in 

ortaklarından Türkiye kökenli Uğur Şahin’in özel gayretleriyle verilebilmesi; Rusya’nın ve 

Çin’in Türkiye’ye vermesi gereken aşıları geciktirmesi, bu yorumları desteklemiştir.  

1.2 Neo-liberal Küresel Politikaların eleştirilmesi ve Ulus Devletin Öne Çıkması  
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COVID-19 virüsünün yayılma döneminde,  ulus üstü çok taraflı kurum ve oluşumların çözüm 

için senaryo geliştirememeleri; salgın mücadelesinde imkânı olmayan ülkelere yardım 

başlatılamaması eleştiri kaynağı olmuştur. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak 

üzere, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi 

uluslararası örgütler ve onlara bağlı pek çok kuruluşun, virüsün yayılması, ölümler ve ekonomik 

durgunluklar için çözüm üretememesi üzerinden küreselleşme eleştirisi  hemfikir olunan bir 

sonuç olarak yorumlanmaktadır. 

Salgın sürecinde, DSÖ’nün bilimsel verilerden ziyade hükümetlerin bilgilerini açıklaması; bu 

örgütün güvenilirliğini tartışmaya açmıştır (Kahf, 2020: 86). Uluslararası kuruluşların virüs 

salgını mücadelesi için aktif çalışmamasıyla; sağlık önlemleri ve ekonomik kısıtlamalar ulus 

devletlerin kıt imkânlarıyla çözülmek istenmiştir. Yetersiz kalan mücadelelerden sonra da 

küreselleşmenin eleştirilmesi başlamıştır. Bu eleştiriler, virüs sürecinde küresel yönetişimi, 

uluslararası kuruluşların rolünü ve ulus devletlerin varlığını bir kez daha tartışmaya açmaya 

devam etmektedir (Kahf, 2020: 87). 

Salgın döneminde, küresel işbirliğinin olmayışı, neo-liberal yönetim anlayışını sorgulatmaya 

başlamıştır. Problemlerin çözülmesinde, küresel anlayışın belirsiz olduğu yorumlanmaya 

başlamıştır. Buna karşılık ulus devletlerin kendi öz imkânlarıyla yurttaşlarına yardıma 

koşmuştur. Bu sonuç, “ulus devletlerin” öne çıkması adına bir milat olarak 

yorumlanabilmektedir (Nar, 2020: 365-382). 

ABD eski başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) “Virüs yayılma dönemini 

ciddi şekilde yanlış yönetmek ve gerçekleri saklamak” ile suçladı ve Amerika’nın DSÖ’ye 

verdiği yıllık yardımı sonlandırdı. Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çekya, İspanya ve 

Avusturya devlet yöneticileri başta Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği olmak üzere ulus 

üstü kuruluşlara sert eleştiriler yaptılar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa 

Birliği’nin bu dönemde fakir ülkeleri desteklemediği için “siyasi bir proje” olarak 

yıkılabileceğini belirtti.  Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz “Kriz bittikten sonra AB içinde 

zorlu tartışmalar olması gerekecek.” açıklamasını yaptı. Küresel yönetişimin, COVID-19 

krizinden sonra yol ayrımına girebileceği yorumlanmaktadır. Ulus devletler, kriz kendi içlerine 

daha yoğun biçimde dönüp; milli politikalar geliştirip, belirli ürünlerin üretiminde ve sınır 
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güvenliği konusunda daha milliyetçi yaklaşımlar sergileyebilecekleri öngörülüyor (Zweiri, 

2020:160).  

Salgın mücadelesinde, uluslararası örgütlerin ve güçlü neo-liberal ülkelerin yetersiz kalmasıyla; 

ulus devlet kavramını ön plana çıkarmıştır. Küreselleşme yanlılarının ve liberal politikaların, 

küçülmesini ve ön plana çıkmasını istemediği ulus devlet, vatandaşını tüm imkânlarıyla koruyan  

“iç koruyucu” hüviyetiyle öne çıkmıştır.  Uluslararası örgütlerin,  küresel COVID-19 virüsünü 

çözmede başarısız olması ve özerk bir yapıya sahip olmadıklarının anlaşılması; bu örgütlere 

yöneltilen işlevlerini kaybettiklerine yönelik eleştirileri oluşturmuştur (Akgün, 2020 77-81). 

COVID-19 süreci, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sistemi değiştirebilecek etkilere 

sahiptir. Uluslararası kurumların güvenilirliğini zedeleyen salgın döneminde; güvenliği öncelikli 

hale getiren ve var olma savaşına giren devletler, uluslararası ilişkilerin gerilmesine sebep 

olabilecektir. Sıkıntıya uğrayan bu sistem “sıfır toplamlı oyuna” dönüşmekte ve neo-liberal 

siyasetin domine ettiği doğrultudan hızla uzaklaşmaktadır. Uluslararası kurumlar yerine devletin 

öncelikli hale gelmesi realist düşüncenin ileri sürdüğü temel tezlerden olmuştur (Kaya, 2020: 

261). 

Uluslararası ilişkileri domine edebilen küreselleşmeyi savunan ve uluslararası kuruluşların ana 

aktörleri olan ABD, Avrupa Birliği ve Çin’in virüs karşısındaki politika zafiyetleri dünya 

kamuoyu tarafından halen tartışılmaya devam edilmektedir. 

Uluslararası problemlerde öne çıkan ABD, COVID-19 salgın sürecinde “önce Amerika” 

sloganıyla çalışmıştır. Trump yönetiminin salgın mücadeleye liderlik edememesi, Amerikan 

sağlık sisteminin yetersizliğinin tespit edilmesi “küresel lider kim?” sorusunu oluşturmuştur. 

Yine Çin’in bu süreçte sorumluluğu kabul etmemesi hatta bu dönemde aşı üzerinden kazanç 

sağlaması yenidünya düzeninin lider adayı ülkesine eleştiriler getirmiştir.  

Virüs salgını dönemi, "küreselleşme paradigmasının" zayıf yönlerini tartışmaya açmıştır. 

Tartışılan zayıflıklar içinde en önemlisi “ulus devletlerin hafife alınmasıdır.” Anlaşılmıştır ki, 

küreselleşme yanlıları "ulus devlet sonrası küreselleşme yönetimlerini" abartılı olarak dünyaya 

inandırmak istemişlerdir (Flew, 2020:1). 
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COVİD-19 sürecinde, ulus devletin öne çıkmasıyla;  küresel neo-liberal düzenin ne kadar zayıf 

olduğunu yorumlanmış ve neo-liberal küreselleşmeye yönelik hoşnutsuzluk bir kez daha 

ispatlanmıştır. Ulus devletin dirençli olduğunu ve aynı zamanda ortak sosyal sorunların yönetimi 

için bir gereklilik olduğu gözlemlenmiştir (Dimoulas, 2020).  

Salgın döneminde ulus devletlerin de görünümünü değiştirme potansiyeli olduğu yorumlanmaya 

başlamıştır. Ulus devletlerin, merkantilist olmamakla birlikte ticari ve üretim anlamında farklı 

sektörlerde kendi ihtiyaçlarını üretebilen; küresel tedarik sistemine bağımlı olmayan yapıya 

kavuşabileceği seslendirilmeye başlanmıştır (Aybet, 2020: 315). 

Küreselleşmenin en önemli tezlerinden biri  “ülke sınırlarının etkisizliğidir.” (Hardt ve Negri, 

2012: 15).  Salgın döneminde bu tez, ters yönde gelişim gösterip, “sınırların çok önemli olduğu” 

bir süreci başlatmıştır.  

Küresel salgında, mücadelenin ulusal düzeyde olmasıyla ülke sınırların önemi ve etkisi 

büyümüştür. Ulus devletlerin, seyahat kısıtlamaları dönemlerinde; sınırları üzerindeki denetim ve 

kontrol haklarını arttırdıkları gözlemlenmiştir. Ulus-devletlerin sınırlarında ikamet edenlerle; 

sınırların dışarısında yaşayanların,  kategorik kimlikler üzerinden tanımlandığı (sınır içindekiler 

temiz; sınır dışındakiler virüs taşıyıcısı), salgın sınırların küresel insan hareketliliğini nasıl 

biçimlendirdiği, sınırların değişen milliyetçiliği nasıl etkileyebildiği, halen tartışılmaktadır 

(Özbey, 2020: 3669). 

Ulus devlet, sınırlar aracılığıyla vatandaşlarını küresel dünyadan izole ederek virüsle mücadele 

etmiştir. Sınırlar, küresel düzeyde “yurtta kal” uygulamasına dönüşmüştür. Ayrıca ulus 

devletlerin göçmenlere karşı sınırlarını tam kapama hakkını kullanması ulus-devletlerin 

küreselleşme karşısındaki meşruiyetini artırmıştır (Özbey, 2020:3670-3672). 

1.3 Küresel Ekonomin Bozulması  

Halen devam eden COVID-19 virüs yayılma sürecinde, küreselleşme aktörlerine getirilen en 

büyük eleştiri, yardımlarının yapılamaması ve bozulan ekonomik sistemler yüzünden oldu.  

Salgın döneminin dünya ve ulusal ekonomilere verdiği ekonomik tahribatın sınırları tam olarak 

bilinemiyor. Ancak salgın dönemi 2022 yılında bitirilemez ise 1929 Ekonomik Krizi’ne benzer 

şekilde sosyal bunalımların kitlesel olarak büyümesi, sınırlar arası göçlerin artması,  siyasi 
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değişimlerin oluşabileceği yorumlanmaktadır. Katsourides, (2020) Küreselleşme eleştirilerinin 

artmasıyla, Avrupalı şüphecileri ve milliyetçilerin dünya sistemine karşı eleştirilerini artıracağını 

belirterek;  göçlerin artacağını ve sınırların ülke güvenliği için daha fazla anlam taşıyacağını 

yorumluyor.   

COVID-19 salgın sürecinde, ulusal ekonomilerin finansal açıdan sıkıntıya girmesiyle, Birleşmiş 

Milletler, IMF, Dünya Tarım Örgütü ya da ulus üstü çok ortaklı şirketler yardım kampanyaları 

düzenlemedi. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın Marshall Planı’na benzer ekonomilere 

yardım paketleri bu kriz döneminde oluşturamamıştır.  

2003 ve 2015 yıllarında görülen Kuş Gribi, Ebola, Domuz Gribi, Mers ve Sars Salgını gibi 

uluslararası etkisi olan bulaşıcı hastalıklar; başta havacılık sektörünü olumsuz etkilemiş ve gelir 

kayıpları ortalama altı ayda telafi edilebilmişti. COVID-19 salgınının ekonomilere verdiği zarar; 

1997 Asya Ekonomik Krizi ya da 2008 finansal krizi gibi diğer küresel krizlerle de 

karşılaştırılamıyor. Virüsün yayılma sürecinde, ulusal ülkeler sağlık, sosyal ve ekonomik 

sorunlarla aynı anda uğraşmak zorunda kaldılar.   

COVID-19 sürecinde, tedarik zincirleri bozuldu ve dünyada eşanlı olarak oluşan arz ve talep 

şokları yaşandı (Cinel, 2020:126-139). Salgın süreci, farklı sektördeki mal ve hizmetlere olan 

talebi büyük ölçüde değiştirmiş ve uluslararası tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya 

çıkarmıştır. Böylece de, talebin düşmesiyle üretimin değişmesi ortaya çıkmıştır. Bu süreçte,  

hammadde bulunamamış, lojistik sektörünün de çalışmamasıyla üretimin aksaması meydana 

gelmiştir. İthalat ve ihracatta sıkıntılar meydana gelmiştir (KPMG, 2020). Bu durumda da, 

durgunlaşan bir ekonomi, pahalılık ve işsizlik oluşmuştur.  

Küresel ekonominin en iyi referanslarından biri, “tüm sektörlerde sınırlar arası tedarik 

zincirlerinin üretimi kolaylaştırdığı ve ucuzlattığı”, savıydı. Salgın döneminde ise küresel tedarik 

zincirinin ne kadar kolay kesintiye uğrayabileceği ortaya çıkmıştır (De Meyer, 2020). Tedarik 

zincirlerinde yaşanan sıkıntılardan sonra, ulusal şirketler küresel tedarik zincirlerinden yerine 

milli tedarik zincirlerine dönüşümü hızlandırabileceği öngörülüyor (Baldvin ve Tomiura, 2020). 

Tüketimin gıda ve iletişim dışında azalması, imalat sanayindeki üretimin yavaşlaması, ülkeler 

arasındaki mal değişiminin durması ve Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol mücadelesi 
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ve seyahat yasakları, ulusal ekonomileri bozulmasındaki en büyük etken oldular. Dünyanın 

önemli borsaları, 1987'den bu yana en kötü performansı göstermiştir. Ulusal ekonomiler 

enflasyonun büyümesine aldırış etmeden para bastılar ve ABD, çok uzun yıllar sonra yüzde 4,2 

enflasyon oranına ulaşmıştır. COVID-19 sonrasında küresel ekonominin durgunluk döneminin 

sürebileceği yorumlanmaktadır. Kırılgan yapısı ve düşük büyüme özelliğine sahip küresel 

ekonomilerde yüksek enflasyon ve işsizlik ilk uğraşılacak sorunlar olabilecektir (Abel vd., 

2014:449). 

Salgın süreci bittiğinde büyüyen borçluluk oranlarını sürdürülebilir bir düzeye getirmek ve 

oluşabilecek bir finansal kırılganlığa engel olmak için kuvvetli otomatik stabilizatöre sahip mali 

kurallar gerekmektedir. Sıcak para dalgasının değişkenliği, cari açık, döviz kuru ve bunun 

enflasyona yansıması birlikte hem üretim kompozisyonunun değiştirilmesi hem de katma değeri 

yüksek olan malların üretilmesinin önemi gerekecektir. Sürdürülebilir iktisadi büyüme açısından 

ulusal ekonomileri zor bir dönem beklemektedir (Arslan ve Bayar, 2020: 101). 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry A. Kissenger, virüs salgını sonrasında küresel düzeninin çok 

büyük oranda değişeceğine dair bir makale yayınladı. Kissenger, salgın döneminde bozulan 

ekonomilerin etkisiyle, insanların kurumlara olan güveninin bozulduğunu belirterek; ABD’nin 

dünya ekonomisini iyileştirmek ve neo-liberal dünya düzeninin devamı için önemli adımlar 

atması gerektiğini yorumlamaktadır (Kissenger, 2020). COVID-19 çözüm süreci, küresel 

ülkelerin kendi vatandaşlarını güvene aldıktan sonra daha yoğun olarak tartışılacağı öngörülüyor. 

Sorunun çözümü için ulus aşırı, küresel çalışmalar gerektiği ve ulus üstü kuruluşların etkin 

işlemesiyle sonuç alınabileceği yorumlanacaktır (Ulutaş, 2020: 21) 

Salgın öncesindeki küresel ekonomik sistemde, güvenilir uluslararası kurumlar bulunuyordu, 

sınırlar arası ekonomik etkinlikler sorunsuzdu. Salgın döneminde ise ekonomik etkinlikler 

zorlaştı, ulus devletlerin güç kazanarak kendi olanakları dâhilinde, yaşama tutunabildiği bir 

döneme girildi. Salgın dönemi küresel sistemi kırılgan ve belirsiz hale sokmuştur (Kaya, 2021: 

271) 

Küreselleşme dalgası, özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesiyle ivme kazandı. ABD ve Avrupa 

Birliği, 1990’larda ekonomik üstünlüklerine güvenerek, küreselleşmeyi, batı ülkelerinin lehine 

gelişeceğini öngördü. Ancak, 2020 yılında COVID-19 salgınından sonra dünyanın ekonomik 
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dengeleri değişebileceği öngörülmektedir. Çin, 2010 yılından sonra yakaladığı yüksek büyüme 

oranıyla dikkatleri çekmişti ve 2019’da satın alma paritesine göre Amerika’yı geçmişti. Küresel 

dünya liderliğini tartışılır hale getiren Amerika ve birliğini korumakta zorlanacak bir AB, yeni 

küresel dünya düzeninde, Çin önderliğindeki Asya-Pasifik bölgesini daha fazla dikkate almak 

zorunda kalabileceklerdir (Arslan ve Karagül, 2020:20). 

COVID-19 virüsünün çıkış ülkesi olmasına rağmen sorumluluğu üstüne almayan Çin, bir yandan 

da ekonomisini büyütmeye devam ediyor ve salgın dönemini ekonomik olarak lehine çevirme 

çalışmaları yapmaktadır. Küresel dünyanın ekonomik dengelerinde güven kaybeden Batı’dan 

sonra; COVID-19 zengini Çin’in büyümesi eleştirilmektedir.  

SONUÇ 

COVID-19 virüs yayılım sürecinin sadece sağlığı ve ekonomiyi değil; toplumsal yaşamı ve 

küresel düzeni de değiştirme etkisi olduğu yorumlanmaktadır.  

Salgının etkileri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, tüm dünya bu süreçten olumsuz etkilendi. 

Bugüne kadar görülen hiçbir salgın, hastalık, afet COVID-19 süreci gibi dünyanın bütününü çok 

etkenli olarak etkilememişti.  

COVID-19 süreci başlamadan önce, küresel ekonomik sistemde, itibarlı uluslararası kurumlar 

vardı; sınırlar arası ticaret ve ulaşım sorunsuzdu. Virüs yayılım sürecinde ise sınırlar arası 

ekonomik etkinlikler zorlaştı, ulus üstü kurumların itibarı zedelendi ve ulus devletlerin güç 

kazanarak kendi vatandaşlarını, küreselleşme yanlılarından daha iyi koruyabildikleri ispatlandı. 

Bu yüzden de, küresel sistem, kırılgan ve belirsiz hale gelmiştir.  

COVID-19 sürecinde, küreselleşmeyi domine eden ülkelerin kendi yurttaşlarını önceliğe 

koymaları; küresel uluslararası kuruluşların sağlık ve ekonomik yardım yapmamaları ve virüsün, 

küreselleşmenin en önemli özelliği olan “sınırsız ulaşım, sınırsız ticaret ilkesiyle” yayılması bazı 

sonuçlar oluşturmuştur. Küreselleşme ilkelerinin, kriz dönemlerinde bizzat küreselleşme yanlısı 

ülkeler tarafından rafa kaldırılmasıyla ulus devlet kavramı yeniden öne çıkmıştır. Önümüzdeki 

süreçte küreselleşme eleştirisinin artarak devam edip etmeyeceği; COVID-19 sürecinin bitme 

süresiyle ve yaptığı hasarlarla belli olacaktır.  
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Küreselleşme eleştirilerin artması, küreselleşen yenidünya düzeninin yıkılacağını 

göstermemektedir. Yeni dönemde küreselleşmenin kriz dönemlerindeki algısıyla birlikte, fakir 

ülkelerin yalnız bırakılıp; liberalizmin acımasız tarafının öne çıkması, daha yoğun 

eleştirilebilecektir. COVID-19 süreci, 2022 yılında bitirilemez ise 1929 Ekonomik Krizi’ne 

benzer şekilde; ekonomik krizlerin büyümesiyle sosyal bunalımların artması, sınırlar arası 

göçlerin artması, siyasi değişimlerin oluşabileceği yorumlanmaktadır. Salgın sürecinin sağlık 

boyutu bittiğinde ekonomik zorluk, ön plana çıkabilecektir. Büyüyen borçluluk oranları, sıcak 

para dalgasının değişkenliği, yükselen cari açık, döviz kuru dengesizlikleri, yükselen enflasyon 

ve hammadde maliyetlerinin zamlanması, küresel dünya için önemli ekonomik zorlukları 

oluşturacaktır. 

 

KAYNAKÇA  

Abel, A., B. ve Bernanke, S. (2001), Macroeconomics, New York: Addison Wesley. 

Akgün, B. (2020), Covıd-19 ve Uluslararası Kurumların Rolü, Editör Y. Selim Kıran içinde 

Covıd-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler(s.76-81), Ankara: Sam Yayınları 

Arslan, İ. ve Karagül S. (2020), Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk, 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-36, 

Arslan, İ., Bayar, İ., (2020), Covid-19 Salgını, Ekonomik Etkileri ve Küresel Ekonominin 

Geleceği, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 Özel Sayı, 87-104. 

Aybet, G. (2020). Covid-19 sonrası Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Dünya Düzeni, Editör 

M.Şeker, A.Özer ve C. Korkut içinde Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun 

Geleceği,(s. 312-319) Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi 

Baldvin, R. ve Tomiura, E. (2020),  Thinking ahead about the trade impact of COVID-19. Editör,  

R. Baldwin, R. B. Mauro içinde Economics in the Time of COVID-19. (s.59-73) UK: CEPR 

Press.  

BBC, (2020), Covid krizi küreselleşmeyi nasıl etkileyebilir?, 02 Haziran 2021 tarihinde 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56150498 adresinden alındı. 

 

Bozkurt, V. (2020). Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve 

Verimlilik. Editör,  D. Demirbaş, V. Bozkurt ve S. Yorğun içinde, COVID-19 Pandemisinin 

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, (s.132-139), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. 

Cinel, E., A. (2020), Covid-19’un Küresel Makroekonomik Etkileri ve Beklentiler, Politik 

Ekonomik Kuram Dergisi, 4(1), 124-140. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56150498


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

718 

 

De Meyer, A. (2020). It Won’t be Business Asusual After COVID-19. Published in The Straits 

Times, Research Collection Lee Kong Chian School of Business. 2020, 24, A18. 03 Haziran 

2021 tarihinde https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/6558/ adresinden alındı.   

Dimoulas, C. (2020). The impact of Covid-19 in South EU Member States and the future of the 

Monetary Union, In Depth, 17(3). 30 Mayıs 2021 tarihinde 

https://epin.org/wpcontent/uploads/2020/05/newsletter.pdf adresinden alındı.  

Erşen E. (2020). Koronavirüs, Küreselleşme ve Uluslararası Sistem, Editör Y. Selim Kıran 

içinde Covıd-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler, (s.58-61), Ankara: SAM 

Yayınları.  

Flew, T. (2020). Globalization, neo-globalization and post-globalization: The challenge of 

populism and the return of the national. Global Media and Communication, 16(1), 19–39. 29 

Mayıs 2021 tarihinde https://doi.org/10.1177/1742766519900329 adresinden alındı.  

Hardt, M. ve Negri, A. (2012). İmparatorluk, A. Yılmaz (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Katsourides, Y. (2020). Political Competition Post-Covid-19: Politıcal Change İs Nothing But 

Certain, In Depth, 17(3) 04 Haziran 2021 tarihinde 

https://epin.org/wpcontent/uploads/2020/05/newsletter.pdf adresinden alındı.  

Kahf, A. (2020), Covıd-19 Sonrası “Yeni Normal” Küresel Yönetişim, Covıd-19 Sonrası Dünya: 

İşbirliği Mi Rekabet mi? Editör Y. Selim Kıran içinde (s. 84-88) Ankara: Sam Yayınları 

Kaya, F. (2020), Pandemi Sonrası Değişen Uluslararası Sistem ve Küreselleşme,  Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  2020 Özel Sayısı, 261-273. 

Kissinger, H.A (2020). The Coronavirus Pandemic Will Forever After the World Order, The 

Wall Street Journal, 04 Haziran 2021 tarihinde, https://www.wsj.com/articles/the-

coronaviruspandemic-will-forever-alter-the-world-order-1158595300 adresinden alındı. 

KPGM (2020). COVID-19’un Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkilerini Yönetmek İçin Olası 

Stratejik Hamleler, Retrieved from, 02 Haziran 2021 tarihinde 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/03/covid-19-tedarik-zinciri.pdf adresinden 

alındı. 

McKibbin, W.J., ve Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: 

Seven Scenarios. CAMA Working Paper, 19. 30 Mayıs 2021tarihinde 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547729 adresinden alındı. 

Nar, M. Ş. (2020). Covıd-19 Salgını ve Dönüşümün Etkisi: Şimdi ve Sonrası”, İmgelem, 4 (7), 

363 - 382. 

Ulutaş, U. (2020), Covid-19: Ne Beklemeli, Covid-19 Sonrası Dünya: İşbirliği mi Rekabet mi?, 

Editör Y. Selim Kıran içinde Covıd-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler, (s. 

10-19), Ankara: SAM Yayınları 

Özbey, K. (2020), Covid 19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı 

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,  11, 17.  

https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/6558/
https://doi.org/10.1177/1742766519900329
https://www.wsj.com/articles/the-coronaviruspandemic-will-forever-alter-the-world-order-1158595300
https://www.wsj.com/articles/the-coronaviruspandemic-will-forever-alter-the-world-order-1158595300
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547729


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

719 

 

Samuelson, R. J. (2000). Growing Market Offers Huge Potential — But Also Peril: 

Globalization's Double Edge, The New York Times, 01. Haziran 2021 tarihinde 

https://www.nytimes.com/2000/01/04/news/growing-market-offers-huge-potentialbut-also-peril-

globalizations.html adresinden alındı.  

Zweiri, M. (2020), Covıd-19 ve Küresel Sistemin Geleceği: Bir Kum Kayması mı Deprem Mi? 

Editör Y. Selim Kıran içinde Covıd-19 Sonrası Dünya: İşbirliği Mi Rekabet mi?(s. 160-165) 

Ankara: Sam Yayınları 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2000/01/04/news/growing-market-offers-huge-potentialbut-also-peril-globalizations.html
https://www.nytimes.com/2000/01/04/news/growing-market-offers-huge-potentialbut-also-peril-globalizations.html


 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

720 

 

Lingocultural Analysis of the Concept  
 

Chkheidze Maia  

The University of Georgia  

Maia_chkheidze@yahoo.com  

 

Revaz Tabatadze  

The University of Georgia   

Revaz.tabatadze@ug.edu.ge  

 

 

 

Abstract  

The object of research is the concept of "freedom" in linguistic consciousness. The research is 

focused on the study of the characteristics of the concept of "freedom" depicted in the British and 

American linguo-culture and philosophy.  Freedom is one of the core concepts of linguistics and 

philosophy. That is why, different schools define the essence of freedom in various ways.  

The emergence of new linguistic directions is a precondition for a paradigm shift. This shift is 

explained by the desire to fully describe all manifestations of language. 

The strength of any science is conditioned by the diversity of views, approaches, and directions 

in it. Due to this diversity, any science, including linguistics, is evolving and manages to 

overcome dogmatism. 

Keywords: Freedom, Linguistic Consciousness, Lingocultural Analysis, Philosophical and 

Existential Consciousness. 

1. Introduction 

Since the concept of "freedom" is a complex mental construct, it is likely that it should include, 

on the one hand, both general cultural and ethnospecific characteristics; on the other hand, some 

markers relevant to both contemporary and philosophical discourse. 

The relevance of the concept of "freedom" from a linguo-cultural perspective is determined by 

the following factors: 

1. The linguo-cultural study of the linguistic consciousness is one of the most intensively 

developing directions of modern linguistics.  

mailto:Maia_chkheidze@yahoo.com
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2. Freedom is one of the most important values that determines the worldview and behavior of 

people. The concept of "freedom" is insufficiently studied in English linguo-culture; 

3. The concept of "freedom" is an indispensable part of both philosophical and existential 

consciousness. Despite this fact, the specifics of this concept in the conceptual field of modern 

English have not yet become the subject of linguistic analysis. 

Research methodology  

The following methods are used in the analysis of linguistic material being related to the concept 

of “Freedom”: 

1. Conceptual analysis; 

2. Analysis of definitions depicted in English dictionaries; 

3. Interpretive analysis; 

4. Statistical analysis; 

5. Psycholinguistic experiment; 

6. Introspection. 

This paper is devoted to identifying the characteristics of the concept of "freedom" in linguistic 

studies, philosophical texts, synonymous and etymological dictionaries, etc. 

 

2. Body  

Freedom is one of the core concepts of philosophy. That is why each philosophical school 

defines it in its own way. For the philosopher, freedom is profoundly related to “freedom of 

will”. The interpretation of the essence of freedom was transformed into epochs. 

The European philosophical tradition (Gobbs, Locke, Fromm, Berlin, Heidegger, etc.) links 

freedom with law, justice, living in human society. 

The interpretation of the concept of “freedom” of the ancient era is defined as: 

1. Ability to act as you wish, freedom of will; 

2. Opportunity to do what you want to do; 

3. State of liberty, absence of restrictions; 

4. Freedom, absence from slavery; 
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5. No restrictions, prohibitions in the field of politics; 

6. Official permission or right to do something; 

7. Right to own or freely use something; 

8. Privilege; 

9. Familiarity, freedom of behavior, expression; 

10. Sincerity, openness, honesty; 

11. Lightness, lack of complexity in something, tightness; 

12. Freedom of movement; 

13. Free, unoccupied time, rest; 

As a result of the analysis of definitions depicted in English dictionaries, three main meanings of 

the concept of “Freedom” were identified in English linguo-culture:  

1. Ability to behave as you wish; 

2. Absence of restrictions, prohibitions; 

3. Absence from prison, into slavery. 

The verb representation of the concept is achieved through the following groups of verbs: 

1. Verbs related to gaining freedom; 

2. Verbs related to granting freedom; 

3. Verbs related to loss of freedom; 

4. Verbs related to deprivation of freedom. 

The group of verbs meaning deprivation of freedom is more numerous.  

As the concept of "freedom" is binary, the paper discusses not only the actions related to the 

acquisition of freedom, but also actions related to deprivation of freedom. 

Verbs with general semantics of gaining freedom: 

1. to dispose of, to overcome, etc. 

2. to recover, etc. 
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3. to unwrap oneself, to unswaddle oneself, etc. 

4. to revolt, to rebel, etc. 

5. to get demobilized, to desert, etc. 

6. to break out, to escape, to throw off, etc. 

Verbs related to gaining freedom describe:  

1. The transition of the subject from a state of non-freedom to a state of freedom; 

2. The transition of the subject from a less free state to a more free state; 

3. The release from a situation being dependent on someone or something. 

Most of the actions described by these verbs are evaluated positively. 

The group of verbs with the meaning of granting freedom is represented by the following 

elements: 

1. to let (in, through, by), to permit, to allow, etc. 

2. to open, to unlock, etc. 

3. to unwind, to uncoil, to unshoe, to demobilize, to dismiss, to disentangle (from), to let 

out, to rescue, etc. 

The group of verbs with the meaning of loss of freedom is the smallest, which is probably due to 

the following fact: human beings are not accustomed to voluntarily moving from a state of 

freedom to a state of non-freedom. This group encompasses the following elements:  

1. to obey, to yield (up, to), to submit (to), etc. 

2. to fence oneself in, etc. 

3. to limit oneself (to), to restrict oneself (to), etc.  

The group of verbs meaning deprivation of freedom is numerous. The multiplicity of verbs with 

the above-mentioned semantics indicates the variety of possible situations of deprivation of 

freedom or threat to freedom. 

1. to block, to enclose with, etc. 

2. to constrain, to constrict, etc. 

3. to arrest, to bind, etc. 
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4. to order, to compel, to force, etc. 

5. to subdue, to conquer, etc. 

6. to prohibit, to forbid, to ban, etc. 

7. to discriminate, to terrorize, etc. 

8. to conquer, to grab, to seize, to occupy, to capture, to kidnap, etc. 

9. to hinder from, to impede, etc. 

10. to limit, to restrict, etc.  

All of these actions can be reduced to a few basic actions: 

1. Restriction (groups 1, 2, 3, 7, 10); 

2. Coercion (Group 4); 

3. Obedience, subordination (Group 5); 

4. Prohibition (Group 6); 

5. Possession (Group 8); 

6. Complication, creating resistance (Group 9). 

The essence of the actions aimed at deprivation of freedom sounds as: 

1. To force a person to do what s/he does not want to do; 

2. To deprive an opportunity to perform the desired action. 

As a result of the analysis of the concept of "freedom"  and its lexical representations, three types 

of freedom were distinguished in the paper: superhuman, general human and individual. 

