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Abstract 

This article describes emergence of the conflict between Armenians and Azerbaijanis and explains 

those factors that caused the escalation of tensions and prevented the peaceful resolution of the 

Nagorno-Karabakh conflict. Despite many efforts of the International Community to de-escalate 

tensions between the conflicting parties and bring them back to negotiating table, the outbreak of the 

Second Karabakh War was inevitable.  Armenia refused to make any concessions during negotiations 

and return occupied territories to Azerbaijan.  Since the 1990-s the OSCE Minsk group tried to solve 

the conflict through negotiations and diplomacy. Three countries, Russia, France, and the USA acted 

as mediators during the peace talks which were ongoing for 27 years but without any kind of 

progress.  All attempts to solve the conflict peacefully were futile. In the 1990-s, after the end of the 

First Karabakh War Armenians intended to use seven districts around Karabakh as a bargaining chip 

during negotiations with Azerbaijan, but later their attitude towards this issue changed and they 

refused to make any concessions to Azerbaijan. As time passed Armenia‘s position hardened 

considerably and they began to view these occupied territories as their own land.  The government of 

Armenia for decades has completely ignored United Nations Security Council resolutions that 

demanded the withdrawal of Armenian occupational forces from Nagorno -Karabakh and the return 

of occupied territories to Azerbaijan.  When the government of Azerbaijan saw that nothing could be 

achieved through diplomacy and negotiations, then it decided to resolve the Karabakh conflict by the 
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use of force and increased considerably military spending.  The 2020 Karabakh War was the result of 

the diplomatic failure.     

Keywords:  Nagorno – Karabakh war, conflict between Azerbaijan and Armenia, Conflicts in the 

South Caucasus, Geopolitical interests of great powers in Caucasus region.  

Introduction 

Nagorno -Karabakh is a landlocked region is South Caucasus which forms part of Azerbaijan.  It is 

located in Western part of Azerbaijan, close to the Armenian border. It legally belongs to Azerbaijan, 

but it is a disputed territory between Armenia and Azerbaijan.  International Community recognizes 

Nagorno-Karabakh as part of Azerbaijan which is mostly populated by ethnic Armenians.   

According to the last Soviet survey, which was conducted in 1989, Armenians accounted for 77% of 

the population in Nagorno-Karabakh, while Azerbaijanis accounted for 22%.  One of the factors that 

strains relations between Armenia and Azerbaijan is the fact that Armenia has been regularly 

challenging Azerbaijan‘s territorial integrity by claiming Nagorno-Karabakh region.  In other words, 

Armenians do not recognize the territorial integrity of Azerbaijan and don‘t accept the fact that this 

land belongs to Azerbaijan. This causes tensions between Armenia and Azerbaijan.    

Armenians and Azerbaijanis lived and coexisted peacefully during Soviet times. But relations began 

to deteriorate between them in the final years of the Soviet Union. Armenia began to claim lands 

from Azerbaijan and ethnic tensions erupted.   The conflict was inevitable after Nagorno-Karabakh 

enclave adopted a declaration of independence in 1991.  Before the declaration of independence 

Armenians held a referendum in Nagorno-Karabakh and 99.89 % of voters who participated in the 

referendum voted for independence of this landlocked region.  After this event, full-scale war was 

inevitable and large-scale military campaign began to restore the territorial integrity of Azerbaijan.   

 These two countries have always had very strained relations with each other and they saw each other 

as competitors and geopolitical rivals.   There were frequent territorial disputes and conflicts between 

them at the beginning of the 20
th

 century.   When the Russian Empire collapsed at the beginning of 

the 20th century, Azerbaijan and Armenia became independent states in 1918.    These territorial 

disputes often led to the escalation of conflicts and the emergence of full-scale wars.  We can mention 

some of these wars.  For instance, During the period of brief independence, a series of conflicts and 

territorial disputes erupted between them. Both Armenia and Azerbaijan laid claim to the territory 
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which they saw as historically and ethnically theirs; these territorial disputes led to the Armenian–

Azerbaijani War between 1918 and 1920.  These two countries became involved in a series of armed 

conflicts that ended only when both Armenia and Azerbaijan were annexed by the Soviet Union.  

The First Republic of Armenia aimed to create a greater Armenia that included territories such as 

Zanghezur, Karabkakh and Nakhichevan region. During the period of brief independence 

Ultranationalist party - Dashnaktsutyun came to power in Armenia and the main goal of this party 

was to create a "Greater Armenia".  The leaders of this party believed that all Armenian-populated 

territories in the Caucasus should become part of the Democratic Republic of Armenia. As a result of 

this expansionist policy, relations began to deteriorate with the neighboring countries and there were 

frequent conflicts with Azerbaijan as well as with Georgia for the disputed territories. The hostilities 

between Armenia and Azerbaijan ended only after the Sovietization of these countries.  

Conflicts erupted again after the disintegration of the Soviet Union in 1992. A brutal war erupted 

between Armenia and Azerbaijan after the breakdown of the Soviet Union, which finally ended with 

a ceasefire in 1994 after the deaths of more than 30.000 troops.  By the end of the First Nagorno – 

Karabakh War Armenians controlled not only the Karabakh region, but also seven Azerbaijani 

districts around Karabakh enclave.   Local Azerbaijani population had to abandon these territories and 

became refugees.  When the First Nagorno-Karabakh war ended, approximately 724,000 Azerbaijanis 

were forced to abandon their settlements and left Nagorno-Karabakh and the surrounding territories, 

while 300,000–500,000 Armenians living in Azerbaijan were displaced. Since the end of the war 

Azerbaijan has demanded the return of occupied territories and has engaged in the process of 

negotiation with Armenia. (Valeri Modebadze, 2021) 

Major factors that sparked the six-week war in 2020    

Before the outbreak of the six-week war in 2020, there were many attempts to solve the Karabakh 

conflict peacefully, through diplomacy, but unfortunately all attempts have failed.  Conflicting parties 

could not reach an agreement and were not willing to make any kind of concessions, as a result these 

negotiations failed.  The six-week war in 2020 was the result of the diplomatic failure.  In the 1990-s 

the OSCE Minsk group tried to prevent the escalation of conflict and made efforts to bring the 

conflicting parties to the negotiating table. Three countries, Russia, France, and the USA acted as 

mediators in this conflict.  Peace talks were ongoing for 27 years but without any kind of progress.  
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(OSCE Minsk group was created in 1992 by the Conference on Security and Cooperation in Europe 

in order to solve the Nagorno-Karabakh conflict peacefully) (Modebadze, 2021) 

When the Azerbaijanian side saw that nothing can be achieved though diplomacy and negotiations, 

then the government decided to resolve the Karabakh conflict by the use of force and increased 

considerably military spending. As a result of this policy, Azerbaijanian army acquired lots of 

sophisticated weapons and increased its effectiveness considerably, which was clearly demonstrated 

in 2016, in Four Days War in Karabakh.  This Four Days War ended with a military victory of 

Azerbaijan.  Azerbaijani army managed to regain a small land (20 square kilometers) and liberated 

Leletepe heights, strategic heights in Nagorno – Karabakh.  This victory emboldened Azerbaijan to 

develop a military strategy and to take Karabakh by force. 

Before the outbreak of the Six- Week War there have been periodic military skirmishes and conflicts 

between Armenia and Azerbaijan.  International Community tried to solve this conflict through 

peaceful means, but failed.  Over the last years numerous proposals were negotiated, but the most 

important document, that set forth the basic principles for peaceful resolution of Nagorno-Karabakh 

conflicts was the Madrid Principles, which was introduced in 2007 (Modebadze, 2021) 

In 2011 Russian government tried to solve this frozen conflict and proposed to start the Madrid 

principles with the return of Azerbaijani districts surrounding Nagorno-Karabakh region.  According 

to Lavrov‘s plan, Armenians had to return five of the seven districts around Karabakh to Azerbaijan 

and Russian peacekeeping forces had to be deployed in the conflict zone in order to avoid escalation 

of further conflicts.   However, Armenian government refused to return these occupied territories to 

Azerbaijan and as a result negotiation failed.  There were numerous attempts to settle disputes 

between the two conflicting sides peacefully and to solve the Nagorno-Karabakh conflict through 

negotiations, but much of it was a futile attempt.   Russia‘s attempt to serve as a mediator and broker 

in the conflict was unsuccessful.  Armenians were not ready to make any concessions to Azerbaijan 

and wanted to keep the occupied territories, therefore negotiations failed. (Valeri Modebadze, 2021) 

 After the end of the First Nagorno - Karabakh War Armenians intended to use seven districts around 

Karabakh as a bargaining chip during negotiations with Azerbaijan, but later they changed their mind 

and denied making any concessions to Azerbaijan.   As time passed Armenia‘s position hardened and 

they began to refer to seven Districts around Karabakh as ―liberated territories‖. (Svante E. Cornell, 
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2020) Armenian society‘s attitude has changed radically and they started to believe that all territories, 

even the seven districts surrounding Nagorno-Karabakh enclave, should remain under the firm 

control of Armenia. (Valeri Modebadze, 2021) 

As time passed things got worse, especially when the Armenian leadership in Nagorno-Karabakh 

decided to incorporate the seven Azerbaijani districts into its administration. This decision was a clear 

indication and sign that Armenia was not willing to return any territories to Azerbaijan and to solve 

the Karabakh conflict peacefully. Armenia completely ignored United Nations Security Council 

resolutions that demanded immediate and unconditional withdrawal of all Armenian forces from the 

occupied territories of Azerbaijan.  On top of everything, the Armenian government started to change 

artificially demographic and ethnic composition of the occupied territories by resettling Armenians 

from various parts of the world in the occupied territories of Azerbaijan.  

Armenian prime minister – Nicol Pashynian added fuel to the fire when he visited Nagorno -

Karabakh and called for the reunification of Armenia with Karabakh. This move was a very 

dangerous and provocative action from the Armenian side, since it caused the escalation of tensions 

with Azerbaijan and disruption of peaceful negotiations. After this provocative speech Prime Minister 

of Armenia sent a signal the to the international community that he did not intend to make any 

concessions to Azerbaijan and since then peace talks remained paralyzed.  (Joshua Kucera, 2019) 

When Pashinyan came to power international community hoped that the conflict in Nagorno- 

Karabakh could be solved through negotiations and peaceful means.  Both the international 

community and the government of Azerbaijan welcomed Pashinyan‘s arrival to power as they hoped 

that he would end the conflict in Nagorno-Karabakh. When he became the Prime Minister of 

Armenia, he first appeared willing to revive peace talks with Azerbaijan and to solve this conflict 

through diplomacy.   In fact, Pashynian had a great chance to resolve this conflict through diplomacy, 

but unfortunately, he didn‘t use this opportunity and refused to make any concessions to Azerbaijan.  

He rejected the ―Madrid Principles‖ which had provided the basis for peace talks since 2007 (Svante 

E. Cornell, 2020)      

Before the outbreak of the Second Karabakh War, the Armenian government started to resettle ethnic 

Armenians from Lebanon and Syria into the occupied territories of Azerbaijan and created Armenian 

settlements in the Azerbaijani districts. Armenia took a series of provocative actions, which 
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heightened tensions in Nagorno-Karabakh.  Not surprisingly any attempt of negotiations failed and 

peace talks remained paralyzed.  (Modebadze, 2021) 

Armenian government adopted a hardline nationalist position which did not leave any space for 

negotiations and diplomacy.  When Azerbaijanian government saw that diplomacy failed, it began to 

warn the international community that it intended to liberate occupied territories by force, while 

Armenia threatened to take even more territories in the next war. Armed conflict was inevitable and 

in September 2020 large-scale hostilities erupted in the Nagorno-Karabakh region. (Modebadze, 

2021) 

Why the peace deal that was reached in 2020 is very unlikely to bring peace to the region 

Conflict lasted for six weeks and ended with the total Azerbaijanian victory.   Azerbaijan achieved 

total air superiority thanks to the Turkish and Israeli drones that it purchased over the last years.  The 

last Nagorno-Karabakh war completely destroyed the myth of invincibility of the Armenian army.  

The war had left Armenia badly weakened and Yerevan was forced to sign a peace deal with 

Azerbaijan.  Peace Deal was reached with Russian interreference and Russia acted as a mediator in 

this conflict.  A ceasefire agreement was signed on 10
th

 of November 2020 between the President of 

Azerbaijan, the Prime Minister of Armenia and the President of Russia. The three parties agreed to 

end hostilities on 10
th

 of November.   The conflicting parties reached an agreement that they would 

keep control of their currently held areas within Nagorno-Karabakh, while Armenia would return the 

surrounding territories of Karabakh to Azerbaijan. A deadline was set for Armenia to return seven 

Adjacent districts to Karabakh to Azerbaijan.   According to this agreement Azerbaijan will also gain 

transport communication to its Nakhichevan exclave bordering Turkey. Under the peace deal, the 

borders of Nagorno Karabakh were modified and the armed forces withdrew from the seven districts 

surrounding Nagorno-Karabakh by 1
st
 of December 2020.   As a result of this war Armenia lost not 

only 7 districts around Karabakh enclave, but also a significant part of Nagorno-Karabakh.  Southern 

part of Karabakh was ceded to Azerbaijan.  This deal was a very bitter pill to swallow for Armenia, as 

it has completely changed the balance of power in Caucasus in favor of Azerbaijan.   

According to this agreement Russian peacekeeping forces were deployed to Nagorno – Karabkakh for 

5 years.  But it is very unlikely that Russians will stay there for only 5 years.  Russians have acquired 
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a permanent military base in Nagorno Karabakh and have gained a foothold in Azerbaijan.  By the 

way, Russians now have military bases in all 3 Caucasian states.   

Experts doubt that this agreement will bring permanent peace to the region.  On the contrary, it can 

cause the escalation of conflicts in the future, as both countries – Armenia and Azerbaijan are very 

much dissatisfied with the fact that now Nagorno-Karabakh is now firmly in Russian hands.  

Conflicts and tensions still exist in this troublesome region and border incidents are rising.  One of 

the problems that Armenia and Azerbaijan is facing at the moment is the demarcation of borders.  

Borders are not demarcated and these two states cannot reach an agreement on boundary delimitation 

and demarcation.  This causes often conflicts and tensions. Border tensions remain high in Syunik 

Province and there are frequent conflicts and skirmishes near the Armenian-Azerbaijani border 

(France 24, 2021). 

Since May 2021 Azerbaijani Soldiers have made multiple incursions into Syunik province.  Their aim 

is to make pressure on Armenia to open corridor to Nakhichevan exclave.  Azerbaijanian government 

wants the opening of a corridor to Nakhichevan through the Armenian Syunik province and the 

signing of the so-called peace treaty, but the Armenian side refuses to sign such a peace treaty and 

recognize territorial integrity of Azerbaijan.  Signing such a treaty is extremely important for Baku 

because it will mean the end of Armenia's claims over Nagorno-Karabakh and the end of the conflict.  

For Yerevan, this would mean losing Karabakh and therefore, it is very unlikely that it will sign such 

a peace treaty with Azerbaijan.  Signing such a treaty is not beneficial for Moscow either, in terms of 

its regional policy  

Living conditions in Nagorno-Karabakh region since the 2020 conflict 

Living conditions deteriorated significantly after the 2020 conflict, because many houses were 

destroyed and many settlements and tows were razed to the ground.  As a result, there was a 

significant rise in poverty after the war in this impoverished region and the war caused the emergence 

of many social and economic problems such as unemployment, lack of housing and extreme poverty.      

Despite all these problems there is a great hope among Azerbaijanian refugees that they will return 

soon to their abandoned villages and towns. But we have to take into account that the resettlement of 

these refugees to their homeland will take a lot of time. Because first the appropriate infrastructure 

has to be created in the abandoned settlements and ghost towns.  Mines have to be removed also from 
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these settlements.  Conflicting parties have left a lot of land mines in these settlements during the 

First Nagorno- Karabakh war and these places are not safe yet for living.  The region of Nagorno-

Karabakh and areas around it are considered to be some of the most heavily mined regions of the 

former Soviet Union.  According to military experts a lot of time and effort is required to remove 

these landmines. According to United Nations estimates 23 people have been killed and over 300 

injured by landmines in Nagorno – Karabakh since 1994.  

According to some experts the removal of these landmines is a time -consuming process and it will 

take years to remove all landmines. This means that refugees have to wait for a long time and they 

cannot return immediately to their villages.   

What is the current geopolitical situation in Nagorno Karabakh, and what countries have an 

interest in the region? 

Despite of its small size, Caucasus is an extremely important region because of its strategic location.   

This region plays a role of a vital link between Europe and Asia as the shortest route from Europe to 

Asia passes through this region.  There is a rivalry between different regional and superpowers to 

dominate this strategically important region.    

Apart from Armenia and Azerbaijan, regional powers, such as Russia, Turkey and Iran have 

geopolitical interests in this region.  Growing interest in the Caucasus region can be explained by the 

favorable geo-economic and geostrategic location of the Caucasus. The Caucasus region is a bridge 

between Europe and Asia. This region borders the Caspian Basin, Central Asia and Iran which are 

very rich in natural resources. The Caucasus Region has the potential to play a major role in 

supplying energy resources to Europe. This region can play the role of transit corridor between 

Europe and Asia. Via the South Caucasus, it is possible to establish connections with the energy-rich 

Caspian basin and Central Asia. The South Caucasus is a strategically important region, which can 

significantly lessen European energy dependence on Russia. 

With regards to Russia‘s Geopolitical interests in Caucasus, we should mention that Moscow is not 

interested in solving the conflict between Armenians and Azerbaijanis.  It is in Moscows‘s interest to 

prolong this conflict as long as possible in order to weaken both countries - Azerbaijan and Armenia 

and bring them back to Russia‘s Orbit.    Moscow aims to dominate the  South Caucasus region 

because of its enormous strategic importance as a bridge between Europe and Asia.   Moscow is 



18 
 

particularly worried about the fact that foreign powers have geopolitical ambitions to gain a foothold 

in this region, which was viewed before as a ―Russian Backyard‖.  South Caucasus is extremely rich 

in hydrocarbon resources such as natural gas and oil and this regions borders energy rich regions such 

as Middle East, the Caspian Basin, Central Asia.  The shortest route from Europe to Asia passes 

through this region.   South Caucasus is a very important transport corridor and a vital link between 

East and West.  This region can play a very important role in increasing trade, economic and 

commercial links between Asia and Europe.  Over the last years foreign powers have invested a lot of 

financial resources in Caucasus in order to develop transportation and communication infrastructure. 

The development of transportation infrastructure has increased considerably the geopolitical 

importance and strategic significance of this region.  The main political objective of Moscow is to 

strengthen its influence in the post- Soviet space and therefore, sees the West and other foreign 

powers as its geostrategic rivals and geopolitical competitors.  The Cold War, which ended in Europe 

in the 90s, is now raging in South Caucasus.  Now, Caucasus is the region where geopolitical and 

geo-economics interests of great powers collide with each other.  They all try to gain a foothold in 

this strategically important region.  Russia views all other powers as its rivals and tries to bring back 

this region under its own firm control (Modebadze, 2018) 

Last Karabakh war allowed Russia to increase its influence in the Caucasus region, as it managed to 

deploy peacekeeping forces in the Karabakh region and gained a foothold in Azerbaijan.   Russia 

views the Caucasus as its zone of influence and tries to dominate this strategically important region.  

The aim of Kremlin is to prevent the integration of Caucasian states into Euro-Atlantic structures.  Its 

main geopolitical objective is to bring Caucasian states back to the Russian orbit.  

Turkey and Russia compete with each other for regional influence in Caucasus.  Turkey also has its 

geopolitical interests in the Caucasus region as this region formed part of the Ottoman Empire.  Neo-

Ottoman ambitions are still widespread among Turkish political circles and one of the objectives of 

the foreign policy of Erdogan government is to restore Ottoman Empire.  For centuries Turkey has 

been interested in expanding its sphere of influence in the Caucasus – a gateway to reach the Turkic 

nations of post-Soviet Central Asia – and this agenda has often been a source of tensions with Russia.  

Turkey and Azerbaijan are step by step strengthening military ties.  Turkey and Azerbaijan aim to 

further expand their close military ties. We should not forget that Azerbaijan has won the six-week 

war in 2020 with the help of Turkish drones.  Erdogan and Aliev signed a Shusha declaration and 
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have agreed to increase military cooperation between two brotherly nations.  They have agreed to 

establish a factory in Azerbaijan in order to produce jointly drones. Turkey has helped Azerbaijan to 

modernize and train its military.  With the help of Turkey Azerbaijan managed to created modern and 

professional army.   

Over the last years, Turkey has increased its efforts to strengthen its influence in the Caucasus region. 

When the conflict broke out in Nagorno-Karabakh, Turkey saw an opportunity to increase its 

influence in Cauca region and therefore, offered moral, political, and military support to Azerbaijan.  

In summer 2020, the two states held joint military exercises in Azerbaijan, and Turkey‘s supply of 

weapons to Azerbaijan dramatically surged, which included sophisticated weapons and advanced 

drones. It seems that this conflict was carefully planned for years by Turkish and Azerbaijani military 

officials. Emboldened by Turkish support, Azerbaijan has decided to retake the Nagorno-Karabakh 

region by force (Modebadze, 2021)  Neo-Ottomanism is today ―the political ideology of Turkey. This 

is an attempt by the Turkish government to revive the culture and traditions of the Ottoman Empire.  

Turkey now tries to dominate those countries that in the past formed part of the Ottoman Empire.  

Russia is afraid of this policy and tries to increase its influence in Caucasus region.   

European Union has also geopolitical interests in this region because Europeans see the Caucasus as 

an alternative energy corridor.  Europe wants to reduce its energy dependence on Russia and develop 

an alternative energy corridor. Caucasus has the potential to become an European Energy corridor 

political and economic stability will be achieved in this region.   

The European Union is very much interested in restoring the Silk Road and expanding trade relations 

with Asian countries.  In order to achieve this strategic goal European Union initiated the project 

"TRACECA," in 1993.  The aim of this project was the development of transportation infrastructure 

in this region, which would connect Europe, the Caucasus and Asia.  This transport corridor would 

play a major role in expanding trade and strengthening economic, trade and commercial activities 

between Europe and Asia (Valeri Modebadze, 2018).   The shortest route from Europe to Asia passes 

through Caucasus. Therefore, Europe is interested to gain a foothold in the South Caucasus in order 

to increase economic, trade and commercial relations with Asian Countries.  This is the reason why 

European Union invests a lot of financial resources in the development of transportation 

infrastructure in the Caucasus region.  Over the last years, the European Union shows great interest in 

regulating conflicts in the South Caucasus region  (Modebadze, 2018). 
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One of the main goals of the European Union is to achieve political and social stability in the South 

Caucasus and prevent the outbreak of ethnic conflicts in this troublesome region.  Ethnic conflicts 

and Wars in the South Caucasus represents the major threat to the implementation of energy projects 

in this region.  The European Union wants to prevent the escalation of conflicts  in South Caucasus, 

as the volatile situation can lead to mass migration of refugees to Europe and may destabilize the 

European Union.  The South Caucasus remains a troublesome region because of the frequent wars 

and conflicts, and if ethnic conflicts will escalate in the future, the region may lose its strategic 

significance and its transit function.  That is why the ethnic conflicts and wars in the South Caucasus 

region represent a serious challenge for the European Union‘s stability and energy security 

(Modebadze, 2018). 

The situation still remains  tense between Azerbaijan and Armenia after the Second Karabakh War.  

Both Azerbaijan and Armenia  invest a lot of financial resources in strengthening their military 

potential.  Bot states try to solve the Karabakh Issue by force and by military means. In case of 

renewal of the Karabakh conflict,  the transportation infrastructure, as well as gas and oil pipelines 

could be destroyed and this could have a negative effect on the European energy security 

(Modebadze, 2018).  It is in the interests of European Union to stabilize this region and to prevent the 

escalation of new conflicts. 

China is also interested in this region.  Caucasus is extremely important to the new Silk road.   

China‘s ―New Silk Road‖ goes straight through the Caucasus.  In order to implement its New Silk 

Road megaproject, China is developing a transportation infrastructure in Caucasus.  Currently most 

products exported to Europe are transported by Sea, but China is looking for alternative routes and 

therefore, has its eyes set on new land routes. China is spending millions trying to bind Caucasus 

closer to China.   

USA has also geopolitical interests in this strategically important region.  Caucasus can play a vital 

role in the containment of Russia. Over the last years USA has strained relations with Russia and 

therefore, is looking for strategic partners in the Caucasus region in order to stop the expansionist 

policy of Kremlin.  Caucasian states could become strategic partners of USA and they could play 

very important role in the implementation of this containment policy.   
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With regards to Iran, we should mention that it has also ambitions to dominate Caucasus, but at the 

moment it is weak and cannot realize this goal.  Economic sanctions have weakened Iran greatly and 

it does not have enough power and resources to play active role in Caucasus.  When Soviet Union 

collapsed, Iran was competing with Turkey and had an ambition to dominate this region.  But Turkey 

was more successful and managed to increase its influence in this region.  Turkey plays an active role 

in Caucasus now and competes with Russia and Iran in this region. After the Second Nagorno-

Karabakh War balance of power has changed in South Caucasus in favor of Turkey and Azerbaijan 

and therefore, Iran is afraid that Turkey might dominate Caucasus region and may gain a foothold in 

this strategically important region.   

In other words, there is a fierce competition to dominate this strategically important region between 

different regional and global powers that causes the emergence of political, social, ethnic and 

economic tensions in Caucasus.  

Conclusion 

Future for Nagonro-Karabakh looks very bleak.  Recent events proved that it is impossible to achieve 

piece in this region.   It is very likely that new conflicts will emerge in this region in the future.  It 

seems very difficult to achieve peace in the South Caucasus and solve the Nagorno – Karabakh 

conflict peacefully for many reasons.  First of all, we should take into account the fact that conflicting 

sides cannot reach an agreement and have contradictory geopolitical objectives. We should take into 

account also geopolitical and geo-economic interests of regional and global powers in this region:  

there is a fierce competition between them to dominate this strategically important region which is the 

vital link between Europe and Asia and plays very important role as an energy corridor for the West.  

Russia views all other powers as geopolitical rivals and strategic competitors.  Russia‘s main 

geopolitical objective is to dominate South Caucasus and bring Caucasian states back into Russia‘s 

orbit. The aim of Kremlin is to freezea the conflict in Nagorno-kabarakh in order to achieve its 

geopolitical objective in South Caucasus – weaken both states, Armenia and Azerbaijan and bring 

them back into Russia‘s orbit. 

Territorial disputes between Armenia and Azerbaijan remain a challenge to the peace, stability and 

prosperity of the region.  These territorial disputes weaken both states, destabilize Caucasus region 

and prevent its economic development. 
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Abstract 

  

The Middle East witnessed many changes after the end of the cold war (1947-1990). Moreover, a 

new regional order was established with the rising of the Regional Powers in the Middle East in 

parallel with the United States' (US) decline of its foreign policy towards the region. 

The paper discusses the events led the recent scene in the Middle East which is: the 11 September 

2001 terrorist attacks in the US, the US invasion on Iraq and Afghanistan, the rise of non-state actors, 

the Arab spring (2011), and the fall of authoritarian systems. 

Countries like Iraq, Syria, and Yemen have turned into a playground for the region's actors, directly 

or by proxy wars. It has been noticeable that the rivalry in the region between Turkey, Israel, Saudi 

Arabia, and Iran have already begun to realign their policies and strategies in the region, to provide 

more protection and to strive hegemony.  

The paper explore the leadership rivalry, and strategies of the main actors in the region (Turkey, 

Israel, Saudi Arabia, Iran) in parallel with exploring the role of other influential powers in the region 

(Egypt, Qatar, United Arab Emirates). The paper also will examine their leadership rivalry and 

strategies before and (after) the 'Arab spring' in 2011, which is the biggest motivation for changing 

their policies and strategies.  

The paper will depend on balance of power theory that defined by H. Morgenthau (1967) as ‗the 

balance of power refers to an actual state of affairs in which power is distributed among several 

nations with approximate equality‘. Upon this spectacles the states in the region works on finding a 

new foot stood in the power scene of the region. 
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In light of the recent events, the paper argues that the Palestinian-Israeli conflict remains one of the 

most endless problems and a significant reason for the instability of the region and a central issue 

can't be ignored for solving the puzzle of the Middle East.  

Keywords: Balance of power, Leadership, Hegemony, Middle East  

1-Introduction 

The competition in the Middle East is considered a normal scene in the region, as the most critical 

characteristic of the Middle East is its dynamism and continuous change. Furthermore, The Arab 

Spring in 2011 ignited the competition again. Some countries of the region turned into an arena for 

wars by proxy (Yemen, for example), and new countries that began to compete were never 

considered as power like Qatar and the United Arab Emirates (UAE). As a result, a multi-power 

system, competition, alliances were founded in the region.  

In addition, the issue of the Arab-Israeli conflict is no longer on the agenda. Countries like Yemen, 

Syria, Libya fall into civilian wars. Egypt, the latent regional power, is very active in sorting its 

internal conditions and does not care much about external affairs. This situation has led other 

countries, such as Turkey and Iran, to rearrange their positions in the region. More specifically, the 

competition is currently between Turkey, Iran, Saudi Arabia, and Israel as major powers. The UAE 

and Qatar have also entered into the competition as influential powers and play a role in interfering in 

the region's conflicts through their strategic relations with the United States (U.S.). 

This regional rivalry ( internal) can be seen as a reflection of the rivalry of the world's powers 

(external). The change in the U.S. foreign policy and the evident decline in the U.S. global hegemony 

prompted powers such as China and Russia to enter as new competitors in the region. Perhaps the 

clear U.S. policy is to manipulate the balance of the regional powers to ensure no dominant powers in 

the regions keep their hegemony. 

This study focuses on the extent to which these regional powers interfere in the Palestinian-Israeli 

conflict as a major conflict in the region and how these powers intervened in the conflict to prove 

their leadership. The study also investigates the U.S. foreign policy towards the region and the other 

external powers such as China, Russia, and the European Union on the one hand and local regional 

actors and competition among them on the other hand. Specifically, after the so-called Arab Spring 

2011 revolutions, this study considered a new stage in the region to rebalance its powers. The main 
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objective of this study is to reveal that the Palestinian cause remains the main driver among the 

Middle East events. 

2-The World Powers rivalry resulted: a Regional rivalry 

The Middle East is facing enormous challenges. Mutual mistrust and suspicion among the countries 

of the region perpetuate the state of instability. While the region's strategic location and energy 

richness have contributed to attracting outside powers to expand their influence, regional rivalries 

have been harnessed by outside powers through the direct support of states or their proxies. The 

inherent instability caused by ethnic, tribal, and sectarian conflicts and the strategic competition 

between regional as well as extra-regional powers - Russia and the U.S. - makes the Middle East a 

fractured region. (Zulfaqar, 2018: 147) 

Realists believe that the presence of hegemonic powers in the system leads to the system's stability. 

Perhaps the U.S. foreign policy has become a clear reflection of realism, to not found any hegemonic 

power in any regional system in the world to ensure the instability. The U.S. is indeed the first and 

dominant power globally, but this apparently has become a concern for American politicians. 

In March 2021, the U.S. Council of Foreign Relations issued a study entitled "Competition between 

the Great Powers in the Middle East" by Steven A. Cook. This study discussed how great powers 

competition is altering the prospects for conflict management in the Middle East and how 

Washington should avoid the kind of conflicts and strategic errors that have provided opportunities 

for other major powers, particularly Russia and China, to undermine U.S policy. (Cook, 2021: 1-3) 

These countries, and to a lesser extent India and the European Union, have sought more significant 

influence in the region. At the same time, the competition between the major powers has not yet led 

to a direct confrontation. The powerful actors still seek to establish, expand and consolidate influence 

and prestige at the expense of each other. Meanwhile, cooperation remains episodic and 

circumstantial. 

The Middle East's geopolitics also continue to evolve while developments remote from the region, 

such as Europe and the South China Sea, may alter power networks and partnerships in ways that 

exacerbate competition or pave the way for greater cooperation. Given the unpredictability of events, 

it is impossible to determine which factors or changes will contribute to either outcome. Despite this 
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uncertainty, one development is clear: the U.S. moment of regional hegemony is over when no 

country or group of countries hoped to challenge U.S. power and influence. (Cook, 2021: 7-9 ) 

The Middle East is now ready to be captured by various regional powers and external actors, 

including the United States. This void made the area less safe. The competition between major 

powers - and between great powers and regional rivals - has dramatically affected the course of 

conflicts in the region, not only in Syria and Libya but also in Yemen. 

The (U.S.) ability to influence the region has become much less. It can no longer do it alone; it needs 

to cooperate with other countries such as Russia and China. (R. N. Haass, 2008: 1-17) The U.S 

Foreign Policy towards the Middle East since the Iraq invasion of Kuwait in 1990 is different from 

the present U.S administration policy. Thirty years of U.S. involvement in the Middle East policy has 

weakened its regional standing. (Cristol, 2018: 48-50) It became clear that the capabilities of the U.S. 

are limited, and an alternative developed approach includes the concept of regional power, which 

appears to be exhaustive in the momentum of regions and actors in it. (Beck, 2014: 4-5). 

As a result of the competition between the external world powers (the United States, China, and 

Russia), the consequences of the Arab Spring 2011, and the decline of the post-Cold War order, the 

competition reignited between regional powers. (Michnik, 2020: 1) It should be noted that the last 

two U.S. administrations (Obama and Trump) have sent vague signals regarding U.S. commitment to 

peace and security in the Middle East. In terms of credibility, Obama's reluctance to intervene in 

Syria and Trump's abrupt decision to withdraw U.S. forces from the country were met with a 

predominantly negative reception from the U.S.' regional allies. (Michnik, 2020: 2) 

As mentioned previously, the U.S. became not the sole player in the political landscape in the Middle 

East because of the several changes in the nature of international relations and the emergence of 

rising powers. We could see some indicators about the U.S. policy decline, such as the Russian 

intervention in Syrian events since 2011. As a result, this opened the door wide for new world power 

to intervene in the region's affairs. 

3-The European Union 

The European Union's foreign policy is governed by consensus, making it difficult for the bloc to 

pursue a coherent strategy. In addition, the EU's primary objectives in the region are to seek a two-
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state solution to the Arab-Israeli conflict, preserve the Joint Comprehensive Plan of Action with Iran, 

and prevent waves of refugees from conflict areas in the Middle East. (Cook, 2021: 17-19 ) In this 

context, it is noticeable that Brussels was able to preserve the Joint Comprehensive Action Plan after 

the Trump administration withdrew from the agreement, an achievement, but it could not dissuade the 

U.S. from taking that dramatic step or prevent Iran from enriching increasing amounts of uranium. 

The EU has been no more successful than other major actors in its efforts to end the conflicts in 

Libya, Syria, and Yemen. 

In addition, few leaders in the Middle East view the EU as an alternative to other great powers. The 

EU has neither the interest nor the ability to play a more significant role in the region. Middle Eastern 

leaders tend to view the EU as a source of investment, and some individual European countries such 

as France and Germany are reliable sources of arms in the Middle East arms market. (Cook, 2021: 

17-19 ) 

Practically, the European Union dealt with the Middle East and North Africa (MENA) according to 

many policies, including encouraging political and economic reform due to respect for its specific 

features and regional cooperation among the countries of the region themselves and with the EU. 

(EEAS, 2016: Para 1) The central policy is the European Neighborhood Policy (ENP); the EU 

worked with its Southern and Eastern Neighbors to foster stabilization, security, and prosperity, in 

line with the Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, which is a vital 

part of EU foreign policy. (EEAS, 2016: Para 2) 

On the one hand, the European Neighborhood Policy (ENP) has emerged as a compromise between 

EU member states concerning the EU's interests towards its eastern and southern neighbours, with the 

central values: "democracy, the rule of law, respect for human rights, and social cohesion." (Soós, 

2016: 52) On the other hand, Most Europeans agree that the United States is the only powerful actor 

capable of changing the strategic role of regional actors and pushing them to resolve their disputes 

and bring progress to the Middle East. For example, the Israeli-Arab conflict will depend on regional 

ownership and full U.S. commitment. (Bauer & Hanelt, 2010: 110) 

The EU, like other world powers, was not able to resolve any conflicts in the region, despite its 

repeated stances, for example, by boycotting Israeli settlements products and maintaining the two-

state solution in the political level between the Palestinians and Israelis, in addition to adhering to its 
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financial commitments to the Palestinian Authority. However, this did not amount to a solid or 

decisive intervention or put pressure on the Israelis and obligate them to implement international 

agreements. 

4-The Russian and the Chinese 

Traditionally, Russia and China are united in their opposition to "destructive foreign interference" in 

regional affairs. China is engaged with all major regional powers in a complex system of military, 

technological and political fields. Because they have their interests everywhere, they cannot stand in 

the various ongoing rivalries. (Suchkov, 2018: 2) Furthermore, the Middle East is a crucial regional 

theatre for both Russia and China, but both sides view the region from the convergence of interests, 

not to profoundly interfere in the region's affairs.  

Like Beijing's plans, Moscow's strategy for the Middle East relies on maintaining good relations with 

all countries in the region and focuses on increasing opportunities in the region with minimal 

commitment or the possibility of losses. (Wormuth, 2019: 2) Russia, a country with military solid 

capabilities but deteriorating economic prospects, seeks to maintain its status as a superpower to re-

establish its rightful sphere of influence in former Soviet countries. In addition,  Russia and the 

Middle East collectively hold more than 60 percent of the world's proven oil and gas reserves, 

producing 50 percent of the world's oil and about 40 percent of natural gas. Arms sales are also a key 

component of Russia's involvement in the Middle East. Fifty percent of Russian arms sales go to the 

Middle East. (Wormuth, 2019: 2-4)  

Moreover, Russia is the most visible major power in the Middle East. Although Moscow's influence 

in the region waned significantly after the collapse of the Soviet Union, Russia renewed its role when 

President Vladimir Putin ordered his armed forces to intervene in Syria in 2015. Russian military 

power stabilized the battlefield, thus saving Syrian President Bashar al-Assad from defeat. Since then, 

the regime forces - with the help of Russia - have been able to regain most of the Syrian territory. 

During this process, the Russian Navy developed its long-term base in Tartus, and the Russian Air 

Force established a presence at the Syrian Hmeimim Air Base. (Cook, 2021: 7-13 ) 

In this context, the fact that Egypt and Russia are on the same side of the conflict in Syria and Libya 

has helped expand bilateral relations between the two countries. The Russians did not necessarily 

seek to alienate the Egyptians into Moscow's orbit, instead of seeking to pull Egypt away from the 
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U.S. enough to complicate American efforts in the region. Especially with the dispute between 

Washington and Cairo over Arab-Israeli peacemaking and United Nations sanctions on Iraq. These 

issues reinforced the mistrust between the two countries, allowing Moscow to present itself as at least 

a partial alternative to Washington. (Cook, 2021: 7-13) 

Fueled by its enormous economic power, China is also pursuing a long-term strategy to restore what 

it regards as its exact historical and traditional position as a world power. Beijing ranked the Middle 

East as a "neighbor" and launched the 'Belt and Road' project in 2013. This shows that the Middle 

East is now in China's strategic geographic priority area. (Wormuth, 2019: 3-7)  

Over the past 30 years, China's relations with the Middle East have expanded beyond energy. 

However, oil remains Beijing's primary interest in the region, trade between China and the region has 

increased dramatically, and Beijing has begun investing in infrastructure across the region. China is 

now the most prominent regional investor and largest trading partner of eleven countries in the 

Middle East. The Chinese leadership clearly understands that developing Beijing's role in the Middle 

East is critical to the success of the Belt and Road Initiative. 

As a result, China and twenty-one countries in the Middle East signed deals on Belt and Road 

Initiative projects. Algeria, Egypt, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE) also have 

"comprehensive strategic partnerships" with China, a classification that the Chinese Foreign Ministry 

gives to countries of particular importance. China has also designated Iraq, Jordan, Morocco, Oman, 

and Qatar as strategic partners and has a "strategic cooperation relationship" with Turkey and a 

"comprehensive innovation partnership" with Israel. (Cook, 2021: 11-16) 

All the world powers agree that the Middle East is a region of conflict of interests, which means 

ensuring the stability of the countries of the Middle East guarantees the flow and benefit from the 

region. Every country cares about its own interests, and neither Russia nor even China wants to 

intervene forcefully in the Middle East. Instead, they seek to satisfy their economic interests only 

5-The Regional Actors 

The UAE is an important actor in the region, as it is a security partner with the United States. 

Furthermore, it has common interests with Russia and has deepened its economic relations with 

China. Egypt, on the other hand,  the primary concerns of its leaders are now economic development 
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and social stability. The way the Egyptian leadership has pursued these goals coincides with the 

views and goals of Beijing and Moscow, although Cairo has sought to balance these developing 

relations with its long-standing relations with Washington. 

In this context, this study deals with other regional powers. It also considers that Turkey's relations 

and interests are the most dynamic, as Turkish leaders seek a more independent foreign policy from 

the United States and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to consolidate Turkey's 

position in the Middle East. As a result, Turkey has played a significant role in regional conflicts such 

as those in Libya and Syria, which has led to conflict and cooperation with major powers, especially 

the U.S. and Russia. (Cook, 2021: 21) 

Furthermore, Iran aspires to become a regional leader and has sought to undermine the United States 

and its regional partners. The Iranian leadership has reinforced this goal through geostrategic 

cooperation with Russia, especially in Syria, and developing economic relations with China. 

A similar dynamic has emerged in Turkey, where a long list of geopolitical issues has undermined 

relations with the United States. Much of the anger at the United States in Turkey is linked to the 

Syrian conflict. There is also the problem of Fethullah Gulen, the U.S permanent resident cleric 

whom officials in Ankara claim was the mastermind of the failed 2016 coup and whose extradition 

the Turkish government is seeking. For the United States, the Turkish role in helping Iran evade 

international sanctions, and Turkey's purchase of the Russian S-400 air defence system undermined 

trust between the two governments. Moscow took advantage of the tensions in bilateral relations to 

strike a deal on the S-400. (Cook, 2021: 21-22) Despite having divergent interests in Libya, Syria, 

and Nagorno-Karabakh, Ankara and Moscow have divided their differences in ways that have 

allowed them to establish diplomatic, economic, and defence relations. 

6-Palestinian – Israeli conflict among the Dynamics of the Region 

The fact that Israel is a power in the Middle East has made the conflict with the Palestinians more 

complicated. Almost since the Arab Spring 2011 revolutions, the Arab countries, in particular, have 

been preoccupied with arranging their internal situations. Since the beginning of the revolution in 

2011, Syria has been in civil war, instability, and division. A similar situation is found in  Yemen and 

Libya. On the other hand, Egypt is totally preoccupied with arranging its internal affairs and does not 



31 
 

actually interfere in the region's affairs except its obligatory role as a mediator between Hamas in 

Gaza and Israel. Iraq has also been out of the game since 2003. 

Practically there are no Arab actors other than Saudi Arabia and, more recently, the United Arab 

Emirates (UAE) and Qatar. Saudi Arabia played a regional role through its direct intervention in the 

Yemeni War, supporting the stability of the president Sisi regime in Egypt. Palestinian-Israeli 

conflict, however, was not on their agenda. Moreover, countries like the UAE began to play a more 

significant regional role with U.S. support through initiatives and interventions in area affairs. Qatar 

also played another regional role, in turn, as a mediator between Hamas (which controls Gaza) and 

Israel in the issues of money transfer and crossings. 

Perhaps, it is remarkable that Israel began to normalize relations between Arab countries, as it did 

with Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Bahrein, and other countries such as Sudan. The reality between 

Israel and the Arab countries through its alliances in the region is characterized by two aspects. The 

first is to ensure protection as Israel intervenes in the Syrian affairs (protecting its northern borders). 

Second, building a financial ratio and partnerships, as is the case in the Israeli Emirati, Bahraini 

partnership agreements, is mainly about the economy. 

Although the diplomatic agreements signed by the United Arab Emirates and Bahrain with Israel in 

2020 marked remarkable progress in relations, the lines of communication and cooperation between 

the Gulf states and Israel are nothing new. Several countries in the region, including Qatar, Bahrain, 

and Oman, established links with Israel in the 1990s after the Palestine Liberation Organization and 

Israel signed the Oslo Accords. Although peace between Israelis and Palestinians has not been 

achieved, the red line prohibiting relations in Arab countries with Israel has become blurred. 

(Rahman, 2021: 1-5) 

After Oslo, relations developed secretly and unofficially due to the continued prohibition by the Arab 

masses of normalizing relations with Israel while the Palestinian people were still under the yoke of 

the Israeli occupation. In 2002, Saudi Arabia led the Arab Peace Initiative, which fixed the sequence 

in Arab relations with Israel: a Palestinian state based on the 1967 borders first, then normalization of 

relations with the entire Arab world. (Rahman, 2021: 1-5) 

Now, the scene is different from the one in 2002 ( Saudi Initiative). There is no Palestinian State on 

the ground, and founding one is impossible for various reasons. First, Israel keeps expanding the 

https://www.brookings.edu/author/omar-rahman/
https://www.brookings.edu/author/omar-rahman/
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settlements and legalizing them with more confiscated Palestinian lands. Second, President Trump 

recognition of Jerusalem as a united capital of Israel. Third, more open relations and normalization 

with Israel, especially the Arab Gulf countries. In addition, trade exchange and economic openness 

between Israel and these countries and the Palestinian issue is not mentioned but relatively ignored. 

Moreover, the Palestinian Authority stands unable even to take any decision that may contradict the 

U.S. administration directly because that will affect the flow of foreign funds and thus the inability to 

manage internal affairs. Also, at the European level, the Palestinian Authority is trying hard to restore 

trust with donors and improve its image in front of them (because of corruption reports) about the 

authority and its financial performance. Consequently, the authority is preoccupied with its internal 

affairs and financial management to ensure its employees their minimum monthly wages. This is 

another burden added to the fundamental role that the Palestinian leadership must play by trying to 

influence the decisions of the surrounding countries in its favour. 

7-Conclusions 

The Palestinian issue is considered the issue of the age in the Middle East. Despite the positive 

developments in relations between some Arab countries and Israel, the failure to reach a radical 

solution to the Palestinian issue, which is the core of the conflict, makes any attempts at cooperation 

or even just rapprochement temporary and lacks the elements of survival and cohesion. By definition, 

(normalization) means transforming relations into normality, which is necessarily incompatible with 

the existence of a dispute or problem that has a direct link and extended and continuous effects on the 

parties to that (normalization), even if this effect is not significant or prominent on the surface at this 

stage. 

On the surface, it may seem easy to separate the issue of the occupation of Palestinian lands from the 

interactions between Israel and the rest of the Arab countries. However, the concept and content of 

the Arab-Israeli conflict, which has dominated these interactions since 1948 and has become more 

comprehensive and consolidated after 1967 and for more than half a century, was not conditionally 

linked to Tel Aviv's occupation of the lands of several Arab capitals. Instead, the Arab awareness of 

the nature and essence of the conflict revolved throughout these decades around it being a struggle of 

"existence without borders." 
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Even assuming that the problem is limited to the occupation of Palestinian land, this same scope 

includes a package of organically linked issues and cannot be separated from each other. In addition 

to having overlapping dimensions, including religious such as the status of Jerusalem, demographic 

such as the right of return for refugees, and geographical such as building Settlements, and 

political/legal such as borders and sovereignty. 

These overlapping dimensions have extensions and repercussions outside the geographical scope of 

the Palestinian territories themselves, which makes the issue, in the last analysis, not only Palestinian 

but also Arab and Muslims everywhere. 

Therefore, it is difficult to be sure that creating, developing, or declaring relations with Israel means 

the end of this issue. It is not conceivable that these relations will have the fundamental ingredients 

for success and survival, with the continuation of the Palestinian issue with its intertwined dimensions 

referred to, without a radical, just, and comprehensive solution. 

The development of open and friendly relations between Israel and some Arab Gulf states has 

emerged as a striking new dynamic for the Middle East. In a region fraught with turmoil, rampant 

civil wars, shifting geopolitical alliances, and competition between rival alliances seeking to expand 

their spheres of influence and determine the destinies of the region's weak and fragmented states, this 

dynamic has acquired solid strategic importance from the Gulf side in particular.  

While official relations with Israel have long been constrained by the absence of the ability to find a 

solution to the Palestinian-Israeli conflict, the waning ability of the Palestinian national movement to 

influence regional policies has given the Gulf states more space to prioritize their national interests at 

the expense of "Arab" interests. 
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Özet 

Canlı ya da cansız her türlü varlığın konu olabildiği kaçakçılık,  farklı tanımları olmakla birlikte Türk 

Dil Kurumu Sözlüğünde ―Bir devletin yasalarına karĢı gelerek yapılan ticaret ve gizli olarak, 

sezdirmeden kaçırma iĢi‖ olarak tanımlanmıĢtır. Yapılması halinde suç olan ve cezası bulunan 

kaçakçılığı cazip hale getiren Ģey çoğu zaman devletlerin vergilendirme sistemi olmuĢtur. Bunun 

dıĢında ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda ortaya çıkan krizlerde kaçakçılık faaliyetlerini 

artırmıĢtır. Bir baĢka sebep ise kazancın kısa sürede artırılması adına göze alınan bir durum olmasıdır. 

ġüphesiz ki, siyasi otoriteler bu suçu önlemek için tedbirler almıĢlardır. Özellikle de önemli bir gelir 

kaynağı olması sebebiyle vergi kaçakçılığı konusunda yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Kâr payı çok yüksek 

olan bir suç olarak kaçakçılık, yasa dıĢı yollarla insanların kaçırılmasından, organ kaçakçılığına, soyu 

tükenmek üzere olan bir bitki ya da hayvandan, tarihi eserlere,  uyuĢturucudan dövize kadar çeĢitlilik 

göstermektedir. 

Dünyanın her yerinde olduğu Osmanlı Devleti döneminde de Cumhuriyetin ilk yıllarında da 

kaçakçılık faaliyetleri olmuĢ ve siyasi otorite bu suçla mücadele etmiĢtir. Bu çalıĢmada, cumhuriyetin 

ilk yıllarından kısaca bahsedilmek suretiyle esas olarak, ekonomide liberal ekonomi modelinin esas 

alındığı 1950-1960 yılları arasında, bir güvenlik sorunu olan kaçakçılık faaliyetleri, hangi tür 

kaçakçılığın yoğun olduğu ve bunlarla nasıl mücadele edildiği, arĢiv belgeleri, TBMM tutanakları ve 

ulusal basından yararlanılmak suretiyle ele alınmıĢ ve arĢiv belgelerine göre hazırlanan tablo 

yardımıyla da o yıllardaki kaçakçılık kavramının değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimler: Kaçakçılık, Kaçakçı, Ticaret, Suç, Mücadele. 
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Smuggling Activities And Fight Against Smuggling in Turkey Between 1950-1960 

Abstract 

Smuggling, which can be the subject of all kinds of living or inanimate beings, has different 

definitions and is defined as ―trade carried out against the laws of a state and smuggling without 

being noticed‖ in the dictionary of the Turkish Language Association. The thing that makes 

smuggling, which is a crime and punishable if done, attractive is often the taxation system of the 

state. Apart from this, it has increased its smuggling activities in the economic, political and social 

crises. Another reason is that it is a situation that is taken into consideration in order to increase the 

profit in a short time. Undoubtedly, political authorities have taken measures to prevent this crime. 

Especially since it is an important source of income, methods have been developed for tax evasion. 

As a crime with a very high profit margin, smuggling ranges from illegal abduction of people to 

organ smuggling, from an endangered plant or animal, historical artifacts, from drugs to foreign 

currency. 

There were smuggling activities, throughout the world, both during the Ottoman Empire and the first 

years of the Republic, and the political authority struggled with this crime. In this study, by briefly 

mentioning the first years of the republic, smuggling activities, which was a security problem 

between the years of 1950-1960, when the free market model was more adopted in the economy, 

which type of smuggling was intense and how they were combated, were discussed by making use of 

archive documents and the press and it is aimed to evaluate  the concept of smuggling in those years. 

Keywords: Smuggling, Smuggler, Trade, Crime, Fight. 

 

1. GiriĢ 

Türkiye, kuzey yarımkürede, üç tarafı denizlerle çevrili, iki kıtayı birbirine bağlayan, köprü 

konumunda önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafya, avantajın yanında pek çok 

dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajlardan biri ve belki de en önemlisi ise 

Anadolu‘nun tarih boyunca doğu ve batı arasında her türlü ticari faaliyetin merkezi olmasının 

getirdiği kaçakçılık faaliyetleridir. Kaçakçılık insan ve mal kaçakçılığı (malvarlığı/eĢya) olarak ikiye 

ayrılabilir (Özen, 2015:1). 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘nun 3. Maddesine göre Ģu fiilleri iĢlemek kaçakçılıktır: 
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- ―Herhangi bir eĢyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye‟ye ithal veya buna 

teĢebbüs etmek, 

- Herhangi bir eĢyayı gümrük iĢlemine tabi tutmaksızın Türkiye‟ye ithal veya buna teĢebbüs etmek, 

- Transit rejimi çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim hükümlerine 

aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya buna teĢebbüs etmek, 

- Kaçak eĢyayı bilerek taĢımak, satmak, satın almak, saklamak, satıĢa arz etmek ya da alınıp 

satılmasına aracılık etmek, 

- Kanunlara veya Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası antlaĢma veya sözleĢmelere göre ithali 

veya ihracı yasak olan herhangi bir eĢyayı ithal veya ihraç etmek veya bunlara teĢebbüs etmek, 

ithali yasak eĢyayı bulundurmak, satmak, satın almak, saklamak, satıĢa arz etmek, alınıp 

satılmasına aracılık etmek veya bilerek taĢımak, 

- Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç ödememek veya eksik 

ödemek, vergileri ödemeksizin ödenmiĢ veya iĢlemleri yaptırılmıĢ gibi göstermek, vergiye tabi 

olduğu halde muafiyete tabiymiĢ gibi göstermek suretiyle eĢya ithal veya ithale teĢebbüs etmek, 

- Ġthali insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, 

tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve ticari kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tabi 

olan eĢyayı, standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile 

gümrük idaresini yanıltarak standarda uygun ya da standart dıĢı göstermek suretiyle ithla etmek. 

- Özel kanunları gereğince belirli iĢler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal 

olunan eĢyayı ithal amacı dıĢında kullanmak veya bilerek satın almak, 

- Herhangi bir iĢlem veya amaç için belli Ģartlarla Türkiye‟ye geçici olarak ithal olunan eĢyayı her 

türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle gümrük bölgesinden çıkarmadığı halde 

çıkarmıĢ gibi göstermek, belirtilen Ģekilde geçici olarak ithal olunan eĢyayı satmak veya bilerek 

satın almak, 

- Gümrük kontrolü altında iĢleme rejimi çerçevesinde ithal edilen veya bunun kullanılması sonucu 

elde edilen eĢyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle serbest 

dolaĢma sokmak veya buna teĢebbüs etmek, 

- Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eĢyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya 

tamamen çıkarmak veya değiĢtirmek, 

- Ġhraç eĢyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktarı ve cinsinde %10‟dan fazla farklılık 

çıkması, 
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- Ġhraç eĢyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik 

ödemek veya Devletçe uygulanan teĢvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden 

yararlanmak Ģeklinde haksız menfaat temin etmek, 

- Ġhracı lisansa, Ģarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluĢların vereceği uygunluk veya yeterlilik 

belgesine tabi olan eĢyayı, belirlenen kayıt ve koĢullara uymaksızın veya gerçeğe aykırı her türlü 

beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak iĢlemini yaptırmak suretiyle ihraç etmek‖ 

(Dölek, 2004:172-173). 

Kaçakçı ise yasalara karĢı gelerek bir yere mal sokan, bir yerden mal kaçıran veya bir yerde satan 

kimse Ģeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2018). 

Resmi kayıtlara göre Anadolu‘da eskiliği M.Ö. 2000‘lere dayanan kaçakçılık faaliyetleri 

gerçekleĢtirildiği bilinmektedir. Bu dönemde yapılan kaçakçılık, mevcut otoritenin vergi 

uygulamalarından kurtulmak amacıyla kestirme ya da kullanıma elveriĢsiz yolları kullanmak suretiyle 

yapılan kaçakçılık olup, en fazla görülen kaçakçılık türünün yine vergilendirme sisteminden rahatsız 

olan tüccarların gerçekleĢtirdiği kaçakçılık olduğu anlaĢılmaktadır (Kahya, 2015: 160). Kapsamı 

oldukça geniĢ olan kaçakçılığın,  daha çok sınırlardan getirilen ürünler olduğu görülmektedir. Canlı 

ya da cansız tüm varlıkların konu olabildiği kaçakçılık illegal bir insan faaliyetidir. Doku veya organ 

kaçakçılığı, soyu tükenmekte olan bir bitki ya da hayvanın sergilenmek üzere kaçırılması, daha ucuz 

olarak satıĢ yaparak daha çok kazanç sağlamak amacıyla uygunsuz Ģartlarda yapılan çiftlik hayvanları 

kaçakçılığı ya da insanların yasa dıĢı yollardan farklı ülkelere taĢınması olarak göçmen kaçakçılığı 

canlı varlık kaçakçılığına örnektir. ĠĢsizlik, yoksulluk, savaĢlar, kötü koĢullar ya da cinsiyet eĢitsizliği 

gibi nedenlerle hayatını kaybetme pahasına yasa dıĢı yollardan baĢka coğrafyalara gitmek isteyen bu 

insanların taĢınması, insan ticareti yoluyla çok para kazanmak isteyen kaçakçıları, bu suçun iĢlenmesi 

konusunda sınır tanımaz hale getirmiĢtir (Kalach, 2020: 23).  Bunların dıĢında tarihi eserler, her türlü 

gıda maddeleri, uyuĢturucu, silah, akaryakıt ve sigara gibi maddelerde cansız varlıklar üzerinden 

gerçekleĢtirilen kaçakçılığın yaygın örnekleridir (Kahya, 2015:160).  

Daha çok kazanç elde etme amacıyla yapılan kaçakçılık, sadece bir ülkenin kamu düzenini bozmakla 

kalmayıp uluslararası düzeni de bozan bir eylemdir (Özen, 2015:1). Bu nedenle de ulusal 

mücadelenin yanında uluslararası bir mücadeleyi de gerektirmektedir. KüreselleĢen dünyada ticaret 

piyasasında ortaya çıkan dönüĢümler, mal ve para piyasalarında meydana gelen değiĢimler ve 



39 
 

iletiĢimdeki hızlı geliĢmeler kaçakçılığı tetikleyen faktörler olarak değerlendirilmektedir (Kahya, 

2015:162). 

Tarih boyunca hemen her ülkede her dönemde görülen kaçakçılık faaliyetleriyle Osmanlı Devleti de 

karĢı karĢıya kalmıĢ, özellikle Celali isyanlarının yaĢandığı 16. Yüzyılda kaçakçılık faaliyetleri 

artmıĢ, kaçakçılık nedeniyle ülkede hububat ve maden yokluğu yaĢanmıĢtır. ÇeĢitli ürünlerin 

kaçakçılığının yapıldığı Osmanlı Devletinde özellikle hububat, pamuk, barut, at, silah, deri gibi canlı 

ve cansız maddelerin daha çok kaçakçılığa konu olmasının sebebi Osmanlı Devletinin uyguladığı 

―memnu meta‖ (yasak mallar)  uygulamasıdır. 19. Yüzyılda ise tütün üzerinde her türlü denetimden 

sorumlu hale getirilen reji idaresinin kurulması ve bu kurumun yönetiminden halkın hoĢnut 

olmaması, devleti çaresiz bırakmıĢ, tütün kaçakçılığı faaliyetlerinin önüne geçilememiĢtir (Gözcü & 

Çakmak, 2019:686).  

Sürekli savaĢlar ve bu sebeple tarım alanlarının ve iĢgücünün azalması, alınan mağlubiyetler, asayiĢin 

bozulması ve güvenliğin azalması, daha da kötüleĢen ekonomik vaziyet kaçakçılığı bir meslek haline 

getirdiği gibi yeni Türk devleti için Osmanlı Devletinden kalan çözümü zor sorunların baĢında 

gelmiĢtir. Cumhuriyet hükumetleri bu sorunu çözmek için bazı yasal düzenlemeler yapmıĢlardır.  

Kaçakçılığı önlemek üzere cumhuriyet hükümetlerinin üzerinde değiĢiklikler ve eklemeler yaptığı 

kanun 1927‘de yasalaĢan 1918 sayılı ―Kaçakçılığın Men‘i ve Takibine Dair‖ olan kanundur. 

Uygulamada istenilen sonucu vermediği düĢünülerek bu kanunda 1929‘da düzenlemeye gidilmiĢ, 

daha sonra sınır güvenliğinde askeri tedbirler alan ve olumlu sonuçlarını gören devletler örnek 

alınarak 1931‘de uygulamaya geçen ―Gümrük Muhafaza Memurlarının Askeri TeĢkilata Göre 

Tensikı Hakkında Kanun‖ (Resmi Gazete, 1931) kabul edilmiĢtir. Kaçakçılıkla ilgili cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki son düzenleme ise 1932‘de çıkarılan ―Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun‖dur 

(Resmi Gazete, 1932).  

2. 1950-1960 Yılları Arası Kaçakçılık Faaliyetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele 

Yapılan yasal düzenlemelere ve alınan tedbirlere rağmen cumhuriyet hükümetleri 1930-1950 yılları 

arasında özellikle güney (Suriye) sınırı olmak üzere sadece sınırlarda değil Ģehirlerde de kaçakçılık 

suçuyla mücadele emek zorunda kalmıĢtır. Bu yıllarda kaçakçılık suçunun nedenlerini vergilendirme 

sistemi, takip için kullanılacak kara ve deniz taĢıtlarının yetersizliği, mülki amirlerin ve zabıta 

personelinin ve kolluk kuvvetlerinin donanım açısından yetersizliği, kaçakçılık suçunu iĢlemek 

konusunda canını hiçe sayan ve bu konuda sınır tanımayan kaçakçıların daha teçhizatlı olarak, bu 
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suçun iĢlenmesini daha yaygın hale getirmesi oluĢturmuĢtur ( Gözcü&Çakmak, 2019: 688). 1930‘lu 

yıllarda ne kadar kaçakçılık yapıldığına dair rakamlar arĢiv belgelerinde bulunmaktadır (CDA, Fon 

Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 180.243.15,20,21,25, Fon Kodu:30.1.0.0., Yer No:180.243.5,6). Bu yıllarda 

parti müfettiĢleri kaçakçılıkla mücadelede yetkinin mülki amirlere bırakılması tavsiyesinde 

bulunmuĢlar, halkevlerinden de halkın kaçakçılıkla mücadeleye katılması için çalıĢmalar yapmaları 

istenmiĢtir (CDA, Fon Kodu: 490.01, Yer No: 1005.880.4). II. Dünya SavaĢı yıllarında kaçakçılık 

suçuna bir de casusluk eklenirken (CDA, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 100.96.2), kaçakçılık suçu 

iĢleyenlerden bazıları ise affedilmiĢtir (CDA, Fon Kodu:30.11.1.0, Yer No: 102.9.4). 

1950‘li yıllara kadar geçen süre zarfında kaçakçılıkla mücadele konusunda 1918 sayılı kanunda 

1934,1940 ve 1948 yıllarında değiĢiklikler yapılmıĢ, hatta kaçakçılığın takibine ve muhafaza iĢlerinde 

büyük yararlığı görülenlere ikramiye verilmesi hakkında kararname çıkarılmıĢtır
1.

  (Resmi Gazete, 

1941). 

1950‘de Türkiye‘de bir iktidar değiĢikliği gerçekleĢmiĢ ve yeni hükümeti Demokrat Parti (DP) 

BaĢkanı Adnan Menderes kurmuĢtur.  Programları birbirine benzemekle birlikte Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) ile DP arasındaki en büyük farklılık ekonomi politikasında kendini göstermiĢtir. 

Demokrat Parti, CHP‘den daha fazla özel teĢebbüse önem vermiĢ, bu durum her iki parti yönetici ve 

milletvekillerinin mesleki profillerine de yansımıĢtır.  Liberal ekonomi politikası partinin genel ilkesi 

olurken,  özel teĢebbüsü desteklemek devletçiliğin görevleri arasında sayılmıĢtır. Programda, kâr 

etmeyen kamu kuruluĢlarının özel teĢebbüse devredileceği, gerekmedikçe piyasalara müdahale 

edilmeyeceği ve ekonomik kalkınmanın tarım sektörüne dayandırılacağı ilkeleri benimsenmiĢ, yeni 

vergiler konulmadan da kamu gelirlerinin artırılabileceği savunulurken, sosyal adaleti 

gerçekleĢtirecek bir vergi sistemi kurularak, vergi adaletini sağlamada bireylerin mali gücüne uygun 

olan vasıtasız vergilerin tercih edileceği belirtilmiĢtir (Takım, 2012:164-165). Yeni ekonomi 

                                                           
1
Kaçakçılığın önlenmesi için ―muhbirlik‖ kanunla teĢvik edilerek, muhbirlere ikramiye verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Muhbir istemediği sürece kimlik bilgileri gizli tutulmuĢtur. Asılsız ihbarlar da olmakla birlikte, ihbarlar sonucu yapılan 

istihbarat değerlendirmesi ile pek çok kaçakçılık olayı ortaya çıkartılmıĢtır (Çardak, 2008:14-16).  Ġhbar örneklerinden 

belki de en ilginç olanları ise gerek BaĢbakan Adnan Menderes‘e bazı mebusların kaçakçılık iĢinde olduğuna dair gelen 

ihbar mektubu, gerekse de bazı mebusların adının kaçakçılık iĢlerine karıĢtığına dair diğer milletvekillerine gelen 

ihbarlardır  (CDA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer No: 18.104.12, TBMM Tutanak Dergisi,  Dönem:9, C.7, BirleĢim:1,1951, 

s.10, Cumhuriyet, 23 Ekim 1954). En büyük kaçakçılık ihbarlarından biri Ankara‘da 125 firmanın vergi kaçakçılığı ve 

ihtikâr yaptığı gerekçesiyle Ġzmir‘den sekiz firmanın yaptığı Ģikâyettir. (Cumhuriyet, 21 Kasım 1954). Bunların yanı sıra 

gerek arĢiv belgelerinde (CDA, Fon Kodu:30.10.0.0, Yer No: 56.373.8, Fon Kodu: 30.11.1.0, Yer No: 81.32.12, Fon 

Kodu: 30.11.1.0, Yer No: 177.21.16) gerekse de basında çıkan haberlerde bazı ordu ve emniyet mensuplarının 

(Cumhuriyet, 2 Ekim 1957), mülki amirlerin (Cumhuriyet, 1 Ağustos 1958) ve gümrük memurlarının (Cumhuriyet, 15 

Temmuz 1954) da kaçakçılık suçuna karıĢtığına dair bilgilere rastlamak mümkündür.  
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politikası kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunluğunu değiĢtirmediği gibi, bu eylem daha da artmıĢtır.  

Yeni hükümetin en çok uğraĢtığı kaçakçılık türü vergi kaçakçılığı olmuĢtur
2
. Bu suçun iĢlenmesini 

engellemek için vergi usul kanununun bazı hükümleri değiĢtirilmiĢ ve vergi kaçakçılığı yeniden 

tanımlanarak; vergi kaçakçılığı ve hileli vergi suçları olarak iki Ģekilde ifade edilmiĢtir. Vergi usul 

kanununda değiĢiklik yapılması hakkında TBMM‘deki görüĢmelerde vergi kaçakçılığı konusu 

gündeme geldiğinde bu suçun tanımı da yapılmıĢtır. ġöyle ki; “324. Madde de kaçakçılık, mükellef 

veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesidir. ġu fiillerden herhangi birisi ile 

vergi ziyanına sebebiyet verilmesi halleri kasıt aranmaksızın kaçakçılık sayılır:  

1. Beyannamede noksan veya hakikate aykırı bildirmede bulunulması (verilen beyanname de hiç 

beyanda bulunulmaması veya 30. Maddenin 2 ve 3. Fıkralarındaki sebeplerle beyannamede bildirilen 

miktardan fazla re‟sen takdir edilen matrah da noksan beyan hükmündedir), 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmeleri beyanname ile yapılmayan vergilendirmelerde, hiç 

beyanda bulunulmaması veya noksan veya hakikate aykırı beyanda bulunulması, 

3. Vergilendirme dönemi geçtiği halde iĢ veya teĢebbüsün veya beyan esasına dayanan vergilerde 

muaflıktan mükellefiyete intikalde vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması, 

4. ġahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe uymayan Ģekilde tanzim edilmiĢ 

vesikadan faydalanılması maddesi aynen kabul edilmiĢtir. 

Ceza 325. Madde ise Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

Kaçakçılık yapan mükelleflere veya sorumlulara, kaçırdıkları verginin üç katı tutarında vergi cezası 

kesilir. ġu kadar ki kesilen ceza (Veraset ve Ġntikal Vergisi ile Hayvan Vergisi hariç): 

1. Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı için ( kazançları götürü olarak tespit edilen serbest 

meslek erbabı hariç, iĢletme hesabında defter tutmasına müsaade edilen kurumlar dâhil) 2500, 

                                                           
 
2
Vergi, devletin bireylerden ve kurumlardan kamu giderlerini karĢılamak üzere, egemenlik gücüne dayalı olarak, hukuki 

cebir altında almıĢ olduğu ve tek taraflı olarak belirlediği karĢılıksız değerlerdir. Herkes kamu giderlerinin karĢılanması 

için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Mükellef ise vergi kanunlarının öngörmüĢ olduğu tanımlamaya uyan 

kiĢidir (TaĢtan, 2015:1). Bu dönemde meclise yansıyan örneklerden biri, Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu‘nun Adana 

Milli Mensucat Fabrikasında yapıldığı iddia edilen vergi kaçakçılığı hakkındaki ihbar üzerine ne yapıldığına dair sorusuna 

Maliye Bakanı Halil Ayan sözlü cevap vermesi sonrası yapılan araĢtırma sonucu bazı usulsüzlükler tespit edilmesidir 

(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:9, C.2,BirleĢim:1, 1951, s.7). 
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2. Ġkinci sınıf tüccarlar için 1000, 

3. 1 ve 2 numaralı fıkralar dıĢında kalan mükellefler ve sorumlular için 100 Liradan az olamaz” 

(TBMM Tutanak Dergisi, 1951:190). 

Vergi konusunda bir değiĢiklik de 1956 yılında, 1932 tarihli ―Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 

Kanun‖un bazı maddelerinin değiĢtirilmesi ve bazı eklemeler yapılmasıyla gündeme gelmiĢ, cezalar 

daha da artırılmıĢtır. DeğiĢiklikler sonrası kanun yeni haliyle 7 Eylül 1956‘da yürürlüğe girmiĢtir. 

Yapılan düzenlemeler Esat Tekeli‘nin kaleminden basına Ģöyle yansımıĢtır: “Vergi kaçakçılığı bir 

malı gümrükten gizlice geçirmek Ģeklinde açık olacağı gibi gelir vergisi gibi vasıtasız vergilerle 

muhasebe oyunlarına veya baĢka hilelere baĢvurmak suretiyle gizli olarak da yapılabilir. Ġkisi de 

suçtur. Her ne kadar verginin ağır olması, mükellefler arasında eĢit dağılmaması, siyasi maksatlarla 

Ģu veya bu çevrelerden az alınması gibi sebeplerle yapılması vergi kaçakçılığını haklı göstermez. 

Vergi kaçırma daha çok ahlaki duygunun zaafından ve içtimai topluluğa karĢı olan vazifenin layıkıyla 

takdir edilmemesinden ileri gelir. Vergi kaçakçılığı ceza bakımından ikiye ayrılır: Birincisi gelir, 

veraset, muamele ya da istihsal vergisi gibi usul kanununun konusu olan kaçakçılığa giren 

cezalardır. Cezaları artırılan ikincisidir. O ise vergi usul kanununun dıĢında kalan gümrük ve inhisar 

vergilerine taalluk eder. Bu ise daha çok yurt dıĢına seyahat edenleri ve karasularımızda avlanmak 

isteyen yabancıları ilgilendirmektedir. Bu da Yunanlıların tecavüzlerini büyük ölçüde 

engelleyecektir”
3
 ( Tekeli, 1956).  

1953 yılına kadar, tarımda gerçekleĢtirilen atılımlar, milli geliri artırdığından bu dönemde göreli bir 

refah yaĢanırken, 1953 yılından sonra kuraklık nedeniyle tarımsal üretim düĢmüĢ, ihracat daralınca 

ithalatı da kısıtlama yoluna gidilmiĢtir. Bunun sonucu olarak fiyatlar yeniden yükselmeye baĢlamıĢ, 

1954 yılının ortalarında, hükümet birtakım tedbirlerle dıĢ ticaret rejimini düzenleyen yeni 

kararnameler yayınlamıĢtır. Yeni düzenleme ile ithalat ve ihracatta kaçakçılık faaliyetleri artmıĢ, 

basında hemen her gün kaçakçılıkla ilgili haberler yayınlanırken, bu suçu iĢleyenlere karĢı cezalar 

artırılmıĢ, yurtdıĢına döviz çıkıĢında sınırlama getirilmiĢtir. Demokrat Parti‘nin izlediği ekonomi 

politikaları sonucu kaçakçılık faaliyetlerinin arttığı sonucuna varan yazılar kaleme alınmıĢtır. 

Bunlardan biri de Osman Okyar‘ın ―Ġktisadi Bahisler‖ baĢlıklı yazısı olup, kaçakçılık ve ekonomi 

                                                           
3 
Yunan balıkçı ve kaçakçılarının Antalya ili sahil halkına verdiği zararlar meclis gündemine gelmiĢ,  bu zararlı hareketleri 

önlemek için ne gibi tedbirler alındığı Antalya Milletvekili Enver Karan tarafından, ĠçiĢleri Bakanlığına sorulmuĢtur. 

(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:10, C.8, BirleĢim:2, 1955, s. 15). 
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arasındaki iliĢki ortaya konmaktadır. Kaçakçılığın mal veya döviz üzerinden yapılabileceğini ve 

altının mal kısmında yapılan kaçakçılığa girdiğini belirten Okyar, mal üzerinden yapılan kaçakçılığı, 

dıĢ ticaret ve gümrük formalitelerinden geçirilmeksizin malın memleket dıĢına çıkarılması veya 

memlekete getirilmesi olarak tanımlamakta, bunun mevcut kanun ve formalitelerin çiğnenmesi 

suretiyle cereyan ettiğini ifade etmektedir. Döviz kaçakçılığının ise doğrudan doğruya veya vasıtalı 

bir Ģekilde cereyan ettiğini, kanunun tespit ettiği miktarın üzerinde Türk veya yabancı parasının 

memleketten çıkarılması veya memlekete getirilmesi ile doğrudan doğruya döviz kaçakçılığı 

yapıldığını, vasıtalı tarzının ise ithalat ve ihracat muameleleri münasebetiyle yapıldığını ifade 

etmektedir. Eğer ithalat dövizi elde etmek üzere hükümete verilen ithal beyannamesinde bildirilen 

ithalat kıymeti, dıĢarıdaki malın hakiki kıymetinden fazla ise beyan edilen kıymet ile hakiki kıymeti 

arasındaki farka eĢit miktarda döviz dıĢarı kaçırılmakta, bunun yapılabilmesi için alıcı ile dıĢ 

memleketlerdeki satıcı arasında bir anlaĢmanın olması gerekmektedir. Bu anlaĢma gereği satıcı 

faturaya malın hakiki bedelini geçirmeyip anlaĢma neticesi gösterilen bedeli geçirmektedir. Ġhracat 

muamelesinin de kaçakçılığa meydan verebildiğini belirten Okyar, hükümete beyan edilen ve yabancı 

satıcıya verilen faturadaki eĢya bedelinin hakiki bedelin altında gösterildiğini, bu suretle aradaki farka 

eĢit kıymette döviz kaçırıldığını, böylelikle değiĢen ithalat ve ihracat kıymetlerinin de dıĢ ticaret açığı 

oluĢmasına sebebiyet verdiğini yazısında açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. ġöyle ki eĢya ülke 

dıĢına kaçırıldığı zaman bu eĢya ihracat kıymetine dâhil olmadığından resmi ihracat rakamları ve 

dolayısıyla döviz gelirleri azalmakta, buna karĢılık izinsiz olarak eĢya ülkeye sokulduğu zaman resmi 

ithalat kıymetleri bu suretle azalmaktadır. Döviz kaçakçılığında ise ithalat kıymetleri ihracat 

kıymetleri fiilen olduğundan alçak gösterildiği için bu husus dıĢ ticaret açığının kapanmasına 

sebebiyet vermektedir (Okyar, 1956). ĠĢte bu sebeple DP, 1953 sonrası yıllarda ödemeler dengesi 

sorunları nedeniyle Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında karar çıkarsa da, resmi kur ile 

karaborsa kurları arasındaki fark hızla açılmıĢ, yurt dıĢına sermaye çıkıĢı hızlanmıĢ ve enflasyon 

oranı yükselmiĢtir. DıĢ ticaret açığı sürekli artmaya baĢlamıĢtır. 1958 yılından sonra bazı istikrar 

tedbirleri alınmıĢsa da (Takım, 2012: 175-182), enflasyon oranı düĢürülememiĢ ve dıĢ ticaret açıkları 

kapatılamamıĢtır (Kanca, 2012: 60).  

Okyar yazısında kaçakçılığın tarifini ve nedenini de açıklamaktadır.  Ġthalat kıymetinin sahte olarak 

yüksek gösterilmesinden ortaya çıkan mahsurlar yapılacak kaçakçılığın sağlayacağı menfaatten 

büyük ise kaçakçılık yapılmayacağını, aksi durumda ise yapılacağını ifade etmektedir. Resmi rayiç ile 

serbest piyasadaki kıymet farkına dikkat çeken Okyar, resmi rayiç ile serbest piyasadaki farkın yüzde 
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ondan ibaret olması durumunda mahzurun menfaatten büyük olacağını ancak fark artarsa 

kaçakçılıktan gelecek menfaatin mahzurlarını geçeceğini belirtmektedir. ĠĢte Türkiye‘de 1955 

yılından itibaren bu durum artmıĢ, resmi rayiç ile serbest rayiç arasındaki fark yüzde yüze çıkmıĢ, bu 

da kaçakçılık faaliyetlerini artırmıĢtır. Döviz kurları arasında oluĢan fark her türlü kaçakçılık 

faaliyetini teĢvik etmiĢtir. Ġthalat ihracat fiyatlarının kontrolü ile gümrük teĢkilatı, mal ve döviz 

kaçakçılığını önlemek konusunda yeterli olamamıĢtır. Bunun da ĢaĢırtıcı olmadığını ifade eden 

Okyar, gerekçe olarak da fiyatları kontrol etmenin zor olduğunu ve ülke sınırlarının da uzun 

olduğunu, bu sıkıntılardan kurtulmanın yolunun ise iktisadi tedbir almaktan geçtiğini belirtirmiĢ, 

paranın dıĢ kıymeti ile resmi kıymeti arasındaki fark arttıkça kaçakçılığın devam edeceğini 

vurgulamıĢtır (Okyar, 1956).  

DP döneminde gıda maddeleri ve çeĢitli eĢyalar, tütün silah ve döviz4 kaçakçılığının yanı sıra en çok 

iĢlenen kaçakçılık suçlarından birini de uyuĢturucu kaçakçılığı oluĢturmuĢtur. Basındaki haberlerin 

çoğunluğunda da uyuĢturucu kaçakçılığı haberlerinin yer aldığı görülmektedir. Mücadelede etkili 

hukuk uygulamaları gerektiren (Çetinöz, 2019:63) uyuĢturucu kaçakçılığı hemen her ülkenin 

uğraĢtığı ciddi sorunlardan biridir. UyuĢturucu kaçakçılığı konusunda Türkiye, içinde bulunduğu 

konum itibariyle risk altındaki ülkelerdendir. Çünkü Türkiye bağımlılık maddelerini içeren maddeleri 

ihraç eden ülkelerle, kullanıcı ülkelerin ortasında kalmaktadır (Altun, 2017: 41). Gerek resmi 

belgelerde, gerekse TBMM‘de gündeme getirilen konulara bakıldığında 1950‘li yıllarda Türkiye‘de 

bağımlılık yapıcı madde üretimi ve kaçakçılığının ciddi bir sorun oluĢturduğu anlaĢılmaktadır. 

Erzurum milletvekili Bahadır Dülger eroin kaçakçılığı ve imalatını önleyici tedbirler hakkında Adalet 

Bakanı Halil Özyörük‘e bir soru önergesi vermiĢ, Özyörük verdiği cevapta: ―Beyazzehir kaçakçılığı 

memlekette almıĢ yürümüĢtür, tehlike fecidir ve korkunçtur. Eroin ham afyondan çıkarılmaktadır. 

Ham afyon hakkındaki hükümler 15 Aralık 1928‟de yürürlüğe giren 1369 sayılı kanunla baĢlamıĢtır. 

Bu kanunun ismi uyuĢturucu maddeler hakkında kanundur. Bu suretle devletin denetimi altına 

konulmuĢ bazı maddeleri muhtevi kanunun 1. maddesinde ham afyon, tıbbi afyon, morfin ve eroin 

                                                           
4 

1950-60 yılları arası önemli kaçakçılık suçlarından biri de döviz kaçakçılığıdır. Nitekim basında en çok çıkan kaçakçılık 

haberlerinden biri bununla ilgilidir. Bu dönemde Türkiye NATO‘ya üye olmuĢtur ve açılan Ġncirlik Hava Üssü‘nde 

binlerce Amerikalı personel çalıĢmaktadır. Döviz kaçakçılığı ile ilgili basına yansıyan haberlerin çoğunda Amerika 

personelinden bahsedilmektedir. Ayrıca bu dönemde mayo, kravat, ceket, evrak çantaları vb pek çok Amerikan ürünü 

kaçak olarak Türkiye‘ye getirilmiĢtir (Cumhuriyet, 26 Eylül 1952).  

Basına yansıyan bir baĢka haber ise altısı Musevi, iki Rum ve bir Ermeni‘den oluĢan ve her yıl 250-300 milyon değerinde 

döviz kaçıran çetenin yakalanmasıdır (Cumhuriyet, 28 Ocak 1959). 
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gibi maddelerin ihracı, imali ve istihsali memleket dâhilinde satıĢı Sıhhat ve Ġçtimai Muavenet 

Vekâletinin denetimine tabidir, deniyor. Fakat alt tarafında da ham afyon istihsali ve ihracı denetime 

dâhil değildir diye istisna edilmiĢtir. Ancak ham vasfı değiĢtirilerek müstahzar afyon suretiyle izharı, 

ithali, ihracı menedilmiĢtir. Afyon ekimi hakkında bir sınırlama yoktur. Yalnız satılması hakkında 

mevcuttur.( ...) Demek istiyorum ki beyaz zehrin üretimine hammadde olan maddeni kâfi derecede 

denetim altında bulunmadığı anlaĢılmaktadır. UyuĢturucu kaçakçılığı memleketin bazı yerlerinde 

daha fazla revaç bulmaktadır. Özellikle Ġstanbul‟da fazladır. Ġstanbul mahkemelerine bu konuda 

gelen davalar gün geçtikçe artmaktadır. Cezalar yeterli değildir. Her ülkede kendi içtimai bünyesine 

ve ihtiyacına göre mevzuatını ayarlamıĢtır. 1949 ve 1950 yıllarında bu suçlar birden bire artmıĢ iki 

misline çıkmıĢtır. Gereken tetkikleri yaparak Ceza Kanunumuzda bunu önleyecek hükümleri vaz 

etmek lazım gelmektedir. Bu konuyu ele alacağız”. (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 496-498)  derken, 

milletvekili Dülger çaresizlik içeren konuĢmasında “Ġstanbul‟da beyaz zehrin açık pazarları vardır. 

O kadar açık pazarları var ki, gündüz vakti polisin gözü önünde serbest vaziyette cereyan etmektedir. 

Bu insanlar bu kadar açık bu ticareti nasıl yapıyorlar diye merak ettik, gazetecilere araĢtırmasını 

yaptırdık, bunların gücü bizim zabıta ve adliye teĢkilatımızdan fazladır. Kaçakçılık büroları eroin 

kaçakçılığı teĢkilatının yanında komik denecek kadar kuvvetsiz ve varlıksızdır. Polisinde eroin 

imalathanelerini yakalamaya kabiliyeti yoktur. Bunun sebebi, eroinin kolay imal edilebilmesidir. Bu 

sebeple eroin imal eden fabrikada çalıĢanları para ile kazanmak lazımdır. Polis eroin imalatı 

yapanları tanıyor, bunları biliyor, ancak delil noksanlığından bir Ģey yapamıyor. Çünkü bunların 

paraları, muhafızları, her türlü imkânları devletten fazla. ArkadaĢlar eroin kaçakçılığı ve iptilası 

korkunç boyutlara ulaĢmıĢtır.  Ben bu konuya dikkat çekmek için sözlü sorumu hükümete sordum‖ 

diyerek bu konudaki aczi yeti dile getirmiĢtir (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 499). Ayrıca Bahadır 

Ülger batıda Türkiye‘nin eroin imal eden ve kaçakçılık faaliyetlerini besleyen bir ülke olarak 

algılandığını ve bunun Türkiye‘nin dıĢ itibarını sarstığını da cümlelerine eklemiĢtir.  Nitekim 

1960‘ların sonlarında Türkiye‘de afyon ve haĢhaĢ üretimi konusu dıĢ politikada kriz oluĢmasına 

sebep olacaktır
5.
 

                                                           
5
 Amerika BirleĢik Devletleri, gençliğini zehirleyen uyuĢturucunun Türkiye üzerinden gelmesinden rahatsız olmaktaydı. 

Bu sebeple de Türkiye‘de afyon ekiminin durdurulmasını istemekteydi. Türk hükümeti, afyon üretimini belirli bir oranda 

sınırlandırmayı kabul etmekle birlikte, tamamen durdurmak istemiyordu çünkü bu ürün ülkenin geniĢ bir bölgesi 

açısından büyük bir ekonomik ve sosyal öneme sahipti. Ġlk olarak 1967‘de afyon ekim alanları kısıtlandı, 1972‘de ise 

tamamen yasaklandı. Ancak Türk kamuoyu bu durumdan rahatsızdı. Ayrıca tıp sektöründe de bir afyon kıtlığı ortaya 

çıktı. Bu nedenle Türkiye 1974‘te yasağı kaldırdığını resmen ilan etti. Amerika BirleĢik Devletleri Türkiye‘nin bu kararını 
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Kaçakçılık üzerine yapılan tartıĢmaların çoğunun, sınırlardan kaçak olarak getirilen ürünler ve 

kaçakçılar ile iliĢkili olduğu daha önce ifade edilmiĢti. Özellikle Türkiye‘nin güney hududundan 

gerçekleĢen kaçakçılık faaliyetleri ve bununla mücadele meclis gündeminde yoğun olarak 

tartıĢılmıĢtır. Genellikle Gümrük ve Tekel Vekâleti bütçesi müzakere edildiğinde meçli gündemine 

gelen bu konu hakkında CHP meclis grubu adına Kars milletvekili Kemal Güven söz almıĢ ve 

hükümetin kaçakçılığı önleyemediğinden bahisle cümlelerine Ģöyle devam etmiĢtir: “(…) Kaçakçılığı 

önlemek için gerekli ve esaslı tedbirler alınmalıdır. Döviz sıkıntısı çekilmediği halde eski devirlerde 

bu derecede hissedilmemekle birlikte bugün memlekete normal ticari usullerle mal ithal etmek 

güçleĢtiği için güney hududumuzda kaçakçılık çok geniĢlemiĢtir. Buna rağmen hükümetin önleyici bir 

tedbir aldığına inandırıcı herhangi bir teĢebbüsüne Ģahit olmamaktayız. (…) Kaçakçılığı önlemek için 

alınacak tedbirler arasında Suriye hükümeti ile hudutta serbest pazar kurma esasını içeren ticari bir 

anlaĢma akdi imkânlarını arama, güney hududundaki askeri ve sivil gümrük teĢkilatını seri ve 

motorlu vasıtalarla takviye hatta bu arada uçaklardan faydalanmak, buğday, et ve sterlin fiyatlarını 

Suriye‟deki fiyatlarla ayarlamak, gümrük muayene memurlarına geniĢ bir takdir hakkı tanımak ve 

kendilerini tatmin etmek gümrük komisyonculuğu yapan kimseler üzerinde hassasiyetle durmak hatta 

bu müesseseye avukatlık gibi amme karakteri taĢıyan bir hüviyet verilmesi gibi hususları ehemmiyetle 

kaydederiz‖ (TBMM Tutanak Dergisi, 1955:764). 

Hatay milletvekili ġemsettin Mulsaloğlu ise aynı konuda: “(…) Muhterem arkadaĢlarım güney 

hudutlarımızdan milyonlarca liralık her türlü mahsulümüz Suriye yoluyla, Beyrut limanından 

tamamen kaçak olarak „reexport‟ yapılmak suretiyle yabancı memleketlere gönderilir. Örneğin Antep 

fıstığı. Bu özellikle gümrük bakımından takibi lazım gelen bir mesele olmakla beraber aynı zamanda 

bizim en sıkıntı çektiğimiz döviz iĢimizle de yakından alakalıdır. Bunu Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

görevlerini yapmadığını ve kaçakçılığa sebebiyet verdiğini veyahut da hudutta kâfi miktarda muhafız 

teĢkilatı bulunmadığını iddia etmek için söylemiyorum. Gümrük muhafaza teĢkilatı ve gümrük 

memurlarımız vardır. Bunlarda vazifelerini yapabildikleri kadar yapıyorlar. Fakat zecri tedbirler bu 

derdin davası değildir. Bunun için sınırda silahlı bir baraj tesis etmektense ekonomik bir baraj 

vücuda getirelim. Ancak bu surette vaziyetin önüne geçebiliriz. (…) Hudut vilayetlerimizde ve 

                                                                                                                                                                                                    
kınarken, temsilciler meclisi ve senato Amerika baĢkanına Türkiye‘ye yapılacak yardımların durdurulması çağrısında 

bulundu. (Sönmezoğlu, 2016: 269). 
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kazalardaki hapishaneler kaçakçılık suçlarından mahkûm ve maznun insanlarla doludur. Bu derdin 

yegâne çaresi iktisadi tedbirlerdir” (TBMM Tutanak Dergisi, 1955: 767-768). 

Gümrük ve Ġnhisarlar Bakanı Çanakkale milletvekili Emin Kalafat verdiği cevapta konuĢan 

milletvekillerinin Ģikâyetlerinin daha çok Türkiye‘ye gelen mallardan değil de giden mallardan 

olduğunu, bu problemin kendi bakanlığının görevi olmayıp iktisadi icaplara tabi olduğunu belirttikten 

sonra kaçakçılığın tabiata, arazinin vaziyetine ve eldeki maddi imkânlarla ilgili olduğunu ve kaçak 

malın dıĢarıda, içeridekinden çok daha fazla fiyata satılmasının kaçakçılara ölümü bile göze alacak 

kadar cesaret verdiğini ifade etmiĢtir (TBMM Tutanak Dergisi, 1955:774). 1918 sayılı kanunda 

1956‘da yapılan değiĢikliklerde gümrük muhafaza memurlarının yetkisi de artırılırmıĢtır (TBMM 

Tutanak Dergisi, 1956:897). 

Kaçakçılık tartıĢmalarına CumhurbaĢkanı Celal Bayar‘da dâhil olmuĢ, mecliste yaptığı bir 

konuĢmada kaçakçılığın önlenmesi iĢinin baĢbakanlığa devrinin olumlu neticeler vereceğini 

beklediğini ifade etmiĢ ve: “Güney illerimizden gerçekleĢen profesyonel kaçakçılık, uzun yıllardan 

beri müzmin Ģekliyle iktisadi istikrarı, ticaret ahlakını sarsmaktaydı. Gümrük muhafaza umum 

kumandanlığı bir tümen halinde jandarma umum kumandanlığı bünyesindedir. Kaçakçılığın mutlaka 

önlenmesi ve bilhassa Suriye hududunda milli menfaatlerimizi istismar için uğraĢan yabancı menfaat 

Ģebekelerinin ortadan kaldırılması bir zaruret halini almıĢtır” demiĢtir (TBMM Tutanak Dergisi, 

1957:4) . 

Gümrük ve Ġnhisarlar Vekâleti Bütçe görüĢmelerinde kaçakçılık yine meclis gündeminde yoğun 

olarak tartıĢılmıĢtır. Mardin milletvekili M. Kamil Boran kaçakçılıkla mücadelede özellikle güney 

hududundaki illerde ilgili kanun ve uygulamaların çok ağır olduğunu ifade ederek halkın gayenin 

kaçakçılığı önlemek mi yoksa kendisine azap çektirmek mi olduğunu anlayamadığını, bu sebeple 

kendisine çokça Ģikâyet mektubu geldiğini belirtmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanından bu konuların tetkikini 

istemiĢ, ĠçiĢleri Bakanı Namık Gedik verdiği cevapta memleket içinde o illerde kaçakçılığı önlemek 

için mayın döĢendiğini, bu sebeple tarlasını ekemeyenlere hükümetin maddi olarak karĢılığını 

verdiğini, Suriye hududundan Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu, kaçakçılıkla mücadelede 

tedbirlere iliĢkin eleĢtirilerin seçim sırasında DP ve hükümetinin uygulamaları aleyhinde menfi bir 

seçim propagandası vasıtası olarak kullanılmak üzere CHP tarafından türetildiğini ifade etmiĢtir 

(TBMM Tutanak Dergisi, 1958:550-558). 



48 
 

 Bölgeye mayın döĢemekle ya da oradaki vatandaĢtan beyanname almakla kaçakçılığın 

önlenemeyeceğini belirten Adana milletvekili Kasım Gülek, kaçakçılığın sebebinin iktisadi olduğunu, 

Türk parasının dıĢarıdaki kıymetinin düĢük olduğunu, bunların çaresi bulunmadıkça kaçakçılığın 

durmayacağını ifade etmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanının okuduğu CHP beyannamesinde mayınların 

kaldırılacağı ifadesinin bir seçim propagandası olduğu yönündeki eleĢtirisine de cevap veren Gülek, 

kaçakçılığı önlemek için iktisadi tedbirler alınarak ―evet mayınları kaldıracağımızı söyledik‖ demiĢtir 

(TBMM Tutanak Dergisi, 1958:596-597).  

Sonra sözü BaĢbakan Adnan Menderes almıĢ ve : ―ArkadaĢlar, hudutlarımızda kaçakçılık bugün 

değil, daima mevcut olagelmiĢtir. Paraların iç alım gücü ile dıĢ alım gücü arasında fark olduğunda 

bütün memleketlerde bu böyle olmuĢtur. Suriye, Irak, Ġran hududumuz oldukça geniĢtir ve bütün bu 

hudut bölgesinde kaçakçılığı önlemek için esaslı tedbirler lazımdır. (…) Güney vilayetlerimizde 

aldığımız tedbirleri daha da sıklaĢtıracağız. Ġktisadi tedbirlere ek olarak zabıta yoluyla sınırlarımızı 

muhafaza etmek üzere alınacak tedbirlerin etkili olmadığı iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz. 

Göreceklerdir ki kaçakçılığı tedbirlerimizle azaltacağız. Alınacak tedbirlere tahammül etmek ve bunu 

partiler arası bir müzayede ya da münakaĢa mevzuu yapmamak gerektir. Ben muhalefetten 

memleketin yüksek menfaatlerini korumak hususunda alacağımız tedbirlerde bize zahir olmalarını 

rica ederim‖ diyerek kaçakçılığa karĢı izledikleri politikayı savunmuĢtur (TBMM Tutanak Dergisi, 

1958:598). Memlekette et sıkıntısının yaĢanması konuyu yine kaçakçılığa getirmiĢ,  CHP meclis 

grubu adına Hatay milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğlu yaptığı konuĢmada dokuz bin kilometreden 

fazla olan deniz ve kara hudutlarımızda kaçakçılığın son senelerde korkunç boyutlara ulaĢtığını, tel 

örgüler ve mayın tarlalarının bu derde deva olmayacağını belirttikten sonra kaçakçılığın sermaye 

yatırılarak efsanevi bir kâr temini olarak düĢünülen bir fiil haline geldiğini ifade etmiĢtir. Her gün 

çarĢı pazarda görülen et, yağ, peynir ve zirai ürünlerin artık görülmemesinin sebebinin kaçakçılık 

olduğunu, zabıta tedbirlerinin bu faaliyeti önlemeye yetmediğini belirterek kaçakçılığın sebebinin 

Suriye parasının Türk parasından daha değerli olmasından kaynaklandığını ifade etmiĢtir
6
. Urfa 

milletvekili Abdullah Köksel ise meselenin partiler üstü bir mesele olduğunu, alınan tedbirleri uygun 

bulmakla birlikte uygulamada bazı noksanlıklar bulunduğunu, köylünün malını satmak için 

kilometrelerce yol gittiğini, belirlenen sahanın daha az olması gerektiğini belirtmiĢtir (TBMM 

                                                           
6 
Ġstanbul dıĢ ticaret odasının hazırladığı bir raporda tüccarların en büyük dertlerinin kaçakçılık olduğu belirtilmiĢ, tiftik,  

koyun, sadeyağ, yapağı, mercimek, badem ve fıstık gibi ürünlerin güney sınırlarından dıĢarı çıktığı, 70 liralık bir koyunun 

200 liraya çıktığı, döviz vererek alınan ilaçların bile kaçırıldığını ifade etmiĢlerdir. (Cumhuriyet, 5 Mayıs 1956). 
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Tutanak Dergisi, 1958:966,972). Mardin milletvekili Mehmet Ali Arıkan ise kaçakçılıkla mücadele 

etkin olabilmek için bu fiilin olduğu illere tecrübeli idareciler gönderilmesi gerektiğini tavsiye 

etmiĢtir
7
 (TBMM Tutanak Dergisi, 1958: 137).  

TBMM‘de yine Gümrük ve Ġnhisarlar Bakanlığının Bütçe görüĢmelerinde çıkan tartıĢmalarda, tedbir 

olarak sınıra döĢenen mayınlara bir eleĢtiri de CHP meclis grubu adına Ahmet Sırrı Hocaoğlu‘ndan 

gelmiĢtir. Kaçakçılığı önleme bahanesiyle köylünün yüzbinlerce dönüm toprağının elinden alındığını 

aktardığı konuĢmasında Hocaoğlu, sınırda kaçakçı olduğu gerekçesiyle yüzlerce vatandaĢın 

öldürüldüğünü, toprakların istimlak edilmeyip zorla köylüden alınarak üzerindeki mahsullerin de 

ücretlerinin verilmediğini, ülkede can ve mal güvenliği kalmadığını belirtmiĢtir. Ġnhisarlar vekilinin 

sorumluluğun ĠçiĢleri Bakanlığına ait olduğunu söylemesinin manasız olduğunu çünkü yapılan 

kaçakçılığın gümrük kaçakçılığı olduğunu, dolayısıyla bundan Gümrük ve Ġnhisarlar Vekâletinin de 

sorumlu olduğunu belirtmiĢtir (TBMM Tutanak Dergisi, 1960: 807).  

Sınırlar dıĢında hava limanlarında ya da deniz yoluyla veyahut da denizlerde de kaçakçılık vakaları 

görülmüĢtür
8
.  

3. Sonuç  

Kaçakçılık, adli ve idari alandaki boĢluklar sebebiyle yapılması olanaklı hale gelen ve yapanlar 

tarafından suç değil bir geçim kaynağı ve bir meslek olarak kabul edilen, sadece ulusal düzeyde değil 

uluslararası düzeyde kamu düzenini bozan önemli bir güvenlik sorunudur. ÇeĢitli türlerin alınıp 

satılması ve sınırlar arası yer değiĢtirmesi Ģeklinde yapılabilen, canlı ya da cansız, değiĢik eĢyalar ya 

da eĢyaların değeri üzerinden kâr payı yüksek bir suç olan kaçakçılık,  Anadolu coğrafyasında 

oldukça eski tarihlere kadar yapılan bir faaliyet olmuĢtur. Dolayısıyla cumhuriyetten önce de sonra da 

Türkiye bu sorunla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Uzun süren savaĢlardan çıkan yeni Türk devleti, 1923-

1930 yılları arası büyük oranda asayiĢ ve otoriteyi sağlama mücadelesi vermiĢtir. Bu yıllarda 

kaçakçılık tüm hızıyla devam etmiĢ, bu suçla mücadele için tedbirler alınmıĢ ve yasal düzenlemeler 

                                                           
7
 Kaçakçılıkla mücadele de baĢarı gösteren valilere takdirname verilmiĢtir (CDA, Fon Kodu: 30.18.1.2., Yer No: 

149.28.13). 
8 

Sahil kaçakçılığı cumhuriyetin ilk yıllarından beri yapılmakta olan bir fiil olup (CDA, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 

180-242-18, 29.5.1928) bu konuda basına yansıyan haberlerden bazıları Ģunlardır: Vapurla ipekli kumaĢlar ve çeĢitli 

eĢyalar taĢıyan kaçakçılar yakalandı (Cumhuriyet, 7 Ekim 1953). Antalya‘dan gemilerle kasaplık havyan kaçıran Yunanlı 

Ģebeke Türk görevliler tarafından yakalandı. (Cumhuriyet,  25 Temmuz 1956). 
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yapılmıĢtır. Halkevleri yoluyla halktan kaçakçılıkla mücadelede destek istenirken, siyasi otorite 

sonraki yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda üzerinde değiĢiklikler ve eklemelerin yapıldığı 

―Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun‖u kabul etmiĢtir. 1932 tarih ve 1918 sayılı bu kanun, 

1932-1960 yılları arasında 1933, 1934, 1938, 1940, 1948, 1956, 1959 ve 1960 yıllarında değiĢikliğe 

uğramıĢ ve 2003 yılına kadar da yürürlükte kalmıĢtır. Ancak ülke sınırlarının geniĢliği, güvenlik 

güçlerinin sayıca yetersizliği, kıyılarda kaçakçıyı yakalamak veya etkisiz hale getirmek için hızlı 

motorların olmayıĢı ve kaçakçılara karĢı gümrük memurlarının elinde güçlü silahlar bulunmaması 

Ģeklinde teçhizatın yetersizliği, kaçakçılıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasını engellemiĢtir.  II. 

Dünya SavaĢı yıllarında savaĢ ekonomisinin de sonucu olarak ülke içinde karaborsa ve kaçakçılık 

faaliyetleri yoğun olarak görülmüĢtür. DP döneminde liberal ekonomi modeli esas alınmıĢ, ülkede 

vergi kaçakçılığı devlet için önemli bir sorun haline gelirken, özellikle güney sınırlarında kaçakçılık 

faaliyetleri devam etmiĢ, her ne kadar sınır bölgesinde belirli bir alana mayın döĢemekten, sınırda 

canlı hayvan satıĢının yasaklanmasına, beyanname usulünden kaçakçıları bildirenlere ikramiye 

verilmesine kadar devlet pek çok tedbir almıĢ, kaçakçılık suçunu iĢleyenlere yasal düzenlemelerle on 

beĢ yıla kadar ağır hapis ve ağır para cezaları getirilmiĢse de bu fiilin önü alınamamıĢtır. ArĢiv 

belgelerindeki sayılara göre hazırlanan ve Ek‘te verilen tabloda 1950‘lerin ortalarında kaçakçılık 

suçunda vaka ve buna paralel olarak kaçakçı sayısının oldukça arttığı, zamanla yapılan mücadele 

sonucu bu sayının azalma gösterdiği görülmektedir. Bu suçun önlenememesinde toplumun ahlaki 

değer algısı ile birlikte bireylerin kaçak varlıkların ülkenin toplum huzuruna ve sağlığına, kamu 

düzenine verdiği zararların bilincinde olmamaları önemli bir etken olmuĢtur. Ekonomi politikalarında 

istenilen sonuçların elde edilememesi ve döviz kıtlığının yanı sıra bir baĢka etken ise kaçakçılığın 

men‘i ve takibi konusunda yetkili ve görevli olan mercilerin görevlerini hakkıyla yerine 

getirmemeleri olarak gösterilebilir. Nitekim arĢiv araĢtırmasında ve basında yer alan haberlerde, 

kaçakçılık suçuna bazı emniyet mensuplarının, mülki amirlerin, gümrük memurlarının hatta varlıklı 

kimselerin de karıĢtığına dair belge ve bilgilerle karĢılaĢılmıĢtır. 1950-1960 yılları arası kaçakçılıkla 

mücadelede DP çok ciddi tedbirler almıĢ olmakla birlikte bu mücadele, TBMM tutanaklarından 

anlaĢılacağı üzere zaman zaman iktidar-muhalefet arasında bir seçim propagandası haline de 

getirilmiĢtir. Kaçakçılık suçlarına kesin, hızlı ve ağır bir cezalandırma yapılması kaçakçılığın halk 

nezdinde meĢru bir yaĢam tarzı olduğu algısını düzeltilebileceği gibi,  kaçakçılığa zemin hazırlayan 

ortamların yok edilmesi ve ilgili kamu idarelerinin çağın gereklerine uygun bilgi, teknoloji ve iĢinin 

ehli personelle çalıĢması da bu suçla mücadelenin baĢarısını artırabilecektir.   
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Özet 

ÇalıĢmanın amacı, mobil cihaz perakendecilerinin bütüncül kanal yaklaĢımına bakıĢ açılarını ve 

uyum düzeylerini anlamak ve yaklaĢımın müĢterilere ne gibi faydalar sunduğunu ortaya çıkarmaktır. 

KeĢifsel nitelikte tasarlanmıĢ olan çalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemleri ve yarı yapılandırılmıĢ 

mülakat tekniği uygulanmıĢtır. Yöntemin kullanılmasındaki amaç mobil cihazlar pazarında müĢteriye 

sunulan faydaların keĢifsel olarak ortaya koyulması olmuĢtur. Bu kapsamda yargısal örnekleme 

tekniği ile Türkiye‘nin yerli akıllı telefon üreticisi olan bir firmadan bütüncül kanal yaklaĢımı ve 

mobil cihazlar konularında bilgili kiĢileri ile görüĢülmesi hedeflenmiĢtir. Buna bağlı olarak Akıllı 

Telefon, Mobil ve IOT Cihazlar Pazarlama ve Ürün Yöneticisi, E-Ticaret Uzmanı ve Perakende 

Pazarlama ve MüĢteri Deneyimi GeliĢtirme Departmanlarından dört (4) kiĢi ile mülakat 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın tek bir firma özelinde ve yargısal örnekleme tekniği ile belirlenen 

Ģahıslarla gerçekleĢtirilmiĢ olması ve örneklem evreninin büyük bir bölümünü kapsamıyor olması 

çalıĢmanın kısıtlarını oluĢturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre mobil cihazların öncelikli 

faydasının, müĢterilerin bütüncül kanal entegrasyonunda diğer tüm pazarlarla da etkileĢimi artırmak 

olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca firmaların müĢteri merkezli davranması, zaman, mekân, azalan risk 

gibi birçok kriterin de müĢterilere bütüncül kanal faydası sağladığı belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 

bütüncül kanal altyapısının halen daha tam olarak yerleĢmemiĢ olmasının müĢterilerin her kanalda tek 

bir müĢteri olarak algılanamaması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Hem müĢteri hem de iĢletme 

mailto:bozkaya@thk.edu.tr
mailto:keti.ventura@ege.edu.tr
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faydalarının en üst düzeye çıkarılabilmesi için bütüncül kanal altyapısının iyileĢtirilmesi gerektiği, bu 

durumun kazan – kazan iliĢkisinin daha kuvvetli bir Ģekilde gerçekleĢmesine olanak sağlayacağı 

gözlenmektedir. 

Jel Kodları: L81, M31, M10 

Anahtar Kelimeler: Bütüncül kanal, perakende, mobil cihazlar, e-ticaret, tüketici 
 

The Omnichannel Approach with a Retailer Outlook and Consumer: The Case af a Mobile 

Devices Firm 

Abstract 

The present study aims to explore the perspectives and adaptation levels of mobile device retailers 

towards omnichannel and to determine the benefits offered by the approach for the customers. The 

study adopts a explorative method, using qualitative research methods and semi-structured interview 

technique. This method has been used to unravel the benefits for the customer in mobile device 

market in a explorative approach. In this respect, we aimed to interview representatives with a certain 

degree of awareness about omnichannel and mobile devices from a smart phone manufacturer based 

in Turkey using purposive sampling method. As a result, interviews have been made with 4 people 

from the department of Smart Phone, Mobile and IOT Devices Marketing and Product Manager, E-

Commerce Specialist and Retail Marketing and Customer Experience Development. The fact that the 

interviews have been made with people selected by purposive sampling method, included only one 

firm and thus has excluded a significant portion of the sampling, are the limitations of the study. 

Results reveal that the primary benefit of mobile devices is increasing the interaction between the 

customers of all other markets in terms of omnichannel integration. Furthermore, various factors such 

as customer-oriented behavior of firms, time, space and decreasing risk offer benefits for the 

customers. On the other hand, the fact that omnichannel infrastructure is not still well established 

causes a problem: the customers cannot be perceived as a single customer in each channel. It has been 

observed that omnichannel infrastructure has to be improved to maximize the benefits for the 

customers and firms, which will in turn, provide a win-win situation. 

Jel Codes: L81, M31, M10 

Keywords: Omnichannel, retail, mobile devices, e-commerce, consumer 
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GiriĢ 

Dünya genelinde, internet kullanıcısı olan nüfusun genel nüfus içerisindeki oranına bakıldığına 

internete giriĢin oransal olarak daimi artıĢ gösterdiği gözlemlenmektedir. 2016 yılında 7.4 milyar olan 

dünya nüfusunda internet kullanıcısı oranı %46 (3.4 milyar) iken, 2019 yılına gelindiğinde 7.53 

milyarlık dünya nüfusunun %51,2 (3.9 milyar)‘sının internet kullanıcısı olduğu gözlemlenmektedir. 

Bununla birlikte 2016 yılı itibarıyla 1.6 trilyon dolar iĢlem hacmine sahip olan e-ticaret pazarı, 2019 

yıl tahminlerine göre 3,5 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne eriĢecektir. Türkiye‘de döviz kuru ve 

küresel boyutta yaĢanan geliĢmelerin etkileri dikkate alındığında büyüme oranlarında bir önceki yıla 

göre durağanlık göstermesi beklenmesine rağmen TL bazında %42, dolar bazında %7‘lik bir 

büyümeye konu olmuĢtur (Dicle vd., 2017; Dicle vd., 2019). Bununla birlikte küresel perakende e-

ticaret pazarında yıllara göre değiĢim Grafik 1‘de gösterildiği Ģekildedir (Chevalier, 2021). 

 

Kaynak: Chevalier, S. (2021). Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2024. 

Türkiye‘de ise toplam e-ticaret içerisinde perakendenin payının %64 olduğu, 2020 yılında e-ticaret 

hacminin %66, e-ticaret sipariĢ sayısının ise %68 arttığı gözlenmektedir (Ticaret Bakanlığı, 2021). 

Mobil cihazların tüketiciye ticari faaliyetlerinde birçok kolaylık sağladığı dikkate alındığında 

özellikle perakende sektöründe bütüncül kanal deneyiminin önemi daha da artmaktadır. Web sitesi 

mobil ile uyumlu olmayan iĢletmelerin site ziyaretçilerinin %61‘i ticari faaliyetlerine mobil uyumlu 

rakip iĢletme siteleri üzerinden devam etmektedir. 3,5 milyarlık sosyal medya kullanıcısı olan dünya 

nüfusunun 2,8 milyarlık bölümü online alıĢveriĢ yapanlardan oluĢmaktadır. Türkiye‘de ise e-ticarette 

sırası ile giyim, elektronik, yemek sipariĢi, seyahat/konaklama ve kitap kategorilerinde alıĢveriĢ 
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gerçekleĢtirilmektedir (Dicle vd., 2019). E-ticaretin seyretmekte olduğu yükseliĢ trendi dikkate 

alındığında mobil ticarete odaklanmak bir tercihten öte zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. 

Bütüncül kanal yaklaĢımının günden güne önem kazanmasında tüketici davranıĢlarındaki değiĢimler, 

alım gücü, mobilite artıĢı gibi faktörler dikkat çekmektedir. Fiziksel mağazaları ziyaret eden 

kullanıcıların %50 ila %60 oranında değiĢen bir kesimi ürün karĢılaĢtırmaları için de mobil 

cihazlarını kullanmaktadır. Ayrıca yine fiziksel mağaza ziyaretçilerinin yarısına yakınının mağazayı 

ürün ya da hizmet satın almak için değil, ürünü araĢtırmak ve kıyaslama yapmak maksadı ile ziyaret 

ettiği gözlemlenmektedir (Kang, 2018). Fakat bununla birlikte fiziksel mağazadan alıĢveriĢ 

yapanların oranı da yıllar içerisinde ciddi bir azalma ya da artıĢ eğilimi göstermemektedir 

(Kazançoğlu vd., 2017). Bu durum ürünü görerek, temas ederek satın alma davranıĢı sergileyen 

müĢterilere hitap eden fiziksel mağazalar ile çevrimiçi satın alma davranıĢı sergileyen müĢterileri göz 

ardı etmeden tüm kanalları entegre etme gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Göstergelerden 

anlaĢıldığı üzere bütüncül kanalın artan önemi kavramı ve faydalarını kapsamlı Ģekilde anlamayı 

ihtiyaç haline getirmektedir. Buna göre konu çalıĢma mobil cihaz perakendecilerinin bütüncül kanal 

yaklaĢımına bakıĢ açılarını ve uyum düzeylerini anlamayı ve yaklaĢımın müĢterilere ne gibi faydalar 

sunduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

1. Bütüncül Kanal YaklaĢımı 

Söz konusu kanal stratejisi ―omni‖ kavramı ile iliĢkilendirilmektedir. Omni kavramı ise Latince 

kökenli bir kelime olup Türkçe‘de her Ģey, hep, tüm, bütün gibi kelimelere karĢılık gelmektedir. 

Öncül çalıĢmalarda, omni kavramının kanallar arasındaki farkın daha anlaĢılır Ģekilde tanımlanmasına 

yardımcı olması için Türkçe karĢılık olarak bütüncül kelimesi ile eĢleĢtirildiği görülmektedir. 

Buradan hareketle uluslararası literatürde omnichannel olarak kullanılan kavramın Türkçe literatüre 

bütüncül kanal olarak yerleĢmeye baĢladığı görülmektedir (Hüseyinoğlu, 2017). 

Çevrimiçi satıĢların hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermesi, müĢteri davranıĢlarının değiĢen doğası çoklu 

ve/veya çapraz kanalların yetersiz kalmasını ve bütüncül kanal yaklaĢımının önem kazanmasına 

vesile olmuĢtur. Sayıca çok olan mevcut kanalların, müĢteri temas noktalarındaki tecrübelerini 

artırmak ve performansa olumlu etki etmek amacı ile entegre edilerek servis edilmesi/kullanılması 

olarak açıklanabilmektedir (Hüseyinoğlu, 2017). GeliĢmiĢ bir yaklaĢım olarak bütüncül kanal 

yaklaĢımı müĢterilerin ve markanın kanallar arasında ayrım gözetmeden davranıĢ sergilemesini 

sağlamaktadır. MüĢteriler arzu ettikleri hizmetleri ve/veya ürünleri fiziksel ya da çevrimiçi mağaza 



58 
 

ayrımı farkı olmadan araĢtırma, inceleme, deneyimleme ve sipariĢ verme fırsatını yakalamaktadır. 

Markalar da operasyonel süreçlerinin tamamında kanallar arası farkı ortadan kaldırarak tedarik ve 

temin tahsis etme esnekliğine eriĢmektedir. Mağaza, telefon, bilgisayar, katalog ve e-ticaret 

mağazalarının entegrasyonu ile birlikte müĢteriler markanın sunmuĢ olduğu ürün evtanterine ve 

fiyatlandırmasına kanal farkı olmadan eriĢim sağlamaktadır. MüĢteri, markayla olan iletiĢim ve ticari 

giriĢim davranıĢlarının temin ve iade gibi süreçlerde kanal farkı göz etmeksizin davranıĢ 

gösterebilmektedir. MüĢteriler böylelikle, karĢısındaki markaya iliĢkin farklı kanallar yerine tek bir 

marka görmektedir. Markalar da kullanıcılarını stratejik ve operasyonel süreçlerde tek bir müĢteri 

olarak görmekte ve buna göre davranmaktadır (Hübner vd., 2016; Dicle vd., 2017; Beck, Rygl, 2015). 

Bütüncül kanal ile birlikte fiziksel temas noktaları, geleneksel dijital temas noktaları ve geliĢmekte 

olan dijital temas noktaları ilham yaratılması, seçim ve onay, satın alma ve ödeme ve tekrar 

gereklilikler için kategorik olarak ele alınmaktadır. Buna göre farklı temas noktaları konu iĢlem 

basamaklarına göre Tablo 1‘deki gibi tanımlanabilmektedir; 

Tablo 1: ĠĢlem Basamaklarında Temas Noktaları 

ĠĢlem 

Basamakları / 

Temas Noktaları 

Fiziksel Temas Noktaları 
Geleneksel Dijital 

Temas Noktaları 

GeliĢmekte Olan Dijital Temas 

Noktaları 

Ġlham Yaratma 
Önceki deneyimler, TV, 

radyo, aile ve yakın çevre 

Kullanıcı yorumları, 

bloglar, Youtube, 

Pinterest 

Kitle kaynak teklifleri 

Seçim ve 

Onaylama 

Mağaza içi etkileĢim ve 

gösterimler, e-posta 

gönderimleri, haftalık 

önerge bildirimleri, 

ürünlerin paketlenmesi 

Perakendecilere ait 

web siteleri, 

imalatçılara ait web 

siteleri 

KiĢiselleĢtirilmiĢ e-postalar, QR 

kod, mağaza içi kiosklar, aboneler 

için teslimat kutuları, dijital raflar, 

imalatçılara ait mobil 

uygulamalar, perakende mobil 

uygulamaları 

Satın Alma ve 

Ödeme 

Mağaza içinde 

kullanılabilir kupon ve 

anlık indirimler, yardım 

alarak satın alma iĢlemleri 

 

Mobil ödeme, uyarlanabilir 

fiyatlandırma, içeriğe dayalı mobil 

kuponlar ve anlık bildirimler, 

hareket halinde ödeme, talebe 

uygun yerel teslimat modelleri 

Tekrar 

Gereklilikleri 

MüĢteri iliĢkileri, sadakat 

programları, arkadaĢlara ve 

aileye tavsiye 

 

Blog ve sosyal medya gönderileri, 

düzenli abonelikler, mobil 

sadakat, çevrimiçi ürün 

değerlendirme 

Kaynak: Dicle, E., Avcı, Y. E., Gülyurt, L. (Ed.). (2019). E-Ticaretin GeliĢimi, Sınırların AĢılması ve Yeni 

Normlar 2019. Deloitte Digital ve TÜSĠAD, s.101. 
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1.1. Bütüncül Kanala GeçiĢ Süreci 

Çok sayıda kanalın müĢterilerle etkileĢim noktasında daha entegre bir yapıda faaliyet göstermesi 

olarak açıklanan bütüncül kanal yaklaĢımında çoklu kanalın geniĢlemiĢ yapısına ek olarak müĢteriye 

ve markaya ilave kazanımlar da sağlamaktadır. MüĢterilerin kanallar arasında maruz kalmıĢ olduğu 

sınırları ortadan kaldıran bütüncül yaklaĢım, kapsamı geniĢleterek marka iletiĢimi 

kuvvetlendirmektedir (Kazançoğlu vd., 2017). Tablo 2 her iki kanal arasındaki temel farklılıkları 

yaklaĢımların yönetim süreçleri açısından ortaya koymaktadır. 

Tablo 2: Çoklu Kanal ile Bütünsel Kanal YaklaĢımın Farklılıkları 

 Çoklu Kanal YaklaĢımı Bütüncül Kanal YaklaĢımı 

Kanalın Odak Noktası Yalnızca interaktivite Hem interaktivite hem kitlesel 

iletiĢim 

Kanal Kapsamı Fiziki ve fiziki olmayan mağaza, 

doğrudan iletiĢim (perakende 

kanallar) 

Fiziki ve fiziki olmayan mağaza, 

doğrudan iletiĢim (perakende 

kanallar); akıllı telefon, tablet, 

uygulamalar (mobil kanallar); TV, 

radyo vb. (kitle iletiĢim kanalları) 

Kanalların Ayrımı EtkileĢimsiz, bağlantısız 

kanallar 

Sorunsuz deneyim sağlayan 

entegre(güçlü bağ sahibi) kanallar 

MüĢteri ĠliĢkileri Odağı 

(Marka – Kanal Bağı) 

Yalın (MüĢteri – Perakendeci 

Odaklı) 

Değer (MüĢteri – Perakendeci – 

Marka Odaklı) 

Kanal Yönetimi Her bir kanal için bağımsız 

kanal yönetimi 

Çapraz, etkileĢimli ve bütünleĢik 

kanal yönetimi 

Amaçları Her kanal özel satıĢ, performans 

ve deneyim amacı 

Bütüncül ve kanallar arası toplam 

satıĢ, toplam performans ve toplam 

müĢteri deneyimi amacı 

Kaynak: Verhoef, P. C.,Kannan, P. K., Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-

channel retailing introduction to the special issue on multi-channel retailing. Journal of Retailing, 91, 

(2), 176. 

 

Çoklu kanal ile bütüncül kanal arasındaki farklılıklar, süreç içerisinde hızla geliĢen biliĢim 

teknolojisi, bilgisayar sanayi ve akıllı sistemlerle paralellik gösteren tüketici davranıĢları olmuĢtur. 

Hıza ve çabuk eriĢime adaptasyon, iĢletmelerin de müĢteri iletiĢiminde aynı kanalları kullanmasını 

zorunluluk haline getirmiĢtir. Bütüncül kanal yaklaĢımı ile birlikte müĢteriler kanallar arasında 

gezinirken kaybolmak yerine, bıraktığı izlere çabuk eriĢim istemektedir. Ayrıca yine müĢteriler çoklu 

kanalda birbirinden bağımsız olan marka kanallarını, bütüncül yaklaĢımda tek bir ağ içerisinde yer 

alan farklı platformlar olarak görmektedir. 

  



60 
 

 

1.2. Tüketim AlıĢveriĢ Eğilimleri 

Bütüncül kanal yaklaĢımının dağıtım stratejilerine de yeni bakıĢ açıları kazandırdığı gözlenmektedir. 

Fiziksel ve çevrimiçi mağazanın, posta, sms, uygulamalar, bilgisayar gibi kanalların entegre olması 

ile birlikte internette araĢtırıp mağazadan alma, mağazada beğenip internetten alma, uygulamadan 

araĢtırıp bilgisayardan alma, bilgisayarda rezerve edip mağazadan alma gibi çeĢitli kombine kanal 

deneyim seçenekleri ortaya çıkmıĢtır (Hübner vd., 2016). 

Webrooming ve showrooming kavramları ise bütüncül kanal yaklaĢımın hâkim uygulama 

yaklaĢımları olması ile birlikte tüketiciler tarafından ağırlıklı olarak kullanılan/öne çıkan alıĢveriĢ 

eğilimleri olarak açıklanmaktadır. Söz konusu kavramlardan showrooming Kotler tarafından, 

araĢtırmanın fiziksel mağazadan yapılıp ürün/hizmetin internetten alınması olarak açıklanmaktadır. 

Webrooming ise; araĢtırmanın internetten yapılıp ürün/hizmetin fiziksel mağazadan alınması olarak 

açıklanmaktadır (Kotler, 2018). Kanallardaki kesintisiz bağlantı müĢterilerin arama, kıyaslama ve 

satın alma süreçlerinde hâkimiyetlerini artırmıĢtır. Bu durum kontrol edilmesi zor hatta neredeyse 

imkânsız bir bütüncül kanal sistemi yaratmaktadır. Bu nedenle müĢteri temas noktalarını artırmak ve 

reklam amaçlı mesajları mobil uygulamalarla etkileĢimli hale getirmek önem arz etmektedir 

(Verhoef, 2015). 

Fiziksel mağazaların yoğunluğu, seçeneklerin çokluğu dikkate alındığında müĢterin arzu ettiği ürüne 

ulaĢması zor olmakta, kafa karıĢıklığı markanın gözden kaybolmasına ve arzu edildiği gibi fark 

edilmemesine yol açmaktadır. Benzer Ģekilde fiziksel temas olmaksızın satın alma davranıĢı 

göstermekten kaçınan tüketici kitlesi de ulaĢılabilir ve zaman kısıtı gibi sorunlarından ötürü markaya 

ulaĢamamakta, arzu ettiği faydayı istediği konumda yakalayamamaktadır. SoLoMo olarak kısaltılan 

―iĢbirliği ve paylaĢma özelliği (sosyal)‖, ―konuma dayalı iĢlevler (lokasyon)‖ ve ―hareket halinde 

kullanım özellikleri (mobil)‖ olarak açıklanan kavram, müĢterilerin üç bileĢen vesilesinde rahatlıkla 

izlenmesini ve tanınmasını sağlamaktadır. Bu noktada önemli uygulama faaliyeti ise webrooming ile 

showrooming alıĢveriĢ eğilimlerinin entegre edilmesidir. Sanal uygulamalar ile fiziksel mağazada 

bulunan müĢteri ile temasa geçilmesi, sanal mağazaya eriĢebilir durumda olan müĢterinin iĢe fiziksel 

mağaza koĢullarını elde etmiĢçesine davranıĢ sergilemesi sağlanmalıdır (Kotler vd., 2018). 
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1.3. Tüketici BakıĢ Açısı ve Faydaları 

Perakende tüketimde fiziksel mağazalar, mobil uygulamalar, kataloglar, satıĢ bültenleri, sms, e-posta, 

destek hattı, paylaĢım siteleri, çevrimiçi mağazalar markalar için müĢteri ile temasta kanal sayısını 

nitelemektedir. Bu kanalların nicel olarak fazlalığı çoklu kanal yaklaĢımı olarak açıklanırken, tüm bu 

kanalların entegre biçimde müĢteriyi merkeze alarak hizmet vermesi bütüncül bir yaklaĢımı ifade 

etmektedir. Çoklu kanal yaklaĢımında müĢteriyi her kanalda ayrı ayrı yakalamak gerekirken, bütüncül 

yaklaĢımda bu durum herhangi bir kanal üzerinden tek seferde gerçekleĢebilmektedir. Bu noktada 

iĢletmeleri çoklu kanal uygulamalarını entegre etmeye iten ve tek bir kanalda her defasında yeniden 

var olmak yerine her kanalda tek bir müĢteri olarak var olma kaygısı bütüncül kanal yaklaĢımın 

kuvvetlenmesine sebep olmuĢtur (Aydın vd., 2017). 

Konuya iliĢkin gerçekleĢtirilen çalıĢmalar dikkate alındığında bütüncül kanal yaklaĢımının farklı 

bakıĢ açıları ile tartıĢıldığı görülmektedir. ÇağdaĢ tüketici kimliğinin fiziksel mağaza etkinlikleri, 

çevrimiçi mağaza yapıları ve mobil taramaları birbirine birleĢtiren gerçek ve dijital etkinliğin 

karıĢımını talep ettikleri varsayımı ile Peltola vd. (2015) gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada yedi adet Fin 

perakendeci ile mülakat yapmıĢtır. DeğiĢen tüketici davranıĢlarının sadece hizmetleri değil, 

organizasyon yapısını ve tedarik zincirini de etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca müĢteri 

deneyimi baĢarısının kesintisiz müĢteri temas noktaları ile organizasyon kültürü, fiyatlandırma, 

operasyon ve iletiĢim birliğinde yattığı ifade edilmiĢtir. 

Ġngiltere kadın giyim ve Almanya teçhizat pazarlarında yapılan bir çalıĢmada perakendecilerin 

kanalları üzerindeki varlığın hem mağaza satıĢlarını hem de toplam satıĢları arttırdığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Yine mağaza dıĢı satıĢların %95‘inin mağaza satıĢlarını da arttırdığı, haftada en az 1 kez 

çevrimiçi alıĢveriĢ yapan bireylerin çevrimiçi kanalları daha az kullananlara göre alıĢveriĢ yapma 

ihtimallerinin %30 daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca ilk etapta çevrimiçi araĢtırması sonra 

satın alması yapılan ürünlerin, direkt mağaza üzerinden alınan ürünlere göre ürün değeri bakımından 

%55 daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Giddes vd., 2014). 

Yine aynı çalıĢmada (Giddes vd., 2014) tüketicilerin bütüncül kanal faydaları üç ana baĢlık altında 

ifade edilmiĢtir. Bunlar; bilgiye kolay eriĢim, seçim seçenek ve hürriyet geniĢliği, zaman ve satın 

alma açısından kolaylık olarak ifade edilmiĢtir. Ayrıca bütüncül kanalın pazarı yeniden Ģekillendirip 

geniĢlettiği belirtilmiĢ olup, çevrimiçi alıĢveriĢ yapan tüketicilerin yaklaĢık olarak %25‘lik diliminin 
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mevcut satın almalarını yerel mağazalardan yapamayacağını ifade etmiĢtir. Bununla birlikte 

alıĢveriĢlerin %63‘ünün birden fazla kanal üzerinden gerçekleĢtiği, her üç tüketiciden birinin son 

satın alımlarından birden fazla kanal kullandığı gözlenmiĢtir. 

Cao ve Li (2015) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada ABD‘de 71 perakende firması incelenmiĢtir. 

Buna göre bütüncül kanalı kullanan firmaların tek bir kanala yoğunlaĢan firmalardan daha fazla fayda 

sağladığı, marka bilinirliğini artırdığı için müĢterilerin yeni kanaldan satın alma riskini azalttığı 

gözlenmiĢtir. 

Haziran 2015 ile Ağustos 2016 arasında 14 ay süren ve 46.000 tüketicinin dâhil edildiği araĢtırmaya 

göre bütüncül kanal müĢterilerinin iĢletmeler açısından daha değerli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmada bütüncül kanal müĢterilerinin yalnızca mağaza müĢterilerine göre %4, tek kanal 

müĢterilerine göre ise %10 daha fazla harcama yaptıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca kullanılan her 

ek kanalda tüketicilerin daha da fazla harcama yaptıkları gözlenmiĢtir. Dörtten fazla kanal kullanan 

müĢterilerin, tek bir kanal kullananlara kıyasla mağazalarda ortalama olarak %9 daha fazla harcama 

yaptığı anlaĢılmaktadır (Sopadjieva vd., 2017). 

Fiziksel mağazaların perakende hedefi olarak talep yaratma ve operasyonel verimlilikte fayda 

sağlayıp sağlamadığının araĢtırıldığı çalıĢmada (Bell vd., 2017) fiziksel mağazaların genel ve 

çevrimiçi kanallardaki talebi arttırdığı, ortalama olarak daha yüksek hizmet maliyetine sahip 

müĢterileri çekerek diğer kanallarda operasyonel yayılımı sağladığı, geri dönüĢleri azaltarak 

operasyonel verimliliği arttırdığı ve firma ürünlerine en fazla ihtiyaç duyan müĢterilerle iliĢkileri 

kurarak talebi ve operasyonel faydayı arttırdığı gözlenmektedir. Bununla birlikte kanal farkındalığını 

ve marka bilinirliğini de arttırdığı anlaĢılmaktadır. 

ĠletiĢim merkezleri bağlamında faydaların ve zorlukların ele alındığı çalıĢmada (Picek vd., 2018) 

iletiĢim merkezlerinin bütüncül kanaldaki yerine iliĢkin etkileĢim, bilgi, veri, teknoloji, temsilci, 

müĢteri, maliyet, kanallar ve organizasyon baĢlıkları ile gruplandırılan 30‘ya yakın fayda 

tanımlanmıĢtır. 

Zhang ve Shi (2018)‘in gerçekleĢtirdiği çalıĢmada bütüncül kanal yaklaĢımı ön sipariĢler ve iade 

politikaları itibarı ile tüketici bakıĢ açısını ele almaktadır. ÇalıĢma kapsamında elde edilen bulgulara 

göre iadelerin nispeten düĢük olduğu ve fiyat eĢiği belirlemenin fayda sağladığı anlaĢılmaktadır. 

Ayrıca bütüncül kanal yaklaĢımı talep güncellemeleri ile birlikte daha fazla tüketicide tatmin 

yaratabilmekte ve daha yüksek tüketici refahı sağlamaktadır. 
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Perakendeciler tarafından kullanılan çoklu kanallar aracılığıyla müĢteri yönetimi fırsatlarının 

belirlenmesi, müĢteri yönetiminde yöntemlerin iliĢkilerinin saptanması, karĢılıklı bağımlılığın 

değerlendirilmesi ve bütüncül kanal müĢteri yönetimi için öneri geliĢtirmesi amaçlanmıĢtır 

(Wollenberg vd., 2019). KeĢif amaçlı gerçekleĢtirilmiĢ olup bu kapsamda 25 adet bütüncül kanallı 

perakendeci ile yüz yüze görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bulgular, perakendecilerin müĢterileri 

mağazaya yönlendirmek, belirli operasyonel iĢlemlere öncelik vermek ve ürün iadelerini önlemek 

için ürün mevcudiyeti kontrollerini kullanmasını içermektedir. Doğru Ģekilde yürütüldüğü takdirde, 

bütüncül kanal müĢteri yönetiminin yalnızca perakendeciler için farklılaĢma ve çapraz satıĢ 

potansiyeline neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda müĢteriler için ek fayda sağlayacağı da 

gözlenmiĢtir. 

Barwitz ve Mass (2019)‘ın çalıĢmasında çoklu katkı sağlanması amacı ile odak gruplarla, uzmanlarla 

ve motorlu sigorta müĢterileri ile mülakat gerçekleĢtirilmiĢ olup, müĢterilerin etkileĢim seçimlerinin 

altında yatan ve açık nedenler araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre müĢterilerin etkileĢimde 

faydacı, hedonik, maliyet minimizasyonu ve iliĢkisel olarak ifade edilen 4 adet kullanım değeri 

tanımladığı ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca müĢterilerin gözlemlenebilir etkileĢim davranıĢlarına dayanan 

baskın çabaları itibarıyla bölümlere ayrılması önerilmiĢtir. 

Berman ve Thelen (2019)‘in gerçekleĢtirdiği çalıĢmada çoklu kanal ile bütüncül kanal arasındaki 

farklılıkların analizi, bütüncül kanalın avantajları ve bütüncül kanala en baĢarılı entegrasyonun nasıl 

olacağı olguları ele alınmıĢtır. ÇalıĢma literatür çalıĢmalar, danıĢmanlık firma araĢtırmaları ve 

bütüncül kanal perakendecilerinin vaka çalıĢmaları incelenerek gerçekleĢtirilmektedir. Ġki kanal 

stratejileri arasındaki farklar ise; firmaların mevcut konum belirlemesi, sonraki seviyeye geçme 

noktasındaki stratejik boĢlukları görmesi ve geçiĢte uyum eylemlerinin geliĢtirilmesi ile mümkün 

olacağı gözlenmiĢtir. 

Shi vd. (2020) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada öncelikle bütüncül kanal müĢteri deneyimini 

kavramsallaĢtırmak ve bir anket aracı geliĢtirmek için karma yöntem yaklaĢımı benimsenmiĢtir. 

ÇalıĢmada algılanan uyumluluk ve algılanan risk, bütüncül kanal deneyimi ile alıĢveriĢ niyeti 

arasındaki anahtar bağlantı olarak kurulmuĢ olup nomolojik bir model geliĢtirmek için inovasyon 

yayılım teorisi kullanılmıĢtır. Buna göre algılanan risk ve algılanan uyumluluk olgularının bütüncül 

kanal alıĢveriĢ niyeti üzerinde etkili olduğu gözlenmiĢtir. 
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Zenner‘e göre bütüncül kanalın teknolojik uygulamaları itibarıyla müĢteriye sağladığı faydalar 3 

baĢlık altında sınıflandırılmaktadır. Mağaza bulma ve envanter sorgulama avantajı müĢterilerin 

çevrimiçi ağlar üzerinden konumlarına göre mağaza bilgisi paylaĢımını ve mağazalardaki envanter 

durumlarını bildirerek zaman ve seyahat konularında tasarruf sağlamaktadır. SatıĢ uygulamaları ve 

ekranlar aracılığıyla mağaza içi bilgilendirme ve sonsuz koridor avantajı sağlanmakta olup, sınırsız 

ürün seçimi, kolay eriĢimli ek bilgi ve mağazalarda kolay ürün seçimi fırsatı sağlamaktadır. Fiziksel 

mağazalarda ise gün, saat seçimi ile stok bilgisi dâhilinde nakliye ve satın alma kararına iliĢkin 

tercihli seçenek faydası sunmaktadır. 

Tablo 3: Bütüncül Kanal Tüketici BakıĢ Açısı ve Faydaları 

Farklı zamanlarda ve farklı kanallarda ürünü inceleme, sepete ekleme ve satın alma isteği 

AlıĢveriĢ deneyiminin farklı kanallar üzerinden süreklilik sağlaması beklentisi 

Tüketici değer beklentisinin tüm kanallarda eĢit ve kümülatif olması isteği 

ĠletiĢim kanalları arasında kesintisiz, sürdürülebilen bir alıĢveriĢ yapma beklentisi 

SatıĢ elemanı baskısının ortadan kaldırma isteği 

AlıĢveriĢ sürecinde kontrolü ele geçirme isteği 

Ürün ve hizmet çeĢitliliğinden her kanalda, fiyat tutarlılığı ile faydalanma isteği 

Ġndirim, ürün iade, satıĢ ve sonrası destek gibi hizmetlerin her kanalda eĢit olması beklentisi 

 

Kaynak: Aydın, H., Kazançoğlu, Ġ. (2017). Çoklu kanal stratejisinden bütüncül kanal stratejisine geçiĢin 

tüketiciler tarafından kabulü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 59-60. 

 

Farklı bakıĢ açıları ile ele alınan bütüncül kanal yaklaĢımında elde edilen sonuçlar dikkate alındığında 

doğru uygulamalarla birlikte satıĢları artırdığı, marka imajına katkı sağladığı, trafiği olumlu etkilediği 

anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte tüketicilere çeĢitli fayda sağlayan bütüncül kanal yaklaĢımı 

tüketiciler tarafından arzu etmekte ve hızlıca benimsenmektedir. Bu duruma sebep olan bakıĢ 

açılarına ise Tablo 3‘te yer almaktadır. 

2. Mobil Cihazlar ve E-Ticaret 

Mobil kelimesi dilimize Fransızca ―mobile‖ kelimesinden kazandırılmıĢ olup, dilimizde 

hareketli/taĢınabilir sıfatına karĢılık gelmektedir (TDK, 2019). Mobil cihazlar ise taĢınabilir, sürekli 

bağlı, kiĢisel ve küçük olma özellikleri ile (Sundet, 2007) tanımlanan dizüstü bilgisayar, masaüstü 

bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı saat, e-okuyucu vb. birçok gruba ayrılmaktadır (Deloitte,2017). 
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20. YY‘ın son çeyreği ile meydana gelen teknolojik geliĢmeler cep telefonunu ortaya çıkartmıĢtır. Ġlk 

dönemlerinde yalnızca sesli iletiĢim aracı olarak kullanılan cihaz, farklı birçok içeriği bünyesine dahil 

etmeye baĢlaması ile birlikte kiĢisel bir mobil cihaz haline gelmiĢtir. 21. YY‘ın hızla geliĢen 

eriĢim/internet alt yapısı bireylerin bilgi edinme merkezini kitle iletiĢim araçlarından mobil cihazlara 

yönlendirmeye baĢlamıĢtır. Bu dönüĢüm mobil cihazları yeni çağın baĢrol oyuncularından biri haline 

getirmiĢtir (Kuyucu, 2017). 

Birbiri ile direkt olarak iliĢkide olan internet eriĢimi ve mobil cihaz tüketimi, konu eğilimin ne kadar 

büyük ve devamlı bir artıĢ içerisinde olduğunu göstermektedir. 2005 yılında dünya nüfusunun 

yalnızca %16,8‘i internet eriĢimine sahipken, 2019 yılına geldiğimizde bu oran %53,6‘ya çıkmıĢtır. 

Bu oran aynı zamanda 2018 yılına göre %5,3‘lük bir büyümeyi ifade etmektedir. Mobil cihazların 

önemini gözler önüne seren bir baĢka değiĢim ise 2005 yılından 2019‘a kadar geçen sürede sabit 

telefon abonelikleri sürekli olarak azalma eğilimi göstermekte olup, toplamda yaklaĢık %25 

küçülmeye konu olmuĢtur. Diğer taraftan ise 2005-2019 yıllar arasında mobil hücresel telefon 

aboneliği yaklaĢık olarak 3 kat artarken, mobil geniĢ bant aboneliğinde (3G, 4G vb.) 2007 yılından 

2019 yılına kadar geçen sürede yaklaĢık olarak 80 kat artıĢ olduğu izlenmektedir. Bununla birlikte 

dünya nüfusunun tamamına yakını (%97) bir mobil hücresel sinyale eriĢebilir bir noktada 

yaĢamaktadır. Benzer Ģekilde dünya nüfusunun %82‘si LTE ya da daha yüksek bir mobil geniĢ bant 

sinyaline eriĢebilmekte ve %11‘i de 3G eriĢime sahip konumdadır (International Telecommunication 

Union Publications, 2019). 

Türkiye‘de mobil kullanıcılara iliĢkin gerçekleĢtirilen çalıĢmada ise katılımcıların %90‘ının akıllı 

telefonlara, %76‘sının mobil bilgisayarlara eriĢiminin olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca mobil bir ağa 

bağlı herhangi bir akıllı cihaz ile yapılan iĢlemler incelendiğinde kullanıcıların sosyal medya ve 

banka hesabı kontrolü, arama motoru kullanma, haber okuma, alıĢveriĢ sitelerine göz atma, online 

satın alma, oyun oynama, film dizi izleme ve canlı TV izleme aktivitelerini gerçekleĢtirdiği ve 

aktivitelerin canlı TV izlemek dıĢında tamamında cep telefonu kullandığı gözlenmektedir. Bununla 

birlikte gelir seviyesi fark etmeksizin katılımcıların %58‘inin cep telefonlarını son iki yıl içerisinde 

(2018 ve 2019) satın aldıkları anlaĢılmaktadır. Ayrıca akıllı telefon satın alımlarının %54‘ü 

mağazadan gerçekleĢmekte iken, %21‘i online kanallardan temin edilmektedir (DeLoitte, 2019). 

Türkiye‘de yetiĢkin bireylerin yaklaĢık olarak  %77‘si akıllı telefon kullanmaktadır. Günümüzdeki 

ürün ve hizmet kategorisi göz etmeksizin ziyaretçi trafiği büyük çoğunlukla mobil cihazlar tarafından 
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sağlanmaktadır. Özellikle online perakende alanında tüketici ziyaretlerinin %70‘den fazlası, ciroların 

ise %60‘tan fazlası mobil kanallar üzerinden gelmektedir (Dicle vd., 2019).  

3. Uygulama 

3.1.  AraĢtırma Amacı ve Kapsamı 

Bu araĢtırmanın amacı, mobil cihaz perakendecilerinin bütüncül kanal yaklaĢımına bakıĢ açılarını ve 

uyumluluk durumlarını anlamak ve yaklaĢımın müĢterilere ne gibi faydalar sunduğunu ortaya 

çıkarmaktır. Literatürde omnichannel yaklaĢımı trend bir çalıĢma konusu olmakla birlikte, Türkçe 

alanyazında örneklerine sıklıkla rastlanan bir çalıĢma konusu olmadığı görülmektedir. Yakın dönem 

çalıĢmaları; gıda perakende (Hüseyinoğlu, 2017), tüketici kabulü (Aydın vd., 2017), lojistik 

faaliyetlere iliĢkin zorluklar ve engeller (Kazançoğlu vd., 2017), değiĢen alıĢveriĢ alıĢkanlıkları 

(Marangoz, Aydın, 2017), tüketici algısı (Börühan vd., 2017) konuların literatüre katkı sağlamıĢtır. 