In all cases, a person's expression of freedom arises from a certain desire (desires); the realization 

/ non-realization of freedom means the acceptance / non-acceptance of the desired.  

Thus, the model of freedom in consciousness can be represented in the form of the following 

chain: "need (desire) - freedom - comfort (happiness)". If the need is insignificant for human 

beings, there is no situation of non-freedom either. 
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3. Conclusion  

Each language reflects the experience of people in its own way; the meanings of linguistic units 

influence the worldview. The concept represents the units of Linguo-culture. Hence, the concepts 

of contemporary and philosophical consciousness are characterized by a certain specificity. The 

study of the associative characteristics of words gives the opportunity to reveal the meaning of 

concepts that are not fixed in dictionaries. 
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Özet  
 

Salgın hastalıklar, kapsam, süre ve boyutuna bağlı olarak, insani, demografik ve sosyal sonuçları 

yanında iktisadi ve ticari bakımdan toplumsal hayatı etkiler. Covid-19 da, küresel salgın 

hastalıklardan biri olarak tarihe geçecektir. Devam eden bu salgının daha ne kadar süreceği ve 

mutasyonlarıyla nasıl evrileceği belli olmadığı için, etkilerinin ne zaman sonlanacağı ve yol 

açacağı ilave değişimler belirsizliğini korumaktadır.  
 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Covid-19 

pandemisi süreci, tüketici davranışlarını da etkilemiştir. Nitekim tüketiciler, salgının etkilerini 

azaltmak amacıyla uygulanan zorunlu karantina, sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe vb. 

uygulamalar ve kişisel önlemlerin sonucu olarak satın alma biçimlerini değiştirmişlerdir. 

Değişen tüketim alışkanlıklarıyla beraber tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için bu dönemde 

yüz yüze alışveriş yerine daha güvenli olan e-ticarete yönelmiştir. Zira e-ticaret, fiziksel teması 

en aza indirmekte; bu da salgının yayılmasını önlemek için en çok dikkat edilmesi gereken husus 

olmaktadır.  
 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde değişen tüketici davranışlarıyla birlikte e-

ticarete olan yönelimin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak pandemi tarihine 

değinilmiş ve devam eden Covid-19 salgını hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Covid-19 

etkisiyle değişen tüketici davranışlarıyla e-ticarete etkisi, ürün grupları bağlamında Türkiye ve 

dünya açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, erişilebilen veriler yardımıyla 

yapılmıştır. Covid-19 pandemisi ile birlikte Türkiye ve dünyada e-ticaret hacminin salgın öncesi 

döneme kıyasla önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. Artan e-ticaret hacmi içinde farklı ürünler 

bakımından değişim oranı, tüketici önceliklerinin koşullardan etkilenmesine bağlı olarak, ürün 

gruplarında farklılık göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Tüketici davranışları, E-ticaret 
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E-Commerce in The Pandemic Process 

 

Abstract 

Besides their human, demographic and social consequences, pandemic diseases affect societies 

in terms of economic and commercial aspects, depending on their scope, duration and size. 

Covid-19 will be recalled in history as one of the leading global pandemics. Since it is uncertain 

how long this ongoing pandemic will last, and how it will evolve with its mutations, it remains 

unclear when its effects will end, and which additional changes it will lead to. 

The Covid-19 pandemic process, which emerged in Wuhan, China in December 2019, and 

spread rapidly around the world, also affected consumer behavior. As a matter of fact, consumers 

have been subject to compulsory quarantine, curfews, social distance, etc., they changed their 

purchasing patterns as a result of social and personal precautions. With the changing 

consumption habits, consumers turned towards safer e-commerce instead of face-to-face 

shopping in this period, in order to meet their needs. Because e-commerce minimizes physical 

contact; this is the most important issue to prevent the spread of the pandemic. 
 

The aim of this study is to investigate the trend towards e-commerce with changing consumer 

behavior during the Covid-19 pandemic. In this direction, the study mentions about the history of 

the pandemic, and provides information about the ongoing Covid-19 outbreak. Subsequently, 

changing consumer behavior with the effect of Covid 19, and its impact on e-commerce were 

evaluated in terms of Turkey, and the world, in the context of product groups. These evaluations 

were made using accessible data. With the Covid-19 pandemic, it has been observed that the 

volume of e-commerce in Turkey, and the world has increased significantly compared to the pre-

pandemic period. The rate of change in terms of different products within the increasing e-

commerce volume differs in product groups, depending on the effects of current conditions on 

consumer priorities. 

Keywords: Covid 19, Consumer behavior, E-commerce 

 

Giriş 

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüsün 

neden olduğu salgın hastalık, kısa bir sürede tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomi açısından 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada pandeminin iktisadi yansımaları arasında öne çıkan e-

ticaret üzerinde durulacaktır. 

Dünya genelinde sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlere neden olan pandemi süreci, tüketim 

pratikleri ile tüketici davranışlarında da çeşitli değişimleri beraberinde getirmiştir. Önceleri e-

ticareti daha ziyade market alışverişi için kullanan tüketiciler, salgın sürecindeki koruma 

önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve fiziksel temastan kaçınma gibi nedenlerden 

dolayı e-ticareti kozmetik, dekorasyon, giyim, teknoloji vb. ürünleri satın almak için de 

kullanmaya başlamışlardır. Bu da aslında COVID-19 ile birlikte zaten gerçekleşmekte olan 

ticaretin dönüşümünü yani fiziksel ortamdan sanal ortama kayma sürecini ciddi bir şekilde 

hızlandırmıştır. Nitekim insanların e-ticaret ile ilgili kafalarındaki sorulara yanıt bulmalarıyla 

birçok işletme de e-ticaret ortamında boy göstermeye başlamıştır. Çünkü insanlar, temas yoluyla 
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bulaştığı bilinen koronavirüs tehdidi nedeniyle market ve AVM gibi kalabalık ortamlardan uzak 

durarak e-ticarete ve temassız ödemeye ilgi göstermeye başlamışlardır.  

Özetlenen gelişmeler ışığında bu çalışmanın temel amacı, pandeminin e-ticaret sonuçlarını 

değerlendirmektir. İlk olarak pandemi tarihi hakkında kısaca bilgi verilmekte, 2021 yılında da 

varyantlarıyla devam eden ve tam kontrolün ne zaman gerçekleşebileceği henüz belirsizliğini 

koruyan COVID-19’un seyri özetlenmekte, devamında ise COVID-19’un e-ticaret etkisi, ürünler 

ve ürün grupları bağlamında Türkiye ve dünya açısından değerlendirilmektir.  

1. PANDEMİ KAVRAMI VE KISA TARİHİ 

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda 

yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir addır. WHO (Dünya Sağlık 

Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak 3 koşulu sağladığında başlamış sayılmaktadır. 

Bunlar; nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkması, hastalığa sebep olan 

etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması son olarak ise hastalık 

etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılmasıdır (WHO, 2020). 

Dünya tarihinde geçmişten günümüze kadar birçok pandemi yaşanmıştır. Salgınların ardındaki 

itici güç ise artan küresel bağlantılar ve etkileşimler olmaktadır. Küçük avcılık ve toplama 

kabilelerinden metropollere kadar, insanlığın birbirine güvenmesi de hastalığın yayılmasına 

sebep olmuştur. Aynı zamanda, yolcu hava trafiği son on yılda neredeyse iki katına çıkmıştır ve 

bu durumların bulaşıcı hastalığın yayılması üzerindeki etkisi de yadsınamaz bir gerçektir (Visual 

Capitalist, 2020). Geçmişten günümüze kadar yaşanan pandemilere ise tablo-1’de yer 

verilmektedir. 

Tablo-1: Geçmişten Bugüne Yaşanan Pandemiler 
Antoninus Vebası 

Tarih: (165-180) 

Ölüm: 5 milyon 

Justinianus Veba 

Salgını 

Tarih: 541-542 

Ölüm: 30-50 

milyon 

Japon Çiçek 

Hastalığı Salgını 

Tarih: 735-737 

Ölüm: 1 milyon 

Kara Ölüm 

Tarih: 1347-

1351 

Ölüm: 200 

milyon 

Yeni Dünya 

Çiçek Hastalığı 

Salgını 

Tarih:1520-2016 

Ölüm: 56 milyon 

17. yy Büyük 

Veba Salgınları 

Tarih: 1600’ler 

Ölüm: 3 milyon 

18. yy Büyük 

Veba Salgınları 

Tarih: 1700’ler 

Ölüm: 300 bin 

Kolera 

Pandemileri  

Tarih: 1817-1923 

Ölüm:   

1 milyondan fazla 

Üçüncü Veba 

Tarih: 1885 

Ölüm:12 milyon 

Sarıhumma 

Tarih: 1800’lerin 

sonu 

Ölüm: 100.000-

150.000 
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Rus Gribi 

Tarih: 1889-1890 

Ölüm: 1 milyon 

İspanyol Gribi 

Tarih: 1918-1919 

Ölüm: 40-50 

milyon 

Asya Gribi 

Tarih: 1957-1958 

Ölüm: 1.1 milyon 

Hong Kong 

Gribi 

Tarih: 1968-

1970 

Ölüm: 1 milyon 

HIV/AIDS 

Tarih: 1981’den 

bu yana 

Ölüm: 25-35 

milyon 

SARS 

Tarih: 2002-2003 

Ölüm: 770 

Domuz Gribi 

Tarih: 2009-2010 

Ölüm: 200.000 

MERS 

Tarih: 2005’den 

bu yana 

Ölüm: 850 

Ebola 

Tarih:2014-2016 

Ölüm: 11.000 

COVID-19 

Tarih: 

2019- devam 

Ölüm: 274.361 

(10 Mayıs 2020) 

Kaynak: https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/10.12.2020. 

Tablo-1 incelendiğinde, Antoninus vebası ya da diğer adıyla Galen vebası MS 165-180 yılları 

arasında Roma İmparatorluğunun Yakın Doğu’ya yapmış olduğu seferden dönen askerlerin ilk 

olarak Anadolu’ya, ardından Yunanistan’ a ve Roma’ya kadar yaydığı bir salgındır. Salgın, 

Roma İmparatorluğu nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü yani beş milyon insanı öldürmüştür (Türk, 

Bingül ve Ak, 2020: 615). Ekonomik alan başta olmak üzere askeri, siyasi, sosyal alanda büyük 

krizlere neden olmuştur. 

Justinianus vebası, 541 yılında başlamış ve fareler yoluyla büyük bir hızla bulaşmış bir 

hastalıktır. Salgın, bir pandemi olup Bizans İmparatorluğu başta olmak üzere başkent 

Konstantinopolis, Sasani İmparatorluğu ve Akdeniz liman şehirlerini etkilemiştir. Salgının en 

önemli özelliği ise tarihteki güvenilir kayıtları olan ilk salgın olmasıdır (Türk, Bingül ve Ak, 

2020: 615)  ve 50 milyona yakın insanın ölümüyle sonuçlanmıştır. 

Japon Çiçek hastalığı MS 735 yılında Tokyo’da ortaya çıkmıştır. Japon nüfusunun yaklaşık üçte 

biri hayatını kaybetmiştir. Salgın Japonya dışında çevre ülkelere de yayılmıştır. Çalışabilir 

nüfusun büyük bölümü hayatını kaybettiği için ekonomik anlamda ciddi zararlar olmuştur. 

Hastalık iki yıl içinde 1 milyon insanın hayatına mal olmuştur (Tavukçu, 2020). 

Kara Ölüm olarak bilinen ve tarihteki en hazin sonuçlarını ortaya çıkaran veba salgını 1346-1353 

yıllarında 75-200 milyon insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Anadolu’dan 

Avrupa’ya kadar dünyanın birçok ülkesine hızla yayılan salgında ülkeler nüfuslarının büyük bir 

çoğunluğunu kaybetmiştir. İşgücü kaybı, ekilebilir alan tahribi, siyasi ve iktisadi olumsuzluklar, 

mevcut feodal yapıların yıkımına sebep olduğu gibi değerler ve yaşam tarzlarında da köklü 

değişimleri beraberinde getirmiştir. Kısacası bu veba salgını, Avrupa’nın sosyal ve ekonomik 

yapısını büyük ölçüde geri dönülemez bir şekilde değiştirmiştir (Türk, Bingül ve Ak, 2020: 616).   

Meksika’daki Çiçek salgınının Avrupa’dan gelen İspanyollardan bulaştığı bilinmektedir. Bu 

hastalığa karşı insanların bağışıklıkları olmadığı için ölüm oranları çok yüksektir. Meksika 

nüfusu o dönemde 25-30 milyon civarında iken hastalık sonunda 25 milyon insan hayatını 
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kaybetmiştir. Meksika’nın yerli nüfusu 3 milyon olarak kayda geçmiştir ve  bu, insanlık tarihinin 

en büyük nüfus kayıplarından birisi olmuştur (Tavukçu, 2020) 

17.yy Veba salgınlarından birçok ülke ve birçok insan etkilenmiştir. Örneğin Çin’de 60 yıl süren 

salgında Çin, nüfusunun %60’ını kaybetmiştir. İtalya’da 30 Yıl Savaşları döneminde yayılmaya 

başlayan hastalık sonucunda yaklaşık 280 bin insan hayatını kaybederken bu salgında dönemin 

güçlerinden Venedik de ticari ve siyasi olarak çöküş yaşamıştır. Yine salgından etkilenen 

Londra’da da yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu ise Londra nüfusunun yaklaşık 

dörtte birine denk gelmektedir (Türk, Bingül ve Ak, 2020: 618).   

Kolera salgınına 3 dönemde bakacak olursak birinci döneminde ilk olarak Hindistan’da ortaya 

çıkıp ardından Tayland, Japonya, Filipinler, Anadolu, Suriye gibi birçok ülkeye yayıldığını 

söylemek mümkündür. İkinci döneminde de yine ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmıştır 

ardından Çin, Rusya, Polonya, Almanya gibi ülkelere yayılmıştır. Üçüncü döneminde ise 

Hindistan’dan Asya, Avrupa, Afrika, Rusya gibi birçok ülkeye yayılarak yaklaşık 15 milyon 

insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Dahası Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kolera, halk 

sağlığı için küresel bir tehdit olmaya halen devam etmektedir (Kılıç, 2020: 30). Yine bunlara ek 

olarak her yıl kolera enfeksiyonu nedeniyle dünya çapında 1,3-4 milyon kolera vakası ve 21-143 

bin ölüm olduğu tahmin edilmektedir (WHO, 2020). 

Sarı Humma salgını ilk olarak İtalya, Fransa gibi ülkelerde görülmeye başlanmıştır. Hastalık 

sivrisinek yoluyla bulaşmıştır. Salgın sonunda yaklaşık 100-150 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 

1889-1890 Rus gribi salgını, dünya çapında yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. 

Hastalığın ilk belirtisi Mayıs 1889'da Rusya'dan başlayarak hızla Kuzey Amerika'ya, Güney 

Amerika'ya, Hindistan'a ve Avustralya'ya yayılmıştır (Türk, Bingül ve Ak, 2020: 620).  O 

dönemde Avrupa-Rusya demiryolu ulaşımı da yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında 

gelmektedir.  

İspanyol Gribi, 1918 yılında Amerika’nın bir şehrinde başlayan H1N1 grip salgınıdır. Hastalık 1. 

Dünya Savaşı dönemlerine denk gelmesiyle askerlerin çeşitli coğrafyalara yayılması, beslenme 

zorlukları gibi etkiler sonucunda yayılma hızını ve ölüm oranını artırmıştır. Diğer bir deyişle 

İspanyol gribi pandemisi bir yıldan kısa sürede, dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’ndan çok 

daha fazla can kaybına, dünya genelinde tahminen 40–100 milyon ölüme yol açmıştır (Temel ve 

Ertin, 2020: 65). 

Asya gribi, 20. yüzyılda meydana gelen ikinci grip salgınıydı. Salgının kaynağı, kuş gribi 

virüslerinin bir karışımı olan H2N2 virüsüydü (Tavukçu, 2020). H2N2 virüsü ilk Singapur’da 

görülürken Hong Kong, Amerika, Birleşik Krallık gibi birçok ülkeyi de etkisi altına almıştır. 

Salgın sonucunda 1.1 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. 

Hong Kong gribi, ilk kez Hong Kong'da ortaya çıkmıştır ve bu grip H3N3 olarak bilinen virüsten 

kaynaklanmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişinin yaşamına mal olan bulaşıcı bir 

solunum hastalığıdır (NTV,2020). 

AIDS salgının diğer salgınlardan farkı 1981 yılından günümüze kadar halen devam ediyor 

oluşudur. HIV virüsünün etkisiyle ortaya çıkan bu salgın hastalık tüm dünyaya yayılmış ve 35 
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milyon insanın yaşamına mal olmuştur. Kontrol ve tedavisinde kayda değer başarılara karşın her 

yıl 1 milyon kişinin HIV/AIDS nedeniyle yaşamını kaybettiği bilinirken en çok Afrika’da 15-24 

yaş arasındaki çocuk ve genç kadınlarda görüldüğünü söylemek mümkündür (Parıldar, 2020: 

23). 

Şiddetli akut solunum sendromu (SARS), COVID-19’ün neden olduğu viral bir solunum 

hastalığıdır. İlk olarak Çin’de çıkmış olup ardından Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve 

Asya'da birçok ülkeye yayılmıştır (Türk, Bingül ve Ak, 2020: 623). Günümüzdeki COVID-19 

gibi bu salgında da yakın temas, hastalığın bulaşmasında en etkili faktördür.  

Domuz gribi salgınının H1N1 virüsünden kaynaklanan mevsimsel bir grip olduğu kabul 

edilmektedir. Nisan 2009 yılında yayılmaya başlayan hastalık Meksika’dan dönen Amerikalı 

üniversite öğrencileri tarafından ABD’ye taşınmıştır ve solunum yoluyla hızla yayılmıştır. Çok 

kısa bir sürede 212 ülkede bu hastalık görülürken yaklaşık 244 bin kişi hayatını kaybetmiştir 

(Tavukçu,2020). 

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) insanlarda ilk defa Haziran 2012 tarihinde Suudi 

Arabistan’ın Cidde şehrinde ağır pnömoni, ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden 

hastada tanımlanan bir sendromdur (Oysul ve Bakır, 2015: 46). Koronavirüs enfeksiyonu içinde 

yer almaktadır ve 850 kişi salgından dolayı hayatını kaybetmiştir.  

Ebola virüsü hastalığı (EVH); insan, maymun, şempanze, goril gibi primatlarda hastalığa yol 

açan, ölüm hızı yüksek olan bir viral zoonotik hastalıktır (Tülek ve Erdinç, 2015: 54).Salgın ilk 

olarak Gine’de ortaya çıkmıştır ve Batı Afrika ülkelerine yayılmıştır. Salgında 11 bin kişi 

hayatını kaybetmiştir. 

Kısacası tarih boyunca hastalık ve pandemilerin devam etmesine rağmen, zaman içinde ise tutarlı 

bir eğilim oluşmuştur. O da ölüm hızındaki kademeli azalmadır.  Sağlık bakımındaki gelişmeler 

de bu hastalıkların etkilerini hafifletmek için güçlü araçlar olmaktadırlar (Visual Capitalist, 

2020).  Bundan sonraki kısımda COVID-19 salgını ise tek başına ele alınacaktır ve salgınla ilgili 

bilgiler verilmeye çalışılacaktır. 

2. COVID-19 

İlk olarak Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde bilinmeyen benzeri görülmemiş bir pnömoni 

salgını Aralık 2019'da ortaya çıktı ve bu salgın WHO tarafından COVID-19 olarak 

adlandırıldı. Aynı zamanda salgın,  11 Şubat 2020’de Uluslararası Sağlıkta Acil Durum olarak 

ilan edildi ve Mart ayında ise WHO, COVID-19'u ilk kez pandemi (salgın) olarak 

nitelendirildiğini duyurdu. Şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) ve Orta Doğu 

solunum sendromunun (MERS) bir akrabası olarak kabul edilen COVID-19, alt solunum yolunu 

etkileyen ve insanlarda pnömoni olarak ortaya çıkan SARS-CoV-2 adlı bir betacoronavirüsten 

kaynaklanır. Titiz küresel kapsama ve karantina çabalarına rağmen, COVID-19 insidansı 

artmaya devam etmektedir (CCDC Weekly, 2020: 113). Virüs insandan insana, havada veya 

yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle 

bulaşmaktadır. Hastalığın herhangi bir belirti göstermeden de insandan insana bulaşabileceğine 

dair bulgular mevcuttur (Sağlık Bakanlığı, 2020). WHO, Çin'de yaptığı ilk incelemelerin 

ardından hazırladığı raporlarda ise hastalığın en yaygın belirtilerinin yüksek ateş (hastaların 
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yüzde 88'sinde) ve kuru öksürük (hastaların yüzde 68'inde) olduğunu ifade etmiştir. Buna ek 

olarak nefes darlığı, bulantı, ishal ve halsizlik de hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır. 

Daha az yaygın semptomlarsa baş ve boğaz ağrısı olarak belirtilmiştir. Salgın aylardır yayılmaya 

devam ederken uzmanlar COVID-19’a ilişkin yeni belirtiler bildirmekte ve bu da hastalığa dair 

henüz her şeyi bilmediğimizi göstermektedir (Euronews, 2020).  

Pandeminin dünyadaki durumuna bakıldığında salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 6 ay 

geçtiği görülmektedir ve pandemi bazı ülkelerde son döneme yaklaşırken bazı ülkelerde ise yeni 

başlamaktadır. Tablo-2 de bu verileri karşılaştırdığımızda da 20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 

WHO’nun en son verilerine göre dünyada 4.731.458 vaka saptanmışken 316.169 ölüm meydana 

gelmiştir. 

Tablo-2: Dünyada Vaka ve Ölüm Sayıları 

 Vaka Sayısı Ölüm Sayısı 

Dünya 4.731.458 316.169 

Afrika 63.521 1.796 

Amerika 2.082.945 124.666 

Doğu Akdeniz 356.749 10.149 

Avrupa 1.909.592 167.998 

Güney Doğu Asya 148.761 4.780 

Batı Pasifik 169.178 6.765 

Türkiye 972 23 

Kaynak: Şirin ve Özkan, 2020. 

Covid-19 pandemi sürecinde 01.07.2021 itibariyle en son verilere göre ise dünyada 183.161.978 

vaka olduğu saptanmış ve de 3.965.643 ölüm gerçekleştiği görülmüştür. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2020 yılı Nisan ayındaki raporuna göre vaka ve ölüm sayıları ülkeden ülkeye 

değişmekle birlikte vaka ölüm hızı dünyada %6.3 olarak belirtilmiştir. Vaka ölüm hızı açısından 

ise ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmüştür.  

Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020’de bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu 

tarafından hazırlanan ulusal rehber eşliğinde de önlem, korunma, filyasyon ve tedavi 

müdahaleleri yapılmaktadır. Tablo-3, Türkiye’nin koranavirüs verilerini göstermektedir.  

Tablo-3: Türkiye’nin Günlük Koronavirüs İstatistikleri  
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2021 

Günlük 

Test 

Sayısı 

Günlük 

Vaka 

Sayısı 

Günlük 

Vefat 

Sayısı 

Günlük 

İyileşen 

Sayısı 

Toplam 

Test Sayısı 

Toplam 

Vaka 

Sayısı 

Toplam 

Vefat 

Sayısı 

Toplam 

İyileşen 

Hasta 

Sayısı 

31 Mart 240.012 39.302 152 19.193 38.578.057 3.317.182 31.537 3.014.226 

1 Nisan 243.738 40.806 176 20.817 38.821.795 3.357.988 31.713 3.035.043 

10 Nisan 302.735 52.676 248 32.539 41.297.580 3.798.333 33.702 3.301.217 

20 Nisan 322.128 61.028 346 55.592 44.409.756 4.384.624 36.613 3.792.129 

30 Nisan 265.287 31.891 394 68.183 47.261.999 4.820.591 40.131 4.323.897 

1 Mayıs 242.194 28.817 373 81.302 47.504.193 4.849.408 40.504 4.405.199 

10 Mayıs 213.863 13.604 282 26.953 49.604.-04 5.044.936 43.311 4.743.871 

20 Mayıs 219.192 9.385 207 9.271 51.731.883 5.160.423 45.626 4.989.787 

30 Mayıs 218.957 6.933 134 10.763 53.919.848 5.242.911 47.405 5.105.042 

1 

Haziran 

223.482 7.112 129 9.457 54.362.791 5.256.516 47.656 5.124.081 

10 

Haziran 

223.320 6.408 96 6.895 56.346.656 5.313.098 48.524 5.186.728 

20 

Haziran 

213.297 5.091 63 4.219 58.552.783 5.370.299 49.185 5.232.638 

30 

Haziran 

228.163 5.496 45 7.191 60.786.975 5.425.652 49.732 5.294.285 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2021. 

Tablo-3’te görüldüğü gibi, Türkiye’de 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle salgının başından bu yana 

günlük vaka sayısında en yüksek 3. gün yaşanmıştır. Aynı zamanda günlük olarak istatistikler 

değişmekle birlikte başlatılan aşı uygulaması sayesinde de 29 Haziran 2021 tarihi itibariyle her 4 

kişiden birinin aşısı tamamlanmış ve çift toz aşısı yapılanların sayısı ise 15 milyona ulaşırken bu 

durum, salgına karşı daha da güçlü olmamızı sağlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2021).  Son olarak 

ülkelere göre Covid-19 vakaları ve Covid-19 ölümleri ise Grafik-1 ile gösterilmeye çalışılmıştır. 

  Grafik-1: Ülkelere Göre Covid-19 Vakaları ve Covid-19 Ölümleri (2021-Ocak) 
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  Kaynak: Euronews, 2021. 

Bu grafiğe göre 2021 yılı Ocak ayı için en fazla vaka ve ölümün Birleşik Krallık’ta gerçekleştiği 

söylenirken en az vaka ve ölümün ise Malta’da gerçekleştiği söylenebilmektedir. 

3. E-TİCARETE YÖNELİM 

İlk olarak e-ticaret, bireylerin ya da kurumların telekomünikasyon bağlantıları vasıtasıyla açık ve 

kapalı ağlar üzerinden metin, ses ve görüntü şeklindeki sayısallaştırılmış verilerin elektronik 

ortamda işlenmesi, saklanması, iletilmesi esasına dayanan işlemler sürecini ifade etmektedir. Bu 

süreç içinde birey ya da kurumların bilgilenmesi ve araştırma yapması, taahhüde girmesi, mal ve 

hizmetlerin siparişi, müşteriye teslimi, satış sonrası destek hizmetleri, ödemelerin yapılması gibi 

faaliyetler yer alabilmektedir. Teknolojinin sunduğu avantajlar ise e-ticaretin tercih edilmesine 

neden olmaktadır. Çünkü e-ticaret, üreticiler açısından olduğu kadar tüketiciler açısından da 

avantajlar sunmaktadır. Bu yüzden de e-ticaret sayesinde üreticiler; daha geniş ölçekte pazarlama 

yapabilme ve pazarlama süreçlerinin azalması, geniş pazarlara açık olması ve pazara girişteki 

engellerin azalması ile rekabeti arttırması, maliyet ve zaman tasarrufu, bilginin anında ve sürekli 

ulaşılabilir olmasının yanı sıra karşılıklı etkileşime açık ve daha zengin olması, ticari evraklarda 

hataların minimize edilmesi ve kırtasiyeciliğin azalması, mesafeleri ortadan kaldırması gibi 

avantajlar sağlarken; tüketiciler e-ticaret sayesinde; üretimde rekabetin artması ile daha kaliteli 

ve ucuz ürün ya da hizmet alabilme, küresel tercih yapabilme, yeni ürün ve hizmetleri takip 

edebilme imkanına kavuşmuştur. Bu nedenlerle elektronik ticaretin gelişmesi yolundaki 

beklentiler oldukça yüksek olmaktadır (Çoşkun, 2004: 244-245-246). Nitekim pandemi 

sürecinde de e-ticaret hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Çünkü insanların bu dönem 

içerisinde fiziki temastan kaçınması ve sokağa çıkma yasakları gibi nedenlerle fiziksel ticaret 

durma noktasına gelmiştir. Özellikle perakende sektörü; sokağa çıkma yasakları ve tedbirleri, 

tedarik zincirinin yavaşlaması ve bozulması gibi sebeplerden dolayı salgından en çok etkilenen 

sektörlerden biri olmuştur. Bu nedenle Koronavirüs, aslında bir bakıma, zaten gerçekleşmekte 

olan ticaretin dönüşümünü, başka bir ifade şekliyle fiziksel ortamdan sanal ortama kayma 

sürecini çok ciddi şekilde hızlandırmıştır (Ticimax, 2020) ve dünyanın bir tür değişim ve 

dönüşüm içine girmesiyle birlikte de perakende ticaretten e-ticarete doğru bir yönelim ortaya 

çıkmıştır.  
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Teknolojik gelişmelere paralel olarak dünya piyasası evrensel hale gelmiştir. Her türlü ticari 

işlemlerin, elektronik ortamda ve kısa sürede yapılmasına olanak sağlayan bu ticaret şekline e-

ticaret adı verilmiştir (Abdulselam vd., 2015: 263) ve e-ticaret globalleşmeyle beraber günlük 

hayatta yeri daha belirgin hale gelen bir kavram olmuştur. Dünya nüfusunun artmasıyla beraber 

de dünya çapındaki ticaret hacmi yükselmektedir. 2019 verilerine göre dünya ticaret hacmi 25 

trilyon dolara dayanmıştır ve de bu rakamın içinde e-ticaret satışları 3.5 trilyona ulaşmıştır. Yani 

küresel ticaretin toplam boyutu içerisindeki dünya e-ticaret hacmi 2011’de %3,6 iken 2019’da 

%15’e ulaşmıştır. Dünya e-ticaret istatistikleri içerisinde en dikkat çekici olan veri e-ticaretin 

perakende ticarete oranla oldukça hızlı bir büyüme sergilemesidir. Dijitalleşmeyle eş güdümlü 

bir şekilde perakende ticaret e-ticarete dönüşmektedir (Kaymaz, 2019). E-ticaret satış 

hacmindeki yükselişin en büyük sebeplerden biri de dünyada internete erişimin artmasıdır. Bu 

istatistikleri daha iyi anlayabilmek için Kemp tarafından hazırlanan ve “Digital 2020: Global 

Digital Overview” başlıklı rapordan sağlanan Şekil-1 yol gösterici olacaktır.  

Şekil-1: Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri 

 
Kaynak: Digital 2020: Global Digital Overview. 

Burada rapora göre 7.75 milyar olan dünya nüfusunun % 55’inin internet erişimine sahip olduğu 

belirlenmiştir. İnternet kullanımında ise Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında yüzde 7 (298 milyon 

yeni kullanıcı) bir artış söz konusu olmuştur. 

İnternet ve mobil araçların kullanımının artmasıyla birlikte, insanların çevrim içi geçirdikleri 

süreleri kıyasladığımızda da bu oranların ülkeden ülkeye değiştiğini görmekteyiz (Güven, 2020: 

254). Bu kapsamda dünya ortalaması 6 saat 43 dakikadır ve bu da günde yaklaşık 8 saat uykuya 

ayırdığımızı baz alırsak bize şu anda uyanık olduğumuz zamanımızın %40’ından fazlasını 

internet kullanarak geçirdiğimizi göstermektedir. 

Şekil-2: İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri 
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Kaynak: Digital 2020: Global Digital Overview. 

 

Şekil-2’deki verilere göre, insanların çevrimiçi geçirdiği süre bakımından en çok süre 9 saat 45 

dakika ile Filipinler; en az süre ise 4 saat 22 dakika ile Japonya’dadır. Bu süre Türkiye’de 7 saat 

29 dakikadır ve dünya ortalamasının üzerindedir.  