Bununla birlikte Türkiye‘de e-ticaret eğiliminin en yüksek olduğu alanlardan mobil cihazlar pazarı 

ele alınmamıĢ ve alanda ürün sunucusu pozisyonundaki iĢletme bakıĢ açısından müĢteri faydaları 

değerlendirilmemiĢtir. Buna bağlı olarak uygulama alanı ve örneklemi araĢtırmanın orijinalliğini 

ifade etmekte olup, perakendeci bakıĢ açısı ile müĢterileri faydalarının keĢfedilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda perakendeci bakıĢ açısı ile mobil cihazlar pazarında tüketicilerin elde ettiği faydaların 

tartıĢılmadığı görülmektedir. AraĢtırma, Türkiye mobil cihaz pazarında yerli üretim yapan ve 

bütüncül kanal yaklaĢımını benimseyen perakendeciler içerisinden ulaĢılabilen ve görüĢmeyi kabul 

eden iĢletmeler ile sınırlıdır. Vaka analizi ve kalitatif araĢtırma yöntemi ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada 

araĢtırma amaç ve kapsamı dahilinde katılımcılarla yüz yüze görüĢmeler yapılmıĢ ve elde edilen 

cevaplar yorumlanmıĢtır. AraĢtırma soruları aĢağıda belirtildiği Ģekildedir; 

 Bütüncül kanal yaklaĢımına bakıĢ açısı nedir? 

 Bütüncül kanal yaklaĢımına uyumluluk ne durumdadır? 

 Bütüncül kanal yaklaĢımının mobil cihazlar pazarında müĢteriye sağladığı faydalar nelerdir? 

Belirtilen araĢtırma sorularını tanımlayıcı, daha detaylı görüĢme/mülakat soruları hazırlanmıĢ olup 

gerçekleĢtirilen görüĢmeler üç araĢtırma sorusuna yanıt bulacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 
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3.2. AraĢtırma Yöntemi 

Nitel araĢtırmalar sahıĢların duyguları, tecrübeleri, algıları, anlayıĢları ve fikirleri ile temellendirilen 

özellikte bir araĢtırma yöntemidir. Gözlem, görüĢme ve doküman analizlerinin bütüncül bir yaklaĢım 

ile yapıldığı, ele alınan konuyu keĢfetme ve anlamlı bağlantılar ortaya çıkartma amacı ile metinlerin 

ve görüĢlerin analiz edilerek yorumlandığı yöntemdir (Keegan, 2009). 

Bu çalıĢmada, keĢifsel nitelikte tasarlanan nitel araĢtırma yöntemlerinden vaka analizi yöntemi 

uygulanmıĢtır. Vaka analizi; seçilen olayın, sürecin ya da olgunun bütünlüğü ve birliği dâhilinde, 

derinlemesine araĢtırmayı, seçilenin kendi doğal ortamında ve bağlamında incelenmesini, tüm 

karmaĢık süreçleri de dikkate alarak mümkün kılmaktadır. Derinlemesine irdelemeler yapmak, 

katılımcılardan elde edilen görüĢ ve bakıĢ açıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları yakından 

anlamak ve aktarmak, bu hususta oldukça anlamlı ve fazla bilgi sunmak vaka analizi Ģeklinde ifade 

edilmektedir (Yin, 2002; Punch, 2014). Bahse konu özellikteki çalıĢmalarda 3 ila 4 kadar katılımcı ile 

çalıĢma yapılabilmekte ve katılımcılara araĢtırma amaç ve kapsamı dahilinde sorular yönlendirilerek 

derinlemesine bilgi edinilmesi hedeflenmektedir (Ritchie, Lewis, 2003). Bu çalıĢma bahse konu tüm 

hususlar ile ele alınmıĢ ve genelleme yapacak sonuçlar ileri sürmemiĢtir. Elde edilen bulgular, 

yalnızca vaka kapsamında irdelenmiĢtir. 

3.3. Örneklem Seçimi 

AraĢtırmada, analiz kapsamında vaka mobil cihazlar olarak seçilmiĢtir. Türkiye‘de e-ticaret 

kullanıcıları sırası ile en çok giyim, elektronik ve yemek sipariĢi kategorilerinde iĢlem 

gerçekleĢtirmekte olup, elektronik kategorisinde birinci sırada %51,97 ile telefon aksesuarları, ikinci 

sırada %50,28 ile telefonlar, üçüncü sırada ise%44,64 ile bilgisayar/tabletler yer almaktadır. Vaka bu 

veriler dikkate alınarak seçilmiĢ olup veri toplama aĢamasında örneklem seçimi ―tesadüfi olmayan 

örneklem yöntemleri‖ ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada eriĢimi kolay olan ve arzu edilen niteliklere sahip bireylerin belirlenip seçilmesi kıstasları 

dikkate alınarak yargısal örnekleme tekniği kullanılmıĢtır. Konu yöntemde vaka konusunda bilgi 

sahibi olan Ģahısların seçimi ve araĢtırma konu ve kapsamına uygunluğu gibi konularda katılımcı 

belirleme sürecini araĢtırmayı bırakmaktadır. Bu kapsamda görüĢme yapılacak Ģahıslar seçilmiĢ ve 

yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi ile yüz yüze mülakat gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler 

kapsamında sorular sorulmuĢ, gündem kapsama bağlı kalınarak belirlenmiĢ, gözlem ve dinlemeler 
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yapılmıĢ, detaylı incelemeler sağlanmıĢtır (Berg, 2001; Keegan, 2009; Mills vd., 2010; Nakip, YaraĢ, 

2017). Bahse konu koĢullar dikkate alınarak Tablo 4‘te belirtilen yetkililerle sırası ile görüĢülmüĢtür. 

GörüĢmeler bütüncül kanalın önemli bileĢenleri olan pazarlama, e-ticaret ve perakende alanları 

dikkate alınarak organize edilmiĢtir. C kodlu departman konuya gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan 

ötürü çoklu katılım gerçekleĢtirmiĢtir. Tablo 4‘te görüĢülen kiĢilere iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

Tablo 4: Katılımcı Bilgi Listesi 

Departman 

Kodu 
Görevi 

Sektör 

Tecrübesi 

Mevcut 

Firma 

Tecrübesi 

Cinsiyeti 

P 

Akıllı Telefon, Mobil ve IOT 

Cihazlar Pazarlama ve Ürün 

Yöneticisi 

 

10 yıl 6,5 yıl Erkek 

E E-Ticaret Uzmanı 4,5 yıl 3,5 yıl Erkek 

M 

Perakende Pazarlama ve Pazarlama 

ĠletiĢimi (Perakende ve MüĢteri 

Deneyimi GeliĢtirme Departmanı) 

 

4,5 yıl 2,5 yıl Kadın 

M 

Perakende Pazarlama ve Pazarlama 

ĠletiĢimi (Perakende ve MüĢteri 

Deneyimi GeliĢtirme Departmanı) 

 

10 yıl 4 yıl Kadın 

 

3.4. AraĢtırma Bulguları 

Elektronik sektöründe 21 yıldır Türkiye‘nin ihracat lideri olarak 155 ülkede çeĢitli ürünlerle ihracat 

gerçekleĢtiren konu firma aynı zamanda Türkiye, Ġngiltere, Tayvan ve Çin‘de toplam 8 Ar-Ge 

merkezi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye‘nin ilk yerli tasarımı olan akıllı telefonun da 

üretici konumundadır. 

ÇalıĢma kapsamında araĢtırmaya konu olan iĢletmenin bütüncül kanal ile iliĢkisi kavrama olan bakıĢ 

açısı, uyumluluğu, müĢterilerin gözünden kavramın niteliği ve müĢterilere sağladığı faydalar olarak 

adlandırılan baĢlıklar altında ele alınmıĢ olup, konu hakkında bilgisi olan ve konuya ilgili Ģahıslarla 

görüĢmeler gerçekleĢtirilerek elde edilmiĢtir. 
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Bütüncül Kanal BakıĢ Açısı 

GörüĢmelerde bütüncül kanalın müĢteri beklentileri çerçevesinde ne denli önemli bulunduğunun 

anlaĢıldığı, müĢterilere verilecek hizmetin niteliğinin konu uygulama ile ne düzeye çıkartılacağının 

anlaĢıldığı ve kavramın pazara sunulacak ürün ya da hizmet için önemli bir katma değer olarak 

algılandığı gözlenmektedir. GörüĢmelerde konuya iliĢkin bakıĢ açısı Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“... artık o kadar yoğun bir zamandayız ki insanlar alacakları bir ürünü, bir hizmeti en pratik, en 

hızlı ve araĢtırarak en basit Ģekilde her noktada, her zaman, rahat bir Ģekilde bulmak istiyorlar. 

Böyle bir dünyada da bütüncül kanal çok önem kazanıyor çünkü siz istediğiniz kadar üründe 

rekabetçi olun, çok iyi pazarlama yapın, en iyi yöntemlere baĢvurun, bütüncül kanala entegrasyon 

yoksa artık ayakta kalmak çok çok zor...” (P Departmanı) 

“...bir tercih değil zorunluluk diye düĢünüyoruz çünkü %25‟e yakın oranlarda online satın alıp, 

mağazadan teslim alma durumları ortaya çıktı. Tüketiciler artık hız istiyor... Artık bu tüketici için 

bir tercih olacak. Bir haftada gönderen firmalardansa belki bir gün içerisinde belki 1 saatte 

gönderen firmaları tercih edeceğini düĢünüyoruz. Biz de bu doğrultuda yatırımlarımızı 

Ģekillendirmeye çalıĢıyoruz...” (E Departmanı) 

“Zaten bizim 1,5-2 senedir gündemimizde olan ve bu sene de ciddi anlamda üzerinde çalıĢtığımız 

bir konu... Sürekli online olan, sürekli online alıĢveriĢ yapan, artık online alıĢveriĢ yapmayı 

fizikselin de önüne koymuĢ bir kitle için bu durum artık olmazsa olmaz. ġu anda bizim sektörde bu 

çok fazla yaygın bir durum değil. Ama zaman içerisinde bunu ilk yapan firma olacak olmak çok 

keyifli bir Ģey olacak diye tahmin ediyorum çünkü herkesin beklentisi bu yönde... bir noktada ona 

yetiĢmek gerekiyor diye düĢünüyorum.” (M Departmanı) 

Bütüncül Kanala Uyumluluk 

Bütüncül kanalın görüĢmelerin gerçekleĢtirildiği iĢletme ve iĢletmenin bulunduğu sektör tarafından 

önem düzeyi bilinmekte olup, farkındalık seviyesi yüksek olsa da bu durum kavramın hali hazırda 

teorik çerçeveden çıkabildiği sonucunu ortaya çıkartmamaktadır. Kavram yalnızca teorik bilinç 

temelinde var olup, uygulama alanında kendine yer bulamamıĢtır. Mobil cihazlar pazarında da 

görüĢmelerden elde edilen bilgilere göre bütüncül kanal entegrasyonunun henüz var olmadığı, 

yalnızca e-ticarette stok ve tüketim yoğunluğunun tekstil gibi daha çok olduğu alanlarda bütüncül 

kanalın var olduğu belirtilmektedir. Bütüncül kanala uyumluluk ise Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 
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“Türkiye'deki evre biraz daha çoklu kanal seviyesi...Türkiye'de çoklu kanalda takılıp kalmıĢ 

olmamız bir problem. Giyim sektörü bu anlamda çok baĢarılı diyebilirim. Bu açıdan baktığımızda 

Türkiye'de bütüncül kanala en hazır sektör hazır giyim sektörüdür. Peki mobil tarafta nasıl 

derseniz? Buy-Back programları var ... ama bu %100 bütüncül olduğu anlamına gelmiyor... 

Mobil cihazlar pazarında küçük örnekler var ama tam bir entegrasyon yok.” (P Departmanı) 

“Tüketici isteğini karĢılamak çok önemli. Zaten burada da tüketici bütüncül kanal olayında her 

yerde destek istiyor. Mobil cihazlar ya da küçük ev aletleri cihazlar bütüncül kanal kurgularına 

daha uygun. Ġnternet üzerinden alımlarda da genellikle sepet büyüklüğü küçük ürünler daha çok 

tercih ediliyor. Bu yüzden mobil cihazlar da bütüncül kanal kuygularında daha önemli bir yere 

sahip... Bizim satın alma ve ziyaret sayılarımız aslında %70 mobil cihazlar üzerinden 

gerçekleĢiyor. Bu da mobil cihazlar pazarının ticarette ne kadar hakim olmaya baĢladığını 

gösteriyor. Bütüncül kanal da mobil cihazlar kesinlikle olmazsa olmaz diye düĢünüyorum.” (E 

Departmanı) 

“Bizim geçmiĢten gelen, ciddi anlamda bütüncül kanala uygun olmayan bir altyapımız var. 

SilolaĢma çok fazla. MüĢteri hizmetlerinin topladığı ayrı bir veri var, bayi kanalından gelen ayrı 

bir veri var, e-ticaretten gelen ayrı bir veri var. Ve bunlar da henüz birbiriyle konuĢmuyor. Bütün 

kanalları konuĢturabilmemiz bütüncül kanalın merkezinde olduğu için maalesef Ģu an bütüncül 

kanal deneyimi sunuyoruz diyemeyiz ama bu konuya ciddi anlamda önem verdiğimiz için bütün 

altyapımızı buna adapte etmeye çalıĢıyoruz... Dijital ekran projemiz var... Fiziksel mağazada da 

çevrimiçiymiĢ gibi davranabileceği bir mağaza sistemi yaratmaya çalıĢıyoruz. Direkt bütüncül 

kanala entegreyiz demek için çok erken ama dijitalle fiziksel mağazayı nasıl iç içe geçiririzin 

baĢladığı bir dönemdeyiz.” (M Departmanı) 

MüĢterilerin Bütüncül Kanala BakıĢ Açısı 

GörüĢmelerden elde edilen bilgilere göre müĢteriler iletiĢim kanalı olarak kavramın ne olduğu tam 

olarak bilmeseler dahi bütüncül kanala karĢı isteklilik düzeyleri yüksek olarak ifade edilmektedir. 

GörüĢmelerde daha önceki çalıĢmalarda elde edilen sonuçlara (Peltola vd., 2015) benzer Ģekilde 

müĢterilerin kanallar arası geçiĢi talep ettikleri gözlenmektedir. Ayrıca yapılan araĢtırmalara atıf 

yapılarak bilgi paylaĢımı yapıldığı ve çevrimiçi ile fiziksel ortamın müĢteriler tarafından bir Ģekilde 

içiçe Ģekilde kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bu durum müĢterilerin bütüncül kanalı kullandığı, 

kullanmaya çalıĢtığı, istekli olduğu ya da ihtiyaç duyduğu bir yaklaĢım olarak algılanmasına vesile 
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olmaktadır. Bununla birlikte günümüz itibarıyla müĢteriler için çoklu kanalın yeterli düzeyde 

doyurucu olmadığı bütüncül kanal entegrasyonu arttıkça müĢteri-iĢletme bağlılığının olumlu Ģekilde 

tetiklendiği belirtilmektedir. Konuya iliĢkin görüĢler Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: 

”...müĢterilerin %50'si mağazaya gitmeden önce ürün hakkında bilgi sahibi olmak istiyor... 

Türkiye'de “ürünü nereden alabilirim?” bilgisini araĢtırma geçen seneye göre %200 artmıĢ. 

“Bana en yakın mağazanın konumu nerede?” araĢtırması ise %250 artmıĢ. Bu açıdan 

baktığımızda bütüncül kanalı isim olarak bilmeselerde ciddi bir talep var. Aslında bunu talep 

ettikleri için kavram buraya geliyor da diyebiliriz ama Türkiye'de tam anlamı ile bütüncül bir 

sunum olmadığı için müĢterilerin talebinde bir sektör sıralaması yapamıyoruz. Fakat gördüğümüz 

kadarıyla ürün-sektör farketmeksizin müĢterinin talebi olduğunu anlayabiliyoruz.”  

(P Departmanı) 

MüĢterilerin aslında istediği Ģeyler çok basit. Tüketici anında ulaĢmak istiyor. Hızlı ve rahat bir 

Ģekilde nerde olursa olsun alımı yapmak istiyor. Ben ürünümü aldım bir günde bana gelsin de 

ister depodan ister bayi üzerinden gelsin, yeter ki gelsin. Örnek olarak bir-iki gün sonra derbi 

maçı var ve dev bir TV alacak maçı izlemek için. Normalde o ürün hemen yetiĢmeyecek. Bütüncül 

kanal kurgusu ile bu durum mümkün oluyor. Tüketici bunu istiyor.” (E Departmanı) 

“MüĢteri beklentileri kitlenin yaĢadığı yere, kuĢağına göre çok değiĢen bir durum ama Ģehirde 

yaĢayan Z ve Y kuĢaklarını düĢündüğümüzde zaman tasarrufu ve hız isteniyor.” (M Departmanı) 

Bütüncül Kanal Faydaları 

Yapılan görüĢmelerden elde edilen bilgilere göre bütüncül kanal entegrasyonunun asgari seviyede 

olduğu mevcut koĢullarda dahi müĢterilere fayda sağlandığı ama tam entegrasyonla birlikte birleĢen 

data altyapısının müĢterilere daha kapsamlı faydalar sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu noktada 

mobil cihazlar pazarında akıllı cep telefonlarının bayrak taĢıyan pozisyonda konumlanabileceği, hem 

kendi ürün gamı açısından hem de diğer pazarlarla olan bağlantısı açısından kapsayıcı bir konumda 

olduğu ifade edilmektedir. Bir baĢka deyiĢle bütüncül kanaldan faydalanan ve bütüncül kanalı yaratan 

temel öge olarak değerlendirilmektedir. 

Bütüncül kanalın sağladığı faydalar dikkate alındığında mobil cihazların hem kendi pazarını 

tetikleyen hem de diğer sektörlerde müĢteri ve iĢletme faydalarını artıran bir yapıda tanımlanması 

mobil cihazları daha farklı bir konuma yerleĢtirmektedir. Bu yapı itibarı ile mobil cihazlara iliĢkin 
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bütüncül kanal faydaları değerlendirildiği diğer pazarların faydalarından da pay alabileceği 

varsayılmaktadır. Bütüncül kanalın mobil cihazlar pazarında müĢteriye sağladığı faydalar Tablo 4‘te 

belirtilmektedir. Konuya iliĢkin görüĢler ise Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“...müĢteriler daha iyi anlaĢıldığı için alacağınız ürünün kiĢiselleĢtirilmesi sağlanacak. Her 

kanalda müĢterinizi ortaklaĢtırabiliyorsunuz. Mağazaya gidip bir ürün aldığınızda datanız oluĢtu, 

onlineda aldığınızda datanız oluĢtu, bunları birleĢtiremediğinizde farklı fiyat ve hizmet 

sunabiliyorsunuz ama dataları birleĢtirirseniz müĢterileri anlayabiliyorsunuz... Bütüncül kanal 

olmadığında ürünü almak için doğru kanala gitmeniz lazım ama bütüncül kanalda zaten 

istediğiniz anda ürünü alabiliyorsunuz... En büyük faydası müĢteri artık firmaya göre hareket 

etmiyor, firma müĢteriye göre hareket ediyor... Bu noktada Mobil cihazın bir artısı var diğer 

ürünlere göre. Bütüncül kanalı müĢterinin gözünde önemli hale getiren mobil cihazın kendisi, en 

çok da cep telefonu. Cep telefonu üzerinden e-ticaret yapılıyor, mağazalar aratılıyor, satın 

alınacak yer aratılıyor, ürünün özelliği aratılıyor. Yani hem mobil cihaz bu iĢin merkezinde hem 

de cep telefonu en önemli noktada. BaĢrolde olan oyuncu akıllı cihazlar-cep telefonları çünkü 

diğer pazarlarla da bağlantı sağlıyor.” (P Departmanı) 

“Bu faydaları ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi tüketici için hız ve anında eriĢim gibi faydalar. Firma 

açısından da operasyonel, stok seviyesi, lojistik maliyeti açısından faydası var. Böyle olunca 

mağazadan alan kiĢilere daha ucuza ürün verme yapılabilir çünkü lojistik maliyetten kazanç 

sağlanıyor. Bu da tüketiciye fiyat, hız ve eriĢim faydası sağlıyor. Ayrıca stok bilgisi ile birlikte 

internetten bakıp anında mağazadan hem satın alma hem teslim alma iĢlemi gerçekleĢtirebilecek 

bir fayda söz konusu... Dijitaldeki müĢteriyi mağazaya yönlendirme, mağazadaki müĢteriyi 

dijitale çekme gibi faydalar da sağlıyor.” (E Departmanı) 

“MüĢteri açısından bu durum büyük bir kolaylık. Hem zamandan tasarruf edebiliyorsun hem 

etrafındaki çok fazla satıĢ noktası, satıĢ kanalını düĢündüğünde tek bir tane güvenilir bir kanalla 

ilerleme tercih sebebi olabiliyor... En büyük sebep bence kolaylık ve güven diye düĢünüyorum... 

Mobil cihazlar kıyafet gibi olmadığu için biraz daha araĢtırma gerektiren, karĢılaĢtırma 

gerektiren bir süreç. Ama bunu belki fiziksel yoldan yapmayıp online yoldan yapmak hem 

zamandan hem de aslında bu ürünü satın almaya karar verdiği noktada tüketiciye pahada ve 

fiziksel yük olarak fayda sağlıyor. Satın alma, kurulum, satıĢ sonrası hizmet gibi tüm iĢlemleri 

dijital yollarla halledip büyük bir kolaylık sağlıyor.” (M Departmanı) 
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Tablo 4: Bütüncül Kanalın MüĢteri Faydaları 

Mobil cihazların diğer pazarlar için sunduğu bütüncül fayda 

MüĢterinin firmaya göre değil, firmanın müĢteriye göre davranması 

MüĢterinin zaman, mekân, tercih faydası 

Kanallar arası risk algısının azalması faydası 

Farklı kanal iĢlemlerine farklı kanallarda çözüm faydası 

Firma-müĢteri iliĢkisinde ortaklaĢabilme faydası 

KiĢisel ürün ve hizmet geliĢtirme faydası 

Fiyatlandırma ve promosyon faydası 

MüĢterinin tutum ve davranıĢına göre interaktif iĢletme davranıĢı faydası 

Stok, konum, fiyat vb. bilgilendirmede anlık/gerçek zamanlılık faydası 

Fiziksel-Çevrimiçi kanallarda eĢ zamanlı olarak alternatif iletiĢim faydası 

Ġnceleme, sipariĢ, satın alma, teslimde çoklu tercih faydası 
 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde tüketiciler artan gelir seviyesi, hızla değiĢen tüketim alıĢkanlıkları, satın alım 

coğrafyasının geliĢmesi ve geniĢlemesi, rekabetin artması, alternatif ürün bilgisinin kolay temini ve 

hızlı tüketen toplum yapısına evrilmesi gibi değiĢimlerle birlikte hemen her konuda taleplerine daha 

hızlı geri bildirim alabildikleri durumları tercih etme eğilimindedirler. Bütüncül kanal yaklaĢımı ise 

bu gibi ihtiyaçların karĢılanması hususunda müĢterilere bulundukları ortamdan bağımsız sonsuz ürün 

çeĢitliliği, birçok fiyat alternatifi ve farklı teslim seçenekleri sunan bir yapı yaratmaktadır. Bununla 

birlikte tıpkı müĢterilerin iĢletmeleri ve markaları bildiği gibi, iĢletmelerde müĢterilerini tekli bir satın 

alma itibarı ile değil, uzun dönem davranıĢ bütünlüğü çerçevesinde tanıyarak ona yaklaĢacaktır. Bu 

durum iĢletmelere çeĢitli zorluklar getireceği gibi (Kazançoğlu vd., 2017) müĢterin de birçok açıdan 

fayda sağlamasına fırsat yaratmaktadır. 

Türkiye‘de e-ticaretin günden güne artan bir ticari faaliyet olduğu dikkate alındığında ve e-ticaret 

alanında hazır giyim, elektronik ve gıda ürünlerinin baĢı çektiği düĢünüldüğünde (Dicle vd., 2019) 

Türkiye‘de elektronik pazarda önemli aktörlerden olan firmanın bütüncül kanal yaklaĢımına daha 

erken entegre olması beklenmektedir. Bununla birlikte mobil cihazların kendi ürün grubu dıĢında 

kalan diğer tüm pazarlara da bütüncül kanal açısından fayda sağladığı düĢünüldüğünde, kavramı 

yaratan aktörlerden biri olarak kendi pazarında uygulamanın eksik kalması pazarın zayıflığı olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu noktada e-ticarette bu denli yüksek bir hacme sahip olmasının kendi 
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ürün grubunda yaratılmıĢ olan bütüncül kanal yaklaĢımı ile değil, diğer ürün gruplarında bütüncül 

kanalı tesis eden temel ürün olması ile ilgili olabileceği de varsayılmaktadır. Ayrıca teknolojik bilgi 

birikimi ve Ar-Ge gibi konularda yapılan yatırımlar dikkate alındığında günün koĢullarına ayak 

uyduracak bir entegrasyonun beklendiği de değerlendirilebilmektedir. 

Ayrıca bulgulanan faydalar dikkate alındığında müĢterilerin fiziksel kanaldan eriĢemediği ürünlere 

eriĢim faydası (Giddes vd., 2014), marka bilinirliğini artırarak müĢterinin satın alma adımlarındaki 

risk algısını azaltması (Cao, Li, 2015; Shi vd., 2020), çoklu ürün faydasından ötürü ürün çeĢitlilik ve 

türetim çokluğu faydası (Sopadjieva vd., 2017; Bell vd., 2017), sipariĢ, satın alma, teslim ve iade 

çeĢitliliği ve kolaylığı faydası (Zhang, Shi, 2018) gibi faydaların konu çalıĢmanın çıktıları ile 

örtüĢtüğü fakat bununla birlikte iĢletmenin henüz tam entegrasyon sağlamamıĢ olmasından ötürü 

konu faydaların en üst düzeyde sunulamadığı da anlaĢılmaktadır. Buna göre bilinen faydaların 

devreye sokulmasının hem müĢterilere hem de iĢletmelere kazan-kazan faydası da yaratacağı ön 

görülmektedir. 

Bütüncül kanalın müĢterilere sunduğu tek bir müĢteri olma, müĢteriye göre hareket etme, her kanalda 

aynı görünme vb. gibi faydalar dikkate alındığında da mobil cihaz pazarında bu gibi faydaların 

müĢterilere halihazırda sunulamıyor olması, veri altyapısının henüz bütünleĢtirilememiĢ olması mobil 

cihazların diğer ürün gruplarına sunduğu imkan ve faydaları kendi ürün grubunda yaratamadığı 

olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca firmanın menĢei ülkesinde özellikle cep telefonlarının çok 

sık tüketime konu olan bir ürün olduğu, mevcut telefonların %58‘inin son iki yıl içerisinde alındığı, 

satın alınan kanalın ise %54 oranında fiziksel mağaza, %21 oranında ise çevrimiçi ortamlar olduğu 

(DeLoitte, 2019) dikkate alındığında konu pazarın müĢterilerini daha iyi tanıması, datalarını eksiksiz 

Ģekilde bütünleĢtirmesi, davranıĢlarını ve tüketim alıĢkanlıklarını takip ederek kanallar arasında 

entegrasyonu yaratması hem iĢletme hem de müĢterileri açısından önemli olarak 

nitelendirilebilecektir. 

ÇalıĢmanın keĢif amaçlı bir çalıĢma olduğı da ve evrenin tamamını ifade etmediği dikkate 

alınmalıdır. Buna göre takip eden çalıĢmalarda kapsamın geniĢletilerek daha geniĢ bir örneklem 

üzerinden ele alınabileceği, karĢılaĢtırmalı bir çalıĢma yapılabileceği ve nitel olarak gerçekleĢtirilen 

çalıĢmadan elde edilen bulgular ıĢığında nicel bir çalıĢma yapılması da düĢünülebilir.  
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Özet  

Endüstri Devrimi ile baĢlayan ve yaĢamın her alanında büyük dönüĢümlere neden olan teknoloji, 

sanat alanında da büyük bir devrimin tetikleyicisi olmuĢ, bu yolla hem sanatçı, hem sanat eseri hem 

de izleyici eĢ zamanlı olarak sanat ortamındaki yeni konumuna hazırlanmıĢtır. Sanatçı görme biçimini 

gözden geçirirken, izleyici bu radikal değiĢimin süreçlerine adapte olmuĢ, teknolojiyle sanata sızan 

yeni yöntem ve teknikler ise bu evriliĢe ortamlar sağlamıĢtır. DönüĢümün baĢlangıcına iĢaret eden ve 

modern sanatla baĢlayan mevcut teknolojik hareketlilik, çağdaĢ sanatın da önünü açmıĢ, günümüz 

sanatında ağırlıklı konumda olan teknoloji ve dijitalleĢmenin gücü ile bugünkü formuna kavuĢmuĢtur. 

Bu sayede yıllar içerisinde geliĢen ve değiĢen sanat iklimi, sanatçının anlatım gücü ile izleyicinin 

alımlama gücünü sınırsız boyutlara taĢımıĢtır. Yapılan çalıĢmada, söz konusu dönüĢüme iliĢkin 

literatür taraması zemininde, yeni teknolojiler ve bilgisayar kullanımı ile ortaya çıkan sanatsal 

uygulamalar, Cocoon Sanat Galerisi bünyesinde gerçekleĢtirilen ―Hareket Eden Anılar‖ sergisi 

kapsamındaki çalıĢmalar üzerinden incelenmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmada ayrıca Ģu sorulara da yanıt 

                                                           
9 Bu çalıĢma, 1. yazarın Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Doktora Programında 

yürütülen ―Dijital Çağda Sanat Pratikleri ve Alımlayıcı ĠliĢkisi Bağlamında Bir Deneyim AraĢtırması‖ adlı doktora 

tezinden türetilmiĢtir. 
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aranmıĢtır: ―Sanatta yeni teknolojiler ile klasik sanat anlayıĢındaki sanatın anlam ve sınırları nasıl 

geniĢledi? Dijital olanaklarla birlikte sanatta ifade çeĢitliliği nasıl artıĢ gösterdi?‖, ―Sanatta kullanılan 

yeni teknik ve yöntemler izleyici deneyimine katkı sağladı mı?‖. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve Sanat, Disiplinlerarası Sanat, Dijital Sanat, Deneyim, Sergi 

Ġncelemesi.  

 

Art in the Digital Age: An Analysis on the Exhibition “Moving Memories” From the Lived 

Experience, to the Created Experience 

 

Abstract 

Technology, which started with the Industrial Revolution and caused great transformations in all 

areas of life, was the trigger of a great revolution in the field of art, and in this way, both the artist, the 

artwork and the viewer were simultaneously prepared for their new position in the art environment. 

While the artist is reviewing his/her own way of seeing, the viewer has adapted to the processes of 

this radical change, new methods and techniques transpiring art with help of technology provide 

environments for this evolution. The current technological mobility, which started with modern art 

and marks the beginning of the transformation today, has also paved the way for contemporary art, 

and has reached its current form with the power of technology and digitalization, which are 

predominantly in today's art. In this way, the art climate that has developed and changed over the 

years has carried the artist's expressive power and the audience's perception power to unlimited 

dimensions. In the study, on the basis of literature review on transformation, the artistic applications 

that emerged with the use of new technologies and computers were examined through the works 

within the scope of the "Moving Memories" exhibition held within the Cocoon Art Gallery. In this 

context, this study  sought to answer the following research questions as well: "How did the meaning 

and boundaries of art in the understanding of classical art expand with new technologies in art?, How 

did the diversity of expression in art increase with digital opportunities?", "Did the new techniques 

and methods used in art contribute to the audience experience?‖. 

Keywords: Technology and Art, Interdisciplinary Art, Digital Art, Experience, Case Study. 

This study is derived from the doctoral thesis of the 1st author, titled ―An Experience Research in the 

Context of Art Practices and Recipient Relations in the Digital Age‖ conducted at Yıldız Technical 

University, Social Sciences Institute, Art and Design Doctorate Program. 
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1. GiriĢ 

Modernizmin bir dönem, bir üslup, bir tür veya bunların kombinasyonu iken sözcük anlamıyla, 

latince ―modo‖ Ģimdi anlamına gelmekte ve kök olarak ―modern‖ sözcüğünden türemektedir. 

Uluslararası bir sanat terimi olarak modernizm, radikal, ilerici ve hatta devrimci bir amaç taĢımakta 

ve altında çoğalan birçok avangard stil ile hareket barındırmaktadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan 

Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm, Fütürizm, Dadaizm, bunlardan bir kaçıdır ve bu 

akımların doğuĢuna sebep olan modern düĢünce içerisinde deneyselliği, karmaĢıklığı, biçimciliği ve 

yeninin geleneği yaratma giriĢimini barındırmaktadır (Childs 2000: 12-14). 

Modern sözcüğü, bir kavram olarak 16. yüzyıl sonlarında duyulduğu zaman ―Ģimdi‖ kelimesi ile 

hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktadır ve o dönemi ortaçağ ile eski zamanlardan ayrıĢtırmaya 

yaramaktadır. 18. Yüzyılda ise ―modernleĢtirme‖, ―modernizm‖ ve ―modernist‖ sözcükleri birbiri ile 

iliĢki halinde, yenilenme ve iyileĢmeyi ifade etmek için kullanılmıĢ, 19. yüzyıla gelindiğinde terimin 

daha kesin bir ifade ile olumlu ve ilerici bir anlama kavuĢtuğu görülmüĢtür (Williams 2017: 

https://www.e-skop.com/skopbulten/modernizm-ne-zamandi/3297). ĠyileĢme ve ilericiliğe atıfta 

bulunan yeni kavramı, eskiye karĢıt olarak geçmiĢten bu yana modern düĢüncenin özünü 

oluĢturmuĢtur. Yeni anlayıĢı, ilerleme fikrini doğurmuĢ ve modern sanatçıya göre önemli olan eskiye 

yani geleneksel anlayıĢa karĢı çıkmak ve yeni olana, yani moderne ulaĢmak olmuĢtur (Yılmaz 2013: 

24).   

Modern düĢünceden doğan Modern Sanat, 19. yüzyılın ortalarından 20.yüzyılın ortalarına kadar 

yaklaĢık bir asırlık dönemi kapsamakta ve içerisinde birçok akımı barındırmaktadır. ÇeĢitli istinalara 

sahip olsa da konu olarak hızlı sanayileĢme ile ortaya çıkan kentleĢme ve insan yaĢamının 

sorunlarından beslenmiĢtir. Van Gogh‘un köy hayatına kaçıĢı, Gauguin‘in ilkel yaĢa arzsusu, 

fütüristlerin teknoloji tutkusu, sürrealistlerin içsellik uğraĢısı, 19.yüzyılda gücünü artıran ve 20. 

yüzyılda savaĢlarla sona eren toplumsal, siyasal ve bilimsel ilerlemelerin sanata yansımalarıdır. O 

nedenle modern sanatın söz konusu geliĢmelerden ayrı değerlendirilmesi ve anlaĢılabilmesi mümkün 

değildir. Modern sanatçılar, avangard yani öncü olma kaygısı ile mevcut dünya düzenini değiĢtirmek 

için üretmiĢlerdir. Bu yönüyle birbirinden önemli sanat akımları içerisinde varlık gösteren modern 

sanat, sanat tarihindeki en çarpıcı ve yenilikçi döneme karĢılık gelmektedir (Erden 2013: 20).  

Modern sanatın yeĢerdiği 20. yüzyılın sonlarına ait düĢünce ve kuramlar ekseninde bir sanat türü daha 

ortaya çıkmıĢtır. Bu sanat türü son derece geniĢ içeriği ve kavramsal tartıĢmaları ile ―Postmodern 
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Sanat‖ olarak isimlendirilmiĢtir. Bu yönüyle 21.yüzyıl sanatına daha geniĢ bir çerçeveden bakan 

Postmodern Sanat, modern sanata ait olan malzemenin değerine meydan okumakta, fotoğraf veya 

video gibi yeni araçların ve yöntemlerin sınırsız çeĢitliliğini kullanımına yönelmektedir. Bazen 

modern sanatla yan yana anılan, bazense reddeden postmodern sanatta yapılan üretimler; 

enstalasyondan, buluntu nesnelere, sesten, sözcüklere, hazır gıdalardan, sanatçı dahil çeĢitli tür ve 

varlıkları içerebilen geniĢ bir üretim alanına sahiptir. Bu sanat türünde sanatçılar etkileĢimi öne 

çıkartmakta, bunu sağlamak için izleyiciden eserin seyrinden öteye giderek sanatsal nesnenin dıĢına 

çıkmasını ve bazen bir yazıyla baĢbaĢa kalmasını ya da iĢlerini bilgisayar temelli çoklu video 

ekranlardan sergiyi ziyaret etmelerini isteyebilmektedir. Bu bakımdan postmodern döneme ait 

sanatçılar, izleyiciye yalnızca fiziki ortamlardan değil, sanal ortamlardan da seslenebilmektedir. 

Genel itibariyle bakıldığında modernizm, sanat tarihsel süreçte sanatçılar da olduğu kadar yazarlar ve 

müzisyenler için de özgürleĢtirici bir kaynak oluĢturmuĢtur; ancak modern sanatta eserlerin 

orijinalliğine ve eĢsizliğine verilen anlam, sanatı toplumdan ayırma eğilimi göstermiĢtir. 

Postmodernizm ise hem kuramsal yönü hem de genel görüĢü ile yalnızca sanat alanına değil; 

sosyoloji, felsefe, psikoloji, mühendislik, fen bilimleri gibi birçok alana yayılarak bugünün ifade ve 

alımlama yollarını geniĢletmiĢtir (Honour, Fleming 2016: 871-872).  

Bu bağlamda çalıĢmanın örnek sergisi olan ―Hareket Eden Anılar‖a bakıldığında, serginin çok çeĢitli 

disiplinlerden ve tekniklerden yararlanarak hem sanatçının ifade gücünü artırdığı, hem de izleyicinin 

sanatla olan mesafesini azalttığı görülmektedir. Bu durum sanatsal deneyimi pasif bir eylem olmaktan 

öteye taĢıyarak, sanatın, katılımcı, çok boyutlu ve aktif-etkileĢimli yönünü açığa çıkartmıĢtır. 

2. Sanatta Yeni ArayıĢı ve Teknolojik Temaslar 

Yenilenmenin modern sanata tezahürü 19. yüzyılda kırsal kesimin Paris‘e göçü ve Ģehrin katlanan 

nüfus artıĢı ile baĢlamıĢ, modern bir metropole dönüĢen Paris‘in, yepyeni bir kentsel yüze 

kavuĢmuĢması ile devam etmiĢtir. Bir yandan hızlı endüstrileĢme nüfus artıĢını beraberinde 

getirirken, kentsel yenilenmeyi de zaruri hale getirmiĢ ve ―yeni‖ kent sanayinin geliĢmesi için 

gereken alt yapıyı daha da güçlü bir biçimde sağlamıĢtır. Kent ve kır arasındaki biraradalık bu sayede 

büyük bir kopuĢ yaĢamıĢ ve sosyal sınıfların ortaya çıkıĢı gerçekleĢmiĢtir. Bu geliĢmeler neticesinde 

burjuvanın tek elindeki Paris, dünyanın birçok Ģehrinden Seine kıyısına gelen sanatçıların yaĢam ve 

üretim alanı haline gelerek uzun süre modern sanatın baĢkenti olarak varlığını sürdürmüĢtür (Krausse 

2005: 70). Kökenleri çok daha eskiye dayansa da, modern sanat döneminde ilk keĢifler söz konusu 
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kentleĢmenin içerisinde Ġzlenimcilik akımının sanatçılarıyla baĢlamıĢtır. Sanatçıların, nesnelerin 

anlam ve biçimlerinden öte anlık izlenimlerine dayalı geliĢtirdikleri ifade yolları, görsel bir keyfin 

odağa alındığı görme biçiminde yeni bir devrimi baĢlatmıĢtır. Paris Devlet Salon Sergisi için üretilen 

ve akıma ismini veren resimlerden Claude Monet‘in Ġzlenim: Gün Doğumu (1872) adlı eseri daha 

önce görülmemiĢ ölçüde yeniliğiyle önce ĢaĢkınlıkla eleĢtirilmiĢ ve reddedilmiĢ, ardından büyük bir 

tutku ile sahiplenilmiĢtir. Hatta ―Ġzlenim‖ adlı eser toplum tarafından, dini, ahlaki ya da siyasi 

konulardan uzak oluĢu ile denenmemiĢ, özgür ve yenilikçi bulunmuĢtur (Yılmaz 2013: 36-37).       

Ġzlenimciliği takip eden ―Fovizm‖ ise, canlı, zıt renkleri, dokulu fırçaları ve cesur tasvirleri ile 

karakterize edilen, 20. yüzyılın ufuk açıcı akımlarından biri olmuĢtur. Henri Matisse ve André Derain 

gibi isimlerin öncülük edttiği Fovizm, yüzyılın baĢında izlenimci sanatçıların bir uzantısı olarak 

ortaya çıkmıĢ ancak onların aksine, anlatımlarından duyguyu yakalamaya özellikle dikkat etmiĢlerdir 

(Martin 2020: https://www.riseart.com/search?q=What%20is%20Fauvism%3F). 20.yüzyılın 

baĢlarında Almanya‘da ortaya çıkan ―DıĢavurumculuk‖ akımı ise gelenekleri yıkmak adına var 

edilmiĢ bir diğer avangard sanat akımıdır. Sanatçılar kendine özgü, biçim bozmaya yönelik 

eğilimleriyle rengin özellikle sembolik, dekoratif ve duygusal etkilerinden faydalanmıĢlardır. Akım, 

özgürleĢen sanatçının eseri gerçekleĢtirme sürecine ve iç dünyasının dıĢavurumuna dikkat 

çekmektedir. Bu yolla sanatçı ve izleyici arasında bir tür ruhsal etkileĢim yaĢanmaktadır (Antmen 

2014: 34). Eduard Munch sanatçının ruh dünyasının dıĢavurumunu çarpıcı bir biçimde yansıttığı 

―Çığlık‖  (1863) adlı çalıĢması ile akımın öncü eserlerinden birini üretmiĢtir. Modern sanatta önemli 

kırılamaların yaĢandığı bir baĢka akım olan ―Kübizmle‖ birlikte diğer sarsıcı deneyimi ―Avignon‘lu 

Kızlar‖ (1907) eseri ile Pablo Picasso yaĢatmıĢtır. Bu eserle birlikte, sanatta perspektifin kurallarının 

baĢ aĢağı edildiği, gerçeklik algısının izleyicide yer değiĢtirdiği, yepyeni, alıĢılmadık bir ifade ve 

görüĢ biçimi ortaya koyulmuĢtur.  

20. yüzyılı kapsayan sanat tarihsel süreçte günümüz çağdaĢ sanatını Ģekillendiren, temelde ortak 

bakıĢtan doğan modern sanat akımları geliĢim göstermeye devam etmiĢtir. Örneğin, Ġtalya‘da doğan 

ve gelecekçilik olarak dilimizde karĢılık bulan ―Fütürizm‖ akımı ile sanatçılar yeniliğin ardından 

giderek eserlerinde teknolojinin, hızın ve hareketin önemini vurgulamıĢlar, Ġsviçre‘nin Zürih kentinde 

ortaya çıkan ―Dadaizm‖ ile çoğu sanat dalını içerisine alan ve fütürist eğilimlerden esinlenen bir grup 

sanatçı, devam etmekte olan savaĢa baĢkaldırarak, dönemin kültürel ve sanatsal değerlerini 

sorgulayan iĢler üretmiĢlerdir. Sanatçılar eserlerinde kullandıkları gündelik hayat nesneleri, ürettikleri 

Ģiirler, konserler ve happeninglerle, Avrupa içinde ve dıĢında büyük yankı uyandırmıĢlardır. Yüzyılın 
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ortalarında doğan ―Sürrealistler‖ de Dadaizm‘in içinden doğan, toplumsal meselelere duyarlı ve 

eleĢtirel yaklaĢıma sahip bir diğer akım olarak tarihte yerini almıĢtır. DıĢavurumcu akımda olduğu 

gibi Sürrealist ressamlar da resim sanatıyla sınırlı kalmayarak etkisini edebiyatta da göstermiĢlerdir 

(Krausse 2005: 99-101). Gerçeküstücülük olarak da bilinen ve Salvador Dali, Andre Breton, gibi 

isimlerin öncü olduğu akımın ressamları, eserlerinde bilinçaltı, dıĢı ve ötesi eğilimler göstererek 

izleyicinin gerçeklik algısını tersyüz etmiĢler ve izleyiciyi eserlerindeki alıĢılmadık formların gizli ve 

derin anlamların çözmeye davet etmiĢlerdir. 

Yüzyıl içeriside çeĢitli denemeler ve uygulama yöntemlerinden geçen sanatçılar üretimlerinde 

sınırları zorlamaya devam etmiĢlerdir. Bu anlamda yine figüratif ifadenin serbest bırakıldığı Amerika 

doğumlu ―Soyut Ekspresyonizm‖, öncü ressam Jackson Pollock‘un izleyicideki tuval algısını 

dönüĢtürmesiyle bilinen ve öne çıkan bir akım olmuĢtur. Akımın ressamları gerçekleĢtirdikleri yeni 

denemelerle bedenlerini özgür bırakmıĢ, devasa boyutta tuval ve bezler üzerine bir performans 

niteliğinde ruhsal ve fiziksel dıĢavurumlarını ortaya koymuĢlardır. Sanatçılar figürden öte boyadan 

akan damlalar ve güçlü fırça hareketlerinin ortaya koyduğu ifadelerle eserlerini oluĢturmuĢlardır.  

Günümüze doğru yaklaĢtıkça sanatta fikir, sanatsal objeden daha önemli hale gelmiĢtir. Bu durum da 

yeni akım ve hareketlerin doğmasına sebep olmuĢtur. Marcel Dushamp‘la birlikte beliren kavram 

temelli sanat anlayıĢı zaman içerisinde daha da ileriye taĢınmıĢtır. Bu geliĢme ile yerleĢik, kurallı 

sanat anlayıĢı ile kavram ve düĢünce yer değiĢtirmiĢ ve artık fikir nesneden daha çok öne çıkmıĢtır. 

Zaman içerisinde düĢünce temelli sanat biçimleri geliĢmeye devam ederken, sanatçıların mevcut 

sistem ve değiĢimlere yönelik eleĢtirel tepkiler içeren ve bedenleri ile ortaya koydukları ―Performans 

Sanatı‖ ile -bazen bir ses, bazen bir sözcük ya da nesne ile ürettikleri- ―Kavramsal Sanat‖ varlık 

göstermeye baĢlamıĢtır. 20. Yüzyılın ortalarından sonra ise video teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler 

ile aktörsüz, sessiz, kurgusuz görüntülerin çekilebildiği, düĢünce temelli, düĢük maaliyetli, kolay 

kullanılabilen ve özgür bir sanat dalı olan ―Video Sanatı‖nın doğuĢuna tanık olunmuĢtur (Farthing 

2013: 528). 

Fotoğrafın keĢfinde olduğu gibi video teknolojileri de sanatçıların sanatlarını ortaya koymalarında 

çığır açıcı geliĢmelerin kaynağı olmuĢtur. Video sanatının baĢlangıcı değerlendirildiğinde, temel 

amaç ve gayretin klasik yayıncılığa alternatif oluĢturmak ve onu ileriye taĢımak olduğu bilinmektedir. 

Ancak 80‘li ve 90‘lı yıllarda bu avangard sanat alanının aĢamalı bir biçimde kurumsallaĢtığı 

görülmüĢtür. Bu evre, teknolojik sıçramalar, internetin hız kazanması, video sanatının güncel sanat 
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alanına adaptasyonu ve sonuç olarak alanın sanatsal ve kültürel ortamlarda geniĢ bir yer ediniĢiyle 

yükseliĢ göstermiĢtir (Horowitz 2011:29-30). 

Video sanatının bir ortam olarak yerleĢik hale geliĢindeki esas geliĢme 20. yüzyılın ortasında 

Sony‘nin ürettiği ―Portapak‖ adlı kameranın üretimi ile gerçekleĢmiĢtir. Bu portatif aygıt, sanatçıları 

üretimlerini gerçekleĢtirmelerinde geçmiĢ kısıtlamalardan kurtarmıĢtır. Portapak, ses ve görüntünün 

hareketi, kayıt altına alınması ve silme iĢlemi de dahil bu iĢlemlerin yeniden gerçekleĢtirilmesi 

sebebiyle alanda güçlü bir potansiyel oluĢturmuĢ ve aygıtın özellikleri sanatçıların yeni keĢif ve 

denemelerine sunulmuĢtur. Deneme ve keĢifleri ile alanda öncü olarak kabul edilen Nam June Paik ve 

aralarında Bruce Nauman, Andy Warhol, William Eggleston, Peter Campus gibi isimlerin bulunduğu 

bazı sanatçılar, Fluxus, Performans Sanatı, Kavramsal Sanat, Beden Sanatı, Pop ve Minimal Sanat 

gibi düĢünce, hareket ve akımlardan güçlü bir biçimde etkilenmiĢler ve deneysel filmden, sahne 

sanatlarına uzanan geniĢ alanlara nüfuz etmiĢ radikal uygulamalar gerçekleĢtirmiĢlerdir (Hencz 2021: 

https://magazine.artland.com/agents-of-change-how-the-sony-portapak-has-created-a-new-artistic-

medium/). Ülkemizde de 1960‘lı yıllarda video sanatı Nil Yalter, Teoman Madra gibi isimler 

tarafından yeni ve deneysel bir ortam olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu sayede video, günümüz 

çağdaĢ sanat ortamında etkin bir biçimde yerini almıĢtır.  

Dönem içerisinde teknolojinin sanatta kullanımının yalnızca fotoğraf ve video ortamları ile sınırlı 

kalmadığı, hem bu ortamların farklı teknik ve yöntemlerle melezleĢtiği hem de yeni teknolojiler ve 

geliĢen düĢünce ve kavramlar beraberinde dönüĢüp çeĢitlendiği görülmüĢtür. Bu sayede teknolojinin 

sanatla iĢ birliği ilk denemelerin dıĢına taĢarak; teknoloji-beden iliĢkisi, insan-makina etkileĢimi gibi 

sanat ve teknoloji iliĢkisine dayalı yeni denemelerle geliĢmeye devam etmiĢtir. 20.yüzyılın son 

çeyreğinde; Stelarc, Eduardo Kac, Orlan gibi sanatta bedeni bir sınırsız söylem olarak kullanan 

sanatçılarla, insan ve makina arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmaya çalıĢan; Edward Ihnatowicz, 

Tom Shannon, Norman White gibi öncü isimlerin keĢif ve denemeleriyle teknolojinin sanat 

bağlamındaki sınırlarının çarpıcı bir biçimde zorlandığı görülmüĢtür. YaĢanan tüm bu geliĢmeler o 

yıllardan itibaren yalnızca toplumu ĢaĢırtmakla kalmamıĢ, bugünün dijital sanatının da önünü açmıĢ, 

fotoğrafın icadıyla baĢlayan, geliĢen ve günümüz sanal ve artırılmıĢ gerçeklik ortamlarına dek uzanan 

ifade yollarının kökenlerini oluĢturmuĢtur. 

Tarih süresince her türlü sanatsal yaklaĢım kendi söylemini, sanat nesnesini ve ortamını yeniden 

biçimlendirmiĢtir. Bugünün sanatına bakıldığında, yönelimini belirleyen unsurun teknoloji olduğu 
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Ģüphesizdir. BaĢta bilgisayar, kitle iletiĢim araçları, internet ve diğer geliĢmiĢ teknikler, bugünün 

sanat ortamındaki birçok sanatçının medyası haline gelmiĢtir. Bu dijital perspektifin, sanat alanında 

yeni, güçlü ve yaratıcı ifade kaynakları sunduğu belirgin bir gözle görülmektedir (Yücel 2014: 

https://www.ibraaz.org/essays/52).  

Teknolojik geliĢmelerin bir protezi olarak ortaya çıkan dijitalleĢme, zamanla daha geniĢ alanlara 

yayılarak ―Dijital Sanat‖ kavramı da gündeme taĢımıĢtır. Bu alan, bugün dünya genelinde bilindiği 

gibi çok boyutlu bir üretim alanına sahiptir ve klasik sanatın sahip olduğu bir estetik kaygı üzerine 

ĢekillenmemiĢtir. Bu üretim alanında sanatçılar, heykel gibi klasik sanat formlarının dijital 

manipülasyolarından, fotoğraf ya da video gibi yeni medyumların yaratımına kadar geliĢmiĢ dijital 

teknolojileri kullanmaktadırlar. Ancak dijital sanat bilindiği üzere salt bu mecralarla kısıtlı değildir, 

teknolojik geliĢmelerin bir uzantısı olarak çok daha sınırsız, yaygın ve geniĢ üretim ortamlarına 

sahiptir (Christiane 2002: 472). Bu ortamlar değiĢkenliği ve hızlı geliĢim göstermesi sebebiyle zaman 

zaman kavramsallaĢma ve sınıflandırılma noktasında belirsizlik yaĢamaktadır. Bu isimlendirmeler 

dijital sanat dalının doğası gereği tartıĢılabilir yapıdadır ve ucu açık bırakılması bir sorun 

oluĢturmamaktadır. Ancak yine de mevcut sanat ortamlarını genel hatlarıyla sınıflandırmak sanatın 

sunumu ve üretimi aĢamasında gerekli görülmektedir. Bu anlamda günümüz sanat alanında yaygın 

olarak karĢılaĢtığımız mecralara bakıldığında; fotoğraf, film, video, animasyon, ses, ıĢık, yazılım ve 

kod (yapay zeka, üç boyutlu video haritalama, hologram vb.) artırılmıĢ gerçeklik, sanal gerçeklik, 

karma gerçeklik gibi iç içe geçen teknik, ortam ve uygulama alanlarının baĢ rolde olduğu 

görülmektedir.  

Söz konusu üretim ortamlarına daha yakın bir mercekten bakıldığında izleyicinin sanatın 

gerçekleĢtirildiği alana daha da sızdığı ve sanatın sosyal bir etkinliği de beraberinde getirdiği belirgin 

bir gerçek olarak karĢımıza çıkmaktadır. YaĢanan dijital devrim ve teknolojik ilerlemeler, sanatta 

etkileĢimi de artırırken, izleyicinin düĢünme ve alımlama edimini de geniĢleterek, sanatsal deneyimi 

geçmiĢte hakim olan seyir halinden oyun haline taĢımaktadır. 

3. “Hareket Eden Anılar Sergisi”: Cocoon Sanat Galerisi 

ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan Hareket Eden Anılar (Moving Memories) Sergisi, Contemporary 

Ġstanbul Vakfı iĢ birliği ile Ģehrin tarihi mekanlarından FiĢekhane binasında, Borusan ÇağdaĢ Sanat 

Koleksiyonu‘ndan derlenen; fotoğraftan, artırılmıĢ gerçekliğe uzanan çeĢitli medyaların yer aldığı bir 

disiplinlerarası sergidir. Serginin etkin olduğu zaman aralığı 27 Mayıs-6 Ağustos 2021 tarihlerini 
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kapsamaktadır. Dünyanın çeĢitli bölgelerinden sergiye katılım sağlayan sanatçılar; Alan Rath, 

Boomoon, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Daniel Canogar, Daniel Rozin, Edward 

Burtynsky, François Morellet, Frank Thiel, Ivan Navarro, Laurent Bolognini, Michael Wolf, Olaf 

Otto Becker, Reinhard Görner, teamLab, U Ram Choe gibi isimlerdir ve sergide toplam on altı 

çalıĢma yer almaktadır.   

Sergi kavramsal olarak içinde yaĢadığımız kentin sorunlarını odağa almakta, modern insanın maruz 

kaldığı sıkıĢmıĢlık, doğal yaĢamdan kopuĢ, kent kurgusundaki bozulmalar ve bunun fizyolojik ve 

pisikolojik etkilerini izleyiciye çeĢitli medyalar aracılığı ile aktarmaktadır. YaĢadığımız kolektif 

deneyimin bir kurgusal yaratısı olarak izleyiciyle bir araya gelen serginin kavramsal çerçevesini, 

Contemporary Ġstanbul Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Güreli Ģu sözleriyle değerlendirmektedir: 

“Sergide iĢlenen temalar Ġstanbul‟un kozmopolit doğasıyla örtüĢmekte, yaĢadığımız yoğun 

kentleĢmenin sorunlarını çağdaĢ sanatın en yenilikçi teknikleriyle ele almaktadır. Çok farklı 

tekniklerin kullanıldığı eserlere baktığımızda çağdaĢ sanatın son yıllarda nasıl evirildiğine de tanık 

olabiliyoruz. Çoğunlukla çarpıcı nitelikleri ile göze çarpan bu eserler çok güçlü anlatımlarıyla 

izleyiciyi tüm insanlığı ilgilendiren sorunsallıklar üzerine düĢünmeye davet etmekte ve aynı zamanda 

çağdaĢ sanatın hangi yönlere doğru geliĢeceğinin de ipuçlarını vermektedir.” (Güreli 2021: 

https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/). Yukarıdaki görüĢler, 

çalıĢmanın literatür akıĢında aktarılan dönüĢümün sergide somutlaĢtığını, serginin günümüz sanatında 

hakim olan fikir ve kavram temelli bir yaklaĢımla ilerlediği ve aynı zamanda bunun teknik açıdan da 

bir teknolojik evrim beraberinde gerçekleĢtiğini desteklemektedir.   

Sergiye iliĢkin bir diğer görüĢ, mekânsal unsurlar ile kavramsal çerçeve bütünlüğü ekseninde serginin 

küratörü Ayça Okay‘ın ifadesiyle Ģu Ģekildedir: ―Sergi; 1846 yılında inĢa edilmiĢ yapay mekân ile 

doğal mekân arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları izleyici ile buluĢturmayı hedefliyor. FiĢekhane 

mimarisinin geometrisi ile eserlerde doğaya referans veren imgelerdeki tekrar arasında morfolojik 

bir bağ kuruluyor. Sergi mekânının strüktüründe yer alan birbirini tekrar eden modüller ile hareket 

halindeki su parçacıkları, yelpaze mercanları, dalgalar ya da kaskatı kesilmiĢ buzullar ile birbirine 

kenetlenmiĢ aynaların yüzeyleri sessiz bir anlaĢma ile uyum içerisindedir. Bazı eserlerin yerleĢiminde 

ortaya çıkan ikililik kavramı ise rastlantı değil. Hareketli imgelerin müdahaleci üslubu, izleyicinin 

planlı seyir halindeyken, etkileĢime davet edilerek rotasını değiĢtirmesine neden oluyor.” (Okay 

2021: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/). Burada Okay, günümüz 

sanatıda hem küratöryal açıdan mekan seçiminin önemi hem de mekan, sergilenen iĢler ve izleyici 
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arasındaki bağın gücüne ve serginin anlamsal ve biçimsel yapısına sağladığı katkıya vurgu 

yapmaktadır. Aynı zamanda hareketli çalıĢmaların müdaheleye olanak vermesi ve mekanın izleyiciyi 

yönlendirmesi üzerine aktarılan görüĢ ile çalıĢmanın özündeki teknoloji temelli sergilerde yaĢanan 

izleyici-eser etkileĢiminin artması yönündeki yaklaĢım örtüĢmektedir.  

Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren ise geçmiĢ ve bugün arasında katmanlanan 

kentleri, serginin manifestosunda da aktarılan, Italo Calvino‘nun 1970‘lerde kaleme aldığı öykü ile 

iliĢkilendirmektedir. Calvino‘nın, bugün dünyanın nasıl tek bir Ģekle büründüğünü gözlemlediği 

derlemesinde, 1970‘lerde yaĢanan ekolojik krizle, kent yaĢamının içinde bulunduğu kriz noktasını ön 

görmüĢ ve kentin bu dönüĢen yüzünü ―Görünmez Kentler‖ ifadesiyle tanımlamıĢtır. Eren‘in aktardığı 

söz konusu kurgusal bağlantı ile sanatçıların eserleri arasında kurulan güçlü bağ ise Ģu sözlerle ifade 

bulmaktadır: 

―FiĢekhane binasının verdiği duygu, Calvino‟nun Görünmez Kentler‟ini ister istemez çağrıĢtırır; zira 

yapı, bugün yer aldığı bina kompleksinin içinde ayrıksı, anıtsal ve zamansız bir sembol gibi 

parlamaktadır. Öncüllük, ardıllık hiyerarĢisinden bağımsız, zamanın lineer çizgisinden kopuk, 

sınırsız olasılığın kesiĢtiği bir noktadır. Yanı baĢındaki Yedikule Surları‟ndan, Perili KöĢk‟e kadar, 

Ġstanbul‟un içinde yaĢayan ve barınan her bireyine ayrı bir atlas sunması gibi, bu mekân da ev 

sahipliği yaptığı yapıtlarla girdiği diyalogla ayrı, “rizomik” denebilecek bir anlatı geliĢtirmiĢtir. 

Boomoon‟un Boğaz izlenimlerinden, Reinhard Görner‟in görkemli kütüphanesine; U Ram Choe‟nin 

ıĢıltılı avizesinden, Daniel Rozin‟in gizemli aynasına; Michael Wolf‟un sıkıĢık megapolünden, Daniel 

Canogar‟ın tükettiklerimizi, Ģehrin atığını toplayan rögar kapağına kadar, tek bir espas içinde 

görünmeyen pek çok kenti katman katman inĢa eder. Video yerleĢtirmeleri, fotoğraf, ıĢık heykelleri, 

ArtırılmıĢ Gerçeklik gibi, görsel sanatların yeni ifade olanaklarını kullanarak temsil alanının 

sınırlarını sorgulayan yapıtlara odaklanan Borusan ÇağdaĢ Sanat Koleksiyonu‟nun karakteristik 

özelliklerini yansıtan, deneysel ve dijital eserlerinden bir seçkinin inĢa ettiği bu kent, sanatçıların 

gözünden anıları, geçmiĢi ve kaderi bugünün anlatısıyla takas ederek, izleyiciye teslim 

etmiĢtir.”(Eren 2021: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/). 

4. Sergide Yer alan Sanatçılar ve ĠĢleri  

Alan Rath, Gözcü VIII (2011): Amerikalı Sanatçı Alan Rath (d.1959) elektronik, kinetik ve robotik 

heykel alanında öncü olarak bilinmekte ve 1980'lerin baĢından bu yana iĢler üretmektedir. Sanatçı, 

1982‘de MIT‘de elektronik mühendisliği üzerine lisans derecesi almıĢtır. Rath'ın heykelleri, sanatçı 
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tarafından tasarlanmıĢ özel elektroniklerle ve yazılımlarla üretilmektedir. Aynı zamanda sanat ve 

elektronik alanında dersler veren sanatçı, birçok uluslararası sergi ve bienale katılmıĢtır. Sanatçının 

çalıĢmalarından bazıları; Birdcage (1985), Hound (1990), Eyeris III (2002), Handfull (2010), Again 

(2017)‘dir (Rath 2021: https://alanrath.net/).  

Alan Rath‘ın, 2011 yılında ürettiği ve sergide yer aldığı ―Gözcü VIII‖ (Watcher VIII) adlı çalıĢması, 

çeĢitli mekanik bağlantılarla konumlandırılmıĢ iki kırmızı ekran içerisinde sağa sola hareket eden 

gözler ile katılımcılara dinamik bir deneyim yaĢatılmaktadır. Rath, ürettiği kinetik heykelin teknoloji 

ve insan arasındaki mesafenin yok oluĢunu temsil ettiğini ve insanların makineler tarafından izlenme 

durumuna dikkat çekmek istediğini ifade etmiĢtir (Murray, Rath 2019: 

https://www.squarecylinder.com/2019/03/alan-rath-ica-interview/) ÇalıĢma, herhangi bir alt okuma 

olmaksızın düz anlamda bir gözetleme çağrıĢımı yaparken, hem bireye teknolojik sıkıĢmıĢlık 

içerisindeki kendini hatırlatmakta, hem de özne konumundaki katılımcıyı bir seyir halinde 

nesneleĢtirmektedir.  

 

Resim 1. Alan Rath, Gözcü VIII,  2011 

Kaynak: https://alanrath.net/ 
 

Boomoon, Boğaz‟da Yansıma No. 1 (2017): Güney Koreli sanatçı Boomoon (d.1955), yaĢamını 

sürdürdüğü Seul'deki Chung-Ang Üniversitesi‘nde fotoğrafçılık eğitimi almıĢtır. Sanatçı, Kore 

toplumunun hızlı dönüĢü sonucunda yok olan köyler, kentsel ve kırsal topluluklar arasındaki 

karĢıtlıklar üzerine çalıĢmakta ve özellikle 1990‘lardan itibaren deniz, gökyüzü, çöl gibi insan eli ile 

varolmamıĢ doğal alanlar üzerine yoğunlaĢmaktadır. Çoğunlukla büyük boyutta baskılar halinde iĢler 

üreten sanatçının çalıĢmalarından bazıları; Photo Poems (1973), Country People (1973-1980), 

Waterfall (2007),  Naksan (2014), Bosphorus (2017)‘dir (Boomoon 2020: 

http://www.boomoon.net/biography.html). 

Boomoon‘un 2017 yılında ürettiği ve sergide yer alan iĢi ―Boğaz‘da Yansıma No.1.‖ adlı Boğaziçi 

projesi, her biri 240x150 cm ebatlarında laserchrome baskı tekniği ile oluĢturulmuĢ beĢ fotoğraftan 
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oluĢmaktadır. Fotoğraflarını üretirken gözlerini insan varlığı ile oluĢturulmamıĢ doğaya çevirdiğini 

belirten sanatçı, hazır anlamlarla dolu imgelerden kaçınarak görüntünün kendi gücünün ardına 

düĢtüğünü ifade etmiĢtir. Bu doğrultuda sanatçının Boğaziçi projesi de üç farklı mevsimde 

gerçekleĢtirdiği Ġstanbul ziyaretindeki yoğun gözlem ve incelemelerin beraberinde üretilen bir iĢtir. 

Günün çeĢitli saatlerinde boğazın sahip olduğu ıĢık, ritim ve enerji alanları ile karĢı karĢıya kalan 

sanatçı bir bilinmezlik içerisinde keĢfettiği bu yolculuğu izleyicilere de etkili bir biçimde aktarmıĢtır 

(Cuguoglu, Boomoon 2020: https://www.borusancontemporary.com/tr/blog-boomoon-ile-bogazici-

uzerine-soylesi_1970). Modern yaĢamdan uzak bir hayat süren Bomoon, çoğu iĢinde olduğu gibi bu 

iĢiyle de metropol kentlerin arasına sıkıĢmıĢ ve günlük hayatının hızı içerisinde ―görünmez olmuĢ 

alanları‖ izleyiciye göstermiĢtir. Bunu gerçekleĢtirirken teknolojinin olanaklarıyla üretip çoğalttığı 

görüntüleri sınırsız alanlara taĢıyarak hem çok sayıda kitleye ulaĢmıĢ, hem ironik bir biçimde yapay 

olana vurgu yapmıĢ, hem de doğal yaĢamın gerçekliklerini, güzellikleri ve bir yönüyle tahribatını da 

aynı kadrajdan ve büyük ölçekte ziyaretçilere göstermeyi baĢarmıĢtır.  

         

          Resim 2. BOMOON, Boğaz‘da Yansıma No.1,  2017 

Kaynak: http://www.boomoon.net/work.html 

Christa Sommerer & Laurent Mignonneu, Anında Portre (2015): Christa Sommerer (d.1964) ve 

Laurent Mignonneau (d.1967) etkileĢimli bilgisayar kurulumu alanında çalıĢan uluslararası üne sahip 

medya sanatçılarıdır. Sommerer, botanik eğitiminin yanı sıra modern heykel ve sanat, Mignonneau 

ise modern sanat ve video sanatı üzerine eğitim almıĢtır. Her ikisi de Linz, Avusturya'daki Sanat ve 

Tasarım Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmakta ve Medya Enstitüsü'nde Arayüz Kültürü 

Bölümü‘ne baĢkanlık etmektedirler. Sommerer ve Mignonneau daha önce Japonya'nın Gifu 

kentindeki IAMAS Uluslararası Medya Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nde profesör olarak ve 

Kyoto Japonya'daki ATR Medya Entegrasyon ve ĠletiĢim AraĢtırma Laboratuvarı'nda araĢtırmacı ve 

sanat yönetmeni olarak görev yapmıĢlardır. Sanatçıların çalıĢmalarından bazıları; Interactive Plant 

Growing (1992), Industrial Evolution (2000), Solar Display (2008), Between The Lines (2014), 
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Egometer (2017), Scavengers (2020)‘dir (Sommerer, Mignonneu 2021: 

http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/BIOGRAPHY/Biography.html). 

Christa Sommerer ve Laurent Mignonneu‘nun 2015 yılında ürettiği ve sergide yer alan çalıĢması 

―Anında Portre‖ adlı interaktif kurulum,  birkaç bin sinek sürüsünü gösteren bir monitörden 

oluĢmaktadır. Ġzleyici kendini monitörün önünde konumlandırdığında, sinekler kiĢinin dıĢ hatlarını 

oluĢturur ve kendilerini sürekli olarak düzenlemeye ve yeniden düzenlemeye baĢlarlar, böylece 

kiĢinin tanınabilir bir benzerini yaratırlar. Ġzleyicinin monitore verdiği pozla saniyeler içinde görüntü 

oluĢur ancak baĢın veya yüzün bölümlerinin en ufak bir hareketi bile onları birbirinden uzaklaĢtırır. 

Böylece portreler sürekli bir akıĢ halindedir, görüntüyü inĢa ederler ve yapılarını bozarlar. Anında 

Portre, selfi kültürüne ait mevcut bağımlılığın bir yorumudur ve yapısında; değiĢim, geçicilik ve 

süreksizlik barındırmaktadır (Sommerer, Mignonneu 2021: http://www.interface.ufg.ac.at/christa-

laurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html). Bu interaktif eser deneyimlendiği üzere izleyicinin 

müdahalesine izin veren ve insanın teknolojiye hakimiyetini gösteren bir eserdir.  ÇalıĢma aynı 

zamanda Ortaçağ portrelerine de atıfta bulunmaktadır. Bazı Ortaçağ portrelerinde görülen sinek 

formu, sanatçının çalıĢmasında kullandığı ve o döneme gönderme yaptığı yerleĢik bir sembolik 

karakter olarak karĢımıza çıkmaktadır (Okay 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQREa_XTQK0&t=195s). 

            

        Resim 3. Christa Sommerer & Laurent Mignonneu, Anında Portre, 2015 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 

 

Daniel Canogar, Tek Sürüklenme (2012): Daniel Canogar (d.1964) Madrid doğumludur. 

Sanatçının yaĢamı ve kariyeri Ġspanya ile ABD arasında devam etmiĢtir. Uzun süredir yansıyan 
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görüntüler, projeksiyon ve enstalasyon sanatı üzerine çalıĢmaktadır. Hafıza ve kaybı çalıĢmalarındaki 

merkezi temadır. Sanatçıya göre attılan Ģeyler, kim olduğunun ve hatıralarının bir portresidir. 

Buradan hareketle sanatçı, yakın geçmiĢte bireyin varlığını tamamlayan ve eskiyen teknolojileri 

bulmak üzere hurdalıkları, geri dönüĢüm merkezlerini ve bit pazarlarını araĢtırarak üretimleri için 

malzeme depolamakta, video animasyonlarını eski/geleneksel ortamlara yansıtarak, içlerinde 

barındırdıkları ortak hafızayı ortaya çıkarmak için onlara yeniden hayat vermeye çalıĢmaktadır. 

Canogar‘ın iĢlerinden bazıları; Sensorium II (1993), Dermal Thresholds (2000), Spiders (2008), 

Single Spin (2011), Game Over (2014), Waterfall (2020), Dynomo (2021)‘dir. Sanatçının iĢleri aynı 

zamanda; New Mexico; ZKM Sanat ve Medya Merkezi, Karlsruhe; Reina Sofia ÇağdaĢ Sanat 

Müzesi, Madrid; Wexner Sanat Merkezi, Ohio; Offenes Kulturhaus ÇağdaĢ Sanat Merkezi gibi 

dünyanın birçok yerinde sergilenmektedir (Canogar 2021: http://www.danielcanogar.com/home). 