Dünya genelinde salgınla beraber artan internette zaman geçirme, online alışveriş yapma 

eğiliminin artmasına neden olarak e-ticaretin benimsenmesini sağlamıştır. Nitekim Şekil-3’teki 

e-ticaretin benimsenme oranları, bu saptamayı doğrulamaktadır. E-ticaretin benimsenme oranı 

dünya ortalaması %74 iken en fazla benimsenme %88 ile Endonezya, en az benimsenme ise %51 

ile Mısır olmuştur. Türkiye’de bu oran, salgınla birlikte %63’e çıkmıştır. 

Şekil-3: E-ticaret Benimseme Oranları 

 
Kaynak: Digital 2020: Global Digital Overview. 

4. COVID-19 ve E-TİCARET 

Salgın nedeniyle birlikte ülkelerin karantina ilan etmesi ve izolasyon durumu dünya genelinde 

internet üzerinden alışveriş uygulamalarında kullanıcı etkinliğini arttırmıştır. Çünkü salgın kısa 

bir sürede tüm dünyaya yayılarak ve bütün sektörleri olumsuz yönde etkileyerek yaşantımız 

içerisinde bir takım değişikliklere neden olmuştur. Bu duruma örnek olarak dünyanın en büyük 

ikinci ekonomisi olan Çin’in COVID-19 salgınından zarar gören ekonomisinin ticaret, yatırım ve 
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üretim gibi ilişkileri üzerinden tüm dünyayı etkilediğini söyleyerek bahsetmek mümkündür.  

(Dağlı, 2020: 1). Bundan sonrası için salgının nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek, 

virüsün seyri insanların yaşam şeklini önemli ölçüde etkileyecektir (Alpago ve Alpago, 2020: 

101). Bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında da e-ticaret gelmektedir. E-ticaretin bu hızlı 

artışının ise pandemi sonrasında da devam edeceği ve önemini koruyacağını söylemek de 

mümkündür. Çünkü evden konforlu alışveriş yapmaya çalıştığımız bu zamanlarda hızlı sipariş, 

sosyal mesafe, temassız ödemeyi mümkün kılma ve ürünlere kolay bir şekilde ulaşma açısından 

e-ticaretin oldukça etkili olduğu gerçeği daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

COVID-19 pandemik krizinin öncesi ve sonrası dönemler karşılaştırıldığında Türkiye ve 

dünyada ürün ve ürün grupları bağlamında tüketici talepleri bakımından değişiklikler meydana 

gelmiştir. Örneğin COVID-19 salgını öncesi dönemde yüksek bir e-ticaret hacmine sebep olan 

bir ürün grubu salgında alınan önlemler nedeniyle düşüş yaşamıştır (Güven, 2020: 257). Bu 

farklılıkların anlaşılabilmesi için ilk olarak salgın öncesi döneme ilişkin ürünler çerçevesinde 

dünya çapında oluşan e-ticaret harcamalarına ilişkin veriler Şekil-4’te verilmiştir. 

Şekil-4: COVID19 Öncesi Dönemde Dünya Çapında E- ticaret Harcamaları 

 
Kaynak: Digital 2020: Global Digital Overview. 

 

Şekil-4 incelendiğinde, COVID-19 öncesi dönemde e-ticarette müşteri harcamalarının en fazla 

olduğu ürün grubu kategorisinin barınma harcamaları, seyahat ve giyim kategorisinde olduğu 

görülmektedir. Ancak COVID-19 pandemik kriziyle birlikte ürün ve ürün gruplarının talebinde 

salgından kaynaklanan birçok değişiklik olmuştur. Bu değişikliklere ilişkin en belirgin artışın ise 

sağlık kategorisinde olduğunu söyleyebiliriz. 

 Şekil-5: Türkiye’de COVID-19’un Sağlık Ürünlerine İlişkin E-ticaret Verileri 
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  Kaynak: Ideasoft, 2020. 

E-ticaret sitelerinde satış yapan mağazalara yazılımsal araçlar sunan Ideasoft’un Türkiye’de 

koronavirüsün e-ticaret etkisine ilişkin hazırladığı bu rapora göre Şekil-5’de görüldüğü 

üzere  satış adedi bazındaki değişime baktığımızda birinci ürünün dezenfektan olduğunu 

görüyoruz. Dezenfektan satışları %5413 artış göstererek 1. sırada yer alırken maske satışları  

%3224 artışla 2. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde kolonya satışları %1148, ateş ölçer satışları 

%512, eldiven satışları %286 ve gıda takviyesi satışları da %177 oranında artmıştır. Bunlara ek 

olarak salgınla beraber değişen tüketici davranışları doğrultusunda Türkiye özelinde de 

PayTR’nin şubat ve mart ayı verileri değerlendirildiğinde tüketicilerin ev ortamında ihtiyaç 

duydukları ürünlerin satışını gerçekleştiren sağlık, market, kitap, kırtasiye, kozmetik, bağış ve 

online eğitim kategorilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna göre; market kategorisinde 

%186, sağlık kategorisinde %168, kozmetik kategorisinde %108, kitap/kırtasiye kategorisinde 

%69, kuru yemiş kategorisinde ise %42’lik bir artış gözlemlenmiştir (Muradoğlu, 2020). Bu 

verilere Şekil-6’da yer verilmiştir. 

Grafik-2: COVID-19 Salgını Döneminde Türkiye’de Ürün Gruplarının Online Satışındaki     

Değişimler 

 
  Kaynak: Muradoğlu, 2020. 
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Kısacası COVID-19 salgınıyla birlikte sağlık, kozmetik ve kırtasiye sektörleri satış oranlarında 

ciddi oranlarda bir artış gösterirken öte yandan giyim, mücevher, araç kiralama ve teknoloji 

ürünleri satışları yapan sektörler ise satış oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşamışlardır.  

5. COVID-19 PANDEMİ KRİZİNİN E-TİCARET BAĞLAMINDA ÜRÜN VE ÜRÜN 

GRUPLARININ TALEBİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tüketicilerin alışveriş davranışları incelendiğinde üç kilit noktadan etkilendiği görülmektedir. 

Bunlar; anlık ihtiyaçlar, günden güne değişen ihtiyaçlar ve yeni davranışlardır. Salgının 

başlaması ve evde olduğumuz süre zarfından bu yana her tüketicide farklı/benzer davranışlar 

oluşmuştur ve bunun sonucunda da iki aya yakın sürede ihtiyaçlar düzene girmiştir. Google 

Trends’in nisan verilerine göre de Google’da en çok; evde vakit geçirme, yemek pişirme, ev 

dekorasyon fikirleri, kişisel bakım, evcil hayvan edinme ve yaza hazırlık konusunda aramalar 

yapılmıştır. Bu arama sonuçlarına bakıldığında da kişiler var olan düzene alışsa da yaz için 

planlamalar yapmaya başlamıştır Bu da yeni ihtiyaçların ortaya çıkacağını göstermektedir 

(Ideasoft,2020).  

Covid-19 salgınının Türkiye’de farklı kategorilere etkilerini, tüketici etkileşimi üzerinden analiz 

etmeye çalışacak olursak belirli ürünlerde talep artışı yaşanırken bazılarında ise düşme eğilimi 

olduğunu bir önceki bölümde söylemiştik. Bu kategorilere ilişkin değerlendirmeler aşağıda daha 

detaylı olarak verilmiştir.  

Şekil-6: Türkiye’de Covid-19 salgını sonrası incelenen kategorilerin etkileşim değişimi ve  

tahmini toparlanma hızları, Mart 2020 

 
   Kaynak: Deloitte, 2020. 

Şekil-7 incelendiğinde buradaki görseli dört alt başlık içerisinde toplayarak ürünlerle ilgili 

bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu alt başlıklar ise şu şekilde olmaktadır: 
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5.1. En Yüksek Pozitif Etkilenen Kategoriler (%50’den fazla etkileşim artışı gösteren 

kategoriler) 

En fazla olumlu etkilenen sektörler 4 kategoride ele alınmaktadır.  

i. Uzaktan Eğitim ve Çalışma: Skype, Zoom ve EBA gibi video konferans sistemlerini 

içermektedir ve bu sistemler yaklaşık olarak 15 katlık bir büyüme göstermiştir. 

ii. Sağlık Destek Ürünleri: Hastaneye gitmekten çekinen tüketicilerin bağışıklık 

sistemini güçlendirmek için aldıkları vitamin, bar vb. ürünleri kapsamaktadır ki bu 

ürünlerin satış oranlarında artışlar gözlemlenmiştir. Bu Türkiye bağlamında 

değerlendirildiğinde e-ticaret üzerinden yapılan bitkisel ürünlerin satışlarında %45, C 

Vitamini satışlarında ise %85 artış şeklinde olmaktadır (Meral, 2020).  

iii. Ulusal Market Zincirleri: Salgın döneminde evde yaşamın gereksinimi olarak uzaktan 

yapılan gıda alışverişleri hızlı şekilde artmıştır ve e-ticaretin market cirosu içindeki 

payı yüzde 1’den yüzde 3’lere kadar yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle alışverişe 

çıkılmasından dolayı koronovirüs kapma riskinin artacağını düşünen tüketiciler gıda 

ihtiyacını marketlerden elde etmek yerine online olarak süpermarketlerden 

karşılamaya ağırlık vermiştir. Bu kategoride ulusal marketler, indirim marketlerine 

oranla kuvvetli lojistik, dijitalleşme yatırımları, eve dağıtım altyapıları ve e-ticaret 

deneyimleri ile 2 kata yakın etkileşim artışı göstermiştir (Deloitte, 2020). 

iv. Hobi: Evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan tüketiciler özellikle örgü ve el işi 

gibi hobi sitelerine büyük ilgi göstermişlerdir. Yine bunlara ek olarak puzzle, çeşitli 

oyunlar, oyun konsolları, kitap, boyama kitabı, bahçe eşyaları ve çeşitli spor 

aletlerinin de gördükleri ilgi artmış dolayısıyla bu da satış oranlarının artmasını 

sağlamıştır. Bu oranlar puzzle satışlarında %235; boyama kitabında %124; spor 

aletleri içerisinde koşu bantlarında %83, kondisyon bisikletinde %82 ve yoga 

matlarında %82; bahçe eşyalarında ise %74 olarak karşımıza çıkmaktadır (SEMrush, 

2020).  

5.2. Yüksek Pozitif Etkilenen Kategoriler (%30-%50 arası etkileşim artışı gösteren 

kategoriler) 

Bu kategoride internet ve TV, çocuk ve bebek ürünleri, kıyafet-ayakkabı, medya, evcil hayvan 

ve oyun başlıkları yer almaktadır. İnternet ve TV için özellikle Netflix ve BluTV gibi 

platformlardaki artış söz konusu olmaktadır. Nitekim tüketicilerin %50’den fazlasının bu 

platformlarla ilgilendiği görülmektedir. Çocuk ve bebek ürünleri içinde mama, bez, çocuk 

kıyafeti gibi kategorilerdeki hızlı artışlar dikkate alınmaktadır. Kıyafet-ayakkabı kategorisinde 

ilk başlarda ciddi düşüşler gözlemlense de son iki haftadaki indirim kampanyaları sayesinde 

tekrardan yükselen bir trend yakalanmıştır. Şekil-8’de de bununla ilgili olarak hem Türkiye hem 

de diğer üç ülke için giyim siparişleri oranları yer almaktadır. 
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Grafik-3: Ocak 2020 İtibarıyla Farklı Ülkeler Bazında E-Ticaret Aracılığıyla Verilen Giyim ve 

Aksesuar Siparişler

 
  Kaynak: Güven, 2020. 

Burada görüldüğü üzere özellikle Türkiye ve İngiltere’de mart ayının ortalarında e-ticaret 

üzerinden verilen sipariş miktarındaki artış negatife düşmüşken, nisan ayında indirim 

kampanyalarıyla bağlantılı olarak tekrardan bir artış görülmüştür (Güven, 2020: 263). 

5.3. Pozitif Etkilenen Kategoriler (%10-%30 arası etkileşim artışı gösteren kategoriler) 

Bu kategoride kişisel bakım ve kozmetik, kitap ve de benzin ele alınmıştır. Kişisel bakım içinde 

yer alan saç bakım ürünleri fazlasıyla ilgi odağı haline gelmiştir. Bunun nedeni de sosyal 

mesafeye aykırı olduğu için kuaförlere gitmek istemeyen bireylerin saçlarını evde boyamaya 

başlamalarıdır. Benzer bir şekilde de Türkiye’de berberlerin kapalı olmasından dolayı erkek saç 

tıraş makinelerinin satışlarında önemli derecede artış olduğu da söylenebilmektedir (Güven, 

2020: 261). 

Kitaplarda var olan artış oranı alışılmadık bir durum değildir, fakat global etkide sesli kitaplara 

olan ilgi oldukça artmış durumdadır. Scribd ve Audible platformlarının analizi Şekil-9’da bu 

rakamları gözler önüne sermektedir. 

  Grafik-4: Kitaplar ve Edebiyat (+%16) 
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  Kaynak: DestexDigital, 2020. 

5.4. Düşük oranda pozitif etkilenen kategoriler (0-%10’a kadar etkileşim artışı gösteren 

kategoriler) 

Düşük oranda pozitif etkilenen sektörler 3 kategoride ele alınmaktadır. 

i. Ev Gereçleri/Yapı Malzemeleri: Tüketicilerin evlerinde yaptıkları tadilat ve 

yenilemeleri mobilyadan daha küçük çaplı harcamalara kaydırdıklarını; evde geçirilen 

zamanın artmasıyla da dekoratif objelere yöneldiklerini ve bu nedenle mobilyanın 

aksine bu kategorinin pozitif olarak etkilendiği görülmektedir (Deloitte, 2020). 

  Grafik-5: Ev Dekorasyonu (+%7) 

  
  Kaynak: SEMrush, 2020. 

Şekilde de görüldüğü üzere ev dekorasyonuna olan ilginin artmasıyla bu alandaki satış 

oranları Ocak 2020’de 1.55 bin iken Mart 2020’de 1.7 bin olmuştur. 

ii. Sosyal Medya: Geleneksel medya kanallarından 3 kattan daha fazla etkileşime sahip 

sosyal medyanın, salgın dönemindeki performans artışı sınırlı olmuştur ve dünyanın 

en yaygın kullanılan sosyal platformlarındaki veriler Şekil-11’de ele alınmıştır. 

Şekil-7: Dünyanın En Yaygın Kullanılan Sosyal Platformları 
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 Kaynak: Digital 2020: Global Digital Overview. 

Burada görüldüğü üzere Facebook en çok kullanılan platform olurken onu takip eden 

diğer platformlar sırasıyla Youtube, Whatsapp, FB Messenger, Wechat, Instagram 

şeklinde olmaktadır. 

iii. Tüketici Elektroniği ve Teknoloji Ürünleri: Türkiye bağlamında tüketici elektroniği 

kategorisi, martın ilk haftalarında yaşadığı negatif trendi 3. ve 4. haftalarda 

düzeltmiştir. İndirim kampanyaları, evlilik sezonu alışverişleri ve kur artışı bu ürün 

gruplarındaki artışta etkili olmuştur fakat kategorideki en büyük artış etkeni evde 

geçirdikleri zamanın artmasıyla yükselen küçük ev aletleri kategorisidir (Deloitte, 

2020). Örnek vermek gerekirse bu küçük ev aletleri içinde yer alan ekmek makinası 

%396’lık bir artışla fazlasıyla talep edilmiştir.  

İnsanların evlerinde daha çok zaman harcamaya başlamasıyla birlikte teknolojik oyun 

ürünleri için yaptıkları harcamalar da yükselmektedir. Salgın döneminde, talepte artış 

gösteren diğer bir teknolojik ürün ise akıllı saatlerdir. 2019 yılı ilk çeyreğinde dünya 

genelinde 11,4 milyon akıllı saat siparişi alınmışken, 2020 yılı ilk çeyreğinde ise 

yüzde 20’lik artış yaşanarak 13,7 milyon sipariş alınmıştır. Salgın nedeniyle sağlık 

konusuna gösterilen dikkatin artması nedeniyle insanların sağlıklarını ve formlarını 

takip etmek için akıllı saatlere yönelmesinin bu duruma sebep olduğu 

söylenebilmektedir (Keseyak, 2020). 

 

SONUÇ 

COVID-19 salgını, küresel sistemin kırılganlığını ortaya çıkarmaktadır ve bu da aslında salgının 

bu kadar yayılmasının nedeninin küreselleşme olduğunu bize söylemektedir. Hızlı yayılan bir 

salgın karşısında tüm dünyanın benimsemiş olduğu değerler değişmeye başlamakta ve yeni 

düzenlemeler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları evden çalışma, uzaktan eğitim ve dijital 

eğitim materyalinin artan kullanımı, insansız üretim, temassız ödeme, vs. Nitekim önceki 

yıllarda sadece fiziksel mağazalardan alışveriş yapma anlamına gelen tüketim anlayışı, internetin 

getirdiği imkânlardan faydalanarak tümüyle olmasa da yerini online platformlara bırakmaya 

başlamıştır. Bu nedenle de tüketicilerin bu salgın döneminde ihtiyaçlarını daha güvenli ve pratik 

bir şekilde karşılama istekleri e-ticaretin önemini arttırmıştır.  
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Önceki yıl verileri ile karşılaştırılma yapıldığında ve aynı dönemler baz alındığında Türkiye’de 

ve dünyada e- ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda bu salgın döneminde sağlık, 

kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin talebinde büyük bir artış olduğu rahatlıkla söylenebilirken 

giyim, aksesuar ve lüks tüketim ürünlerinin talebinde ise azalma olduğu gözlemlenmiştir.  

Covid-19, insani etkileri yanında, bunlarla bağlantılı ve sağlık odaklı etkileri doğrultusunda 

üretim-çalışma biçimlerini ve tüketim davranışlarını, daha önce etkili olmaya başlayan 

dijitalleşme eğilimini hızlandırarak dönüştürmüştür. Amazon, Alibaba vb küresel oyuncular 

karşısında ulusal ve uluslararası piyasalarda yurtiçi firmaların rekabet pozisyonunu geliştirmek 

üzere, bilişim, yazılım, donanım gibi alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi, olası sorunları 

proaktif bir yaklaşımla ele alan hukuki düzenlemelerin yapılması, altyapının, internet erişim 

oranları, kalitesi ve maliyetlerinin iyileştirilmesi, araştırma-geliştirme ve inovatif girişimlerin 

desteklenmesi önerilmeye değer hususlardır.  
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Abstract 

Tourism has an important place in the Georgian economy. For sustainable tourism development, 

inclusive development is necessary as an interdisciplinary complex and reasonable use of 

resources, especially natural ones. We consider it important to utilize the natural resources of the 

country for developing medical tourism. It is well known Georgia’s  Resorts and its places 

Attract numerous tourists and vacationers in health, medical, SPA, and WELLNESS tourism. 

According to the list and status of approved resorts, there are 103 resorts and 168 resorts in 

Georgia. Although this list also includes the resorts from mountainous Adjara, some new 

resources are not yet widely known and can be included. Today, the various field of tourism is 

developing rapidly in mountainous Adjara. Based on the above, we aim to explore issues related 

to medical tourism resources. Mineral waters, mud, healing bath, and other resources preserved 

in the historical memory of the local population, traditionally used for healing, were studied. We 

have  thought according to saved information in the people,  may find  new medicinal waters are 

not included in the resolution of the Government of Georgia "On approval of the list and status 

of resorts." We hope that further study (using the laboratory and clinical trials) of the identified 

resources will significantly contribute to the development the medical tourism in the 

mountainous region of Adjara. 

 

Introduction  

In recent years, the tourism industry has made significant progress globally and has become a 

significant driver of sustainable socio-economic development.  Especially in the last two 

decades, tourism has been one of the fastest-growing and growing destinations in the economy. 

Thus, sustainable tourism development needs to develop strategic approaches and the right 
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vision, which will be a prerequisite for all stages (for communities and nature) to be carried out 

without harming the environment (Tang, 2011)   (Hwang & Kim, 2020). Currently, there is a 

widespread consensus that the tourism development strategy should focus on sustainability, 

hence forming a platform for sustainable economic development (Wakimin et al., 2018). 

Tourism is one of the world's strongest and fastest growing sectors (Gössling et al., 2005).  One 

of the main challenges related to tourism and travel is the expansion of environmental problems 

in tourism development if the international standard is not met as much as possible. Therefore, 

restrictions on the use of resources may be on the agenda, which is also one of the preconditions 

for achieving sustainable tourism development. (Gössling et al., 2005). And last but not least, the 

identification of problems in the tourism industry that are significantly harmful to the 

environment, and in particular, raises many questions about the economic benefits  (Gössling et 

al., 2005).  Along with raising awareness of economic progress and especially human health 

activities, wellness tourism is considered as one of the priority segments of the tourism market 

that promotes a healthy lifestyle. Wellness tourism has received particular attention in recent 

decades, hence the growing interest from the scientific communit (Hall, 2011). Current research 

focuses on improving wellness tourism, setting specific tasks by many regions (Huang & Xu, 

2018). Access to therapeutic services for people from certain places, especially access to health 

services, is related to the relevant environment, which differs significantly in specific political 

and cultural contexts (Atkinson, 2013). Many issues (quality control of services, environmental 

measures such as pollution standards and appropriate measures for solid waste disposal, etc.) are 

essential for the development of mountain tourism.) (Dérioz et al., 2020) (Songling et al., 2019). 

In particular, unregulated, uncontrolled and predatory natural resources should be avoided in 

terms of resource utilization. In addition, many activities are specific to the mountain region.  

This requires the popularization of natural and cultural resources, taking into account the 

characteristics of the mountainous region such as fresh, cool air, the beauty of the mountains, the 

cultural characteristics of the region (local traditions), unforgettable Landscapes, and existing 

mineral resources and more. Despite the many opportunities, there are challenges. Thus, proper 

management of wellness tourism among them should be the main challenge, which will 

guarantee the attraction of more visitors. The tourism opportunities of the mountainous region, 

including the development of wellness tourism in accordance with international standards will 
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create a unique opportunity for the development of the country's economy. However, the central 

issue should be the introduction of complex approaches, which may be a prerequisite for joining 

international health organizations. (World Tourism Organization (UNWTO) & European Travel 

Commission (ETC), 2018) Global Wellness Institute. Global Wellness Tourism Economy; 

Global Wellness Institute: Miami, FL, USA, 2018.  

Especially the income of wellness tourism is growing day by day. It is expected to reach $ 919 

billion by 2022, but due to the Covid-19 pandemic, this forecast cannot be justified (by the 

World Tourism Organization). (UNWTO).  For example, in 2017, the wellness tourism market 

grew by 5.4%, almost twice as fast as general tourism (3.2%). According to the data, it 

accounted for 17% of total tourism profits in the same year (World Tourism Organization 

(UNWTO) & European Travel Commission (ETC), 2018). Thus, wellness that encompasses a 

variety of opportunities is a growing industry (Baloglu et al., 2019) (Adongo et al., 2017). In this 

context, the development of the wellness tourism industry is especially promising, of course 

under the right management conditions. (Rodrigues et al., 2020), Especially the demand in the 

resort market is growing  (Koh et al., 2010)  (Pesonen et al., 2011), Due to the results of many 

scientific studies (stress relief, preventive aspects, etc.), in addition, awareness of wellness 

tourism has increased, and the growth of the market has led to the emergence of new 

perspectives.  Accordingly, we think that the benefits of wellness tourism should be enormous, 

but it is important to note that the demand for existing resources (baths, healing waters, natural 

foods) must be managed with the right management. First of all, it should be based on thorough 

research of the available resource and the expansion or reduction of the presented list, ie the 

correct assessment of the specific need in terms of medical purposes, therefore, the increase in 

efficiency requires the proper management of resort resources. Which will be crucial both for the 

success of companies and for the quality of services. Based on the above, the object of our 

research was the mountainous region of Adjara. To assess its tourism potential, we explored 

existing natural resources; In the modern trends of world tourism, there is an interest in the field 

of wellness.  Therefore, we wondered whether there are more opportunities in the Adjara 

highlands to promote medical tourism, which will increase the number of visitors. Thus, it is 

essential to study the tourism resource, especially to study and define the healing water resource 
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as a tourist facility, which is important for strengthening further research or developing a tourism 

service.  

The study Methods: According to the above,  a special questionnaire was prepared; 77 

respondents participated at the current stage.  When introducing a wellness service, it is essential 

to combine a special diet with different water procedures. 

 

Picture 1.  The total number of respondents  

A - Woman  (48%); B- Man (52%)  

 

The results: Tourism has an important place in the Georgian economy. For sustainable tourism 

development, inclusive development is necessary as an interdisciplinary complex and reasonable 

use of resources, especially natural ones. We consider it important to utilize the natural resources 

of the country for developing medical tourism. It is well known Georgia’s Resorts and its places 

Attract numerous tourists and vacationers in health, medical, SPA, and WELLNESS tourism. 

According to the list and status of approved resorts, there are 103 resorts and 168 resorts in 

Georgia. Although this list also includes the resorts from mountainous Adjara, some new 

resources are not yet widely known and can be included. Today, the various field of tourism is 

developing rapidly in mountainous Adjara. Based on the above, we aim to explore issues related 

to medical tourism resources. Mineral waters, mud, healing bath, and other resources preserved 

in the historical memory of the local population, traditionally used for healing, were studied. We 

also analyzed the most famous healing waters and baths according to the municipality of the 

mountainous zone of Adjara. It is noteworthy that according to our research, the healing waters 

and baths that are not found in the government decree have been identified. At the current stage, 
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most of the respondents are from Keda and Shuakhevi municipalities. Therefore, most of the 

healing water baths are represented in Keda and Shuakhevi. For this stage, it was essential for us 

to share the information protected in the community. In the second stage, an in-depth study is 

planned, which will allow us to make recommendations for the inclusion of resort sites in the list 

of relevant services.        We think that our research is an important innovation that needs to be 

verified and appropriate measures taken, which may become a prerequisite for developing 

wellness tourism and the expansion of future prospects. Thus, a prerequisite for the development 

of a wellness tourism strategy is a thorough study and utilization of existing resources under the 

right strategy. 

 

Picture 2.  The number of Mineral Waters and baths in (based on the some regions) 

A. Government Resolution on the approval of the list and status of Georgian resorts; 

B.  According our study 

We have thought to find  according to study new medicinal waters are not included in the 

resolution of the Government of Georgia "On approval of the list and status of resorts." We hope 

that further study (using the laboratory and clinical trials) of the identified resources will 

significantly contribute to the development the medical tourism in the mountainous region of 

Adjara.  
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Conclusions: According to our research, the following was revealed: New Medicinal waters and 

baths were revealed in the mountainous region of Adjara, which is not included in the list (in the 

Government Resolution on the approval of the list and status of Georgian resorts (№428, 

03.07.2014)), which is a critical novelty and needs additional complex investigation to clarify 

our results. Additionally, one medical bath/water will be significant for developing medical 

tourism in our region. 
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Özet  

Türkiye’de eğitim denetiminin geçmişte nasıl bir nitelik gösterdiğini anlayabilmenin yollarından 

biri de aynı dönemde üretilen kültürel değerleri incelemektir. Genel olarak sanat, özelde ise 

edebiyat ve sinema eserlerini incelemek bu konuda bir fikir verebilir. Örneğin Doğan’ın (2017), 

“Hababam Sınıfı Filmlerinde Yer Alan Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin 

İncelenmesi” adlı çalışması söz konusu kapsamda değerlendirilebilir. Bu araştırmada, beş 

kitaptan oluşan Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı roman ve oyun serileri ele alınmıştır. Araştırmanın 

amacı bu serinin eğitim denetimi kuramları temelinde nasıl bir nitelik gösterdiğini saptamaktır. 

Araştırmada nitel desen temelinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle 

kitaplarda eğitim denetimi ile ilişkili olabilecek sahneler (ifadeler) tespit edilmiş, sonra bu 

sahneler alan yazın temelinde eğitim denetimi kuramlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. 

Kitapların yeni baskılarıyla araştırmada kullanılan baskıları arasında alıntı yapılan sahneler 

açısından anlamlı bir fark görülmediği saptanmıştır. Elde edilen bulgularda denetimle ilgili 

ifadeler; “Hababam Sınıfı” adlı romanda ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı oyunda üçer; 

“Hababam Sınıfı İcraatın İçinde” adlı romanda iki, “Hababam Sınıfı Baskında” ve “Hababam 

Sınıfı Uyanıyor” adlı oyunlarda birer tanedir. Bu on anlamlı alıntının (ifadenin/sahnenin) her 

birindeki diyaloglarda ve anlatımlarda denetimle ilgili cümle veya paragraflar, analiz birimi 

olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kliniksel, farklılaştırılmış, sanatsal ve gelişimsel 

denetim kuramlarıyla ilişkilendirilebilecek birer; bilimsel ve öğretimsel denetim kuramlarıyla 

ilişkilendirilebilecek üçer anlamlı ifade bulunmuştur. Alıntılar, geçerlilik ilkesi doğrultusunda 

kitaplarda olduğu biçimiyle aktarılmış ve denetim kuramlarıyla ilişkileri tarafsız bir şekilde 

incelenmiştir. Araştırmacının tarama sınırlılıkları kapsamında söz konusu araştırma başlığında 

yapılmış başka bir çalışma yoktur. Araştırmanın sonuçları itibariyle eserlerin geçtiği dönemdeki 

eğitim denetimi anlayışının bilimsel ve öğretimsel kuram ağırlıklı bir nitelik gösterdiği 
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söylenebilir. Bu kapsamda bir öneride bulunmak gerekirse araştırmacılar geçmişteki başka 

kültürel öğeleri inceleyerek eğitim denetimi kuramlarıyla ilişki kuran araştırmalar yapabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim denetimi, Okul denetimi, Öğretmen denetimi, Eğitim denetimi 

kuramları 

Educational Supervision Theories in the Novel and Theatre series the title of “Hababam 

Class”  

Abstract 

One of the ways to understand the quality of educational supervision in Turkey in the past is to 

examine the cultural values produced in the same period. Examining the works of art in general, 

literature and cinema in particular can give an idea about this issue. For example, Doğan's (2017) 

study titled "Examination of Subtexts Regarding Measurement and Evaluation in Hababam Class 

Films" can be evaluated in this context. In this research, Rıfat Ilgaz's Hababam Class novel and 

theater series consisting of five books are discussed. The aim of the research is to determine what 

kind of quality this series shows on the basis of educational supervision theories. In the research, 

document analysis method was used based on qualitative design. First, scenes that may be related 

to educational supervision in the books were determined, then these scenes were tried to be 

associated with educational supervision theories based on the literature. It was determined that 

there was no significant difference between the new editions of the books and the editions used 

in the research in terms of the scenes (expressions) cited. Statements related to the audit in the 

findings obtained; three each in the novel "Hababam Class" and in the theater "Hababam Class 

Failed"; there are two in the novel "Hababam Class is in Action" and one each in the theater 

"Hababam Class is in Raid" and "Hababam Class Awakens". In each of these ten meaningful 

quotations (statement/scene), the sentences or paragraphs related to the audit are used as the unit 

of analysis in the dialogues and expressions. As a result of the research, they can be associated 

with clinical, differentiated, artistic and developmental control theories; three meaningful 

expressions were found that can be associated with scientific and instructional control theories. 

The quotations were transferred as they were in the books in line with the principle of validity 

and their relations with auditing theories were examined objectively, together with their 

compatible and incompatible aspects. Within the scope of the researcher's screening limitations, 

there is no other study conducted on the subject of the research. In terms of the temporary results 

of the research, it can be said that the understanding of educational supervision in the period in 

which the works took place had a scientific and instructional theory predominance. In this 

context, if it is necessary to make a suggestion, researchers can make determinations about their 

understanding of educational supervision by examining other cultural elements in the past. 

Keywords: Educational supervision, School supervision, Teacher supervision, Educational 

supervisiontheories 
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GİRİŞ 

Denetim hem yönetim sürecinin bir aşaması olarak hem de başlı başına Yönetime ilişkin 

kuramlar, yönetim süreçlerinden biri olan değerlendirme aracılığıyla denetimi de kapsamlarına 

alırlar. (Bursalıoğlu, 2016) Öte yandan bağımsız bir bilim alanı olarak denetimin de kendine has 

kuramları vardır. Toplumsal yapıda din, aile, siyaset, hukuk, ekonomi, eğlence, sağlık, ulaşım-

iletişim, eğitim ve güvenlik gibi pek çok kurum ve kuruluş vardır (Toprakçı, 2008). Eğitim de bu 

kurum ve kuruluşlardan biridir. Eğitim kurumlarının yaşamsallığı paralelinde denetimlerini de 

önemli bir hale getirmektedir. Eğitim denetimi, eğitimde gerçekleştirilen ve/veya 

gerçekleştirilmekte olan eylemlerin; mevcut yasal işleyişe, belirlenen amaca, hazırlanan plana, 

eldeki madde ve insan kaynaklarına uygun olup olmadığını kontrol etme sürecidir (Toprakçı, 

Çakırer, Bilbay, Bağcivan ve Bayraktutan, 2010). Eğitim denetimi, yapılmış ya da yapılmakta 

olan eğitim faaliyetlerinin amaca uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama sürecini 

inceleyen, açıklayan ve bu süreci öndeyileyen bilim dalıdır (Toprakçı, 2008). Eğitim 

denetiminde, öğrenme-öğretme süreçlerini etkili kılmak amacı ile birçok denetim 

modeli/kuramı/yaklaşımı/anlayışı geliştirilmiştir. Bunlar, bilimsel denetim, öğretimsel denetim, 

kliniksel denetim, sanatsal denetim, farklılaştırılmış denetim ve gelişimsel denetim gibi denetim 

kuramları şeklinde sıralanabilir. 

1. Bilimsel Denetim 

Karataş’a göre (2014) bilimsel denetimde denetçi, her öğretmen için standart bir beklenti listesi 

oluşturur. Denetimde en doğru yol, denetçinin belirlediği yoldur. Yönetici ve yönetilen karşıt 

kutuplarda varsayılır. Yöneticiye güçlü bir güven duyulur ve büyük sorumluluklar yüklenir. 

Kurumun çıkarları, bileşenlerin çıkarlarının üzerindedir. Bireysel farklılıkları göz ardı ederek 

eşitliği sağladığını düşünür. Aydın’a göre (2020) bilimsel denetim kuramı, amacın yoruma açık 

olmaması, beklentilerin herkes için standart hale getirilmesi gibi özellikleriyle keyfiliği önlediği 

için denetime büyük gelişmeler sağlamıştır. Eleştirildiği yerler, gözlemle sınırlı kalması, teoriden 

çok pratiğe önem vermesi, rehber ya da danışman değil, emredici olmasıdır.  
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2. Öğretimsel Denetim 

Taymaz’a (2002) göre eğitimdeki hedeflere sınıf içinde yapılan öğretim etkinlikleriyle 

ulaşılabilmektedir. Eğitim denetimi bu nedenle öğretimsel bir denetimdir ve öğretim sürecini 

geliştirmeye yönelik olmalıdır. Denetim süreci, öğretmen, öğrenci ve denetmenden oluşan tüm 

bileşenleri kapsamalı ve bunların aktif katılımıyla gerçekleşmelidir. Denetmen, sınıf içi 

etkinliklerin gözlenmesi yoluyla öğretmene yardımcı olur. Öğretimsel denetim, birçok 

araştırmacı tarafından kliniksel denetimin bir boyutu olarak algılanmaktadır. (Aydın, 2020; 

Goldhammer, Anderson, & Krajewski, 1980, Aktaran: Pehlivan, 2007). Gensante’ye göre (1994, 

akt. Memduhoğlu, Zengin, 2012) klasik denetim, sınıfı sadece gözlemleyerek yargılamayla 

yetinir. Oysa öğretimsel denetim, öğretim sürecinin iyileştirilmesi yönünde stratejiler 

geliştirmeyi hedefler. Cogan ve Glickman’a göre öğretimsel denetim, beş aşamadan 

oluşmaktadır (1973, 1990, akt. Memduhoğlu ve Zengin, 2012) 

Denetmen, öğretmene gözlemin amacını ve sebebini açıklar. Gözlem yaparken uygulayacağı 

yöntemi belirtir. Thobega ve Miller’e göre (2003, akt. Memduhoğlu ve Zengin, 2012) bu 

aşamada denetmen, öğretmenin beklenti ve bilgi düzeyi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

Sergiovanni ve Starratt’a göre (2007, akt. Memduhoğlu ve Zengin, 2012) öğretmen ve öğrenci 

performansı sınıf ortamında gözlenir. Not tutmanın yanı sıra, sağlıklı verilere ulaşmak için video 

ya da ses kayıtlarından da faydalanılır. Thobega ve Miller’e göre (2003, akt. Memduhoğlu ve 

Zengin, 2012) gözlem safhası, denetmene öğretmenin becerisi, süreçteki üstünlükler ve 

eksiklikler hakkında bilgi verirken öğretmene de dönüt sağlar. 

Gensante’ye göre (1994, akt. Memduhoğlu, Zengin, 2012) bu aşamada denetmen elde etmiş 

olduğu verileri analiz ederek gözlem sonrası görüşme için hazırlık yapar. Hazırlık süreci, eldeki 

verilerle öğretmeni yargılamak ve suçlamak için değil, öğretim süreçlerini geliştirmek içindir.  

Gensante’ye göre (1994, akt. Memduhoğlu, Zengin, 2012) bu aşamada öğretmene 

değerlendirmeye ilişkin puanlamayla ilgili bilgi veriler. Veriler tartışılır. Denetmen, öğretim 

süreçlerinin gelişmesi için önerilerde bulunur, itirazları dinler. Sonraki denetim için amaçlar 

birlikte oluşturulur. 

Gensante’ye göre (1994, akt. Memduhoğlu, Zengin, 2012) bu aşamada önceki adımlar denetmen 

ve öğretmen tarafından karşılıklı olarak değerlendirilir. Süreci etkileyen tüm faktörler tespit 

edilmeye çalışılır. Olası yanlış sonuçlar üzerinde durulur.   
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3. Kliniksel Denetim 

Aydın’a göre (2020) klinik denetim, öğretmenlerin bireysel farklılıklarına, kendilerine özgü 

bakış açılarına saygı gösteren, denetçi ve öğretmeni birbirine düşman taraflar olarak görmeyen, 

karşılıklı güven ve anlayışa dayalı bir yaklaşımdır. Linde’ye göre (1999, akt. Karakuş, 2010) üç 

aşamadan oluşur.  

Gözlemin yapılması için her iki taraf için de en uygun olan zaman seçilir. Nelerin 

gözlemleneceği, öğretmenin zayıf ve güçlü yönleri, öğretmenin özellikle nelerin 

gözlemlenmesini istediği belirlenir. Gözlem yapılacak sınıftaki öğrencilerin öğrenme durumları, 

aralarında varsa öğrenme güçlüğü çekenler tespit edilir. Gözlem sonrası görüşmenin ne zaman 

yapılacağı ve bu görüşmede nelerin konuşulacağı da öğretmen ve denetçinin ortak çalışmasıyla 

belirlenmelidir. 

Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri gözlemlenir. Denetçi, öğretmenin kendisini korku ve baskı 

altında hissetmesini engelleyecek şekilde tedbirler alır. Stres yaşayan öğretmenle empati kurarak 

sınıf içindeki varlığını önemsizleştirir. Gözlemi modern ve güvenilir araçlarla kayıt altına alır. 

Öğretmenin içinde bulunduğu maddi ve duygusal koşulları göz önünde bulundurarak öğretmeni 

bir bütün olarak değerlendirir. 

Gözlemin izlenimleri yitirilmeden yapılmalıdır. Denetçi, öğretmenin kişilik algısına, bireysel 

duruşuna yönelik değil, eğitim-öğretim süreçlerindeki davranışlarına yönelik eleştiriler yapar. 

Olumlu ve olumsuz yönler objektif olarak tartışılır. Değiştirilmesi, düzeltilmesi, uzaklaşılması ve 

yinelenmesi gerekenler konuşulur. Elde edilen verilerden yola çıkılarak öğretmenin mesleki 

gelişimini arttırmanın yolları aranır.  

4. Farklılaştırılmış Denetim 

Allan Glatthorn’un yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan, öğretmene kendilerine uygulanacak 

değerlendirme ve denetim hizmetleri konusunda seçim yapma hakkı veren bir yaklaşımdır 

(Karataş, 2014). Zepeda’ya göre (2016, akt. Özgenel ve Yılmaz, 2019) mesleki olarak eşitsiz 

gelişim gösteren öğretmenlere eşit bir denetimle yaklaşmak zaman kaybıdır. Farklılaştırılmış 

denetim, öğretmenin ihtiyacına yönelik yapılır. Allan Glatthorn’un geliştirdiği farklılaştırılmış 

denetim yaklaşımının sunduğu seçenekler şu şekildedir (Aydın, 2020): Model, mesleğe yeni 

başlayanlara veya ciddi mesleki zorluklar yaşayan tecrübeli öğretmenlere uygulanabilir. 
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Öğretimi geliştirmeyi amaçlar. Öğretmenleri küçük gruplara ayırarak ders etkinliklerinde 

birbirlerini gözlemlemelerini sağlar. Birlikte çalışmayı öngörür. Akan’a göre (2016) öz yönelimli 

geliştirme, dışarıdan bir denetim olmaksızın, idarecilerin desteğiyle öğretmenin kendini 

gerçekleştirmesi, kendi mesleki süreçlerini yönetmesi anlamına gelir.  

5. Sanatsal Denetim 

Seçkin’e göre (1998) sanatsal denetim, denetçinin mesleki yeterliliklerini sorgulayan bir denetim 

kuramıdır. Öğretim bir sanat, öğretmen sanatkârdır. Çağdaş denetim kuramları sınıf içi 

etkinliklerin gelişimine yoğunlaşırlar ve bunların etkililik düzeyinin en üst düzeye çıkarırlar. 

Denetim sürecinde öğretmenin sanatsal düşünceleri cesaretlendirilmelidir. Öğretmen ve 

denetmen arasında hiyerarşi, rekabet, baskı ve korku değil, duyarlılık, incelik ve nezaket aranır. 

Demokratik unsurlara vurgu yapılır. Ortak amaçlar için karşılıklı çaba ve diyalog vardır. Seçkin 

(1998)’in aktarımına göre Eisner‘ın sanatsal yaklaşımında yapılacak değerlendirme etkinlikleri 

şu hususları içermektedir (Argon, İsmetoğlu ve İşeri, 2014): Olayların gerçek anlamlarıyla 

birlikte içerdikleri acık/gizli anlamlarına da dikkat edilmelidir. Denetçiler zor fark edilen ama 

önemli olan noktaları görebilecek uzmanlığa sahip olmalıdır. Öğrencilerin eğitsel gelişimine 

öğretmenin yaptığı özel katkılar takdir edilmelidir. Sınıftaki yaşam ve olayların sadece geçici 

surelerde değil, belli bir zaman surecine yayılan biçimde ve tekrarlı olarak gözlenmesi 

konusunda dikkatli olunmalıdır. Denetici öğretmen ilişkisi samimiyet ve karşılıklı güvene dayalı 

olmalıdır. Deneticiler değerlendirme sonuçlarını açıklarken ustaca bir dil kullanmalıdır. 

Deneticiler, olayların anlamını uygun bicimde yorumlama yeteneğini kullanarak, eğitimsel 

önemini gerektiği gibi takdir edilebilmelidir. Deneticiler kendi deneyimleri, duyarlıkları ve 

güçlüklerinin eğitimsel durumları algılamada önemli bir araç olduğunun farkına varabilmelidir. 

Denetmen gözlem yaparken şu ilkelere göre hareket etmelidir (Sharp, 1990, akt. Yılmaz, 

2004):Gözlemci öğrencinin davranışı üzerine konsantre olmalıdır. Gözlemin boyutu, az sayıda 

öğrenci grubu ile sınırlanmalıdır. Sınıfın doğal sekline müdahale edilmemelidir. Denetmenler, 

sınıf gözlemlerinde tam, açık ve doğru notlar almalıdır. Denetmenler, gözlem sırasında 

kaydedilen verilerin ayrıntılı bir analizini yapmalıdır. Öğretmenler denetmene dönüt 

sağlamalıdır. Denetmen, öğretmene en doğru ve nesnel bilgileri vermelidir.  
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6. Gelişimsel Denetim 

Smith’e göre (1997, akt. Karakuş, 2010) gelişimsel denetim kavramını Carl Glickman 1980’li 

yılların başında ortaya atmıştır. Bu yaklaşım, klinik denetimle benzerlikler göstermekle birlikte, 

gelişimsel denetim merkeze kurumu değil bireyi alması dolayısıyla klinik denetimden ayrılır. 

Zihinsel gelişim, kavramsal gelişim, benlik (ego) gelişimi ve ahlaki (moral) gelişim, gelişimsel 

denetimde üzerinde en çok durulan gelişim alanlarıdır. Denetmenin, öğretmenlerin bu gelişim 

alanlarındaki ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine en uygun olan denetim yaklaşımını seçmesi ve 

uygulaması gerekmektedir. Grashel’e göre (1997, akt. Karakuş, 2010) gelişimsel denetimin nihai 

amacı, öğretmenin mesleki uygulamalarında ve öğretimsel süreçlerinde tüm sorumluluğu 

üstelenmesini sağlamaktır. Gordon (1989, akt. Karakuş, 2010) bu amaca ulaşmak için gelişimsel 

denetimin üç temel aşamasından bahseder:Öğretmenin içinde bulunduğu gelişim düzeyinin tespit 

edilerek, bu düzeye en uygun olan denetim yaklaşımının belirlenmesi, Seçilen denetim 

yaklaşımının, öğretmenin değişen ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyindeki ilerlemeye bağlı olarak 

esneklik içinde uygulamaya konması ve Bu uygulamanın öğretmen üzerinde meydana getirdiği 

etkinin değerlendirilmesidir.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Rıfat Ilgaz’ın, iki roman ve üç oyundan oluşan Hababam Sınıfı serisinde, 

eğitim denetimi kuramlarının yansımalarını saptamaktır. 

Araştırmanın Problemi 

Hababam Sınıfı roman ve oyun serisi eğitim denetimi kuramları temelinde nasıl bir nitelik 

göstermektedir? 

Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Öğretimsel Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne /pasajlar nelerdir? 

2. Kliniksel Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne / pasajlar nelerdir?  

3. Farklılaştırılmış Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne / pasajlar nelerdir?  

4. Sanatsal Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne / pasajlar nelerdir? 

5. Gelişimsel Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne / pasajlar nelerdir? 

6. Bilimsel Denetim Kuramı’yla açıklanabilecek sahne / pasajlar nelerdir? 
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YÖNTEM 

Çalışmanın Modeli 

Araştırmada nitel desen temelinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyalin 

analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi 

olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 

2018) Bu araştırmada tek başına kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2018) doküman 

incelemesi beş aşamadan oluşur. Dokümanlara ulaşma basamağı içinÇınar Yayınları’ndan çıkan 

Hababam Sınıfı roman ve oyun serilerinin 4., 6., 9., 23. ve 35. baskılarına kitapçılardan ulaşıldığı 

söylenebilir. Çınar Yayınları kitabın tek yayıncısı olduğu için bu yayınevinin kitaplarını 

kullanıldı. Özgünlüğü kontrol etme basamağında serinin yeni baskıları olan 13., 19., 20., 23. ve 

54.  baskılarıyla araştırmada kullanılan 4., 6., 9., 23. ve 35. baskıları arasında alıntı yapılan 

ifadeler açısından anlamlı bir fark görülmediği saptanmıştır. Dokümanları anlama basamağında 

kitaplar, denetim kuramlarıyla karşılaştırmalı olarak sistematik biçimde okunup çözümlenmiştir. 

Veriyi analiz etme basamağı dört başlıktan oluşmaktadır. Analize konu olan veriden örneklem 

seçme basamağında kitaptaki denetim kuramlarıyla ilişkilendirilebilecek bölümler saptanmıştır. 

Kategori geliştirme basamağı için kategorilerimin denetim kuramları olduğu söylenebilir. 

Öğretimsel, kliniksel, farklılaştırılmış, bilimsel, sanatsal ve gelişimsel şeklinde adlandırılırlar. 

Önceden literatür taramasıyla elde edilmişlerdir. Analiz birimi saptama basamağında denetim 

temalarını barındırdıkları için diyaloglarda ve anlatımlarda denetimle ilgili cümle veya 

paragraflar analiz birimi olarak kullanılmışlardır. Sayısallaştırma basamağı için saptanan 

kategoriler ve analiz birimleri doğrultusunda yapılan analizlerden sonra bulunan sonuçların 

düzyazı şeklinde anlatıldığı, sayısallaştırma yapılmadığı söylenebilir. Son olarak veriyi kullanma 

basamağı için dokümanları oluşturan kitaptan yapılan alıntıların bu araştırmada kısmen ya da 

tamamen kullanılmasında zarar görebilecek kurum ve kişilerin bulunmadığı, karakterlerin ve 

olayların kurmaca olduğu söylenebilir. Ayrıca bilimsel araştırmalar kapsamında telif hakkı 

kurallarına uyulduğu için verilerin kullanılmasında herhangi bir kurum veya kişiden izin almak 

gerekmemektedir. 

Çalışmanın Dokümanı 
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Rıfat Ilgaz’ın iki roman ve üç oyundan oluşan Hababam Sınıfı serisi, araştırmanın dokümanını 

oluşturmaktadır. Bu kitaplar, Hababam Sınıfı (Roman), Hababam Sınıfı Baskında (Oyun), 

Hababam Sınıfı Uyanıyor (Oyun), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Oyun) ve Hababam Sınıfı 

İcraatın İçinde (Roman) şeklinde sıralanabilir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Beş kitaptan oluşan Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı roman ve oyun serilerinde öncelikle eğitim 

denetimi ile ilişkili olabilecek sahneler (ifadeler) tespit edilmiş, sonra bu sahneler alan yazın 

temelinde eğitim denetimi kuramlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgularda 

denetimle ilgili ifadeler; “Hababam Sınıfı” adlı romanda ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı 

oyunda üçer; “Hababam Sınıfı İcraatın İçinde” adlı romanda iki, “Hababam Sınıfı Baskında” ve 

“Hababam Sınıfı Uyanıyor” adlı oyunlarda birer tanedir. Bu on anlamlı alıntının 

(ifadenin/sahnenin) her birindeki diyaloglarda ve anlatımlarda denetimle ilgili cümle veya 

paragraflar, analiz birimi olarak kullanılmışlardır. Amaç elde edilen verilerin düzenlenmiş ve 

yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır.  

Veriler daha önceden belirlenmiş eğitim denetimi yaklaşımlarına göre sınıflandırılır, özetlenir ve 

yorumlanır. Bulgular arasında neden‐sonuç ilişkisi kurulur ve gerekirse olgular arasında 

karşılaştırmalar yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Örneğin “Hababam Sınıfı Uyanıyor” adlı tiyatro oyununda bilimsel denetim yaklaşımıyla 

ilişkilendirilebilecek bir bölüme rastlanmıştır. İncelenen bölümde müfettişin ifadeleri aşağıdaki 

gibidir:  

MÜFETTİŞ: Ankara'dan geliyorum. Ben Müfettiş Ragıp güçlü! Buyurun, devam edin 

efendim!  

PİYALE İHSAN: (Şaşırır, kürsüyü gösterir.) Şöyle buyurun efendim. Haşim'in O 

Beldesi’ni okuyorduk. Vermiştim geçen ders çocuklara da...  

MÜFETTİŞ: Öyle mi efendim, çok güzel! Buyurun rica ederim, oturun!  

(Gider, boş bir sıraya oturur.)  

Devam edin! (Sayfa 72) 

Nolan ve Hoover’a göre (2008, akt. Toprakçı ve Bulut, 2021) denetim, öğretmenlerin 

gelişimlerini teşvik etmek adına uygulama, sorumluluk ve haklarını geliştirmelerine katkıda 

bulunma süreci olarak görülmektedir. Aydın’a göre (2000) bilimsel denetim kuramında ise 
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öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler önceden belirlenir. Denetçi, gözlem formu 

doldurarak bu özelliklerin varlığını ya da yokluğunu tespit eder. Öğretmenler arasındaki bireysel 

farklılıklar dikkate alınmaz. Her kademedeki öğretmen için, tek tip öğretmen değerlendirme 

formu kullanılır. Söz konusu sahne/pasajda diyaloglar incelendiğinde müfettişin gözlemlerini 

yapıp sınıftan çıktığı anlaşılmaktadır. Bir gözlem formu doldurulduğu belirtilmemiş olmakla 

birlikte müfettişin gözlem boyunca sınıftakilerle nitelikli bir iletişime geçememiş olması 

üzerinden kendi denetsel şablonları temelinde bir denetsel uygulama yaptığı sonucuna gidilebilir. 

Buna bağlı olarak da bilimsel denetim kuramıyla uyumlu ilişkilendirilebilecek bir bölüm 

yazıldığı söylenebilir. 

Bu şekilde sürdürülen çalışma, Hababam Sınıfı (Roman), Hababam Sınıfı Baskında (Oyun), 

Hababam Sınıfı Uyanıyor (Oyun), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Oyun) ve Hababam Sınıfı 

İcraatın İçinde (Roman) kitaplarındaki denetimle ilgili tüm bölümler için uygulanmıştır. 

 

Çalışmanın Geçerlik ve Güvenilirliği 

Nitel araştırmada geçerlik araştırmanın araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince 

yansız gözlemesi anlamına gelmektedir. (1986, Kirk ve Miller, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2018) 

Kitaplardan yapılan alıntılar, geçerlilik ilkesi doğrultusunda olduğu biçimiyle aktarılmış ve 

denetim kuramlarıyla ilişkileri tarafsız bir şekilde incelenmiştir. Kirk ve Miller’e göre (1986) 

zamana bağlı güvenilirlik ölçülen olgunun zaman içinde aynı biçimde ölçülebilmesi anlamına 

gelir. Kitapların yeni baskılarıyla araştırmada kullanılan baskıları arasında alıntı yapılan sahneler 

açısından anlamlı bir fark görülmediği saptanmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Araştırmanın bu bölümünde alt problemler birer başlığa dönüştürülerek verilerin analizi 

temelinde ortaya çıkan bulgulara ve bu bulguların alan yazın temelli yorumuna yer verilmiştir.   

1. Öğretimsel denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda öğretimsel denetim kuramıyla ilişkilendirilebilecek üç sahne/pasaj vardır. Bunlardan 

iki tanesi “Hababam Sınıfı” adlı romanda, bir tanesi “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı oyunda 

bulunmaktadır. İlgili kısımlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.  
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MÜFETTİŞ: Gömlek verilmedi mi size bu sene?  

KALEM ŞAKİR: Geçen sene de verilmedi.  

MÜDÜR: Efendim gömleklerimiz sipariş edildi. Bugünlerde gelmek üzere, derhal tevdi 

edilecek gelince.  

MÜFETTİŞ: Geçen seneki gömlekler de verilsin. 

MÜDÜR: Tabii efendim, derhal!  

KALEM ŞAKİR: Müfettiş Bey, geçen seneki gömlekler yerine ikişer yün fanilası 

verilse… Donuyoruz!  

MÜFETTİŞ: İkişer de yün fanilası verilsin!  

MÜDÜR: Tabi efendim, derhal! (Sayfa 49)  

 

Hepimize birden sorar gibi:  

“Poplin mi, Amerikan bezi mi?”  

“Ne poplin, ne Amerikan bezi!”  

“Hele aç şu ceketinin düğmesini de görelim!”  

Açtı. Atletin üzerine kartonu iğnelenmiş görünce gülümsedi. Biz bu durumu önceden 

bildiğimiz için hiç gülmedik. Ama öbür sınıflar nerdeyse yerlere yatacaklardı. Ne sıra 

kalmıştı, ne hiza…  

Müfettiş durumun nazikliğine boş veriyordu:  

“Peki nerden aklına geldi bu karton gömlek? ” diye sordu.  

Kalem Şakir, cevabı yapıştırdı:  

“Yokluktan!”  

“Ne demek yokluktan… Size gömlek verilmedi mi bu sene?”  

“Geçen sene de verilmedi!”  

“Yaaa!”  

Sonra Müdür’e döndü:  

“Öyle mi Müdür Bey?”  

“Efendim, sipariş edildi… Hemen bu günlerde…”  

“Canım, kravattan önce bu işi hallediverseydiniz!”  

Çatılmıştı kaşları güler yüzlü Müfettiş‘in:  
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“Bunlara açık yakalı ikişer gömlek verin de hiç olmazsa yazın giysinler!” dedi.  

Sonra elini sallayarak, dostça:  

“Haydi çocuklar!” dedi, “Güle güle! Teftiş bitti! İyi tatiller!” (sayfa 204) 

 

“Hepinizin tamam mı kitapları?” dedi.  

Sıraları dolaşmaya başlamıştı:  

“Senin?”  

Sivaslılara soruyordu.  

“Yok efendim!”  

“Senin?”  

“İdare vermedi, efendim!”  

“Senin?”  

“Verilmedi efendim!” (Sayfa 166) 

 

Öğretimsel denetim öğretmen, öğrenci ve denetmen arasında işbirliğini ve aktif katılımı öne 

çıkaran bir süreçtir (Forsyth, 2005, akt. İlğan, 2008).Söz konusu sahne/pasajlarda müfettişlerin 

yaptığı denetimlerden anlaşıldığı üzere, okul idaresi, öğrencilerin, giyinme ve ders araç 

gereçlerinin temini gibi temel ihtiyaçlarına duyarsız kalmakta, mevsim koşullarına uygun 

kıyafetleri ve o yıla ait ders kitaplarını temin etmeyi geciktirmektedir. Bu durum denetim 

süreçlerindeki tüm bileşenlerin aktif katılımı için uygun bir zemin oluşturmuştur. Taymaz’a göre 

(2002) öğretimsel denetimde denetim süreci, öğretmen, öğrenci ve denetmenden oluşan tüm 

bileşenleri kapsamalı ve bunların aktif katılımıyla gerçekleşmelidir. İlgili sahne/pasajlarda 

öğrenciler sorunlarını müfettişlere açıkça aktararak denetime aktif katılım sağlamakta, 

müfettişlerle işbirliği yapmaktadırlar. Glickman, Gordon ve Ross-Gordon’a göre (2009, akt. 

İlğan, 2014) etkili öğretimsel denetimde, öğretimi geliştirme çabalarında, tüm katılımcılar 

denetim sürecinde katkı sunacak bilgiye sahiptir. Dolayısıyla söz konusu sahne/pasajların 

öğretimsel denetim kuramıyla açıklanabilecek özellikte oldukları söylenebilir.  

2. Farklılaştırılmış denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda farklılaştırılmış denetim kuramıyla ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaj vardır. 

“Hababam Sınıfı İcraatın İçinde” adlı romandaki sahne/pasaj şöyledir: 
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"Hoca'm!" dedi, "Yakından tanıdığım iki öğretmenim için güya veliler, Bakanlığa ihbarda 

bulunmuşlar. Mahmut Bey, öğrencilere ibadet için kolaylıklar sağlamıyormuş. Dinine, 

diyanetine bağlı yatılı öğrencilere!" 

“Ya ben ne yapıyormuşum?" diye sordu, Cafer Hoca, "Derslerde Kemal Paşa'nın 

Gençliğe Hitabesini mi okutuyormuşum bugünlerde?"  

"Efendim, siz de sanat faaliyetlerine gereken önemi vermiyormuşsunuz. Oysa ben sizin 

öğrencinizken ilk kez çıkmıştım sahneye sizin zorlamanızla!"  

"Anlaşıldı, İhsan Bey oğlum!" dedi Cafer Hoca.  

"Ben raporuma şöyle yazacağım, Bakanlığa vereceğim teftiş raporuma... Edebiyat 

öğretmeni Cafer Uskan, öğrencilerine tiyatroyu sevdirrnek için oyunlar sergilemekte, 

Müdür Başyardımcısı Mahmut Alnıgeniş de tiyatro faaliyetlerini durdurup sahneyi 

ibadete tahsis etmektedir." (Sayfa98) 

McCarty, Kaufmann ve Stafford’a göre (1986, akt. Toprakçı ve Karataş,2019) eğitimde denetim 

kavramı öğretimi geliştirme amacıyla öğretmenlerin öğretimini destekleme, yönlendirme ve 

rehberlik etmeyi kapsayan gelişimsel bir süreç olarak tanımlanabilir. Jailall ve Speace’e göre 

(1998, 2003. akt. Karakuş, 2010) farklılaştırılmış denetim kuramında ise öğretmenler, kişisel 

özellikleri, mesleki gelişim düzeyleri, etkinlik anlayışları gibi birçok değişken nedeniyle farklı 

denetim hizmetlerinden faydalanırlar, desteklenirler ve güçlendirilirler. Söz konusu 

sahne/pasajda müfettiş İhsan Çölgeçen, hem edebiyat öğretmeni Cafer Uskan’ı hem müdür 

yardımcısı Mahmut Alnıgeniş’i denetlemektedir. Müfettiş, onların eski öğrencisidir. Mahmut 

Hoca, öğrencilere gerekli ibadet alanları sağlamamakla, Cafer Hoca sanat faaliyetlerine gereken 

önemi vermemekle suçlanmaktadır. Müfettiş, öğretmenlerin eski bir öğrencisi olmasının 

getirdiği deneyimler sayesinde onların kişisel özellikleri, mesleki gelişim düzeyleri, etkinlik 

anlayışları gibi birçok değişken hakkında bilgi sahibidir. İlğan’a göre (2008. akt. Özgenel ve 

Yılmaz, 2019) farklılaştırılmış denetim, öğretmenin ihtiyacına yönelik yapılmakta, birçok 

(meslektaş, müdür, denetçi, öğrenci) kaynaktan geri bildirim alınmakta ve öğretmenin mesleki 

gelişimini desteklemektedir. İlgili sahne/pasajda denetmenin kendisi ve sınıf arkadaşları 

besleneceği önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Denetmen raporunu hazırlarken atılı 

suçların yaratacağı önyargılarla değil, öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı demokratik bir denetim 

yaklaşımıyla hareket eder. Lieberman ve Miller (1985, akt. Jailall, 1998. akt. İlğan 2008) farklı 
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öğretmenlerin farklı zamanlarda, farklı şeylere ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla 

söz konusu sahne/pasajda farklılaştırılmış denetim yaklaşımıyla uyumlu ilişkilendirilebilecek bir 

bölüm yazıldığı söylenebilir. 

3. Kliniksel denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda kliniksel denetim kuramıyla ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaj vardır. “Hababam 

Sınıfı İcraatın İçinde” adlı romanda bulunan sahne/pasaj şöyledir: 

"Hoca'm!" dedi, "Yakından tanıdığım iki öğretmenim için güya veliler, Bakanlığa ihbarda 

bulunmuşlar. Mahmut Bey, öğrencilere ibadet için kolaylıklar sağlamıyormuş. Dinine, 

diyanetine bağlı yatılı öğrencilere!" 

“Ya ben ne yapıyormuşum?" diye sordu, Cafer Hoca, "Derslerde Kemal Paşa'nın 

Gençliğe Hitabesini mi okutuyormuşum bugünlerde?"  