Daniel Canogor, 2012 yılında ürettiği ve sergide yer alan çalıĢması ―Tek Sürüklenme‖ ile ürettiği 

akıĢkan görüntüyü zemine yerleĢtirdiği açık rögar kapağı içerisine yansıtmıĢtır. Bu video enstalasyon, 

izleyicinin ayaklarının dibindeki çocuk görüntülerinin akıĢı ile Tarih Nehri'nin hepimizi zor ve 

tehlikeli bir geleceğe taĢıdığı fikri üzerine temellenmiĢtir (Canogar 2021: 

http://www.danielcanogar.com/home). Sanatçının ekolojik kriz ve doğa tahribatını izleyiciye 

kanalizasyon çıkıĢı için kullanılan rögar çukuru içerisinden göstermesi ve ―ayağımızın dibinde ve 

gözümüzün önünde olanlar‖ metaforu, üretim teknikleri ve anlam iliĢkisi bağlamında deneyimi 

oldukça güçlendirmiĢtir. Bir ortam olarak sanatçının manifestosunda da yer alan eski ve yeni 

medyaların bir araya geliĢi ise çalıĢmada açıkça görülmektedir ve bu iĢiyle sanatçı, izleyiciye hem 

dijital hem de fiziksel açıdan ortak ve alıĢılmadık bir deneyim yaĢatmaktadır. 

 

 

Resim 4. Daniel Canogar, Tek Sürüklenme, 2012 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
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Daniel Rozin, Mirrors Mirror (2008): Daniel Rozin (d.1961) Kudüs‘te dünyaya gelmiĢ ve 

Endüstriyel Tasarım eğitimi almıĢtır. Sanatçı, interaktif dijital sanat alanında iĢler üretmekte, 

geliĢtirmekte ve profesör olarak eğitim vermektedir. EtkileĢimli bir sanatçı olarak Rozin, izleyicinin 

varlığını ve bakıĢ açısını değiĢtirme ve bunlara yanıt verme konusunda çok çeĢitli enstalasyonlar ve 

heykeller yaratmaktadır. Sanatçının iĢlerinde çoğu durumda izleyici parçanın içeriği haline gelir ya da 

izleyici parçanın yaratılmasında aktif bir rol almaya davet edilir. Rozin‘in çalıĢmalarından bazıları; 

Mirrors (2002), Fabrication (2007), X by Y (2010), Angles (2013), PomPom Mirror (2019-2020)‘dır 

(Rozin 2021: http://www.smoothware.com/danny/newbio.html). 

Daniel Rozin, 2008 yılında ürettiği ve sergide yer alan ―Mirrors Mirror‖ adlı çalıĢmada 768 aynalı 

karo döĢemesi, motor, kontrol elektroniği ve kamera kullanmıĢtır. Mekanik aynalar çeĢitli 

malzemelerden yapılmıĢtır ancak benzer davranıĢı ve etkileĢimi paylaĢmaktadırlar. Bu parçalardan 

birinin önünde duran herhangi bir kiĢi anında aynanın yüzeyine yansımaktadır. Mekanik aynaların 

hepsinde video kameralar, motorlar ve bilgisayarlar bulunur ve izleyici onlarla etkileĢime girdikçe 

sistem rahatlatıcı bir ses çıkartır. YerleĢtirmedeki daha parlak olan pikseller, izleyicinin üst gövdesini 

ve arkasındaki duvarı yansıtır, koyu olanlar ise daha aĢağıyı hedefler. Dolayısıyla yansımayı 

etkilediği için çevre faktörü önemlidir. Ortaya çıkan görüntü yalnızca yansıtılan kiĢi tarafından 

görülebildiğinden, izleme deneyimi oldukça kiĢiye özeldir (Rozin 2021: 

http://www.smoothware.com/danny/mirrorsmirror.html). Bu çalıĢma ile de Daniel Rozin izleyiciye 

interaktif bir deneyim yaĢatmaktadır. Kendi ile baĢ baĢa kalan izleyici hem sosyal bir deneyim 

yaĢamakta hem de teknoloji ile olan yakın iliĢkisini yeniden gözden geçirmektedir. Düz anlamıyla bir 

görüntü aktaran ayna formu ise alt okumada kiĢinin kendi yansımasının sunumunun gerçekleĢtirildiği 

bir alan yaratır. Bu yönüyle ayna, kavramsal çerçevedeki kentsel sıkıĢmıĢlıkla bir yüzleĢme, aynı 

zamanda bunu gerçekleĢtiren aktörlerden olan kiĢinin kendi ile karĢılaĢma ve kaçıĢ anının da aracı 

formu olarak temsil bulmaktadır.   
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Resim 5. Daniel Rozin, Mirrors Mirror, 2008. 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 

 

Edward Burtynsky, AR #1, Hurda Motor ve Jantlar, Agbogbloshie Geri DönüĢüm Alanları 

(2017): Ukrayna doğumlu Edward Burtynsky (d.1955) dünyanın en baĢarılı çağdaĢ 

fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilmektedir. 40 yılı aĢkın süredir küresel endüstriyel 

manzaraların fotoğrafik tasvirleri ile insanların gezegen üzerindeki etkisine tanıklık 

etmektedir. Burtynsky'nin fotoğrafları, Kanada Ulusal Galerisi, Modern Sanat Müzesi, 

Metropolitan Sanat Müzesi, New York'taki Guggenheim Müzesi, Madrid'deki Reina Sofia 

Müzesi dahil olmak üzere dünya çapında 60'tan fazla büyük müzenin koleksiyonlarında 

yer almaktadır. Fotoğraf, film, public art gibi türler kapsamında ürettiği görüntüler ile bir 

tür olarak gezegenin yüzeyinde sahip olduğumuz kolektif etkiyi araĢtırmakta ve doğal 

manzaralara empoze ettiğimiz insan sistemlerinin incelenmesine odaklanmaktadır 

(Burtynsky 2021: https://www.edwardburtynsky.com/). 

Edward Burtynsky, 2017 yılında ürettiği ve sergide yer alan ―AR #1, Hurda Motor ve Jantlar, 

Agbogbloshie Geri DönüĢüm Alanları‖ adlı çalıĢmasında artırılmıĢ gerçeklik (AR) uygulama 

tekniğinden yararlanmıĢtır. Sanatçı, bir yüzey üzerine yerleĢtirilen statik görütünün gerçekliğini 

geniĢletmek için aracı bir IPad kullanılmasını istemiĢtir. Burada sanatçı Gana‘nın baĢkenti Akra‘da 

yer alan bir araba hurda tesisinin iĢlem sürecinin deneyimlenmesini sağlayan bir uygulama 

geliĢtirmiĢtir ve izleyiciyi ulaĢtırmak istediği yeni gerçekliği ile baĢ baĢa bırakmıĢtır (Okay 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQREa_XTQK0&t=195s).  

Sanatçının çalıĢmalarında endüstri yoluyla dönüĢtürülen doğa, baskın bir tema olarak 

karĢımıza çıkar. TaĢ, silikon, mineraller, petrol, ulaĢım gibi unsur ve malzemelerle insanlığa ait 
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birçok geliĢmiĢliği çağdaĢ bir bakıĢ açısı ile kesiĢtirmeye çalıĢmaktadır. Geri dönüĢüm alanları, 

maden atıkları, taĢ ocakları, rafineriler gibi günlük deneyimlerimizin dıĢında kalan alanlar 

görüntülerinin kaynağını oluĢturur. Sanatçıya göre bu görüntüler, modern varoluĢumuzun 

ikileminin metaforları anlamına gelir. Arzuladığımız iyi bir yaĢamın ardından giderken, bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak dünyanın insanlık tarafından acı çektiği gerçeği ile baĢbaĢa kalırız 

(Burtynsky 2021: https://www.edwardburtynsky.com/about/statement). “Hurda, Motor ve 

Jantlar” adlı çalıĢma ile izleyici olmanın ötesine gidilerek katılımcı ve iĢ birlikçi bir 

deneyim ortaya çıkmıĢtır. KiĢi, sanatçının aktarmak istediği kavramsal mesajı kendi 

yerinde fakat yer değiĢtirerek, aslında orada olmayan materyaller üzerinden inceleme 

fırsatı bulmuĢ ve gerçekte ulaĢamayacağı mekanı kendi özellikleri ile birlikte bulunduğu 

alana taĢımıĢtır. Bu deneyim hem sanatın evrenselliği ve ulaĢılabilirliği açısından değerli 

hem de teknoloji ve insan arasındaki iliĢki çok tanıdık ve güçlü olsa bile ziyaretçide 

ĢaĢırtıcı, heyecan verici ve ilgi çekici duygular uyandırabilmektedir. 
 

 

Resim 6. Edward Burtynsky, AR #1, Hurda Motor ve Jantlar, Agbogbloshie Geri DönüĢüm Alanları, 

2017. 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

François Morellet, Ready Remake N°1 (2012): François Morellet (1926-2016) geometrik formları 

ve desenleriyle tanınan Fransız kavramsal heykeltıraĢ ve ıĢık sanatçısıdır. Sanatının ilk yıllarında 

figüratif çalıĢmalar üreten Morellet, 1950'lerin ortalarından itibaren resmin tuvalin sınırlarının ötesine 

nasıl ulaĢabileceğine odaklanarak resimsel düzlemin yapısıyla ilgilenmeye baĢlar. Bu süre zarfında 

çizgiler, kareler ve üçgenler dahil olmak üzere soyut geometrik formlarla deneyler gerçekleĢtirir. 

Daha sonraları ise sanatta yeni ifade biçimlerinin ardına düĢerek neon tüplerle heykeller ve mimari 

restorasyonlar üretmeye baĢlar. Dünyanın çeĢitli ülkelerine sergilenen sanatçının çalıĢmalarından 

bazıları; Trames (1965), Néon dans l'espace(1969–1996), Contorsions n°12 (2008), Confrontation 

n°1 (2015)‘dir (Artnet 2021: http://www.artnet.com/artists/fran%C3%A7ois-morellet/). 

François Morellet‘nin 2012 yılında ürettiği ve sergide yer alan ―Ready Remake N°1‖ adlı çalıĢması, 

tuval üzerine akrilik boya yüzeyine yerleĢtirilmiĢ, 29 adet beyaz neon tüpten oluĢmaktadır. Sanatçı 

sergide yer alan hazır teknolojik nesnesiyle, Dada akımının gelenek ve kurallara karĢı çıkıĢı ve 
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rastgeleliğinden ilham almıĢtır. Serginin modern sanat yolculuğunun önemli bir parçası olarak var 

olan çalıĢma, beyaz neon tüplerin sıralanmıĢ dikey düzenlemelerinin içerisine yerleĢtiĢtirilen siluet ile 

Marcel Duchamp‘ın ÇeĢme 1917 adlı eserine, dolayısıyla kavramsal sanatın doğuĢuna ve Dada 

akımına göndermede bulunmuĢtur (Gorvy 2018: https://www.levygorvy.com/exhibitions/neon-in-

daylight-francois-morellet/). 

 

 

Resim 8. François Morellet, Ready Remake N°1, 2012 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

Frank Thiel, Perito Moreno #18 (2012 -2013): Frank Thiel (d.1966) Berlin'in değiĢen sosyal ve 

politik manzarasını belgeleyen ve büyük ölçekli renkli görüntüler üreten çağdaĢ Alman fotoğraf 

sanatçısıdır. Thiel, kariyeri boyunca tarihini ve sembolik önemini vurgulamak için Berlin mimarisini 

yakından fotoğraflamıĢtır. Üretimleri, kentsel varoluĢta yeni kalıpların ortaya çıkıĢını vurgulamanın 

yanı sıra devlet gözetimi ve kamusal alanın özelleĢtirilmesi konularını ele almayı amaçlamaktadır. 

Sanatçının pratiği zamanla, New York'taki Sean Kelly Galerisi'ndeki ―Hiçbir Yerde Yer Yok‖ 

sergisinde gösterilen Patagonya'nın devasa buzullarının fotoğrafları da dahil olmak üzere, diğer 

manzaralara ve ortamlara dek geniĢlemiĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Sanatçının çalıĢmalarından bazıları; Die 

Alliierten (1994), Stadt 10/06/A (2001), Stadt (1998), Jennifer Hernández Fraga, La Habana, Plaza 

(2015)‘dir (Artnet 2021: http://www.artnet.com/artists/frank-thiel/).  

Frank Thiel‘nin 2012-2013 yıllarında ürettiği ve sergide yer alan ―Perito Moreno #18‖ adlı çalıĢması, 

180 x 400 cm ebatında kromojenik baskı ile üretilmiĢtir. Sanatçının üzerinde çalıĢtığı buzullar konusu 

ve sergideki iĢi olan Arjantin‘in güneybatısındaki Perito Moreno Buzulu‘ na iliĢkin çalıĢması 

sanatçının, Borusan Contamporary Blog Yazarı Ġpek Çınar ile gerçekleĢtirdiği röportajında Ģu sözleri 

ile ifade bulmuĢtur: “Buzullar, Duvar sonrası Berlin‟de kentsel, politik, kültürel ve sosyal 

değiĢimlerin radikal Ģekilde değiĢen kentsel topografiye kaydolma biçimlerine iliĢkin yirmi küsur 
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senelik uğraĢlarımdan ilk bakıĢta uzak veya farklı görünebilirler. Buzullarla birlikte, yeni 

konularımdan birisi sonsuzlukmuĢ gibi anlaĢılsa da, yarım kalmıĢ olanın estetiğini bu organik 

“mimari”ye, bu donuk yapılara aksettirdim aslında. Detaylar, kompozisyon, soyutlama ve renk 

neredeyse arkeolojik denebilecek, benzer bir bakıĢla icra edildiler. Doğanın bu anıtları, binlerce 

yıllık bir zaman içinde buzun Ģekillenmesiyle oluĢmuĢlar. Dolayısıyla insan üretimi herhangi bir 

yapıdan çok daha kadimler. Buzul konusu, zamansallık, geçicilik ve dönüĢüm temalarıyla biteviye 

meĢgul olmamı, bununla beraber tarih öncesinin hantal temposuna uzanabilmemi sağladı.” (Çınar, 

Theil 2021: https://www.borusancontemporary.com/tr/blog-amacli-ama-izahsiz-frank-thiel-ile-

soylesi_2013). Berlin duvarının ardından bölgede yaĢanan dönüĢüm ve bölünme ile Ģehrin değiĢen 

sosyal ve fiziksel yapısı ve bu dönüĢümün sonuçları çalıĢmalarının uzun yıllar ana araĢtırma 

konusunu oluĢtururken, sanat pratiğindeki yol aslında birbirine uzak gibi görünen ancak aralarında 

güçlü bir bağ bulunan doğanın yaĢadığı küresel dönüĢüm ile kesiĢmiĢtir. Bu olguları aktarırken anlam 

aktarımını destekleyen büyük ölçekli fotoğraflar, durağan etkisine rağmen ayrıca deneyimin boyutunu 

etkilemiĢtir. Bu yönü ile imgenin artan gücünün izleyici üzerinde bir alan etkisi yarattığını söylemek 

de mümkündür. 

              

 Resim 9. Frank Thiel, Perito Moreno #18, 2012-2013 

         Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

Ivan Navarro, Exodo, 2009: Ivan Navarro (d.1972) ġili doğumlu bir kavramsal heykeltıraĢtır. 

Üretimlerinde çoğunlukla politik olarak yüklü, karmaĢık metinsel bilgileri iletmek için neonları, 

aynaları ve optik fenomeni kullanmaktadır. Navarro‘nun çalıĢmaları, New York'taki Guggenheim 

Müzesi, Paul Kasmin Galerisi, Ġstanbul'daki Egeran Galerisi ve Paris'teki Galerie Daniel Templon 

dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli sayısız sergide yer almıĢ ve uluslararası alanda 

ilgi görmüĢtür (Artnet, 2021 http://www.artnet.com/artists/iv%C3%A1n-navarro/). 
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Ivan Navarro‘nun 2009 yılında ürettiği, sergide yer alan ve Ġspanyolca ―Göç‖ anlamına gelen 

―Exodo‖ adlı çalıĢması, neon tüpler ile yazılmıĢ ―EXODO‖ dilsel iletisinin giderek derinleĢerek 

kaybolduğu ve ayna kullanımı ile optik bir yanılsama deneyimi yaĢattığı bir heykeldir. Sanatçının 

çalıĢmaları tarihsel, sosyal, sanatsal ve politik referanslar açısından oldukça zengindir. ġili diktatörlük 

rejimi ile büyüyen sanatçı, çalıĢmalarında tematik açıdan bölgede yaĢanan, iĢgence, infaz, göç, kimlik 

sorunları gibi meseleleri odağa alan iĢler üretmiĢtir. Sanatçı üetimlerinde; karanlık gözetim, iĢkence, 

hapis ve tahakküm temalarını çağrıĢtıran malzeme ve konulara baĢvurmaktadır. ġili‘yi dikta rejimi ile 

yöneten eski devlet baĢkanı Augusto Pinochet döneminde sıklıkla yaĢanan elektrik kesintileri ile 

boyun eğme, korku içinde tutulan toplum ve sorguya çekilen insanlara elektrikle iĢkence yapılması 

sanatçının malzeme seçimini etkilemiĢtir (Navarro 2021: https://issues.org/electric-energy-navarro-

art-gallery/). Bu bağlamda sanatçının iĢlerinde görülen ve üretimlerinin yöntemi haline gelen 

elektriğin ve florasanların yaĢanan iĢgence anlarını temsil eden bir sembol olduğu 

söylenebilmektedir. Kent, rejim, yönetim, göç ve siyasal iklimin bir arada olduğu bu kavramsal 

çalıĢma ile manifestoda yer alan ―sıkıĢmıĢlık‖ metaforu ve ―yokoluĢ‖ çağrıĢımları, heykelin mevcut 

formu içerisine gizlenmiĢ anlamlar olarak da karĢımıza çıkmaktadır. 

              

 Resim 10. Ivan Navarro, Exodo, 2009 

         Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 

Laurent Bolognini, Varyasyonlar 2 (2012): Laurent Bolognini (d.1959) Fransa doğumludur. 

Fotoğraf eğitiminin ardından konser alanları için ıĢık enstalasyonları tasarlamaya baĢlamıĢtır. 

Üretimlerinde 1960‘larda ortaya çıkan Kinetik Sanat hareketinin etkileri görülmektedir. 

Bolognini‘nin çalıĢmaları Ģu anda Fransa'daki Mac/Val Müzesi, Ġstanbul'daki Borusan Contemporary, 

Musée de Cambrai gibi Avrupa'daki önemli koleksiyonlar arasında yer almaktadır (Moulon 2016 

https://variation.paris/en/artists/bolognini/). 
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Laurent Bolognini‘nin 2012 yılında ürettiği, sergide yer alan ―Varyasyonlar 2‖ adlı kinetik ıĢık 

yerleĢtirmesi, ziyaretçilerin algıları üzerinde bir yanılsama gerçekleĢtirmekte ve yarattığı optik 

yanılsama sayesinde teknoloji sanat ve bilimi bir araya getirmektedir. Anlamsal açıdan sanatçının 

ucunu açık bıraktığı çalıĢmalarında modern kentin sahip olduğu ıĢıklı sokaklar, postmodern mimariler 

ve özellikle ıĢığın zemine yansıması ile hissedilen mekânsal etki, ―Varyasyonlar 2‖ adlı kinetik 

heykelde kiĢisel olarak yaĢadığım deneyimin bir yorumu olarak ifade bulmaktadır. 

     

Resim 11. Laurent Bolognini, Varyasyonlar 2, 2012 

         Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 

Michael Wolf, Yoğunluk Mimarisi #91 (2009)- Wolf Yoğunluk Mimarisi #39 (2005): Michael 

Wolf (d.1954) Almanya doğumlu, Hong Kong‘da yaĢamını sürdüren bir fotoğraf sanatçısıdır. 

Wolf'un çalıĢmalarının odak noktası mega Ģehirlerdeki yaĢamdır ve projelerinin çoğu metropollerin 

mimarisini ve yerel kültürünü belgelemektedir. Sanatçının iĢleri, Venedik Bienali, Aperture Galeri, 

New York dahil olmak üzere dünya genelinde çok sayıda yerde sergilenmiĢtir. Wolf‘un 

çalıĢmalarından bazıları; Architecture of Density #18 (2003), Real Fake Art #11 (2005), Tokyo 

Compression #17 (2009), Paris Rooftops 12, (2014), Informal Solutions Installation (2017)‘dir (Wolf 

2021 https://photomichaelwolf.com/#). 

Michael Wolf‘un, 2005 ve 2009 yıllarında ürettiği ve sergide yeralan ―Yoğunluk Mimarisi #91 ve 

#39‖ adlı çalıĢması, 178 x 266 cm ebatlarında renkli kromojenik baskıdır. Dünyanın en yoğun nüfusa 

sahip bölgelerinden biri olan Hong Kong‘da kilometre karede ortalama 6.700 kiĢi konumlanmakta, 

bunların çoğu da yüksek binalardaki dairelerde yaĢamaktadır. Sanatçı, söz konusu bölgenin 

mimarisinin karmaĢık kentsel yapısından ilhamla fotoğraflar çekerek, bölgedeki ekonomik, kültürel 

kentsel durumu belgelemektedir. ―Yoğunluk Mimarisi‖ serisinde de, güçlü kent bloklarının cepheleri 

gökyüzü ve yer unsurları ifade dıĢında tutularak fotoğraflanmıĢ ve bağlama yerleĢtirilmiĢtir (Canbulat 

2006: https://v3.arkitera.com/h11135-yogunlugun-mimarisi-michael-wolf.html). ÇalıĢmada yer alan 
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bina cephesi geniĢ bir perspektifle sunulmuĢ ve yapay bir maketi andıran sayısız pencerenin ardındaki 

sıkıĢmıĢ yaĢamlar, sınırsız ve boyutsuz bir mercekten gösterilmiĢtir. Özellikle kadrajın açık 

bırakılması ile cephedeki belli bir kesitin geniĢ açılı ve büyük ebatlı bir ortamda sunulması, sanatçının 

aktarmak istediği ―nefessiz alanlar ve boyutsuzluk hissini‖ daha da güçlendirmiĢtir. 

    

Resim 11. Michael Wolf, Yoğunluk Mimarisi #91 ve #39, 2009, 2005 

         Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 

 

Olaf Otto Becker, Illulissat 13, (2015): Olaf Otto Becker (d.1959) Almanya doğumlu fotoğraf 

sanatçısıdır. ÇalıĢmalarında çevresel değiĢim ve peyzaj üzerine yoğunlaĢan sanatçının Ġzlanda‘da 

yaĢanan değiĢim çalıĢmalarına yön vermiĢtir. 2006‘da Recontres International de la Photographies 

Arles'de en iyi kitap kategorisine aday gösterilen ilk kitabı, ―Ġskandinav IĢığının Altında‖ Ġzlanda'nın 

manzara fotoğraflarını içermektedir. Ayrıca sanatçının 2007‘de küçük bir botla 4000 km yol kat ettiği 

ve iklim değiĢikliğini belgelemek için Grönland'ın batı kıyısında ürettiği ―Broken Line‖ adlı kitap 

projesi, Alman Fotoğraf Kitabı Ödülü'ne layık görülmüĢtür. Sanatçı ilerleyen yıllarda; Grönland‘ın 

keĢfi, Ġzlanda'nın manzarasındaki -on üç yıllık bir süre boyunca belgelenen- insan yapımı 

değiĢikliklerin gözlemlenmesi, dünya çapındaki ormansızlaĢma ve doğa anlayıĢının yeniden 

düzenlenmesi gibi konular üzerine üretmeye devam etmiĢtir (Becker 2020: 

https://www.olafottobecker.de/?page=about). 

Olaf Otto Becker‘in sergide yer alan ve 2015‘te ürettiği ―Illulissat 13‖ adlı fotoğraf projesi, 182 

x446x8cm ebatında iki parçadan oluĢan, aluminyum dibond üzerine lightjet baskı ile üretilmiĢtir. 

Proje, Becker‘in ondört yaz boyunca, Batı Grönland‘da Ilulissat Buz Fiyordu ve Disko Körfezi'ndeki 

devasa buzdağları ile bilinen sahil kasabası Ilulissat'ta gerçekleĢtirilmiĢ bir projedir. Küçük bir tekne 

ile tek baĢına seyahat eden sanatçı, yavaĢça eriyen devasa buzdağlarını fotoğraflayarak iklim 
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değiĢikliğinin çarpıcı gerçeklerinin tanığı olmuĢtur. Belgelediği görkemli buzdağları suyun üzerinde 

çarpıcı bir Ģekilde yükselirken, formu bozulmamıĢ bir Ģekilde buzulların önüne yansımaktadır. 

Becker, bu geçici manzarayı; ―kendiliğinden yaratılmıĢ harika zamansal heykeller, doğal anıtlar ve 

devam eden iklim değiĢikliği sürecinin hatırlatıcıları‖ olarak tanımlamaktadır (Clampart 2018: 

https://clampart.com/2018/05/ilulissat-2/#2). 

 

Resim 13. Olaf Otto Becker, Illulissat 13, 2015 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

Reinhard Görner, Açık Alan, ġehir Kütüphanesi, Stuttgart (2014): Reinhard Görner (d.1950) 

Almanya doğumludur, Berlin'de yaĢamakta ve çalıĢmaktadır. Sanatçı, Münih ve Berlin'de; Drama, 

Alman Edebiyatı ve Çin ÇalıĢmaları eğitimi almıĢtır. 1981'den beri mimari fotoğrafçı, 2005'ten beri 

ise güzel sanatlar fotoğrafçısı olarak kariyerine devam etmektedir. Sanatçının iĢlerinden bazıları; 

Musée D'orsay II, Parıs (2008), Rose Maın Readıng Room, New York Lıbrary (2014), The Cohen 

Room, Oxford (2017), Schlıerbach Abbey Lıbrary (2019)‘dir (Artsper 2021: 

https://www.artsper.com/hk/contemporary-artists/germany/1308/reinhard-gorner). 

Reinhard Görner‘in, sergide yer aldığı; ―Açık Alan, ġehir Kütüphanesi, Stuttgart‖ adlı iĢi, Fine Art 

Light Jet baskı tekniği ile 177,8 x 198,1 ebatlarında üretilmiĢ bir fotoğraf iĢidir. Görner 2005 yılından 

itibaren dünyanın çeĢitli bölgelerindeki kütüphaneleri büyük bir tutku ile fotoğraflamaktadır. 

Görner'in fotoğrafları, mimarlığın hayata dair yarattığı farkındalık üzerindeki etkiyi izleyiciye 

aktarmaya çalıĢmaktadır. Sanatçı iĢleri ile mimarinin uçsuz bucaksızlığına da atıfta bulunmakta, 

yakaladığı açık alanlar ve anlattığı hikayelerde kiĢinin estetik anlayıĢı ile mekan algısı üzerinde bir 

iliĢki yakalamaya çalıĢmaktadır (Envie D‘art 2021: 

https://www.enviedart.com/eng/artist/84285/reinhard-gorner). Reinhard Görner'in çalıĢmalarındaki 

görüntülerinin parlaklığı, ayrıca derinlik ve perspektif algımızı etkilemekte, geniĢ açı formatıyla 
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ürettiği iĢleri bir yönetmenin yaptığı gibi mekanların anıtsallığını yöneterek, izleyicilere huzur ve 

sakinlik veren deneyim alanları açmaktadır. Çünkü mekansal etki ve bireysel izlenim her zaman 

ziyaretçi deneyiminin bir parçasıdır ve çalıĢma bu yönüyle mekan ve mimari ile karĢılaĢan izleyicinin 

duygularını da dikkate almaktadır (Artsper 2021: https://www.artsper.com/hk/contemporary-

artists/germany/1308/reinhard-gorner). ―Açık alan, ġehir Kütüphanesi‖ adlı iĢinde sanatçı,  kentin 

içerisinde yaĢayan kamusal alanları, bu alanlardaki gündelik durumları ve insanlık hallerini, bir 

estetik süzgeçten geçirerek kendi mimari ve sanatsal perspektifinden ziyaretçiye göstermektedir. 

 

Resim 14. Reinhard Görner, Açık Alan, ġehir Kütüphanesi, Stuttgart, 2014 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

TeamLab, Su Parçacıklarının Evreni (2013): TeamLab (2001) Tokyo kökenli uluslararası alanda 

etkinlik gösteren çok disiplinli bir sanat kolektifidir. Grubun yapısını sanatçılar, programcılar, 

mühendisler, matematikçiler ve mimarlar gibi çeĢitli alanlardan gelen araĢtırmacı ve uygulayıcılar 

oluĢturmaktadır. TeamLab‘ın çalıĢmalarının ana ekseninde; teknoloji, bilim, sanat ve doğa iliĢkisi 

bulunmakta ve üretimleri; New York, Helsinki, Melbourne, Sidney, San Francisco, Ġstanbul gibi 

baĢlıca kentlerdeki galerilerin koleksiyonunda yer almaktadır (TeamLab 2021: 

https://www.teamlab.art/about/). 

TeamLab‘ın 2013 yılında ürettiği ve sergide yer alan ―Su Parçacıklarının Evreni‖ adlı dijital çalıĢma, 

288 x 102 x 16 cm ebatlarında, 5 kanallı sürekli döngü halinde bir sergileme ile izleyiciye 

sunulmaktadır. Bilgisayar ortamında simüle edilerek oluĢturulan çalıĢmada izleyici sanal bir kayanın 

tepesinden aĢağıya akan yüz binlerce dijital su parçacığı ile karĢılaĢmaktadır. Özel bir yazılımla fizik 

kanunlarına uygun bir biçimde akan Ģelale simülasyonu yaratmak için yüzeydeki parçacıkların 

hareketleri hesaplanmıĢtır. Su Parçacıklarının Evreni, doğanın yenilenmesinin sonsuzluğuna ve 

yayılıp geniĢlemesine dair yapılan bir olumlama ve gönderme olarak değerlendirilebilmektedir 

(Borusan Contemporary 2016: https://borusancontemporary.com/client/pdf/BC_TeamLab.pdf) 

Teknolojinin etkisinin çok güçlü ve etkili bir biçimde kurgulandığı ve aktarıldığı doğayı kutlayan bu 
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çalıĢma, akıĢa bir müdahelede bulunulmasa dahi, devasa ölçeği ve akıĢkanlığındaki gerçeklik kurgusu 

ile izleyicide serinlik hissi veren bir mekânsal etki yaratarak, izleyicinin çevresinde dinamik bir dijital 

deneyim alanı açmaktadır. 

 

Resim 15. TeamLab Dijital çalıĢma, Su Parçacıklarının Evreni, 2013 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

U-Ram Choe, Gorgo Avizesi (2013): U Ram Choe (d.1970) gök cisimlerinden yaĢamsal 

organizmalara kadar fiziksel dünyadan ilham alarak yarattığı kinetik heykelleri, makineler, motorlar 

ve çelikle birleĢtiren Güney Koreli bir kinetik sanatçıdır. Sayısız solo ve grup sergilerde iĢleriyle yer 

alan sanatçı, 1993 yılından beri çok çeĢitli iĢler üretmiĢtir. Sanatçının çalıĢmalarından bazıları; Una 

Lumino (2008), Arbor Deus: Tree of God (2010), Temple Lamp (2013), Ala Aureus Intimus 

(2017)‘dir (Artsy 2021: https://www.artsy.net/artist/u-ram-choe). 

U-Ram Choe‘nin 2013 yılında ürettiği ve sergide yer alan ―Gorgo Avizesi‖ adlı iĢi, 200 x 106 x 106 

cm ebatlarında, metal malzeme, reçine, elektronik cihaz bileĢimiyle oluĢturulmuĢ bir kinetik 

heykeldir. Sanatçının, sergideki iĢinin de içlerine dahil olduğu kinetik heykelleri, doğadaki bitkiler ve 

tek hücreli canlılar gibi ilkel yaĢam formlarının otonom hareketlerinden referansla motorlar aracılığı 

ile yaratılarak oluĢturulmuĢtur. Aynı zamanda çalıĢma, canlıların davranıĢını taklit eden türler 

yaratırken, kavramsal olarak da yaĢamın kökenleri, evrimi ve geleceği konusunun altını çizerek,  

genetik alanında, protez teknolojilerinde ve robotikteki geliĢmeleri de izeyiciye aktarmaktadır (First 

Art Museum 2010: https://fristartmuseum.org/exhibition/u-ram-choe/). Sanatçının çalıĢmalarının 

kaynağını oluĢturan yöntemler, sanat, bilim ve teknolojinin güçlü birleĢimi ile izleyiciye durağan bir 

eserden çok daha fazlasını vermektedir.  Sanatçının bu iĢiyle izleyicinin hem kavramsal açıdan bilgi 

edinmesi sağlanmıĢ, hem de doğadaki sürdürülebilirliğin ana kaynağı olan canlıların yaĢamsal 

önemleri sanat ortam aracılığı ile bir hatıraya dönüĢmüĢtür. Ayrıca Gorgo Avizesi‘ne ziyaretçilerin 
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ilgisinin yüksek olması, sanatçının kullandığı teknolojinin gücü ve heykelin yapısındaki incelikli 

iĢçilikle birlikte, hareketleriyle bir dans sahnesini andıran su canlılarının doğal ortamındaki 

gerçekliğine de bir alternatif deneyim sunmasıyla bağlantı halindedir. 

 

Resim 16. U Ram Choe, Gorgo Avizesi 2013 

Kaynak: https://ciacef.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergiler/hareket-eden-anilar/ 
 

4. Sonuç 

20. yüzyılın sanat ortamında en dikkat çekici geliĢmeye iĢaret eden teknoloji, birçok duygu, fikir ve 

değiĢikliği karĢıtlıkları ile beraber ardından getirmiĢtir. YaĢamın sayısız alanında görülen bu küresel 

dönüĢüm, sanat alanında da her geçen yıl çok daha büyük deneme ve üretimlerin kaynağı olmuĢtur. 

Sanatçının faydalandığı ve dönüĢtüğü bu yaratıcı iklimde, sanatı ziyaretçi konumunda değerlendiren 

ikincil aktörler de saf değiĢtirmiĢ, sanatın üretici ortağı olarak, alımlayıcı tarafa geçmiĢlerdir. Bu 

sayede tanım ve yön değiĢtiren alımlayıcı kitle, sanatı çok daha yakından inceleme ve değerlendirme 

fırsatı yakalamıĢtır.  

―Hareket Eden Anılar‖ Sergisi, dünyada ve ülkemizde teknoloji ve dijitalleĢme temelli üretimler hızla 

artarken, ülkemiz sanat ortamında modern sanattan günümüze bir yolculuğa tanıklık ettiren içeriğiyle 

çalıĢmaya bir inceleme alanı açmıĢ ve eser-izleyici odaklı bir birliktelik üzerinden geniĢ bir 

değerlendirme fırsatı sunmuĢtur. Yaratılan kavramsal çerçeve ekseninde seçilen koleksiyon iĢler, 

gerek sahip olduğu alt okumalar, gerekse izleyiciye sunduğu yeni yöntem ve görme yolları ile 

izleyicinin alımlama sürecini ve deneyimini de etkileyip geniĢletmiĢtir. Sergi küratörü Ayça Okay‘ın 

da değerlendirmesiyle, sergide teknolojinin ilk ifade biçimlerinden fotoğraf ile bugünün dijital medya 

iĢlerinin bir arada olması, modern sanattan günümüze doğru gerçekleĢen evrime yönelik yapılmıĢ bir 

planlama olarak sunulmuĢtur. Bu durum aynı zamanda izleyiciyi teknolojinin sanata dahil olduğu ilk 

zamanlara götürerek, gerçekleĢen teknolojik evrimin öncülerine de ıĢık tutmaktasıyla ayrı bir değer 

kazanmıĢtır  (Okay 2021: https://www.youtube.com/watch?v=zQREa_XTQK0&t=195s).  
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Özet 

Türkiye‘de din psikolojisi tarihinde C. G. Jung üzerine 1930‘lu yıllardan beri irili ufaklı yazılar ele 

alınmıĢtır. Bu yazıların bilimsel birer makale olduğu tartıĢmalı olsa da o dönemin yazarlarınca din 

psikolojisi alanı her zaman ilgi çekici olmuĢtur. Din psikolojisinin dünyada ilk ortaya çıktığı 

dönemden hemen sonra Türkiye‘de din psikolojisinde çağdaĢ bir bilim dalı gibi araĢtırmalar yapmak 

yerine aktüel ya da magazinsel dinî yazıların yazılması, din psikolojisinde çalıĢma yapan 

akademisyenler ile dinî kökenli yazarlar arasında birtakım farklı bakıĢ açıları ortaya çıkarmıĢtır. 

Bunun en somut örneği C. G. Jung üzerindeki bakıĢ açısıdır. Din psikolojisini bilimsel amaç ve 

metotlarla kullanmak yerine Ġslam dininin temel kaidelerinin ispatı ve anlatımı için kullanan yazarlara 

göre Carl Gustav Jung, adeta bir kurtarıcı veya imanî hakikatler üzerinde noter olma özelliğine 

büründürülmüĢtür. Mustafa Rahmi Balaban‘ın ―Müslüman Sesi‖ adlı dergide bazı Ġslamî ve tasavvufî 

fikirleri anlatırken Jung‘a bu açıdan yer verdiği görülür. Halbuki din psikolojisinin bilimsel 

metodolojisi ile araĢtırmalar yapan akademisyenler için Jung yeri gelince eleĢtirilecek görüĢlere sahip 

bir psikologdur. Bir kurtarıcı ya da noter olma özelliği yoktur. Bu araĢtırmada Ġslamî yazarlardan olan 

Balaban ile o dönemin akademisyenlerinden olan Ülken‘in Jung‘a olan bakıĢ açıları karĢılaĢtırılıp 

belli bir sonuca gidilmeye çalıĢılacaktır. Böylece Türkiye‘deki din psikolojisi tarihine farklı bir 

açıdan bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: C. G. Jung, Din Psikolojisi, Mustafa Rahmi Balaban, H. Ziya Ülken, Din 

Psikologları. 
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Absract 

In the history of psychology of religion in Turkey, large and small articles on C. G. Jung have been 

discussed since the 1930s. Although it is controversial that these articles are scientific articles, the 

field of psychology of religion has always been remarkable by the writers of that period. Immediately 

after the psychology of religion first emerged in the world, writing current or magazine religious 

articles instead of conducting research in the psychology of religion like a contemporary science in 

Turkey has revealed some different perspectives between academics working in the psychology of 

religion and writers of religious origin. The most concrete example of this is the perspective on C. G. 

Jung. According to the authors, who used the psychology of religion for the proof and expression of 

the basic principles of the religion of Islam instead of using it for scientific purposes and methods, 

Carl Gustav Jung was almost transformed into a savior or a notary public on the truths of faith. It is 

seen that Mustafa Rahmi Balaban, while describing some Islamic and mystical ideas in the magazine 

called "Muslim Sesi", gives place to Jung from this point of view. However, for academics who do 

research with the scientific methodology of the psychology of religion, Jung is a psychologist of 

religion who has views that can be criticized when appropriate. It does not have the feature of being a 

savior or notary. In this research, the perspectives of some Islamic writers and religious psychologists 

of that period on Jung will be compared and it will be tried to reach a certain conclusion. Thus, we 

will look at the history of psychology of religion in Turkey from a different perspective. 

Keywords: C. G. Jung, Psychology of Religion, Mustafa Rahmi Balaban, H. Ziya Ülken, 

Psychologists of Religion. 

GĠRĠġ 

1875 yılında Ġsviçre‘nin Kesswil kentinde doğan Carl Gustav Jung otuzlu yaĢlarında Zürih 

Üniversitesinde psikiyatri alanında öğretim üyesi olmuĢtu. Kariyerinde Freud ile karĢılaĢınca 

psikanalize ilgi duydu. Daha sonra Freud ile yolları ayrılan Jung, 69 yaĢında geçirdiği kalp krizinden 

sonra dine çeĢitli bakıĢ açısı geliĢtirdi
10

. Kendi psikoloji ekolünü oluĢturan Jung, ruhun metafiziğe ve 

dinsel bir temaya ihtiyaç duyduğunu öne sürmüĢtür (Ukray, 2017: 11).  

Din psikolojisi alanında çalıĢan veya çalıĢmayan birçok yazar veya araĢtırmacının dikkatini üzerine 

çeken Jung, din, dindarlık, ruh, bilinç, bilinç altı, bilinç dıĢı, kolektif bilinçdıĢı vb. gibi birçok konuda 

                                                           
10

 Kronolojik tarzda olmasa da Jung hakkında otobiyografik bilgiler, “Memories, Dreams, Reflections” (Hatıralar, Rüyalar, Düşünceler) 
adlı eserde bulunabilir. Sambur’a göre bu eser Jung’un hayatı hakkındaki en derin ve otantik kaynak niteliğindedir (2005:13).  



108 
 

psikanaliz ekolü içinde söylenmeyen birçok Ģeyi özgürce söylemiĢ ve ―Analitik Psikoloji‖ adı altında 

topladığı ekol içinde kuramlar üretmiĢtir (Ukray, 2017: 11; Fordham, 1983: 7-8). Bu özelliği ile 

Freud‘un aksine bir görüĢe sahip olması pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de dikkat 

çekmiĢtir. Harf inkılabından sonra 1930‘lu yıllardan bu yana Jung ve görüĢleri çok çeĢitli yazarlar ve 

akademisyenler tarafından ilgi gösterilmiĢtir (bkz. Dr. M. Hayrullah, 1934). Özellikle Ġslamî 

yazarların dikkatini çeken Jung, din ve Tanrı konusundaki bazı düĢünceleri Ġslamî yazarlar tarafından 

tam bir biçilmiĢ kaftan gibiydi. Ġslamî yazarlar Jung‘un bazı düĢüncelerini Ġslamî ve tasavvufu 

birtakım inançları ve düĢünceleri ispatlamada aracı olarak kullanmıĢlardı. Bunun en somut örneği 

Mustafa Rahmi Balaban‘ın yazılarıdır. Hâlbuki, Türkiye‘deki akademik çevrelerce de referans 

gösterilen Jung, Hilmi Ziya Ülken gibi bazı akademisyenlerce eleĢtiriye de tabi tutulmuĢtur. Bu 

araĢtırmada bu konuları ele alamadan önce Jung‘un bazı düĢünlerini kısaca özetlemekte fayda 

görmekteyiz. 

1. C. G. Jung‟un GörüĢleri 

Jung psikolojisi, sadece patolojik olaylardan elde edilen deneysel verilere dayanmaz aynı zamanda 

Jung‘un normal-sağlıklı, nörotik ve psikotik insanlarla olan kendi tecrübelerine de dayanır (Fordham, 

1983: 15). Jung psikolojisinin ana hatları, ―psikolojik tipler‖, ―kolektif bilinçdıĢı‖ ve buna dair 

―arketipler‖, ―din ve bireyselleĢme süreci‖, ―psikoterapiye getirdiği yenilikler‖ vb. gibi konulardan 

oluĢmaktadır. Bu konuları anlatmaya baĢlamadan önce Ģunu açıklamak istiyoruz: Freud‘un en yakın 

takipçisi ve temsilcisi iken neden Freud ile yollarını ayıran Jung kendi kuramını oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır? Özellikle Jung‘un ―kolektif bilinçaltı‖ görüĢü ile Freud‘tan tamamen yollarını ayırmıĢtır. 

Bununla ilgili bir tarihi olayı hatırlatmakta fayda görmekteyiz: 

1909 yılında Freud ve Jung, BirleĢik Devletlerdeki Clark Üniversitesi‘nin düzenlediği bir konferansa 

davet edilirler. Burada bir araya gelen iki eski dost yürüyüĢ sırasında birbirlerine rüyalarını anlatırlar. 

Ġlkini Freud anlatırken Jung Freud‘un rüyasını yorumlamaya çalıĢmıĢ ancak Freud, Jung‘un 

yorumunu değerlendirmemiĢ ve kendi yorumunu dile getirmekten de imtina etmiĢ ve ―kiĢisel 

otoritemi riske atamam‖ demiĢtir. Bu iki dost arasında sert rüzgarların esmesine bir sebep olmuĢtur. 

Bu yürüyüĢ sırasında ikinci rüya ise Jung‘un rüyasıdır. Bu rüya ise Ģöyledir: Duvarlarında göz alıcı 

tablolar görülen özenle dekore edilmiĢ bir evin üst katındadır. Bu evin kendisine ait oluĢu onu hayrete 

bırakmıĢ ve alt kata doğru inmeye baĢlamıĢtır. Alt kat ise üst kattan biraz daha eski ve koyu renklidir. 

Orta çağ tarzı dekorasyonlu olan alt katta incelemeye devam ederken taĢ sütunlardan oluĢan zeminde 
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bir yüzük vardır. Bu yüzük yerinden çekildiğinde aĢağı katlara açılan dar taĢ merdivenler oluĢur. Bu 

merdivenleri takip eden Jung, bir mağaraya iner ve oradaki mağarada kemikler, kırık çömlekler, eski 

çağdan kalma kalıntılar ve kafa tasları vardır ve rüyadan uyanmıĢtır (Stevens, 1999).  

Freud bu rüyayı tabir etmek için ısrarla kafatası kalıntılarının kime ait olduğunu öğrenmek ister. 

Çünkü Freud‘a göre bu kafatası kemikleri Jung‘un ölmesini istedikleri kiĢilere aittir. Jung ise farklı 

düĢünmektedir. Jung‘un bu rüyaya getirdiği yorum aslında kendisine ait tüm psikolojik teorilerinin 

özetinin özetini oluĢturmaktadır. Bu yorumu elbette Freud kabul etmeyecektir ve ikilinin eski 

dostluğu bitecektir. Jung‘un rüyaya ait yorumu Ģudur: Jung‘a göre o ev ruhsal bir imgedir yani 

Jung‘un kendi ruhuna iĢarettir. Evin en üst katı onun bilinç boyutudur. Evin bir alt katı olan zemin kat 

ise Jung‘un kiĢisel bilinçaltıdır. Bu bilinçaltından daha derinlere gitmek ise kolektif bilinçaltıdır. Jung 

böylece ―kendi içindeki ilkel adamın dünyasını keĢfetmiĢtir. Kafataslarının ölmesini veya 

öldürülmesini istenen kiĢilerle alakası yoktur. Kafatasları bizim ortak psiĢik mirasımızı bilinçlendiren 

geçmiĢ atalarımıza ait kalıntılardır (Stevens, 1999: 47 vd.). Böylece psikoloji tarihi içinde Jung‘un 

―kolektif bilinçaltı‖ hipotezi ve diğer teorik bilgileri oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Aslında bu rüya Jung‘un Freud‘dan ayrılıp kendi psikolojisini oluĢturmasının ilk adımı dense 

muhtemelen uygundur. Kolektif bilinçaltı ile baĢlayan görüĢ farklılıkları artık diğer birçok konuda da 

kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Jung‘un ―kolektif bilinçaltı‖ teorisi ile uyumlu olarak ortaya çıkan 

―psikolojik tipler‖, ―arketipler‖, ―din, Tanrı‖ ve ―bireyselleĢme süreci‖, ―psikoterapiye getirdiği 

yenilikler‖ hakkındaki çeĢitli fikirleri zaman içinde geliĢmeye olanak bulmuĢtur. Bu kavramlar ve 

bunlara ait alt kavramlar hakkında birçok kitap, makale, eleĢtiri, bilimsel yayın veya dinî-aktüel 

birçok yazı yazılmıĢtır. Bunlara burada hepsine geniĢ bir Ģekilde değinemeyiz ama bu kavramların en 

özet bir Ģekilde ne anlama geldiğini söyleyebiliriz: 

***―Kolektif bilinçaltı‖ denilen kavramı anlamak için bilinç ve kiĢisel bilinçaltını bilmek gereklidir. 

Freud‘un görüĢleri ile benzer anlamlara gelen ―bilinç‖ ve ―kiĢisel bilinçaltı‖ bilince ulaĢan ama 

çatıĢma sonrası bastırılmıĢ yaĢantılar olup bir kısmı bazen bilince çıkabilir. Rüyalar bu alanda oluĢur.  

***―KiĢisel bilinçaltı‖ kavramının daha altında ―kolektif (ırksal) bilinçaltı‖ vardır ki burası insanlık 

tarihi boyunca biriktirilen ortak deneyimler, bazı düĢünme, hissetme, algılama ve davranıĢ eğilimleri 

olup arketiplerden oluĢur.  

***―Arketip‖ ise bilinç, bilinçaltı ve kolektif bilinçaltımızdaki zihinsel imgelerdir ve hayali 

temsillerdir. Evrensel olan arketipler kiĢiliğin oluĢumunda 4 temel arketip ile ortaya çıkar. Bunlar 
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―persona, anima ve animus, gölge ve self‖tir. ―Din ve Tanrı‖ da bilince çıkabilen diğer 

arketiplerdendir. 

****Persona, toplumun onayını almak için insanın dıĢ dünyaya takındığı maske ya da maskelerdir.  

****Anima erkek kiĢiliğinin kadınsal yönü iken animus ise kadın kiĢiliğinin erkek yönüdür. Anima 

ve animus kiĢilerin karĢı cinsten özellikler kazanması veya karĢı cinsle etkileĢiminde yardımcı olması 

veya ideal karĢı cins imajını oluĢturmasına yardımcı olur.  

****Gölge arketipi ise kiĢiliğin en karanlık ve derin yönü olup hayvani iç güdüleri içerirken 

bastırıldıkça geniĢler ve gölge reddedilirse kiĢi gölgesini diğer insanlara yansıtır.  

****Self (benlik) merkezi arketip olup diğer arketipleri düzenleyip örgütleyerek kiĢilik bütünlüğünü 

sağlar. Tüm insanlar tutarlı bir benlik yapısı oluĢturmaya çalıĢır ve böylece birey kendini 

gerçekleĢtirmiĢ olur. 

****Din ve Tanrı kavramı, Jung‘a göre bireyin ilk atalarından kalan zihinsel deneyimlerin ilk 

belirleyicisi ve imgeleri olarak görülen arketiplerden bilinç düzeyine çıkan iki kavramdır. Din ve 

Tanrı kavramları kolektif bilinçaltından gelip bilince yansıyan ve insanın hayatına anlam katıp olgun 

bir hayat içinde bireyselleĢmesini sağlayan imgelerdir (Buradaki tüm özet bilgiler için bkz. Jung, 

1949; Sambur, 2005; Ukray, 2017; Fordham, 1983). 

Jung kendine ait psikolojik teorilerini geliĢtirirken din ve Tanrı olgusu üzerine çok değinmiĢtir. Kendi 

çağdaĢlarının birçoğundan -özellikle Freud‘dan- farklı olarak Jung dinin merkezi derecede psikolojik 

öneme sahip olduğunu savunur. Sambur (2005: 147), Coward‘ın, modern psikolojide hiç kimsenin 

Jung kadar dinî tecrübenin psikolojik boyutunun anlaĢılmasına katkıda bulunmadığını ifade eder. Din 

duygusu ve arzusunun doğal olduğunu iddia eden Jung, çok iddialı sözler ile dini savunmaktadır: 

―Dinî arzu doğal bir güdüye dayanır. Bir insandan ilahlarını alsanız bile ona yenilerini vermek 

zorunda kalırsınız‖ der (akt. Sambur 2005: 149). Dinin terapötik değerinin olduğunu düĢünen Jung‘a 

göre bireyin dini ihmal etmesi durumunda bireyde bunun yaratacağı olumsuz durumlar görülür (Aka, 

2020: 202 vd.) diyerek Freud ile farklı düĢünmektedir. Jung‘un dine yüklediği bu psikolojik yorum ve 

anlamlar birçok dinî kesimin dikkatini çektiği gibi Türkiye‘deki dinî ve aktüel yazarların da dikkatini 

çekmiĢtir. AĢağıda Mustafa Rahmi Balaban tarafından ele alınan dinî ve tasavvufî yazılarda Jung ve 

görüĢlerine nasıl değinildiğini örnek olarak vermekteyiz. 
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2. Mustafa Rahmi Balaban ve Jung ile Ġlgili Yazıları 

Mustafa Rahmi Balaban
11

, din ve tasavvuf psikolojisi üzerine yazdığı yazılarında jung‘a dair alıntılar 

yaptığını görmekteyiz. Balaban, ilk olarak, 2 Ocak 1949‘daki ―Müslüman Sesi‖ adlı derginin 4. 

Sayfasında ―Ġnsan iki taraflı aynadır‖ baĢlıklı yazısında Jung‘un ―Wirklichkeit Seel‖ (Ruhun 

Gerçekliği) eserinden özet bilgiler verir. Balaban (1949a) Jung hakkında ―…bugünkü psikolojinin 

bayraktarlarından Zürih‘li Yung…‖ diyerek öznel bir Ģekilde tarifte bulunur. Bu yazısında Jung‘un 

―kolektif Ģuuraltı‖ görüĢünü ele alırken insanların özünde birbirine benzediklerini söyler. Jung‘un 

insanlardaki köken olarak benzerliklerine iptidai kavimleri inceleme sonucunda ulaĢtığını dile getirir. 

Hatta Jung iptidai kavimlerdeki eĢitliğin canlı cansız nesnelere bile geniĢletmektedir. Böylece 

Balaban (1949a), ―kolektif bilinçaltı‖ ile baĢlayan Jung‘un görüĢlerine Ġbrahim Hakkı‘nın 

Marifetnamesinden bir Ģiir ile tasvir eder. Ġnsan ruhunun haritasını anlatır gibi Jung‘un kolektif 

Ģuuraltı görüĢüne önem veren Balaban, bu yazısının sonlarına doğru kendi döneminin talim ve terbiye 

programlarını eleĢtiriye tabi tutar. Balaban‘a göre modern ruhiyat (psikoloji) gençlere yalnız dıĢ 

aleme intibak ettiren Ģeyleri öğretir ama derin ruh alemine intibak ettirecek Ģeyleri noksan bırakır 

(1949a). Eski ve orta çağlarda bunu din yaparken reformdan bu yana dinin terbiyevi otoritesi 

zayıfladı ama yerine de baĢka bir Ģey ikame edilmedi der Balaban. Ġç ve dıĢ ahengi kuramayan insan 

yarımdır ve bin tane yarım olan insan bir bütün etmez diyen Balaban, ―iç harap olunca dıĢ boyalı 

olsa ne fayda… için gerçek sağlamlığı namütenahi iyilik kaynağı Yüce Tanrı ile bağlantıyı 

sağlamlaĢtırmakladır” diyerek yazsını bitirir (1949a). Bu yazısında açıkça Jung hakkında öznel 

övücü ifadelerle baĢlayarak son paragrafta okuyucuya verilmesi gereken öğüt, tavsiye ve 

yönlendirmelere Jung‘un görüĢlerini kullanarak vermesi dikkat çekicidir.  

 Balaban (1949b), 7 Aralık 1949‘da Müslüman Sesi dergisinde ―Ġnsanın Aslı ve Görevi Hakkında- 

(Yung) ile Ġslam Tasavvufu arasındaki GörüĢ Birliği‖ adlı yazısında Jung‘un insan psikolojisi 

hakkındaki görüĢlerini anlatır. Jung‘un insanın ruhu hakkında Ģuur, ferdi Ģuur altı ve kolektif Ģuuraltı 

diyerek iç içe üç katmandan oluĢtuğunu söyleyip Tasavvufta Hz. Ali‘ye isnat edilen kâinatın insanın 

özünde mündemiç olduğu sözünü anlatır. Kâinat alem-i kübra iken insan alem-i suğradır diyen 

                                                           
11

 1888’de İzmir Bergama’ya bağlı Balaban köyünde dünyaya gelen Balaban hem rüştiye hem de çeşitli medreselerde eğitim görmüş 
ve 1910’da Daru’l-Muallimin’den birincilikle mezun olmuştur. Çeşitli şehirlerde öğretmenlik ve idarecilik yapan Balaban, Ziya Gökalp 
döneminde Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Encümeni üyeliğine getirilmiştir. Ziya Gökalp 1924’te milletvekili olunca yerine geçmiştir. 
Daha sonraları İzmir’in çeşitli liselerinde idarecilik yapan Balaban 1953’te emekli olmuştur. Aynı yıl ise İstanbul’da vefat etmiştir (1953 
ö.). Ömrü eğitim öğretim üzerine geçen Balaban’ın seksenden fazla telif ve tercüme faaliyetleri olup modern eğitim ve öğretime büyük 
katkıları olmuştur. Kırk üç yıldan fazla süren eğitim ve öğretim hayatında Cumhuriyet Türkiye’sinde Batı tarzı eğitim ve öğretim 
sisteminin yerleşmesine öncülük eden biridir. Son çalışmalarından biri de Kuran-ı Kerim’in tercüme ve tefsirini 27. Cüze kadar 
getirebilmişse de ömrü vefa etmemiştir (Ertan, 1992: 1-2). 
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Balaban, Jung‘a göre ilk yaratılan Ģey ―kolektif Ģuuraltına‖ ait olan arketiplerdir. Arketip kavramı ile 

Tasavvufun insanın kâinatın bir iz düĢümü gibi saklı bir alem anlayıĢını birleĢtirmeye çalıĢan 

Balaban, Jung‘a göre ―arketiplerin yekunu insan ruhunda saklı olan Ģeylerin tamamıdır ki Tanrı-

insan-kâinat arasındaki derin münasebetler hakkında beĢerin bitmez tükenmez bilgi hazinesidir‖ der. 

Bütün mahlukatın mümessili insandır görüĢünü desteklemek için Jung‘un ―ontojenetik ve filojenetik‖ 

psikolojiler müvazi (dengeli olarak) gider sözünü ifade ettiğini Balaban (1949b) bize bildirir. 

Arketiplerin bütün kültürlerde aynı olduğu ve bütün mitolojilerde, dinî anlatılarda, peri masallarında, 

dinî gelenek ve sırlarda bir olduğu yani kolektif Ģuuraltına ait oldukları görülür. Bunun için ―dinlerin 

hepsinin en değerli muhtevasının arketipik imaj ve tecrübeler olması sebepsiz değildir‖ der Balaban 

(1949b). Jung psikolojisine göre ilk yaratılanlar arketipler iken diğer varlıklar bundan meydana 

gelmiĢtir fikrini ileri sürerek insan ruhunun derinlikleri bu arketiplere ve buradan da Allah‘a bitiĢik 

olduğunu dile getiren Balaban‘a göre insan ezelilik ile fanilik karması bir varlıktır (1949b).  

Balaban 30 Aralık 1949‘daki aynı dergideki aynı yazısında yani ―Ġnsanın Aslı ve Görevi Hakkında- 

(Yung) ile Ġslam Tasavvufu arasındaki GörüĢ Birliği‖ adlı yazının devamında, Jung psikolojisi ile 

tasavvuf esasları arasında kuvvetli benzerliklerin olduğundan bahsederek Niyazi Mısri, Erzurumlu 

Ġbrahim Hakkı, Yunus Emre vb. gibi mutasavvıflardan örnek vererek iddiasını ispat etmeye çalıĢır 

(1949c). Yazısının son kısmında Jung‘un ilim yolu ile vardığına tasavvuf sezgi ile vardığını ikisinin 

de öğrettiğinin Ģu olduğunu yazar: ―Ġnsan, hayvanlık insanlık karmasıdır camiül-ezdaddır‖ (1949c).  

12 Ağustos 1950‘deki ―Müslüman Sesi‖ adlı derginin 2. Cildi 32. Sayısında Balaban ―Tanrı 

Kitabından: Sapıklara Uymayalım‖ adlı bir yazı kaleme almıĢtır. Bu yazıda iman ile nefs arasındaki 

savaĢtan bahseden Balaban (1950), iĢin baĢının iman olduğunu, iman kuvvetlenmezse vicdanın galip 

gelemeyeceğini nefsin galip geleceğini anlatır. Bu görüĢlerini desteklemek için Zürihli profesör diye 

bahsettiği Jung‘dan alıntı yapar: “Bugünkü yani psikolojiyi kuranlardan Zürihli profesör (Yung)
12

, 

insanlığın bugünkü ıstırabının derin kökünü: Ġnsanların (Allah) ı (Allah yolunu) kaybetmelerinde 

görür “Allah yolunu bulup o yola düĢmedikçe selamet yok. Allah‟ı kaybeden insan, kendi ruhunu da 

kaybetti. ġimdi o emniyetli bir hedeften mahrum, avare bir halde nereye gideceğini bilmiyor. Engin 

denizlerde pusulasız bir gemi” diyor. Ve profesörün son kitaplarından birinin adı: (Ruhunu arama 

yolunda olan insanlık) tır”. Görülüyor ki Balaban görüĢlerini desteklemek için jung‘tan alıntı 

yaparken profesör unvanı kullanıp ―bugünkü psikolojiyi kuranlardan…‖ ifadesi ile Jung‘u 

                                                           
12

 İfade metin içinde aynen bu şekilde geçtiği için aynı şekilde yazılmıştır. Balaban yazılarında Jung kelimesinin yazımı 
okunuşu ile yani bazen “Yung” bazen “(Yung)” olarak geçmektedir. 
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yüceltmektedir (Balaban, 1950). Bu yazım ve ifade Ģekli akademik bir üsluba uymaz. Bu ifadeler ve 

yazım hataları değiĢtirilmeden aynen verilmiĢtir. 

22 Ocak 1951‘deki aynı derginin 3. Cilt ve 37. Sayısında ―Tanrı Kitabından: Din ve Ġman‖ adlı 

yazısında insandaki din duygusunun fıtrî oluĢundan bahseden Balaban, yine ―Zürihli profesör‖ diye 

vasıflandırdığı Jung‘tan alıntı yaparak, ―insan ruhundaki dengesizliğin ve hastalığın en derin sebebi 

yalnız insan fıtratında mevcut olan din duygusunun bozulmasıdır” der. Jung‘a göre bu kubbenin 

―kent‖ taĢıdır. ―Yung teorisinin sentetikliği iĢte bu noktadadır‖ diyen Balaban‘a göre Jung için din 

duygusunun baĢka bir Ģeyden türemediğini nev‘i Ģahsına münhasır olduğunu aktarır. Jung‘tan alıntı 

yapmaya devam eden Balaban aynen Ģu ifadeleri kullanır: Yung‟a göre “Ģimdi insanlık, böyle bir 

tutamağa ve kaynağa, her zamanda ziyade muhtaçtır. Bugün insanlık yalnız Allah‟ı kaybetmekle 

kalmadı. Kendi öz ruhunu da kaybetti. Ġnsanlık bütün o kaybını arayıp bulmalıdır”. Yazısındaki 

iddiaları kuvvetlendirmek için Balaban, Kant‘tan, Klapared‘dan, EĢrefoğlu Rumi‘den ve Abdülhak 

Hamid gibi bazı kiĢilerden Ģiir ve alıntılar yaparak bitirir. 

11 Nisan 1952 cilt 4 ve 58. Sayıda ―Din ve Terbiye‖ baĢlıklı yazıda Balaban, dinin tanımını verirken 

―Zürihli büyük psikolog Yung‘a göre …‖ diyerek bir atıfta bulunur (Balaban, 1952a). Bu atıfta din 

Ģöyle tanımlanır: “…iyi ve güzel duyguların hepsinin kendinden müĢtak olduğu fıtri bir duygudur. 

Ġyilik ve güzelliklerin hepsi bu duygudan doğar”. Bu tanımın Jung‘un hangi kitabından alındığı hangi 

sayfada geçtiği belirtilmemiĢtir. Ancak Balaban, Ġslamî görüĢlerini delillendirmek için Jung‘u gayet 

iyi kullandığını söyleyebiliriz. 

3 Mayıs 1952, cilt 4 ve sayı 59‘daki ―Din ve Terbiye 2‖ adlı yazısında Balaban (1952b), dinin anlam 

ve öneminden bahsederek Jung‘a atıfta bulunur ve Jung‘un Ģöyle dediğini aktarır: ―Din duygusu 

normal Ģekilde geliĢmezse, bozulursa insan; can evinden bozulmaya baĢlar. Bugünün insanı Allah‘ı 

kaybetmekle yalnız Allah‘ı değil kendisini de kaybetti‖. Bu cümleyi nereden ve hangi kitaptan 

alıntıladığı belli değildir. Ancak görüĢlerini ispat için Jung‘tan aktardığı açıkça görülmektedir. Bu 

yazısını da ―Milli tarihe karĢı bugünkü borcumuzun Merhum Atatürk‘ün modernleĢme hamlelerini 

din terbiyesi ile tamamlamaktır‖ diyerek bitiren Balaban din ve terbiyenin önemini yazısında anlatmıĢ 

olmaktadır.  

17 Haziran 1952, cilt 4, sayı 62‘de ―Ġlim ve Din Ahengi 3‖ adlı yazısında din, ilim ve ahlak 

dengesinin önemini anlatmaya çalıĢan Balaban (1952c), yine Jung‘tan referans vererek ―Allah‘ı 

unutan da insanlığın doğru yollarından sapar, azar. Bu sebepledir ki, Zürihli Jung, modern insan 
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Allah‘ı unutmakla kendi ruhunu da kaybetti‖ der. ―Bu sebepledir ki‖ ifadesini kullanarak önceki 

satırlarda geçen kendi düĢüncesinin doğruluğunu Jung‘u referans göstererek vermektedir.  

―Ġman ve Hayat‖ (1952, c. 4, s. 68) adlı yazısında Balaban (1952d), dinin sadece öte dünyaya hazırlık 

olmadığını ve modern psikolojinin geliĢmesi ile din artık ruh muvazenesi ve sağlığı için vaz geçilmez 

olduğunu anlatırken ―Zürihli büyük ruhiyatçı doktor Yung‖ diye bahsettiği Jung‘un ―ġuuraltı 

Psikolojisi‖ adlı eserinden uzun bir paragraf atıfta bulunur. Bu paragrafta Balaban Jung‘un görüĢleri 

çerçevesince insanda tanrı ve din duygusunun vaz geçilmez olduğunu din duygusunu itibardan 

düĢürmekle insan psikolojisinin bozulduğunu, Ģuuru bozulan insanın Ģuur altının da bozulacağını 

anlatır. Ġlimde bu derin keĢf ve vukufu Jung‘un yaptığını söyleyerek ―Yung: Ġnsan Allah‘ı 

kaybetmekle kendini de kaybetti‖ der. Ayrıca yazısının sonlarına doğru, Balaban, ―Zürih akıl hastalık 

mütehassısı Yung: Bütün iyiliklerin anası imandır. Bütün kötülüklerin de anası imansızlıktır‖ diyerek 

görüĢlerini ispata çalıĢır. 

18 Temmuz 1953, cilt5 sayı 79‘da ―Dinî Hayatın Amaçları 2‖ adlı yazısında da Jung‘un yukarıdaki 

anlattığımız görüĢlerine değinen Balaban, “Allah ve din duygusu, ruh yapısının kopmaz bir parçası ve 

ruhi muvazenenin esasıdır, insanın hal ve hareketlerinde en büyük rol sahibidir…” diyerek Jung‘un 

aynı görüĢlerini uzun bir paragraf içinde tekrar etmektedir. Balaban (1953), ana baĢlığın alt baĢlığında 

din hakkında “din ilahi tekâmül konumuna uygun bir hayat yaĢamaktır” Ģeklinde dinin bir tanımını 

yaparak baĢladığı yazısında önceki yazılarında olduğu gibi yazdıklarını doğrulamak ve mantığa 

büründürmek için Jung‘tan referans vermiĢ ve görüĢlerini ispat için Jung‘u göstermiĢtir.  

Balaban‘ın yazdığı yazılar din psikolojisi alanında olsa da akademik demek mümkün değildir. 

Yazılarının birçoğunda kaynakça olmadığı gibi Jung‘un görüĢlerini aktarırken hangi kitaptan referans 

verdiğini de belirtmemiĢtir. Bu yazılara aktüel yazılar diyebiliriz. Yazılarının bilimsel bir amacı 

yoktur. Bu yazılar daha çok nasihat, ideolojik ve dinî beyanda bulunma, pedagojik anlatım Ģekline 

daha yatkındır. EleĢtirilebilir birçok yanı olsa da din psikolojisi adına az da olsa katkısı vardır. Her 

Ģeyden önce din ve Tanrı konularında Jung hakkında sübjektif bilgiler verdiği için okuyucu din 

psikolojisi hakkında da olumsuz bir yargı içinde olmayabilir. Okuyucu din psikolojisine karĢı 

olumsuz bir ön yargıya sahip olmayabilir. Aynı durumu felsefe için söyleyemeyiz. Müslüman-felsefe 

karĢıtlığı tarihte yer yer görülen bir durumdur. Müslüman kesimin felsefeye karĢı ön yargısının 

haddinden fazla olması bazı felsefecilerin kelamcılar ya da diğer Ġslamî yazarlar tarafından Ģiddetli 

bir Ģekilde yerilmesini ve eleĢtirilmesini gösterebiliriz. Osmanlı medreselerinde felsefenin 
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okutulmasının kaldırılmasında da benzer nedenler görülür (bkz. Yakupoğlu, 1996). Felsefecilerin 

bazılarının ―tekfir‖ edilmesi gibi durumlar Ġslam Tarihinde sık sık görülmüĢtür. 

3. Balaban‟ın Yazılarındaki Jung Referanslarının Ġçerik Analizi 

Yukarıda Balaban‘ın yazıları çerçevesince Balaban tarafından Jung‘un hangi görüĢünün kaç kez ele 

alındığına dair bir yüzeysel içerik analizi yapalım. Ġçerik analizi yapmadan önce kısaca içerik 

analizinin ne olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Ġçerik analizi araĢtırma yöntemlerinden hem nitel 

hem nicel yöntemin içinde yer alır (Gönç ġavran, 2012: 75). Sosyal bilimlerin vaz geçilmez 

analizlerinden biri olan içerik analizi, çok geniĢ kullanım alanına sahiptir. Mesela bir metindeki 

içerikler, temalar, kalıp ifadeler, örüntüler, sık geçen ifadeler vb. gibi birçok metnin önemli görülen 

parçalarının analizidir. Bu analiz nicel yani sayısal ifadelere büründürüleceği gibi, nitel yöntemdeki 

betimsel analiz için yapılırken de kullanılır. Metinlerdeki betimsel analizlerde temaların 

çıkarılmasında içerik analizi fayda sağlar (Yıldırım ve ġimĢek, 2005:188-189).  

Bu araĢtırmada Balaban‘ın yazılarında Jung ile ilgili alıntılanan görüĢlerin hangileri kaç kez geçtiği 

ve nasıl geçtiğine dair içerik analizi yapılırken nicel yönteme dayanarak değil nitel yönteme 

dayanarak betimsel kısa bir içerik analizi yapılacaktır.  

Tablo-1 Balaban‘ın Yazılarında Jung‘un Kavramlarının Kullanılma Frekansları 

 
Jung‘un 

Kavramları 

Kolektif 

Bilinçaltı 

Arketip Persona Anima- 

Animus 

Gölge Self Din ve Tanrı 

Frekanslar 4 1 --------- ---------- ------- ----- 10 

Yazıların 

Tarihleri 

1949a; 

1951; 

1952; 

1953. 

1949a     1949a; 1949b; 

1949c; 1950; 

1951; 1952a; 

1952b; 1952c; 

1952d; 1953. 
 

Balaban yukarıdaki tüm yazılarında Jung‘tan alıntı yaparken ―din ve Tanrı‖ konusunda Jung‘un 

görüĢlerini kendi düĢünlerini desteklemek amacı ile anlatmaya çalıĢmıĢtır. Tüm yazılarında Jung 

ifadesini ―Yung‖ diye yazmıĢ ve baĢına da ―Zürihli‖ sıfatını eklemiĢtir. Bazı yazılarında ise daha 

övgü dolu örneğin, ―Zürihli büyük ruhiyatçı, Zürihli büyük profesör, psikolojiyi kuran, psikolojinin 

bayraktarlarından Zürihli Profesör‖ gibi ifadeler kullanarak Jung‘u vasıflandırmıĢtır. Bu ifade tarzları 

Balaban‘ın yazılarında genellikle kendi düĢüncelerini anlattıktan sonra geçmiĢtir. Balaban sanki 

okuyucuya Ģunu demeye çalıĢmaktadır: ―benim anlattığım ve okuyucuya vermek istediğim bu dinî ve 

ahlaki mesajları Zürihli büyük profesör de vermekte ve desteklemektedir‖.  
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Balaban yazılarının dördünde Jung‘un psikolojiye sunduğu ―kolektif bilinçaltı‖ ya da ―kolektif 

Ģuuraltı‖ kavramından bahseder. Bu kavramı da kullanırken de din ve Allah‘ın varlığının ispatı gibi 

ya da tasavvuf anlayıĢındaki insani özellikleri anlatırken kullanmıĢtır. Tasavvufî anlayıĢla modern 

psikolojiyi birleĢtirme çabasında Jung‘tan referans vermesi de Balaban‘ın yazılarında anlattığı Ġslamî 

ve sufî görüĢlerin ispatı olarak kullanmasına örnektir. Aynı Ģekilde ―arketip‖ kavramının kullanma 

amacı da Ġslamî ve dinî görüĢlerin ispatı olarak sunulmuĢtur. Balaban ve onun gibi düĢünen yazarlar 

kendi kültürlerindeki dinî ve ahlaki görüĢlerin ispatı olarak Jung gibi Batılı birtakım bilim insanlarını 

kullanmıĢlardır.  