"Efendim, siz de sanat faaliyetlerine gereken önemi vermiyormuşsunuz. Oysa ben sizin 

öğrencinizken ilk kez çıkmıştım sahneye sizin zorlamanızla!"  

"Anlaşıldı, İhsan Bey oğlum!" dedi Cafer Hoca.  

"Ben raporuma şöyle yazacağım, Bakanlığa vereceğim teftiş raporuma... Edebiyat 

öğretmeni Cafer Uskan, öğrencilerine tiyatroyu sevdirrnek için oyunlar sergilemekte, 

Müdür Başyardımcısı Mahmut Alnıgeniş de tiyatro faaliyetlerini durdurup sahneyi 

ibadete tahsis etmektedir." (Sayfa 98) 

Aydın’a göre (1986, akt. Toprakçı ve Özerten, 2020) denetim sistemi, örgütsel ve yönetimsel bir 

zorunluluk olarak her örgütte yer alır. Linde’ye göre (1999, akt. Karakuş, 2010) kliniksel 

denetim ise öğretmenlerin maddi ve manevi koşullarını göz ardı eden klasik denetim anlayışına 

karşı ortaya atılmıştır. Söz konusu sahne/pasajda müfettiş İhsan Çölgeçen, edebiyat öğretmeni 

Cafer Uskan’a ve müdür yardımcısı Mahmut Alnıgeniş’e atılı suçları öğretmenlerin maddi ve 

manevi koşullarını göz önünde tutarak saçma bulur. Stevenson’a göre (2005, akt. Aydın, 2000) 

kliniksel denetim, öğretmenlerin öznelliğine saygı gösterir, denetçi ve öğretmeni karşıt 

kutuplarda görmez. Denetmenin, söz konusu öğretmenlerin eski öğrencisi olması 

değerlendirmelerinde önemli bir veri kaynağıdır. Onların mesleki yaşamını yakından tanıdığı 

için öğretmenlerinin öznelliğine saygı gösterir. Kendini onlarla karşıt kutuplarda görmez. 

Balcı’ya göre (1987, akt. Altınok, 2013), klinik denetim uygulamalarının başlangıcında, 
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öğretmen ve denetçinin birlikte çalışabilmesi; öğretmen ile denetçi arasında bire bir etkileşimin 

gerçekleşebilmesi için uzun zaman dilimlerine gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla kliniksel 

denetim kuramıyla uyumlu ilişkilendirilebilecek bir bölüm yazıldığı söylenebilir.  

4. Sanatsal denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda sanatsal denetim kuramıyla ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaj vardır. “Hababam 

Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı tiyatro oyununda bulunan sahne/pasaj şöyledir: 

 MÜFETTİŞ: Bu sınıfa Coğrafya'ya kim geliyordu?  

MÜDÜR: Rıza Bey!  

MÜFETTİŞ: Rıza Bey. Teftiş programında böyle bir isim yok... 

MÜDÜR: Efendim Rıza Bey’in dersine müfettişler pek uğramazlar. Kendisi biraz 

şeycenedir de... Aslını ararsanız bu hocayı ben de pek tutmam.  

MÜFETTİŞ: İyi öğretemiyor mu?  

MÜDÜR: Hayır, mesele o değil. Çocukları tepesine çıkartıyor. Talebeler ondan çekinip o 

hocanın dersine çalışırlar mı? Bence ilk şart disiplin ve otorite...  

MÜFETTİŞ: Haklısınız Müdür Bey, Rıza Bey dediniz değil mi? 

MÜDÜR: Evet efendim. 

MÜFETTİŞ: Rıza Bey... (Defterine not eder.) İyi günler yavrum!  

İNEK ŞABAN: Güle güle! (Sayfa 20) 

Aydın’a göre (2014, akt. Toprakçı ve Bakır, 2020) denetim, örgütsel eylemlerin kabul edilen 

amaçlar doğrultusunda, saptanan ilke ve kurallara uygun olup olmadığının anlaşılma sürecidir. 

Hopkins ve Moore’a göre (1993, akt. Karakuş, 2010) sanatsal denetim kuramında ise denetmenin 

mesleki yeterlilikleri, duygusal durumu, duyarlılıkları, ön bilgileriyle edindiği bakış açıları 

denetim sürecini etkiler. Söz konusu sahne/pasajda müfettiş, Coğrafya öğretmeni Rıza Bey’le 

ilgili Mahmut Hoca’dan ve Rıza Bey’in öğrencilerinden bilgi almaktadır. Mahmut Hoca, Rıza 

Bey’in öğrencileri fazla şımarttığını düşünmekte, sınıfta esas olanın otorite olduğunu 

belirtmektedir. Müfettiş, defterine aldığı notları Mahmut Hoca’nın anlattıkları doğrultusunda 

işlemekte, Rıza Bey’le ilgili olumsuz önyargılar oluşturmaktadır. Yılmaz ve Seçkin’e göre 

(2004, 1998, akt. Bostancı B.A., Bulut Ş.M. ve Özbey H., 2011) sanatsal denetim demokratik 

unsurlara vurgu yapmakta, denetmen ile öğretmen arasında geleneksel hiyerarşik denetim yerine, 
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karşılıklı diyalogu ve ortak amaçlar için karşılıklı çabayı geliştirmeyi amaçlamaktadır.Söz 

konusu sahne/pasajda müfettişin öğretmenle diyalogu zayıflatılmış, bilgi durumu ve anlayışı 

önyargılardan olumsuz etkilenmiştir. Fakat aşağıda verilmiş olan, aynı kitabın 31-36 sayfa 

aralığındaki 7. bulguda ortaya çıktığı üzere müfettiş bu önyargılara karşı kuşkusunu korumuş, 

öğretmenle diyalogunu geliştirmiş, denetim sürecindeki demokratik unsurları ön plana 

çıkarmıştır. Rıza Bey’in dersine teftiş için girdiğinde tarafsızlığının, sonucu, önemli ölçüde 

etkilediğini fark eder. Dolayısıyla sanatsal denetim yaklaşımıyla uyumlu ilişkilendirilebilecek bir 

bölüm yazıldığı söylenebilir. 

5. Gelişimsel denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda gelişimsel denetim kuramıyla ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaj vardır. “Hababam 

Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı tiyatro oyununda bulunan bu sahne/pasaj şöyledir: 

TULUM HAYRİ: Efendim, Müfettiş! 

VAKVAK RIZA: Otur yerine! 

TULUM HAYRİ: Beyefendi gerçekten Müfettiş!  

VAKVAK RIZA: Otur oğlum. Siz ne Müfettişi sayıklıyorsunuz be, müfettişlerin işi gücü 

yok da, Müdürün torpilli hocalarını bırakıp benim gibi bir ihtiyarın dersine gelecekler ha? 

Ben tam 7 yıldır teftiş bekliyorum ama ne gelen var, ne giden! Hakkım olan terfii 

alamadan emekliye ayrılacağım. Ama terfi etsem ne olur, etmesem ne olur? Alt tarafı üç-

beş kuruş noksan para geçer elime! Benim buram rahat. Şimdiye kadar binlerce talebe 

yetiştirdim, çok şükür! Hepsi de bir baltaya sap oldular. İçlerinden bir tanesi bayramdan 

bayrama gelip elimi öpse bu da bana yeter! Benim teftişim de bu, terfiim de! (Zil çalar.) 

TULUM HAYRİ: Hocam zil çalıyor! 

VAKVAK RIZA: Ha?  

TULUM HAYRİ: Zil çalıyor! Zil! 

VAKVAK RIZA: Gene tıkandı şu musibet kulaklar! 

MÜFEITİŞ: Sayın Hocam, işte teftiş görüp terfi ettiniz! Raporumu sunacağım bakanlığa. 

Talebeleriniz ateş gibi. En tembeli bile noktası, virgülüne kadar su gibi ders anlatıyor. En 

önemlisi hepsi de sizi çok seviyorlar Hocam! Tebrik ederim, efendim! İyi günler dilerim. 

(Çıkar) 

VAKVAK HIZA: Hayrettin ne dedi bu hokkabaz?  
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TULUM HAYRİ: Hiç! Bir dahaki derse çok çalışıp öyle gelecekmiş!  

VAKVAK RIZA: Öyle mi dedi? Eh iyi çocukmuş! (Sayfa 36)  

Başaran’a göre (2000, akt. Toprakçı ve Akbal, 2020) denetim, örgütsel hedeflerin hayata 

geçirilebilmesi için örgüt planlamasına ait faaliyetlerin takip edilmesi, varsa gereken yerlerinin 

düzeltilmesi ve geliştirilmesi sürecinin tümüdür. Grashel’e göre (1997, akt. Karakuş, 2010) 

gelişimsel denetim kuramında ise denetçinin, öğretmenlerin gelişim alanlarındaki durumuna ve 

düzeyine göre en uygun denetim yaklaşımını seçmesi ve uygulaması beklenir. Söz konusu 

sahne/pasajda müfettiş, Coğrafya öğretmeni Rıza Bey’in dersine girer. Rıza Bey, duyma ve 

görmede sağlık sorunları yaşamaktadır. Öğrenciler onun bu zayıf noktasını kötüye kullanmakta, 

sınıfa müfettiş geldiği izlenimi vererek oyunlar oynamaktadırlar. Yine böyle bir günde bu sefer 

gerçek müfettiş sınıfa girmiştir, fakat öğrencilerin oyununu fark ederek Rıza Bey’i kırmadan 

teftişini sürdürür. Glickman ve Gordon’a göre (1987, akt. Özyıldırım, 2014) farklı etkililik 

düzeyine sahip olan öğretmenler için farklı denetim uygulanması gerekir. Müfettiş, Rıza Bey’in 

gelişim düzeyine odaklanmıştır. Duyma ve görmede yaşadığı sağlık sorunları çerçevesinde ders 

performansını yaşıyla kıyaslayarak ve öğrencilerin öğrenme durumlarını da dikkate alarak 

denetim sonunda kendisini terfi ettirir. Dolayısıyla gelişimsel denetim yaklaşımıyla uyumlu 

ilişkilendirilebilecek bir bölüm yazıldığı söylenebilir. 

  

6. Bilimsel denetim kuramıyla açıklanabilecek sahne / pasajlar  

Kitaplarda öğretimsel denetimle ilişkilendirilebilecek üç sahne/pasaj vardır. Bunlardan bir tanesi 

“Hababam Sınıfı Baskında” adlı tiyatro oyununda, bir tanesi “Hababam Sınıfı Uyanıyor” adlı 

tiyatro oyununda ve bir tanesi“Hababam Sınıfı” adlı romanda bulunmaktadır. İlgili kısımlar 

sırasıyla aşağıda verilmiştir.  

MÜDÜR: (Dışarıdan) İşte sayın Müfettiş Bey, bu sınıf da 3 -A. Okulun en çok iftihar 

ettiği, en çalışkan ve terbiyeli...  

KEL MAHMUT: Çoook...  

MÜDÜR: Talebeleri bu sınıftadır. Buyurun. Siz de göreceksiniz. Nasıl yüzlerinde 

okunuyor çalışkanlık ve terbiyeleri... Buyurun efendim.  

(Kel Mahmut ve sınıftakiler telaşlanırlar. Müdür ve müfettiş girer. Çocuklar öyle 

sempatik pozlar alırlar ki müfettiş çok hoşlanır.)  
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MÜFETTİŞ: Haklısınız Müdür Bey! Gerçekten çok sempatik çocuklar. Zekâları 

bakışlarından okunuyor. Terbiyelerine de diyecek yok! Tebrik ederim çocuklar! Müdür 

Bey'in hakkınızda gösterdiği takdirden anlıyorum ki okulun en başarılı, öğrencilerisiniz. 

Hayatta da öyle olmanızı temenni ederim. Haydi hoşça kalın!  

(Müfettiş şaşıran müdürün koluna girerek çıkarlarken Kel Mahmut onları iterek dışarı 

fırlar. Zil çalar.) (Sayfa 62)  

 

MÜFETTİŞ: Ankara'dan geliyorum. Ben Müfettiş Ragıp güçlü! Buyurun, devam edin 

efendim!  

PİYALE İHSAN: (Şaşırır, kürsüyü gösterir.) Şöyle buyurun efendim. Haşim'in O 

Beldesi’ni okuyorduk. Vermiştim geçen ders çocuklara da...  

MÜFETTİŞ: Öyle mi efendim, çok güzel! Buyurun rica ederim, oturun!  

(Gider, boş bir sıraya oturur.)  

Devam edin! (Sayfa 72) 

 

Bir iki voltadan sonra Piyale İhsan, tam kürsüye geçmişti ki kapı üç kez vuruldu. Servet-i 

Fünun devrinden kalma şık bir bay girdi: Müfettiş! Arkasından da bizim Müdür! 

Takdimden sonra Müdür geldiği gibi çekip gitti. Şaşkınlıktan pencerenin yanına kaçan 

Piyale İhsan’a:  

“Rica ederim” dedi, “Kürsüden inmeyin… Devam edin dersinize!”  

Piyale akıl edip defterini çıkarmıştı:  

“Şiir okuyorduk efendim” dedi, “Haşim’in O Belde’sini!”  

“Çok güzel efendim. Ben de çok severim bu şiiri…” (Sayfa 100) 

Nolan ve Hoover’a göre (2008, akt. Toprakçı ve Bulut, 2021) denetim öğretmenlerin 

gelişimlerini teşvik etmek adına uygulama, sorumluluk ve haklarını geliştirmelerine katkıda 

bulunma süreci olarak görülmektedir. Aydın’a göre (2000) bilimsel denetim kuramında ise 

öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler önceden belirlenir. Denetçi, gözlem formu 

doldurarak bu özelliklerin varlığını ya da yokluğunu tespit eder. Öğretmenler arasındaki bireysel 

farklılıklar dikkate alınmaz. Her kademedeki öğretmen için, tek tip öğretmen değerlendirme 

formu kullanılır. Söz konusu sahne/pasajlarda diyaloglar incelendiğinde müfettişlerin 

gözlemlerini yapıp sınıftan çıktıkları anlaşılmaktadır. Bir gözlem formu doldurulduğu 
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belirtilmemiş olmakla birlikte müfettişlerin gözlem boyunca sınıftakilerle nitelikli bir iletişime 

geçememiş olması üzerinden kendi denetsel şablonları temelinde bir denetsel uygulama yaptığı 

sonucuna gidilebilir.  

Taymaz’a göre (2003, akt. Toprakçı ve Akçay, 2016) bir pratik olarak eğitim yönetimi; eğitim 

örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili 

biçimde kullanarak, belirlenen politikaları alınan kararları uygulamaktır. Başar’a göre (2000, akt. 

Özkan ve Şener, 2015) bilimsel denetim, klasik yönetim kuramlarının etkisinde kalmış, kontrol 

ve raporlamaya dayalı, durum saptamayla sınırlı olan klasik bir denetim türüdür. Bilimsel 

denetim kuramıyla ilişkili olarak bilimsel yönetim kuramından bahsetmek gerekirse Toprakçı’ya 

göre (2017) bilimsel yönetim kuramında öğrenciler verimli makineler gibi programlanabilirler. 

Söz konusu sahne/pasajlarda sınıf lideri olan öğretmenlerin öğrencilerden beklentileri de bu 

yöndedir. Öğrenciler, içeriğini ve ruhunu önemsemeden verilen şiirleri ezberleyen, ödevlerini 

yapan birer makine olarak görülmektedirler. Dolayısıyla buradaki yönetim kuramı, denetim 

kuramıyla paralellik göstermektedir. Sonuç olarak söz konusu sahne/pasajların bilimsel denetim 

kuramıyla uyumlu ilişkilendirilebileceği söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonucunda;  

1. Kliniksel denetimle ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaj bulunmuştur.  

2. Farklılaştırılmış denetimle ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaja bulunmuştur.   

3. Sanatsal denetimle ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaja bulunmuştur. 

4. Gelişimsel denetimle ilişkilendirilebilecek bir sahne/pasaja bulunmuştur.   

5. Bilimsel denetimle ilişkilendirilebilecek üç sahne/pasaja bulunmuştur. 

6. Öğretimsel denetimle ilişkilendirilebilecek üç sahne/pasaja bulunmuştur. 

 

Araştırmaya girişildiğinde, eserlerin ortaya konduğu zaman kesiti dikkate alınarak, bütün 

eserlerin klasik denetim yaklaşımı bağlamında bilimsel denetim kuramı ağırlıklı olacağı 

şeklindeydi. Buna rağmen modern ve postmodern denetim yaklaşımları çerçevesinde 

değerlendirilebilecek kuramların (sanatsal denetim vb.) eserlerde olması dikkat çekicidir.  
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Bu kapsamda öneride bulunmak gerekirse araştırmacılar geçmişteki başka kültürel öğeleri 

inceleyerek eğitim denetimi anlayışlarıyla ilgili tespitlerde bulunabilirler. Ayrıca müdür, 

öğretmen ve müfettişler, eserlerin eğitim denetimiyle ilgili kısımlarından yola çıkarak kendi 

eğitim-öğretim süreçlerinin denetimiyle ilgili öz-öğrenme kazanabilirler.  
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Özet 

İslam’da iman esasları temelde üç konu üzerine bina edilmiştir. Bunlar ilâhiyât, sem’iyyât ve 

nübüvvâttır. Peygamberlik müessesi ilk insanla birlikte başlamış olup tüm toplumların ihtiyaç 

duyduğu, müracaat ettiği ve ayrılmaz bir parçası olan önemli bir kurumdur. Bu nedenle 

peygamberler İlâhiyyât ile sem’iyyât konularında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı 

hususundaki emir ve nehiylerin insanlara ulaşmasındaki yegâne aracılardır. Kul ile Allah 

arasındaki bu aracıların doğruluklarının bilinmesi ise bir takım alâmet/delil/kanıtları 

gerektirmektedir. Zira bu vesileyle peygamberlik iddiasında bulunan kişilerden doğru olanla 

olmayan birbirinden ayrılmış olur. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişi için onun 

doğruluğunu kanıtlayan ayırt edici özelliğin mûcize olduğu noktasında İslam âlimleri hemen 

hemen görüş birliği içerisindedirler. Bu makalede İslam dünyasının önemli simalarından olan 

İmam Ebû Mansur Mâtürîdî’nin mûcizeleri nasıl sınıflandırdığı objektif şekilde ortaya 

konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler; Nübüvvet, Mûcize, Mâtürîdî, Hissi, Akli, Haberi 

Types of Miracles According to Imam Mâtürîdî 

Abstract 

The principles of belief in Islam are basically based on three subjects. These are divinity, 

sem'iyyat and prophethood. The institution of prophethood started with the first man and is an 

important institution that all societies need, apply to and an integral part of. For this reason, 

prophets are the only intermediaries in reaching people of orders and prophecies regarding what 
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to do and what not to do in matters of divinity and semâiyya. Knowing the truth of these 

intermediaries between the servant and Allah requires some evidences / proofs / proofs. Because, 

on this occasion, people who claim to be a prophet are separated from what is right and what is 

not. Islamic scholars are almost in agreement on the point that the distinguishing feature that 

proves its authenticity is a miracle for a person who claims to be a prophet. In this article, it will 

be tried to objectively put forward how Imam Abu Mansur Mâtürîdî, one of the important figures 

of the Islamic world, classifies miracles. 

Keywords; Prophethood, Miracle, Mâtürîdî, Feeling, Wise, News 

GİRİŞ 

Peygamber inancı olmadan bir kimseye mümin denilemez. Çünkü peygamberler insanlara 

Allah’ı, dünya ve ahirete yönelik hususları anlatma konusunda rehberlik eden kişilerdir. İlk 

insandan itibaren belli aralıklarla yeryüzüne peygamberler gönderilmiştir. Bunula birlikte 

peygamber olarak gönderilmediği halde peygamberlik iddiasında bulunanlar da olmuştur. İşte 

tamda bu nokta da peygamberlik iddiası ile (mütenebbî) ortaya çıkan kişilerin bu iddiasını 

doğrulayan, peygamber olmayanlardan ayırt edici bir takım delillerin olması gerekmektedir. 

İslam âlimlerinin ayırt edici olarak üzerinde ittifak ettiği husus mûcizedir. Nasıl ki insanları diğer 

canlılardan ayırt eden özelliği akıl ise peygamberleri de yalancılardan ayırt eden özelliği 

mûcizedir.  Mûcize konusu İslam dünyasında en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Öyle ki 

nübüvveti ispat etmek için kullanılan mûcize konusunun, peygamberlik müessesinden daha fazla 

dile getirildiğini söyleyebiliriz.  Mûcize konusu, kavramlaşmaya başladığı ilk dönemden itibaren 

tartışılmaya başlanmış olup günümüzde de hala tartışılmaya devam etmektedir. Kimileri 

tarafından kabul, kimileri tarafından reddedilirken kimileri de şüpheyle yaklaşmaktadır.   İmam 

Mâtürîdî’nin (ö.333/944) görüşlerinin İslam dünyasında büyük kabul gördüğü bilinen bir 

husustur.  Bu nedenle bu makalede İmam Mâtürîdî’nin mûcize konusunu nasıl sınıflandırdığı 

objektif şekilde ortaya konulmaya çalışacaktır. Ebû Mansûr Mâtürîdî’nin mûcizeleri nasıl bir 

tasnife tabi tuttuğunu ortaya koyan bir çalışmayı tespit edemedik. Bu nedenle bu makale, İslam 

dünyasının önemli bir âlimi olan İmam Mâtürîdî’nin mûcizeleri sınıflandırma şeklini ortaya 

koyarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
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1.Mûcize Kavramı ve Mezheplerin Mûcize ile ilgili Görüşlerine Kısa Bir Bakış                    

       1.1. Mûcize Kavramı  

Mûcize, sözlükte "aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay, takatsizlik veren iş, 

öne geçmek, engel olmak, hızını kesmek, kararsızlık, bir şeyden geri kalmak, bir şeyin sonu ve 

arkası, bir şeye güç yetirememek, peygamberlerden sadır olan olağanüstü fiiller" gibi anlamlara 

gelir.149 Sözlükte kısaca insanları aciz bırakmak manasına gelen mûcize kavramı terim olarak da 

peygamberliğin ispatında bir delil olarak kullanılması hasebiyle İslam âlimlerince kendi 

perspektiflerinden çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. İslam âlimleri bu konuda ortak bir tarif 

yapmamış olsa da bazı âlimler küçük farklarla da olsa bir tarif üzerinde uzlaşmışlardır. Terim 

anlamı itibarıyla genel kabul gören tarif şudur; "İnkâr edenlere meydan okuduğu bir sırada, 

peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde, tabiat kanunlarına aykırı olan bir hadisenin 

benzerlerini getirmekten münkirlerini aciz bırakacak tarzda meydana gelen harikulade bir 

iştir."150  

Mâtürîdî’nin elimize ulaşan eserlerine baktığımızda Mâtürîdî’ye ait özel bir mûcize tarifi aslında 

yok gibidir. Ancak Kitâbü’-Tevhîd’de nübüvveti ispat eden delilleri açıklarken “Mûcizeler bu 

alanda firâset ve maharet sahibi olanların yeteneklerini aşmış, benzerini meydana getirmeye 

heves edilmesi veya eğitim öğretimin bunların mahiyetlerine nüfuz etmesi de imkân sınırlarının 

dışında kalmıştır.”151 demektedir. Te’vîlât isimli eserinde ise "Peygamberlerin mûcizeleri, 

insanlar arasında alışılagelen olayların aksine meydana gelir. Yüce Allah bu mûcizelerin onlar 

tarafından yapılmadığının bilinmesi için peygamberlerin elleriyle gerçekleştirir. Bu tür fiiller 

peygamberlerin doğru söylediklerine işaret etmesi için onları elçi olarak gönderen Allah 

                                                           
149 Ebü'l-Fazl İbn Manzûr İbn Mükerrem, “acz”, Lisânü’l-Arab (Beyrut: Darü’s Sadr, 1994/1414), Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, 

“Mûcize”, Kelâm Terimleri Sözlüğü̈ (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 220.  Halil İbrahim Bulut, “Mûcize”, TDV İslam 

Ansiklopedisi (Erişim 5 Mayıs 2021), İsmail Karagöz vd.,  “Mûcize“ Dini Kavramlar Sözlüğü (Ankara: DİB Yayınları, 2017), 

455; Mehmed b. Mustafâ el-Vânî, ‘’acz’’ Vankulu Lügati, haz. Mustafa Koç-Eyüp Tanrıverdi (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014),1/984; Mütercim Âsım Efendi, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi. ed. Mustafa Koç  (İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 3/2500. 

150 Ebû Muhammed Nûreddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebû Bekir es-Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akaidi, çev. Bekir Topaloğlu (İstanbul: 

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2018), 101; Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn (İstanbul: Darülfünun 

İlahiyat Fakültesi, 1346/1928), I, 170; Sa’duddin Mes‘ûd b. Ömer et-Teftâzânî, el-Makâsıd, çev. İrfan Eyibil (İstanbul: Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2019), 622; Teftâzânî, Şerhu'l-Akâid Tercümesi, çev. Talha Hakan Alp (İstanbul: Yasin 

yayınevi, 2008), 93. 

151 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu (İstanbul: İsam Yayınları, 2018.), 

369. 
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yaratmaktadır." şeklinde değerlendirmektedir.152 Dolayısıyla Mâtürîdî’nin diğer İslam âlimleri 

gibi terim anlamında müstakil bir mûcize tarifi yapmadığını görmekteyiz. Ancak mûcizeler ile 

ilgili verdiği bu bilgilerden hareketle Mâtürîdî’nin şöyle bir tarif yaptığını söyleyebiliriz: Mûcize, 

Peygamberlik iddia eden şahsın elinde cereyan eden, benzer konularda ihtisas sahibi olanların 

bile gücünü aşan ve benzerini yapmayı arzu etmenin veya eğitim, öğretim yoluyla vâkıf olmanın 

dahi imkânsız olduğu özel ve harikulade bir fiildir. Mâtürîdî bu tarifiyle peygamberlerin 

ümmîliğine (herhangi birinin eğitim ve öğretiminde yetişmediğine) dikkat çekmektedir. 

Peygamberlerin gösterdiği mûcizelerin hak ve gerçek olduğunu ispata yönelerek, mûcizeleri, 

sihir ve büyü tarzı olan diğer fiillerden ayırt etmiştir. Zira sihir ve büyü gibi diğer olağanüstü 

filler öğrenilip öğretilmesi mümkün olan fiiller iken mûcize’nin talim ve tedrisinin mümkün 

olmadığına dikkat çeker.  

     1.2. Mezheplerin Mûcize ile ilgili Görüşlerine Kısa Bir Bakış                    

Selefiyye’den Ahmet b. Hanbel (ö.241/855) ve Kadı Ebû Ya’lâ (ö.458), nübüvveti ispat eden 

delilin sadece mûcize olduğunu vurgulamaktadır.153 Ebû Hanife’nin (ö.150/767) el-Fıkhü’l-ekber 

isimli eserinde mûcize ve kerameti açıkça kabul ederek açıkladığını müşahede etmekteyiz.154 

Mu’tezile, mûcize konusunda iki kısma ayrılmaktadır: Tabiat anlayışlarından kaynaklı olarak 

Bağdat ekolü hissi mûcizeleri kabul etmezken akli mûcizeleri kabul etmektedir.155 Basra ekolü 

ise Bağdat ekolünün zıddına hissi de dâhil olmak üzere tüm mûcize çeşitlerini kabul 

etmektedir.156 Mu’tezile, Hz. peygamberin nübüvvetinin ispatında diğer mûcizelere yer vermekle 

beraber Kur’ân’ın icâzı üzerinde fazlaca durmuştur. Bu nedenle mutezilenin nübüvveti ispat fikri 

kur’ân’ın icazı üzerinde şekillenmiştir denilebilir. Nitekim Kâdî Abdülcebbâr (ö.415/1024), 

kendi mezhep imamlarının Hz. peygamberin nübüvvetini ispat etme sadedinde Kur’ân’ı temel 

                                                           

152 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Bekir Topaloğlu-S. Kemal Sandıkçı (İstanbul: 

Ensar Neşriyat, 2017), 2/343. 

153 İbn Hanbel, el-Müsned (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2001), 19-20. Muhammed b. Hüseyin Ebû Ya’lâ, Kitâbü’l-Mu’temid fî 

Usûli’d-Dîn (Beyrut: Dârü’l-Meşrik, 1974), 154-159. 

154 Ebû Hanîfe Nu’mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh, el-Fıkhü’l-ekber, çev. Mustafa Öz (İstanbul: İFAV yayınları, 2017), 56. 

155 Ebû Abdillah Muhammed B. Muhammed en-Nu‘mân el-Hârisi, Evâʾilü’l-maḳālât fi’l-mezâhibi’l-muhtârât, nşr. İbrahim el-

Ensârî (Basım yeri yok: Matbaatu Mihr, 1413), 82-83;  

156 Ebû Osman Amr b. Bahr Mahbûb el-Câhız el-Kinânî, Hucecü’n-nübüvve (Beyrut: Dâru Mektebetü’l-Hilal,2002), 147. 
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aldıklarını belirtmektedir.157 İmam Eş’arî’nin (ö.324/935-36) sıkı bir takipçisi ve savunucusu 

olan Bakillânî (ö.403/1013), eserlerinde mûcize kavramına geniş yer ayırmıştır. Hatta mûcize 

kavramı ile ilgili yaptığı tarif tüm İslam düşünce ekolleri tarafından genel kabul görmüş olup 

mûcizeyi kelam ilminin bir meselesi haline getirmiş ve bu alanda ilk müstakil eseri yazmıştır.158 

Eş'arî’ler, Hz. peygamberin mûcizelerinin iki kısım olduğunu belirtir: Birincisi Kur’ân-ı Kerim 

iken, ikincisi kurdun kelam etmesi, taşların selamlaması, kalabalıkların az yiyecekle 

doyurulması, parmaklarından suyun akması vb. rivayet edilegelen hadiselerdir.159 Mu’tezilî ve 

Eş’arî âlimler, Hz. peygamberin ahlakını nübüvvetin ispatında delil olarak değerlendirmiştir.160  

Diğer taraftan Şîa, mûcize konusunda kendi arasında farklı düşünce gruplarına ayrılmıştır. Biz bu 

mezhep içerisinden sadece İmâmiyye fırkasının görüşünü belirtmekle yetineceğiz.  İmâmiyye 

Hz. peygamberin en büyük mûcizesinin Kur’ân olduğunu belirtmekle Ehl-i sünnet ile mutabakat 

sağlamaktadır. Ancak onlar imamlarının da mûcize gösterdiği fikriyle ayrışmaktadırlar.161 

Mâtürîdî ’de temelde diğer mezheplerden farklı düşünmemekle beraber mûcizeleri kendi 

arasında kısımlara ayırmada ve Hz. peygamberin sîret ve suretini, sosyolojik yaşantısını, 

psikolojisini, fizyolojisini ve ahlaki yaşantısını mûcize ile ilişkilendirmiştir. Hatta başta Hz. 

peygamber olmak üzere peygamberlerin zatının müstakil bir mûcize olduğunu, şayet başka 

mûcizeler getirmeseler bile zatlarının bu konuda yeter derecede mûcize olacağını iddia 

etmektedir.162 Mâtürîdî’yi mûcize konusunda diğer mezheplerden farklı kılan noktanın burası 

olduğu bazı araştırmacılar tarafından da dile getirilmektedir.163 

2. İmam Mâtürîdî’ye Göre Mûcizenin Çeşitleri 

İmam Mâtürîdî’nin eserleri incelendiğinde mûcizeyi çeşitli şekillerde sınıflandırdığı 

görülmektedir. Mesela Kitâbü’t-Tevhîd isimli eserinde Hz. Peygamberin nübüvvetinin ispatı 

                                                           

157 Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî Fî ebvâbi’t-tevhîd ve’l-adl, nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânî (Kâhire: ed-Dârü’l-Mısrıyye li’t-Te’lif 

ve’l-Terceme, 1963), XV/194.  

158 Metin Pay, “İslam Düşüncesinde Bazı Düşünce Telakkileri”, Dini Araştırmalar Dergisi 18/47 (Temmuz-Aralık 2015), 152. 

159 Ebû Bekir Muhammed b. Hasan b. Fûrek, Mücerredü Makâlâti'ş-Şeyh Ebi'l Hasen el-Eş'ârî, nşr. Daniel Gimaret (Beyrut: 

Dârü’l-Meşrik, 1987), 178. 

160 Câhız, Hucecü’n-nübüvve (Resâilü’l-Câhız içinde) nşr. Abdüsselam M. Harun (Kâhire: Mektebetü’l-Hanci, ts.), III/180; İbn 

Füfek, Mücerred, 178-180; Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü delâilü’n-nübüvve, II/511-527. 

161 Ahmed el-Kâtib, Şia’da Siyasal Düşüncenin Gelişimi, çev. Mehmet Yolcu (Ankara: 2005), 61-2. 

162Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 1/201; 11/60  

163 M. Saim Yeprem, Mâtüridî’nin Akide Risalesi ve Şerhi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 28. 
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kısmında iki tür mûcizeden bahseder. Bunlar akli ve hissi mûcizelerdir.164 Aynı şekilde Te’vîlât 

isimli eserinde de Hz. İsa’nın mûcizelerinin anlatıldığı ayetin165 tevilinde ve Hz. İbrahim’in 

ölülerin nasıl diriltileceğini göstermesini Allah’tan istediğini belirten ayetin tevilinde akli ve 

hissi olmak üzere iki tür mûcizeden bahsetmektedir.166 "Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, 

Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları 

elem dolu bir azap ile müjdele"167 ayetinin tevilinde Allah’ın ayetleri ifadesinden maksadın 

alametler/kesin deliller/mûcizeler manasında olduğunu vurgular. Bunların da kendi arasında 

hissiyât (duyusal/hissedilen), sem’iyyât (işitsel/haberi) ve akliyyât (akli bilgiler) şeklinde üç 

kısma ayrıldığını belirtir. Böylece Mâtürîdî’nin toplamda mûcizeyi üç sınıfa ayırdığını 

görmekteyiz. Bunlar hissi, akli ve haberi mûcizelerdir. Hz. Muhammed’e bu üç tür mûcizeden 

verildiği meselesi Mâtürîdî’nin önemli iddiaları arasında bulunmaktadır.168  Mâtürîdî sonrası 

döneme bakıldığında Nûreddin es-Sâbûnî’nin (ö.580/1184) akli, hissi ve haberi olmak üzere üç 

çeşit mûcizenin varlığından bahsettiği görülmektedir.169 Bu ekolün önemli simalarından olan 

Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî’de (ö.421-493/1027-1099) bu üç tür mûcize örnekleri üzerinde 

açıklamalar yapmakta ise de herhangi bir kategoriye ayırmamaktadır.170  

Mâtürîdî, bazen de mûcizeleri nicelik (büyüklük) bakımından değerlendirir. Mesela Hz. 

Musa’nın mûcizelerinden elinin beyazlaması diğer bir görüşe göre de asa mûcizesinin daha 

büyük olduğunu, Güneş’in,171 vakti geldiğinde kıyametin kopmasını ve Kur’ân-ı Kerim’i 

mûcizeler içerisinde en büyük mûcize olarak değerlendirir.172 Diğer peygamberlere verilen 

mûcizelerin ya mukabili veya daha büyüğünün Hz. peygambere de verildiğini belirtir.173  Hz. 

peygamberin mûcizelerinden en büyüğünün Kur’ân-ı Kerim olduğunu ve Gaybdan haber 

                                                           

164 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 393. 

165 Âl-i İmrân, 3/49; Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz, 2/340-1. 

166 el-Bakara 2/260; Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz,2/200. 

167 Âl-i İmrân 3/21. 

168 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz, 2/302-3, 

169 Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akaidi, çev. Topaloğlu, 102-103. 

170 Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 148-153. 

171 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 5/200, 202; 8/206-7.17/239-40. 

172 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu- Erdoğan,  17/50; Fâtır, 35/28. 

173 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 11/457-8. 
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vermenin en belirgin, en anlamlı mûcize olduğu da dile getirilmiştir.174 Bunlara ilaveten bir de 

peygamberlerin en hissedilir mûcizesinin helak mûcizesi olduğunu ifade eder.175 Bu durum bize 

Mâtürîdî’nin helak mûcizelerini hissi mûcizeler kapsamında ele aldığını göstermektedir. 

Mâtürîdî, görüldüğü üzere ana hatları itibarıyla mûcize çeşitlerini üç kısma ayırmaktadır. 

Bununla beraber bazen hissi, bazen akli bazen de haberi mûcizeler kısmıyla ilintili olarak bazı 

olay ve olguları da mûcize kapsamında değerlendiğini müşahede etmekteyiz.  Bunlara 

peygamberlerin zatı/şahsı, ahlakı, sîret ve sureti, sosyal yaşantıları, verdikleri mesajları, güç ve 

otorite sahiplerinin tavırları karşısında azim ve sabırla hedeflerine doğru yürümeleri, kendilerinin 

aleyhine düzenlenen plan ve projelerin boşa çıkarılması yani peygamberlerin korunması, kâinatta 

günlük ve mevsimsel olarak gerçekleşen olaylar örnek olarak gösterilebilir. 

      2.1.Hissi Mûcizeler 

Hissi mûcize, her bir peygamberin kendi devrindeki muhatap kitleye tabiat kanunlarını aşacak 

şekilde gösterdiği ve duyu organları ile hissedilen olağanüstü fiillerdir.176 Mâtürîdî, bu hususu 

Kur’ân’ın ve hadis kitaplarının verdiği bilgiler dâhilinde değerlendirmektedir. Mâtürîdî, hissiyâta 

dâhil olan mûcizelerin beşerin gücünü aştığını dolayısıyla meydana getirenin peygamberler 

değil, Allah’ın olduğunu vurgulayarak gösterilen harikulade olayların, kendilerinin nübüvvetine 

delil yapıldığını vurgulamaktadır.177 Mâtürîdî’ye göre hissi mûcizeler, akli mûcizelere nazaran 

şüphe ve vesveseleri giderme hususunda çok daha etkilidir. İnsanın kendisinin, kendisi 

olduğundan şüphelenmemesi örneğinden hareketle şüphe ve vesveselerin hissi olanlarda değil 

akli olanlarda olacağını gerekçe gösterir. Çünkü duyu ve gözleme dayalı olan bilgilerde kişi 

şüpheye düşmez der. Bu sebeple de Hz. Muhammed’e İsrâ ve mîraç mûcizesi olarak bilinen hissi 

bir mûcize verildiğini belirtir.178  

Mâtürîdî, Hz. peygamberden önceki peygamberlerin mûcizelerinin tamamının hissi olduğunu, 

Hz. peygamberin mûcizelerinin ise hem duyusal/hissi hem de aklî olduğunu belirtir. Mâtürîdî, 

                                                           

174 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 1/188. 

175 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/28. 

176 Cürcânî, Tarifat, 234; Topaloğlu-Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, 220. 

177 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz, 2/302-3, 

178 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Yavuz, 8/250. 
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"Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik"179 ayetini 

diğer peygamberlere mûcizeler verildiği gibi Hz. Muhammed’e de mûcizeler verildiği manasında 

tevil ederek Hz. peygambere de hissi mûcize verildiğini belirtir.180 Hissî mûcizelerine örnek 

olarak hadis kitaplarında zikredilen olayları gösterir. Bunlar; Ay’ın ikiye bölünmesi,181 taşın 

kendisine selam vermesi,182 birçok insanın az bir sudan ile doyması,183 bir tasta bulunan azıcık 

sütün birden çok insana yetmesi,184 peygamberin bedduası ile düşmanlar kuraklık ve kıtlık yaşar 

iken ardından kendisinden yardım dileyip yağmura ve bolluğa kavuşmaları,185 az bir yemekle 

çok insanın doyurulması,186 Beytül-mukaddes olayı187, hicrete revan olan peygamberin izini 

sürerek gizlendiği Sevr mağarasına kadar gelenlerin gözlerinin (basiretlerinin) bağlanması,188 

kütüğün inlemesi diğer rivayetinde minberin inlemesi 189 huzurunda devenin halinden şikâyetçi 

olması,190 kızartılmış koyun etinin yine kendisinin haber vermesi,191 hicret esnasında iken 

kendisini takip eden kişinin atının yere gömülmesi,192 Kur’ân’ın bildirdiği gibi Yahudilerin 

ölümü temenni edemeyişleri,193 İnkârcılara meydan okuduğu halde ona bir şey yapamamaları,194 

Münafıkların kalplerinde gizlediklerinden Hz. peygamberin haberdar edilmesi,195 Hz. Ali için 

fitneciler tarafından isyana maruz kalacağı ve onlar tarafından öldürüleceğini ve Hz. Ammâr’ın 

                                                           

179 en-Nisa, 4/163. 

180 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. S. Kemal Sandıkçı-Y. Şevki Yavuz, 4/118. 

181 Buhârî, “Menâkıb”, 27, “Tefsir”, 54/1, “Menâkıbü’l-Ensâr”, 36; Müslim “Sıfatü’l-Münâfikîn”, 23. 

182 İbn Mâce, “Fiten”, 23. 

183 Buhârî, “Rikâk”, 17, “Eşribe”, 31. 

184Buhari, "Rikâk': 17; Tirmizî, "Sıfatü'l-kıyame", 17;  

185 Buhârî, “İstiskâ”, 13. 

186 Buhârî “Et’ıme”, 48, “Eymân”, 22, “Menâkıb”, 25; Müslim, “Eymân”, 45, “Eşribe”, 142-143. 

187 Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, çev. Bekir Topaloğlu, 5/72; İbn Hişâm, es-Sîre, 2, 396-408). Buhari, "Menâkıbu'l-ensar": 42; 

Müslim, "İman": 259; 

188İbn Hişâm, es-Sîre, 2, 485-486; Ebu Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 2, 327-328; Kastallâni, el-Mevâhibü’l-ledünniyye, 1, 291-

299;  

189 Buhari, "Menâkıb": 25, “Büyü”, 32; İbn Mâce, "İkametu's-salat": 199; Tirmizî, "Cuma": 10. Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, çev. 

Bekir Topaloğlu, 5/72; 

190 İbn Hişâm, es-Sîre, 2, 369-408; İbn Kesir, Tefsir, 5, 3-42; Kastallâni, el-Mevâhibü’l-ledünniyye, 1, 204; 2, 26-35; 3, 35-45, 74. 

191 Ebu Dâvûd, “Diyât”, 6; Dârimî, “Mukaddime”, 11. 

192 İbn Hişâm, es-Sîre, 2, 489-490; Ebu Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 2, 332-334; Kastallâni, el-Mevâhibü’l-ledünniyye, 1, 304;  

193 el-Cum‘a 62/6-7. 

194 el-A‘râf 7/195. 

195 et-Tevbe 9/64. 
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da asiler tarafından öldürüleceğini haber vermesi,196 Müminlerin ileride elde edeceği dünya 

serveti ve fetihler ile müjdelenmesi,197 gibi hususlardır.198 Hz. Ali ve Hz. Ammâr hakkında 

aktardığı rivayetlerde görüleceği üzere Mâtürîdî, bazen haberi mûcizeleri hissi mûcizeler çatısı 

altında değerlendirmektedir. Kur’an’daki anlatılan gayb haberleri örneğinde olduğu gibi bazen 

de haberi mûcizeleri akli mûcizeler bağlamında açıklamıştır. Buradan hareketle ve eserlerinde 

çoğunlukla akli ve hissi şeklinde vurgu yapması sanki Mâtürîdî’ye göre mûcize çeşidinin 

temelde iki esas üzerinde mütalaa edildiği izlenimi vermektedir. Mâtürîdî, hissi mûcizeleri kendi 

arasında farklı bir sınıflandırmaya tabi tutmamıştır. Ancak yukarıda da geçtiği üzere 

peygamberlerin en hissedilir mûcizesinin helak mûcizesi olduğu şeklindeki ifadesi bizi hissi 

mûcizeleri kendi arasında sınıflandırmaya götürmektedir. Biz de Mâtürîdî’nin bu ifadesinden 

hareketle hissi mûcizeleri kendi arasında helak, ikram/yardım ve meydan okuma/tehaddî 

mûcizeleri olarak üç alt başlık halinde işleyeceğiz.   

    2.1.1. Helak Mûcizeleri 

Mâtürîdî, helak mûcizelerinin temelinde peygamberlerin olağanca mücadelesine rağmen 

kavminin oralı olmamasının, dik kafalı ve inatçı olmalarının sebep olduğunu belirtir.199 Mâtürîdî, 

peygamberin elinde kavmini hidayete ulaştırmak için bir mûcize yaratıldığında, eğer kavim bu 

mûcizeler karşısında inat ve kibir sergiler ise Allah’ın âdetinin onları helak etmek olduğunu 

belirtir. Gerekçe olarak kendilerine gelen akli ve nakli mûcizeleri kabul etmeyen kişilerin kabul 

edeceği mûcize türünün, ancak helak mûcizesi olduğunu belirtir.200 Kur’ân-ı Kerim 

''Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar (vicdanları hakka kapalı) kör bir 

kavim idiler.''201 şeklinde haber vererek Hz. Nuh’un kavminin helak olduğunu belirtmektedir. Bu 

durum helak olan ilk kavmin, bu kavim olduğunu göstermektedir.  Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. Lût, 

                                                           

196 İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fi garibi ’l-hadîs, V, 114 (“nks” md.); Buhârî, “Salât”, 63; Müslim, “Fiten”, 70, 72, 73. 

197 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 128, 335; Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Medîne”, 5; Müslim, “Hac”, 90, ‘“İmâret”, 68, “Fiten”, 38, 

78; İbn Mâce, “Cihâd”, 11, “Et‘ime”, 46, “Fiten”, 9. 

198 Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, 2/342, 5/72; Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Topaloğlu, 395-96. 

199 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. İbrahim Tüfekçi, 9/102. 

200 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/28. 

201 el-A’râf 7/64. 
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Hz. Şuayb, Hz. Musa’nın kavimleri helak olduğu bildirilen kavimlerdendir.202 Mâtürîdî, helakin 

iki türünden bahsetmektedir: Birincisi Firavun ve kavminin helaki örneğinde olduğu gibi sadece 

halkının helak edilmesidir. İkincisi ise Lût, Semûd ve Âd kavimlerinin örneğinde olduğu gibi 

hem halkının hem de beldelerinin helak edilmesidir.203 

       2.1.2. İkram/Yardım Mûcizeleri 

Kur’ân-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın peygamberlere ve kendine tabi olanlara (sahabe-veli kul) 

yardım ettiğini haber vermektedir.204 Hz. İsa’nın Havarileri için gökten indirilen sofra,205 Hz. 

Yakup’un körelen gözlerine evladı Yusuf peygamberin gömleğini sürünce eskisi gibi görmeye 

başlaması ve aralarında çok uzak mesafe bulunmasına rağmen evladının kokusunu alması,206 Hz. 

İbrahim’in tatmin olmak için ölümden sonraki dirilişin nasıl olacağını öğrenmek istediğinde 

Allah’ın ona bunu parçalara ayrılan kuş örneğinde lütfetmesi,207 yaşlı olmasına rağmen bazı 

peygamberlere çocuk lütfetmesi208 bu kısmın örnekleri arasındadır. Yukarıda helak olan 

kavimlerin içerisinde bulunan peygamberler ve onlara tabi olanların söz konusu helakten zarar 

görmemeleri de bu kategorinin ikram kısmına dâhil edilebilir. 

Yardım kısmı ise peygamberlerin zor ve sıkıntılı anlarında savaşlarda kendisine yardım 

edilmesidir. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı esnada ateşin kendisine serin ve selamet olması,209 

Yunus peygamberin balığın karnında ve denizde helak olmaktan kurtulması,210 Mâtürîdî Hz. 

                                                           

202 İlgili ayetler için bk. el-A’râf 7/72, 80-84, 155; Hûd 11/58, 59, 60, 65-7, 81, 83; el-Hicr 15/61, 83, el-Furkân 25/38, 40; eş-

Şuarâ 26/189, 158; en-Neml 27/51, 56-58; el-Ankebût 29/30-35, 38, 40; Fussilet 41/17; Kaf 50/12, 14;  ez-Zâriyât 51/35-37, 43;  

el-Kamer 54/33-39.  

203 Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, çev. Tüfekçi, 9/504. 

204 El-Bakara 2/214; Âl-i İmrân 3/13, 122-126; el-En’âm 6/34; el-Enfâl 8/26, 62, 63; Yûsuf 12/110; Nasr 110/1. 

205 El-Mâide 5/112-115 

206 Yûsuf 12/94-96. 

207 el-Bakara 2/260. 

208 İbrahim 14/39. 

209 el-Enbiyâ 21/69. 

210 el-Enbiyâ 21/87. 
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Peygambere Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn savaşında meleklerin yardım ettiğini bunun Hz. 

peygamberin açık mûcizeleri olduğunu belirtir.211 

      2.1.3. Meydan Okuma/Tehaddî Mûcizeleri 

Mâtürîdî, Hz. peygamberin nübüvvetini ispat eden açıklamalar yaparken "Hz. peygamberin 

mûcizelerinden biri de muarızlarının korkusundan emin olduğunu ve Allah’a güvendiğini ilan 

etmesidir" der ve bazı yerlerde de benzer ifadeler kullanır. 212 Te’vîlât’ta da Hz. Hûd, Nûh, Şuavb 

ve Hz. Muhammed As.’ın zayıf ve yardımcıları az olmalarına rağmen inkârcılara meydan 

okuduğu sırada, inkârcıların onlara bir şey yapamamalarını onların en şiddetli mûcizeleri 

olduğunu belirtir. Mâtürîdî, peygamberlerin Allah’ın yardımını umarak, ona bu hususta 

güvenerek düşmanlarına karşı meydan okuduklarını belirtir.213   

       2.2. Aklî Mûcizeler 

Mâtürîdî, Akliyyât türünün düşünmek, araştırmak ve tefekkür etmek gibi zorlu bir merhaleden 

sonra elde edilen bilgiler olduğunu belirtir. Yani Mâtürîdî’ye göre akli mûcizeler derin bir 

araştırma sonucunda elde edilen bulgulardır.214 Bunlar hissi mûcizeler gibi somut değil soyuttur. 

Günümüzde “bilgi mûcizesi”215 olarak ta isimlendirilen ve bir diğer ismi “Manevi mûcizeler” 

olan akli mûcizeler; insanların akıllarına hitap ederek, düşünmelerini sağlayan ve gerçekleri 

kavramaya sevk eden olağanüstü olaylardır. Akli mûcizeler için hissi mûcizelerde olduğu gibi 

herhangi bir zaman ve mekân söz konusu olmayıp tüm zamanlarda yaşayan insanların aklına 

hitap eder. Peygamberler yaşadığı toplum tarafından doğru, dürüst, ahlaklı, samimi, cesur, yiğit, 

doğru sözlü, söz verdiğinde sözünde durmaları, sabırlı olmaları, merhametli ve şefkatli olmaları, 

konuşmalarının veciz fesih ve beliğ olmaları, tüm zorba ve baskılara rağmen davasında sabırlı, 

kararlı ve azimli olmaları gibi hususiyetler müşahede edilmiştir. Aklen düşünüldüğünde bu tür 

                                                           

211 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 388-89, 404; Te’vilâtü’l-Kur’ân, 2/449-50, 283; 3/445; 6/248; 251-55, 344-

347; 9/350-51. İlgili ayetler için bk. Âl-i İmrân 3/13, 121-122, 124; el-Enfâl, 8/41, 43-44, 49-50; et-Tevbe 9/25; el-Ahzâb, 33/9-

27.  

212 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 372; 378 

213 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 7/211; 6/159; İlgili ayetler el-A’râf, 7/195; Yûnus, 10/71; Hûd, 11/55, 56, 58, 93. 

214 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz, 2/302-3, 

215 M. Reşid Rıza, Tefsiru’l-Menar, XI, 155 krş. Bulut, “Nübüvveti İspat Açısından Hissi Mûcizeler” 33. 
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özelliklerin hepsinin ancak bir peygamberde olacağı inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Aklî 

mûcizelerin ise âlimlerin ve insanların en hayırlısının anlayabileceğini iddia eder.216 

Mâtürîdî’ye göre en büyük akli mûcize Kur’ân-ı Kerim’dir. Bu görüşünün gerekçesini Kur’ân’ın 

indirildiği zaman ve mekânı dikkate alarak açıklar. Şöyle ki Kur’ân’ın indiği zamanda Allah’ın 

varlığı-birliği ve ahiret hayatının delilleri hususunda Kur’ân’da belirtildiği gibi akli muhakeme 

yapan biri yoktu. Kur’ân’ın geçmişten verdiği haberlerin kimse tarafından aksi iddia edilememiş 

ve gelecekten verdiği haberler ise aynen vuku bulmuş/buluyor. Kur’ân meydan okuduğu halde 

benzeri meydana getirilememiştir.217 Kur’an’daki hükümler ihtiyaçları karşılayan hükümlerdir. 

Hz. Muhammed okuma yazması olmadığı ve hiç kimse ile herhangi bir ilmi görüşme yapmadığı 

halde bu bilgileri aktarması sıradan bir şey değildir. Bu durum onun bu kitabi yüce bir tarafından 

getirdiğinin göstergesidir.218 Kendilerine meydan okunduğu halde cinlerin ve insanların 

benzerini meydana getirmekten acze düştüğü Kur’ân-ı Kerim örneğinden hareketle Allah 

Teâlâ’nın, yarattığı tüm olağanüstü fiilleri istidlal/akıl yürütme yöntemiyle delillendirdiğini ileri 

sürer.219 Mâtürîdî’nin bu görüşünün temelinde peygamberlerin yaşadığı toplumdaki konumları 

yatmaktadır. Zira ona göre peygamberlerin, içinde yaşadığı toplum tarafından bilgi beceri ve 

kudretleri açısından gücünün nelere yetip yetmeyeceği bilinmekte idi.220 Düşünen kimseler için 

bu aklî mûcizedir.  

Mâtürîdî’ye göre Kur’ân-ı Kerim’in mûcize olması temelde şu esaslar üzerinde 

gerçekleşmektedir. Kur’ân; yirmi küsur yılda nazil olmasına rağmen aynı ahenk ve edebiyatla 

nazil olmuştur. Bu yüzden edebi metniyle, Ehl-i kitap âlimlerinin bilgisi dahilinde bulunan 

hususları haber vermesiyle, Hz. peygambere fetihleri, insanların bölük bölük dinine gireceği, 

İslamiyet’in diğer dinlere üstün geleceğini müjdelemesiyle, kıyamete kadar meydana gelecek 

hadiselerin unsurlarını haber vermesiyle, önceki kitaplara uygun oluşuyla, Yahudilerle ölümü 

                                                           

216 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Sandıkçı, 2/374. 

217 el-İsrâ 17/88. 

218 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 371, 398, 

219 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 62-3. 

220 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 348. 
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temenni etmeleri Hristiyanlarla da mübahele yapılmak üzere meydan okunmasına rağmen buna 

yanaşamamaları vb. noktalardır.221  

Mâtürîdî, Hz. peygamberin nübüvveti ispat açısından akli mûcizelerin beş çeşidinin olduğunu 

belirtir. Birincisi Hz. Muhammed’in konumunun garipsenmeyecek bir özellik taşımasıdır. Çünkü 

onun konumu diğer milletlere gelen peygamberler gibi uyarcılık ve rehberlik yapmak idi. İkincisi 

Hz. peygamberin geliş zamanı, kendisine ihtiyaç duyulan bir zamana uygun olarak gelmiştir. 

Çünkü Allah’ın âdeti/kanunu, insanlar hidayet yolundan ayrıldığında hidayet sebeplerini yeniden 

yaratmaktır. Hz. peygamber, ilmin ortadan kalktığı ve fetret döneminin hemen sonrasında 

nübüvvet ile görevlendirilmiştir. Böylece ilahi kanuna ve insanların kendisine ihtiyaç duyduğu 

zamana uygun olarak gelmiştir. Üçüncüsü peygamberlerin ümmi olmalarıdır. Dördüncüsü 

merkezi bir öneme sahip ve herkes tarafından bilinen Mekke’ye peygamber olarak 

gönderilmiştir. Beşincisi Hz. peygamberin gönderildiği topluluğun, kendi içlerinden birinin 

peygamber olmasını arzu etmeleridir.222 Mâtürîdî, özelde Hz. peygamberin genelde ise diğer 

peygamberlerin hallerinin de akıl sahipleri için akli mûcize teşkil ettiğini belirtmektedir.223 Söz 

konusu durumlar peygamberlerin sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve ahlaki durumlarıdır.  

       2.2.1. Peygamberlerin Kendilerinin Mûcize Oluşu 

Mâtürîdî peygamberlerin mûcizelerinden önce peygamberlerin kendisinin birer mûcize/delil 

olduğunu söyler. Bu sebeple peygamberlerin sözlerini doğrulayan bir delil ve beyana ihtiyaç 

duymadıklarını iddia eder.224 Bunu da En’âm suresinde geçen ‘Huccetü’l-Baliğa’225 yani kesin 

deliller manasına gelen bu kavrama yüklediği anlam ile delillendirir. Bu kavrama birden fazla 

anlam yükleyen Mâtürîdî bu manalardan birinde bu kavramın, Allah’ın peygamberleri, insanlara 

karşı delil yaptığını dolayısıyla ayette geçen kesin delilin bu manaya geldiğini ifade etmektedir. 

Bu meyanda peygamberlerin kendileri birer mûcize olduğu için onlardan yalan ve çirkin söz 

çıkmaz. Bu sebeple de hatalardan korunmak sadece onlara mahsus kılınmıştır der. Huccetü’l-

Baliğa kavramına verdiği diğer manalarla da peygamberlerin mûcizelerine dikkat çekmektedir. 

                                                           

221 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 377-381. 

222 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 398-99. 

223 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 400. 

224 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 1/201; 11/60 

225 Bk. el-En’âm 6/149. 
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Şöyle ki bu kesin delil olan şey; benzerini meydana getirmekten insanların aciz olduğu 

Kur’an’dır. Bundan başka kesin delil; peygamberlerin asla kendilerinden yalan çıkmamış 

olmasından dolayı onların dilleri ve verdikleri haberlerin de Huccetü’l-Baliğa olduğunu söyler. 

Bu bilgilerden sonra Allah Teâlâ’nın peygamberleri yeryüzünde dolaşan delil ve mûcizeler olsun 

diye gönderdiğine değinmektedir.226 Ayrıca ‘’ayet’’ kelimesinin de peygamberler manasına 

geldiğini dolayısıyla peygamberlerin her birinin Allah’ın ayeti/mûcizesi olduğunu söyler. 

"Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince.."227 

ayetindeki ayetlerin yalan sayılmasını peygamberlerin yalan sayılması olarak te’vîl eder. Çünkü 

peygamberler insanları Allah’ın birliğine götürürler. Bu sebeple peygamberlerin kendisinin 

insanlar için bir mûcize bir delil olduğu sonucuna ulaşır.228 Hz. Musa ile Firavun kıssasının 

anlatıldığı Tâhâ, 20/71’inci ayetin tevilinde de mûcizeler olmasaydı bile peygamberlerin 

nefislerinin, sîret ve suretlerindeki güzelliklerin kendilerinin nebi ve resul olduklarına işaret 

olarak yeteceği belirtilmektedir. Peygamberlerin aksine sihirbazların yaşantı, ahlak ve karakter 

bakımından aşağılık durumda olmaları kendilerinin yalancı söylediklerinin de asılsız olduğunu 

göstermesi açısından yeterli olacağını söyler. Buradan hareketle vicdan ve akıl sahibi birinin 

sihirbaz ile gerçek peygamberi çok kolay bir şekilde ayırt edebileceğini bunda herhangi bir akli 

zorluğun olmadığını iddia etmektedir.229 

        2.2.2. Peygamberlerin Zatında/Fiziki Yapısında Bulunan Mûcizeler 

"Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir."230 Hz. Şuayb’ın peygamber olarak gönderildiğini 

anlatan bu ayetin tevilinde Hz. Şuayb’ın bizzat kendisinin kavmi için açık bir mûcize olduğunu 

söyleyen Mâtürîdî, Hz. peygamberin kendisinde bulunan bir takım işaretler dolayısıyla zatının 

bizzat mûcize olduğunu belirtmektedir.231 Tüm peygamberlerin şahıslarının birer mûcize olduğu 

                                                           

226 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/269. 

227 el-A’râf 7/36. 

228 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/363. 

229 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Tüfekçi, 9/286. 

230 el-A’râf 7/85. 

231 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/445; Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Topaloğlu, 373, 393. Bundan 

sonra zikredilecek olan kısım bu sayfalarda geçmektedir. 
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Mâtürîdî tarafından üzerinde durulan bir konudur.232 Hz. Peygamberin diğer mûcizeleri bir 

tarafa, küçüklüğünden bil itibar çirkin ve kötü işleri yapmaktan korunmuş olması dahi kendisinin 

mûcize olduğunu ve elçiliğe layık görüldüğünü gösterir demektedir. Örnek olarak Hz. 

Peygamber, Hz. Ebû Bekir’in kendisini İslam’a davet ettiğinde zatından başka her hangi bir 

mûcizesi bulunmadığı o zamanlarda zatındaki mûcizevî durumları hissettiği için bu teklifi hemen 

kabul ettiğini belirtir. "Nitekim hak (Kur’an) kendilerine gelince onu yalanladılar"233 ayetindeki 

hak kelimesini Hz. peygamberin mûcizeleri olarak anlayan Mâtürîdî, tevhîd ve öldükten sonra 

dirilmeye dair mûcizelerin getirilmiş olması ihtimaline de dikkat çeker. Mâtürîdî bunları göz 

önünde bulundurarak "Resulullah (s.a.) bu konuda hiç ayet getirmese dahi doğumundan ölümüne 

kadar bizzat kendi varlığı büyük bir mûcize idi"234 der.  Hz. peygamberin fiziki yapısında 

bulunan bazı şeylerin onun nübüvveti ispat eden mûcizeler olduğunu belirtmektedir. Yüzünün 

dolunaydan daha güzel olması,235 terinin çok güzel kokmasından dolayı kokulara 

karıştırılması236, teninin ipekten yumuşak olması, Fizyonomisindeki güzellik ve yakışıklılığın 

emsalinin bulunmaması237, Maddi ve manevi tüm meziyetlere sahip kılınması,238 Hz. Peygamber 

ortaya çıkıncaya kadar nesiller boyu intikal eden nur239, iki omuzu arasında bulunan mührü,240 

kendisi Orta boylu olarak tavsif edilmekle birlikte uzun boylu kişilerle yan yana geldiğinde 

onlardan uzun olması,241 vahiy gelmezden önce bulutun kendisini gölgelendirmesi,242 göğsünün 

yarılarak içinin yıkanması ve eski haline döndürülmesidir.243 Mâtürîdî Hz. Peygamberin 

                                                           

232 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 11/60, 5/434; 10/380. 

233 el-En’âm 6/5. 

234 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/21, 446. 

235 Dârimî, “Mukaddime”, 10; Tirmizî, “Edeb”, 47; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, IV, 186. 

236 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 376-377; Müslim, “Fezâil”, 85; Buhâri, “Savm”, 53, “Menâkıb”, 23. 

237 Buhârî, “Menâkıb”, 23; Müslim, “Fezâil”, 92-93; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 18; Tirmizî, “Libâs”, 4. 