Balaban‘ın yazıları akademik bir çerçevede olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Jung‘un görüĢlerini 

aktarmaları din psikolojisine akademik katkı sağladığını iddia etmesek de din psikolojisinin 

Anadolu‘da veya Ġslamî kesimde önyargıya kurban gitmesini engeller diyebiliriz. Ġslam Felsefesinin 

veya Ġslam filozoflarının baĢına gelen ―tekfir‖ gibi ağır ithamlar yüzünden (Seyhan, 2012; Aydın, 

2012) felsefeyi bütüncül inkâr etme gibi bir durum din psikolojisi ve bu alan ile uğraĢanlar üzerinde 

oluĢmayacağını söyleyebiliriz. Din psikolojisi üzerinde ağır ithamların oluĢmasını engellediğini 

düĢünmekteyiz. Türkiye‘deki din psikolojisi alanındaki çalıĢmaların Müslüman kesime daha 

sempatik gelme olasılığını artırabilir. Akademik geliĢme için Balaban‘ın üslubu ve yazıları yeterli 

değildir. Bu durumun farkında olan Türkiye‘de akademisyenler de o dönemde mevcuttu. Bunların en 

baĢında Hilmi Ziya Ülken gelmiĢtir.  

Ülken, Jung‘un görüĢlerinden faydalanmıĢ ve çeĢitli yazılarında Jung‘tan referans da vermiĢtir. 

Ancak yeri gelmiĢ Jung‘u eleĢtirmiĢtir. Jung hakkındaki eleĢtirileri de o dönemdeki yabancı 

literatürde yer alan eleĢtiriler olup Ülken, kendi döneminin bilim dünyasını yakinen takip etmektedir 

diyebiliriz. Örneğin, Ülken, ―Totemizim Etrafında MünakaĢalar‖ adlı yazısında Jung‘un ―kolektif 

bilinçaltı‖ kavramını anlatarak eleĢtiriye tabi tutmuĢtur. ―Kolektif ġuuraltı‖ kavramı hakkında ―gayri 

meĢ‘ur yalnız ferdi değil, aynı zamanda maĢerîdir. MaĢerî gayri Ģuur (kolektif bilinçaltı) örf ve 

adetlerde, mitolojide, masallarda, ilkellerin ayin ve menseklerinde ortaya çıkar‖ diyerek anlatır 

(Ülken, 1939, s.915). Ancak Ülken‘e göre ―kolektif bilinçaltı‖ fikri abartılmıĢtır ve ispatı imkânsızdır. 

Ġlkellerde mertebe, sınıf, liderlik gibi kurumlar olmadığı için bunları sırf kudret aracılığıyla açıklamak 

mümkün değildir. Hatta kısmen ilerlemiĢ zümrelerde Ģeref kazanmak için Ģölenler vb. Ģeyler sosyal 

ilerlemenin sonucu olmaktadır. Bunu anlamak için zümreler arası ve zümre için iliĢkiler ve 

değiĢimlerin tekâmülünü değerlendirmek lazımdır (Ülken, 1939, s.915). Kısacası Ülken kendi 

döneminin akademisyenleri gibi düĢünerek ―kolektif bilinçaltı‖ konusunun abartıldığını ileri 
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sürmektedir. Ülken‘in akademik bir duruĢ sergilemesi belki de bazı akademik kitaplarda din 

psikolojisinin öncü yazarlarından kabul edilmesinde rol oynamıĢtır. Bazı din psikolojisi kitapları, 

Ülken‘in ―Mihrap‖ dergisindeki yazılarını din psikolojisinin öncü ve ilk yazıları saymıĢlardır (bkz. 

Peker, 2000: 46; Hökelekli, 2008; Kayıklık, 2011: 68; Certel, 2003). Halbuki Ülken‘in o yazıları da 

bilimsel ve akademik üslup açısından eleĢtiriye tabi tutulabilir ve Balaban ile aynı Ģekilde 

değerlendirilebilir.  

SONUÇ 

Türkiye‘de din psikolojisini 1951‘den sonra Ankara Ġlahiyatta ilk defa bilim kürsüsünün kurulması ile 

baĢlatan anlayıĢın aksine çok önceleri din psikolojisi ve Batılı din psikologları Ġslamî yazarlar 

tarafından bilinmekteydi ve yazılarında referans olarak gösteriliyordu. Din psikolojisinin akademik 

olarak 1951‘den sonra kurulduğu doğrudur ancak bu tarihten önce birtakım yazarlar tarafından 

Türkiye‘de dinî ya da Ġslamî psikoloji yapılmıĢtır. Bu yazarlardan biri de Mustafa Rahmi Balaban‘dı. 

Balaban, yazdığı birçok Ġslamî ve kültürel dergilerde psikolojiden alıntılar yapmıĢ ve din psikolojisi 

alanında da en çok Jung‘tan bahsetmiĢtir. Jung‘un her görüĢüne değinmek yerine okuyucuya vereceği 

dinî ve ideolojik görüĢleri anlatırken Jung‘u bir ispatlayıcı ya da noter gibi onaylayıcı olarak 

kullanmıĢtır. Balaban ve diğer Ġslamî yazarlar aslında modern psikolojinin metotlarını kullanarak bir 

bilim yapma hedefinde değildirler. Jung‘un görüĢlerini sorgulamak ya da test etmek amacı ile bir 

bilimsel çaba içinde de olmamıĢlardır. Balaban ve o dönemin Ġslamî ve aktüel yazarları için Jung, 

kendi dünya görüĢlerini ispatlamada kullandıkları bir bilim insanıdır. Bunun Türkiye‘deki din 

psikolojisine katkısı var mı? diye soracak olursak yukarıdaki anlatımlardan da anlaĢılacağı üzerine 

bilimsellikten ziyade kültürel bir katkısının olacağını söyleyebiliriz. 

Ġslamî ve aktüel yazarlarca Jung‘a gösterilen bu ilgi din psikolojisinin Türkiye‘de ön yargı 

çerçevesince geliĢmediğini bize göstermektedir. Hatta diyebiliriz ki, Türkiye‟de Ġslamî psikoloji veya 

dinî psikoloji, din psikolojisinden daha evvel geliĢmeye baĢlamıĢtır. Din psikolojisi Türkiye‘de Ġslamî 

ve Müslüman kesim tarafından Ġslam felsefesi veya Ġslam filozofları gibi tekfire maruz kalmayacağını 

garantilemiĢtir. Sadece Balaban‘ın yazıları değil, 1930‘lardan günümüze kadar Balaban gibi düĢünen 

birçok Ġslamî yazar kendi mecmualarında Jung‘u ve kendi görüĢlerine yakın gördükleri Batılı 

psikologları referans verdikleri görülmektedir. Freud gibi psikologları da yerden yere vuran 

Türkiye‘deki bu gelenek Jung‘u referans göstererek, din psikolojisine bütüncül bir darbe vurulmasını 

engellemiĢ ve din psikolojisinin geliĢmesine bir miktar katkı sunmuĢtur.  
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Balaban Jung‘tan referans verdiği yukarıda anlattığımız on tane yazısında da okuyucuya vermek 

istediği mesajları desteklemek ve onaylatmak için Jung‘u anlattığını görmekteyiz. Balaban Jung‘un 

en fazla ―din ve Tanrı‖ konusundaki görüĢlerini anlatırken referans vermektedir. Ayrıca Balaban 

Jung‘un arketip kavramını bir yazısında anlatırken 4 yazısında ise ―kolektif bilinçaltı‖ kavramından 

bahseder (bkz. Tablo-1). Jung‘un din psikolojisine getirdiği bu ―kolektif bilinçaltı‖ kavramı ile insan 

ruhunun derinliklerinde Ġslamî literatürde çokça kullanılıp meĢhur olan ―Kalu Bela‖ ifadesinin 

psikolojik olarak onayı yapılmaktadır. Balaban da aynı Ģekilde yaparak insanın ruhunda Tanrısal 

mührün olduğu ve insanın Tanrı‘yı özünde bulabileceği ve günümüz modern toplumlarında din 

anlayıĢının bitirilmesi sonucu insanın ruhen hasta olduğu din ve terbiyenin birlikte yapılması 

gerektiği Jung‘tan referans gösterilerek anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Balaban yazılarında Batılı bilimsel 

metot kullanarak din psikolojisi yapma amacında değildir.  

Balaban ve onun gibi yazarlar görüĢlerini ve okuyucuya vermek istedikleri mesajları Jung aracılığı ile 

verme ve ispatlama amacındadırlar. Bunun için Ġslamî psikolojisi ya da dinî psikoloji Türkiye‘de din 

psikolojinden önce geliĢmiĢ diyebiliriz. Egemen‘in yazdığı ―Din Psikolojisi...‖ adlı kitabında 

bahsettiği modern metodoloji ile Anadolu kökenli bir din psikolojisinin yapılmasını anlattığında 

kastettiği Ģey Ġslamî veya dinî psikoloji değildi. Bunun için Armaner (1973), Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin 50. Yılında Din psikolojisinde yapılan çalıĢmalardan kronolojik olarak bahsederken 

Balaban ya da onun gibi yazarların eserlerini dikkate bile almamıĢtır. 

Sonuç olarak Ģunu diyebiliriz: ―Balaban ve onun gibi yazarlarca din psikolojisinin bazı verileri kendi 

yazılarında kullanıla gelmiĢ ve bu durum tarihsel olarak, Türkiye‘deki akademik bir din psikolojisinin 

kurulmasından çok daha öncelere gitmektedir. Balaban‘ın yazdığı yazıları “akademik düzeyde bir din 

psikolojisi yerine aktüel din psikoloji yapmaktır” diyebiliriz. Bilimsel olmadığı için bunun 

eleĢtirilmesi gayet normaldir. Ancak bunun az da olsa din psikolojisine katkısının olduğunu 

düĢünmekteyiz. Bu az olan katkı da muhtemelen “Balaban ve onun gibi yazarların bu yazıları 

sayesinde Türkiye‟deki Ġslamî kesimde, Felsefe ve Ġslam filozoflarına benzer Ģekilde din psikolojisine 

karĢı olumsuz bir yargı ortaya çıkmamıĢtır”. 

Bundan sonra yapılacak araĢtırmalara bazı öneriler sunabiliriz: Türkiye‘deki din psikolojisi tarihi 

incelenirken akademik geliĢmelerin dıĢında kalan aktüel veya dinî yazıların da dikkate alınmasını 

önerebiliriz. Bu yazıların Türkiye‘deki din psikolojisi geliĢmesine katkısının az olduğu kabul edilse 

de bu yazılar dikkate alınabilir. Böylece din psikolojisinin tarihi geliĢiminin dünyadaki geliĢimine 
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tarihsel olarak daha yakın olduğu görülebilir. Ayrıca Ġslamî psikoloji veya dinî psikoloji konularında 

araĢtırma yapmak isteyenler için Balaban ve onun gibi yazarların yazdığı yazıların mutlaka katkısı 

olacağı unutulmamalıdır. Balaban ve yazıları üzerinde çok daha geniĢ kapsamlı nitel çalıĢmalar da 

yürütülebilir. 1910‟lardan 1950‟li yıllar arasında Türkiye‟deki din psikolojisi tarihi incelendiğinde, 

bu dönemdeki yazılar hakkında dinî psikoloji ya da Ġslamî psikoloji yerine aktüel din psikolojisi 

teriminin de kullanılmasının uygun olup olmadığını da alanın uzmanlarına sormak istiyoruz. Bu 

konuda meraklı olanlara bu çalıĢmanın bir örnek teĢkil etmesini ümit ederiz.  
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Abstract 

With the changing consumer behaviors, consumption activity is not only limited to meeting the needs 

of individuals, but also started to be seen as a social activity where it is aimed to obtain value besides 

functional benefit. The increasing importance given to the emotional side of consumption and the 

expectations of individuals to enjoy the consumption of goods and services have been effective in the 

emergence of the concept of hedonic (hedonistic) consumption. In addition, people's expectation of 

social visibility, the need to provide prestige and their desire to be accepted by other segments of the 

society and their tendency to consume goods, services and brands that provide status has emerged as 

a form of shopping, which is called status consumption and aims to increase the social status of 

individuals. The evolution of consumer buying behavior with the effect of many emotional 

dimensions has strengthened the possibility that purchases can be made in an unplanned manner, 

without thinking and suddenly. The presence of an impulse that appears suddenly in order for 

consumers to quickly acquire a good or service is effective in the emergence of impulsive (impulse) 

buying behavior. At this point, it is possible that hedonic consumption can be a driving force for 

impulsive purchases because it can be made only for the purpose of being happy, for a sense of fun 
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and pleasure during buying and for reasons that are not based on logic. In addition, the fact that what 

the product purchased in hedonic consumption represents and the importance of the product-brand 

image are related to the status consumption, and the status consumption is a form of consumption in 

which the pleasure of the people is considered important in the case of buying the products with 

status; It gives clues about the existence of the relationship between the variables that make up the 

study subject. The aim of this study is to examine the mediating role of status consumption in the 

relationship between hedonic consumption and impulsive buying behavior. In this context, the results 

of the research conducted on a sample of Selcuk University Faculty of Economics and Administrative 

Sciences students were evaluated. As a result of the evaluations it has been observed that; "there is a 

positive, statistically significant and strong relationship between hedonic consumption and impulsive 

buying behavior"; "there is a positive, statistically significant and medium-level relationship between 

hedonic consumption and status consumption" and ―there is a positive, statistically significant and 

medium-level relationship between impulsive buying behavior and status consumption‖. It was also 

seen that status consumption has a mediating role in the relationship between hedonic consumption 

and impulsive buying behavior. 

Keywords: Hedonic Consumption, Impulsive (Impulse) Buying Behavior, Status Consumption, 

Mediating Role 

 

1. Introduction  

Research on consumer behaviors indicate that emotions play an influential role in consumers‘ display 

of purchasing behavior. Consumption behavior has begun to be seen as an activity during which the 

feeling of excitement and pleasure is felt, rather than an activity performed only for the purpose of 

meeting people's needs (Açıkalın and YaĢar, 2017: 570). Impulsive buying was first formally defined 

in DuPont studies (1948-1965) as an unplanned purchase unlike actual purchases conducted in 

accordance with planned shopping lists (Xiang et al., 2016: 334). According to Rook and Hoch 

(1985), customers' impulsive buying behavior is influenced by internal, psychological, emotional and 

cognitive conditions. With the economic growth and the spread of the shopping center culture, 

impulsive buying behavior has gained economic importance (Badgaiyan et al., 2016: 186). It has been 

reported that impulsive buying also occurs when consumers go to a store to buy something and buy a 

product in addition to what they have planned to buy (Akturan, 2010:110). Although the concepts of 

impulsive buying, impulse buying and unplanned buying are used interchangeably in the related 
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literature, the concept of "impulsive buying behavior" is used in this study representing all three in 

order to avoid conceptual confusion and ensure conceptual unity. 

Hedonic consumption is defined as the satisfaction resulting from an individual's obtaining a 

particular thing that is desired (ErciĢ et al., 2019:1120). In today's world, where consumption 

behavior is addressed in terms of not only its functional aspect but also its emotional aspect, hedonic 

consumption is explained as a form of consumption in which shopping is considered as an activity 

that provides pleasure and happiness. Consumption has turned into a means of satisfying people's 

psychological needs and providing pleasure and satisfaction, and hedonic consumption is defined as 

the feeling of pleasure from consumption behavior. Furthermore, studies in this field reveal that 

impulsive buying is effective in activating human emotions and that such a buying behavior makes 

consumers happy and excited. (Aytekin and Ay, 2015: 141,153). 

Another interesting facet of consumer behavior is status consumption, which refers to the 

consumption of goods and services to display social standing and is of theoretical and managerial 

importance (Mai and Tambyah, 2011: 75). Eastman et al. (1999: 41) define status consumption as a 

form of consumption in which consumers are motivated by the desire for status. Status consumption 

has also been defined as the process of gaining status or social prestige from the acquisition and 

consumption of goods that symbolize status for both the individual and surrounding others (O'Cass 

and Frost, 2002: 68, 69). It is stated that the tendency towards materialistic values and the 

consumption of status can turn into impulsive buying behavior for consumers. In this context, what is 

considered much more valuable by marketers than the usefulness of a product for individuals with 

materialistic tendencies is the fact that the perception of status, shaped by the goods and services that 

individuals consider as a tool for self-identification, plays an effective role in impulsive buying 

behavior. Accordingly, it is pointed out that it is important for manufacturers to develop necessary 

marketing strategies in order to produce goods that have the power to attract the attention of 

consumers with materialist tendencies (Tokgöz, 2018: 2.13). 

Studies have shown that hedonic consumption has an effect on impulsive buying behavior (Açıkalın 

and YaĢar, 2017; Kara, 2020; Öz and Mucuk, 2015; Cinjarevic et al., 2011; Akturan, 2010) and status 

consumption (Doğan et al. 2014:70:71, To et al. 2007:774, Eastman and Eastman 2015:4), and that 

status consumption has an effect on impulsive buying behavior as well (Tokgöz, 2020; Eastman et al., 

2013; Kulaksız, 2019; Tunç, 2019). In this study, the relationship between hedonic consumption, 
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status consumption and impulsive buying behavior variables and the mediating role of status 

consumption in the relationship between hedonic consumption and impulsive buying behavior were 

investigated. The hypotheses of the study were determined in accordance with the studies in the 

literature and conducted in this field within a conceptual framework. Then, the research model was 

established and information on the research method was provided. Finally, the findings were 

presented and interpreted. 

2. Conceptual Framework 

2.1. Relationships Between Impulsive Buying Behavior, Status Consumption and Hedonic 

Consumption 

Several studies in literature have investigated the effects of hedonic consumption on impulsive 

buying behavior. It was reported in a study conducted to reveal the effect of hedonic consumption 

tendency on impulsive buying tendency that hedonic consumption tendency had positive effects in 

relation to impulsive buying tendency on not making a plan, impulsive decision making and 

emotional attitude. In the same study, it was stated that the increase in the consumers‘ tendency of 

satisfying their hedonic goals through the shopping they make leads to increases in the impulsive 

buying tendencies. In addition, it was concluded that the variable that hedonic consumption tendency 

affected the most was emotional attitude (Akturan, 2010:115). The correlation analysis conducted in 

another study on the effects of hedonic consumption on impulsive shopping within the scope of 

consumer buying behavior revealed that hedonic shopping behavior led to increases in the impulsive 

shopping behavior. Based on the data obtained as a result of the regression analysis, it was concluded 

that the level of hedonic shopping behavior had an effect on the level of impulsive shopping behavior 

(Öz and Mucuk, 2015:56). 

In the study conducted by Kara (2020:3661) on consumers living in Kastamonu, it was reported that 

consumers' perceptions of hedonic consumption have an effect on their impulsive buying behavior. 

Similarly, in the study conducted by Açıkalın and YaĢar (2017: 584) on approximately 1000 students 

from Kütahya Dumlupınar University to investigate the hedonic consumption tendencies of young 

people, a positive relationship between "hedonic consumption, impulsive buying behavior and 

conspicuous consumption tendencies" was underlined.  
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In the study by Cinjarevic et al. (2011:12), which aimed to investigate the effect of fashion awareness 

and hedonic shopping motivations on impulsive buying behavior, it was revealed that some of the 

hedonic buying motivations have a direct positive effect on impulsive buying behavior. 

In the light of these studies in the literature, the following hypothesis was developed to examine the 

relationship between hedonic consumption and impulsive buying variables. 

Hypothesis 1: Hedonic consumption has a positive effect on impulsive buying behavior. 

There are several studies in the literature on the relationship between status consumption and hedonic 

consumption, and impulsive buying examined within the scope of this study. Clues can be found in 

some studies implying a significant relationship between hedonic consumption and status 

consumption. Dogan et al. (2014:70:71) state that hedonic consumers shop essentially for reasons 

without logic such as role playing, entertainment, personal satisfaction, following new trends, 

physical activity, social experience, communicating with similar social communities, status and 

authority. 

To et al. (2007:774), in their study on hedonic and utilitarian values investigating online shopping 

motivations, stated that hedonic motivation has a direct effect on search intention and an indirect 

effect on purchase intention. Moreover, hedonic motivation was reported to be associated with 

adventure, authority, and status, while utilitarian motivation was influenced by convenience, cost 

savings, access to information, and choice. 

Eastman and Eastman (2015:4), in their study on status consumption theory model aiming to 

investigate the antecedents and consequences of consuming motivations for status, suggested that a 

consumer with a stronger motivation for hedonic experiences in products would be more interested in 

status consumption. 

Regarding the aforementioned studies, the following hypothesis was developed in order to examine 

the relationship between hedonic consumption and status consumption. 

Hypothesis 2: Hedonic consumption has a positive effect on status consumption. 

Many studies in the literature investigating the effects of status consumption on impulsive buying 

behavior show that there is a relationship between these variables. 

In the study conducted by Tokgöz (2020: 261,272) aiming to investigate the effect of materialistic 

values and status consumption on impulsive and compulsive consumption, a total of 589 usable 
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completed questionnaires were evaluated by selecting students aged between 17 and 24. The results 

of the study supported the hypothesis that status consumption has a significant and positive direct 

effect on impulsive buying. It was also pointed out in the study that high materialistic values and 

status consumption may lead customers to display impulsive buying and compulsive buying 

behaviors. 

Eastman et al. (2013: 57,67) conducted a study on the generation Y in order to measure the effect of 

status consumption on shopping styles. It was reported in the study that that generation Y consumers, 

who are motivated to consume for status, will be brand-conscious, be novelty/fashion-conscious, 

make leisure and impulsive purchases, and have brand loyalty. The results of the study showed that 

there is a significant positive relationship between status consumption and impulsive buying. 

In the study conducted by Kulaksız (2019: 96) on the investigation of the purchasing tendencies of 

online shoppers, it was found that the effect of status consumption tendency related to ready-made 

clothing category scores on impulsive buying tendency related to clothing product category scores 

was statistically significant. 

The results of the study conducted by Tunç (2019: 56) to analyze the effect of status consumption and 

materialism on impulsive buying behavior indicate that status consumption has a significant effect on 

impulsive buying. 

In the light of the results of the studies on the variables of status consumption and impulsive buying 

behavior, the third hypothesis of the research was formed as follows. 

Hypothesis 3: Status consumption has a positive effect on impulsive buying behavior. 

There are various studies in the literature investigating the mediating role of status consumption in the 

relationship between different dependent/independent variables. One of these studies is the study 

conducted by Keser and Tunç (2020:3456) that investigates the mediating effect of status 

consumption on the effect of materialism on impulsive buying behavior. The data, obtained from a 

total of 472 participants consisting of consumers aged 18 and over living in the province of 

Diyarbakır, indicated that status consumption has a significant mediating role in the effect of 

happiness and wealth dimensions, which are among the dimensions of materialism, on impulsive 

buying behavior. 
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Another study examining the mediating role of status consumption is by Rehman et al. (2019: 618), 

who studied the mediating role of status consumption in the relationship between materialism and 

brand engagement. In the study, a survey-based research design was used and 227 questionnaires 

were collected from customers of designer clothing. The findings indicate that status consumption 

mediates the relationship between materialism and brand engagement in self-concept. 

Tokgöz (2020:273) also investigated the mediating role of status consumption in aiming to 

investigate the effect of materialistic values and status consumption on impulsive and compulsive 

consumption. The results of the study show that status consumption has a mediating effect on the 

relationship between materialistic values and impulsive consumption. 

In the light of the findings from aforementioned studies and assuming that status consumption may 

play a mediating role in the relationship between hedonic consumption and impulsive buying 

behavior, the fourth hypothesis was formed as follows: 

Hypothesis 4: Status consumption has a mediating role in the effect of hedonic consumption on 

impulsive buying behavior. 

In line with these findings the research model was organized as in Figure 1. 

Figure 1. The Research Model 

 

3. Methodology 

3.1. The Research Method 

The research was designed as a three-variable field study, and survey method was used to collect 

data. The questionnaire consists of four parts. The questionnaire includes sections on (1) demographic 
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characteristics of the participants, (2) hedonic consumption, (3) impulsive buying and (4) status 

consumption. The items in the questionnaire were designed as 5-point Likert scale statements. 

3.2. The Scales used in the Study 

The statements in the questionnaire were determined following a detailed literature review. In the first 

part of the questionnaire, there are statements to identify the demographic characteristics of the 

participants. Three different scales were used in the study. Several other scales in the literature were 

reviewed to determine which scales to use, and the scales that have frequently been used by 

researchers in the related field and provided reliable results were preferred. 

There are different measurement tools of Hedonic Consumption in the literature. One of the most 

well-known of these is the scale used in this study which was developed by Babin et al. (1994) for the 

measurement of hedonic and utilitarian values, has been cited in the literature the most and whose 

reliability and validity were tested in other studies (Aydın, 2010; Deniz and ErciĢ, 2010; Okutan et 

al., 2013; Akgül, 2014; Bora Semiz, 2017; Aka, 2017).  

Another scale used in the study is the Status Consumption Scale developed by Eastman et al. (1999) 

and tested for reliability and validity in other studies (Gökaliler et al., 2011; Bilgen, 2014; Sungur, 

2018; Tokgöz, 2018). 

The third scale used in the study is the Impulsive Buying Scale developed by Rook and Fisher (1995) 

and tested for reliability and validity in other studies (Torlak and Tiltay, 2010; Lins et al., 2013; 

Okutan et al., 2013; Kaytaz Yiğit, 2014; Yalman, 2014; Tokgöz, 2018) is. 

3.3. Research Population and Sample  

The primary objective of this research is to investigate the relationship between hedonic consumption 

habits of individuals and impulsive buying behavior, and to examine the mediating role of status 

consumption in the relationship between hedonic consumption habits and impulsive buying behavior. 

In order to achieve this, the survey method was used in the research. The population of the study is 

composed of students from Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 

which has 6242 students. As it was difficult to reach all of these students, the sample group that could 

represent the universe was determined by the convenience sampling method. Convenience sampling 

is a technique based on the inclusion of all participants who have answered the survey statements in 

the sample (CoĢkun et al., 2017:148). 
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In determining the representative strength of the sample, the table prepared by Yazıcıoğlu and 

Erdoğan (2004) was used. Regarding research population, the number of sample group determined 

was 370 as for ± 0.05 sampling error with p=0.05 and q=0.05. A total of 385 questionnaires were 

included for analysis following the field research, and the sample that was reached can be considered 

sufficient to represent the population. 

4. Findings 

According to the demographic information obtained, 57.7% (222 people) of the participants were 

female and 42.3% (163 people) were male. The majority of the participants in the study were women. 

Considering the age groups, it seems that the students between the ages of 18-22 have the highest rate 

with a percentage of 55.3 (213 people). Forty percent (154 people) of the participants were between 

the ages of 23-27 and 4.7% (18 people) were students in the age group of 28 and over. 

When the class/term information of the students participating in the research was considered, the 

third-year students had the highest rate with a percentage of 27.0 (104 people). Of the group, 26.2% 

(101 people) were first-year students, 18.2% (70 people) were second-year students, 16.6% (64 

people) were fourth-year students, 9.6% (37 people) were graduate students and 2.3% (9 people) were 

preparatory class students. 

Regarding the income status of the students participating in the research, the highest rate was of the 

students with an income between 49.9% (192 people) and 501-1000 TL. Of the remaining 

participants, 17.9% (69 people) had an income of 1001-1500 TL, 13.5% (52 people) of 1501-2500 

TL, 11.9% (46 people) of 500 TL or less income, 3.1% (12 people) of 3001-3500 TL, 2.9% (11 

people) of 2501-3000 TL, 0.8% (3 people) of 3501 TL and above. 

Following the demographic information of the participants, the descriptive statistics of the scales used 

in the research were also examined. The scales were evaluated according to their total values. The 

results are given in Table 1. 
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Table 1. Descriptive Statistics of the Scales 

Variables N Mean SD Cronbach Alpha 

Hedonic Consumption Total (10 items) 385 3.31 0.878 0.932 

Impulsive Buying Behavior Total (9 items) 385 3.34 0.937 0.919 

Status Consumption Total (5 items) 385 3.32 0.997 0,915 

Note: (i) n=272, (ii) 1 means I strongly disagree and 5 means I strongly agree. (iii) An item in the 

Hedonic Consumption Scale was removed from the scale because the item total correlation value was 

less than 0.5. 
 

Among the scales, the one with the highest mean score was the Impulsive Buying Behavior scale with 

a mean of 3.34. This is followed by Status Consumption with a mean of 3.32 and Hedonic 

Consumption with a mean of 3.31, respectively. All of the values obtained from the scales were 

above the median value. In this context, it can be concluded that the participants displayed impulsive 

buying behavior, considered status consumption important and exhibited a hedonic attitude at 

medium and higher levels. 

The main purpose of this research is to examine the relationships between variables and to determine 

whether status consumption has a mediating effect on the relationship between hedonic consumption 

and impulsive buying behavior. In this context, Spearman correlation coefficient was used to 

determine the direction and strength of relationships between variables. The results obtained are 

presented in Table 2. 

Table 2.  Correlation Analysis Results Between Variables 

Variables 
Hedonic 

Consumption 

Impulsive Buying 

Behavior 
Status Consumption 

Hedonic Consumption - 
  

Impulsive Buying Behavior 0.727
*
 - 

 
Status Consumption 0.698

*
 .688

*
 - 

 Note: (i) Spearman‘s rho, (ii) *<0.001. 

When the correlation matrix in Table 2 is considered, it can be seen that there is a positive, 

statistically significant and strong relationship between hedonic consumption and impulsive buying 
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behavior. These results are similar to the results reported in the literature (Açıkalın and YaĢar, 2017; 

Kara, 2020; Öz and Mucuk, 2015; Cinjarevic et al., 2011). 

There seems to be a positive, statistically significant and moderate relationship between hedonic 

consumption and status consumption. These results are in line with similar studies in the literature 

(Doğan et al. 2014:70:71, To et al. 2007:774, Eastman and Eastman 2015:4). 

It is also seen that there is a positive, statistically significant, and moderate relationship between 

impulsive buying and status consumption. These results are similar to the results of studies in the 

literature (Tokgöz, 2020; Eastman et al., 2013). 

Following the identification of the correlation between the variables, the model proposed by Hayes 

(2013) was used in order to investigate the causality of the relationships between these variables and 

to determine whether there is a mediating effect of status consumption on the relationship between 

hedonic consumption and impulsive buying behavior in accordance with the conceptual model of the 

research, and the model below was proposed. According to the model adapted from Hayes (2013), it 

is assumed that hedonic consumption and status consumption affect impulsive buying behavior. In 

addition, it is argued that status consumption has a mediating role in the relationship between hedonic 

consumption and impulsive buying behavior. In accordance with the model shown in Figure 2 

developed by Hayes (2013), the mediation model number 4 was utilized with the SPSS 22 program 

with Process Macro. The results are presented below step by step. 

Figure 2. Mediation Model 

 

Source: Adapted from Hayes (2013). 
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Table 3 shows the results of the regression analysis revealing the effect of the independent variable 

Hedonic Consumption on Impulsive Buying Behavior. In this case where there is no mediating 

variable, the analysis results indicate that the effect of Hedonic Consumption on Impulsive Buying 

Behavior is statistically significant and has a positive effect (b=0.771; 95% CI [0.703-0.840]; 

t=20.393 and p<0.001). According to the results of the regression analysis, R
2
 (percentage of variance 

explained) and F (significance level of regression model) values show that Impulsive Buying 

Behavior can be explained by Hedonic Consumption. This effect, which is described as the path c in 

the model, supports the proposed H1 hypothesis (Hedonic consumption has a positive effect on 

impulsive buying behavior). 

With respect to the Correlation and Regression Analysis results, Hedonic Consumption contributes 

positively to Impulsive Buying Behavior for this sample. There are studies reporting similar results in 

the literature (Akturan, 2010; Kara, 2020; Öz and Mucuk, 2015; Cinjarevic et al., 2011). 

Table 3. The Effect of Hedonic Consumption (X) on Impulsive Buying Behavior (Y) 

Dependent 

Variable 
ΔR

2
 Independent Variables b SE t F 

Impulsive 

Buying 

Behavior 

0.519 

Constant  0.794 0.129 6.138* 
415.884

* Hedonic Consumption 0.771 0.038 20.393* 

     Note: (i)
*
p<0.001. (ii) 95% CI for Hedonic Consumption [0.703-0.840]. 

The results of the regression analysis showing the effect of the independent variable Hedonic 

Consumption on Status Consumption can be seen in Table 4. Analysis results indicate that the effect 

of Hedonic Consumption on Status Consumption is statistically significant and has a positive effect 

(b=0.768; 95% CI [0.680-0.847]; t=17.930 and p<0.001). According to the results of the regression 

analysis, R
2
 (percentage of variance explained) and F (significance level of regression model) values 

show that Status Consumption can be explained by Hedonic Consumption. This effect, which is 

described as the path a in the model, supports the proposed H2 hypothesis (Hedonic consumption has 

a positive effect on status consumption). 

                                                           
 %95 Confidence Interval: Confidence Interval (The results are significant since the values in parentheses do not 

include zero (Lee, 2016:559; Greenland et al., 2016:343). 
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As indicated by the correlation and regression analysis results, Hedonic Consumption contributes 

positively to Status Consumption for this sample. There are studies reporting similar results in the 

literature (Doğan et al. 2014:70:71, To et al. 2007:774, Eastman and Eastman 2015:4). 

Table 4. The Effect of Hedonic Consumption (X) on Status Consumption (M) 

Dependent 

Variable 
ΔR

2
 Independent Variables b SE t F 

Status 

Consumption 
0.455 

Constant  0.783 0.146 5.348* 321.472

* Hedonic Consumption 0.768 0.043 17.930* 

      Note: (i)
*
p<0.001. (ii) 95% CI for Hedonic Consumption [0.680-0.847]. 

Table 5 shows the results of the regression analysis revealing the effect of the independent variable 

Status Consumption on Impulsive Buying Behavior. The analysis results indicate that the effect of 

Status Consumption on Impulsive Buying Behavior is statistically significant and has a positive effect 

(b=0.647; 95% CI [0.576-0.721]; t=18.556 and p<0.001). According to the results of the regression 

analysis, R
2
 (percentage of variance explained) and F (significance level of regression model) values 

show that Impulsive Buying Behavior can be explained by Status Consumption. This effect, which is 

described as the path b in the model, supports the proposed H3 hypothesis (Status consumption has a 

positive effect on impulsive buying behavior). 

With respect to the Correlation and Regression Analysis results, Status Consumption contributes 

positively to Impulsive Buying Behavior for this sample. There are studies reporting similar results in 

the literature (Kulaksız, 2019; Tunç, 2019).  

Table 5. The Effect of Status Consumption (X) on Impulsive Buying Behavior (M) 

Dependent 

Variable 
ΔR

2
 Independent Variables b SE t F 

Impulsive 

Buying Behavior 
0.472 

Constant 1.194 0.121 9.877* 
344.323* 

Status Consumption 0.647 0.035 18.556* 

      Note: (i)
*
p<0.001. (ii) 95% CI for Hedonic Consumption [0.576-0.721]. 

Table 6 shows the results of the analysis related to the effect of Hedonic Consumption on the 

Impulsive Buying Behavior together with the mediating variable Status Consumption. Analysis 

results show that Hedonic Consumption has a significant and positive effect on impulsive buying 
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behavior (b=0.504; 95% CI [0.411-0.597]; t=10.688 and p<0.001). Status Consumption also 

significantly and positively affects Impulsive Buying Behavior (b=0.347; 95% CI [0.265-0.428]; 

t=8.354 and p<0.001). According to the results of the regression analysis, R
2
 (percentage of variance 

explained) and F (significance level of regression model) values show that Impulsive Buying 

Behavior can be explained by Hedonic Consumption and Status Consumption. 

Table 6. The Effect of Hedonic Consumption (X) and Status Consumption (M) on Impulsive  

Buying Behavior (Y) 
Dependent 

Variable 
ΔR

2
 Independent Variables b SE t F 

Impulsive 

Buying 

Behavior 

0.593 

Constant 0.522 0.123 4.229* 

280.180* Hedonic Consumption 0.504 0.047 10.688* 

Status Consumption 0.347 0.042 8.354* 

Note: (i)*p<0.001, (ii) 95% CI for Hedonic Consumption [0.411-0.597]; 95% CI Status Consumption 

[0.265-0.428]. 
 

According to the results in Table 7, which shows the direct and indirect effects of Hedonic 

Consumption on the mediating variable Status Consumption and Impulsive Buying Behavior, it is 

seen that Status Consumption has a direct and significant effect (b=0.504; t=10.688; and p<0.001). 

The values indicated as indirect effect in the table show that Hedonic Consumption (X) has a 

statistically significant and positive effect on Impulsive Buying Behavior through the mediator 

variable of Status Consumption (b=0.266 and 95% CI [0.193-0.342]). In the light of these results, it 

can be concluded that Hedonic Consumption (X) and Status Consumption (M) have a significant and 

positive effect on Impulsive Buying Behavior (b=0.770; t=20.393; and p<0.001) and therefore Status 

Consumption has a mediating role. These results support hypothesis H4 (Status consumption has a 

mediating role in the effect of hedonic consumption on impulsive buying behavior). 

The results in Table 7 reveal that Hedonic Consumption directly and indirectly contributes to 

Impulsive Buying Behavior. Status Consumption is the variable that mediates the effects of Hedonic 

Consumption on Impulsive Buying Behavior. 

The direct and indirect effect of Hedonic Consumption on Impulsive Buying Behavior is greater than 

its direct effect. It can be claimed that Hedonic Consumption leads to more Impulsive Buying 

Behavior through the mediating variable Status Consumption. 
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Table 7. Total, Direct and Indirect Effects of Hedonic Consumption (X) on Impulsive  

Buying Behavior (Y) 

 
 

 

 

 

 

5. Conclusion 

The diversity that arises with the increase in the number of goods and services produced and offered 

by businesses for many sectors leads to an increase in the decision-making alternatives of consumers 

or customers, and leads to changes in their buying decisions. With an increase in the market 

alternatives for the consumers who sought only to meet their wishes, needs and demands in the past 

and were in search of obtaining functional benefits, being more aware of innovations and 

opportunities with an easier access to information, as well as the expectation of gaining value from 

the purchased products, and the expectation of getting pleasure by means of purchases and shopping 

as a result of  changing shopping attitudes, new concepts have emerged in the field of consumer 

behavior. Hedonic consumption, which is one of these consumption behaviors, has emerged as a 

concept that often includes emotional values and feeling of enjoyment experienced during the 

purchase of a certain good or service by consumers. Hedonic consumption is often described as the 

purchases made by individuals for the sole purpose of being happy, based on reasons that are usually 

not logical. In other words, hedonic consumption can be considered as a form of consumption by 

individuals who aim to obtain pleasure in general and who aim to maximize their enjoyment. 

Considering the studies carried out in the field of marketing and brand management, there are studies 

showing that factors such as brand image, brand value and brand awareness that are effective in brand 

promotion are influential in customer satisfaction and loyalty. From this perspective, consumption 

habits such as luxury consumption for the sole purpose of becoming prestigious, shopping behaviors 

displaying brand loyalty, consumption for the purpose of showing off and status consumption serve 

purposes of being noticed by other individuals, being accepted by other segments of the society, and 

 Effect SE t p LLCI ULCI 

Total effect of X on Y (path c) 0.770 0.037 20.393 0.000 0.696 0.845 

Direct effect of X on Y (path c‘) 0.504 0.472 10.688 0.000 0.411 0.597 

Indirect effect of X on Y 0.266 0.0384   0.193 0.342 

Partially standardized effect of X on Y 0.284 0.0389   0.209 0.360 

Completely standardized effect of X on Y 0.249 0.0347   0.182 0.317 
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obtaining personal satisfaction. In this context, status consumption can be seen as a form of 

purchasing, in which the goods and services that people buy are accepted as an indicator of prestige 

by the individuals around them, and through which individuals aim to show that they are wealthy, to 

be liked by other people and to prove themselves. 

These differences in consumption habits are influential in the emergence of impulsive buying 

behavior as they cause individuals to have sudden strong impulses to make instant or unplanned 

purchases from time to time. Therefore, impulsive buying occurs especially when individuals are 

triggered by stimulus which can provide them pleasure or prestige, in other words, can lead to 

emotional and cognitive behaviors that end up with the act of an instant buying. 

In this study, the relationship between hedonic consumption and impulsive buying behavior, and the 

mediating role of status consumption in this relationship were investigated. As a result of the 

correlation and regression analyzes, positive and significant relationships were found between 

hedonic consumption and impulsive buying behavior, between status consumption and impulsive 

buying behavior, and between hedonic consumption and status consumption. In this context: 

The acceptance of H1 ―Hedonic consumption has a positive effect on impulsive buying behavior” can 

be explained by the fact that impulsive buying behavior is a form of buying that is often associated 

with hedonic and emotional reasons. Several studies have also revealed that impulsive buying is 

closely related to hedonic utility or hedonic value seeking, and expectation. 

The acceptance of ―H2: Hedonic consumption has a positive effect on status consumption‖ can be 

explained by the fact that what the goods and services actually are is considered more important than 

what they represent by individuals with an hedonistic point of view, and that status is closely related 

to consumption as hedonic consumption is explained as a form of consumption in which the image 

provided by the purchased goods and services is the main focus. 

Acceptance of ―H3: Status consumption has a positive effect on impulsive buying behavior‖ can be 

explained by the fact that impulsive buying is a form of consumption that usually occurs as a result of 

strong motives such as status, prestige, and personal satisfaction that lead people to buy something 

quickly. 

Finally, the acceptance of the "H4: Status consumption has a mediating role in the effect of hedonic 

consumption on impulsive buying behavior" can be explained by the fact that when individuals buy 
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goods and services that provide status, even though they are not seen by other people, the pleasure 

and the gain they get from this consumption is sufficient for them, and therefore can be explained 

with the power of this motive, which is related to obtaining pleasure and can lead individuals to 

impulsive buying without thinking. 

In addition to ensuring consumer satisfaction for a sustainable competitiveness of businesses, the 

focus should be on ensuring customer loyalty in order to maintain long-term relationships. The large 

number and variety of businesses, brands, goods and services that meet the similar demands and 

needs of consumers have caused changes in both consumers' habits and the way businesses meet 

these demands and expectations. Although the effect of hedonic consumption and status consumption 

on impulsive buying behavior was investigated in this study, many other factors seem to influence 

impulsive buying behavior. It is recommended to carry out further studies with more detailed and 

different variables to identify the factors that can influence impulsive buying behavior and to reveal 

the mediating effect of different factors pertaining to impulsive buying behavior. The findings can be 

compared with the results of this and other studies in the literature. In conclusion, although there are 

many studies in the literature on the relationship between hedonic consumption and status 

consumption, the current study is considered significant as the studies measuring the direct effect of 

status consumption on hedonic consumption are limited in scope, and the fact that there is no study 

investigating the mediating role of status consumption in the effect of hedonic consumption on 

impulsive buying behavior. 
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Özet 

Bir siyasi ideoloji olarak liberalizm bireyi ve bireyin özgürlüğünü esas almıĢ, bu özgürlüğü ihlal etme 

potansiyeli taĢıyan ortak iyi tasavvurlarına karĢı çıkmıĢtır. Bu karĢı çıkıĢ bütün ortak iyiler karĢısında 

mesafeli duran nötr devlet anlayıĢını doğurmuĢtur. Devletin muayyen bir iyi anlayıĢını 

benimsemesinin onu kabul etmeyenler üzerinde baskı oluĢturacağı düĢünülmüĢtür. Ancak ortak 

iyilere olan bu mesafeli tavır liberalizmin değerden yoksun bir ideoloji olduğu Ģeklinde 

değerlendirilmesine yol açmıĢtır. Ancak buna liberal çizgideki düĢünürlerden tepki gelmiĢtir. Stephen 

Macedo bunlardan biridir. Macedo, nötrlük yaklaĢımına karĢı çıkarak liberal toplumun da erdemleri 

olduğunu savunmuĢtur. Bu çalıĢmada Macedo‘nun tezinden hareketle ―erdem‖ tasavvurunun liberal 

siyasi teori çerçevesindeki yeri tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: liberalizm, erdem, nötr devlet, değer, birey 

The Problem of Liberal Virtue according to Stephen Macedo 

Abstract 

As a political ideology, liberalism is based on the individual and the freedom of the individual, and is 

opposed to the ideas of the common good that had the potential to violate this freedom. This 

opposition has given birth to the understanding of the neutral state, which distances itself from all 

common good. It was thought that the state's adoption of a certain good would put pressure on those 

who did not accept it. However, this distant attitude towards the common good has led to the 

evaluation of liberalism as an ideology devoid of value. There was also a reaction from the liberal 

thinkers to this, such as Stephen Macedo. Macedo disagreed with the neutrality approach and argued 

that liberal society has virtues as well. In this study, based on Macedo's thesis, the place of the 

conception of "virtue" within the framework of liberal political theory is discussed. 

Keywords: liberalism, virtue, neutral state, value, individual 
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1. GiriĢ  

Siyasi değerlendirmenin merkezine bireyi ve bireyin özgürlüğünü koyan liberalizm, bireyi topluma 

öncelemiĢ, bireyin özgürlüğünün muhafazası için devletin hukukla sınırlandırılması gerektiğini ileri 

sürmüĢtür. Diğer insanların keyfi isteklerinden bağımsız olmak ve bireyin tercihlerini özgürce yerine 

getirmesi liberal düĢüncede asli önemdedir. Ġster devletten ister toplumdan gelsin her türlü müdahale 

bu anlamda kabul edilemez. Devlet ya da toplum tarafından benimsenen bir ortak iyi tasavvuru birey 

özgürlüğünü potansiyel olarak ihlal etme riski taĢıdığı için liberal yaklaĢım devletin bütün ortak iyi 

tasavvurları karĢısında nötr olması gerektiğini savunmuĢtur. Liberalizmin bütün ortak iyi 

yaklaĢımlarına karĢı mesafeli olan bu tavrı liberalizmin değerden yoksun bir ideoloji olduğu 

değerlendirmelerine yol açmıĢtır. Ancak bu eleĢtirilere liberal çizgideki düĢünürlerden tepki 

gelmiĢtir. Stephen Macedo ―liberal erdemler‖ yaklaĢımıyla liberal toplumun da değerleri ve ortak iyi 

tasavvurları olduğunu savunmuĢtur. Bu çalıĢmada Macedo‘nun yaklaĢımından hareketle liberalizmde 

ortak iyi tasavvurlarının imkanı ve erdem sorunu tartıĢılmıĢtır. 

2. Nötr Devlet  

Liberal yaklaĢıma göre toplumda fikir ayrılıklarının bulunması tabiidir. Bu insanın bireysel 

özgürlüğünü kullanması sonucu ortaya çıkan bir neticedir. Bireysel özgürlüğün kullanılmasında ise 

devletin pozisyonu önem taĢımaktadır. Devletin belirli bir dünya görüĢünü, iyi anlayıĢını 

benimsemesi bu yaklaĢımı tasvip etmeyenler üzerinde baskı oluĢturabilir. Bu düĢünce bütün iyi 

anlayıĢları karĢısında tarafsız olmak anlamına ―nötr devlet‖ anlayıĢını doğurmuĢtur. ÇağdaĢ siyaset 

felsefesinin önde gelen düĢünürlerinden olan John Rawls bunu ―hak, ‗iyi‘den önce gelir‖ (Rawls: 

2005, 560) Ģeklinde formülize etmiĢtir. Rawls‘un burada gayesi toplumsal teleolojilere karĢı çıkmak, 

ferdi topluma öncelemektir. Örneğin klasik dönemde Aristoteles‘in yaklaĢımına göre devletin gayesi 

sadece güvenliği sağlamak değil vatandaĢlarının hem erdemli bir hayat yaĢamasını hem de iyi 

karakter özelliklerini kazanmasını temin etmektir. (Aristoteles: 1998, 4) Yani Aristoteles devlete 

siyasi boyutun ötesinde erdemli hayatı gerçekleĢtirmek gibi bir misyon da atfetmektedir. Liberal 

yaklaĢım bu gibi bütüncül her türlü ahlaki görüĢün devletçe benimsenmesine bireylere baskı 

oluĢturacağı gerekçesiyle karĢı çıkar.  

Liberalizmin birey özgürlüğü adına teleolojiye ve bütüncül ahlaki değerlere karĢı tavrı liberalizmde 

değer sorununu ortaya çıkarmıĢtır. ÇağdaĢ siyaset felsefesinde liberalizmin komüniteryen eleĢtirisi 

baĢlıklı tartıĢma bu eksende geliĢmiĢtir. Bu yaklaĢımın önde gelen temsilcileri olan Charles Taylor, 
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Michael Sandel, Alasdair Macintyre‘ın eleĢtirilerinin baĢlıcaları, liberalizmin birey tasavvurunun 

oldukça soyut ve atomize olduğu, ‗hakk‘ın ‗iyi‘den bağımsız temellendirilemeyeceği, yalnızca bireyi 

merkeze almanın komüniteyi ve komünite değerlerini yok edeceği, ahlakın toplumsal boyutunun 

ortadan kalkması ve bunun sonucunda ortaya çıkan değer problemidir. Bu eleĢtirilere liberal çizgiden 

farklı cevaplar gelmiĢtir. Macedo‘nun yapmaya çalıĢtığı liberalizm adına hem bu eleĢtirilere cevap 

vermek hem de liberalizmin yalnızca adalet ve haklar perspektifi ile değil bunun dıĢında da 

temellendirileceğini göstermeye çalıĢmaktır.  

Macedo‘nun liberal olarak komüniteryen eleĢtirileri dikkate alması ve liberalizm adına yaptığı 

savunma aslında sorunun varlığını göstermektedir. Macedo‘ya göre vatandaĢlık, erdem ve komünite 

önemli değerlerdir ve liberalizm de bu değerler çerçevesinde savunulabilmeyi hak etmektedir. 

(Macedo: 1990, 3)  Burada sorun bireyin özgürlüğünü ve temel haklarını muhafaza edip ortak bir 

erdem düĢüncesine nasıl varılacağıdır. Macedo bu itirazın farkındadır ve liberal teorinin haklar ve 

özgürlüklere bağlı kalıp aynı zamanda bir liberal komünite ve liberal erdem vizyonu sunabileceğini 

söyler. (Macedo: 1992, 204) Komüniteryenlerin ‗nötr devlet‘e itirazları bu yaklaĢımın liberal teoriyi 

değerden yoksun ve zayıf göstermesidir. Macedo‘nun tezinde ise liberal anlayıĢ adına bir siyasal 

sistem değerlendirmesi bir de liberal hayat tarzının ortaya çıkarmıĢ olduğu kiĢilik profili vardır.  

3. Liberal Erdemler 

Macedo‘nun tezinde ısrarla vurguladığı ―liberal erdem‖ kavramsallaĢtırması birey özgürlüğü ve 

liberal adalet perspektifinden bakıldığında çeliĢkili gibi görünür. Rawls‘un teleolojiye olan 

karĢıtlığında bireyin özgürlüğünün muhafazası kaygısı vardır. Macedo da bu noktada söz konusu 

ilkelerden taviz vermenin mümkün olmadığının altını çizer. Macedo‘nun çıkıĢ noktası liberalizmi hep 

negatif özgürlük, haklar, yasal adalet gibi bireyin özgürlüğünü ve haklarını koruyan ancak negatif 

taraftan temellendirilen anlayıĢa olan itirazıdır. Bu yaklaĢım biçimi liberalizmin pozitif bir değer 

sistemi ortaya koymadığını göstermektedir. Oysa Macedo‘ya göre liberalizm de bireysel manada 

liberal bir hayat tarzı, toplumsal planda da bu hayat tarzına uygun bir liberal komünite tesis etmeyi 

amaçlar. 

Macedo‘nun erdem yaklaĢımı liberal adaleti ahlaki bir perspektiften okumaktır. Liberal adalet liberal 

değerlere ahlaki bir bağlılık anlamı taĢır. VatandaĢlar liberal normlara salt uymak için uymazlar. 

Liberal adaleti bir yüksek ahlaki bağlılık (supreme moral commitment) Ģeklinde gördükleri için de 

onaylarlar. (Macedo: 1992, 205) Macedo, burada liberal değerlerin insanlar tarafından 
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içselleĢtirilmesinin önemine iĢaret etmektedir. Liberal adaletin yalnızca güçle ayakta durduğu ancak 

insan unsurunun ona uygun hareket etmediği örneğin bağnaz insanların olduğu bir yerde liberal 

erdemler geliĢmez. Liberal adalet, ırk, din, dil ve cinsiyeti ne olursa olsun insana saygılı olmayı 

gerektirir. Bu tür aidiyetler liberal yaklaĢıma göre ikinci plandadır. Ġnsana insan olması dolasıyla 

saygı duyulması gerekir. Ġnsan iliĢkilerini bu Ģekilde görmek de ahlaki bir perspektiftir. (Macedo: 

1990, 266)  

4. Liberal Birey Tasavvuru 

Macedo‘ya göre liberal adalet, hukuk devleti ve anayasal kurumlar vatandaĢların hayatı ve karakteri 

üzerinde derinleĢen bir etki bırakırlar. Macedo pozitif ve negatif taraflarıyla bu karakter profilini 

çizer. Macedo‘ya göre öncelikle liberal karakter bir homo economicus ya da maddi çıkar peĢinde 

koĢan biri değildir. (Macedo: 1992, 206) Macedo‘nun bu tespiti önemlidir. ÇıkıĢ noktası itibariyle 

liberalizm böyle bir Ģeyi hedeflemez ancak böyle olmanın önünde de bir engel yoktur.  

Macedo, liberal nötrlükteki gibi hayatın kamusal ve özel alanlar Ģeklinde keskin bir ayırıma tabi 

tutulmasına karĢıdır. Eğer öyle bir ayrım olursa liberal değerler yalnızca kamusal politik alanda kalır, 

özel hayata nüfuz etmez ve karakter oluĢumu üzerinde etkili olmaz. Örneğin aile hayatı özel bir 

alandır. Ancak kamusal normlar orada da geçerlidir ve aile iliĢkilerine biçim verir. Aile üyelerinin 

birbiriyle hukuku vardır, birbirlerine keyfi bir Ģekilde kötü davranamazlar, bunlar kamusal normlar 

tarafından belirlenmiĢtir. (Macedo: 1992, 264)  Macedo‘nun kamusal-özel alan ayrımının yersizliği 

ve bu alanların geçiĢkenliği tespiti yerindedir. Burada kamusal değerlerin özel alanı biçimlendirmesi 

gibi bir durum vardır. Temel hakların muhafazası çok önemli olmakla birlikte bu özel alanda yine 

negatif taraftan, haklar perspektifinden bir değer söz konusudur.  

Liberal toplumun en önemli özelliklerinden birisi sosyal çoğulculuktur. Liberal bir toplumda 

insanların farklı dinlere, dünya görüĢlerine, hayat tarzlarına sahip olması tabiidir. Herkesin dünya 

görüĢünün farklı olması liberal adalet fikrinde buluĢmalarını engellemez. Hukuk devleti sınırları 

içinde kalmak Ģartıyla herkesin kendi iyi anlayıĢının peĢinde gitme hakkı vardır. Bu açıdan herkes 

diğerleriyle benzer bir özgürlüğü paylaĢır. Ġnsanlar çok karĢı çıktığı değerlere, mensubiyetlere bağlı 

insanların haklarına saygı göstermek zorundadır. (Macedo: 1990, 265-266)  

Macedo‘ya göre liberal birey tasavvuru, çoğulcu bir toplumda açık fikirli, otonom, kritik edebilen, 

yeni düĢüncelere, hayat tarzlarına, değiĢime açık bir insanı öngörür.  Böylesi bir insan yaĢadığı 

toplumda farklı hayat seçeneklerini görecek ve bu da körü körüne bağnazca bir düĢünceye 
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saplanmasını engelleyecektir. Macedo burada bilginin hızlı bir Ģekilde yayılması, insanların farklı 

hayat biçimlerine tanıklık etmesi, cinsiyet merkezli stereotiplerin çöküĢü, boĢanma ve yeniden 

evlenmelerine dikkat çeker. (Macedo: 1992, 214) Ona göre bunlar bireyin özgürlüğünün farklı 

görünümleridir. Ancak bu olgulara nereden bakıldığına göre farklı değerlendirilebilir. Nitekim 

diyelim, Walzer‘e göre yeni bir iĢ, boĢanma, yeni bir evlilik, hayatta yeni adım gibi görülebilir. 

Ancak bunun bedeli de vardır. Terkedilen ya da tek ebeveynli çocuklar, parçalanmıĢ aileler ya da 

yalnız kalan insanlar ortaya çıkan farklı trajik sonuçlardır. (Walzer: 1990, 12) 

Macedo‘nun otonom bireyine iliĢkin bir diğer tartıĢma alanı toplumsal aidiyetler noktasındadır. 

Macedo burada komüniteryen benlik tasavvurunu, özellikle Michael Sandel‘in yükümlülüğü olmayan 

benlik yaklaĢımını eleĢtirir. Sandel‘e göre yükümlülüğü olmayan benlik, tercihleri salt iradesinin 

ürünü olan bundan baĢka yükümlülük taĢıdığı herhangi bir merci olmayan benlik demektir. (Sandel: 

1984, 86)  Sandel‘in liberal benliğe itirazı onun çok soyut ve sorumluluktan azade olmasıdır. Macedo 

ise liberal benlik yaklaĢımının saf irade ya da rasyonalite gibi soyut bir Ģey olmayıp, burada 

amaçlanan Ģey eleĢtirel düĢünme yeteneğini hep korumak olduğu için benliğin toplumsal değerlere 

belli mesafeden bakması olduğunu söyler. Çünkü ona göre benlik toplumsal aidiyetlerden ve 

gayelerden etkilenir ancak eleĢtirel duruĢ korunmazsa önyargı ve bağnazlık kaçınılmaz olur. 

(Macedo: 1988, 222) 

Macedo‘ya göre çoğulcu bir toplumda ötekine olan saygı, bağnazlık ve yabancı düĢmanlığını 

engeller. HoĢgörü ve empati ile bakmayı sağlar. Bu Ģekilde liberal duyarlılıkları geliĢmiĢ insanlar 

dıĢardan insanlara ve yabancılara açık ve hoĢgörülü yaklaĢabilirler. Ancak burada ilginç bir nokta 

Ģudur ki özel iliĢkilerde aynı yakınlık kurulamayabilir. Liberal bağlılıklar daha fazla eleĢtiriye, 

değiĢime açıktır o yüzden preliberal bağlılıklardan daha az derin ve daha az yoğun olabilir. Örneğin 

vefa, sadakat, iliĢkide sebat liberal erdemler arasında yoktur. (Macedo: 1992, 216)   

5. Liberal Komünite 

Macedo‘nun temel tezlerinden birisi siyasi değerlerin liberal vatandaĢların özel hayatlarını da 

biçimlendirmesidir. Bu da ancak liberal bir komünitede, liberal bir iklimde yaĢayarak mümkün olur. 

Ġnsanlar, ilkokuldaki eğitim sisteminden baĢlayarak liberal normları, hukuka saygılı olmayı, 

baĢkalarını dinlemeyi, tolerans göstermeyi, baĢka fikirlere saygı duymayı, açık fikirli olmayı, eleĢtirel 

bakabilmeyi öğrenirler. (Macedo: 1992, 223) Macedo, liberal komünitenin olumlu olduğu kadar 

olumsuz yönlerine de değinir. Ġnsan iliĢkilerinde, bağlılıklarda yüzeysellik, iliĢkilerde derinlik ve 
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sebatın eksik oluĢu, narsisizm bunlardan bazılarıdır. KoĢulsuz itaat, bağlılık, alçakgönüllülük liberal 

erdemler arasında sayılamaz. Macedo‘nun Ģu örneği ilginçtir: ―Liberalizm bütün dünyayı California 

gibi yapma sözünü ve tehdidini vaat eder.‖ Çoğulcu liberal bir toplumda sonsuz seçenekler vardır. 

Her seçim sayısız opsiyon arasında bir tanesidir. Ġnsan açık fikirli olduğunda bu seçenek dizisinin 

çokluğunu görür. Kimlik asla toplum tarafından insana verilmiĢ sabit ve aynı kalan bir Ģey değildir. 

Her zaman revizyona açıktır. Ancak bu hiçbir objektif ahlaki değerin olmayacağına dair bir septisizm 

de değildir. (Macedo: 1992, 224-225) Macedo, bireysel otonomiyi bir iyi‘yi arama zemini olarak 

sunmaktadır ancak bunun bir septisizme varmayacağını söylemektedir. Oysa objektif bir değer kriteri 

olmadan bunun gerçekleĢmesi zordur. Modernite‘nin bu tür problemleri üzerine geniĢ çalıĢmaları 

olan düĢünür Charles Taylor‘a göre ―seçtiğimiz her Ģey iyidir‖ gibi bir değer kriteri olamaz. (Taylor: 

2011, 37) Macedo her ne kadar modernitenin bütün problemlerinden liberalizmi sorumlu tutma 

hatasına düĢmeyelim (Macedo: 1992, 226) dese de seçimlerde değer sorunu bir problem olarak 

varlığını sürdürmektedir. 

Sonuç 

Stephen Macedo‘nun ―liberal erdemler‖ tezi liberalizmin değerden yoksun bir ideoloji olduğunu iddia 

edenlere karĢı bir savunma yaklaĢımıdır. Macedo, zor bir iĢe giriĢmiĢ, birey özgürlüğü ile teleolojik 

bir mahiyet taĢıyan erdem düĢüncesini bir araya getirmeye çalıĢmıĢtır. Ancak onun erdem tasavvuru 

teleolojik bir nitelik taĢımaz. Yapmaya çalıĢtığı, liberal bir toplumu okuyup onun içkin yapısındaki 

değer sistemini ahlaki bir perspektiften ele alarak yorumlamaktır. Liberal anayasal hukuk devletinin 

ve onun meydana getirdiği liberal iklimin toplumu nasıl etkilediğinin ve ortaya nasıl bir kiĢilik profili 

çıkardığının tespitini yapmıĢtır. Macedo‘nun eleĢtirel bakabilen, açık fikirli, otonom, liberal birey 

portresi dikkate değerdir. Böylesi bir kiĢiliğin oluĢmasında liberal siyasi – kültürel – ahlaki 

çerçevenin rolüne dikkat çekmiĢtir. Ancak erdem düĢüncesi, komüniteryenlerin itirazını karĢılayacak 

nitelikte bir ahlaki argüman değildir. Tolerans, hoĢgörü, saygı gibi değerlerde karĢıdakine pozitif bir 

katkı sunma gibi bir durum yoktur. Macedo‘nun pozitif – negatif taraflarını verdiği bireysellik 

liberalizmin kaçınılmaz bir sonucudur. Burada tamamen bireyin tercihleri söz konusudur. Alturist 

olmanın da bencil olmanın da önünde bir engel yoktur. Önemli olan her zaman kritik edebilen, 

otonom birey olmaktır. Seçimlerde değer sorunu varlığını korumaktadır. Burada tamamen bireyin 

kiĢisel ahlaki normları belirleyicidir.  
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Özet 

Kara sevdayı ve kırık kalpleri romanlarında iĢleyen Güzide Sabri Aygün, II, MeĢrutiyet Dönemi ile 

Cumhuriyet‘in ilk yıllarında eserler kaleme almıĢtır. Popüler roman türünün edebiyatımızdaki önemli 

temsilcilerinden olan yazar, dönemin siyasi ve sosyal geliĢmelerinden uzak durarak çok okunan 

romanlara imza atmıĢtır. Duygu yönü ağır basan romanlarında kadınların iç dünyasını bir kadın 

gözüyle anlatmıĢtır. ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905), Yaban Gülü (1920), Nedret (1922), 

Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), Necla (1941) ve Mazinin Sesi (1944) adlı romanlarında benzer 

konuları iĢlemiĢ, özellikle roman baĢkiĢileri olan genç kızları ortak bir paydada buluĢturmuĢtur. Bu 

ortak payda hepsinin öksüz ve/veya yetim olmasıdır.  

Bu çalıĢmada, Güzide Sabri Aygün‘ün söz konusu yedi romanı incelenmiĢ ve romanlarda görülen 

ortak paydanın eserin ilgili bölümlerinde nasıl aktarıldığı tespit edilmiĢtir. Yapılan inceleme 

sonucunda, yedi romandaki baĢkiĢilerin öksüz ve/veya yetim kalma durumlarının onların 

mutsuzluklarının baĢlangıcını oluĢturduğu, hayatlarına etki ettiği ve himayeden yoksun 

büyümelerinin kendilerini feda etmeye kadar varan bir eylemi doğurduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Sözcükler: Güzide Sabri Aygün, roman, ebeveyn kaybı, yalnızlık, aĢk. 

Orphan Girls in Güzide Sabri Aygün‟s Novels 

Abstract 

Güzide Sabri Aygün, who works on melancholia and broken hearts in her novels, wrote works in the 

Second Constitutional Monarchy and the first years of the Republic. The author, who is one of the 

important representatives of the popular novel genre in our literature, has written widely read novels 

by staying away from the political and social developments of the period. She described the inner 

world of women as a woman in her novels with a predominant emotional aspect. She used similar 

mailto:eceserrican@hotmail.com
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narration techniques in her novels ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905), Yaban Gülü (1920), 

Nedret (1922), Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), Necla (1941) and Mazinin Sesi (1944), and 

especially brought the young girls, who are the protagonists of the novel, together a common 

denominator. This common denominator is that they are all orphans. 

In this study, the seven novels of Güzide Sabri Aygün were examined and it was determined how the 

common denominator seen in the novels was handled in the relevant parts of the work. As a result of 

the examination, it was seen that the orphan and/or orphan status of the protagonists in the seven 

novels was the beginning of their unhappiness, had an impact on the course of their lives, and that 

their unprotected growth led to an act of self-sacrifice. 

Keywords: Güzide Sabri Aygün, novel, loss of parents, loneliness, love. 
 

GiriĢ 

1883 tarihinde Ġstanbul‘da dünyaya gelen Güzide Sabri Aygün, Adliye Nezareti memurlarından Salih 

ReĢat Bey ile Nigâr Hanım‘ın kızıdır. Küçük yaĢlarda yazma arzusu gösteren yazar, 1946 yılında 

hayata gözlerini yummuĢtur (Karaca, 2004: 1-4). Güzide Sabri Aygün‘ün aĢk ve kara sevdayı ele alan 

romanlarında kendi hayatından izler bulmak mümkündür. Bu izlerin en net takip edilebildiği roman, 

ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘dir. Romanda, kalp rahatsızlığı olan Fikret, babası taĢraya tayin 

edilince rahatsızlanır. Güzide Sabri‘nin babası da istibdat döneminin baskı dolu günlerinde sırasıyla 

Sivas ve Tokat‘a gönderilir. Yazar, bu ayrılık yüzünden mutsuz günler geçirir. Bu nedenle, 

Ġstanbul‘dan ayrılıp babasının yanına gider, ancak rahatsızlığı dolayısıyla geri dönmek zorunda kalır. 

ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nde de, Fikret babasını taĢrada ziyaret eder ve Sait Bey ile bu 

vesileyle tanıĢıp evlenir ve günlük tutmaya baĢlar. Güzide Sabri‘nin romanlarında yer alan günlük 

tutma eylemi, kendi hayatında da alıĢkın olduğu bir durumdur. Bu ortaklıklar, Güzide Sabri‘nin 

hayatındaki olayların bu eserinde takip edilebileceğini göstermektedir (Karaca, 2004: 114). 

Güzide Sabri Aygün‘ün romanlarında aĢk acısı, özlem, karamsarlık, yalnızlık, kimsesizlik, 

mahrumiyet, gözyaĢı ve hastalıklarla örülü bir anlatım bulunur. Gönül iliĢkisi yaĢayan kadın ve 

erkekler, birbirlerini seven ancak çeĢitli nedenlerle kavuĢamayacak durumda olan kiĢilerdir. 

KarĢılarına çıkan engeller sonucunda birbirinden ayrı düĢen sevgililer arasında cesur bir kararla 

mutluluğu yakalayan tek kiĢi Nedret adlı romanda hayatı anlatılan Nedret‘tir. Hicran Gecesi‘nde, 

Ġlhan‘ın kendini feda ettikten sonra evliliğini sürdürme kararı alması; Necla adlı romanda yıllar sonra 

yolları kesiĢen Necla ve Kâmi‘nin evlenmesi ise, Ġlhan ve Necla pasif bir Ģekilde hayatlarına devam 
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ederken gerçekleĢmiĢ olaylardır. Güzide Sabri Aygün‘ün aĢk ve ayrılık acısını merkeze alarak kaleme 

aldığı yedi romanı, yayımlanma tarihlerine göre Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: ÖlmüĢ Bir Kadının 

Evrak-ı Metrukesi (1905), Yaban Gülü (1920), Nedret (1922), Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), 

Necla (1941) ve Mazinin Sesi (1944). 

Güzide Sabri Aygün‘ün romanları incelendiğinde eserlerdeki kadınların öksüz ve/veya yetim 

kaldıkları, kimsesizlik yüzünden hayatın zorluklarına göğüs germek zorunda oldukları hatta bazı 

durumlarda kendilerini feda ettikleri görülür. Hayatın hüzünlü olaylarıyla karĢılaĢan bu kadınların 

merhametli, hoĢgörülü ve ağırbaĢlı olmaları da onların yalnız kalmalarını ve mutsuz olmalarını 

engelleyemez. ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nde de Fikret, Yaban Gülü‘nde Leyla, Nedret‘te 

Nedret, Hüsran‘da Nermin, Hicran Gecesi‘nde Serap ve Ġlhan, Necla‘da Necla, Mazinin Sesi‘nde 

Feriha öksüz ve/veya yetim olmaları nedeniyle hayata bir adım geride baĢlayan kadınlara örnektir. 

Güzide Sabri‘nin romanlarında yer alan bu izlek, tüm romanlarında farklı kiĢiler üzerinden aynı 

mutsuz ve kimsesiz hayatın yaĢanması Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Bu çalıĢmada, yazarın roman 

baĢkiĢilerinin öksüz ve/veya yetim olma durumları incelenmiĢ ve roman içerisinde yer alan anne ve 

baba özlemi/eksikliği/sevgisi ile ilgili bölümler alıntılanmıĢtır. Ġnceleme sonucunda; Fikret, Leyla, 

Nedret, Nermin, Serap, Ġlhan, Necla ve Feriha‘nın öksüz ve/veya yetim kalmalarının onların 

mutsuzluklarının baĢlangıcını oluĢturduğu ve sürekli olarak kendilerini -Serap dıĢında- baĢkaları için 

feda ettikleri tespit edilmiĢtir. 

1. Kimsesizliğin ve Yenilginin BaĢlangıcı: Öksüz ve/veya Yetim Kalma 

ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, 1905 yılında yayımlanır. Romanda, yasak bir aĢk hikâyesinin 

içinde yer almaktan kaçan Fikret‘in hayatı boyunca yaĢadığı mutsuzluk anlatılır. Onun mutsuzluğu 

hayata gözlerini açtığı ilk anda baĢlar. Anne sevgisinden mahrum bir Ģekilde hayatına baĢlayan 

Fikret, babasının evlilik kararı alması sonucunda hem öksüz hem de manen yetim kalır. Eserin 

baĢlangıcında yer alan: ―(…) Anasızlık! Hayatın en acı ve en büyük mahrumiyeti! Biliyordum ki bir 

yaĢında öksüz kalan Ģu zavallı yaĢadığı müddetçe mevcudiyetinde bir boĢluk, bütün muhitinde bir 

yalnızlık elemi duyacaktır.‖ (Aygün, 2010: 6) ifadesi, hem romanda hayatı iĢlenen Fikret‘in hem de 

onun kızı Nedret‘in annesizliğine vurgu yapar. 

Anne sevgisinden mahrum büyüyen Fikret, annesinin ölümünün ardından anneannesi tarafından 

büyütülür. BaĢlangıçta onun eğitimine ve terbiyesine dikkat eden babası, görev gereği taĢraya gidince 

burada evlilik kararı alır ve kızıyla olan iliĢkisi bozulur. Fikret, evli ve iki çocuk babası olan Nejat‘ı 
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sever ancak onun aĢkını, Nejat‘ın çocuklarını ve eĢini düĢündüğü için reddeder. Ġçinde bulunduğu 

çıkmazdan ve üvey annesinden uzaklaĢmak için kendisinden yaĢça büyük olan Sait Bey ile evlenir. 

Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Nedret, onun için hayatının anlamı olur. Kızına olan sevgisini Ģu 

sözlerle dile getirir: 

Artık kızımı sevmek, onu büyütmek için yaĢamak istiyorum; her türlü âlâma tahammül edecek 

kadar kendimde kuvvet hissediyorum; onun mini mini hizmetleri beni meĢgul ediyor, 

eğlendiriyor, o kadar eğlendiriyor ki… Meğer Ģefkat-ı mâderâne, saf ve masum bir aĢk kadar 

tatlı imiĢ. Onunla bir odaya kapanıyorum. Kendimi dünyadan uzaklaĢmıĢ bir âlem-i diğerde 

zannediyorum. (Aygün, 2010: 49) 

Ne var ki, Fikret‘in umutsuz ve mutsuz geçen günlerini aydınlatan bu mutluluk zamanları uzun 

sürmez. Hassas bir bünyeye sahip olan Fikret, hastalık yüzünden kızından ayrılmak zorunda olacağını 

anlar. Bu nedenle, Nedret büyüdüğünde okuması için ona bir defter bırakır. Romanın anlatımında 

kullanılan ve Fikret‘in hayat hikâyesini aktaran bu defter, ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nin 

devamı olan Nedret isimli romanda tekrar okuyucu karĢısına çıkacaktır. 

Yaban Gülü, ilk baskısı 1920 yılında yapılan ve Leyla isimli bir kızın baĢından geçen aĢk hikâyesini 

anlatan bir romandır. Annesi doğum sırasında ölen Leyla‘nın, hayata gözlerini açtığı ilk anda 

annesizliğin acısını tattığı Ģu Ģekilde anlatılır: 

Leyla, Bursa‘nın ufak, Ģairane manzaralı bir köyünde çamur sıvalı, toprak damlı bir kulübenin 

basık çatısı altında dünyaya gelmiĢti. Zavallı yavru. Hayatın ilk sıcak nefesi ciğerlerini yaktığı 

ilk ağlayıĢıyla ağzını açtığı dakikada talih, kendisini ısınacak, barınacak, sokulacak bir ana 

kucağından ebediyen mahrum etmiĢ, babasının himayesine sığınmaya mecbur olmuĢtu. (Aygün, 

1945: 3) 

EĢinin acısı, öksüz kalan kızının durumu karĢısında yüreği sızlayan baba, çocuğun açlıktan ve 

sefaletten ölmemesi için onu Nefise Nine‘ye emanet eder. O günden sonra kazandığını Nefise 

Nine‘ye getirerek kızının geçimini sağlar. Ancak bir gün odun keserken dereye düĢerek can verir. 

Böylece Leyla, iki yaĢındayken hem öksüz hem yetim kalır. Leyla‘nın bakımı üzerine kalan Nefise 

Nine, babasının ölümünden sonra küçük kıza karĢı ilgisiz davranmamaya baĢlar ve Leyla‘nın sevgiye 

hasret hareketlerini görmezden gelir. Bu durum, Leyla‘yı derinden üzer: 
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(…) Sokulganlıkla ona kollarını uzatarak, kucağına sokulmak arzusunu gösterirken onun soğuk 

ve aksi bakıĢıyla karĢılaĢır; mahzun bir tavırla boynunu bükerek, sanki ondan ufak bir iltifat, 

hafif bir tebessüm bekler gibi karĢısında durur; bilmeyerek, anlamayarak pek derin bir 

muhabbetle sevilmeye muhtaç olduğunu anlatmaya çalıĢırdı. (Aygün, 1945: 5) 

Annelik Ģefkatinden uzak olan Nefise Nine; Leyla‘yı, Rahmi Bey isminde zengin bir adama evlatlık 

olarak verir. Rahmi Bey; kibar, asil ve kalbi temiz biridir. EĢini kaybettikten sonra Leyla‘nın 

sevgisiyle kalbini dolduran Rahmi Bey, babalık sevgisini ona sunar. Ancak genç ve güzel bir kadın 

olan Pakize Hanım ile evlendiği gün, Leyla evlatlık olduğunu öğrenir ve anne kucağının sıcaklığını 

arayan ruhu acı içinde ezilir. Pakize Hanım‘ın Leyla‘yı kıskanması, onun güzelliği ve eğitimi 

karĢısında kendisini eksik görmesi, sıradan bir köylü kızın elde ettiği bu konuma kızması, Leyla‘nın 

sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Leyla on yedi yaĢındayken ailece Ġstanbul‘a taĢınmaya karar 

verilir. Misafir olarak Rahmi Bey‘in rahmetli kardeĢi Emin Bey‘in evine gittiklerinde terbiyeli ve 

ahlaklı bir genç olan evin oğlu Feridun, Leyla‘ya ilk görüĢte âĢık olur. Kibirli ve insanları hor gören 

bir kadın olan annesi Süreyya Hanım ise, ―evlatlık olması, adi ruhlu bir köylünün kızı bulunması‖ 

nedeniyle Leyla ile ilgilenmez. Çünkü Süreyya Hanım için, ―(…) Leyla bir besleme, bir ahretlikten 

baĢka bir Ģey değildi ve olamazdı. Oğlunun bile bu gece mütemadiyen onunla meĢgul oluĢu gurur ve 

asaletine dokunmuĢ, gayriihtiyari kaĢları çatılmıĢtı.‖ (Aygün, 1945: 22) 

Feridun, Leyla‘yı sevdiğini annesine söylediğinde, Süreyya Hanım bu evliliğe engel olmak için Leyla 

ile konuĢur ve onu incitecek sözler sarf eder. Leyla‘nın asil, kibar ve zengin bir kız olmadığını, bu 

nedenle gelini olmayı hak etmediğini söyler. Eğer Feridun ile evlenirse oğlunu servetinden mahrum 

edeceğini de belirtir. Bunun üzerine Leyla, oğluna istediği kızı almasını söyleyerek Süreyya Hanım‘a 

Ģu Ģekilde cevap verir: ―Sizin o muhteĢem, o debdebeli hayatınıza ve pek yüksek gördüğünüz 

asaletinize layık olmayan bu hakir, bu zavallı kız; mert, cesur, temiz vicdanlı bir köylünün çocuğu 

olduğundan dolayı Ģu dakikada kendisini daha mağrur, sizden daha yüksek görür.‖ (Aygün, 1945: 38) 

Annesiz, babasız yani kimsesiz bir kız olduğunu bir kez daha anlayan Leyla, Süreyya Hanım‘a 

verdiği sözü tutar. AĢkını itiraf eden Feridun‘a soğuk davranarak onu reddeder. ―Ben bütün manasıyla 

aciz, zavallı, öksüz bir kızım. Onun için aĢkı pek uzak görür, sevmek ve sevilmekten korkarım.‖ 

(Aygün, 1945: 44) diyerek bir ayağı ve bir kolu sakat olan Celal ile evlenir. Böylece kendi zavallılığı 

ile onun sakat vücudu arasında manevi bir uyum kuracağını, hayatını kocasına adayarak 

kimsesizliğini unutacağını düĢünür. 
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1922‘de yayımlanan Nedret, ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nin devamıdır. Nedret, ÖlmüĢ Bir 

Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nde hayatı anlatılan Fikret‘in kızıdır. Annesi Fikret‘i küçük yaĢta 

kaybeden Nedret, annesinin akrabası olan Suat‘ın himayesinde büyümüĢ, o da ölünce çiftlik çalıĢanı 

Veysel Efendi tarafından büyütülmüĢtür. Veysel Efendi, Nedret‘in babası Sait Bey‘in ölmeden önce 

kızını kendisine emanet ettiği söyler ve sözlerini Ģöyle sürdürür: ―(…) Annesi pek genç yaĢında 

hayata veda eden bir talihsiz, babası feci bir sona uğrayan bir zavallıdır.‖ (Aygün, 2012: 129) 

Nedret‘in kimsesizliği, onun bakımını üstlenen Fikret‘in teyzesinin kızı Suat‘ın ölümüyle bir kat daha 

artar. Nedret‘in hayattaki tek akrabasının ölümünü ve hayatta yapayalnız kalıĢını Veysel Efendi Ģu 

Ģekilde anlatır: 

Onu Ģefkatli bir anne gibi kolları arasında saklayan sevgili bir kadın vardı. Nedret sekiz yaĢına 

kadar o kadını gerçek bir anne olarak tanımıĢtı. Ne yazık ki ölümün merhametsiz pençesi, 

zavallı çocuğu bu Ģefkat kucağından da mahrum etti. Suat adındaki bu hanım hastayken bir gün 

beni yatağının yanına çağırmıĢtı ve ―Fikret‘ten yadigâr kalan bu yavruyu ben öldükten sonra 

sana emanet ediyorum Veysel Efendi.‖ demiĢti. Gerek babasının son arzusu ve gerek Suat 

Hanım‘ın vasiyeti üzerine, ona bir ana kucağı yerine kollarımı uzattım. Yetim ve öksüz geçen 

günlerinin acılarını hissettirmemeye çalıĢarak büyüttüm. (Aygün, 2012: 130) 

Nedret büyüyüp eğitimini tamamladıktan sonra Veysel Efendi ve eĢi Fatma Bacı ile birlikte annesinin 

son günlerini geçirdiği çiftliği ziyaret eder. Buraya geldiğinde annesinin odasına girmesi ve 

geçmiĢten kalan izleri büyük bir özlemle takip etmesi onu derinden üzer. Nedret, o anda 

hissettiklerini Ģu Ģekilde dile getirir: 

Anneciğim! Seni Ģu dakika kadar özlediğimi hiç hatırlamıyorum. Her taraf sanki yaslı bir dille 

bana senin yokluğundan bahsediyor. Her Ģey, her yer, hatta rüzgâr bile senin için ağlıyor gibi 

geliyor bana. Sonsuz hasretinin ateĢiyle bu kadar yandığımı hissettiğim dakikalarda acaba 

yanımda mısın? Sözlerimi iĢitiyor musun? Anneciğim! (Aygün, 2012: 142) 

Nedret, annesinden yadigâr kalan defterin içinden çıkan aile fotoğrafına baktıkça annesinin göğsüne 

dayanmıĢ minicik bir bebekken yaĢadığı saadet dolu günleri özlemle anar: 

Geçen günlerin pek kısa süren Ģu mesut saatlerinden yadigâr kalan bu resim ona kimsesiz, 

yetim ömrünün acılarını daha Ģiddetle hissettiriyordu. Nedret doymak bilmeyen gözlerini bu iki 

hayalden bir türlü ayıramıyordu. Babasının bu sessiz duruĢunda ağırbaĢlı bir eda vardı! 
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Annesinin yüzünde derin bir keder ve gözlerinde acıların uyuĢturduğu ıstıraplar gizliydi. 

(Aygün, 2012: 195) 

Anıların kendisini çepeçevre sardığı bu çiftlik, Nedret‘in tek sığınağı olur. Buraya yerleĢmeye karar 

verdiğinde karĢısına çıkan hukuki sorunu çözmek için baĢvurduğu avukat, annesi Fikret‘in 

unutamadığı aĢkı Nejat‘ın oğlu Nihat çıkar. Böylece Nedret‘in yolu bu aile ile tekrar kesiĢir. Nihat, 

geçmiĢte babası ile aĢk yaĢayan Nedret‘in annesi Fikret‘i suçladığından, Nedret‘ten uzak durur. 

Zaman içerisinde bu aĢkın lekesiz ve masum olduğu ortaya çıkınca Nedret, Kenan‘dan; Nihat, 

Mualla‘dan ayrılarak Nedret ve Nihat birbirlerine kavuĢurlar. Annesi gibi üzüntü içerisinde bir ömür 

geçirmek yerine cesur bir Ģekilde harekete geçen Nedret, Güzide Sabri Aygün‘ün romanlarında 

annesiz ve/veya babasız kalan genç kızların içinde bulunduğu çaresizlik ve mutsuzluk zincirini kıran 

ilk kiĢi olur.  

Ġlk baskısı 1928‘de yapılan Hüsran, annesi tarafından kundaktayken terk edilen, babasını sekiz 

yaĢında kaybeden ve babaannesi tarafından büyütülen Nermin‘in hayatını konu alır. Babaannesine 

duyduğu sevgiyi tüm sevgilerin üzerinde gören Nermin, hayatının manevi yoksulluklarını onun 

Ģefkatiyle giderir. Bu yüzden babaannesinin ölümü onu derinden sarsar. Genç kız, bu ölüm 

karĢısındaki duygularını Ģu Ģekilde dile getirir: ―Dünya, baĢımda, boĢ, viran bir kubbeden baĢka bir 

Ģey değildi. Bütün insanlar, benim için lüzumsuz ve manasızdı. Yalnızlığın, biçareliğin ıstırapları 

bütün etrafımı sarmıĢtı.‖ (Aygün, 1938: 4) 

Babaannesinin ölümünün ardından Ġstanbul‘a giden Nermin, ġadan Hanım‘ın evinde bir oda kiralar. 

Onun aracılığıyla Ziya Bey Konağı‘na giderek yapmıĢ olduğu el iĢlerini satar. Burada evin hanımı 

Nazıma, kızı Nazan ve evin gelininin abisi Faruk ile tanıĢır. Nazan‘ın samimiyetle yaklaĢtığı Nermin, 

onun düğün hazırlıklarına yardım etmek için konakta kalır. Nermin; Nazan ve annesi Nazıma‘nın 

sevgisine Ģahit oldukça kalbinde bir Ģeyin yandığını, orada bir yerin acıdığını hisseder. Geçen yıllar 

içerisinde annesizliğin acısına alıĢtığını düĢünse de aslında bu eksiklik içten içe kanayan bir yaradır. 

Nermin, annesizliğin kendisinde bıraktığı izi Ģu Ģekilde anlatır: ―Hâlbuki benim ona karĢı ne kinim, 

ne muhabbetim, ne de intikamım vardı. Hayat, beni kuru bir çöl boĢluğu içine almıĢ, kimsesiz ve 

ümitsiz yaĢamanın acılığına alıĢtırmıĢtı.‖ (Aygün, 1938: 27) 

Nermin‘in, Nazan‘a karĢı olan sevgisi ve Nazıma Hanım‘a yönelik hürmeti, Faruk ile göstermelik bir 

niĢan yapmasına neden olur. Bu durumun nedeni, Nazıma Hanım ve Faruk arasındaki iliĢkinin göze 

batması ve Nazan‘ın niĢanlısının bu yakınlaĢma yüzünden Nazan‘dan ayrılmak istemesidir. 
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BaĢlangıçta kısa sürecek bir niĢanlılık olarak planlanan bu durum, daha sonra ciddilik kazanır ve iki 

genç evlenmeye karar verir. Ancak kıskançlığına yenilen ve Nermin‘i ziyaret eden Nazıma Hanım, 

eski kocası Asım‘ın fotoğrafını görünce Nermin‘in onun kızı olduğu anlaĢılır ve iki genç birbirinden 

ayrılır. Hayatının baĢlangıcında annesi tarafından terk edilmenin acısını yaĢayan Nermin, bu sefer de 

annesi yüzünden sevdiği adamdan ayrılmak zorunda kalır. 

Hicran Gecesi, tefrika olarak PerĢembe Mecmuası‘nda yayımlanmıĢ, daha sonra 1937‘de kitap hâline 

getirilmiĢtir. Romanın baĢlangıcında hayatları anlatılan Sami Bey ve Ġclal Hanım, yeni doğan 

bebeklerini kaybettikten iki ay sonra kapılarına bırakılan kız çocuğuna sahip çıkıp ona Serap ismini 

koyarlar. Büyük bir özen ve sevgiyle yetiĢtirdikleri bu kız on yaĢına geldiğinde Sami Bey hayattan 

ayrılır. Sami Bey‘in yeğeni olan Ġlhan, Serap‘tan iki yaĢ küçüktür ve Kamer adlı bir dadının 

gözetiminde aynı evde kalmaktadır. Ġclal Hanım‘ın Ġlhan‘ı sevmemesi ve Serap‘ı ondan üstün 

görmesi Kamer Dadı‘nın hoĢuna gitmez. Bu yüzden, Serap‘ın iki niĢanlısından da ayrılmasına neden 

olur. Kamer Dadı, Serap‘ın ilk niĢanlısına giderek Ģunları söyler: ―Siz aldanıyorsunuz. Serap‘ı Sami 

Bey‘in kızı diye alıyorsunuz, değil mi? Hâlbuki o, yirmi sene evvel sokak kapısına bırakılmıĢ meçhul 

bir babanın kızıdır. Onu biz büyüttük, terbiye ettik. Ġclal bunu saklamak istiyor amma mızrak çuvala 

girmez.‖ (Aygün, 1943: 12) 

Serap‘ın ikinci niĢanlısından da ayrılmasına neden olan Kamer Dadı, bu sefer genç kızın derinden 

yaralandığını görüp içten içe sevinir. Serap, ikinci niĢanlısından gelen ayrılık mektubunun yanında 

Ġclal Hanım‘a gelen mektubu da okuyunca kendisinin evlatlık olduğunu öğrenir. Tüm gerçekleri 

bildiğini annesinin yanına giderek Ģu Ģekilde açıklar: 

(…) Beni hep anamın günahı için reddettiklerini, istemediklerini; kibar, asil, necip bir kadının 

tek varisi olarak kabul ederken bir piç olduğumu öğrenir öğrenmez, benim de bir kalbim 

olduğunu hiç düĢünmeden fırlatıp atmak hakkını kendilerinde bulan bu insanlara siz bu sırrı 

söylemeliydiniz, anneciğim. (Aygün 1943: 19) 

Serap‘ın kendi hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenmesi ve ikinci niĢanlısı tarafından merhametsizce 

terk edilmesi onun hayata dair ümit beslemesini engeller. Ancak çektiği sıkıntılar kendisinden otuz 

yaĢ büyük Fazıl ġükrü Bey ile evlenmeye karar verince azalır. Hayatının tüm gerçeklerini Fazıl 

ġükrü‘ye Ģu Ģekilde anlatır: 

Ben bedbaht bir kızım, Fazıl Bey, babamı, anamı bilmiyorum. Ben, bu iki meçhulün mahsulü 

günahıyım, anlıyor musunuz? Mahsulü günahı. Soğuk bir gecede bir evin kapısına atılmıĢ kızıl 
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bir et parçası. Ġki vücudun cürmünden vücuda gelmiĢ bu et parçasını merhametli ve Ģefkatli iki 

kol göğsünde ısıtıp büyütüyor. Ona insanlığı öğretiyor. Bu kadın Ġclal Hanım‘dır. (Aygün, 

1943: 27) 

Genç kızı her hâliyle kabul eden Fazıl ġükrü Bey, Serap ile evlenir. BaĢta her Ģey yolunda gitse de bir 

süre sonra Serap, Fazıl ġükrü‘nün himaye ettiği Celal‘e âĢık olur. Fazıl ġükrü‘nün kızı Emel; Serap 

ve Celal arasındaki yakınlaĢmayı fark eder. Babasının onları yakalayacağı bir anda Ġlhan ile Celal‘in 

evleneceğini söyleyerek durumu kurtarır. Ġlhan, onların aĢklarını saklayacak ve Celal‘i, Emel‘den 

koparıp Serap‘a geri verecek tek kiĢi olarak kabul edilir. YaĢananları sessizce kabullenen ve kendisini 

feda eden Ġlhan, her zaman Serap‘ın karĢısında ikinci plana atıldığını hatırlar. Hislerini Ģu Ģekilde dile 

döker: 

(…) Çocukluk hayatından beri daima Serap‘ın rahatına saadetine feda edilmiĢ, sevilmemiĢ, 

düĢünülmemiĢ olduğunu acı bir hisle hatırlıyordu. Serap evin bir tek kızı olmuĢ, kendisi daima 

yalnızlık, daima öksüzlük elemiyle baĢ baĢa kalmıĢtı. Yengesinin tesiri altında kalan amcası da 

aynı lakaydiyle, uzaklığını muhafaza etmiĢ, hep yalnız, hep mahrumiyet içinde kavrulan 

hayatının bütün yoksulluğu ile sokağa atılmıĢ bir kedi yavrusu gibi barınacak, sokulacak, 

sığınacak bir kucak araya araya büyümüĢtü. (Aygün, 1943: 128) 

Ġlhan, Celal ile evlendikten sonra Ġzmir‘e gider. Gün geçtikçe birbirini seven bu çiftin geri 

dönmeyeceğini anlayan Serap, beklemekten ümidi keser ve geçirdiği bir kaza sonucu ölür. Kendini 

feda edip Celal ile evlenen Ġlhan mutluluğa yaklaĢırken, hayatta yapayalnız kalan Serap ölümün 

kucağına atılır. 

Necla ile Kâmi arasındaki aĢkı anlatan Necla, 1941 yılında yayımlanır. Romanda hayatı anlatılan 

Necla, babasız olarak baĢladığı hayatında annesinden de sevgi görmemiĢ bir genç kızdır. Babası genç 

bir subayken Ģehit düĢen Necla, babasını hiç görmeden büyümüĢtür. Annesi ġadiye Hanım‘ın 

Ģefkatsiz ve ilgisiz davranıĢlarına, bir de üvey baba yanında sığıntı olarak yaĢamaya mecbur kalması 

eklenince kendisini iyice kimsesiz hissetmiĢtir. Necla, annesinin kendisine yönelik davranıĢlarını Ģu 

Ģekilde anlatmaktadır: 

(…) Kendisini hiçbir gün sevip okĢadığını hatırlamıyordu. Ġrfan doğduktan sonra onun 

lüzumsuz bir eĢya gibi bir tarafa atılması lazım gelmiĢti. Kadri her gece türlü bahaneler icatla 

yaygaralar ederek bu kızı baĢından def etmek istiyordu. ġadiye kızını üvey babasının yanında 

barındıramayacak hâle gelmiĢti. Zavallı Necla bir diken gibi her dakika Kadri‘nin gözüne 



158 
 

batıyordu. Yeni doğan kızını ve kocasını pek seven bu anne, saadetine engel olan Necla‘yı bir 

an evvel evden atmak çarelerine baĢvuruyordu. (Aygün, 1941: 14) 

ġadiye Hanım, Necla‘yı uzaklaĢtırmak için onu Kâmil PaĢa‘nın konağına evlatlık olarak verir. 

Öncesinde de annesiyle birlikte dikiĢ iĢleri yapmak için geldiği bu konakta Necla rahata kavuĢur. 

Ancak bu ayrılık, çocuk kalbinde daha önce hissetmediği duyguların uyanmasına neden olur. 

Necla‘nın hisleri Ģu Ģekilde dile dökülmektedir: 

(…) Annesinden ilk ayrılık gecesi küçük kalbinde anlayamadığı derin bir sızı duymuĢtu. Hep 

küçük Ġrfan‘ı düĢünüyordu. Onu annesinden kıskanıyor ve ruhunda yeni bir sevginin hasreti 

yanıyordu. KardeĢini sevmekten mahrum edilerek buraya, yabancı bir eve bir kedi yavrusu gibi 

bırakılmıĢ olduğu düĢünerek içleniyor, kimseye hâlini belli etmeden gizli gizli ağlıyordu. 

(Aygün, 1941: 15) 

ġadiye Hanım, Ġrfan ile birlikte ara sıra konağa gelse de, Necla‘yla ilgilenmez hatta bir yabancı 

tavrıyla kızına yaklaĢır. Necla, evin hanımının yeğeni Kâmi‘den hamile kalıp konaktan ayrıldığında, 

onun nerede olduğunu bile merak etmez. Necla‘nın yerini ġadiye Hanım‘dan sorduklarında verdiği 

cevap Ģu Ģekilde olur: ―AĢüfte, kim bilir hangi deliğe girmiĢtir. Yakında belasını bulur, yine meydana 

çıkar.‖ (Aygün, 1941: 16) 

Çocuğunu doğumdan sonra kaybeden ve Kâmi tarafından terk edilen Necla, patronu Kemal Bey‘in 

metresi olarak hayatına devam eder. Bu süre içinde kendisinden haber almayan annesinin yanına 

gittiğinde ġadiye Hanım‘ın ilk sözleri Ģu olur: 

(…) Nerelerdeydin? Nereden geliyorsun? Söyle bakalım, demek bizi anca hatırlayabildin ha? 

Necla‘nın geçirdiği günlerin nasıl olduğunu biraz olsun sormadan ve bir anne vazifesinin ne 

olduğunu hatırlayamadan bu kadının söylediği bu sitemli son cümle Necla‘yı bir kat daha üzdü, 

fakat yine tahammül etti. (Aygün, 1941: 40) 

Necla, ailesine para yardımında bulundukça annesinin davranıĢları değiĢir ve ilgili bir anne gibi 

davranır. Ancak Necla, Kemal Bey‘den ayrıldıktan ve parasız kaldıktan sonra annesine ulaĢamaz ve 

bir tanıdığının yanına taĢınır. Kendisini terk ettiği için piĢmanlık duyan Kâmi ile barıĢması, Necla‘nın 

hayatında mutlu günlerinin baĢlangıcı olur. 

Güzide Sabri‘nin son romanı olan Mazinin Sesi, Feriha ile kendisinden yaĢça büyük olan Hüseyin 

ġakir arasındaki aĢkı anlatır ve 1944‘te yayımlanır. Annesini küçük yaĢta kaybeden Feriha, baba 
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sevgisinden de uzak bir Ģekilde büyür. KomĢuları olan Hüseyin ġakir Bey ise, kızı Nuran‘a çok 

düĢkündür. Feriha‘nın ise, ―(…) annesini kaybedeli çok seneler olmuĢtu. Babası onu dadılar elinde 

büyütmüĢ ve kızına karĢı daima lakayt bir hâlde yaĢamıĢ, fakat Feriha kendi mefkûresi sayesinde 

daima hayatının iyi yollarını görmüĢ ve o yolda yürümekten ayrılmamıĢtı.‖ (Aygün, 1944: 4) 

Feriha‘nın kendisi gibi annesiz büyüyen bir kız olan Nuran ile arkadaĢlığı, onlar Ada‘ya taĢınıp 

komĢu olduklarında baĢlar. Hüseyin ġakir Bey, kızı Nuran‘a düĢkün, sevgi dolu bir babadır. Feriha, 

bu baba kız arasındaki ilgiye ve sevgiye Ģahit oldukça kendi babasıyla olan iliĢkisi aklına gelir. Hiçbir 

zaman aralarında samimiyet kuramadıklarını düĢünerek Ģunları dile getirir: 

Ben babamın ömrümde bir gün bile benim ile meĢgul olduğunu hatırlamıyorum. Onu daha 

ziyade zevkini ve kendini seven ve bana çok yakın bir insan diye tanıyorum. ġimdi bunların 

yanında kendimi öksüz ve yalnız bulmaktan hâsıl olan gizli bir kıskançlıkla bir çocuk gibi 

sevgiye Ģefkate muhtaç olduğumu hissetmeye baĢlıyorum. Ne garip duygu bu… (Aygün, 1944: 

6) 

Feriha‘nın babasıyla arasındaki uçurum o kadar derindir ki, babasının yeniden evleneceğini Hüseyin 

ġakir Bey‘den öğrenir. Kendisinden babalık Ģefkatini esirgeyen ve mutsuz olmasına neden olan bu 

adamın karĢısında Hüseyin ġakir Bey‘in ilgisi onu mutlu eder: ―(…) Onun üzerimde titreyen Ģefkati, 

yüzüme dalan tatlı bakıĢları, ağır, sakin ve muzdarip tavırları, olgunlaĢmıĢ baĢının içinde gizlenen 

düĢünceleri, bunlar bir gencin çılgın aĢkından nice daha kıymetli idi.‖ (Aygün, 1944: 74) 

Aralarındaki yaĢ farkına rağmen baĢlayan aĢkları, Hüseyin ġakir Bey‘in kızı Nuran‘ın Server isimli 

bir gençle evlenmeye karar vermesiyle çıkmaza girer. Server‘in annesi Kâmuran Hanım, Hüseyin 

ġakir Bey‘in ilk aĢkıdır. Onun geçmiĢ yıllarda kendisine duyduğu sevgiden etkilenen Kâmuran 

Hanım, Hüseyin ġakir Bey ile birlikte olmak ister. Amacına ulaĢamayan ve reddedilen Kâmuran 

Hanım, Server ile Nuran‘ın evlenmesi için Feriha‘nın baĢka birisiyle evlenmesini Ģart koĢar. Feriha, 

çok sevdiği Nuran‘a kıyamaz ve bu isteği kabul eder. Annesiz büyüyen ve baba sevgisinden uzak 

yaĢayan Feriha, kendisini feda etmekten çekinmediği bu aĢk macerasında mutsuzluğa mahkûm olur.  

Sonuç 

Güzide Sabri Aygün‘ün incelenen yedi romanında da öksüz ve/veya yetim kalmanın insan psikolojisi 

üzerindeki yıkıcı etkiye dikkat çekilmiĢ ve özellikle kız çocuklarının yaĢadığı bu travma sonucunda 

hayata savunmasız bir Ģekilde baĢladıkları gösterilmiĢtir. Ġncelenen romanlarda hayatta olmayan ya 
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da hayatta oldukları hâlde çocuklarından sevgilerini esirgeyen ebeveynler, hayatlarının ilk anlarından 

itibaren genç kızların kendilerini baĢkaları için feda etmelerine ve bir nevi değersiz olarak 

hissetmelerine neden olmuĢtur. Roman baĢkiĢileri, her ne kadar karĢılarındaki erkek tarafından 

sevilseler de mutlaka ayrılık acısıyla sınanmıĢlar ve arkalarında koruyucu bir güç hissetmemiĢlerdir. 

ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi‘nde de Fikret, Yaban Gülü‘nde Leyla, Nedret‘te Nedret, 

Hüsran‘da Nermin, Hicran Gecesi‘nde Serap ve Ġlhan, Necla‘da Necla, Mazinin Sesi‘nde Feriha 

öksüz ve/veya yetim olmaları nedeniyle hayata bir adım geride baĢlayan kadınlara örnektir. Onların 

baĢından geçenleri aĢk acısı ve gözyaĢı ile harmanlayan Güzide Sabri Aygün, dönemin siyasi ve 

sosyal konularından uzak tuttuğu hayatları iĢleyerek kadın duyarlılığı ön plana çıkarmıĢtır. 
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Özet 

II. MeĢrutiyet‘in ilanından sonra basın hayatında yaĢanan özgürlük ortamında birçok mizah yayını 

çıkarılmıĢtır. Bu yayınların bazıları tek sayı yayımlanmıĢ, bazıları da uzun yıllar faaliyetlerini devam 

ettirmiĢtir. II. MeĢrutiyet döneminin uzun ömürlü olan mizah yayınlarından biri de, Salah Cimcoz ve 

Celal Esat Esat Arseven tarafından çıkarılan Kalem dergisidir. 21 Ağustos 1324 (3 Eylül 1908) - 16 

Haziran 1327 (29 Haziran 1911) tarihleri arasında 130 sayı olarak yayımlanan Kalem, Türk 

karikatürünün dönüm noktasını oluĢturmuĢtur. 

Sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel geliĢmeleri yakından takip eden Kalem dergisi, mizahi bir 

üslupla ele aldığı konuları karikatürlerle zenginleĢtirmiĢtir. Karikatürlerde, Türkiye‘nin dıĢ ülkelerle 

yaĢadığı sorunlara, ülkeyi etkileyen geliĢmelere ve toplumun bu olaylara yönelik algısına yer 

verilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Kalem dergisinin tüm sayıları taranmıĢ, karikatürlerde Rusların ve 

Rusya‘nın okuyucuya nasıl yansıtıldığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 130 sayı içerisinde 

Ruslara ve Rusya‘ya dair 41 karikatürün yayımlandığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada bu karikatürlere 

yer verilmiĢ ve elde edilen bulgulardan hareketle, derginin Rusya‘ya yönelik milliyetçi bir tutum 

sergilediği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: II. MeĢrutiyet, mizah, Kalem dergisi, Rusya, karikatür. 

Caricatures on Russıan and Russia in Kalem Magazine 

Abstract 

After the declaration of the 2
nd

 Constitutional Monarchy, many humor magazine and journals were 

released in the liberalization period experienced in the press life. Some of these were published as 

single issues, while others continued their activities for many years. One of the long-lasting humor 

publications of the 2
nd

 Constitutional Monarchy was Kalem magazine, published by Salah Cimcoz 
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and Celal Esat Arseven. Kalem was the turning point of Turkish caricature which was published in 

130 issues between August 21, 1324 (September 3, 1908) - June 16, 1327 (June 29, 1911). 

Kalem magazine, which closely follows social, political, economic and cultural developments, 

enriched the subjects that dealt with in a humorous style with caricature. In the caricature, Turkey‘s 

problems with foreign countries, developments affecting the country and the society's perception of 

these events were included. In this study, all the issues of Kalem magazine were investigated and 

were focused on how the Russians and Russia were represented to the readers in the caricatures. As a 

result of the research, it was determined that 41 caricatures about Russians and Russia were published 

in 130 issues. These caricatures were included in the study and, based on the findings, it was 

concluded that the magazine exhibited a nationalist attitude towards Russia. 

Keywords: 2
nd

 Constitutional Monarchy, humor, Kalem magazine, Russia, caricature. 

GiriĢ 

Yazılı kaynakların bütününü ifade eden basının geliĢim sürecine bakıldığında 1450‘ye doğru 

Avrupa‘da basımevlerinin açıldığı, 1605‘te ilk süreli yayının ve 1660‘ta ilk günlük gazetenin çıktığı 

görülür. Batı‘da bu geliĢmeler yaĢanırken, Ġstanbul‘daki ilk Türk basımevinin ürünleri 1727 tarihini 

taĢır (Koloğlu, 1992: 8). Ġbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından III. Ahmet‘in desteğiyle 

kurulan ilk matbaadan önce Ġstanbul‘da Musevi, Ermeni ve Rum matbaaları tarafından kitaplar basılır 

(Gerçek, 1939: 26). Ġlk Türkçe resmî gazete olan Takvim-i Vakâyi 1831‘de, yarı resmî bir yayın olan 

Ceride-i Havadis 1840‘ta, ilk Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval ise 1860‘ta çıkarılır (Ġnuğur, 

2002: 192-1913). 

Gazetelerde resimlere yer verilmesi, 1849 tarihinde Türkçe-Fransızca olarak çıkan Vekâyi-i Tıbbiye 

adlı dergiyle baĢlar, 1867‘de yayımlanan Ayine-i Vatan adlı gazeteyle devam eder. Arif Arifaki 

tarafından 1867 yılında çıkarılan Ġstanbul adlı yayında ise karikatüre yer verilir. Ermeniler tarafından 

1852‘de çıkarılan BoĢboğaz Bir Adem, Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndaki ilk mizah dergisidir. Ġlk Türk 

mizah dergisi olan ve 1870‘te çıkan Diyojen‘i, Letaif-i Âsar (1871), Çıngıraklı Tatar (1873), Hayal 

(1873), Latife (1874), Kahkaha (1875), Kara Sinan (1875), Geveze (1875), Çaylak (1876) takip eder 

(Çeviker, 1986: 24). 

1840 yılından itibaren basına yönelik kısıtlamalar uygulanmaya baĢlanmıĢ, baskı ve cezalar yüzünden 

bazı yayınlar uzun ömürlü olamamıĢtır. 1857‘de çıkan Matbaalar Nizamnamesi, 1558 Ceza 
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Kanunu‘nda yer alan bazı maddeler, 1876‘da çıkarılan bir kararname ile uygulanan sansür, II. 

Abdülhamit dönemine gelindiğinde mizah yayınlarının kapatılmasıyla sonuçlanmıĢtır (Topuz, 1973: 

48). 

II. Abdülhamit döneminde basına uygulanan kısıtlamalar ve getirilen yasaklar, II. MeĢrutiyet‘in ilanı 

ile birlikte kaldırılmıĢtır. Bu tarihten sonra basın faaliyetlerinde artıĢ yaĢanmıĢ, kısa ömürlü birçok 

yayın çıkarılmıĢ, özellikle de mizah dergi ve gazeteleri seslerini duyurmaya baĢlamıĢtır. MeĢrutiyet 

döneminde yüksek sesle dillendirilen hürriyet, adalet ve eĢitlik kavramları, yaĢanan değiĢimi 

anlatmak için kullanılmıĢtır. 

1908-1918 yıllarında çıkan mizah yayınlarını inceleyen Turgut Çeviker; Karagöz (1908), Nekregû 

(1908), Zuhurî (1908), Tasvir-i Hayal (1908), Geveze (1908), EĢref (1909), Hayal-i Cedid (1910) gibi 

geleneksel mizah dergi ve gazetelerinin karĢılıklı konuĢmalara dayandığını ve karikatürde 

bağımsızlaĢma çabası görüldüğünü belirtir. Batılı modern mizah dergi ve gazetelerini ise; Kalem 

(1908), BoĢboğaz ile Güllabi (1908), Dalkavuk (1908), Davul (1908), Lâklâk (1909), Kartal (1909), 

Kara Sinan (1911), Cem (1912), Karikatür (1914), Hande (1916), Diken (1918) Ģeklinde sıralar. 

Kalem, Dalkavuk, Davul, gibi mizah yayınlarının aydın kesime yönelik çıkarıldığını vurgular 

(Çeviker, 1988: 17-40). 

II. MeĢrutiyet‘in ilanından sonra yayın hayatına baĢlayan ve uzun ömürlü dergilerden biri olan Kalem 

dergisi, Batılı anlamdaki karikatürlere yer vermesi bakımından emsallerinden ayrılan bir özelliğe 

sahiptir. Siyasi mizah dergilerinden biri olan Kalem, Salah Cimcoz ve Celal Esat Arseven tarafından 

21 Ağustos 1324 (3 Eylül 1908) - 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1911) tarihleri arasında 130 sayı 

olarak çıkarılmıĢtır. Tam sayfa veya yazı-karikatür bir arada olmak üzere yayımlanan karikatürlerin 

altındaki yazılar Türkçe ve Fransızca olarak verilmiĢtir. Siyah-beyaz basılan derginin bazı sayıları 

(41, 44 ve 45. sayılar), tirajı yükseltmek ve okuyucuların beğenisini kazanmak adına renkli olarak 

basılmıĢtır. Reklam ve ilanlara da yer verilen Kalem‘de, çeĢitli yayınların duyurusu yapılmıĢtır 

(Serrican, 2010: 12-15). 

Siyasi, sosyal ve güncel olayları yazı ve karikatür ile takip eden Kalem‘de, dıĢ ülkelerle olan iliĢkiler 

üzerinde de durulmuĢtur. Osmanlı Devleti‘nden toprak koparma ve onun kaynaklarını kullanma 

isteğinde olan Avrupa devletleri eleĢtirilmiĢtir. Bu eleĢtiri en çok Ġngiltere, Almanya, Avusturya, 

Fransa ve Rusya‘ya yönelik gerçekleĢtirilmiĢtir. Fransa, Almanya ve Ġspanya‘nın Fas‘ta üstünlük 

kurma çabaları, Avusturya‘nın Bosna Hersek‘i ilhakı, Avusturya‘ya yönelik uygulanan boykot, 
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Ġngiltere‘nin Mısır‘ı iĢgali, Bulgaristan‘ın bağımsızlığını ilan etmesi, Ġtalya‘nın Trablus‘u iĢgali, 

Ġngiltere ve Rusya‘nın Ġran‘ı paylaĢma düĢüncesi karikatürlerde yer bulmuĢtur (Serrican, 2010: 59-

65). 

Kalem dergisinin tüm sayıları -130 sayı- incelendiğinde Ruslar, Rusya ve Rus Çarı Nikola hakkında 

kırk bir karikatürün yer aldığı görülmektedir. Bu çalıĢmada, Kalem‘de yayımlanan karikatürler 

üzerinden derginin Rusya‘ya yönelik tutumu araĢtırılmıĢtır. Elde edilen verilerden hareketle, 

Kalem‘de yer alan Ruslara ve Rusya‘ya yönelik karikatürlerde; millî duygu ve düĢüncelerin ön planda 

yer aldığı, okuyucuyu güldürürken düĢündürmenin amaçlandığı belirlenmiĢtir. 

1. Kalem‟de Yer Alan Rus ve Rusya ile Ġlgili Karikatürler 

Mizahi yazı yazma ve çizimde üç iĢlev bir arada etkilidir: 1. Yazar veya çizer, saldırganlık duygusunu 

dıĢa vurur. 2. Yazar ya da çizer, kendini bir konuya adamıĢtır; bununla ilgili değerleri ve normları 

okuyucuya iletmek amacındadır. 3. Mizah yazarı veya çizeri, biçim değiĢtirme iĢlemiyle normlara 

aykırı ve uygun olan arasındaki karĢıtlığı belirgin kılar. Edebiyatta ise; mecaz, abartma, paradoks ya 

da kaydırma kullanılır. Karikatürde de abartma, yabancılaĢtırma ve alegoriler kullanılarak güldürü 

unsuru ortaya çıkarılır (Heinzelmann, 2004: 14-15). Çizginin deformasyonuyla oluĢturulan karikatür, 

anlatılmak istenenin görsel imgelere dönüĢtürülmüĢ hâlidir. Karikatür; bilineni sıkıĢtırma, çarpıtma, 

uzatma ve gülünç Ģekillere sokma gibi eylemlerle abartıyı; gerçekliği yok sayma ya da küçültme 

eylemiyle de basitleĢtirmeyi kullanır. Abartma ve yalınlaĢtırma, karikatürde görsel bir etki yaratır 

(Koestler, 1997: 70-72).  

EleĢtirel ve mizahi bir bakıĢ açısına sahip olan Kalem‘de; dönemin siyasi geliĢmeleri, toplumun 

aksayan yönleri, eski ve yeni yaĢam tarzı, kadın-erkek iliĢkileri ve moda konularında yazılara ve 

karikatürlere yer verilir. Dergide yer alan karikatürler, baĢlı baĢına bir anlama sahip olmalarının 

dıĢında yazıların tamamlayıcı bir parçası olarak da kullanılmıĢtır. Ġmzalı olanların dıĢında imzasız ya 

da takma ad kullanılarak kaleme alınan yazıların çoğunlukta olduğu dergide, Türk karikatüristlerin 

dıĢında yabancı karikatüristlerin çizimlerine ve yurt dıĢında yayımlanan dergilerde çıkan karikatürlere 

de yer verilmiĢtir Türk karikatüristlerden Cem, Ġzzet Ziya, Sedat Nuri; yabancılardan ise, L. Andrès, 

d‘Ostoya, Ġon, Plaiček, A. Rigopoulos, A. Scarselli isimlerine rastlanmaktadır. Türk karikatüründe bir 

devrim gerçekleĢtiren bu kadro içerisinde yer alan Cemil Cem, karikatür hakkındaki düĢüncelerini 

dile getirirken; latifenin latif, karikatürün ise edep alanında olması gerektiğini vurgulayarak sözlerine 

Ģu Ģekilde devam eder: 



165 
 

Karikatür!.. Kapsamı geniĢ, büyük bir sözcük! Güldürmek için biraz yarı ĢaĢı baktıran bir göz, 

biraz büyütülen bir buruncuk, biraz sırıttıran bir ağız, yanpiri çiziverilen bir çizgi. (…) 

Karikatürden amaç bu aĢağılama mıdır? Yoksa ululama, yüceltme midir? Benim anlayıĢım 

ululamadır, ama biraz törensiz, biraz aĢırı neĢeyle ululamadır. Çünkü herhangi bir kiĢinin 

karikatürü olmaz, saygıdeğer kiĢilerin karikatürü yapılır. (aktaran Çeviker, 1997: 44) 

Siyasi geliĢmeleri yakından takip eden Kalem‘de, Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ve Osmanlı 

Devleti‘yle olan mücadelelerine yer verilirken, ülke liderlerinin karikatürlerinden yararlanılmıĢtır. 

Yabancı ülkelere yönelik karikatürler içerisinde Rusya‘yı temsil eden bir figür olan Rus Çarı‘nı hedef 

alan birçok karikatür yayımlanmıĢtır. Bu karikatürler yüzünden dergi, Rus sefirinin giriĢimleriyle 

103. sayısından sonra üç hafta kapatılmıĢtır. GeçmiĢ sayılarda da derginin, II. Abdülhamit‘e 

yönelttiği eleĢtiriler yüzünden kapatıldığı; ikincisinde ise Rus Çarı‘nı hedef alan karikatürler 

yüzünden zorunlu tatile uğratıldığı belirtilerek meĢrutiyet döneminde yaĢanan bu geliĢmenin kabul 

edilemez olduğu vurgulanır. Bu durum, 104. sayıda yer alan ―Haftalık Dedikodu‖ bölümünde 

eleĢtirilir ve Rus basınında Osmanlı Devleti aleyhinde birçok yazı çıktığı Ģu Ģekilde dile getirilir: 

―Rus matbuatının aleyhimizde hem de can alacak muazzez ve mukaddes hissiyatımıza karĢı 

yazdıkları hezeyanlar meydanda dururken Çarikof cenaplarının Kalem aleyhinde kıyamlarını pek 

garip buluyoruz.‖ (s. 3) 

Fransa, Ġngiltere, Ġtalya, Almanya ve Çin ile olan iliĢkileri üzerinden ele alınan Rusya, söz konusu 

dönemde yaĢanan siyasi geliĢmelerin odağında yer alan bir ülkedir. Rusya‘nın Bulgaristan ile olan 

iliĢkilerine ve Girit‘in Yunanistan‘a ilhakına karikatürlerde sıklıkla yer verilir. 1908 tarihinde Girit‘in 

Yunanistan‘a ilhakı, koruyucu güç durumundaki devletler tarafından tanınmaz. Çünkü Girit Adası 

üzerindeki Osmanlı hükümdarlığı engellenmek istenmektedir. YaĢanan bu siyasi olaylar ve Osmanlı 

Devleti‘ne karĢı kurulan ittifaklar dergideki karikatürlerde yer bulur. Derginin son sayılarına 

gelindiğinde ise, Avusturya ile iĢ birliği içinde yer alan Rusya‘nın gündeminde Yunanistan, 

Bulgaristan, Karadağ ve Arnavutluk‘un olduğu görülür. 

Karikatürlerde Rusya ile birlikte çizilen ülkeler arasında Ġran da vardır. Ġran, 1905-1906 meĢruti 

devrimini tamamlamıĢ, toprak bütünlüğü Rusya ve Ġngiltere‘nin tehdidi altında olan bir ülkedir. Halk, 

Muhammed Ali ġah‘ın zulme ve tecrübesizliğe dayalı yönetimi altındadır. Ġç kargaĢanın egemen 

olduğu böyle bir ortam, Rus ve Ġngiltere‘yi Ġran‘dan toprak koparmak üzere harekete geçirir. 1908 

tarihinden itibaren yaĢanan iç savaĢ sonucunda sıkıyönetim ilan edilir ve Muhammed Ali ġah 
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Ruslarla iĢbirliği yapar (Brummett, 2003: 144). Söz konusu geliĢmeler, Kalem‘deki karikatürlerde de 

yer bulur. Ġran‘a baĢlangıçta yardım eli uzatan Rusya‘nın, Rus Çarı Nikola‘nın izlediği kanlı politika 

sonucunda kalıcı bir yerleĢme hedeflediği vurgulanır. 

Emperyalist güçlerin Osmanlı‘nın egemenliğine karĢı tehdit olarak görülmesi, her devletin 

Avrupa‘nın bir parçası olduğunun anlaĢılmasıyla sonuçlanır. Avrupa Devletleri‘nin Osmanlı‘ya karĢı 

olan eylemleri, karikatürlere kesip biçme, parçalama, ihanet, yeme, iğfal ya da aldatma olarak yansır. 

Doğu ve Batı arasında yer alan Rusya; gelenek, istibdat ve askerî gücü temsil eden bir kıĢkırtıcıdır 

(Brummett, 2003: 262). Dönemin panoramasının karikatürler üzerinden takip edilebildiği Kalem‘de, 

Avrupa emperyalizmini temsil eden Rusya‘nın ve Rusların yer aldığı kırk bir karikatür 

yayımlanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde; tespit edilen kırk bir karikatür bir araya getirilmiĢ, 

karikatürlerin derginin hangi sayısında yayımlandığı belirtilmiĢ, karikatürlerde Osmanlı alfabesi ile 

yazılan diyalog ve ifadeler günümüz Türkçesine aktarılarak verilmiĢ, böylece elde edilen verilerin 

belirgin kılınması amaçlanmıĢtır. Ayrıca karikatürlerde vurgulanan olay ya da kiĢiler hakkındaki 

açıklamalar köĢeli parantez ile belirtilmiĢtir. AraĢtırmaya kaynaklık eden karikatürler Ģunlardır: 

 

 

1. Nr. 8, 9 TeĢrinievvel 1324/ 

22 Ekim 1908 

―Rusya Çarı – Al bir ―çâr-nâ-

çâr‖ daha.‖, s. 1. 

[Ellerinden kan damlayan Rus 

 

2. Nr. 8, 9 TeĢrinievvel 1324/ 

22 Ekim 1908 

―Rusya‘da kolera: 

- Müsavat böyle mi olur?‖, s. 6. 

 

3. Nr. 9, 16 TeĢrinievvel 

1324/ 29 Ekim 1908 

―Boğazlar meselesi. 

- Müsade eder misiniz?‖, s. 1. 



167 
 

Çarı Nikola, bir yandan da 

insanları ezmektedir.] 

[Rusya Çarı Nikola ve kolera 

karĢı karĢıyadır.] 

[Rusya Çarı Nikola, 

Karadeniz‘den 

çıkamamaktadır.] 

 

 

4. Nr. 21, 8 Kânunısani 1324/ 

21 Ocak 1909 

―Daima ittifak: 

Edward – Bu bir timsahtır. 

Victor – YanlıĢ bu bir makarna 

sofrasıdır. 

Nikola – Bana kalırsa bu 

havyardan baĢka bir Ģey 

değildir. 

Fallières – Hadi be siz de? Bu 

bir istakoz değil mi?‖, s. 4. 

[Liderlerin incelediği Girit‘tir.] 

 

5. Nr. 26, 12 ġubat 1324/ 25 

ġubat 1909 

―Nikola – Aferin! ĠĢte böyle 

sıçrarsan kamçıya hâcet 

kalmaz.‖, s. 16. 

[Gayda çalan bir kiĢinin 

karĢısında bir adam 

oynamaktadır.] 

 

6. Nr. 27, 19 ġubat 1324/ 4 

Mart 1909 

―Bakın hayvânâtı nasıl 

alıĢtırdım. Hayatımda daha ne 

hayvanları terbiye ettim. Siz 

yalnız bana bırakın…‖, s. 9. 

[Rus Çarı Nikola‘nın önünde 

eğilmiĢ olan Bulgaristan Kralı 

Ferdinand‘tır.] 
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7. Nr. 28, 26 ġubat 1324/ 11 

Mart 1909 

―Ecnebi karikatürlerinden: 

Rusya zorla Türkiye‘nin 

ceplerini dolduruyor. Hilâf-ı 

arzu kesb-i servet. Bulgar 

ta‘vîz-i millîsi münâsebetiyle.‖, 

s. 11. 

[Fesli birinin ceplerini dolduran 

kalpaklı bir kiĢi görülmektedir.] 

 

8. Nr. 28, 26 ġubat 1324/ 11 

Mart 1909 

―Nikola müsaade et de baĢına 

bir Ģey giysin. BeĢ altı aydır 

açık baĢ dura dura bîçârenin 

beyni donacak.‖, s. 16. 

[Rus Çarı Nikola‘nın 

karĢısındaki Fransa‘yı temsil 

eden kızın arkasına saklanan 

Bulgaristan Kralı 

Ferdinand‘tır.] 

 

9. Nr. 34, 16 Nisan 1325/ 29 

Nisan 1909 

―Tahran ile Petersburg 

arasında: Çar – Evet sahih 

teslim olmuĢ. 

Mehmed Ali – Acaba bu ne 

gûnâ müstebiddir ki, hepimizin 

namusunu ihlâl etti.‖, s. 9. 

[Ġran ġahı Mehmet Ali ve Rus 

Çarı Nikola çizilidir.] 

 

10. Nr. 45, 9 Temmuz 1325/ 

22 Temmuz 1909 

―Kayser – ĠĢittiğime göre yeni 

 

11. Nr. 48, 23 Temmuz 1325/ 

5 Ağustos 1909 

―Ġngiltere, Tahran duvarları 

 

12. Nr. 51, 20 Ağustos 1325/ 

2 Eylül 1909 

Ecnebi karikatürlerinden: 
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bir donanma inĢa 

ettiriyormuĢsunuz. Acaba ne 

maksatla? 

Nikola – Ne maksatla olacak 

sizin maksadınız gibi sulh. 

(Punch)‖, s. 8. [Almanya 

Ġmparatoru II. Wilhelm ve Rus 

Çarı Nikola çizilidir.] 

dibinde içerideki Rus‘a hitaben: 

- O! Siz içinde miydiniz?‖, s. 3. 

[Rus ve Ġngiliz, duvarın iki 

yanında çizilidir.] 

―Ġran‘da Ġngiltere ve Rusya. 

Asya kıtasında daha 

yamyamların vücudu 

hissolunmaktadır.‖, s. 3. 

[Haritada ―Ġran‖ yazan yeri 

yemeye çalıĢanlar 

görülmektedir.] 

 

13. Nr. 53, 3 Eylül 1325/ 16 

Eylül 1909 

―Rus – Artık bu kapıyı açsak. 

Türk – Kolay ama evvela 

kapının önündeki hırdavatı 

kaldırmalı.‖, s. 9. 

[Kapının üstünde ―boğazlar‖, 

engellerde ―kapitülasyonlar‖ 

yazılıdır.] 

 

14. Nr. 55, 17 Eylül 1325/ 30 

Eylül 1909 

―Küçük ġah – Bu ne? 

Rus – Size oyuncak bir 

darağacı.‖, s. 3. 

[Küçük ġah ve rütbeli bir Rus 

çizilidir.] 

 

15. Nr. 55, 17 Eylül 1325/ 30 

Eylül 1909 

―Ecnebi karikatürlerinden: 

En ziyade havada uçulan 

memleket Rusya‘dır. 

Darağaçları ve bombalarla.‖, s. 

4. 
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16. Nr. 56, 24 Eylül 1325/ 7 

Ekim 1909 

―Ey Nikola! Men bedergâh-ı 

penâh ordayım 

Nîstî ve hacet ve cürm ve 

günah ordayım.‖, s. 13. 

[Ġran ġahı ve Rus Çarı Nikola 

çizilidir.] 

 

17. Nr. 58, 8 TeĢrinievvel 

1325/ 21 Ekim 1909 

―Devletler Girit konferansı 

hakkında henüz bir karar ittihâz 

etmemiĢlerdir.‖, s. 5. [―Girit‖ 

yazılı bir yanardağın çevresinde 

Rus, Fransız, Ġtalyan ve Ġngiliz 

vardır.] 

 

18. Nr. 62, 5 TeĢrinisani 

1325/ 18 Kasım 1909 

―(Punch): Bir temayül-i 

gayriihtiyari.‖, s. 3. 

[Eteğinde ―Rusya‖ yazan bir 

kız ve ülke liderleri çizilidir.] 

 

19. Nr. 77, 25 ġubat 1325/ 10 

Mart 1910 

―Bulgaristan Kralı‘nın 

Rusya‘ya seyahati: Çar 

(Bulgaristan Kralı‘na) – Bu 

 

20. Nr. 97, 30 Eylül 1326/ 13 

Ekim 1910 

―Boğazda endâht talimleri: 

Nikola – Bu top sesleri nedir? 

Osmanlı filosu Karadeniz‘i mi 

 

21. Nr. 97, 30 Eylül 1326/ 13 

Ekim 1910 

―Rusya Çarı Ġkinci Nikola 

hazretlerinin son hediyesi.‖, s. 

20. 
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Ģiddetli muharebe havalarını 

çala çala bir gün gaydanızın 

patlayacağından korkuyorum.‖, 

s. 1. 

 

zapt ediyor? Ferdinand – Hayır, 

haĢmetmeab! Ġstanbul‘un 

kapıları kapanıyor.‖, s. 8. 

[Azrail Ģeklindeki çizimin 

eteğinde ―kolera‖ yazılıdır.] 

 

 
 

 

 

 

 

22. Nr. 99, 14 TeĢrinievvel 

1326/ 27 Ekim 1910 

 

 

―Avrupa – Haydi bir karar ver 

oğlum. Kızlarımın hepsi Ģimdi 

seni beğeniyor. Ama boĢuna 

vakit geçirecek olursan 

ihtiyarlarsın. Sonra hiçbiri dest-

i izdivacını kabul etmez.‖, s. 

10-11. [―Avrupa‖yı temsil eden 

ihtiyar kadının, Türk erkeğine 

tanıttıkları ―Almanya‖, 

―Fransa‖, ―Ġngiltere‖ ve 

―Rusya‖dır.] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23. Nr. 99, 14 TeĢrinievvel 

1326/ 27 Ekim 1910 

 

 

 

―Ġran‘da: 

Ġngiltere – Acaba Ģu yağlı 

kuyruğu paylaĢabilir miyiz? 

Rusya – Hay hay!‖, s. 14. 

[Masada ―Ġran‖ yazılıdır.] 

 
 

 

 

 

 

24. Nr. 101, 28 TeĢrinievvel 

1326/ 10 Kasım 1910 

 

 

 

―Çar Nikola – Ġdare-i 

pederânemi Ġran‘a da teĢmîl 

ederek orada da takrîr-i sükûn 

etmeliyim.‖, s. 1. 

[Rus Çarı Nikola‘nın 

arkasında darağaçları çizilidir.] 
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25. Nr. 102, 4 TeĢrinisani 

1326/ 17 Kasım 1910 

―Ġngiliz – Köftehor, Potsdam 

cihetlerinde zendostlukta 

bulunuyordu. Yakaladım. ĠĢte 

teslim ediyorum.‖, s. 10. 

[Ġngiltere‘yi simgeleyen John 

Bull‘un sırtında taĢıdığı Rusya, 

Fransa‘ya teslim edilmektedir.] 

 

 

26. Nr. 104, 2 Kânunıevvel 

1326/ 15 Aralık 1910 

―Ġranlı – Abıhayat gibi telakki 

ettiğim meĢrutiyet sularına 

dalarken elbisemi aĢırmıĢlar. 

Ġmdat… Ġmdat!‖, s. 7. 

[―Azerbaycan‖ ve ―BuĢehr‖ 

yazılı eĢyaları çalan Ġngiltere ve 

Rusya‘dır.] 

 

27. Nr. 106, 16 Kânunıevvel 

1326/ 29 Aralık 1910 

―Kendi gözündeki merteği 

görmez de baĢkasının 

gözündeki çöpü arar. 

Vay! Genç Türkiye‘nin 

çamaĢırları arasında bir kirli 

mendil buldum.‖, s. 3. 

[Fransa, Rusya ve Ġngiltere; 

―Genç Türkiye‖ yazılı sandığı 

karıĢtırmaktadır.] 

 

28. Nr. 107, 23 Kânunıevvel 

1326/ 5 Ocak 1911 

―Dünyanın en kuvvetli 

terazisi.‖, s. 18. 

[Ġngiltere‘yi temsil eden John 

Bull, bir kolunda Rusya‘yı, 

diğer kolunda ise Fransa‘yı 

taĢımaktadır.] 

 

 

29. Nr. 109, 6 Kânunısani 

1326/ 19 Ocak 1911 

―Rus – Giyom Han, sen mene 

bir serlik ġiraz tömbekisi sun 

ki, özüm de sana bir kadeh Ġran 

Ģerbeti sunam.‖, s. 12. 

[Almanya Ġmparatoru II. 

Wilhelm ile bir adam çizilidir.] 

 

30. Nr. 109, 6 Kânunısani 

1326/ 19 Ocak 1911 

―Guspodin Nikola – Abus 

Giyomos… Haneninos… 

Siderodromus… Türkos… 

Megali Ġdeas… Matmazel 

Fransuaz – Bu fiskostan ben 

bir Ģey anlayamadım.‖, s. 18. 

[Almanya Ġmparatoru II. 

Wilhelm‘in resminin önünde 

diz çöken Rus Çarı‘nı izleyen 

Fransa‘dır.] 
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31. Nr. 115, 17 ġubat 1326/ 2 

Mart 1911 

―Rusya-Çin hadisesi: 

Çin heyet-Ģinâsı teleskopla 

dübb-i ekber burcunun Çin 

semalarındaki harekâtını tedkik 

eder.‖, s. 5. 

 

32. Nr. 118, 10 Mart 1327/ 23 

Mart 1911 

―Ġran‘da Rus medeniyeti.‖, s. 5. 

[Ġskeletler üzerinde ilerleyen 

Rusya çizilidir.] 

 

 

33. Nr. 118, 10 Mart 1327/ 23 

Mart 1911 

―- Ah ayağımdaki çivi olmasa, 

seni daha kuvvetle der-âguĢ 

ederim.‖, s. 10. 

[―Çin‖e sarılmak isteyen 

Rusya‘nın ayağındaki çivi 

―Japonya‖dır.] 

 
34. Nr. 119, 17 Mart 1327/ 30 

Mart 1911 

―Bağdat Ģimendiferi: 

- Eyvah, vaktinde 

yetiĢemezsem çarpıĢacaklar!‖, 

s. 3. 

[―Ġngiltere‖, ―Rusya‖ ve 

―Almanya‖ yazan trenlere 

doğru bir Türk koĢmaktadır.] 

 
35. Nr. 120, 24 Mart 1327/ 6 

Nisan 1911 

―- Hırsız! Hâlâ akıllanmadın 

mı?‖, s. 8. 

[―Japonya‖ yazılı kütüğü 

Rusya‘ya atmaya hazırlanan bir 

Çinli görülmektedir.] 

 
36. Nr. 121, 31 Mart 1327/ 13 

Nisan 1911 

―Nikita - Bunda bir Ģey var, ne 

yapsam durmuyor. Acaba 

Rusya‘dan gelme bir sinek mi 

sokuyor?‖, s. 16. 

[EĢeğin üstündeki Karadağ 

Kralı‘dır.] 
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37. Nr. 124, 28 Nisan 1327/ 11 

Mayıs 1911 

―Ġki meraklı bilardocu.‖, s. 5. 

[Avusturya ve Rusya‘nın 

oynadığı bilardo toplarının 

üstünde ―Yunan‖, ―Bulgar‖, 

―Sırp‖, ―Karadağ‖ yazılıdır. 

Lambada ise, diğer ülke 

liderlerinin yüzleri çizilidir.] 

 

38. Nr. 128, 26 Mayıs 1327/ 8 

Haziran 1911 

―Fransa – Nen var Nikola? 

Hasta mısın? 

Rus – Baltayı taĢa vurdum. 

Alman – Birinci defa değil!‖, s. 

12. 

[Rus Çarı Nikola ve diğer ülke 

liderleri çizilidir.] 

 

39. Nr. 128, 26 Mayıs 1327/ 8 

Haziran 1911 

―Ayı – Ġmdat, imdat! 

Boğulacağım.‖, s. 16. 

[Ayı olarak çizilen Rusya‘ya 

yardım edenler, Ġngiltere‘yi 

simgeleyen John Bull ve 

Fransa‘yı temsil eden bir 

kadındır.] 

 

40. Nr. 129, 2 Haziran 1327/ 

15 Haziran 1911 

―Siyasi bir futbol.‖, s. 8. 

[Ayı Ģeklinde çizilen Rusya ile 

Avusturya Ġmparatoru Franz 

Joseph‘in oynadıkları topun 

üzerinde ―Arnavutluk‖ 

yazılıdır.] 

 

41. Nr. 130, 16 Haziran 1327/ 

29 Haziran 1911 

―Dezenfeksiyon.‖, s. 8. 

[Fesli biri; Rusya, Karadağ 

Kralı ve Avusturya Ġmparatoru 

Franz Joseph‘e; ―aff-ı umumi‖ 

bir sıvı püskürtmektedir.] 
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Sonuç 

BaĢlangıçta çağdaĢlıkla birlikte anılan Avrupa devletlerinin, gerçekte sömürge elde etmeye çalıĢan 

yok edici güçler olduklarının anlaĢılması durumu, Kalem‘de yer alan karikatürlerde belirgin olarak 

iĢlenmiĢtir. Osmanlı Devleti‘nin toprakları üzerinde hak sahibi olmak isteyen bu devletlerden biri de 

Rusya‘dır. Söz konusu dönemde Rusya‘nın baĢında yer alan Çar Nikola, yabancı ülke liderlerini konu 

edinen karikatürlerde sıklıkla yer almıĢtır. Rus Çarı Nikola, baĢına büyük gelen bir taç ya da kalpak 

ile karikatürize edilmiĢtir. Rus Çarı Nikola‘nın; darağaçları ve kurukafalarla birlikte çizilmesi, eli 

kanlı bir lider olarak görüldüğünün kanıtıdır. 

1908-1911 tarihleri arasında yaĢanan siyasi olayları yakından takip eden Kalem; Rusya‘nın Fransa, 

Ġngiltere, Ġtalya, Almanya, Bulgaristan, Ġran ve Çin ile olan iliĢkilerini karikatürler aracılığıyla 

okurlarına sunmuĢtur. Çizgi ile yaratılan bu görsel dünyada, Ruslar ve Rusya‘ya dair karikatürlerde 

milliyetçi bir bakıĢ açısıyla hareket edilmiĢ ve dıĢ güçlerin saldırganlığı karĢısında Osmanlı 

Devleti‘nin durumu karikatürize edilmiĢtir. Karikatürlerle dönemin panoramasını görsel olarak 

aktaran Kalem, her kesimden insana mizah yoluyla ulaĢmıĢ ve Osmanlı Devleti‘nin içinde bulunduğu 

duruma ıĢık tutmuĢtur.  
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Özet 

Ġkinci dil öğrenimi yönlendirilmiĢ veya yönlendirilmemiĢ ortamlarda gerçekleĢmektedir. Ġki dilin 

karĢılaĢtığı durumlarda öğrenme gerçekleĢirken çoğu zaman iki dil sisteminin karĢılaĢması 

neticesinde hataların oluĢması kaçınılmaz olmaktadır. Hatalar ileriye dönük (Pro-aktif: kaynak dilden 

erek dile doğru), geriye dönük (Retro-aktif: erek dilden kaynak dile doğru) veya ara dilsel (interim 

language) olmak üzere üç Ģekilde ortaya çıkmaktadırlar. Yapılan bu araĢtırmada hipotezimiz Ģudur: 

Ġngilizce çocuklukta öğrenilmeyen bir dil olduğu için kimi hataların ana dil sisteminin sonucu 

olacaktır; çünkü sözlü veya yazılı üretimde (encoding: kodlama) bilinçli veya bilinçaltında Türkçeden 

Ġngilizceye çeviri yapılmaktadır. ÇalıĢmanın örneklem grubu yabancı dil olarak Ġngilizce öğrenen ve 

kaynak dili Türkçe olan Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans hazırlık sınıfını geçip birinci sınıfa baĢlayan 

17 öğrencidir. Bu bilimsel araĢtırmanın amacı denek grubunun kompozisyonlarında ana dilden 

kaynaklanan hataların olup olmadığını; eğer varsa bu hataların daha çok sözcükten mi yoksa 

sözdiziminden mi kaynaklandığını tespit etmektir. Bu amaçla onlardan 250 kelimelik Ġngilizce bir 

kompozisyon (iklim değiĢliği veya kendilerini anlatma konusunda) yazmaları istenmiĢ ve sözü edilen 

düzeylerde hataların toplam sözcük sayısının yüzde kaçını oluĢturduğu belirlenerek analizlerde 

bulunulmuĢtur. Bu bağlamıyla, nicel veri kullanılarak nitel karakterde bir araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bulguların değerlendirilmesinde farklı hata türlerinin görünmesine karĢın daha 

çok sözcük düzeyinde hatanın yapıldığı görülmüĢtür. Tüm hataların %17,04‘ü anadil sisteminin 

özelliklerini taĢıdığı ortaya çıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Ġngilizce Öğretimi, Ana Dil, Ġkinci Dil Öğrenimi, Dil 

Öğrenimi, Ġkinci Dil 
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On The Trace of Influence of Native Language in the Compositions of Those learning English 

as a foreign Language 
 

Abstract 

Second language learning occurs in directed or undirected settings. While learning takes place in 

situations where two languages meet, it is unavoidable that mistakes will mostly occur as a result of 

encountering of the two language systems. Errors occur in three ways: Pro-active ones (from the 

source language to the target language), retro-active (from the target language to the source language) 

or interim language. Our hypothesis in this research is: Since English is a language that is not learned 

in childhood, certain mistakes will be the result of the mother tongue system; because the translation 

from Turkish into English in verbal or written production (encoding) is done consciously or 

subconsciously. The sample group of the study is 17 students learning English as a foreign language 

and whose source language is Turkish; they already passed the English Language and Literature 

Undergraduate Preparatory Class and started the first year. The target of this scientific research is to 

see whether there are errors arising from the mother tongue in the compositions of the subject group; 

if there are any, is to determine whether these errors are mostly caused by words or syntax. For this 

purpose, they were asked to write a 250-word composition in English (about climate change or self-

explanatory) and analyses were carried out by determining what percentage of the total number of 

words the mistakes made up, at the mentioned levels. In this connection, a qualitative research type 

was conducted using quantitative data. Although different types of errors were detected in the 

evaluation of the findings, it was seen that mostly errors were made at the word level. It has been 

observed that 17.04% of all errors have the characteristics of the native language system. 

Keywords: Teaching English as a Foreign Language, Mother Tongue, Second Language Learning, 

Language Learning, Second Language 

1. GiriĢ 

Ġnsanlar normal Ģartlarda doğmadan anne karnında ve doğumdan hemen sonra çevresindeki seslere 

maruz kalıp birinci dilini yani ana dilini öğrenmekteler. Bu dil öğrenimi genellikle daha az zahmet 

harcanarak öğrenilen, doğal ortamında geliĢen daha sağlam bir dil olmaktadır. Bilim dünyasında 

böyle öğrenme sürecine yönlendirilmemiĢ dil öğrenimi denmektedir (Klein, W., & Dimroth, C. 

(2003). Çocuğun dil geliĢimi yavaĢ yavaĢ artarak okul dönemine kadar devam etmektedir. Ancak 
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sözcük öğrenimiyse yetiĢkinliğe, okul hayatı boyunca, akademik kariyerine kadar ve hatta ömrün 

sonuna kadar devam etmektedir.  

YönlendirilmiĢ dil öğrenimiyse çoğu zaman gayret gerektiren, ortam itibariyle doğal olmayıp okullar 

veya kurslarda bir öğreticinin vasıtasıyla öğretilen ve dil üretiminde bilinçli veya bilinçsiz yapılan 

hataların olduğu bir dil öğrenim sürecidir.  Ġkinci dil öğrenimi ekseriyetten bu kategoriye girmektedir. 