238 Söz konusu ifadelerin geçtiği yer için bk. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Topaloğlu, 393. 

239 Başka bir yerde bu ifadelerden farklı olarak Hz. peygamberin ana rahmine düşmezden önce babasının alnındaki nurun, ana 

rahmine düştükten sonra da bu nurun annesinin yüzünde belirmesini Hz. peygamberin zatının başından sonuna kadar mûcize 

oluşuna örnek gösterir. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 11/159. 

240 Tirmizî, “Menâkıb”, 8; Kastallâni, el-Mevahibü’l-ledünniyye,1, 160-168, 187-189; 2, 645; Buhari, "Menâkıb", 22; Müslim, 

"Fezâil'; 111. 

241 Tirmizî, “Menâkıb”, 8; Kastallâni,  el-Mevâhibü’l-ledünniyye, 2, 294-295 

242 Ebu Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 1, 168-172; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 320; Tirmizî, "Menâkıb", 3. 

243 Ebu Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 1, 290-292; Mâverdi, Â’lemü’n-nübüvve, 274-275, Kastallâni, ,  el-Mevâhibü’l-ledünniyye, 

1, 204, 3, 26-35. 
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nübüvvetinin zatında vuku bulan mûcizesine şunları da ilave eder. Dünyaya geldiğinde 

görüldüğü rivayet edilen ışık,244 Putlara ibadet için kavminin yaptığı her türlü baskıdan ve 

onların yaptıkları ahlaksızlıklardan kendini koruması,245 amcası Abbas Hz. Muhammed adına 

yağmur duasında bulunmuş ve halk yağmurun yağdığına şahit olmuştur.246 Mâtürîdî buraya 

kadar zikrettiği özelliklerden başka Hz. peygamberin zatında daha bir takım alametler olduğunu 

söylese de belirtmemektedir. Zikredilen alametlerden başka işaretler olmasa bile sayılan bu 

hususlardan bir tanesinin bile insaf sahibi için yeterli olacağı şeklindeki kanaatini belirtmektedir. 

Rasülüllah (a.s.)’ın özellikleri önceki kitaplarda haber verilmiş ve kendi öz oğulları gibi 

tanıdıkları dile getirilmiştir.247 Konuyla ilgili olarak Hz. Ömer, Abdullah B. Selam’a “Ya 

Abdullah bunu nasıl biliyordunuz?” diye sorunca -Ya Ömer! Çocuğum diğer çocuklar arasında 

oynarken onu nasıl tanıyorsam, aranızda Peygamber'i (s.a.) gördüğüm anda kendisini tanımıştım, 

hatta kendi çocuğumu tanımaktan daha kesin bir şekilde Muhammed'i (s.a.) tanımıştım şeklinde 

cevap vermiştir.248 Zatının dışında aklî ve hissî mûcizelerinin de olduğunu hatta bu mûcizelerin 

insaf sahibinin kabule zorladığına da dikkat çekmektedir.249 

     2.2.3. Ahlakı ile İlgili Mûcizeleri 

Yalan söylediğine asla rastlanılmaması, düşmanlarından kaçmamış olması, kötü bir ahlâki 

durumuna rastlanılmaması, yaranma politikası gütmemesi, tartışmaya girmemesi, kötü söz sarf 

etmemesi, olayları şahsileştirerek intikam alma yoluna gitmemesi, şefkat, merhamet ve 

cömertlikte çok ileri gitmesinden dolayı ilahi ikaza muhatap kalması, kendisine yapılan iktidar 

ve servet teklifleri karşısında davasından asla taviz vermemesi vb. hususlardır. Tüm bunlar 

özelde Hz. Muhammed’de genelde ise diğer peygamberlerde bulunan erdemliliklerdir. 

Peygamberler, içinde yaşadıkları kavim tarafından seferde-hazarda ve tüm iş ve işlemlerde 

kavmi tarafından gözlemlenmişlerdir. Kavmi, onlara en ufak olumsuz bir durum isnat 

                                                           

244 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 128, 184; Dârimî, "Mukaddime": 3; Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, çev. 

Topaloğlu-Yavuz, 5/445-446. 

245 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 323; Buhari, "Salat"; 8; Müslim, "Hayız"; 77); Mâtürîdî Te’vîlâtü’l 

Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/445-446. 

246 Ebû Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, 1, 185, 190. 

247 el-En’âm 6/20. 

248 Süyûtî, ed-Dürru'l-mensûr, 1, 356-57; Taberî, Câmi’u’l-beyan, VII, 165;  

249 Mâtürîdî Te’vîlâtü’l Kur’ân, çev. Topaloğlu-Yavuz, 5/446. 
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edememişlerdir. İşte böylece peygamberler, bütün olumsuz hal ve hareketlerden korunarak 

şerefli bir makam için hazırlanmışlardır. Onların bu şekilde özel olarak korunması ise yüce bir 

varlığın eseridir. Buradan hareketle onların bu denli ahlaki yaşantıları Mâtürîdî’ye göre bir 

mûcize/delil olarak kabul edilmektedir. 250  

         2.2.4. Sosyolojik Realitenin Peygamberliğin Mûcizesi Olarak 

Değerlendirilişi 

            2.2.4.1. Peygamberlerin Ümmi Olmalarını ve Kendi Kavimlerinin 

İçinden Çıkmasının Mûcize İle İlişkisi 

Mâtürîdî, bu konuda da Hz. Muhammed’in hayatını örnek göstermektedir. Her bir peygamberin 

kendi kavmi içinden çıkması ve ümmi olması Mâtürîdî’ye göre mûcize olarak telakki 

edilmektedir. Gerekçe olarak bir peygamber yabancı bir kavme nübüvvet iddiası ile gitse onu 

tanımadıkları için göstereceği olağanüstülüğün Allah tarafından mı kendisine verildiğini yoksa 

sihir mi yaptığını anlamayacaklarını belirtir. Hakeza getirmiş olduğu kitabın kendi telifi mi 

yoksa gerçekten ilahi bir kelam mı olduğu noktasında endişeye düşeceklerine işaret eder.  Bu 

nedenle Allah Teâlâ’nın ümmi olan birini kendi kavimlerine peygamber olarak seçtiğini belirtir. 

O peygamber ki (Hz. Muhammed) herhangi bir ilim mütalaa etmek için kavminin dışına 

çıkmamış, edebiyatla uğraşmamış ve şiir söyleme sanatı yok idi. Buna rağmen getirdiği kitap 

edebiyat alanında maharet sahibi olanları bile aciz bırakmıştır. Ümmi olan birinin kitap mütalaa 

etmesinin ve nakledilen bilgileri muhafaza etmesinin zorluğunu ön plana çıkarmaktadır. Oysa 

Hz. Muhammed’in ümmi olmasına rağmen Kur’ân-ı tam tamına ezberlemekte idi. Bu durum 

muhatapları tarafından hayretle izlenmiştir. O halde bu durum onun nübüvvetinin 

mûcizeleri/delilleri sayılmaktadır. Çünkü Allah, ona Kur’ân’ı öğrenmek için acele etmemesini, 

dilini kıpırdatmamasını bilakis kendisine o kitabı öğreteceğini ve asla unutturmayacağını 

bildirmiştir. Sonuç olarak bu durum onun mûcize olmasından başka bir şey değildir der.251 

Bununla beraber Mâtürîdî, peygamberlerin içinde yetiştiği kavmin içinden çıkmasını da kendileri 

için bir delil/mûcize teşkil ettiğini ileri sürer. Şayet yaşadığı kavimden olmasaydı bu durumda 

                                                           

250 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Topaloğlu, 368, 373, 394-95. 

251 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 400-1; el-A‘lâ 87/6-7; el-Kıyâme 75/16-17  
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kendilerinin doğru mu yalancı mı olduğu konusunda tartışma çıkacağını belirtir. Onun gerçek 

peygamber mi sihirbaz mı olduğuna kanaat getiremeyip bir mûcize gösterdiği zaman bunu 

başkasından öğrenmiş olup gelip bize gösteriyor şeklinde itiraz edilebileceğini belirtilir. Ancak 

kendi içinde yetiştiği kavim, nübüvvet iddiasında bulunan zatın beşerî özelliklerini ve eğitim 

öğretim görüp görmediklerini yakinen bilmektedir. Dolayısıyla gösterdikleri mûcizeler 

konusunda onların buna gücü yetip yetmediğini kestirebilirler. Bu durumun da onların inanıp 

inanmamak noktasında zihinlerdeki soruları gidermesi açısından cevap olduğunu söyler.252 Buna 

Hz. peygamberin ümmi biri iken veciz olan kitabı getirmesini ve Hz. Musa’nın sihir bilmez iken 

sihirbazları yenmesini, yed-i beyzâ mûcizelerini örnek gösterir.253 Çünkü onlar içerisinde 

yaşadığı kavmin en doğru en güvenilir kişileriydi. Zira peygamberler yalancılık, hainlik ve 

ahlaksızlık yüzünden asla sorguya çekilmemişlerdir.254 Bu sebeple her peygamberin kendi kavmi 

içinde yetişerek eğitim almaksızın alışılmışın dışında olağanüstü bir şeyler göstermesi onların 

nübüvvetine delildir.255 Mâtürîdî bu konuda farklı bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Şöyle ki 

şayet peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü fiiller sihir olsaydı dahi bu da onların nübüvvetine 

delil olurdu. Çünkü peygamberlerin sihri öğrenmek için herhangi bir yere yahut kişiye 

gitmedikleri herkes tarafından biliniyordu. O halde bunu Allah’tan başkası ona öğretmiş 

olmayacaktı. İşte o zaman bu durum onlar için mûcize teşkil ederdi.256 Peygamberlerin zatlarında 

nübüvvetlerine delil olduğuna değinen Mâtürîdî, doğru haberi ancak kendisi doğru, dürüst ve 

güvenilir olan kimsenin vereceğinden hareketle doğruluk ve güvenirliğin, yalan ve hıyanetten 

uzak kalmak gibi bir takım özelliklerinin peygamberlik alameti olduğunu söyler.257 

  

                                                           

252 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 400. 

253 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Sandıkçı, 2/515. 

254 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/362 

255 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Ayğan, 6/516-7. 

256 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Sandıkçı, 2/515. 

257 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/363; Semerkandî, Şerhu't-Te'vilat, vr. 29la. 
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           2.2.4.2. Peygamberlerin Zayıf Kişilerden Gönderilmesinin Mûcize İle İlişkisi 

Mâtürîdî’ye göre Allah’ın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır.258 Mesela Allah’ın emir ve 

yasağının, vaat, vaîd ve tehdidinin sebepsiz değil ancak hikmetinin gereği olarak yaratılmıştır.259 

Mâtürîdî, buna şöyle bir aklî delil getirir. Özetle insanların kendilerine ait olanla olmayanı, helal 

ile haramı dünya ve ahirette rahat etmesi için bunların gerekli olduğuna değinir.260 Bu 

cümlelerden peygamber gönderilmesinin kişinin dünya ve ahirette lehine olacağı şeklinde bir 

hikmet olduğunu söyler. Peygamberlerin otorite bakımından zayıf ve güçsüz kimselerden 

seçilmesinin hikmeti ise şayet peygamberler, güç ve yetkinlik bakımından ülkenin güçlü 

olanlarına verilmiş olsaydı insanlar o güç sahiplerine herhangi bir delil getirmeksizin hemen 

iman ederdi. Çünkü insanlar zaten onların kontrolü altında idiler. Nitekim Allah Teâlâ, ”İşte 

böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekârlık etsinler”261 

buyurmaktadır. Böylece peygamberler zayıf ve güçsüz olanlardan seçildi ki onlar mûcizeler 

sayesinde nübüvvetini ispatlama imkânı bulmuş olmaktadır.262 Aksi halde yani güçlü kişilere 

peygamberlik verilse idi insanlar güce/otoriteye inanmış olurlardı. 

Peygamberlerin zayıf ve yardımcılarının az olmasına rağmen düşmanlarının kalplerine korku 

salması Mâtürîdî’ye göre mûcize konumunda olmayı gerektiren bir durumdur. Hükümdarlar, 

peygamberlerin karşısında onların zayıf olduklarını bildikleri halde onlardan çekinmiş ve 

saltanatlarının kaybolmasından korkmuşlardır. Onların bu korkusunun temelinde onların 

peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin bilinmesi yatmaktadır ki bu durum onların 

mûcize olduğunu gösterir demektedir.263 Düşmanları peygamberlere türlü türlü tuzaklar 

kurmasına rağmen onların bir zarar görmemesi de mûcize sayılan diğer bir konudur. Onlar 

düşmanlarına kendilerine istediklerini yapması hususunda meydan okumuşlardır. Çünkü onlar 

Allah’ın kendilerini yardımsız bırakmayacaklarını biliyorlardı. Bu bilgilerle Mâtürîdî, 

                                                           

258 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 348-49. 

259 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 348. 

260 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 349. 

261 el-En’âm 6/123. 

262 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/224. 

263 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 385. 
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peygamberlerin mûcize olduğunun aklî gerekçelerini ortaya koymaktadır.264 Bunlardan başka 

sosyal yaşantıda peygamberlerin nübüvvetini ispat eden delillerin de olduğuna dikkat çeker. 

Bunlar Peygamberler insanların yararına olan şeyleri bildirmesi, kendi sözlerini ayetlerin önüne 

geçirmemesi, Ahlaki olarak herhangi bir menfiliğin olmaması, topluluklara yaptıklarının 

sonucunda akıbetlerinin nereye varacağını haber vermesi ve konuşmasını dinleyenlerin 

kendilerinden ancak hakikati işitmiş olmalarıdır.265 İşte tüm bu anlatılanlar üzerinde 

düşünüldüğü vakit Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispatlayan, teyit eden aklî delillerin 

görüleceğini vurgulamaktadır.266 

          2.2.5.Kâinattaki (Kevnî) mûcizeler 

İmam Mâtürîdî, kâinattaki olup biten, görünen görünmeyen ama hissedilen, duyulan bilinen ve 

bilinmeyen her şeyi Allah Teâlâ’nın varlığına ve birliğine işaret eden mûcizeler olduğuna 

değinmektedir. Bu durum İmam Mâtürîdî’nin mûcize telakkisini anlamamız açısından büyük 

önem arz etmektedir. Mâtürîdî’ye göre bir nesne de zatına rehberlik eden yegâne şey kendisinde 

bulunan sıfattır. Şayet o sıfat kendisinden alınsa/soyutlansa o nesneye önderlik edecek hiçbir şey 

olmaz. Bu nedenle sıfatlardan soyutlanan bir zatın varlığını ispatlamayı imkânsız olarak 

değerlendirir. Bu bilgilerden hareketle Allah’ı tanıyıp ispat etmenin ancak sıfatlar yoluyla 

mümkün olması sonucuna ulaşır. Allah’ı tanımada tabiatın rehberlik edeceği husus onun 

sıfatlarıdır. İşte bu nedenle tabiata müracaat etmeyi tavsiye etmekte ve peygamberlerin de 

Allah’ı sıfatları ile ümmetlerine tanıttığını belirtmektedir.267   Mâtürîdî’ye göre tabiata müracaat 

eden kişi, akıllara hayranlık veren bir hikmet ile yaratıcısının Allah olduğunu gösteren muazzam 

sanatı görecektir.268 Tabiata bakan kişinin, Allah-u Teâlâ’nın en büyük mûcizelerinden birinin 

güneş olduğunu göreceğini söyler. Buna gerekçe olarak her türlü canlının güneş sayesinde hayat 

ve ışık bulduğunu, onun varlıklarla olan mesafesinin çok hassas bir dengede ayarlandığı, şayet 

mevcut ayarından biraz yaklaşsa her şeyin yanıp tutuşacak iken biraz uzaklaşsa her şeyin 

donacağını belirtir. Yaratılmış varlıkların çok uzunca zamanda dahi dolaşması imkânsıza yakın 

                                                           

264 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 396, 404, 405 

265 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 370-71. 

266 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, 408. 

267 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu, 268. 

268 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu, 87. 
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olan mesafeleri güneşin her gün dolaşıyor olması ancak mûcizevî bir özelliktir. Bu sebeple güneş 

Allah-u Teâlâ’nın bereketi, cömertliği ve hikmetinin incelikleri açısından en büyük 

mûcizelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.269 Mâtürîdî, rüzgâr, gemi ve bulutta bir takım 

mûcizeler olduğunu söylemektedir. Rüzgârın varlığı hissedilmesine rağmen mahiyetinin idrak 

edilemeyen latif bir cisim olduğunu belirtmektedir. Onunla birçok kavmi helâk etmesi, ağaçları 

aşılaması bulutları farklı bölgelere götürerek yağmurun yağmasına vesile kılınması, denizdeki 

gemilerin onunla yürütülmesi vb. gibi daha birçok özelliğinin olduğunu ve rüzgârın mûcize 

oluşunda daha söylenecek çok sözün olduğunu belirtmektedir. Bir varlıkta iki zıttın bulunuşunu 

da Allah’ın kudret mûcizesi olarak değerlendirmektedir. Rüzgâr örneğinde olduğu gibi Allah, 

onunla yerine göre kavimler helâk ederken yerine göre yukarıda zikredildiği gibi insanların 

faydasına yarayacak şekilde ona tabiat vermiştir. Bu iki zıt fiil kendisinde bulunduğu halde 

duyulur âlemde herhangi bir olumsuzluğun ve düzensizliğin de yaşanmadığına dikkat çeker. İşte 

bu sebeple bir varlıkta iki zıttı var eden ancak yüce bir kudret sahibidir ve o tektir der.270 

Bulutların yağmur yüklü olmasına rağmen vasıtasız olarak havada tutulması ve rüzgârın etkisi 

karşısında bu haliyle yere düşmemesinin birer mûcize olduğunu belirtir. Bulutlardan tane tane 

hiçbir canlıya zarar vermeksizin yeryüzüne inen yağmur sularında da büyük mûcizelerin 

olduğunu belirtmektedir. Şöyle ki Allah suya öyle bir tabiat vermiştir ki renk ve özleri farklı 

tabiatta bulunan bitkilerin ve ürünlerinin tabiatı ile uyuşup onların canlı kalmasını sağlamaktadır. 

Yine farklı tür ve tabiatta bulunan insan ve hayvan tabiatına da uygun olup onların 

hayatiyetlerini sağlamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse Allah, suya öyle bir tabiat vermiştir ki 

özü, türü ve tabiatı farklı ve çeşitli olan, bilinen ve bilinmeyen her türlü canlının tabiatına uygun 

hale gelerek hayatlarının devamını sağlamaktadır. Ayrıca bu saydığımız farklı tür ve tabiatlara 

sahip varlıklar, özü itibarıyla bu sudan meydana getirilmiş olmasına rağmen bu varlıkların suda 

herhangi bir parçası veya cinsinin özelliği bulunmamaktadır. Mâtürîdî, burada ince bir noktaya 

değinmektedir. Şöyle ki Allah Teâlâ, saydığımız farklı nesne ve varlıkları sudan yaratmış ancak 

o suyun yardımıyla yaratmamıştır. Şayet böyle olsa idi yani suyun yardımıyla yaratılsa isi o 

zaman öz ve şekil olarak her varlığın suya benzemesi icap ederdi. İşte zikredilen bu husus başlı 

                                                           

269 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Bekir Topaloğlu-Mehmet 

Erdoğan (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 17/239-40. 

270 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu, 41, 268. 



 
SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

797 

 

başına bir mûcize olarak değerlendirilmektedir.271 Gemilere gelince üzerlerindeki ağırlıklara 

rağmen denizin dibine batmayıp insanların istedikleri istikamete doğru yüzdürülmesinin birer 

büyük mûcize olduğu vurgulanmaktadır.272 İnsan tabiatının dalga, boğulma vb. birtakım 

tehlikeler sebebiyle denizde iş yapmayı sevmediğini belirten Mâtürîdî, Allah’ın güven ve 

emniyet içinde insanları taşıyan, isteği yöne giden gemiler yaratarak büyük mûcizelerinden birini 

gösterdiğini vurgular. Geminin büyük bir mûcize olmasını Mu'tezile'nin görüşüne reddiye 

bağlamında değinmektedir. Mu'tezile, gemileri marangozun varlığına işaret olarak kabul ederken 

Mâtürîdî, Allah’ın bir ayeti/mûcizesi olduğunu belirtir. Gerekçe olarak geminin sanatkârlık 

gerektiren bir işlem görmezden önceki adının gemi değil kereste olduğunu belirtir. İnsanların 

üzerinde bir takım çalışmalar yaptığı gemi, Allah’ın yaratma fiili kapsamına girdiğinden ‘ayet’ 

olarak isimlendirilerek istidlal konusu yapıldığını aksi halde bunun mümkün olmadığını ekler. 

Bu verilerden hareket eden Mâtürîdî, Allah’ın geminin yapımında müdahalesinin ve takdirinin 

olduğunu bu sebeple de büyük bir mûcize sayıldığına dikkat çeker.273 Mâtürîdî’ye göre 

mûcizeler bu dünya ile sınırlı olmayıp ahirette de Allah-u Teâlâ tarafından gösterilecektir. Buna 

delil olarak öldükten sonra cansız olan organların şahitlik yapmasını ve yeryüzünün bir takım 

haberleri anlatacağı ayetleri gösterir.274 Yerde, gökte olan ne varsa her şeyin Allah’ın mûcizeleri 

olduğunu belirten Mâtürîdî, gökyüzüne bakıldığında geceleyin başka, gündüzün başka 

mûcizelerin görüleceğini söylemektedir. Bu mûcizeler aynı zamanda Allah-u Teâlâ’nın 

vahdaniyetinin, hikmetinin, kudret ve saltanatının birer delili olarak açıklanmaktadır.275 

Mâtürîdî, insanların başlangıçta kendi iç âleminde Allah’ın dinini aradığını ancak çeşitli deliller 

ve mûcizeler ortaya konulduktan sonra yaşadıkları dinin aradığı din olmadığını yani hak din 

olmadığını anlamalarına rağmen inat ve kibir nedeniyle hak dine dönmediklerini belirtir.276 

                                                           

271 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 12/45-6. 

272 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. S. Kemal Sandıkçı (İstanbul: 

Ensar Neşriyat, 2019), 14/147-8. 

273 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu, 1/326. 

274 Yasin, ../..; Zilzâl, ../4. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Erdoğan, 17/319. 

275 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. S. Kemal Sandıkçı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 

2019), 15/293; Geniş bilgi için bk. 1/324-329. 

276 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Sandıkçı, 2/387-8. 
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Kâinattaki mûcizelerle ilgili olarak İmam Mâtürîdî, kâinatın ve içindeki canlıların 

programlanmasındaki mûcizeye dikkat çekerek, insanın bir şeyden fayda sağlaması o faydanın 

kendisi için yaratıldığının göstergesidir der.277 Bu anlamda "Gökten su indiren O'dur"278 şeklinde 

devam eden ayeti bu konuya örnek olarak işler. Bu ayette öncelikli olarak Allah’ın insanlara 

yaptığı lütfun hatırlatıldığını söyler. Her türlü bitkinin aslının su olduğunu279, insan ve hayvan 

türünden olan tüm canlıların gıdasının su ile hayat bulduğunu vurgular. Bitkilerin programlama 

ile mevsimlere göre şekil alıp meyve vermesinin sıradan bir şey olmadığını, tanenin içinde bitki, 

bitkinin içinde de hububat olmadığını ama birbirlerinden bunları çıkardığını, bitkilerin köklerine 

suyu emme fiilini kodladığını, görünüş olarak bazı bitkiler bazısına benzediği halde meyvelerinin 

tat ve tanelerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı meyvelerin de tat olarak birbirine benzediği 

halde renk olarak farklıdır. Kâinatta ki her şey insanın arzuna uygun yaratılmıştır. Bunların böyle 

olmasında suyun rolünün olmadığını zira su ile olsa idi tüm bitkilerin tat, gövde, yaprak ve 

görünüşleri aynı olacak ve tek tip bitki meydana gelecekti. Oysa gerçeğin böyle olmadığını, 

yağmurun yağmasındaki hikmet, gökyüzünün o kadar uzaklığına rağmen birbirine karışmadan 

yağması, kar tanelerinin birbirine karışmadan yeryüzüne inmesi, hakeza yıldızların insanlar için 

bir yön belirleyici olması ve tüm bu olayların vasıtasız meydana gelmediğini ortaya 

koymaktadır.   İyi bir niyetle iman etmek isteyen kişi için kâinattaki her şeyin kendisine yeter 

derecede kanıt/mûcize olduğunu, ancak inat ve kibirle yaklaşarak düşünmeyenlerin bu 

olaylardaki olağanüstülüğü anlayamayacaklarına dikkat çeker.280 Bunlara ek olarak gökyüzünün 

onca ağırlığına rağmen direksiz/vasıtasız yaratılmasını bu tür mûcizelerden sayar. Ayette "O, 

gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan (duracak şekilde) yarattı"281 ifadesinin 

mefhumu muhalifi olarak gökyüzünün direğinin olduğunu ancak insanın onu görebilme 

kabiliyetinin olmadığı şeklinde bir yoruma da yer vermektedir. İster gerçek anlamda direksiz 

isterse insan gözünün görmeyeceği şekilde direkli yaratılmış olsun her iki durumunda olağanüstü 

                                                           

277 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/173. 

278 "Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:} İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş 

taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana 

getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! 

Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır:" (el-En’âm, 6/91); ayrıca bk. el-En’âm, 6/95. el-En’âm, 6/96. 

279 "Her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı?" (el-Enbiya, 21/30). 

280 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 5/175-78. 

281 Lokmân, 31/10.  
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olduğunu belirtmektedir.282   İşte Mâturîdî, kâinattaki her şeyin Allah’ın mûcizesi olduğunu, 

tabiattaki her bir olağanüstülüğün kendini meydana getirenin Allah olduğunu gösteren 

sanatkârane işaretler olabileceğini açıklamaktadır.  

2.3. Haberi Mûcizeler  

Mâtürîdî’ye göre sem’iyyât türü bilgiler eğitim ile mümkün olan şeylerdir. Oysa peygamberler 

hiç kimseden eğitim görmeksizin Allah’tan başka gerçeğini hiç kimsenin bilmediği/bilemeyeceği 

bazı haberleri aktarmışlardır. Bu bilgilerin kendilerine Allah tarafından verildiğinin bilinmesine 

dikkat çekerek, nübüvvetine alamet kılınsın diye lütfedildiğini söyler.283 Mâtürîdî, gayb 

bilgisinin üç tür olduğuna dikkat çeker: Birincisi, hakkında bilgi sahibi olmaktan insanların aciz 

bırakıldığı bilgilerdir. Bu nedenle kişi bir şeyin öz ve cevher bilgisine asla ulaşamaz. Mesela bir 

kimse suyun özündeki hayatiyet cevherini öğrenmeye çalışsa buna ulaşamaz. İkincisi, insanın 

düşünmek ve tefekkür etmekle elde edeceği bilgidir. Mesela kişi düşünerek Allah’ın varlığının 

ve birliğinin bilgisine ulaşabilir. Üçüncüsü ise ancak Allah’ın bildirmesi ile ulaşılabilecek 

bilgidir. Bu açıklamalardan sonra ‘’O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak 

seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.)’’284 ayetinde ki Allah’ın peygamberlerine bildireceği 

bilgi türünün bu üçüncüsü olduğunu belirtir. Mesela insanların faydasına olan ve gıdaların ne tür 

yararı olduğu bilgisi gibi. Allah’ın bunları peygamberlerine bildirdiğini, peygamberlerin de 

insanlara aktardığını belirterek bu durumun onların nübüvvetinin delili olduğu sonucuna varır.285 

Biz araştırmamız esnasında müşahede ettik ki İmam Mâtürîdî, Kur’ân-ı Kerimdeki ister geçmiş 

ister gelecek isterse gaybdan olsun haber verilen her ayeti Hz. peygamberin nübüvvetine delil 

olarak kullanmıştır. Gaybdan haber vermenin ise risâlet alametlerinin en belirgin, en anlamlı 

delili olduğunu vurgulamaktadır. Yalnız Mâtürîdî, bu hususta bir inceliğe dikkatlerimizi 

çekmektedir. O da şudur; gaybdan haber verme, beşeri imkânların icat etmekle ortaya 

koyamayacağı, bilgisine ulaşamayacağı tarzda haber verilmesi şartıdır. Bu durum bize beşeri 

imkânlarla elde edilip sonrasında bunu bilmeyen duymayan kişilere aktarılmasının bu kabilden 

                                                           

282 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Fadıl Ayğan (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018), 

11/262. 

283 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı-Yavuz, 2/302-3, 

284 el-Cin 72/26-27.  

285 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, çev. Tüfekçi, 16/193. 
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olmadığını yani nübüvvetin delilleri arasında olmadığını göstermektedir.286 Kur’ân-ı Kerim Âl-i 

İmrân suresi 3/179’uncu ayette gayb bilgisinin yalnızca Allah’a ait olduğunu ve 

peygamberlerden de bu husus için seçilebileceğini haber vermektedir. Mâtürîdî, peygamberlerin 

gayb bilgilerinden haberdar edilmesini bunun kendilerine ait birer mûcizeleri olmasından dolayı 

seçildiklerini belirtir. Böylece yukarıdaki şarta binaen gayb bilgilerine vakıf olmak Mâtürîdî’ye 

göre nübüvveti ispat eden deliller arasında sayılmaktadır.287 Haberi mûcizeler kendi arasında üç 

kısma ayrılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim incelendiği vakit Hz. peygambere üç tür haber verildiği 

görülmektedir. Bunlar geçmiş, gelecek ve gayb haberleridir.         

        2.3.1. Geçmişe Dair Haberi mûcizeler  

Bu kısımda Hz. Adem’den Hz. peygambere kadar gelen yirmi beş peygamberden ve Hz. 

Meryem ve Ashab-ı Kehf gibi peygamber olmayanların durumlarından bahsedilmektedir. 

Sonrasında Hz. peygamber ve kavminin kendilerinden önceki kavimler hakkında bilgisinin 

olmadığı ve anlatılanların kendilerinin gıyabında gerçekleştiği vurgulanmaktadır.288 Mâtürîdî, 

söz konusu ayette Hz. peygamberin kavminin özellikle zikredildiğini belirtir. Çünkü 

Resûlullah’ın anlattığı geçmişle ilgili hadiselerin bazılarının ehl-i kitabın sayfalarında kendi 

dilleriyle yazılı olduğunu ve kavminin de bu bilgileri ehl-i kitaba sorarak teyit ettiklerine dikkat 

çeker. Bununla beraber Hz. peygamberin okuma yazma bilmediğini ve bu bilgileri öğrenmek için 

başka yere gitmediğinin bilinen bir husus olduğunu söyler. Buradan hareketle bu bilgileri 

Allah’ın bildirmesiyle öğrenerek nübüvvetinin ispatında bir delil/mûcize yapıldığının 

amaçlandığını belirtir.289 

          2.3.2. Geleceğe Dair Haberi Mûcizeler 

Hz. Peygamber, Kıblenin Mescidi Aksa’dan Kâbe’ye çevrileceğini ve Yahudilerin bu durumu 

yadırgayacaklarını ayetle bildirmiştir.290 Resûlullah müminlere geleceğe dair zafer vaat etmiş 

                                                           

286 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Bekir Topaloğlu (İstanbul: Ensar Neşriyat, 

2019), 1/186-87. 

287 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Topaloğlu-Sandıkçı, 2/543. 

288 Hûd 11/49. 

289 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Sandıkçı, 7/205-206. 

290 el-Bakara 2/142. 
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aynen gerçekleşmiştir.291 Bazı kişilerin kâfir olarak öleceği kendisine bildirilmiş ve aynen o 

kişiler küfür üzere ölmüşleridir.292 Mekke’nin fethedileceği293, Rumların galip geleceği294 vb. 

ayetler. Mâtürîdî, söz konusu ayetlerin tevilinde, Resûlullah’ın geleceğe dair verdiği haberlerin 

aynen gerçekleştiğini, bu bilgileri Allah Teâlâ’nın bildirmesi ile bildiğini ve nübüvvetinin 

mûcizesi/kanıtı kılındığını belirtir.  