Ġngilizce Türkiye‘de yabancı dil olarak öğretimi ikinci sınıfta baĢlamaktadır. Bu çalıĢmadaki denek 

grubuysa üniversiteye giden yetiĢkinlerdir. Dolaysıyla dil üretim hatalarının olması kaçınılmaz 

olmaktadır. Fakat Corder‘ın (1967: 161) bildirdiği gibi hataları rastlantısal ve dizgesel hatalar diye 

ikiye ayırmak gerekmektedir. Hatalara dikkatli bir Ģekilde yaklaĢmak ve daha çok dizgesel olanların 

üzerinde durmakta yarar bulunmaktadır.  

Hataları tanımak ve yabancı dil öğrenenlerin niye bu hataları yaptıklarını anlamak yabancı dil 

eğitim/öğretimi için çok önemlidir. Türkiye‘de yabancı dil olarak Ġngilizce öğrenenlerin hatalarının 

bertaraf edilmesi öğrenime büyük katkı sağlayacaktır. Ġkinci dil öğrenenler çok çeĢitli nedenlerden 

dolayı hata yapabilmektedirler. Bu çalıĢmanın temel sorusu denek grubunun kompozisyonlarında ana 

dil sistemi nedeniyle yapılan hataların olup olmadığını tespit etmektir; eğer varsa bu hataların daha 

çok sözcükten mi yoksa sözdiziminden mi kaynaklandığını belirlemektir.  

Nicel veri kullanılarak nitel karakter özelliğini taĢıyan bu araĢtırmada Ģunu hipotez olarak ele 

almaktayız: Ġngilizce çocuklukta öğrenilmeyen bir dil olduğu için bazı hataların ana dil sisteminin 

sonucu olacaktır; çünkü sözlü veya yazılı üretimde (encoding: kodlama) bilinçli veya bilinçaltında 

Türkçeden Ġngilizceye çeviri yapılmaktadır. Bundan baĢka Türkçenin ve Ġngilizcenin farklı dil 

tipolojilere ait olmaları ana dil hatalarının görünme olasılığını artıran baĢka bir gerçeklik olduğunu 

öngörmekteyiz.  

Bu ampirik çalıĢmanın ilgili alanda araĢtırma yapacak kiĢilere ve yabancı dil öğretimi disiplinine 

katkı vereceği düĢünülmektedir. 

Teorik kısımda Türkçe ve Ġngilizcenin nasıl dil olduklarına değinilecek; bazı kavramlar ve 

terminolojik sorunlar hakkında bilgi verilecek ve hata analizinin ne olduğu, çalıĢma ile ilgili 

bağlantısı iĢlenecektir. Daha sonra ampirik kısma geçilecek, katılımcılar/örneklem grubu ve 

metodolojiye iliĢkin gerekli bilgiler aktarıldıktan sonra sonuç / öneriler bölümüne geçilecektir.  
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2. Teorik Kısım 

Kuramsal çerçevede anlatılması gerekenler buraya yazılacaktır. ÇalıĢmaya konu olan iki dilin, 

Türkçe-Ġngilizcenin, dil yapıları hakkında uygun bir düzeyde bilgiler vermek (tipolojik özellikleri 

gibi) önemli hale geldiğinden burada değinilecektir. Daha sonra kullanılacak kimi kavram ve 

kavramsal sorunların aydınlatılması takip edecektir.  

2.1.Türkçe ve Ġngilizce nasıl dildirler? 

Ampirik çalıĢmaya ıĢık tutması gerekçesiyle Türkçe ve Ġngilizcesinin bazı dil bilgisi özelliklerini 

anlatmakta yarar bulunmaktadır. Tipolojik olarak Türkçe Ural Altay dil ailesinin Altay kolundandır. 

Ġngilizce ise Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen kolundandır (Aksan: 2020). Bu bilgi önemlidir. Çünkü 

yabancı dil öğrenildiği zaman farklı dil ailesinden bir dil öğrenildiğinde baĢka hatalar ve 

zorluk/kolaylıklar çıkabilmekte, aynı dil ailesinden bir dil öğrenildiğinde baĢka hatalar ve 

zorluk/kolaylıklar önümüze gelebilmektedir.  

Türkçe bitiĢimli (agglutinative) bir dildir. Çünkü dil bilgisi özellikleri sözcüklerin arkasına 

bitiĢtirilmektedir (Korkmaz, 2009; Johanson, 2015).  ‗Sütsüz‘ sözcüğünde ‗-süz‘ olumsuzluk ekinin 

‗süt‘ adının sonuna gelmektedir.  Buna karĢın Ġngilizce sentetik bir dildir (synthetic language). Bunun 

sebebi bir ada ait olan çekimler hem öne hem arkaya gelebilir. Örnek verecek olursak:  ‗Unfriendly‘. 

Burada ‗-un‘ olumsuzluk eki adın önüne;  ‗-ly‘ zarf ek adın sonuna eklenmiĢtir.  

Türkçe dil bilim tipolojisinde sözdizimsel bakımdan SOV (Özne+Nesne+Yüklem) kategorisine 

girmektedir. Örnek verecek olursak:  ‗Ahmet topa vurdu‘. Sırasıyla ‗Ahmet‘ özne, ‗topa‘ nesne ve 

‗vurdu‘ yüklem olmaktadır. Ġngilizceyse sözdizimsel olarak SVO (Özne+Yüklem+Nesne) 

kategorisine girmektedir. ‘Ahmet kicked the ball‘ tümcesinde sözü edilen tümce öğelerin sıralaması 

görünmektedir.  

2.2.Bazı kavramlar ve terminolojik sorunlar: 

Lado (1957)‘nun CAH (Contrastive Analysis Hypothesis)  için öne sürdüğü görüĢe göre birinci 

dilden sonra öğrenilen ikinci dil öğrenme sürecinde iki dil sistemi karĢılaĢmaktadır. Eğer ana dilin 

sitemi ile yabancı dilin sistemi yakınsa ve kolaylaĢtırırsa pozitif transfer eğer farklı ve zorlaĢtırırsa ya 

negatif transfer ya da karıĢım (interference) meydan gelecektir.   

ÇalıĢmamızı etkileyen kavramları aĢağıdaki gibi tekrar sıralamak mümkündür. Bu kavramlara göz 

attıktan sonra hangi kavramlar arasında dil bilginlerince ortak düĢünce yoktur? Sorusuna cevap 

verilecek ve bizim tercih ettiğim kavram/kavramlar belirlenecektir.  
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Pozitif Transfer: Yabancı dil öğrenilirken kaynak dil erek dili kolaylaĢtıracaksa olur. 

Negatif Transfer: Yabancı dil öğrenilirken kaynak dil erek dili zorlaĢtıracaksa olur 

(Katılımcılardan birin yazdığı Ģu tümce negatif transfere iyi bir örnek oluĢturmaktadır: I won the 

other university) 

KarıĢım (Interference): Yabancı dil öğrenirken kaynak dil erek dili zorlaĢtıracaksa her iki sistemden 

kaynaklı karıĢımlar olacaktır. 

Ana Dil: (Mother Language): KiĢinin daha ana karnındayken ve doğduktan sonra seslere maruz 

kalmasıyla öğrendiği ilk dilidir. 

Yerel Dil: (Native Language) Ġnsanın büyürken çevresinde duyduğu ya da öğrendiği dildir. 

Birinci Dil: (First Language): Çoğu zaman ana dil yerine kullanıldığı görünmesine rağmen bilim 

dünyasında yerel dil ve çevre dil yerine de kullanılabilecek bir kavram olarak görünmektedir. 

Ġkinci Dil: (Second Language): Genellikle erken çocukluk (3 yaĢ öncesi) dönemi tamamlandıktan 

sonra öğrenilen dildir. 

Yabancı Dil (Foreign Language): Öğrenilen dil kendi dil toplumunda öğrenilmiyorsa yabancı dil 

denir (Türkiye‘de Ġngilizcenin öğrenilmesi gibi). 

Kaynak Dil (Source Language): ÇıkıĢ dili de denilen bu dil çoğu zaman ana dil kastedilse de ikinci 

dile karĢılık olarak kullanılan bir kavramdır. Ve ana dil, çevre dili, yerel dil, birinci dil kaynak dil 

olabilir.  

Ara Dil (Interim language; Interlanguage): Öyle bir dil var ki bazen hem ana dilin bazen yabancı dilin 

bazen de kendine özgü özellikleri taĢıyabilen bir dil olabilmektedir. ĠĢte bu dile ara dil denmektedir. 

Dil öğrenenlerin yapacağı hatalar da her iki dilin sebep olduğu hatalar karĢımıza çıkabilmektedir. 

(Selinker, 1972; Corder, 1967). Katılımcılardan birin ürettiği aĢağıdaki tümce ara dil hatalarına iyi bir 

örnek teĢkil etmektedir.  

(Katılımcı: That a person can speak a foreign language is important that person → that person is 

regarded as an important person who speaks a foreign language) 

Pro-aktif Hatalar: Hatalar ileriye dönüktür (Ana/kaynak dilden yabancı dile doğru). Bir katılımcının 

ana dilinden Ġngilizceye aktardığı Ģu yanlıĢ sözcük buna iyi örnek teĢkil etmektedir: electric → 

electricity. 

Retro-aktif: Geriye dönüktür (Yabancı/erek dilden kaynak dile doğru). Mevcut çalıĢma için uygun 

değildir (Irrelevant). Çünkü bu kategorinin tespiti için Yabancı/erek dilden (Ġngilizce) ana/kaynak 

dile (Türkçe) dilsel üretim yapıp analiz etmek gerekmektedir.   

Bilim dünyasında dil türlerine iliĢkin kesin ortak bir görüĢ bulunmamaktadır. Örneğin, Barto ve 

Troike (2016) birinci dil kavramına yerel dil, ana dili de katmaktadırlar. Onlara göre birinci dil doğal 

süreci içerisinde çocuklukta öğrenilmektedir. Bunun gerekçesini, genellikle ailenin ilk dilidir olarak 

açıklamaktadırlar. Hatta birden çok dilin kullanıldığı ortamlarda büyüyen çok dilli çocuklar da vardır. 

Çoğu zaman yabancı dil ve ikinci dil arasında bir ayırımın yapıldığı görünmektedir. Yabancı dil 

büyük ölçüde dil öğrenenin sosyal ortamında kullanılmamakta, birinin baĢka kültürlerle iletiĢim 

kurmak için, seyahat etmek için ya da okul ortamında ders aracılığıyla öğrendiği dil olmaktadır 

(a.g.e.).  

Bu çalıĢmada Türkçe için ana dil, Ġngilizce için yabancı dil kavramları tercih edilecektir. 
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3. Ampirik ÇalıĢmada Kullanılan Yöntem 

Katılımcılar bir üniversitede yabancı dil olarak Ġngilizce öğrenen ve ana dili Türkçe olan Ġngiliz Dili 

ve Edebiyatını Lisans hazırlık sınıfını geçip birinci sınıfa baĢlayan 17 öğrencidir. Hazırlık sınıfında 

haftada 20 saat yani yoğun bir Ģekilde Ġngilizce eğitimini almıĢlardır. Dinlediğini anlama, okuduğunu 

anlama, konuĢma ve yazma olmak üzere 4 beceride eğitim görmüĢlerdir. Katılımcılardan 8 kiĢi erkek 

9 kiĢi de bayandır. Örneklem grubun yaĢ ortalaması 23.62‘dır. 

AraĢtırma sorusuna yanıt bulabilmek için örnek grubundan 250 kelimelik Ġngilizce bir kompozisyon 

(iklim değiĢliği veya kendilerini anlatma konusunda) yazmaları istenmiĢtir. Bunu tamamlamaları için 

30 dakika süre verilmiĢtir. Daha sonra toplanan kompozisyonlar hataların sınıflandırılması tablosuna 

yerleĢtirilmek üzere analiz edilmiĢtir. Bu analizde yazım ve imla hataları göz ardı edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada herhangi bir veri toplama aracı kullanılmadığından veri toplama aracının geçerliliği ve 

güvenirliliğine iliĢkin ayrıca bir bilginin verilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ama araĢtırma Ġngiliz 

Dili ve Edebiyatı ve konu Ġngilizce olması sebebiyle veri toplama aracının doğru yerde kullanıldığı 

düĢünülmektedir. Bu acıdan geçerliliği mevcut olduğu öngörülmektedir.  

Bu çalıĢmaya benzer çalıĢmalar göçmenlerin yoğun bulundukları ülkelerde yapılmıĢtır/yapılmaktadır 

(Spada; Tomita, 2010). Aynı Ģekilde Türkiye‘de de bu gibi yöntemler kullanılmak suretiyle 

araĢtırmalar yapılmaktadır (Dede, 1983; Emek, M., 2021). Öğrenenler tarafından yazılan 

kompozisyonlarda hataların tespitinin yapılması, onlar üzerinde durulması bir daha hataların 

yapılmasını engelleyebilmektedir. Bu çalıĢmadan, yazılı anlatımda toplanan hatalar analiz edilip 

nedenleri bulunmaya çalıĢılacak ve daha sonra bunlara iliĢkin çözüm önerileri geliĢtirilecektir.    

                                                                                                                                                 

4. Bulgular ve TartıĢma 

Örneklem grubunun kompozisyonlardan toplanan veriler toplanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. Gözlemlenen 

hataların en önemli olanları aĢağıda verilmiĢtir. 

17 katılımcının yazılı anlatımda kullandığı toplam sözcük sayısı 2605‘tir. Ve sözcük düzeyinde 

yaptıkları hata sayısı 152, tümce düzeyinde yaptıkları hata sayısı 5 tane olmak üzere toplam 157 tane 

hatanın yapıldığı tespit edilmiĢtir. Kompozisyonlarda kullanılan toplam sözcük sayısının hata oranı 

%6.02 olarak çıkmaktadır. Bu yönüyle araĢtırma grubunun bu etkinlikte baĢarı sergiledikleri 

söylenebilir.  
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               Table 1. Sözcük Düzeyinde Yapılan Hatalar 

Hatanın Türü           Sayısı YüzdelikOranı          

(A)Adlarda Tekil Çoğul 

Hataları 

                10    %6.57  

(B)YanlıĢ Zaman Seçimi 

veya YanlıĢ Yüklem 

                 

51 

    %33.55  

(C)YanlıĢ Sözcük Seçimi                  

38 

    %25  

(D)YanlıĢ Zamir 

Kullanımı veya                                           

Eksiltili Zamir Kullanımı 

                 6     %3.94 

 

 

(E)Eksiltili Sözük veya 

Sözcük Silinmesi 

                10      %6.57  

(F)YanlıĢ Tanımlık 

Kullanımı 

                12 

 

      %7.89 

 

 

(G)Ana dilsel sözcük 

hataları 

                                            

                25       %16.44  

TOPLAM                 

152 

        100  

 

 

                   Tablo 1: Sözcük düzeyinde yapılan hatalar 

 

Aynı oranları bir diyagramda göstermek faydalı olacaktır. 

 

                 Diyagram 1: Sözcük Düzeyinde Yapılan Hatalar 

Tablo 1‘deki bulgulara bakıldığında ‗Sözcük düzeyinde yapılan hatalar‘ baĢlığında yapılan hataların 

en büyük/yüksek oranını 51 (%33.55) taneyle ‗YanlıĢ zaman seçimi veya yanlıĢ yüklem‘ ve 38 (%25) 
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taneyle ‗YanlıĢ sözcük seçimi‘ oluĢturmaktadır. Bu ikisi toplandığında tüm sözcük düzeyinde yapılan 

hataların %58.55 gibi bir oran çıkar ki bu da hataların yarısından fazlasını teĢkil etmektedir.    

Aynı Ģekilde diyagram 1‘de görüldüğü gibi her iki hata türü sütunlarının en uzun olduğu 

anlaĢılmaktadır. En düĢük oranını da (D)YanlıĢ Zamir Kullanımı veya Eksiltili Zamir Kullanımı 

oluĢturmaktadır.  

ġimdi bunlara birkaç tane örnek verelim.  

→ iĢaretinin solundakiler üretilen yanlıĢlar, sağındakiler doğru olanlardır. Ø de yok demektir. 

Sözcük Düzeyinde Yapılan Hatalar: (A)Adlarda Tekil Çoğul Hataları: that activities → those 

activites, one of my brother → one of my brothers, one of my sister → one of my sisters, languages 

→ language, language → languages, this issues → these issues, language → languages, these 

langauge → these langauges 

Ġngilizcenin tekil-çoğul durumu ile Türkçenin tekil-çoğul durumu farklıdır. Mesela ‗Bu aktiviteler‘ 

dediğimiz zaman biz Türkçede iĢaret sıfatını ‗bu‘ çoğul yapmamaktayız. Sadece ad olan sözcüğü sıfat 

yapmaktayız. Dolaysıyla bu gruptaki hataların büyük ihtimalle Ġngilizcenin Türkçeden farklı gramer 

yapılarına sahip olmasından ileri gelmiĢtir.  

(B)YanlıĢ Zaman Seçimi veya YanlıĢ Yüklem: Has living → has been living, we trying → we are 

trying, we forget → we are fogetting, get it → getting it, started → have startet, are going → are 

going to be, is → was, choosed → chose, is → is to be, want → want to be, used to sees  →  saw, 

don‘t know  → didn‘t know, would look up  → was looking up, listen  → was listening, translate  →  

was translating, changes  →  will change, can‘t be → couldn‘t be, have educated → was taught, had 

wanted → wanted, came → was placed to, wanted to learning → wanted to learn, everyone learn  → 

everyone learns, born → were born, needs → has needed, came → come out, speaks → is spoken, 

call → is called, knows → know, said → have said, can‘t be tought → can‘t be taught, have settled  

→ have been settled, do measures → take meansure 

Yukarıdaki yüklemde yapılan hatalara baktığımızda katılımcıların bazen yüklemi gerçekleĢtiren 

kiĢinin tekil-çoğul halini (everyone learn → everyone learns) karıĢtırdığı ve o yüzden hata yaptıkları 

görünmektedir. Yine yüklemdeki zamanı yanlıĢ seçme (GeniĢ Zaman yerine Dili GeçmiĢ Zaman: 

don‘t know → didn‘t know), yüklemin edilgen yapıda olduğunu fark edememe (speaks → is spoken) 

ve yüklem için yanlıĢ fiil seçme (have educated → was taught) biçiminde hatalar yaptıkları 
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anlaĢılmaktadır. Sözü edilen hataları yapmalarının sebebi Ġngilizce dil bilgisindeki kuralları tam 

olarak oturtamadıklarından dolayı olabilir.  

(C)YanlıĢ Sözcük Seçimi: destruction → destroy, fight to → fight against,  speak as well → speak 

English as well,  was teenage → was teenager,  at Denizli → in Denizli,  humor → rumor,  special → 

speciality,  in politic → in politics,  youth → youngs,  study at English Language → study the 

English Language 

YanlıĢ sözcük seçimi hatalarının sözcüğün ad mı önad mı olduğunu (special → speciality) fark 

edememe, adı yanlıĢ tanıma (in politic → in politics), ad mı eylem mi olduğunu görememe 

(destruction → destroy), adı karıĢtırma (humor → rumor) Ģeklinde gerçekleĢtiği görünmektedir.  

Diğer taraftan yine, (D)YanlıĢ Zamir Kullanımı veya Eksiltili Zamir Kullanım (It → the usage of 

greenhause gas, Ø → it, that →  Ø, Ø → that (conjunction)); (E)Eksiltili Sözük veya Sözcük 

Silinmesi (Ø → all, Ø →in the past, Ø → that,  Ø → an important issue, Ø → of, does → Ø,  Ø → 

that, Ø → about, Ø → to (infinitive), Ø → or, Ø → too) yanlıĢlarının bilgi eksikliği veya dikkat 

noksanlığından kaynaklanmıĢ olabilir.  

Bilindiği üzere belirli tanımlık (the) Ġngilizcede olan fakat Türkçede olmayan bir kuraldır (Belirsiz 

tanımlık ‗a, an‘/‘bir‘ ise her iki dilde vardır; fakat her zaman örtüĢmemektedir. Örneğin Türkçede 

‗Ben öğrenciyim‘ derken belirsiz tanımlık kullanılmazken Ġngilizce ‗I am a student‘‘de olduğu gibi 

belirsiz tanımlık kullanılır). Dolaysıyla katılımcıların buna iliĢkin yaptıkları hataların sebebi bu 

olabilir. AraĢtırmadan kimi örnekleri vermek yerinde olacaktır. (F)YanlıĢ Tanımlık Kullanımı (the →  

a, universe →  the universe, whole World → the whole World, second mother language → a second 

mother language, same → the same, Ø → a, the important → important, Ø → the, the →  Ø, smallest 

member → the smallest member).  

(G)Ana dilsel hataya en iyi örneği ‗electric → electricity‘ örneğidir. Ana dilden yabancı dile bir 

aktarma söz konusudur. Sözcük her iki dilde de mevcuttur. Ancak yazılıĢları farklı olduklarından 

dolayı (biri sıfat diğeri ad görevinde) karıĢtırma meydana gelmiĢtir. Aynı Ģekilde Türkçede ‗Sınava 

girmek‘ iken Ġngilizcede ‗girmek değil‘ ‗almak‘/‘take‘ ile yapılır (entered the exam → took the 

exam), ana dil olan Türkçede anlamın yabancı dil olan Ġngilizceye direk aktararak yapılan çarpıcı bir 

hata da ‗ won the university exam → passed the university exam/got admittance/succeeded‘ 

örneğidir. Bu örnekte Türkçe düĢünülmüĢ Ġngilizce yazılmıĢtır. Çünkü Türkçede ‗kazanmak‘ fiili 

Ġngilizcedeki karĢılığı ‗win‘ Ģans gerektiren veya oyun konularında kullanılır. ‗Üniversite sınavını 
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kazandım‘ değil ‗Üniversite sınavında baĢarılı oldum‘ denir.  Yine Tükçedeki bulunma gösteren ‗-de, 

-da‘ ismin halini Ġngilizcede kullanma, (stay at there → stay there (abroad)); Türkçeden Ġngilizceye 

yanlıĢ ‗tekil-çoğul‘ aktarması yapma (two side → two sides); yanlıĢ sözcüğü seçme ‗was a good 

department → was a good subject‘ gibi hataların yapıldığı görünmektedir.    

ġimdi de Tümce Düzeyinde Yapılana Hatalara değinelim. 
 

   Table 2. Tümce Düzeyinde Yapılan Hataları 

Yapılan Hatanın Türü Sayısı Yüzdelik Oranı 

(A)Sözdizimsel Hatalar      1 %20 

(B)Aradilsel Tümce 

Hataları  

    2 %40 

(C)Ana dil hataları 

Sözdizimsel  

    2 %40 

TOPLAM                                                                                                                            5 100 

 

Tablo 2: Tümce düzeyinde yapılan hatlar 

Bu bölümde Sözdizimsel Hataları temsil eden ‗Climate change not only effects people but also 

animals…‘ örneğinde tümcenin öğelerinde yanlıĢlık yapılmıĢtır. ‗Ġklim değiĢikliği sadece insanları 

değil hayvanları da etkiler‘/‘The climate change effects not only people but also animals…‘olmalı. 

Hata ‗not only‘ öbeğinin fiilden sonrasına değil öncesine getirilmesinden kaynaklanmıĢtır. Tümce 

hatalarını gösteren baĢka bir alt grup ‗Ara dilsel Tümce Hataları‘ olmaktadır. Katılımcılardan birinin 

ürettiği Ģu cümle ne ana dil olarak Türkçeye ne de yabancı dil olarak Ġngilizceye uymaktadır: ‗That a 

person can speak a foreign language is important that person → that person is regarded as an 

important person who speaks a foreign langauge‘  

Tümce düzeyinde ana dilsel hata olarak üretilen iki tümceyi inceleyelim. ‗Some counties has lived 

with → some countries have lived with‘ tümcesi büyük olasılıkla Türkçeden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü ‗Bazı ülkeler onunla yaĢadı‘ tümcesinde ‗bazı ülkeler‘ öznesi çoğul ‗yaĢadı‘ yüklemi tekildir. 

Bu durumu (yüklemi tekil yaparak ‗has lived‘) Ġngilizceye aktarmıĢ olabilirler.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Üniversitede Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansında eğitim görmek üzere yoğunlaĢtırılmıĢ (haftada 20 

saat) Ġngilizce hazırlık sınıfını geçip birinci sınıfa baĢlayan ve ana dili Türkçe olan denek grubunun 
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kompozisyonlarında ana dilden kaynaklanan hataların olup olmadığı bu ampirik çalıĢmanın ana 

sorusunu oluĢturmaktadır. Örneklem grubu toplamda 2605 tane sözcük üretmiĢtir. Ana dilde yapılan 

hatalar dahil olmak üzere hem sözcük hem de tümce düzeyinde yapılan toplam hata sayısı 157‘dir.   

17 katılımcının ürettiği hatalarda ana dilden kaynaklı olanlara rastlanmıĢtır. Ana dilde 25 sözcük 

düzeyi; 2‘si tümce düzeyinde olmak üzere toplam 27 hata yapılmıĢtır. Bu da toplam hata içerisindeki 

oranı %17,04‘dir.  Ana dil sisteminin özelliklerini taĢıyan bu oran ana dilin yabancı dil öğretimindeki 

önemini ortaya koymaktadır. Demek ki katılımcılar sözü geçen oranda ana dilin baĢta sözcük olmak 

üzere dil bilgisi kurallarını karĢı dile/yabancı dil olarak Ġngilizceye aktarmıĢlardır. Böylelikle, 

çalıĢmanın baĢında öne sürdüğümüz ‗Bazı hatalar ana dil sisteminin yabancı dile aktarılması sonucu 

olacaktır‘ hipotezi doğrulanmıĢtır.    

AraĢtırmanın ikinci sorusu hataların daha çok sözcük düzeyinde mi yoksa tümce düzeyinde 

olacağıyla ilgiliydi. Hatalar daha çok sözdiziminden değil sözcük düzeyinde yapıldığı sonucuna 

varılmıĢtır. Sözcük düzeyinde yapılan hatalar toplam hataların %96.81‘e denk gelmektedir.  

‗Sözcük düzeyinde yapılan hatalar‘ baĢlığında yapılan hataların en büyük/yüksek oranını %33.55 ile 

‗YanlıĢ zaman seçimi veya yanlıĢ yüklem‘ ve %25 ile ‗YanlıĢ sözcük seçimi‘ oluĢturmaktadır. Bu 

ikisi toplandığında tüm sözcük düzeyinde yapılan hatalar %58.55 gibi bir oran çıkarmaktadır. Bu da 

hataların yarısından fazlasını oluĢturduğu için yabancı dil olarak Ġngilizce öğreten eğitimcilerin dikkat 

etmesi gereken bir nokta olarak karĢımıza çıkmaktır. 

Hatayı tespit etmek ve çözmek yabancı dil öğrenmesinde ve öğretilmesinde kolaylık sağlayacaktır. 

Bu amaçla öğretici hatanın tesadüfen mi yoksa sistematik mi yapıldığını belirlemelidir. 

YönlendirilmiĢ yabancı dil eğitiminde öğrencilere yazma (writing skill) yaptırırken hataların analiz 

edilmesi ve bunlara yönelik daha çok tatbikatın yapılması gerekmektedir.  

AraĢtırmanın güvenirliğini artırmak için yazılı üretim daha çok artırılmalıdır (Written production). 

Bundan baĢka, hata oranların daha iyi belirlenmesi için daha büyük bir örneklem grubunun devreye 

sokulması gerekmektedir. Bir baĢka değiĢle hataların temel alındığı araĢtırmalar gerçekleĢtirilirse 

öğrenmedeki sorunlu noktalar ve noksanlar belirlenebilecek, ona göre çözüm yolları 

geliĢtirilebilecektir. 

Bu bilimsel çalıĢmada ana dilin yabancı dil öğrenmesinde ve öğretilmesinde etkili olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Özellikle öğrenenler yetiĢkinse etkisi daha belirgin olduğu düĢünülmektedir. Yabancı 
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dil öğreten eğitimcilere ana dilin özelliklerinin farkında olmaları ve öğrenenlerin ürettikleri hataları 

belirlemek, sınıflandırmak, analiz edip ona göre bir daha yapılmasını engellemek gerektiği 

önerilmektedir. Bu yaklaĢımın yabancı dil öğrenme sorunlarını aĢmada yardımcı olacağı 

öngörülmektedir. 
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Özet  

Dünya Sağlık Örgütü‘nün 24 Mayıs 2021 tarihli açıklamasına göre dünya genelinde en az 115 bin 

sağlık çalıĢanının koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Türk 

Tabipler Birliği tarafından hazırlanan Covid-19 Pandemisinin 18 Ay Değerlendirme Raporunda, 

salgının ortaya çıktığı ilk günlerde Türkiye‘deki sağlık çalıĢanlarının kiĢisel koruyucu ekipmanlara 

(maske, dezenfektasyon vb.) ulaĢmasında sıkıntı yaĢadığı belirtilmiĢtir. YaĢanan sıkıntılardan dolayı 

sağlık çalıĢanlarının sağlıklarının tehlike altında oldukları ifade edilmiĢtir (Bahadır ve Nesanır, 

202131: 83). Bu durum ise, yeterli ekipmana sahip olamayan kurum ve kuruluĢlarda tedbirsizliğe yol 

açmıĢ, salgının bulaĢma riskini artırmıĢtır. Bu kapsamda bu çalıĢmanın asıl amacı, sağlık 

çalıĢanlarının kaynak yetersizliğinden yaĢadıkları problemlerin iĢ ortamından kaynaklanan tıbbi hata 

üzerindeki etkisini belirlemektir.  AraĢtırmanın evrenini 112 acil servislerinde görev yapmakta olan 

sağlık çalıĢanları oluĢturmaktadır. Kolayda ve kartopu örneklem yöntemi, Google Forms çevrimiçi 

anket aracılığıyla ile 421 sağlık çalıĢanına ulaĢılmıĢtır. Verilerin analizi için SPSS 23 paket programı 

kullanılmıĢtır. Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda kaynak kullanımının iĢ ortamından 

kaynaklanan tıbbi hata üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Beta= -

0.236, p<0.000). Bu sonuca göre, çalıĢanlar kurum kaynaklarını kullanım oranları ihtiyaçları 

dâhilinde arttıkça iĢ ortamından kaynaklanan tıbbi hata oranlarının azalacağı bulgulanmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Yeni Koronavirüs Salgını, Kaynak Kullanım Yetersizliği, Tıbbi Hata, 112 Acil 

Hizmetleri, Sağlık ÇalıĢanları  

                                                           
13 

Veri toplama sürecinde desteğini esirgemeyen sevgili öğrencim AyĢenur ÖndeĢ HATĠL‘e sonsuz teĢekkürlerimle.  
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The Effect of Resource Utilisation on Medical Error: 

A Study on Health Professionals within Emergency Services  

Abstract 

A report by the World Health Organisation on 24 May 2021 revealed that an estimate of 115 

thousand health workers worldwide lost their lives due to the coronavirus pandemic. The COVID-19 

Pandemic 18-Month Assessment Report prepared by the Turkish Medical Association disclosed that 

the health professionals in Turkey had difficulty obtaining personal protective equipment such as 

masks and disinfectants earlier in the pandemic. Due to these difficulties, the lives of health 

professionals were at risk (Bahadır and Nesanır, 2021: 83). This has caused negligence in institutions 

without sufficient equipment and risk of spreading the virus. Therefore, the main aim of this study is 

to determine the effects of the problems that health workers experience due to lack of resources on 

workplace-based medical error. The population of the study consists of health professionals in 

emergency services. Convenience and snowball sampling methods and Google Forms online 

questionnaires were used on 421 health professionals. The data were analysed through SPSS 23. The 

simple linear regression analysis showed that resource utilisation had a significantly negative effect 

on workplace-based medical error (Beta= -0.236, p<0.000). Consequently, it was discovered that an 

increase in health workers‘ use of institutional resources as needed would diminish workplace-based 

medical error.   

Keywords: New Coronavirus Pandemic, Insufficient Resource Utilisation, Medical Error, 

Emergency Services, Health Professionals 

1. GiriĢ 

22 Nisan 2020 tarihinde Türk Tabipler Birliği tarafından bir basın açıklaması yapılmıĢtır. Yapılan 

basın açıklamasında 24 sağlık çalıĢanın vefatının yanı sıra sağlık çalıĢanlarının çalıĢma koĢullarının 

zorluğu hakkında bilgiler verilmiĢtir. Tıbbi maske olmak üzere sağlık çalıĢanlarının bu süreçte 

sağlıklarını koruyacakları, temel koruyucu ekipmanların eksikliğinden bahsetmiĢlerdir. (Nesanır de 

diğ., 2021: 7), COVID-19 salgının baĢladığı ilk süreçlerde sağlık çalıĢanlarına kiĢisel koruyu 

ekipmanlarının eksikliği ifade edilmiĢtir.  Salgın sürecinde, koruyucu kaynaklara ulaĢılmaması iĢ 

görenlerin performanslarının düĢmesine sebep olabilmektedir. ĠĢ performansına dayalı meydana gelen 

olumsuz geliĢmeler ise, hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve bu durumda tıbbi hatalara 

sebep olabilmektedir (Partlak GünüĢen, 2017: 13).  Malpraktis olarak da adlandırılan tıbbi hata, tıbbi 
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uygulamalar esnasında bilgi-beceri noksanlığından ya da ihmal sebebiyle sunulan hizmet neticesinde 

bireylerin sağlığına verilen zarar anlamına gelmektedir (Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeleri, 2010: 

22). Bu nedenle bu araĢtırmanın temel amacı, sağlık çalıĢanlarının COVID-19 sürecinde kaynak 

kullanım oranları arttıkça tıbbi hata yapma eğilimlerinin az olacağı; kaynak kullanım oranları 

azaldıkça tıbbi hata yapma eğilimlerinin artacağı varsayılmaktadır. Bu çerçevede, “kaynak kullanım 

algısının tıbbi hata üzerindeki etkisi nedir?” araĢtırma sorusuna cevap aranmaktadır. AraĢtırma 

yazını tasarımda öncelikle araĢtırmanın varsayımını test etmek amacıyla araĢtırmanın yöntem kısmına 

yer verilecektir. Ardından ise analiz sonuçlarına yönelik değerlendirme yapılarak araĢtırmanın yazını 

sonlandırılacaktır.  

2. AraĢtırmanın Yöntemi 

2.1. AraĢtırmanın Tasarımı, Modeli ve Hipotezleri 

Bu araĢtırma sağlık kurumlarındaki kaynak kullanım algılarının tıbbi hata üzerindeki etkisi hakkında 

bilgi edinmek amacıyla gerçekleĢtirilmektedir. ġekil 1‘de araĢtırma modeli ve araĢtırmanın hipotezine 

yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın amacına uygun olarak toplanan verilerin analizleri kapsamında SPSS 

STATISTIC 23 paket programı ve AMOS 20 eklenti programı kullanılarak tıbbi hata ve kaynak 

kullanım değiĢkenine ait açıklayıcı ve doğrulayıcı 192aktör analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. En son 

olarak ise basit doğrusal regresyon analizi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

 

H1: Kaynak kullanım yetersizliğinin iĢ ortamından kaynaklanan tıbbi hata üzerinde anlamlı negatif 

yönlü bir etkisi vardır.  

2.2. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

Tıbbi Hata Nedenleri: AraĢtırma kapsamında, IĢık vd., (2012) tarafından oluĢturulan tıbbi hata 

nedenleri ölçeğinin iĢ ortamından kaynaklanan tıbbi hata alt boyutundan faydalanılmıĢtır. “Kısa 

zamanda çok sayıda hastayı tedavi etme baskısı” ve “çalıĢma saatlerinin uzun olması” Ģeklinde 

Kaynak Kullanımı  
Tıbbi Hata 

H1 
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örnek sorular sorulmuĢtur. Cevaplar 7‘li Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle 

Katılmıyorum → 7. Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğe ait Cronbach Alpha (α) kat sayısı 0.85‘dir.  

Kaynakların Kullanımı: Kaynakların kullanımı değiĢkeni soruları Güzelsoy (2004) tarafından yapılan 

araĢtırmadan alınmıĢtır. “Genel olarak Covid-19 sürecinde yeterli kaynak sağlanması” Ģeklinde 

örnek soru maddeleri bulunmaktadır. Cevaplar 7‘li Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle 

Katılmıyorum → 7. Kesinlikle Katılıyorum). Cevaplayılardan elde edilen olumlu soru kalıpları 

tersine çevrilerek analiz yürütülmüĢtür. Bu ölçek için α=0,892 olarak saptanmıĢtır 

2.3. AraĢtırmanın Katılımcıları  

Sağlık Bakanlığı etik kurulu tarafından 2021-02-28T13_09_14 sayılı izin ve GümüĢhane Üniversitesi 

Bilimsel Etik Kurulu tarafından 17.06.2020 tarihli 95674917-108.99-E.14995 sayılı iç yazılı ile 

araĢtırmaya ait izinler alındıktan sonra araĢtırma sürecine geçilmiĢtir.  

AraĢtırmanın evrenini 112 acil servislerinde görev yapmakta olan sağlık çalıĢanları oluĢturmaktadır. 

EkĢi vd., (2021)‘e göre, 37.231 kiĢi hastane öncesi 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapmaktadır. 

Kolayda ve kartopu örneklem yöntemi, Google Forms çevrimiçi anket aracılığıyla ile 421 sağlık 

çalıĢanına ulaĢılmıĢtır. BaĢ (2008: 40)‘e göre %95 güven aralığına göre 385 katılımcı nicel 

araĢtırmalar için yeterli olabilmektedir. Bu nedenle, araĢtırmanın gerçekleĢtirilmesi için katılımcı 

sayısının yeterli olduğu düĢünülmektedir.  

AraĢtırmanın demografik değiĢkenlerine göre, ele alınan cinsiyet değiĢkeni kapsamında  % 43.9 

oranında erkek (n=185), %56.1 oranında kadın araĢtırmaya katılmıĢtır.  YaĢ kapsamında %61.3 

oranında 18-25 yaĢ aralığında (n=258), %35.2 oranında 26-35 yaĢ aralığında (n=35.2), %3.6 oranında 

N015) kiĢi 36-45 yaĢ aralığında olarak ankete katılmıĢtır. Katılımcıların eğitim düzeyleri, %20.2 

oranında lise (n=85), %64.6 oranında Meslek Yüksekokul (n=272), %14 oranında fakülte (n=59), 

%1.2 oranında yüksek lisans (n=5) mezunudur. Katılımcıların çoğu %90 oranında personel 

pozisyonunda görev yapmaktadır (n=379). %8.1‘i orta kademi yönetici (n=34) ve %1.9 oranında üst 

kademe yönetiliği pozisyonunda görev yapmaktadır (n=8). Katılımcılar %70.5 oranında bekar 

(n=297) ve %29.5 oranında evli medeni durumuna sahiptir (n=29.5).   
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2.4. Geçerlilik ve Güvenirlik 

Tablo 1: AraĢtırmanın DeğiĢkenlerine ait Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör 1 Faktör 2 

TH1 0.948  

TH2 0.962  

TH3 0.963  

TH4 0.944  

TH5 0.944  

TH6 0.934  

KK1  0.845 

KK2  0.909 

KK3  0.911 

KK4  0.900 

KK5  0.930 

KK6  0.877 

Açıklanan Varyans 86.810 

Öz Değer 3.853 

Cronbach Alfa (Genel) 0.810 

Cronbach Alfa (Faktör Düzeyi) 0.955 0.982 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy  
 0.913 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square  
7375.334 

 

df 66  

Sig. 0.000  
 

AraĢtırmanın geçerliliği ve güvenirliği kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 

gerçekleĢtirilerilmiĢtir. Faktör analizleri için Kalaycı (2010), Gürbüz (2019) araĢtırmalarından 

faydalanılmıĢtır. Sonrasında Cronbach Alpha değerine bakılarak son olarak korelasyon analizi 

yapılmıĢtır.   

Tıbbi hata değiĢkeni ve kaynak kullanımı değiĢkenine yönelik gerçekleĢtirilen açımlayıcı faktör 

sonuçlarına göre, bu iki değiĢken iki farklı alt boyutta toplanmıĢtır.  Faktörün açıklanan varyansı 

%86.810. Öz değeri 3.853, güvenilirliği 0.810, KMO değeri 0.913ve bu faktörün Bartlett küresellik 

testine yönelik anlamlılık değeri ise 0,000 Ģeklindedir. Açımlayıcı faktör analizine ait sonuçlar Tablo 

1‘de sunulmuĢtur.  
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Tablo 2: AraĢtırmaya ait Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 x²\df GFI CFI IFI TLI AGFI RMSEA 

Kaynak Kullanımı 3.81 0.982 0.996 0.996 0.991 0.938 0.082 

Tıbbi Hata 3.16 0.982 0.994 0.994 0.988 0.947 0.072 

Çok Faktörlü Doğrulayıcı 

Faktör Analizi  
11.18 0.781 0.927 0.927 0.909 0.678 0.156 

Çok Faktörlü Doğrulayıcı 

Faktör Analizine ait 

ĠyileĢtirmeler 

4.411 0.916 0.977 0.977 0.970 0.869 0.090 

Uyum Ġyiliği Ġndeksleri ve 

eĢik değerleri  

3< 

x²\df 

<5 

0.90< 

GFI 

<0.95 

0.90< 

CFI 

<0.95 

0.90< 

IFI 

<0.95 

0.90< 

TLI 

<0.95 

0.90< 

AGFI 

<0.95 

0.05< 

RMSEA 

<0.08 

 

Tıbbi hata ve kaynak kullanımı değiĢkenine yönelik yapılan açımlayıcı faktör analizi sonrasında 

sırasıyla tek faktörlü ve çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. OluĢturulan modelde 

uyum iyiliği değerleri incelendiğinde kaynak kullanımı değiĢkenine ait CFI= 0.996, GFI= 0.982, 

IFI=0.996, AGFI=0.938, RMSEA=0.082, x²\df= 3.81 Ģeklinde elde edilmiĢ. Elde edilen bu değerler 

Gürbüz (2019: 34)‘e göre, model uyum indeksleri beklenen değerler arasında almaktadır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 2‘de sunulmuĢtur.  

Kaynak kullanımı değiĢkenine yönelik yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, uyum iyiliği 

değerleri incelendiğinde CFI= 0.994, GFI= 0.982, IFI=0.994, AGFI=0.947, RMSEA=0.072, x²\df= 

3.16 Ģeklinde elde edilmiĢ. Elde edilen bu değerler Gürbüz (2019: 34)‘e göre, model uyum indeksleri 

beklenen değerler arasında almaktadır. Yürütülen çok doğrusal faktör analiz neticesinde iki değiĢken 

bir arada incelendiğinde elde edilen sonucun gerekli uyum iyiliği sınırları arasında yer almadığı 

görülmüĢtür. Bu nedenle tıbbi hata değiĢkenine bağlı e1-e2 ile e5 ve e6 değerleri arasında, kaynak 

kullanımı değiĢkeni kapsamında e4 ve e6, e4 vr e5, e5 ve e6 arasında yeni bir kovaryans yapısı 

önerilmiĢtir. Önerilen kovaryans yapısı neticesinde istenilen sınırlar içerisindeki uyum değerlerine 

ulaĢılmıĢtır. Çoklu doğrulayıcı faktör analiz sonuçları Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Bu analiz sayesinde 

ulaĢılan sonuçlar, model ile veri arasındaki istenilen düzeye yakın olduğu görülmektedir (CFI= 0.977, 

GFI=0,916, IFI=0.977, AGFI=0,869, RMSEA=0,090, x²\df=4.411). 
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Tablo 3: AraĢtırmaya ait, Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Ortalama 
Standart 

Sapma 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Cinsiyet 1.56 0.49 1        

2. YaĢ 1.42 0.56 -0.08 1       

3. Gelir 1.83 0.52 -0.12* 0.36** 1      

4. Eğitim 1.96 0.62 0.09 0.15** 0.24** 1     

5. Pozisyon 1.11 0.37 
-

0.12** 
0.05 0.14** 0.04 1    

6. Medeni 

Durum 
1.29 0.45 -0.02 0.61** 0.31** 0.04 -0.06 1   

7. Kaynak 

Kullanımı 
3.66 2.08 -0.11* 0.05 0.08 0.08 0.15** 0.00 1  

8. Tıbbi 

Hata 
2.08 1.92 0.12* 0.01 -0.03 0.09* -0.03 0.01 

-

0.25**  

 

AraĢtırma kapsamında elde edilen demografik değiĢkenler (cinsiyet, yaĢ, gelir, eğitim, pozisyon, 

medeni durum), kaynak kullanımı (bağımsız değiĢken) ve tıbbi hataya (bağımlı değiĢken) ait 

ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayılarına dair analiz sonuçları Tablo 3‘de sunulmuĢtur.  

2.5. Doğrusal Regresyon Analizi Sonucu 

Kaynak kullanımı yetersizliği algısının (bağımsız değiĢken) çalıĢma ortamından kaynaklı tıbbi hata  

(bağımlı değiĢken) üzerindeki negatif ve anlamlı bir etkisi olup olmadığını (hipotez 1) test etmek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonucuna göre Tablo 4‘de gösterilen Model 1 anlamlı çıkmıĢtır 

(Beta= 0.378, p < 0.000). Bu duruma göre canlılığın birim odaklı proaktif davranıĢ üzerinde pozitif 

ve anlamlı bir etkisi vardır hipotezi doğrulanarak Hipotez 3b desteklenmiĢtir. Bu iliĢkide kontrol 

değiĢkenlerinden sadece gelirin  (Beta=0.148, p=0.010) bağımlı değiĢken üzerinde bir etkisinin 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Cinsiyetin (Beta = 0.160 p= 0.146), yaĢın (Beta= -0.059, p=0.567), 

eğitim durumunun (Beta=-0.090, p=0.136), iĢ görenin mevcut iĢ yerinde çalıĢma süresinin (Beta=-

0.103, p=0.094), pozisyonun (Beta=0.158, p=0.342) , medeni durumun (Beta=0.030, p=0.820) 

Ģeklinde birim odaklı proaktif davranıĢ değiĢkeni üzerinde etkisi olmadığı görülmüĢtür.  
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Tablo 4: Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımsız DeğiĢkenler 

Bağımlı DeğiĢken 

Tıbbi Hata 

 
Model 1 

(Hipotez 1)  

 Sabit 6.800 [4.105]*** 
 

Kontrol DeğiĢkenleri   
 

Cinsiyet 1.615  [0.302] 
 

YaĢ   0.555 [0.118] 
 

Gelir  -0.977  [-0.191] 
 

Eğitim      2.397 [0.365]** 
 

Pozisyon 0.416  [0.103] 
 

Medeni Durum 0. 067 [0.017] 
 

Temel DeğiĢken   
 

Kaynak Kullanımı -5.332 [-0.236]*** 
  

Sonuç 

Hastanelerde görev yapmakta olan sağlık çalıĢanlarına, ―COVID-19 sürecinde yaĢamıĢ oldukları 

temel problem nedir?‖ sorusu sorulmuĢtur. Elde edilen cevaplardan birisi, hastaneye gelen koruyucu 

ekipmanların depolandığı, çalıĢanlara verilmesi gereken koruyucu ekipmanların yeterli sayıda 

verilmediği fakat hastane kayıtlarına göre, koruyucu ekipmanların çalıĢanlara yeterli sayıda 

dağıtıldığı Ģeklinde bir kayıt oluĢturulduğu bilgisine ulaĢılmıĢtır. Bu durumun ise, çalıĢanların hata 

yapma ve COVID-19 salgınına yakalanma korkusunu arttırdığı öğrenilmiĢtir. Türkiye genelinde, aynı 

algının mevcut olup olmadığını belirlemek amacıyla bu araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda, 

bu araĢtırmanın temel amacı, kaynak kullanımının tıbbi hata üzerindeki etkisini incelemektir. Bu 

amaçla, 112 acil hizmetlerinde görev yapmakta olan 421 sağlık çalıĢanı araĢtırmanın örneklemi 

olarak ele alınmıĢtır. Kartopu ve kolayda örneklem yöntemi temelinde çevrim içi anket yöntemi 

aracılığıyla veri toplanılmıĢtır. ―COVID-19 sürecinde, kurumlarda iĢ görenlerin algılamıĢ oldukları 

kaynak kullanımının iĢ ortamından kaynaklanan tıbbi hata üzerindeki etkisi nedir?” araĢtırma 

sorusuna cevap aranmıĢtır.  

Yürütülen araĢtırma sonucunda, COVID-19 sürecinde yeterli kaynağın kullanılamamasının iĢ 

ortamından kaynaklanan tıbbi hata algısını artırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  Bu sonuca göre, 
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çalıĢanların kurum kaynaklarını kullanım oranları ihtiyaçları dâhilinde arttıkça iĢ ortamından 

kaynaklanan tıbbi hata oranlarının azalacağı bulgulanmıĢtır. Ġki değiĢken arasında negatif yönlü bir 

iliĢki tespit edilmiĢtir.  

Örgütsel sapma olarak nitelendirilen, sağlık çalıĢanlarının sahip olduğu hakların onlara verilmemesi 

yönetimsel bir problemdir.   Bu denli önemli bir yönetimsel problem, iĢ görenlere olumsuz yönde 

yansımaktadır. Bu olumsuzluk ise, kurumun itibarını azaltacak, iĢ süreçlerinde hata oranlarının 

artmasına sebep olacak bir döngüde sağlık hizmeti veren kuruma olumsuz bir yönde yeniden 

yansıyacaktır. Bu nedenle uygulama sürecinde yöneticilerin bu konuya özen göstermesinin önemli bir 

unsur olacağı düĢünülmektedir.  
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Astract 

According to last years, the increasing number of tourists is growing sharply in our region, especially 

in the coastal city of Adjara and the settlements adjacent to the coastline; We aimed to investigate 

how much tourists and visitors are interested in visiting mountainous Adjara regarding interest 

mountain tourism.  Accordingly, we reviewed the Department of Tourism and Resorts of Adjara's 

statistical data and reports. We aimed to understand the information-sharing services are used mainly 

by providers. In our study, fifty respondents have participated. The study indicated that 91.7% of 

providers share the information with social networks, mainly Facebook is the most popular and takes 

first place (100%). Notably, the visitors receive the required information primarily by social networks 

(83.3 %); Notably, 53.3% of respondents participate in the local exhibitions and 10.6 % in 

international exhibitions regarding Tourism. We have thought that promoting the tourism 

development in the mountain Adjara needs more activity regarding innovative technologies; 

moreover, it provides more opportunities to disseminate required information. 

Keywords: Mountain tourism, visitors, social networks 
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Introduction 

The development of regional tourism in the country is particularly noteworthy in terms of promoting 

the tourism business. Studies have shown that tourism is a cornerstone of economic development in 

many areas. Moreover, tourism development directly affects the country's competitive business, both 

in developed and developing countries (Song et al., 2012,  Bhuiyan et al., 2013,   Bhuiyan et al., 

2013). Against the background of complex challenges in globalization, given the existing trends and 

approaches, regional tourism development is vital for Georgia for the region to maintain the 

sustainability of the national economy. 

Moreover, with its diverse natural and historical-cultural resources, Georgia provides wide 

opportunities for tourism development (Telfer & Sharpley, 2007). Tourism is one of the priority 

business areas in many world countries (Jaya Aziz, 2019), including Georgia. Consequently, special 

attention has been paid to its development in recent years, resulting from which the dynamics of its 

development have changed substantially. In addition to the above, tourism has a significant impact on 

the sustainable development of society(Liu, 2003,  Kiper, 2013), Improving one's material condition 

and satisfying one's spiritual needs. According to studies, innovative ways of utilizing local resources 

are mainly used to deliver tourism in most regions. (Romão et al., 2013). From the perspective of the 

region's development, historically and culturally significant places are also important, the maximum 

involvement and use of which provides wide opportunities for both foreign and local visitors. 

Consequently, new development opportunities are created in the long-term period(Hoppen et al., 

2014). 

Proper development of tourism contributes to its sustainability, which in turn further strengthens 

cooperation with various international tourism companies and local government representatives; this 

relationship is significant in overcoming a wide range of challenges. Healthy ongoing processes, in 

turn, help maintain competitiveness. თhe sustainable development of tourism and its competitiveness 

is greatly influenced by the quality of the environment and the attractiveness of existing resources. 

Preservation of natural and cultural heritage is essential in this regard. These issues are considered an 

essential precondition for tourism development (Angelkova et al., 2012).   Particularly relevant in the 

field of mountain tourism are issues related to sustainability, which is based on the three-dimensional 

mountain innovation model (MDIM), according to which the development of tourism depends on ¬ 
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Considering the possibilities of the environment with the introduction of various innovations Socio-

cultural, natural, political, legal, technological, etc. are especially noteworthy. Issues. For example, in 

the mountainous areas of Slovenia and Switzerland, it was relatively easy to tap into innovative 

opportunities, which in turn facilitated greater development opportunities. According to a survey of 

88 managers, it is plausible that the stages of tourism development indicate significant differences in 

terms of the level of innovation and the appropriate environment. Mountain destinations in 

Switzerland and Austria differed from each other in almost all respects. Such studies are of particular 

importance in determining the right tourism policy. In particular, it helps the government solve the 

existing problems that determine the sustainable development of tourism, which may be a hindering 

factor.(Kuščer et al., 2017).   

As for the possibility of a mountainous region and its maximum number of tens is a challenge for 

many countries because those interested in the mountainous region are constantly growing because 

most tourists are attracted by nature (Christie et al., 2014). Moreover, the mountain routes offer 

visitors a unique opportunity in many directions  (Tourism, UNEP, 2007).  (Hull & Richins, 2016).   

The development of information technologies has had a significant impact on the dynamics of 

tourism development. All processes have led to the transformation of the tourism industry, which 

aims to adapt to individual needs as much as possible. In addition to the above, tourism is an essential 

catalyst for economic development. Especially noteworthy is the fact that the number of tourists 

wishing to travel to the mountainous region is growing in the world.(Michopoulou & Buhalis, 2013). 

Given this fact, the correct identification of tourism potential and the definition of sustainable policies 

is a significant challenge for the international tourism market. In addition to the above, the creation of 

international corporations is significant. 

Given that in the context of globalization, tourism is a significant area of national interest. 

Accordingly, the need for a national and regional development plan and an international trade 

strategy becomes clear (Small et al., 2012). Proper management and management of competition 

issues is essential, which in turn will contribute to the popularization and progress of local tourism. 

Within the possibilities of restoring the potential of tourism, it is essential to identify viable solutions.  

Which in turn, contributes to the formation of new organizations, the development of innovative 

approaches, which are achieved in general by strengthening economic activities based on cooperation 

between companies, institutions, government agencies. Due to the above, tourism clusters, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213078018300422?casa_token=BS0KxQ_gvqMAAAAA:H-eDYmnRjF02jmol7xP8nXqePBn_Uo6iQ1jz2Uliq8QGWOa-JYjU_RAvumEuZ9k-0lBRX8OKvA#bib58
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association forms, tour operators, travel agents/tours, guides, tourism, leisure industries, transport 

companies, universities can be established in tourism. Local and national suppliers, institutions, work 

together when needed but at the same time compete with each other (Fundeanu, 2015).   

It should be noted that the existence of a mechanism to ensure equal socio-economic development of 

the mountainous regions of Georgia and, consequently, mountainous Adjara is based on the main law 

of the country "The Constitution of Georgia And demographic development. The law creates special 

conditions for the development of mountainous regions. Accordingly, the Law of Georgia on the 

Development of Mountainous Regions was adopted by the Parliament of Georgia in 2015. The 

purpose of this law is to define benefits for stimulating the socio-economic progress of the 

mountainous regions guaranteed by the Constitution of Georgia, which ensures the well-being of 

people living in the mountainous regions, raising living standards, promoting employment, improving 

social and economic status. An essential precondition for sustainable tourism development in the 

mountainous regions Law of Georgia on Mtirala National Park creates a significant opportunity to 

develop mountainous Adjara tourism. In order to preserve the unique biological and landscape 

diversity of the Autonomous Republic of Adjara, to ensure the long-term protection of Colchis forest 

ecosystems, ecological security and development of eco-tourism and recreational activities in the 

natural environment within the borders of Kobuleti, Khelvachauri and Keda 15698.8 hectares) to be 

granted the status of a protected area category - National Park - and to be called Mtirala National 

Park. 

It is also noteworthy that under Article 5 of the Law of Georgia on the Status of Protected Areas, 

Kintrish was granted the status, area and boundaries of protected areas.   

The above-mentioned legal framework, which defined the status of Mtirala National Park, 

Machakheli National Park and Kintrishi Protected Area, geographically covered most of the 

mountainous Adjara in terms of tourism development and created a good precondition for the 

creation of both tourism infrastructure and tourism products. For the development of mountain 

tourism, ―the leading role is given to the unique natural healing resources of the country. Georgian 

resorts and resorts have always attracted numerous tourists and vacationers. They still have to play a 

crucial role in turning tourism into a leading sector of the country's economy.   

Thus,  there is a good legal precondition for tourism development in mountainous Adjara to ensure 

the development of the inclusive economy of the region and other sectors. Accordingly, we were 
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interested in the interest of the sights of mountainous Adjara by tourists and visitors in the Adjara 

region. Accordingly, we have reviewed the 2017 Local Visitors Market Study of the Autonomous 

Republic of Adjara conducted by the Department of Tourism and Resorts of the Autonomous 

Republic of Adjara. We combined and brought the average arithmetic data of the whole year) Batumi 

63.68%, Kobuleti 13.86%, Khulo 3.65%, Keda 8.59%, Khelvachauri 7.1%, Shuakhevi 3.1%.  

(http://adjara.gov.ge/branches/description.aspx?gtid=750588&gid=7#.YCp9fGgzaUl) 

According to the statistics provided by us, the number of local visitors in the mountainous region 

does not even reach 10%. And the report of the Department of Tourism and Resorts of Adjara reveals 

that international visitors to mountainous Adjara In 2017, the number of visitors to highland Adjara 

increased. Last year, 46,6 thousand visitors visited family hotels, tourist facilities and museums on 

the popular tourist routes of mountainous Adjara, which is 98% more than in 2016. Last year, the 

tourist routes of Machakhela, Keda and Khulo with their tourist places and sights were popular with 

the visitors.  The most visited 20, 3 thousand wine cellars and tourist sites in Keda, 18 626 visitors 

visited Khulo and 7, 7 thousand Machakhela visited. The number of visitors has increased by 32% in 

the museums on the routes in highland Adjara. 15,6 thousand people visited Machakhela, Khulo, and 

Keda museums during the year. There is an increase in visitors to food outlets and tourist facilities as 

(well.http://adjara.gov.ge/branches/description.aspx?pid=1351&gid=7&ppid=334#.YCqDkWgzaUk). 

The data show that out of 151.4 thousand visitors, only 46.6 thousand visited Upper Adjara, which is 

3.7 percent of the total number of visitors, while it has much more potential if we consider that the 

demand for mountain tourism in the international tourism market is growing every year. , By 

improving the existence of appropriate infrastructure and services, it is possible to achieve a 

significant increase in the number of visitors. They reviewed data to prove that the intensity of 

tourists visiting the sights of Upper Adjara is low; based on the above, we were interested in what 

means are used by tourism service providers to spread information about the sights of Upper Adjara.  

Research material and methodology. A special questionnaire was prepared during the research 

process. The study involved 50 respondents who represented tourism service providers and guides. 

The obtained material was processed statistically.  

Results and discussion. In terms of tourism development, it is a particularly interesting issue to study 

the source of information dissemination, as Fig. 1. It shows that social networks play an essential role 

in terms of information dissemination. In particular, 91.7% come from social networks. In addition to 
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the above, friends and relatives (43.8%), guides (37.5%), taxi drivers (37.5%), Department of 

Tourism of the Autonomous Republic of Adjara (35.4) (Fig. 1) play an essential role in disseminating 

information. 

  

 

 

Pic. 1.  Source of information about the tourist product. 

1. Social networks; 2. Friends / relatives; 3. Magazines/newspapers 4. Brochures; 5. Travel 

companies; 6. Guides; 7. Taxi drivers; 8. Tourism of the Autonomous Republic of Adjara; 9 other. 

In addition to the above, it is also interesting to note that tourism product providers are mostly 

registered on Facebook (Fig. 2.).  From the social networks presented by us, Facebook takes the first 

place. In particular, its percentages are 100%. After Facebook, it turned out to be the most popular 

Instagram. As the research showed, 66% of the users of this social network are registered. It should 

be noted that one of the most popular sites is not so important - Bookingom, which is an excellent 

opportunity for accommodation facilities and its percentage is 27.7%, while the percentage of those 

registered on other social networks looks like this: Linked-in 10.6%, Twitter 6.4% and other social 

networks 21% (Fig. 2.).  
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Fig. 2. Registration of travel companies on social networks 
 

Fig. 3. shows the questionnaire results "Which social network do you actively use to spread 

information?" It turned out that even though 100% of the respondents are registered on Facebook, 

Only 93.8% use the mentioned social network for advertising their tourism products, while 

Instagram only 37.5%, and other social networks 18.8%, Linked-in 4.20%, Twitter 2.1%. 3. 

 

Fig. 3. Actively used social networks 

Our area of interest was also to study which country representatives are interested in the tourist 

products of mountainous Adjara; the result of the mentioned research is presented in Fig. 4, where 



207 
 

the visitors of which country are the users of the tourist facility were interviewed. It turned out that 

the representatives of the post-Soviet country occupy the first place and their percentage is 64.6%. 

Tourists from Europe 62.5% occupy the second place and the most important place is taken by 

domestic tourism and its percentage is 52.1, which suggests the prospects for strengthening the 

development of domestic tourism in the direction of mountainous Adjara. As for the number of 

visitors from Asia, its number is 37.5% and the other 12.5% (Fig. 4) 

 

          Fig. 4. Users of the tourist facility 
 

1. Local residents; 2. Representatives of the post-Soviet country; 3. Tourists to Europe; 4. 

Tourists from Asia 5. etc. 

The survey provides interesting information about what suppliers think, about which visitors 

receive information about them through which source, found that social networks 83.3%; 2. Friends 

/ relatives 43.8%; 3. Magazines / newspapers / brochures 8.3%; 4. TV shows / tourism exhibitions 

8.3% 5. Travel companies 47.9%; 6. Guides 47.9%; 7. Taxi drivers 14.6%; 8. Department of 

Tourism and Resorts of the Autonomous Republic of Adjara 31.3; 9. Other 14.6% (Fig. 5).  
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Fig. 5. A means of finding information for tourists. 

1. Social networks; 2. Friends / relatives; 3. Magazines / newspapers / brochures; 4. TV shows / due 

to tourism; 5. Travel companies; 6. Guides; 7. Taxi drivers; 8. Tourism of the Autonomous Republic 

of Adjara; 9. Other 
 

 

One of the survey goals was to determine whether there were repeat visits and found that 91.7% of 

the respondents answered negatively to this question and 8.7% answered positively. We think this 

fact deserves attention. In particular, it is exciting to see the participation of visitors to appreciate this 

process fully. Their impressions and evaluations of the tourist trip, the services received will allow us 

to identify gaps and problems in the tourist service. 

We receive information about the factors determining the return visit. In Fig. 6, where tourism 

product suppliers think that the repeat visit was caused by the following factors: 1. Service 54.5%; 2. 

Location 45.5%; 3. Tourist activity 27.3; 4. Sights / Sights 59.1%; 5. Another 6.8%.  
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Fig. 6. Probable condition for a repeat visit 

1. Service; 2. Location; 3. Tourist activity; 4. Sights / Sights; 5. Other 

 

Our area of interest was also the participation of travel companies in current events. In particular, 

according to local international events (tourism exhibitions), the survey showed that only 53.3% of 

respondents participate in local exhibitions, and 10.6% in international exhibitions.  

Conclusions: Based on the research 1) In promoting tourism development, it is essential to introduce 

innovative technologies within the existing opportunities and implement its support measures, which 

provide more opportunities in terms of disseminating information. 2) It is desirable for state bodies 

and local self-government institutions to implement and stimulate tourism projects in the mountains 

of Adjara, and the Department of Tourism and Resorts of Adjara should promote mountain tourism, 

both within the country and internationally. 
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Abstract  

The article deals with the problem of detecting shifts in the perception of the concept of ―freedom‖ in 

the British and American associative-verbal network.  

The study of the concept of ―freedom‖ has always been one of the central topics in different fields of 

thought. The fact that in most societies ―freedom‖ is one of the most important social and cultural 

values determines the significance of the research topic. 

Detection of the shifts in the essence of the concept provides an opportunity to observe the dynamics 

of linguistic consciousness, more precisely, to observe the changes in the ideals, principles of 

perception, values, and spiritual orientation of the linguo-cultural community.  

The research of the associative continuum of the concept of ―freedom‖ has been implemented by 

applying the method of constructing the associative field on the basis of the analysis of the results of 

the free associative experiment aimed at revealing respondents‘ (English native speakers) reactions to 

the stimulus ―freedom‖.  

Keywords: Freedom; Shifts; Associative Continuum; Dynamics of Linguistic Consciousness; 

Psychological Reality; Extra Linguistic Realities. 
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I. INTRODUCTION  

No one can deny the fact that language and thought are inextricably linked in a variety of ways. 

However, there is a considerable dispute concerning the idea that each language has its own influence 

on the thoughts and actions of the speaker. 

Shifts in the language frequently cause shifts in our cultural ideals. Culture and language are 

intricately connected. Language is related to all features of human life in society. And comprehension 

of the surrounding culture is the key to understanding human values with the help of the language.  

Linguo-culture has three interrelated dimensions: the semantic–pragmatic dimension, the poetic 

dimension, and the identity dimension. These dimensions are traditionally studied in relation to 

languages in cross-cultural semantics or cultural linguistics (Risager, 2019).  

The article focuses on and specifies the relationship between the linguistic dimensions of the concept 

of ―freedom‖ in the American and British linguo-cultures.  

Edinburgh Associative Thesaurus of English — EAT and The University of South Florida word 

association, rhyme, and word fragment norms are applied to analyzing the associative characteristics 

of the concept of ―freedom‖.  

 

II. RESEARCH METHODOLOGY  

The research of the associative continuum of the concept of ―freedom‖ has been implemented by 

applying the method of constructing the associative field on the basis of the analysis of the results of 

the free associative experiment. Along with the mentioned method, we have conducted the research 

by applying the methods of conceptual analysis, analysis of definitions depicted in English 

dictionaries, interpretive analysis, statistical analysis, and introspection. 

Having applied the above-mentioned research methods, the associations of the concept of ―freedom‖ 

in the American and British linguo-culture were divided into the following groups: 

1. Synonymous and antonymous reactions, adjacent concepts; 

2. Associations having historical, cultural, social and political connotations; 

3. Perceptions of freedom; 

4. Precedent phenomena; 
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5. Clichés and word agreements; 

6. Views; 

7. Individual associations. 

The discussion of these groups provided an analysis of the three-dimensional structure of the concept. 

The ideas required to construct the conceptual components of the concept were identified in the 

following groups: ―Synonymous and antonymous reactions, adjacent concepts‖, ―Associations having 

historical, cultural, social and political connotations‖, ―perceptions of freedom‖, ―Clichés and word 

agreements‖ and ―views on freedom‖.  

The group of "precedent phenomena" includes conventionally related word agreements, which belong 

to the national cognitive space. These types of reactions are formed on the subconscious level of the 

respondent in a situation where a stimulus from memory often triggers a familiar text. It‘s worth 

mentioning that precedent phenomena represent phonetic associations; in this case, no appeal is made 

to the intellectual aspect of the precedent situation or the precedent text. The data frame of precedent 

phenomena is stored in the collective cognitive spaces of a particular linguo-culture.  

The frequency of the use of precedent phenomena is characterized by: 

8. Statue of liberty (British linguo-culture - 36%; American linguo-culture - 64%); 

9. Liberty Bell (British linguo-culture - 18%; American linguo-culture - 82%); 

10. Freedom, equality, and brotherhood (British linguo-culture - 93%; American linguo-culture - 

7%). 

The mentioned precedent phenomena were settled in the British and American linguo-cultures and 

became full-fledged elements of the national mental space. 

The analysis revealed that most of the precedent phenomena are related to the element of "freedom" 

(British Linguo-Culture: statue - 57, diabolical - 43; American Linguo-Culture statue - 58, lady - 15, 

torch - 4, monument -2, bell - 21). 

The repertoire of key ideas through which the concept of "freedom" is semantized is as follows: 

11. Freedom as a condition against imprisonment; 

12. Freedom as an anti-slavery condition; 

13. Freedom as a protection of human and state rights and freedoms; 

14. Freedom as to leave any place, to go; 
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15. Freedom as an absence of restrictions; 

16. Freedom as an absence of obligations; 

17. Freedom as a condition of not being married or divorced; 

18. Freedom as an adulthood; 

19. Freedom as an absence of prohibition; 

20. Freedom as a condition of having money; 

21. Freedom as tranquility; 

22. Freedom as disorder, lawlessness; 

23. Freedom as a choice; 

24. Freedom as unceremoniousness; 

25. Freedom as lightness. 

In the British and American linguo-cultures, freedom is understood in contrast to prison, jail, and 

paternity. The meaning is mainly actualized through the lexeme - "freedom". Our respondents also 

perceive freedom as the absence of the barriers to restraint, narrowness, breathing and movement 

(British Linguo-Culture: bondage, spacious; American Linguo-Culture: bondage, relief, etc.) 

In the British and American linguistic consciousness, the concept of ―freedom‖ is understood as an 

anti-slavery condition (British Linguo-Culture: chains, slavery; American Linguo-Culture: slavery). 

For respondents, freedom is associated with the ability to leave a place (British Linguo-Culture: 

release; escape; away; out of; American Linguo-Culture: release; escape; flee, etc.) It should also be 

noted that the British and Americans focus on individual efforts in the process of gaining human 

freedom. 

For many people, freedom is associated with rights and democratic values, the rule of law and the 

state (British Linguo-Culture: democracy; democratic; independent; independence; justice; rights; 

vote; American Linguo-Culture: democracy; independent; justice; rights). 

In addition to political, social, and legal freedoms, some respondents associate freedom with 

"existential" freedom. For this type of respondents, freedom is associated with the lack of 

commitment (study, work, family) and leisure (rest, boredom, fun, summer, etc.) (British Linguo-

Culture: holidays; holiday; leisure; vacation; weekend; American Linguo-Culture: fun, summer, 

outdoors, etc.). 
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Representatives of the British and American Linguo-Cultures also linked freedom to adulthood and 

the opportunity to live independently (British linguo-culture: twenty-one; adults; apartment; bedsit; 

adult; American: linguo-culture: apartment, etc.) 

In the British and American Linguo-cultures, freedom is also associated with freedom of choice: 

choice; choose. 

In addition to these associations, English-speaking respondents emphasized the link between the 

concepts of ―freedom‖ and ―anarchy‖. 

Thus, two views on freedom emerged among the reactions: liberal - socially oriented freedom (―law‖ 

and ―freedom‖) and "common" freedom - a view determined by the personal, individual, hedonistic, 

selfish perception of freedom. 

Hence, the repertoire of the concept of ―freedom‖ is quite diverse and includes both dynamic and 

static views: British linguo-culture - climbing, flying, running, train, bird, falcon, with the wind, 

glide, sailing, cart, jump, sprinted, animals, deer, lions, wind, wild; American linguo-culture - bird, 

gull, seagull, sail, sailing, wind, flying, flight, car, jeep, vehicle, hike, freeway.  

The following elements are distinguished by the highest degree of frequency in the conceptual 

repertoire of the concept: 

1. Air: gave it a blazing air of freedom and dcflance (H. B. Stowe);  

2. Wind: with the wind; Thou shalt be free/As mountain winds: but then exactly do/All points of my 

command (W. Shakespeare);  

3. Birds: flight, glide, bird, falcon, gull, seagull; In feeling I was but a child, /When first we met - 

one year ago, /As free and guileless as the bird, / That roams the dreary woodland through (A. I. 

Menken);  

4. Sea and Ocean: ocean, iceberg, sail, sailing; Thine is the heritage of simple things, / The untasked 

liberty of sea and air (S. W. Mitchell);  

5. Space: field, space, pasture, plains, room, freeway. 

Freedom is precious to all. Man demands and expects freedom, man strives and fights for freedom: 

British linguo-culture - fighter, fighters, fight, attain, victory; American linguo-culture - struggle, 

fighter, bravery. 
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People protect and take care of freedom: British linguo-culture - defend, defender; American linguo-

culture - shelter. 