        2.3.3. Gayb’a Dair Haberi Mûcizeler 

Yahudilerin hiçbir zaman ölümü temenni edemeyecekleri,295 kitaplarında yazılı olduğu halde 

gizledikleri hükümlerin açıklanması,296 Münafıkların kalplerinde gizlediklerinden ve onların hal 

ve tavırlarının açıklanması297 hepsi gayba dair bilgilerdir. Mâtürîdî ilgili ayetlerin tevilinde Allah 

Teâlâ’nın, bu vb. durumları resulüne bildirerek onun nübüvvetinin mûcizesi yaptığına dikkat 

çeker. Mâtürîdî, insanların melekler ve şeytanlar hakkındaki tutum ve davranışlarında 

nübüvvetin ispatının olduğuna değinir. Şöyle ki insanlar melek yahut şeytanı görmediği halde 

melek türleri için iyi, şeytan türleri için ise kötü olduğunu söylerler. Bu görüşüne gerekçe olarak 

insanlar görmediği bu iki tür varlık hakkındaki hükümlerini peygamberlerden öğrenmişlerdir der. 

Peygamberler de "Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır"298 ayetinde bildirildiği 

üzere onlar hakkındaki hükümleri Allahtan haber almışlardır. Buradan hareketle bunu 

peygamberliğin ispatında haberi delil olarak kullanır.299 

3. Sonuç  

Ehl-i sünnetin mühim âlimlerinden biri olan Mâtürîdî’nin mûcize konusuna büyük önem 

verdiğini müşahede ettik. Bu nedenle olsa gerek ki eserlerinde bu konuya geniş yer vermiş ve 

detaylı açıklamalar yapmıştır. Mâtürîdî, genel olarak mûcizeleri akli ve hissi şeklinde iki kısma 

                                                           

291 el-Ahzâb 33/27. 

292 et-Tevbe 9/55; es-Seb’e 34/8; es-Sâffât 37/14.  

293 Fetih 48/1. 

294 er-Rûm 30/1-5. 

295 el-Bakara 2/95 

296 el-Bakara 2/146; Âl-i İmrân 3/93. 

297 En-Nisâ 4/72, 77; el Mâide 5/52, 61, et-Tevbe 9/43, 50, 54, 62. 

298 en-Nisa 4/38. 

299 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, çev. Yavuz, 3/208.  
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ayırmıştır. Bu sınıflandırmasında haberi mûcizeleri akli mûcizeler başlığı altında 

değerlendirmiştir. Bazen de akli mûcizeler ile haberi mûcizeleri müstakil olarak işlemiştir. Bu 

takdirde ortaya üç mûcize çeşidi koyduğunu görmekteyiz. Mâtürîdî, bazen de en büyük, en 

belirgin, en şiddetli ifadeleri ile mûcizelerin nicelik yönüne değinse de bu konuda herhangi bir 

kategorizeye gitmemiştir. Çalışmamız esnasında elimizdeki verilerden hareketle Mâtürîdî’nin, 

mûcizeleri ana hatları itibarıyla üç kısma ayırdığı ve bunları da kendi arasında sınıflandırmaya 

gittiğini fark ettik. Mesela peygamberlerin en hissedilir mûcizelerinin helak mûcizesi olduğunu 

belirterek yeni bir alan açmıştır. Biz de buradan hareketle hissi mûcizeleri kendi arasında helak, 

ikram/yardım ve meydan okuma mûcizeleri şeklinde üç çeşidinin olduğunu gözlemledik. Akli 

mûcizelerin düşünme ile oluşan akli bilgiler olduğu vurgulanmaktadır. Mâtürîdî’nin 

peygamberlerin fizyonomisi, zatında bulunan bazı haller, sosyal yaşantıları ve ahlaki 

davranışlarını akli mûcizeler kapsamında değerlendirdiğini görmekteyiz. Mâtürîdî, bu 

düşüncelerini mûcize ile ilişkilendirmekle diğer İslam âlimlerinden farkını otaya koymakta ve 

nübüvveti ispat eden hususun sadece bildiğimiz anlamdaki mûcize olmadığı fikrinde olduğu 

sonucuna ulaştık. Bunların dışında kevnî ayetlerin tevilinde de akli mûcizelere atıfta 

bulunmuştur. Mâtürîdiyye geleneğinin önemli isimlerinin mûcizeleri sınıflandırırken İmam 

Mâtürîdî’yi takip etmeleri tespit ettiğimiz diğer husustur. Mâtürîdî’nin Hz. Muhammed’e hissi 

mûcize verildiğini kabule edenler arasında olduğunu ve bunu hem kur’ân hem de hadislerden 

nakillerle desteklediğini müşahede ettik. 
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Abstract  

Modern linguistics is moving steadily from immanent linguistics to anthropocentric linguistics - 

linguistics that is open to the influence of external factors and freely integrates with other spaces 

of thought. 

The emergence of new linguistic directions is a precondition for a paradigm shift. This shift is 

explained by the desire to fully describe all manifestations of language. 

The interest being related to language functioning gave rise to political linguistics; the study of 

the relations between language and culture, language and gender has laid the foundation for 

linguoculturology, ethnolinguistics and linguogenderology; a new form of language functioning 

(electronic communication) has created internet-linguistics.  

Keywords: Synergistic Paradigm, Anthropocentric Paradigm, Paradigm Shift, Metalinguistics. 

1. Introduction  

The diversity of linguistic directions, the emergence of new approaches to language analysis led 

to the creation of metalinguistics. Metalinguistics studies the history of linguistics, the 

characteristics of modern linguistic concepts, their theoretical foundations, and key concepts. All 

this allows us to determine the prospects for the development of linguistics. 

mailto:Revaz.tabatadze@ug.edu.ge
mailto:Maia_chkheidze@yahoo.com
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Metalinguistic studies have revealed the tendencies of the development of linguistics making it 

possible to identify a common commencement beyond the external diversity of existing views 

and concepts. The concept of paradigm represents the key concept to metalinguistics. 

The notion of paradigm made it possible to identify the conceptual unity behind the external 

diversity of linguistic concepts as well as the main trends in the development of linguistics. 

It should be noted that the change of scientific paradigms, consequently, the change of the 

methods of constructing the object of linguistics, has significantly changed the linguistic "image" 

of language. New hypostases of language and language-related events have emerged: the corpus 

of language, linguistic awareness, verbal action, linguoculture, associative-verbal grid, etc. 

2. Body  

The new linguistic hypostases have "emerged" as the reactions to the new hypostases of natural 

language itself. This peculiar scientific polyphony helps to bring linguistic knowledge closer to 

the real object - language and the specifics of its functioning in the modern information and 

constantly changing world. 

In modern linguistics, there are still a number of debate issues related to the concept and the 

relationship between its linguistic objectivators. The problem of synthesizing mental structures 

and the structure of language is clearly evident in modern linguistic methodology. 

Beyond this problem, the integral sign of linguistic and conceptual systems is revealed, which is 

impossible without the synthesis of systemic-structural and anthropocentric paradigms. Hence, 

the actuality of the research topic is outlined in the space of synthesis of systemic-structural and 

anthropocentric paradigms. 

The purpose of the research is to synthesize systemic-structural and anthropocentric paradigms to 

ensure the completeness and adequacy of the space generated around the concept. The research 

stages that serve to achieve set goals are: 

1. Determining the specifics of the synthesis of immanent and non-immanent approaches to the 

phenomenon;  
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2. Identifying the peculiarities of the relationship between systemic-structural and 

anthropocentric paradigms withing the frames of the study of the concept of "freedom" in 

modern English; 

3. Defining the structure of interparadigm methodology; 

4. Interpretating the essence of transformation and dynamism of linguistic methodology; 

5. Identifying the attributes of the space generated around the concept in the synergistic 

paradigm. 

Research Methodology  

The research methodology is internally pluralistic and complex - it includes immanent (systemic-

structural paradigm) and non-immanent (anthropocentric paradigm) approaches to the 

phenomenon. Methodological pluralism involves operating in the thinking space of linguistics 

with different methods, approaches, and principles by synthesizing them. 

Interparadigm methodology is focused on revealing the relationship between conceptual and 

semantic spaces, therefore, the methods developed within both systemic-structural and 

anthropocentric paradigms are equally relevant to the research.  The synthesis of conceptual 

analysis, semantic decomposition and experimental methods are used in the research.  

The units denoting "freedom" in modern English are used as the research material. The material 

is derived from the analysis of dictionaries, explanatory dictionaries, samples of fiction and 

associative experiment. 

An essential and sufficient condition for a complete vision of the phenomenon is the 

implementation of interparadigm synthesis. 

Implementing the interparadigm synthesis requires: 

1. Analysis of the content of the synthetic methodology – the interpretation of the constraints 

imposed by each paradigm;  

2. Integration of relevant data for each paradigm being fully based on the general theoretical 

assumptions of paradigms. 
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The constraints imposed by paradigms are understood as differential signs of paradigms. The 

unity of these signs is the main problem of synthesizing paradigms. The problem of unity 

adequacy is associated with identifying the common meaning of differentials. 

The synthesis of paradigms involves the process of identifying an integral sign in the background 

of differential signs. In the process of searching for similarities in immanent and non-immanent 

approaches to language, the following were revealed: 

A differential sign associated with the characteristics of the conceptual domain and the semantic 

space of language. The essence of this sign is as follows: the conceptual space is the space of 

pure thought composed of different concepts. The semantic space of language is the part of the 

conceptual field that acquires expression through linguistic signs and meanings.  

The problem of defining differential signs of the semantic space and the conceptual field of 

language implies the problem of defining the differential signs of the conceptual and semantic 

types of analysis. 

The essence of the differential sign of the conceptual field and the semantic space of language is 

as follows: conceptual analysis is focused on concept modeling and identifying the relationships 

with other concepts. The identification of these relations allows not only to describe the essence 

of a single word, but also to determine the specifics of the whole conceptual field and the 

relations of the elements integrated in it. 

 

3. Conclusion  

The differential sign referring to the characteristics of the concept and meaning is as follows: the 

concept is the product of human cognitive consciousness, while meaning is the product of 

linguistic consciousness. The concept is broader than the lexical meaning of the word - meaning 

is a part of the concept. 

The linguistic meaning, which is an element of the semantic space, is linked to the linguistic 

sign, while the concept, as an element of the conceptual field, can be or cannot be expressed with 
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the linguistic sign. Verbal nomination of the concept is not a necessary condition for the 

existence of the concept. 

As a result of generalizing the mentioned integral signs of the systemic-structural and 

anthropocentric paradigms, one integral sign was formed, and its essence can be defined as: both 

– the concept and the meaning - reflect reality. 

The process of synthesizing paradigms ensures the actualization of a holistic vision. The 

actualization of the holistic vision indicates the change of human consciousness, which means 

the reframing of consciousness, the complete modification of the parameters of cognition and the 

formation of a new style of thinking. 
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Abstract 

 

The article deals with the problems of the formation of state youth policy in the Republic of 

Kazakhstan. The authors show how in a short historical time the state and the political leadership 

of the country developed the principles of youth policy, defined the tasks of youth policy and 

methods of their solution. The active work of state bodies, the Government of the Republic of 

Kazakhstan and youth organizations in the creation of the ideological, legal and organizational 

foundations of the state youth policy, as a result of which the Concept of the state youth policy of 

the Republic of Kazakhstan was developed until 2020 "Kazakhstan 2020: the path to the future". 

 

The authors track the main directions in the state youth policy, which were determined and 

implemented within the framework of the adopted state programs. The activity of the state in 

carrying out accelerated social modernization for integration into society and adaptation to the 

new socio-economic conditions of life of the population of Kazakhstan of marginal youth is 

shown. The authors emphasize that education plays an important role in the implementation of 

state youth policy, which allows young people to correctly assess the political, economic and 

social processes taking place in society. The authors attach particular importance to the religious 

education of young people, the correct understanding of Islam. 

 

The above, according to the authors, will allow to form the personal qualities of young people 

and an active civic position of young people, will contribute to the choice of behavior approved 

by the society by the youth, and will exclude their involvement in extremist and terrorist 

organizations of a religious persuasion. 
 

 

Özet             

 

Makale, Kazakistan Cumhuriyeti'nde devlet gençlik politikasının oluşum sorunlarını ele 

almaktadır. Yazarlar, devletin ve ülkenin siyasi liderliğinin kısa bir tarihsel süre içinde gençlik 

politikası ilkelerini nasıl geliştirdiğini, gençlik politikasının görevlerini ve çözüm yöntemlerini 

nasıl tanımladığını gösteriyor. Devlet gençlik politikasının ideolojik, yasal ve örgütsel 

temellerinin oluşturulmasında devlet kurumlarının, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin ve 
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gençlik örgütlerinin aktif çalışmaları, bunun sonucunda Cumhuriyetin Devlet Gençlik Politikası 

Kavramı Kazakistan geliştirildi. 2020'ye kadar "Kazakistan 2020: geleceğe giden yol". 

 

Yazarlar, benimsenen devlet programları çerçevesinde belirlenen ve uygulanan devlet gençlik 

politikasındaki ana yönleri takip etmektedir. Devletin, topluma entegrasyon için hızlandırılmış 

sosyal modernizasyonu gerçekleştirme ve Kazakistan nüfusunun marjinal gençliğinin yeni 

sosyo-ekonomik yaşam koşullarına uyum sağlama faaliyeti gösterilmektedir. Yazarlar, gençlerin 

toplumda meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal süreçleri doğru bir şekilde 

değerlendirmelerini sağlayan devlet gençlik politikasının uygulanmasında eğitimin önemli bir rol 

oynadığını vurgulamaktadır. Yazarlar özellikle gençlerin din eğitimine, İslam'ın doğru 

anlaşılmasına önem vermektedirler. 

 

Yazarlara göre, yukarıdakiler gençlerin kişisel niteliklerini ve gençlerin aktif bir sivil konumunu 

oluşturmaya izin verecek, gençlerin toplum tarafından onaylanan davranış seçimine katkıda 

bulunacak ve aşırılıkçı ve terör örgütlerine katılımlarını hariç tutacaktır. dini niteliktedir. 

 

Молодежная политика Республики Казахстан и проблемы 

формирования личностных качеств и гражданской позиции 

молодого поколения. 

 

 Проблемы формирования молодежной политики в Казахстане всегда были и остаются в 

центре внимания государства и общества. Приоритетные направления в области 

государственной молодежной политики в той или иной степени регулировали различные 

государственные и отраслевые программы: Программа молодежной политики на 2005-

2007 годы, Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан на 2006-2008 годы, Концепция государственной молодежной политики 

Республики Казахстан  

до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», одобренная постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191, и другие.  

 

Правовую основу молодежной политики изначально составлял Закон «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан» от 7 июля 2004 года, а в настоящее время 

Закон Республики Казахстан от 09.02.2015г. «О государственной молодежной политике», 

в котором в качестве цели государственной молодежной политики определено «создание 

условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального 

и физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной 

социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны».  

 

Задачами государственной молодежной политики данный Закон определяет защиту прав и 

законных интересов молодежи, вовлечение ее в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь страны, а также воспитание у молодежи 

гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма. В качестве 

основных направлений государственной молодежной политики в нем указаны: 1) 

обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-технического 
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потенциала; 2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

3) создание условий для трудоустройства и занятости; 4) создание условий для развития 

предпринимательской деятельности среди молодежи; 5) развитие системы доступного 

жилья для молодых семей; 6) повышение уровня правовой культуры, воспитание 

нетерпимости к проявлениям коррупции; 7) формирование экологической культуры; 8) 

содействие развитию талантливой молодежи; 9) обеспечение условий для культурного 

досуга и отдыха. Реализация данных направлений, в конечном счете, должна обеспечить 

достижение такого уровня развития молодежи, который позволит выполнить наказ 

Первого президента Республики Казахстан – Лидера нации Назарбаева Н.А., который 

обозначен в его книге «Казахстанский путь»: «Новое поколение должно уметь 

справляться с решением крупных проблем, уметь как адаптироваться к изменившимся 

экономическим и технологическим обстоятельствам, так и использовать эти условия в 

свою пользу, предчувствуя глобальные тренды на два шага вперед». 

 

Организационную основу реализации государственной молодежной политики в 

настоящее время составляет «Конгресс молодежи Казахстана». Идея создания «Конгресса 

молодежи Казахстана» принадлежит Первому президенту Казахстана, Лидеру нации Н. А. 

Назарбаеву. В 2001 году в г. Актау Нурсултан Абишевич на форуме представителей 

армейской, творческой, рабочей и студенческой молодежи, государственных органов, 

курирующих работу с молодежью, а также лидеров республиканских, региональных 

детских и молодежных организаций предложил создать общеказахстанскую молодежную 

организацию. Год спустя, на II Конгрессе молодежи Казахстана в г. Астана, лидеры 

молодежных организаций страны приняли решение о создании Объединения 

юридических лиц в форме Ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». Практически 

сразу в Конгресс на добровольных началах вступило свыше 100 молодежных организаций 

страны, благодаря чему «Конгресс молодежи Казахстана» стал самым крупным 

молодежным объединением страны. В его состав вошли ассоциации детских и 

молодежных организаций областей, Астаны и Алматы, а также республиканские 

молодежные организации. 

 

Активно велась работа не только по созданию нормативно-правовых основ деятельности 

молодежных организаций Казахстана, но и принятие и реализация Правительством  ряда 

программ, в том числе «Молодежь Казахстана», Программа молодежной политики на 

2003 - 2004 годы, Программа молодежной политики на 2005 - 2007 годы, а 

также Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан на 2006 - 2008 годы, «Дорожная карта бизнеса – 2020» утверждена 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года; 

«Отраслевая Программа развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан 

на 2011–2015 годы» – постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 

2011 года; Программа «Развитие регионов» – постановление Правительства Республики 

Казахстан от 26 июля 2011 года; Программа «Доступное жилье – 2020» – постановление 

Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года; «Дорожная карта занятости – 

2020» – постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года; План 

мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010000249_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000155_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000155_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000734_#z0
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SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences  

June 25-27, 2021 / Antalya, Turkey 

 

814 

 

года «Казахстан 2020: путь в будущее» (первый этап – 2013–2015 годы) – постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2013 года. 

 

С 2010 года молодежная политика реализуется в рамках Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы, для чего в 

структуре Министерства образования и науки Республики Казахстан был создан Комитет 

по делам молодежи. 

 

Как видно из вышеизложенного, на протяжении всего периода становления и развития 

Республики Казахстан создавались идеологические, правовые и организационные основы 

государственной молодежной политики. Очень большую роль в этом играет образование, 

в том числе и университетское, как в формировании у молодежи профессиональных 

знаний, так и гражданской позиции, личностных качеств у студента, направленных на 

реализацию государственной молодежной политики. Последнее представляется 

актуальным в контексте положений Концепции государственной молодежной политики 

Республики Казахстан, где отмечено, что для реализации новых масштабных задач по 

социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и 

экономической интеграции Республики Казахстан «огромная надежда и ответственность 

возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел 

старшего поколения, поднять планку национальной конкурентоспособности еще выше, 

обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и мировое признание». 

В Концепции также указано, что такая миссия «под силу только профессионально 

образованной, физически и нравственно здоровой, конкурентоспособной, патриотичной и 

социально ответственной молодежи». 

 

В условиях предпринимаемой государством ускоренной социальной модернизации 

появляются «отстающие» от преобразований социальные группы, чье поведение зачастую 

отличается от общепринятых, устоявшихся норм, на что прямо указано в Концепции. 

Появление социальных аутсайдеров или маргинальной молодежи обусловлено 

трудностями интеграции в общество и адаптации к новым социально-экономическим 

условиям жизни населения Казахстана. Преодоление подобных негативных последствий 

модернизации казахстанского общества, как указано в Концепции, возможно через 

расширение активной помощи государства молодежи, реализуемой на принципах: 

1) комплексности разработки и реализации молодежной политики; 

2) межведомственного взаимодействия и вовлечения усилий и ресурсов всех 

заинтересованных сторон для достижения социального результата;      

3) единообразия, адресности и повсеместного охвата всех целевых групп; 

4) внедрения передовых методик мониторинга и диагностики, происходящих тенденций 

для принятия системных управленческих решений;      

5) целевого информационного сопровождения реализуемых программ. 

 

В Концепции отмечено, что для казахстанской молодежи характерен высокий 

образовательный уровень. Число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее 

десятилетие выросло в 3 раза, среднее специальное образование почти в 2 раза. Число 

сельской молодежи, имеющей высшее образование, выросло в 6 раз, городской – в 4 раза. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118#z11
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В целом, высшее, незаконченное высшее и средне-специальное образование имеют около 

40% казахстанской молодежи. Данные показатели являются предпосылками преодоления 

рисков в реализации Молодежной политики и указывают на необходимости концентрации 

усилий государства и общества на воспитательной стороне деятельности учебных 

заведений.   

 

Воспитательная сторона в деятельности учреждений образования не менее сложная, чем 

образовательная. Формирование личности требует подведение под данный процесс 

научной основы, требующей учитывать закономерности формирования личности и ее 

социализации. Школа и университет играют в этом очень важную роль, так как именно 

здесь идет наработка знаний, которые позволяют ему осознать свое место в обществе, 

занять ту или иную жизненную позицию. Сама же жизненная позиция – это опять же 

система отношений, из которых существенными являются отношения к материальным 

условиям жизни, к обществу, к людям, к различным обязанностям. Эти отношения 

характеризуют нравственный облик личности, ее социальные установки.  

 

Формирование личностных качеств у молодежи затрагивает политические интересы 

общества, так как они лежат в основе формирования мировоззрения молодежи. 

Мировоззрение – это система взглядов, представлений и понятий о мире, его 

закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе. 

Мировоззрение личности прежде всего отражает общественное бытие, и формируется в 

связи с условиями общественного бытия. Мировоззрение служит высшим результатом 

поведения и действий личности, сказывается на всем облике человека, в его поступках, 

действиях, привычках и наклонностях, его оценках политики государства, в 

формировании патриотических чувств.  

 

При формировании мировоззрения у молодежи возникают ряд негативных аспектов, 

требующих более активного воздействия на воспитательную составляющую молодежи со 

стороны государства и общества. Среди них в Концепции выделяются следующие угрозы 

и риски:  

а) давление глобализации на систему традиционных ценностей;  

б) недоминантный статус ценностей труда;  

в) патернализм и социальный инфантилизм;  

г) риск радикализации молодежной среды;  

д) маргинализация молодежи.  

 

Отмеченные угрозы и риски настоятельно требуют пристального внимания к молодежи, 

для наиболее полного понимания проблем молодежной среды необходимо своевременно 

анализировать качественные особенности мировоззрения молодежи и принимать 

необходимые меры социального, экономического, нравственно-этического и 

психологического воздействия на молодежь для предотвращения нежелательных 

последствий. Данное положение представляется очень важным в контексте задач 

воспитания молодежи, указанных в Концепции: «Сегодня во всем мире национальные 

государства заинтересованы предложить молодому поколению убедительную систему 

ценностей, позволяющую сохранить преемственность в развитии общества в условиях 
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открытого мира». Отсюда следует, что для того, чтобы дать правильные направления 

формированию мировоззрения молодежи, необходимо разъяснять значение 

государственных программ экономического, политического, социального и культурного 

развития казахстанского государства и общества.  

 

И еще один вопрос, который   хотелось бы затронуть и который нельзя оставить без 

внимания – это вопрос религиозного воспитания молодежи. Этот вопрос не остался без 

внимания и в Концепции, где отмечено: «Уникальная модель межэтнического и 

межконфессионального согласия Главы нашего государства должна стать основой 

формирования толерантности молодого поколения, спокойного понимания и 

уважительного восприятия ею этнических и религиозных отличий. Молодежь страны, 

которая является местом диалога культур, религий и цивилизации, мостом между 

Востоком и Западом более, чем кто-либо, должна быть заинтересована в распространении 

культуры мира и согласия». 

Данная проблема волнует все политическое руководство страны, так как несвоевременное 

реагирование на ситуацию, когда основная масса населения страны, в том  числе и 

молодежь, обратила свои взоры в сторону религии, может привести к нежелательным 

крайностям - вовлечению населения и молодежи в экстремистские  и террористические 

организации. Поэтому необходимо объяснять суть и содержание веры и религии, 

показывать различие между верой и религией. Религия представляет собой идеологию и 

используется определенными группами, в том числе и зарубежными, в своих целях. 

Данные цели могут быть даже связаны с дестабилизацией обстановки в стране и 

давлением на политическое руководство страны. Поэтому в ст.3 Закона РК «О 

государственной молодежной политике» в качестве принципа государственной 

молодежной политики выделен принцип межконфессионального согласия и 

межэтнической толерантности.    

 

Учитывая важность религиозного воспитания молодежи и негативные последствия 

сирийских событий, когда молодежь из стран СНГ (Содружество независимых 

государств, образованное после распада СССР на основе соглашения между бывшими 

Советскими республиками), введенные в заблуждение террористическими 

организациями, проповедующими идеи и ценности эфемерного Исламского государства, 

стали массово вливаться в ряды террористических группировок, в Республике Казахстан 

был создан Уполномоченный орган в сфере религиозной деятельности, компетенция 

которого определена ст.14 Закона РК «О государственной молодежной политике» 

включает в себя: 1) реализацию государственной молодежной политики; 2) 

осуществление разъяснительной работы среди молодежи по укреплению 

межконфессионального согласия и религиозной толерантности; 3) осуществление 

взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями по укреплению 

межконфессионального согласия и религиозной толерантности; 4) осуществление 

формирования, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов 

государственного социального заказа по вопросам укрепления межконфессионального 

согласия и религиозной толерантности среди молодежи. 
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Правительством Казахстана ведется активная борьба по пресечению деятельности 

религиозно-экстремистских организаций. Увеличено финансирование мер по борьбе с 

экстремизмом, активизирована деятельность правоохранительных органов для борьбы с 

религиозным экстремизмом. На сегодняшний день в стране официально запрещена 

деятельность многих экстремистских и террористических организаций таких как «Аль-

Каида», «Исламское движение Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана» 

и др.  Для создания правовых основ принят Закон Республики Казахстан   от 11 октября 

2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Целью 

Закона является совершенствование законодательства Республики Казахстан о 

религиозных объединениях путем правового регулирования основных направлений 

деятельности религиозных объединений и религиозной деятельности физических лиц. 

Данный закон позволяет организовать работу по противодействию со стороны 

государства экстремистским лидерам, которые зачастую присваивают себе право 

выступать от имени определенных групп мусульманского населения, в том числе по 

защите их гражданских и религиозных прав, а также становиться активным участником 

диалога и процесса взаимодействия с государственными структурами. Лидеры 

экстремистских организаций таким образом пытаются захватить и закрепить за собой 

официальные позиции в религиозных структурах для облегчения доступа к верующим и 

реализации своих целей, извращая истинные цели и задачи ислама.  

 

Для того, чтобы предотвратить возможность информационного воздействия 

экстремистских организаций на молодёжь, необходимо разъяснять элементарные 

положения, связанные с распространением ислама как религии в странах Средней Азии и 

Казахстана, где проживают потомки тюрков. В частности, необходимо объяснять 

молодежи, что тюрки изначально проповедовали Тенгрианство, каноны которого были 

связаны с верой в единого Бога небес. Боле того, именно Тенгрианству человечество 

обязано отходу от язычества, то есть приоритет относительно проповеди единобожия в 

религии принадлежит Тенгрианству. При этом важную религиозную составляющую 

Тенгрианства представляли обычаи и традиции тюрков. Тюрки согласились принять 

Ислам при условии, что данные обычаи и традиции также войдут в Ислам как религиозная 

составляющая. Арабы, продвигавшие в то время идеи Ислама с помощью военной силы, 

вынуждены были согласиться с этим условием, так как по своей военной мощи тюрки 

превосходили их. Поэтому-то Ислам тюрков называется Традиционным Исламом, принят 

тюрками на основе договора с арабами и включает в себя обычаи и традиции тюрков. То 

есть Ислам и как духовная основа жизни, и как религия в целом стал частью обычаев 

тюрков. Всякого рода экстремистские течения и течения террористического толка чужды 

Исламу в целом, Традиционному исламу – в частности, так как общечеловеческие 

ценности – почитание старших, уважение и внимание к женщине как продолжательнице 

рода человеческого, любовь к детям и другие ценности, будучи приоритетными в 

Тенгрианстве, не противоречили основным канонам Ислама и были созвучны им, поэтому 

стали таковыми и в Традиционном Исламе.  

 

Наряду с изложенным необходимо разъяснять молодежи, что Ислам всегда был лоялен в 

отношении других мировых религий. Ислам признает всех пророков, которые 

позиционируются другими мировыми религиями. Более того, в Коране, священной книге 
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мусульман, прямо сказано, что Библия и Талмуд в части описания жизни пророков 

являются составляющими частями Корана, а для женщин, как указано в Коране, написан 

Псалтырь. Миссия ислама заключается в том, чтобы вернуть людей к вере, то есть Ислам 

призывает всех людей верить в Аллаха, а не в пророков. Все мировые религии так или 

иначе отошли от веры в единого бога и стали обожествлять пророков. Именно в 

объяснении ошибочности такой позиции и видит Ислам свою миссию. Миссия пророка 

Мохаммеда, которого не признают другие мировые религии, заключается именно в том, 

чтобы вернуть человеческий род к вере в единого бога – Аллаху.  

 

Вышеизложенное представляет собой эволюционное развитие веры и религии. 

Изначально отход от язычества и признание единобожия, в последующем подмена веры в 

единого бога и обожествление мировыми религиями пророков, и, наконец, возвращение к 

вере единому богу Аллаху.  

Представляется, что акцент на данных моментах позволил бы не только снять напряжение 

между мировыми религиями и верующими, но и стал бы основой осознанного поведения 

молодежи по отношению к религии и вере, устранил бы негативные моменты между 

представителями различных религиозных конфессий.    

 

Но, к сожалению, эти факты в политических целях умалчиваются перед верующими. 

Более того, имеющиеся место теракты в разных странах под знаменем Ислама 

используются западными странами и США для информационного шельмования Ислама 

как мировой религии и дискредитации Ислама в глазах общественности. Об этом 

свидетельствует и такая практика, как формирование ложных радикальных исламских 

групп, фактически представляющие собой подставные террористические организации, 

сформированные западными спецслужбами, для выполнения специальных акций по 

физическому устранению или захвату политических деятелей, углублению противоречий 

между неугодными им движениями и т.д. При этом преследуется и такая цель, как 

формирование у населения исламофобии, то есть страха у немусульман перед исламом и 

негативного отношения к нему. 

 

В последнее время раздаются предложения, направленные к возврату к тенгрианству, что 

также может создать конфликтную ситуацию в обществе, расслоить его по религиозным 

убеждениям и ослабить единство народа. Поэтому и в этой части необходимо разъяснять 

молодежи, что Традиционный Ислам не отказался от канонов Тенгрианства, а только 

включил их в Ислам. 

 

Суммируя вышеизложенные положения и предложения, хотелось бы отметить, что они 

адресованы прежде всего молодежи, чтобы она была ориентирована на обогащение 

знаниями, правильно могла определить свое место в обществе, научилась правильно 

выстраивать свои отношения с окружающими их людьми. Как отметил Первый президент 

Казахстана, Лидер нации Н.А Назарбаев в своем труде «Казахстанский путь»: «Успех 

будет сопутствовать молодым, если они выберут гуманизм, знание, ответственность, 

справедливость и не будут эгоистичны». 
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