Freedom is relative, limited, rare and intertwined with other factors: British linguo-culture - 

impossible, nothing, nowhere; American linguo-culture - mutual, ideal, responsibility. 

Sometimes freedom is associated with the burden: ills. 

In general, freedom as a whole is perceived as a positive phenomenon associated with other positive 

concepts: harmony, betterment. 

Some intersection of positive characteristics is observed with the elements such as: ocean, life, alive, 

life, happiness, hope, youth, love. 

In our view, two main indicators are important for the conceptual analysis considering the 

quantitative characteristics of the stimulus: the entropy (level of uncertainty) of the structure of 

reactions to the stimulus and the coefficient of semantic correlation of the linguistic objectivators of 

the concept. 

The highest level of cognitive correlation was observed between the lexemes "freedom" and "liberty" 

confirming the following fact: these elements function as the core linguistic objectifiers of the 

concept of "freedom". 

 

III. CONCLUSION 

The concept of "freedom" is one of the basic concepts represented as a symbol. The essence of the 

concept of "freedom" lies in the binary contradiction between "freedom" and "non-freedom". The 

concept of "freedom" is actualized in a transitional, marginal situation. 

The concept of "freedom" is characterized by the following markers: 

1. wind, sea, ocean, bird, flight, breath, open space, etc.; 

2. Opportunity to behave the way you want; No restrictions; The opposite of slavery, captivity, 

imprisonment, bondage; 

In the consciousness of English-speakers: 

1. Correlation between the concepts of "freedom" and "right" has been revealed;  

2. Contradiction of the concept of "freedom" with the concept of "slavery" has been fixed; 
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3. The need for individual effort to gain freedom has been emphasized. 

Therefore, we can consider that the concept of "freedom" is actualized in a transitional and marginal 

situations. 
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Özet  

Ġnsanların sağlığı için baĢka bir bölge veya ülkeye gitmeyi tercih ettiği sağlık turizmi alanında 

özellikle son zamanlarda çok sayıda çalıĢma yapılmaktadır. Bu çalıĢma, Ġç Anadolu Bölgesine 

yönelik sağlık turizmi alanında yazılmıĢ 2006-2020 yıllarına ait lisansüstü ve doktora tezlerinin 

incelenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda yayınlanmıĢ olan tezler; türüne, yılına, 

yayın dillerine, üniversitelere, anabilim dallarına ve enstitülere göre içerik analizi yapılarak 

sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca, temel konu alanları belirlenmiĢ ve baz alınan örnekleme yönelik bilgiler 

verilmiĢtir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tez veri tabanından ―Sağlık Turizmi‖, ―Termal Turizm‖, 

―Medikal Turizm‖, ―Engeli Turizmi‖ ve ―YaĢlı Turizmi,‖ anahtar kelimeleri kullanılarak tarama 

yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 24 yüksek lisans, 2 doktora tezi olmak üzere toplam 26 adet teze 

ulaĢılmıĢtır. Yapılan tezlerin %92,3‘ünün yüksek lisans tezi olduğu, %7,7‘sinin doktora tezi olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yazıldıkları dil bakımından ele alınan tezlerin 25 (%96,15) tanesinin Türkçe, 1 

(%3,85)‘inin Ġngilizce yazıldığı görülmüĢtür. En çok çalıĢmayı Konya Selçuk Üniversitesinin yaptığı 

sonucuna ulaĢılmıĢ, yayınlanan tezlerin çoğunluğunun ise termal turizm alanında gerçekleĢtirilmiĢ 

olduğu, genellikle müĢteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi bakımından konuların ele alındığı 

görülmüĢtür. ÇalıĢmalarda çoğunlukla anket veri toplama aracının kullanıldığı ve çalıĢılan örneklem 
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grubunun genellikle sağlık tüketicilerinden oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın sağlık 

turizmi alanında çalıĢma yapacak olan öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olacağı 

düĢünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Ġç Anadolu Bölgesi, Ġçerik Analizi, Yüksek Lisans Tezleri, 

Doktora Tezleri  
 

Content Analysis of Thesis Made Between 2006-2020 in The Field of Health Tourism to The 

Central Anatolia Region 

Abstract 

In the field of health tourism, where people prefer to go to another region or country for their health, 

there have been many studies recently. This study was prepared for the purpose of examining the 

graduate and doctoral theses of the years 2006-2020 written in the field of health tourism for the 

Central Anatolia region. Theses published for this purpose; It was classified by content analysis 

according to type, year, publication languages, universities, departments and institutes. In addition, 

basic subject areas were determined and information about the sample based on was given. The thesis 

database of the Council of Higher Education (YÖK) was searched using the keywords "Health 

Tourism", "Thermal Tourism", "Medical Tourism", "Tourism for the Disabled" and "Tourism for the 

Elderly". As a result of the research, a total of 26 theses, including 24 master's and 2 doctoral theses, 

were reached. It was determined that 92.3% of the theses were master's thesis and 7.7% were doctoral 

thesis. It was seen that 25 (96.15 %) of the theses, which were handled in terms of the language in 

which they were written, were written in Turkish and 1 (3.85%) were written in English. It was 

concluded that Konya Selcuk University did the most work, and it was seen that most of the 

published theses were carried out in the field of thermal tourism, and the subjects were generally 

discussed in terms of customer satisfaction and service quality. It was determined that the survey data 

collection tool was mostly used in the studies and the sample group studied was generally composed 

of health consumers. It is thought that this study will help students and academicians who will work 

in the field of health tourism. 

Keywords: Health tourism, Central Anatolia Region, Content Analysis, Master Theses, Doctoral 

Theses. 
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GiriĢ 

KiĢilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmak maksadı ile bir baĢka ülkeye yapmıĢ oldukları 

uluslararası seyahatler sağlık turizminin tanımını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda sağlık hizmetini 

sunanların sağlık hizmetleri vermek amaçlı yapmıĢ oldukları seyahatler de sağlık turizminin içine 

girmektedir (Karakoç, 2017). Ayrıca sağlık turizmi; medikal turizm, termal ve spa-wellness turizmi, 

engelli ve ileri yaĢ turizmini içine almaktadır (Aydın, 2012: 93)  

Yapılan bu çalıĢmada, zamanla popülerlik kazanmıĢ olan sağlık turizmine, Türkiye‘nin Ġç Anadolu 

Bölgesi açısından bakarak sağlık turizmi alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin ele alınarak 

incelenmesiyle genel bir bakıĢ amaçlanmıĢtır. Bu amaçtan yola çıkarak bilimsel açıdan büyük öneme 

sahip olan lisansüstü tezlerin içeriklerinin değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın içeriğinde de 

içerik analizi koĢul ve kuralları yer almaktadır. Ġçerik analizi yöntemi, istatistiksel verilerin 

kullanımıyla elde edilmiĢ olan verilerin üzerinden yorumlama yapma imkânı sağlamaktadır. 

Ġstatistiksel verilerin kullanılması, araĢtırmacının yorumunu objektif ve sistematik bir biçimde 

yapabilmesini sağlamaktadır (Koçak ve Arun, 2006, 24). Zira bu çalıĢama, sağlık turizmi açısından Ġç 

Anadolu Bölgesindeki geliĢimleri ve eğilimleri ortaya koymak, eksikliklerin tespit etmek için 

yapılmıĢtır. Bu sayede ileride sağlık turizmi alanında akademik çalıĢma yapacak olan araĢtırmacılara 

çalıĢma konusu belirlemelerinde yardımcı olacağı düĢünülmektedir. 

1. Sağlık Turizmi 

Sağlık Turizmi; ―insanların, sağlıklarını korumak ve iyileĢmek amaçlı belirli bir süreliğine (genellikle 

21 gün) yer değiĢikliği yaparak, doğal kaynaklarla gerçekleĢtirilen turistik tesislere giderek 

konaklama, beslenme, kür uygulaması ve eğlence gereksinimlerini karĢılaması sonucunda 

gerçekleĢtirmiĢ oldukları seyahatlerdir‖ (Boz, 2004: 132). Sağlık turizmi, kiĢilerin   tedavi olmak 

amaçlı yurtdıĢına yapmıĢ oldukları hareketliliği Ģeklinde de tanımlanmıĢtır. (Tengilimoğlu ve Yalçın 

Balçık, 2009). Diğer bir tanım da sağlık turizmi sağlığın güçlendirilmesi, sağlığın idame ettirilmesi 

amacıyla ortaya çıkan ve tatili de kapsayan konaklamalar, seyahatler ve organizasyonlardan meydana 

gelen olay ve iliĢkilerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Gençay, 2007). Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‘na göre sağlık turizmi; ―tedavi amaçlı gerçekleĢtirilen seyahatler olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavisine ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kiĢilerin, 
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uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluĢlarının büyümesine olanak sağlayan turizm 

türüdür‖ (KTB,2020). 

KiĢilerin ikamet etmiĢ oldukları yerden, tatil amacıyla farklı bir destinasyona gitmiĢ olmaları, seyahat 

esnasında plansız ve acil bir Ģekilde sağlık hizmeti almak durumunda kalmaları ―Turistin Sağlığı‖ 

olarak ifade edilmektedir (Ġçöz, 2009). ―Turizm Sağlığı‖, turistin konaklama yaptığı, gezmiĢ oldukları 

çevrenin sağlıklı koĢullara sahip olması ve çevrenin turiste, turistin çevreye, sağlık yönünden etkisini 

kapsamaktadır (Aydın ve ġeker, 2011). 

Turist sağlığı ve sağlık turizmi, anlam olarak farklı olsalar da birbiri ile karıĢtırılan kavramlardır. 

Türkiye Sağlık Bakanlığı‘nın raporunda yer alan ve sağlık turizmi kavramına yönelik amaçlarla 

hizmet satın alan ve seyahatte bulunan kiĢilere ―sağlık turisti‖ denilmektedir. (Kaya, Özer, 

Karsavuran ve Yıldırım, 2013). Türkiye, yaz turizminden elde ettiği kazancının yanında önem 

verilmesi halinde belki de daha fazla gelir elde edeceği sağlık turizmi destinasyonlarına sahiptir. Bir 

turizm çeĢidi olan sağlık turizmi kaplıcalar, medikal tedaviler, termal, spa-wellnes ve Ģifalı çamurlar 

gibi tüm sezon turist çekebilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Sağlık turizmi; medikal turizm, termal 

ve spa – wellness turizm, engelli ve ileri yaĢ turizmini içine almaktadır (Aydın, 2012) 

1.1. Medikal turizm 

Medikal turizm, turistlerin, tedavi amaçlı ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden yararlanmak 

maksadıyla ülke sınırları dıĢına yapmıĢ oldukları seyahatler Ģeklinde tanımlanmaktadır (Pollard, 

2010).  Yapılan farklı tanıma göre ise medikal turizm, ―kiĢiyi daha sağlıklı yapan seyahat türü‖ olarak 

tanımlanmıĢtır (Erfurt-Cooper ve Cooper, 2009: 4- 5). Literatürde yer alan bazı çalıĢmalar sağlık 

nedenlerinden dolayı gerçekleĢtirilen bütün seyahatleri medikal turizm ve sağlık turizm ile aynı 

anlama gelecek Ģekilde kullanılmıĢ olsa da aktif sağlık hizmetlerinden faydalanmak amaçlı 

gerçekleĢtirilen ulusal ve uluslararası seyahat hareketlilikleri ―Medikal Turizm‖ hareketi olarak 

değerlendirilmektedir (Reisman, 2010). BahsedilmiĢ olan sağlık hizmetleri geniĢ kapsamda 

değerlendirilebileceği gibi, daha çok estetik cerrahi, diĢ hastalıkları, kalp-damar cerrahisi, obezite ve 

tüp bebek uygulamalarını da kapsadığı görülmektedir (Horowitz ve Rosensweig, 2007).  

Medikal turizm hareketinde, düĢük maliyet, kullanılan tıp teknolojisi ve gidilecek destinasyonun 

turistik alt yapısı talebi etkileyen en önemli unsurlardır. Amerika‘da gerçekleĢen bir by-pass 

ameliyatının maliyeti 113.000 dolar civarında iken, Hindistan‘da 10.000, Malezya‘da 9000, 
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Polonya‘da 7.140 dolar civarındadır (Lunth vd., 2011). Ayrıca yapılacak operasyon ve maliyeti 

dıĢında, gidilecek ülkenin sunmuĢ olduğu tatil seçenekleri de talebi etkileyen bir baĢka unsurdur. 

Yapılan araĢtırmalarda medikal turizm alanında lider konumda olan ülkeler sırasıyla Hindistan, 

Tayland, Singapur, Amerika BirleĢik Devletleri ve Malezya olarak belirtilmektedir. Fakat Hindistan 

medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmemektedir. Hindistan‘da tedavi maliyetlerinin düĢük 

olması ve yüksek enfeksiyon riski taĢıyan ameliyatlarda sağlamıĢ olduğu baĢarı ile dünya genelinde 

akredite olmuĢ en iyi hastaneleriyle karĢılaĢtırılabilir duruma gelmiĢtir (Connel, 2006; Bookman ve 

Bookman, 2007). Singapur ise medikal turizm açısından talep gören bir ülke olmasına rağmen, 

maliyetleri açısından en yüksek olan destinasyondur (Connell, 2013). 

Türkiye‘de sağlık turizmi denildiğinde, önceden akla gelen ilk Ģey Ģifalı su kaynakların olduğu yerde 

kurulmuĢ olan oteller ve termal tedavilerin uygulandığı sağlık kuruluĢları gelmekteydi. Ancak son 

yıllarda, baĢta özel sektörler olmak üzere ciddi geliĢmeler gösterilmiĢ ve sağlık turizminde önemli 

konumda olan ülkelerle yarıĢır duruma gelinmiĢtir. Son zamanlarda özel sağlık kurulularındaki 

geliĢmeler kamu hastanelerinin bu yöndeki eksikliklerini gidermesiyle birlikte sağlık turizmi alanında 

yükselen bir değer haline gelmiĢtir (Özgül, 2014:23). Son dönemlerde Türkiye‘yi çeĢitli ülkelerde 

çok sayıda insanın tedavi amaçlı tercih ettiği görülmektedir. Sağlık turistlerinin tercih etmelerindeki 

en temel neden ise çağdaĢ yöntemlerle gerçekleĢtirilmiĢ olan tıbbı operasyonların diğer ülkelere göre 

daha uygun fiyatlarla yapılmıĢ olmasıdır. Plastik ve estetik operasyonları, kalp ameliyatı, tüp bebek, 

göz ameliyatı, kanser tedavileri, beyin cerrahisi, ortopedi, diĢ gibi çoğu dalda yabancı hastalar düĢük 

maliyet, yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeni ile Türkiye‘nin sağlık kuruluĢlarını terci 

etmektedirler (Ġçöz, 2009). 

1.2. Termal ve Spa – Wellness Turizmi  

Ġnsanlık tarihinde sıcak su kaynakları önemli bir yere sahiptir. Ġlkçağlardan beri insanların yerleĢim 

yerlerini belirlemede termal su kaynakları, önemli kriteri olmuĢtur. Ayrıca bu termal su kaynaklardan 

kullanma suyu, içme suyu ve Ģifa amaçlı çeĢitli Ģekillerde faydalanılmıĢtır (Öztürk ve Bayat, 2011). 

Termal turizm, doğal yollarla belirli bir sıcaklıkta yer yüzeyine çıkan ve yararlı mineralleri içerisinde 

barındıran Ģifalı suların, çamurların ve buhar kaynaklarının bulunduğu yerlerde, bölgeye özgü iklim 

koĢulları içerisinde gerçekleĢtirilen turizm çeĢididir (Ġlban vd., 2008). Kaplıca veya Termal turizm; 

içme, termal su banyosu, çamur banyosu gibi yöntemlerin dıĢında, iklim kürü, fizik tedavi, egzersiz, 
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rehabilitasyon, diyet, psikoterapi, gibi destek tedavilerini de içine alan bir turizm hareketi Ģeklinde de 

tanımlanmaktadır (Akat, 2000). 

―SPA‖ Latince ―Salus Per Aquam‖ sözcüklerinin baĢ harflerinden gelmiĢ olup ―su ile gelen iyilik‖ 

veya ―su ile gelen sağlık‖ anlamlarını taĢımaktadır (Türksoy ve Türksoy, 2010). SPA‘nın kavramsal 

anlamı ülkeler bazında karĢılaĢtırıldığında değiĢiklik göstermektedir. Örneğin; SPA bazı bölgelerde, 

çamur ve suyu kullanarak özel bir bakım yöntemi sağlamak anlamındayken; farklı bölgelerde ruh, 

akıl ve vücut arasındaki iliĢki ile ilgili olarak değerlendirilmekte, ruhsal olarak yenilenme ve enerji 

kazanımı anlamlarına gelmektedir. Bir baĢka ifadeyle; turizm baĢlığı kapsamında sakin ve huzurlu, 

ruh dinlendirici bir tatil anlamına gelmektedir (Hasanov, 2018). 

Wellness terimi ve felsefesi 1959 senesinde Amerikan Doktor Halbert Luis Dunn‘ın çalıĢmaları 

sayesinde geliĢmiĢtir. Wellnes felsefesi ruh, zihin ve beden sağlığının dengede tutulması ve 

artırılmasına yönelik bir yaĢam tarzı olarak betimlenmiĢtir. Temeli Amerika BirleĢik Devletleri'ne 

dayanan bu terim, bütünsel, sürekli geliĢim gösteren ve değiĢim sağlayan bir sağlık anlayıĢını ifade 

etmektedir (Güleç, 2011). Wellness deneyimi elde etmek isteyen kiĢiler, genellikle sağlıklı bireyler 

olup, sağlıklarının devamını korumak amaçlı farklı sağlık uygulamalarından yararlanmak isteyen 

kiĢilerdir (Asadi ve Daryaei, 2011). Ayrıca Termal ve Spa-Wellness turizm uygulamalarında hastalık 

sonrasındaki rehabilite dönemleri veya kalıcı hasara maruz bırakan rahatsızlıklarda hasarın kısmi 

olarak iyileĢtirilmesine yönelik termal- spa merkezlerinde bulunan sağlık personelleri ve diğer yetkili 

personelce yapılan tedaviye destek olacak veya rehabilite sağlayacak uygulamalar bulunmaktadır 

(Özer ve Sonğur, 2012). 

Türkiye‘de ve Dünya‘da, Wellness ve SPA hizmetleri yaygın kullanıma sahip sağlık turizmi 

hizmetleri arasındadır. Uluslararası standartlarda otel iĢletmelerine bakıldığında dikkatleri çeken 

sağlık turizmi hizmetleri, yüksek kalite donanım sahibi olup, turistlerin ilgisini çekerek rekabet 

piyasası oluĢturmaktadır. Wellness kapsamındaki turistler sağlıklarını korumak, geliĢtirmek ve 

iyileĢtirmek adına sağlanan faaliyetleri gerçekleĢtirmek isteyen kiĢilerdir. Bu bağlamda, Wellness 

kavramı çok boyuta sahip bir olgu Ģeklinde düĢünülüp yalnızca fiziksel olarak zindelik hali değil, 

psikolojik ve zihinsel anlamda da iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Wellness turizminde bir 

hastalığın tedavi safhasından da önce, bu hastalık daha meydana gelmeden engellenebileceği 

öngörülmektedir (Deniz, 2016). 
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1.3. Engelli ve Ġleri YaĢ Turizmi  

Engelli ve yaĢlı turistlerin rehabilitasyon ve bakımlarının yapılması amacıyla geriatrik tedavi 

merkezleri, klinik konukevleri veya bakım evlerinde, alanında eğitimli ve sertifika sahibi olan 

personeller tarafından gerçekleĢtirilen uygulamaların tamamı engelli ve ileri yaĢ turizmini 

oluĢturmaktadır (Özer ve Sonğur, 2012). Bakıma ihtiyacı olan yaĢlıların, bakım hizmetlerinden 

yararlanmak amaçlı farklı ülkelere seyahat etmeleri, ileri yaĢ turizmi Ģeklinde ifade edilmektedir 

(Özsarı ve Karatana, 2013). 

Türkiye‘nin ve diğer ülkelerin nüfuslarına göre engelli oranları incelendiğinde yüksek oranda engelli 

nüfusun olduğu görülmektedir. Bu nedenle engelli kiĢilerin diğer insanlar gibi seyahat etmeleri, 

gezmeleri, eğlenmeleri ve tedavi olma ihtiyaçları göz ardı edilemeyecektir. Engelli nüfusun yüksek 

olması ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde sağlık turizminin yüksek oranda potansiyele sahip 

olduğunu göstermektedir (Aydın ve Yılmaz, 2010). 

2. Yöntem  

2.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

Yapılan bu çalıĢmanın amacı, Ġç Anadolu Bölgesine yönelik sağlık turizmi alanında yapılmıĢ olan 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, sağlık turizmi alanında 

yapılmıĢ olan tez çalıĢmaları incelenerek, genel anlamda bir sonuca ulaĢmak için içerik analizi 

yöntemi için gerekli olan veriler, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiĢtir.  

ÇalıĢma kapsamında; yayınlanan tezlerin türü, yayınlandıkları dil, yapıldıkları üniversiteler, enstitüler 

ve anabilim dalları gibi özellikler yanında, yayınlandıkları yıllara göre dağılımlarını ortaya koymak, 

çalıĢılan temel konu alanlarını ve araĢtırmaların yapıldığı örneklem gruplarını oluĢturmak yer 

almaktadır. Ayrıca hangi Ģehirler üzerine çalıĢıldığını, en sık çalıĢılan iliĢkili olduğu konuları ve alt 

konu alanlarını belirlemek amaçlanmıĢtır. 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından ―sağlık turizmi, medikal turizm, termal turizm, 

engelli turizmi yaĢlı turizmi ve ileri yaĢ turizmi‖ anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıĢtır. 

Yapılan tarama sonucu yayınlanmıĢ 24 tane yüksek lisans tezi 2 tane doktora tezi olmak üzere toplam 

26 tane teze ulaĢılıp araĢtırma kapsamında incelenmiĢtir.  
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2.2. AraĢtırma Problemi Tanımlama 

Bu çalıĢmanın içeriğinde de içerik analizi koĢul ve kuralları yer almaktadır. Ġçerik çözümleme, 

araĢtırılacak içeriğin nesnelliği, ölçülebilir olması ve doğrulanabilir olmasıyla anlam kazanmaktadır. 

Yapılan araĢtırmada mühim olan, araĢtıranın incelemeyi istediği konu hakkındaki ölçütlerin net 

olmasıdır. Ayrıca ölçütlerin istatistiksel bağlamda çözümleme yöntemi bakımından geçerli olması da 

önem teĢkil etmektedir (Fiske, 2014, 248). Ġçerik analizi yöntemi, istatistiksel verilerin kullanımıyla 

elde edilmiĢ olan verilerin üzerinden yorumlama yapma imkânı sağlamaktadır. Ġstatistiksel verilerin 

kullanılması, araĢtırmacının yorumunu objektif ve sistematik bir biçimde yapabilmesini 

sağlamaktadır (Koçak ve Arun, 2006, 24). Ġçerik analizi yöntemi, niceliksel veriye ulaĢım sağlamayı 

hedef haline getirmiĢ yöntemdir. Bu yöntem için belirli safhaların izlenmesi gerekmektedir. 

Ġçerik değerlendirmesinin ilk adımı araĢtırma sorularını belirlemektir. Amaçsız yapılan çalıĢmaların 

önüne geçebilmek için bu sorular önem taĢımaktadır. Bu nedenle yapılacak analizin amacı açık bir 

Ģekilde belirtilmeli ve literatür taraması ile araĢtırma problemlerinin belirlenmesi kolaylaĢtırılarak, 

araĢtırma soruları oluĢturulmalıdır (Balcı ve Bekiroğlu, 2012).  AraĢtırmacı, yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalarda nelerin araĢtırma konusu olduğuna ve hangi soruların daha anlamlı ve ilgi çekici 

olduğuna kendisi karar vermektedir. AraĢtırmaların nesnelliği açısından araĢtırmacı, varsayımlarını 

dayandırmıĢ olduğu kuramsal düĢünceleri açık bir Ģekilde dile getirmelidir (Gökçe, 2006). Yapılan 

çalıĢmanın soruları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

1. Yapılan tez çalıĢmaları türü ne orandadır? 

2. Sağlık turizmi hangi anabilim dallarında ele alınmıĢtır? 

3. Tezlerin yayınladığı yıl aralığı nedir? 

4. Yayınlanan tezin dili nedir? 

5. Yazılan tezler hangi üniversitelerde yayınlanmıĢtır? 

6. Tezlerin Yayınladığı Enstitüler nelerdir? 

7. Tezlerin temel konu alanlarına göre dağılımı nedir? 

8. Tezlerin üzerinde durduğu konular nedir? 

9. Tezlerin Ġç Anadolu Bölgesinde Yer Alan ġehir Örneklemlerine Göre Dağılımı nedir? 

10. Tezlerin örneklem grubu dağılımları nelerdir? 
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11. tezlerde kullanılan veri toplama teknikleri nelerdir 

2.3. Örneklemin Belirlenmesi 

Ġçerik analizinde, sosyal bilim alanlarında örneklemi oluĢtururken en önemli koĢul, örneklemin, 

araĢtırma evrenini bütününü temsil etmesidir. Örneklem, araĢtırmacının evrene ait olan verileri, 

evreni temsil edecek olan küçük birimler Ģeklinde incelemesini sağlamaktadır. GeniĢ bir alana sahip 

olan bir araĢtırmada evreni temsil edecek biçimde sınırlandırmak kaçınılmazdır. Ġçerik değerlendirme 

yönteminde evren dört biçimde sınırlandırılabilir; nerede, ne zaman, hangi aracıyla ve hangi konuda 

(Koçak ve Arun, 2006). 

Yapılan bu araĢtırmanın örneklemini, Sağlık turizmi alanında Ġç Anadolu Bölgesine yönelik Yüksek 

Öğretim Kurumu‘nda (YÖK) yer alan ve 2006-2020 yılları arasında yayınlanmıĢ yüksek lisans ve 

doktora tezleri oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın sınırlılığını oluĢturan nedenler ise ulaĢım sağlanmak 

istenen tezlerin eriĢimine izin verilmemesi veya yüklenme hatası gibi sebeplerdir. Bu sınırlılıklardan 

dolayı, toplamda 24 yüksek lisans ve 2 doktora tezine ulaĢım sağlanmıĢtır. 

Bulgular  

AraĢtırma kapsamındaki sağlık turizmi alanında yayınlanan tezlerin türü, dili, yapıldıkları üniversite, 

enstitü ve anabilim dallarını içeren özellikler aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir. 

Tablo 1: Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Türü 

TEZ TÜRÜ Frequency Percent 

YÜKSEK LĠSANS 24 %92,3 

DOKTORA 2 %7,7 

TOPLAM  26 %100 

Tablo 1‘de Sağlık turizmi alanında Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yapılmıĢ tez çalıĢmaları ele 

alındığında, Yüksek Öğretim Kurumu‘na ait web sitesinde bulunan toplamda 26 tane izinli teze 

ulaĢım sağlanmıĢtır. Bunların 24 tanesini yüksek lisans tezleri oluĢturmuĢ olup toplam tezler 

içerisindeki oranı %92,3 tür. UlaĢım sağlanan tezlerin 2 tanesini doktora tezleri oluĢturmakta olup 

toplam tezler içerisindeki oranının %7,7 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2: Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Yapıldığı Ana Bilim Dalı 

Anabilim dalları Yüksek lisans tezi Doktora tezi 

Sağlık kuruluĢları yöneticiliği 1 %4,17 -  

Turizm iĢletmeciliği 6 %25,00 -  

Turizm iĢletmeciliği eğitimi 1 %4,17 -  

ĠĢletme 5 %20,83 2 %100 

Sağlık yönetimi 2 %8,33 -  

ĠĢletme yönetimi 1 %4,17 -  

ġehir ve bölge planlama 1 %4,17 -  

Ġktisat 1 %4,17 -  

Jeoloji mühendisliği 1 %4,17 -  

Beden eğitimi ve spor bilimleri 1 %4,17 -  

Coğrafya 1 %4,17 -  

Turizm ve otel iĢletmeciliği 2 %8,33 -  

Orta öğretim sosyal alanlar  1 %4,17 -  

Toplam  24 %100 2 %100 

 

Tablo 2‘de sağlık turizmi alanında yapılan tezlerin hangi ana bilim dallarında yapılmıĢ olduğu ele 

alınmıĢtır. Elde edilen verilere göre Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yüksek lisans tezlerinde en çok 

turizm iĢletmeciliği ve iĢletme anabilim dallarında tez çalıĢmaları yapıldığı görülmüĢtür. Turizm 

iĢletmeciliği anabilim dalları arasında 6 çalıĢma %25 ile en fazla orana sahiptir. ĠĢletme anabilim 

dalında yapılan 5 tez çalıĢması yüksek lisans tezleri arasında %20,83‘ lük orana sahiptir. Sağlık 

yönetimi anabilim dalı ile turizm ve otel iĢletmeciliği anabilim dalında ikiĢer çalıĢma bulunup, %8,33 

orana sahiptirler. Sağlık turizmi alanında yüksek lisans tezlerinde en az 1‘er tez çalıĢması bulunan ve 

%4,17 oranlarıyla Sağlık kuruluĢları yöneticiliği, Turizm iĢletmeciliği eğitimi, ĠĢletme yönetimi, 

ġehir ve bölge planlama, Ġktisat, Jeoloji mühendisliği, Beden eğitimi ve spor bilimleri, Coğrafya ve 

Orta öğretim sosyal alanlar anabilim dalları olduğu görülmektedir. Doktora tezlerinde ise Ġç Anadolu 

Bölgesine yönelik sağlık turizmi alanında yapılmıĢ olan 2 çalıĢma bulunmaktadır. Yapılan doktora 

tezleri sadece iĢletme anabilim dalında yapılmıĢtır. Tezlerin geneline bakıldığında yapılan 

çalıĢmaların daha çok turizm iĢletmeciliği ve iĢletme anabilim dallarında olduğu görülmektedir. 
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Tabloyu incelediğimizde Ġç Anadolu Bölgesinde sağlık turizmi alanında doktora tezi olarak sayısının 

çok az olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Yayınlandıkları Yıl Aralığı 

 Yüksek lisans tezi Doktora tezi 

2006-2010 5 %21 - - 

2011-2015 8 %33 - - 

2016-2020 11 %46 2 %100 

Toplam  24 %100 2 %100 

 

Tablo 3‘de Yapılan tezlerin yayınlandıkları yıl aralığına bakılmıĢtır. Tablo ‘da 3 ayrı yıl aralığı 

belirlenmiĢtir. 2006 ve 2020 yıl aralığında toplam da 26 tane teze ulaĢım sağlanmıĢtır. Bu tezlerin 24 

tanesi yüksek lisans tezi olup, toplam tezler içerisinde %92,3 orana sahiptir. Doktora tezleri ise 2 tane 

olup, toplam tezler içerisinde %7,7 orana sahiptir. 2006- 2010 yılları arasında 5 (%21) tane yüksek 

lisans tezi yayınlanmıĢtır. 2011-2015 yılları arasında 8 (%33) tane yüksek lisans tezi yayınlanmıĢtır. 

2016 ve 2020 yılları arasında 11 (%46) tane yüksek lisans ve 2 tane doktora tezi yayınlanmıĢtır. 

2016-2020 yılları arasında ise yüksek lisans tezlerinin arttığını ve bu yıl arasında artık doktora 

tezlerinin de yazıldığı görülmektedir. Bu sonuç Ġç Anadolu Bölgesinin sağlık turizmi alanında son 5 

yıl içerisinde daha çok ele alındığını göstermektedir. 

Tablo 4: Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Dili 

Dil Yüksek lisans tezi Doktora tezi 

Türkçe 23 %96 2 %100 

Ġngilizce 1 %4 - - 

Toplam 24 %100 2 %100 

Tablo 4‘te sağlık turizmi alanında Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yapılan tezlerin yayınlandığı diller 

incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırma neticesinde elde edilen verilere göre yapılan, yüksek lisans tezlerinin 

23 adetinin, doktora tezlerinin 2 adetinin Türkçe dilinde yazıldığı görülmektedir. Yüksek lisans 
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tezlerinden sadece 1 tanesi Ġngilizce olarak yazılmıĢtır. Doktora tezlerinde ise Ġç Anadolu Bölgesine 

yönelik sağlık turizmi alanında Ġngilizce olarak çalıĢma yapılmamıĢtır. 

 

Tablo 5: Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Yayınlandığı Üniversiteler 

Üniversiteler Yüksek lisans tezi Doktora tezi 

Cumhuriyet Üniversitesi 2 %8,3 - - 

Selçuk Üniversitesi 5 %21,8 - - 

Ġstanbul GeliĢim Üni. 1 %4,1 - - 

Atılım Üniversitesi  2 %8,3 - - 

Beykent Üniversitesi 1 %4,1 - -- 

Niğde Üniversitesi 2 %8,3 - - 

Gazi Üniversitesi 1 %4,1 1 %50 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 

- - 1 %50 

Kayseri Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 %4,1 - - 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Karabük Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Aksaray Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Erciyes Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Düzce Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 %4,1 - - 

Toplam  24 %100 2 %100 
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Sağlık turizmi alanında yüksek lisans tezlerinde en fazla tez çalıĢmasının bulunduğu üniversite, 5 tez 

çalıĢması ve %21,8‘lik oranla Selçuk Üniversitesi olduğu görülmektedir. Ġç Anadolu Bölgesinde 

sağlık turizmi alanına yönelik yapılan yüksek lisans çalıĢmalarının en az olduğu üniversiteler ise, 1‘er 

tez  çalıĢması ve %4‘lük oranla, Ġstanbul GeliĢim, Beykent, Gazi, ODTÜ Kayseri, EskiĢehir Osman 

Gazi, Karabük, Aksaray, Erciyes, Afyon Kocatepe, Düzce, Abant Ġzzet Baysal ve Necmettin Erbakan 

Üniversiteleri olduğu görülmektedir Doktora tezlerinde ise sadece Ġç Anadolu Bölgesine yönelik 

sağlık turizmi alanında, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitelerin yapmıĢ olduğu sadece 

yazılmıĢ 2 tez olduğu görülmektedir. Tabloda yer alan diğer üniversitelerin bu alanda yazılmıĢ 

doktora tezleri bulunmamaktadır.  

 

 

ġekil 1. Tezlerin Yayınladığı Enstitüler 

 

ġekil 1‘de, tezlerin yayınlanıĢ oldukları enstitülere bakıldığında en fazla 20 çalıĢma ile %76,92 orana 

sahip sosyal bilimler enstitüsündür. Sağlık bilimleri enstitüsü yapılan 2 çalıĢma ile %7,69 orana 

sahipken en az çalıĢma yapılan enstitüler, 1 er çalıĢma ile eğitim bilimleri, fen bilimleri, uygulamalı 

bilimler ve lisansüstü eğitim enstitüsüdür. 
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       ġekil 2: Yapılan Tezlerin Temel Konu Alanlarına Göre Dağılımı  

Yapılan AraĢtırma kapsamında tezlerin ele aldığı temel konu alanları incelendiğinde, tezlerin en fazla 

15 çalıĢma ve %58 oranla termal turizm alanında, 6 çalıĢma ve %23 oranla sağlık turizmi alanında, 4 

çalıĢma ve %15 oranla medikal turizm alanında ve en az 1 çalıĢma ve %4 oran ile engelli turizm 

alanlarında yapılmıĢ çalıĢmalar olduğu görülmektedir. Ġç Anadolu Bölgesinde yaĢlı turizmi ve ileri 

yaĢ turizmi konuları altında yapılmıĢ olan çalıĢmalara rastlanmamıĢtır.   

Tablo 6. Sağlık Turizmi Alanında Yayınlanan Tezlerin Konuları 

ÇalıĢılan Konular n % 

MüĢteri memnuniyeti 3 11.54 

Regresyon faaliyetleri 1 3.85 

Bölgesel kalkınma 1 3.85 

Marka kent 1 3.85 

Örgütsel bağlılık 1 3.85 

MüĢteri iliĢkileri 1 3.85 

Seyahat motifi 1 3.85 

Kurumsal ve mekânsal boyutlar 1 3.85 

Turizm potansiyeli 2 7.69 

Jeotermal sular  1 3.85 

Alternatif turizm 1 3.85 

Turizm paydaĢları 1 3.85 

Hizmet kalitesi 3 11.54 
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Destinasyon sadakati 1 3.85 

Rekreatif Etkinlikler 1 3.85 

Ev pansiyonculuğu 1 3.85 

Kaplıca ve termal tesisler 1 3.85 

Medikal turizm 1 3.85 

Turizm potansiyeli 1 3.85 

Pazarlama çalıĢmaları 1 3.85 

Sosyal ağ kuramı 1 3.85 

Toplam 26 100 

 

Tablo 6‘da Sağlık Turizmi alanında, Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yüksek lisans ve doktora 

tezlerinde hangi konuların ağırlıkta olduğuna bakılmıĢtır. Bu tabloya göre, müĢteri memnuniyeti ve 

hizmet kalitesi 3‘er kez çalıĢılmıĢ olup bu konuların oranı ise genel oran içerisinde %11.54‘dür. 

Turizm potansiyeli 2 kez çalıĢılmıĢ olup %7,69 orana sahiptir. Tabloda yer alan diğer konu baĢlıkları 

1‘er kez çalıĢılmıĢ olup her biri %3,85 orana sahiptir.  

 

 

      ġekil 3: Tezlerin Ġç Anadolu Bölgesinde Yer Alan ġehir Örneklemlerine Göre Dağılımı 

Tezlerdeki araĢtırmaların yapıldığı Ģehir dağılımlarına bakıldığında, Ankara (%50), NevĢehir 

(%11.54) Konya ve Sivas (%7,69), Aksaray, Niğde, EskiĢehir, Kayseri illerine ise %3,85 orana 

sahiptir. Genel anlamda Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yapılan çalıĢma oranı ise %7,69‘dur. Elde 

edilen bulgulara göre en çok çalıĢma alanının Ankara ili olduğu görülmektedir. Ġç Anadolu 
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[VALUE]   
(18) 

[VALUE]  (5) 

[VALUE]  (2) 

[VALUE]  (1) 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Anket

Mülakat

Literatür İncelemesi

Deney ve Gözlem

Anket Mülakat
Literatür

İncelemesi
Deney ve
Gözlem

Seri 3 69,23% 19,23% 7,69% 3,85%

Bölgesinde toplam 13 il yer almaktadır. Tabloda ise çalıĢma yapılmıĢ 8 il bulunmaktadır. Ġç Anadolu 

Bölgesinde yer alan diğer Ģehirlerde sağlık turizmi alanında yapılmıĢ çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. 

 

ġekil 4: Tezlerin Örneklem Gruplarının Dağılımı 

AraĢtırma kapsamında toplam 18 anket çalınmasına rastlanılmıĢtır. Tezlerin örneklem gruplarına 

bakıldığında, tezlerin 12 (%66,67)‘sinin sadece sağlık tüketicilerinin, 2 (%11,11)‘sinin tesis 

yöneticilerinin ve sağlık tüketicilerinin oluĢturduğu görülmektedir. Turizm paydaĢları, hastane 

yöneticileri, sağlık çalıĢanları ve tesis yöneticilerin 1 er örneklem oluĢturmuĢ olup %5,56 orana 

sahiptir. En çok örneklem gurubunun sağlık tüketicilerinin oluĢturduğu görülmektedir. 

 

   

 

 

        

 

 

              

              

ġekil 5. Yazılan tezler de kullanılan veri toplama teknikleri 
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Sağlık turizmi alanında yayınlanan tezlerin veri toplama yöntemlerine bakıldığında, yapılan tezlerde 

%69,24 oranında anket yönteminin kullandığı; %19,23 oranında mülakat yönteminin kullandığı; 

%7,69 oranında ise literatür derlemesi Ģeklinde yazıldığı ve %3,85 oranında çalıĢmanın da deney ve 

gözleme dayalı yapıldığı belirlenmiĢtir. AraĢtırma yöntemi olarak tezlerde en çok anket yönteminin 

kullanıldığı görülmektedir. 

Sonuç  

Sağlık turizmi alanında Ġç Anadolu Bölgesine yönelik yapılmıĢ olan yüksek lisans ve doktora 

tezlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında, tezlerin neredeyse yarısının son beĢ sene içerisinde 

yayınlanmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Yine yapılmıĢ oldukları anabilim dallarına bakıldığında ise en 

çok ―Turizm ĠĢletmeciliği‖ ve ―ĠĢletme‖ anabilim dallarında yapılmıĢ oldukları görülmektedir.  

Yapılan AraĢtırma neticesinde yayınlanan tezlerin en çok sosyal bilimler alanında yapılmıĢ olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte; sağlık, eğitim, fen ve uygulama bilimleri gibi çeĢitli alanlarda da 

yapılmıĢ çalıĢmalar olduğu görülmektedir. Farklı alanlarda yapılan bu çalıĢmalar sağlık turizminin 

multidisipliner bir alan olduğundan kaynaklanmaktadır. ÇalıĢmalarda genellikle ―müĢteri 

memnuniyeti‖ ve ―hizmet kalitesi‖ ele alınmıĢ olup örneklem seçimini sağlık tüketicileri 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmalarda kullanılan veri toplama tekniği ise genellikle anket yöntemidir. 

Tezlerin ele almıĢ olduğu temel konu alanları incelendiğinde en çok çalıĢılan alanının sağlık 

turizminin içinde barındırdığı, termal turizm alanında yapılmıĢ çalıĢmalar olduğu görülmektedir. 

Türkiye, coğrafi konumu, tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve termal turizm açısından potansiyeli 

yüksek olan bir ülkedir. Termal turizmde araĢtırmaların en çok yapıldığı Ġç Anadolu Bölgesinde yer 

alan Ankara ili Kızılcahamam ilçesinin termal turizm açısından geliĢmiĢ olduğu dikkat çekmektedir. 

Sağlık turizmi çatısı altında yer alan medikal turizm ve engelli turizmi açısından Ġç Anadolu 

Bölgesine yönelik yapılmıĢ çalıĢma sayısı oldukça azdır. YaĢlı turizmi ve ileri yaĢ turizmi olarak hiç 

ele alınmamıĢtır. Diğer taraftan, Ġç Anadolu Bölgesinde yaĢlı ve engelli turizmini barındıran ―Bakım 

ve Rehabilitasyon Turizmi‖ ne ihtiyaç duyanlara yönelik çalıĢmaların yapılması da önerilmektedir. 

Bu çalıĢma, sağlık turizmine genel bir bakıĢ açısıyla bakabilmek amacıyla ve Ġç Anadolu Bölgesine 

yönelik sağlık turizmi alanında yapılmıĢ olan tezler hakkında bir değerlendirmede bulunmak için 

yapılmıĢtır. Yapılan bu değerlendirme, sağlık turizmi alanında öğrencilere ve akademisyenlere 

çalıĢacakları konular yönünden yol göstereceği düĢünülmektedir. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic situation that affected the whole globe, of course, also affected the 

economic, political, social and cultural life in Albania. This pandemic situation had a strong impact 

not only on changing the conditions of human relations, but also on changing doing business. In this 

context, Albanian SMEs should make continuous efforts to recognize the future risks they may face. 

In this paper, SMEs in the Gjirokastra region have been studied. The methodology used in this paper 

is based on data collection through a structured questionnaire and descriptive analysis of data 

collected from this questionnaire. At the end of this paper it turned out that due to the pandemic 

situation and its economic impact, Albanian SMEs are very attentive to changing conditions not only 

economic, but also social, legal, political, health. They are also carefully of the consequences that 

come from facing different risks due to changes in these conditions 

Keywords:  Albanian SMEs, financial risk, business risk, Covid-19, Gjirokastra 

Introduction 

The Covid-19 pandemic situation had its impact on economic, social, political, cultural, educational 

and health life in Albania, as well as in all other countries of the globe. According to the IMF 

(International Monetary Fund) per capita income in Albania during 2020 has decreased by 6.8%14.  

                                                           
14

 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-

report?c=914,913,963,918,960,944,921,943,962,964,968,922,942,186,926,&s=NGDPDPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0

&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1  

mailto:lkociu@uogj.edu.al
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=914,913,963,918,960,944,921,943,962,964,968,922,942,186,926,&s=NGDPDPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=914,913,963,918,960,944,921,943,962,964,968,922,942,186,926,&s=NGDPDPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=914,913,963,918,960,944,921,943,962,964,968,922,942,186,926,&s=NGDPDPC,&sy=2019&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
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This decline was accompanied by a decline in the economic activity of most Small and Medium-sized 

Enterprises (SMEs). This decline in economic activity, which is accompanied by a decline in SME‘s 

income and a decline in household income, is enabling SMEs to be more attentive to these changes 

and the risks arising from these changes. 

 In this context, factors such as the change in the daily life style of the consumer, such as the way of 

making purchases, the way of consuming leisure time, restrictions on spending on luxury goods, etc., 

have brought as a necessity a reflection of how SMEs will operate in the future. This is inextricably 

linked to how and to what extent Albanian SMEs will be able to pay attention to the potential risks 

they may face in the future. 

In Albania, SMEs are one of the largest business groups. They constitute about 99% of the businesses 

operating in Albania. According to INSTAT, the largest share of SMEs is in the trade sector with 

42%, followed by the services sector with 21%. The lowest specific weight has the sector of 

extractive industry, water and waste management with 0.6% each. About 79.8% of employees in 

Albania are employed in the SME group. The largest number of employees is in the trade sector with 

29%, followed by the other services sector with 19.7% and the construction sector with 18.5%.
15.

   

In this study, the classification of businesses into micro-enterprises, small and medium enterprises is 

based on the legal definition in the Republic of Albania. According to Law no. 8957, dated 

17.10.2002 "On Small and Medium Enterprises", as amended, is given the definition of what is called 

micro-enterprise, small enterprise and medium enterprise. Micro-enterprises are those enterprises, 

which employ up to 9 employees and their annual economic turnover does not exceed the amount of 

10 million ALL. Small enterprises are those enterprises which employ from 10 to 49 employees and 

have a total turnover or annual balance sheet of less than 50 million ALL. Medium enterprises are 

those enterprises which employ from 50 to 249 employees, have a business figure or total annual 

balance of up to 250 million ALL. 

This paper is based on SMEs that extend their activity in the Gjirokastra region. This region is one of 

the smallest regions of Albania, and the impact of SMEs in this region is extremely high. Increasing 

or decreasing the number of SMEs in this region has a very high impact because it is directly related 

                                                           
15

 http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/statistikat-strukturore-t%C3%AB-

nd%C3%ABrmarrjeve-ekonomike/publikimet/2020/statistika-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-e-vogla-dhe-t%C3%AB-mesme-

2018/  

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/statistikat-strukturore-t%C3%AB-nd%C3%ABrmarrjeve-ekonomike/publikimet/2020/statistika-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-e-vogla-dhe-t%C3%AB-mesme-2018/
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/statistikat-strukturore-t%C3%AB-nd%C3%ABrmarrjeve-ekonomike/publikimet/2020/statistika-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-e-vogla-dhe-t%C3%AB-mesme-2018/
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/statistikat-strukturore-t%C3%AB-nd%C3%ABrmarrjeve-ekonomike/publikimet/2020/statistika-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-e-vogla-dhe-t%C3%AB-mesme-2018/
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to the number of employees, the income of the individual, the level of employment, local taxes and 

fees, etc. About 5212 SMEs are active in the Gjirokastra region.
16

 

Purpose of The Study 

The main purpose of this paper is to assess the opportunities that Albanian SMEs have for 

recognizing the new risks that have arisen as a result of the pandemic situation Covid-19 that Albania 

experienced. This arises as a result of economic impacts and economic and financial situations 

sometimes unforeseen by SMEs. 

Research Methodology 

For the successful realization of this paper we rely on the descriptive analysis of primary and 

secondary data. Primary data were obtained directly from the population through interviews with the 

help of a structured questionnaire, which was designed to collect mainly qualitative but also 

quantitative data which are directly related to qualitative data. 

Secondary data are provided using contemporary literature, which supports the work theoretically, 

with official data from Albanian institutions, as well as from other sources according to the needs of 

the study. 

In the Gjirokastra region, around 5212 economic units of the SME group extend their activity. These 

businesses operate in various fields such as retail, wholesale, construction, food and industrial 

products, cafes, hotels and tourism, etc. The study was conducted by analyzing a significant number 

of businesses in the Gjirokastra region, which are in the category of micro, small and medium 

enterprises. 

Limitations  

Due to the economic, social and daily life constraints resulting from the pandemic situation, it is 

understood that this paper also had its limitations, the lack of which would probably have contributed 

to even more positive or adjusted results than those obtained. from work. These limitations have 

increased the level of difficulty in collecting and processing data. But what are these limitations? In 

summary, these restrictions are as follows: 

                                                           
16 

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-statistikor-i-

nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2  

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-statistikor-i-nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-statistikor-i-nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2
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 Difficulty in obtaining accurate quantitative data from official Albanian institutions. Albanian 

official institutions during the pandemic period have worked with reduced capacity, limiting the 

possibility of collecting appropriate official statistical information. 

 Qualitative data are provided by the questionnaires. In some cases, respondents were reluctant to 

answer all of the questionnaire questions. In some cases the respondents were not able to answer 

the questionnaire arguing that the information required had to be answered by a part-time 

employee who was not on the business premises. 

 In some cases the respondents did not have information about the concepts required for the 

answer to the questionnaire, or they often confused these concepts and therefore needed the help 

of the interviewer to clarify these concepts. 

 The Covid-19 pandemic situation created great opportunities for data concealment by SMEs. 

This further increased the economic and financial informality in the environment in which 

Albanian SMEs operate. 

Literature Review 

According to the European Commission (2019) SMEs are the main artery of the European economy, 

as they constitute about 99.8% of businesses and employ about 2/3 of employees
17

.  SMEs have a 

direct impact on increasing added value in a country's economy. According to Kano et al (2020) in 

recent decades the expansion of the growth of economic activity of SMEs and at the same time the 

decline of vertically integrated firms has led to an increase in the global value chain (GVCs).  

The constant competition of European SMEs stems from their capacity to be as creative and 

innovative as possible. However, due to their economic and capital structure they suffer in terms of 

liquidity and profitability, compared to big business (European Commission 2019). But, according to 

Laufs and Schwens (2014), crises, such as the one we are experiencing due to the Covid-19 

pandemic, are likely to have a tremendous effect on SMEs, confronting them with limited human, 

financial and technical compared to large firms (Martin et al, 2019). 

But, on the other hand, SMEs are more flexible and convenient than large businesses because of their 

small size, simple capital structure and the flat hierarchical structure they have. But, despite these 

                                                           
17 

The European Commission defnes SMEs as frms with less than 250 employees and have an annual turnover of up to 50 

million Euros, or a balance sheet of no more than 43 million  
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positive aspects, SMEs have difficulty returning to the conditions of their normal activity after the 

crisis and pandemic situations. 

In the pandemic situation COVID-19 SMEs faced many risks, the level of which increased and 

became more threatening to the activity of SMEs. SMEs should therefore make efforts to identify and 

assess their risk during crises and pandemic situations. Risk identification should not only focus on 

existing risks and the current impact they have on the organization, but should also anticipate new 

potential risks that the organization may face in the future (Williams et al, 1998 and Tchankova, 

2002). . According to Bowden et al (2001) each identified risk should be recorded in a comprehensive 

risk register in detail as follows; 

 A brief description of the identified risk 

 Causes and possible consequences of the risk if it were to be realized 

 Main activities where risk could occur 

 An assessment of the probability of occurrence and the expected impact 

The risk identification process is an integral part of the risk management process (risk management - 

RM). This process is very important and vital for SMEs because as the complexity of products and 

services increases, so does the exposure of SME activity to risk (Faisal, 2016). 

SMEs, unlike large businesses (large enterpresis), suffer from numerous financial problems and lack 

of human capital. Precisely due to numerous financial problems and lack of quality human capital, 

SMEs face difficulties in applying or using risk management tools (Brustbauer, 2016). Instruments 

used by large businesses are usually inappropriate or impossible for SMEs to use because they can be 

very expensive or very complex (Pereira et al, 2015). 

SMEs are reluctant and skeptical to implement sound risk management strategies (Florio & Leoni, 

2017), despite many studies showing that one of the main reasons for the failure and bankruptcy of 

SMEs is poor management and poor risk, lack of planning of the risk identification and assessment 

process (Sipa 2018, Wasiluk 2017). 

Risk identification and management practices should be simple and easily adapted to SMEs' 

operational plans in order to improve the performance of their business (He & Lu, 2018). SMEs have 

understood this goal and they have increased their awareness regarding risk identification and 

management, considering this process as very important in their activity (Sipa 2018) 
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Entities should pay attention to the risk identification process because risk cannot be managed and 

controlled if it is not identified (Valsamakis et al., 2000). Risk identification provides the entity with 

an effective risk management process in relation to unknown sources that cause unpredictable events 

and outcomes (Williams Jr et al, 1998). 

Referring to Valsamakis et al (2000: 25-26), it is said that the risk identification process should be 

considered as one of the most important activities during the risk management process, and should be 

carried out in a systematic way. Risk identification techniques should be such as to enable the 

collection of information about
18;

 

a) Risk sources. The first step in the risk identification process is to identify the sources of risk. 

Source of risk are those elements of the environment where SMEs operate through which flow 

positive or negative consequences or results. In this context, the organization should have all 

the skills and opportunities to identify all possible types of risk. All elements of the SME 

environment with potential positive or negative consequences or outcomes can be included as 

sources of risk. So the focus of the risk identification process is the ability and ability to 

identify all possible types of risk. Referring to Williams Jr et al (1998: 66-68) and Tchankova 

(2002: 293-295) potential sources of risk are considered to include; 

b) Social environment. In the social environment according to these authors will be included the 

process of employee motivation, employee qualification, recruitment and selection, setting 

norms and culture of the organization in general. The social environment is identified as a 

source of risk because in each of the above mentioned links there is a possibility that 

misunderstandings, errors arise and as a result a potential risk appears. 

c) Physical environment. The physical environment includes all the physical infrastructure of 

an organization such as the physical space of the offices, the location of the machinery, the 

age of the machinery and equipment, the humidity in the workplace, the ventilation system, 

the geographical position of the business location. Each of the above elements is a potential 

source of risk. N.q.s. used machinery is very old and physically depreciated, this fact certainly 

poses a potential risk to the poor and timely production of goods or material goods. 

                                                           
18

 Koçiu, Lorenc. "Identifikimi dhe Vleresimi i Riskut te Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (Rast studimor: Rajoni i 

Gjirokastres)." Doctoral thesis, Tirane: Universiteti Bujqesor, 2015 
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d) Political environment. SMEs are heavily influenced by the country's political environment. 

As an element of the political environment we can mention the influence of fiscal or monetary 

policy. Both of these types of policies have a great impact and importance in the continuation 

of the activity of SMEs. So, SMEs should pay close attention to these policies, because 

otherwise it would lead them to bankruptcy and legal confrontation with the state. 

e) Legal environment. The legal environment is another potential source of risk. The activity of 

SMEs in general, and Albanian ones in particular, is regulated by a legal framework. Within 

this legal framework there are also various legal spaces where their use or non-use may 

constitute a potential source of risk for this business group. 

f) Operational environment. The operational environment of SMEs includes elements related 

to their production or operating activity. As such can be mentioned the cases when the 

productive activity of SMEs can harm the health of its employees. This is a risk that needs to 

be given considerable attention because not only will it have financial consequences, but it 

can lead to opposition to the activity by the community concerned and even to its bankruptcy. 

g) Economic environment. The economic environment includes elements such as 

unemployment, inflation, etc. SMEs must have clear knowledge, complete and accurate 

information about these economic indicators of the country. Each of these indicators is a 

potential source of risk for SMEs. 

h) Risk factors. This group includes conditions that increase the possibility of losing and the 

consequences of the loss are observed in some business environments such as a wrong 

strategy design, goal setting, which increase business losses. 

i)  Risks. The term risk means any possible future event that has a negative impact on the 

activity of the entity. So the characteristic of risk is only the negative impact it has 

(Tchankova, 2002). 

j) Exposures to risk. In this case, the information gathered relates to the financial condition and 

business objectives, which may be affected by a potential loss or gain [(Williams Jr et al 

1998) and (Tchankova, 2002)]. 
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Data Analysis 

In order to successfully carry out this work, 350 SME businesses in the Gjirokastra region were 

interviewed. These businesses carry out economic activity according to the areas presented in table 1. 

Table 1. SME activity 

Total number of SMEs Manufacturing  Construction Commerce  Services 

350 66 43 146 95 

100% 18.85% 12.29% 41.72% 27.14% 

Source: Author, 2021 

From the beginning of March 2020 onwards, Albania has faced a pandemic situation and limitations 

in social, economic, cultural life, etc. These restrictions have also affected the activity of SMEs. 

During this period, SMEs have faced restrictions on the movement of goods, declining revenues, 

declining number of customers, difficulties in finding raw materials and timely supply, difficulties in 

finding necessary human capital, with difficulty in financing their activities, with difficulty in settling 

liabilities to banks and third parties, etc. 

All these difficulties have also increased the level of risks directly related to these. Therefore, to 

analyze these types of risks, which have significantly changed their level, a structured questionnaire 

was designed for SMEs using the Likert Scale with 5 levels to evaluate each question. So, Albanian 

SMEs had to answer the questions of the questionnaire by evaluating each question from "1 - Not at 

all" to "5 - Extremely much". 

Businesses were initially provided with a long list of almost all types of risks according to Table 2, 

from which SMEs selected the risks that were claimed to be known and their impact could be 

assessed. 

Table 2. Determining the risk category for SMEs 

Type of risk  Description 

Financial risk This category includes risk arising from cash outflows, 

budgeting, tax liability, debit and credit relations with third 

parties, all other financial information. 

Organizational risk This category includes risks related to the impact of the culture 

of the organization, the structure of human relations within the 
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business, the acceptance of the norms of the organization by 

employees. 

Legal risk This category includes risk related to all legal requirements that 

the business must meet such as production standards, legal 

employment contracts, legislation. 

Operational risk This category includes the risk associated with operational, 

manufacturing, planning activities and the support required 

within business operations to result in a successful development 

of product distribution and production. 

Commercial risk This category includes the risk associated with the place of 

trading, business growth, diversification of activity and 

commercial success. This relates to the commercial viability of 

the product or service until the expansion of commercial activity 

Strategic risk Included in this category is the risk associated with processes 

such as planning, goal setting, mission and objectives aimed at 

maintaining and growing the business. 

Defense risk This category includes all risks associated with keeping business 

promises, safeguarding and securing assets and people, 

strengthening information retention, intellectual property and 

technology. 

Project risk Included in this category are risks related to the management of 

equipment, resources, technology and people involved in project 

management, whether these are internal operational projects 

related to business development and so-called external projects 

such as those related to with customers. 

Technological risk Included in this category is the risk associated with the 

implementation, management, maintenance and upgrade of the 

technology used. This means recognizing the need for 

technology and its cost as part of a business development 

strategy. 

Business risk This category includes risk related to sales volume, selling price, 

input costs, general economic climate. 

Risk of human capital This category includes the risk related to human capital, which 
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extends in different directions within the business such as that of 

staff recruitment, compliance of workplace requirements with 

skills and abilities of the employee, implementation of the code 

of ethics, ability to cooperate, etc. 

Political risk Included in this category is the risk associated with those cases 

where the outcome of the investment may be significantly 

affected as a result of political change or political instability of 

the country. 

Source: European Agency for Safety and Helath Work, 2010 

The results of the questionnaire showed that the 5 most rated risks were "Business risk" with 24%, 

"Financial risk" with 20%, "Technological risk" with 16%, "Human capital risk" with 10% and 

"Political risk" by 8%, while other risks had very low ratings and were not taken into account, Graph 

1. 

 

Source: Author, 2021 

Since SMEs rated these risks as the most important, businesses were then asked to rate using the 

Likert scale from 1 to 5, namely these risks: Business Risk, Financial Risk, Technological Risk, 

Human Capital Risk and Political Risk. 

The analysis of the questionnaire showed that 51% of Albanian SMEs had high preferences to 

identify Business Risk, 31% for Financial Risk, 9% for Technological Risk, 6% for Human Capital 

Risk and 3% for Political Risk, graph 2. 
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Source: Questionnaire distributed to SMEs in the Gjirokastra region, Author 2021. 

In addition to the variables, several other questions were drafted, which give a clearer picture of the 

situation in which Albanian SMEs are. These questions tend to provide answers to the preferences 

that SMEs may have for various elements which can serve as sources of risk or as an assessment of 

risky situations. For this reason there is a need to interpret them through graphs or tables.  

Businesses were asked "Which situation is more important to identify and assess?". From the 

given answers it resulted that 48% of the interviewed SMEs preferred to evaluate the solvency as the 

most important financial situation, 34% preferred to evaluate as important the debt-to-capital ratio, 

7% preferred to evaluate as debt-to-assets ratio, 5% preferred to rate the liquidity situation as 

important and 6% preferred to rate the level of customer collection as important, Graph 3. So SMEs 

would prefer to have good skills in order not to be put in financial difficulties, as well as to maintain 

good debt-to-equity ratios by not attempting excessive uses of debt and high growth of this ratio. 

 

Source: Questionnaire distributed to SMEs in the Gjirokastra region, Author 2021. 
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Another question was "Which element is most important to identify as a source of risk?". From 

the answers given it resulted that 16% of the interviewed SMEs preferred the social environment as a 

potential source of risk, 19% preferred the physical environment as a potential source of risk, 18% 

preferred the political environment as a potential source of risk, 21% have preferred the technological 

environment as a potential source of risk and 26% have preferred the economic environment as a 

potential source of risk, Graph 4. In conclusion it can be said that SMEs assess as potential sources of 

risk all environments taken in the analysis (1) environment economic including unemployment rate, 

inflation, exchange rates, etc., (2) social environment including the level of employee satisfaction, 

their motivation, (3) physical environment including physical conditions where the activity is 

performed or worked, (4) environment policy involving frequent changes in laws and (5) the 

technological environment involving changes in machinery and equipment. 

 

Source: Questionnaire distributed to SMEs in the Gjirokastra region, Author 2021. 

 

 

SMEs were also asked, "What data have you stored and do you care about?" where it turned out 

that 63% of the interviewed SMEs prefer to preserve and attach importance to financial data, 13% 

prefer to preserve and attach importance to economic data, 13% prefer to preserve and attach 

importance to social data, 7% prefer to preserve and pay attention to fiscal data and 4% prefer to store 

and pay attention to technological data, graph 5. In conclusion it can be said that for SMEs are very 

important financial data, which have also received the largest percentage of responses, about 72%. 
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Source: Questionnaire distributed to SMEs in the Gjirokastra region, Author 2021. 

 

Conclusions and Recommendations 

In conclusion, it can be said that the COVID-19 pandemic situation that Albania is going through has 

affected Albanian SMEs in all areas of their activity and the level of risk they face. Albanian SMEs 

are aware in terms of recognizing, identifying and evaluating potential sources of risk and its level. 

The paper showed that:  

 Albanian SMEs are able to assess and rank according to importance the risks they face, where 

the result that the most important risks were "Business risk" with 24%, "Financial risk" with 

20%, "Technological risk" with 16 %, ―Human capital risk‖ with 10% and ―Political risk‖ 

with 8%. 

 Albanian SMEs prefer to have good solvency in order not to be put in financial difficulties, as 

well as to maintain good debt to equity ratios without attempting excessive uses of debt and 

high growth of this ratio. 

 Albanian SMEs assess as potential sources of risk all the environments taken in the analysis 

(1) the economic environment which includes the unemployment rate, inflation, exchange 

rates, etc., (2) the social environment which includes the level of employee satisfaction, their 

motivation, (3) the physical environment where the physical conditions under which the 

activity is performed or operated include, (4) the political environment where frequent 

changes in laws are included, and (5) the technological environment where changes in 

machinery and equipment are included. 
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 Albanian SMEs attach great importance to the preservation of statistical data, especially 

financial, economic, fiscal and technological data. 
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Özet 

Profesyonellik, günümüzde geçerliliğini ve önemini koruyan bir kavramdır.  Profesyonelliğin, hem 

çalıĢanlar, hem müĢteriler, hem de iĢverenler tarafından varlığına ihtiyaç duyulmasına ve olası olumlu 

etkilerine dair farkındalığa karĢın, bu kavrama somut ve ortak bir tanım getirmekte zorlanıldığı 

görülmektedir. Ek olarak, ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde, kavramın karmaĢık 

bulunması sebebiyle yeteri kadar araĢtırılamadığı ortaya çıkmıĢtır. Kavramın popülerlik kazanması ile 

birlikte, kavrama farklı meslek grupları üzerinden yaklaĢımlar getirilmiĢtir. Böylece profesyonellik 

kavramı, oldukça kapsamlı bir Ģekilde ele alınarak, tutum, davranıĢ, değerler… vb. gibi farklı 

içeriklerle farklı meslek grupları üzerinden tanımlanarak zenginleĢtirilmiĢtir. Bu yönleriyle 

düĢünüldüğünde, kavramla ilgili ulusal ve uluslararası alan yazındaki çalıĢmaların içeriğinin 

incelenmesi, değerli ve gerekli görülmektedir. Ayrıca, çalıĢma ortamlarında profesyonelliği ortaya 

çıkarabilecek faktörler ile birlikte profesyonelliğin sonuçlarının ele alınması, kavramın önemini 

vurgulamak açısından faydalı olacaktır. Mevcut çalıĢma, profesyonellik kavramının içeriği, öncülleri 

ve sonuçları ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmaları ele almaktadır. Alan yazındaki öncül ve sonuçlar, 

organizasyonel ve bireysel düzeylerde incelenmiĢtir. Mevcut çalıĢmanın, iĢ yerinde profesyonellik 

kavramıyla ilgili, gelecekteki kavramsallaĢtırma ve ampirik çalıĢmalara ıĢık tutacağına 

inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢyerinde Profesyonellik, Profesyonellik Öncülleri, Profesyonellik Sonuçları, 

Profesyonellik KavramsallaĢtırması, Profesyonellik Alan yazın Taraması 
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Professionalism in the Workplace, Antecedents and Outcomes: A Review of the Literature 
 

Abstract 

Professionalism is a concept that maintains its validity and importance today. Despite the need for 

presence of professionalism and awareness about its prospective positive effects by employees, 

customers and employers, it seems that it is challenging to come up with a concrete and a common 

definition for this concept. In addition, when the national and international literature is reviewed, it 

has been revealed that the concept has not been adequately researched due to its complexity. With the 

popularity of the concept increases, several approaches for the concept have been put forward via 

different occupational groups. Thus, the concept of professionalism is handled in a very 

comprehensive way, such that, it has been enriched by being conceptualized over different 

occupational groups with different contents including attitudes, behaviors, and values…etc. Within 

this scope, it is found valuable and necessary to examine the concept with relevant studies in the 

national and international literature. Moreover, while evaluating factors that can bring about 

professionalism in working environments, it will be useful to address the outcomes of 

professionalism in order to emphasize the importance of the concept. The present study covers the 

literature on the content, antecedents and outcomes of the concept of professionalism. These 

antecedents and outcomes in the literature have been examined at organizational and individual 

levels. It is believed that the present study will shed light on future conceptualization and empirical 

studies on the concept of professionalism in the workplace. 

Keywords: Professionalism in the Workplace, Professionalism Antecedents, Professionalism 

Outcomes, Professionalism Conceptualization, Professionalism Literature Review 

1. GiriĢ 

Günümüz iĢ dünyası için profesyonellik, çalıĢanlar, iĢverenler ve müĢteriler açısından önemli bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Evans (2008)‘a göre bu önemli kavram, aslında herkes tarafından net 

bir Ģekilde anlaĢılabilmiĢ değildir. Alan yazına bakıldığında da profesyonellikle ilgili tanımlamaların 

bir bütünsellik içinde olmadığını, ilgili kavramsallaĢtırma çalıĢmalarının ise bu anlamda kısıtlı 

kaldığını söylemek mümkündür. Kavramın oldukça karmaĢık olması da (Swailes, 2003), 

profesyonellik ile ilgili teorik ve ampirik çalıĢmaların bütünsellikten uzak ve kısıtlı kalmasına 

sebebiyet vermiĢ olabilir.  
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Mevcut çalıĢmanın amacı, profesyonellikle ilgili kavramsallaĢtırma çalıĢmaları ile birlikte, 

profesyonelliğin öncül ve sonuçları ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalara odaklanarak güncel çalıĢmaları 

özetlemek ve gelecekteki araĢtırmalara bu konularda ıĢık tutmaktır. 

2. Profesyonellik Kavramının GeliĢimi  

Profesyonellik kavramı 1950‘lerden itibaren ―uzman‖lığı (profession) niteler Ģekilde 

―meslek‖(occupation) kavramından ayrılmaya baĢlamıĢtır (Evetts, 2012).  Bununla ilgili olarak, 

çeĢitli teorisyenler profesyonelliğin ayırt edici belirli özelliklerinden bahsetmiĢlerdir. Örneğin Turk 

(2006), ilgili alana ait bir akademik disiplinin, araĢtırmanın ve eğitim sisteminin olmasını, 

profesyonelliğin temel ayırt edici özelliklerinden görmektedir. Bunun yanı sıra, mesleğin kültürüne, 

değerlerine ve belirli davranıĢ kalıplarına sahip olmak, kural ve prosedürlerini uygulamak (Evetts, 

2012), meslekle ilgili bilgi sahibi olmak (Swick, 2000) ve özerklik (Hughes, 1958) de 

profesyonelliğin ayırt edici özellikleri arasında yer almaktadır. Bu özelliklere, çalıĢma ortamında 

kurulan iyi iliĢkiler de eklenebilir (Van Mook, de Grave, Wass, O'Sullivan, Zwaveling, Schuwirth, ve 

Vleuten, 2008). 

Alan yazında uzmanlığı meslekten ayıran bazı özelliklerin, profesyonellik tanımlarında da yer 

aldığını görmekteyiz. Örneğin, Türk Dil Kurumu  ―profesyonellik‖ kavramını: ―Profesyonel olma 

durumu‖ olarak,  ―profesyonel‖ kavramını ise: ―UstalaĢmıĢ, uzmanlaĢmıĢ‖; ―Bir iĢi kazanç sağlamak 

amacıyla yapan (kimse), amatör karĢıtı‖ (2021) olarak tanımlamaktadır. Kavramı tanımlamada, belirli 

bir eğitim altyapısına ve yetkinlik setine sahip olmak çeĢitli kaynaklar tarafından da vurgulanırken 

(Örneğin, Cambridge Dictionary, 2021; Oxford Dictionary, 2021; Björkström, Athlin, ve Johansson, 

2008), belirli normlara göre hareket etmek (Wilensky, 1964) ve insanlarla etkili iletiĢim (Garman, 

Evans, Krause, ve Anfossi, 2006) gibi profesyonelliğin ayırt edici özellikleri ilgili tanımlama 

çalıĢmalarında yer almaktadır. Bununla birlikte, profesyonelliğin topluma fayda odağını ve topluma 

karĢı sorumluluğunu öne çıkaran tanımlar da bulunmaktadır. Örneğin, eczacılık ile ilgili alan 

yazından alınmıĢ bir çalıĢmada profesyonellik tanımı Ģu Ģekilde yapılmıĢtır:  

―Profesyonellik genel olarak, topluma faydalı olmak; bireyin dıĢarıdan yardım almadan mesleki 

kararlar alabilmesi için özerklik kazanması; sorumluluk duygusuna sahip olması ve dıĢ ödüllerden 

bağımsız olarak görevini yerine getirmesi olarak tanımlanabilir‖ (Dubbai, Adelstein, Taylor, Shulruf, 

2019, s. 7).  
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Her ne kadar çeĢitlilik içerse de, profesyonelliğin ayırt edici özellikleri ve profesyonelliğe dair 

getirilen tanımlar profesyonellikle ilgili geliĢtirilmiĢ ölçeklerde de etkili olmuĢtur. Ölçek geliĢtirme 

çalıĢmaları değerlendirildiğinde, meslekle ilgili belirli davranıĢ kalıplarını sergilemek (Chandratilake, 

2013) ve mesleki değerlere göre hareket etmek (Woo, 2013) gibi özelliklerin, alan yazındaki 

profesyonellik boyutları arasında da yer aldığını görmek mümkündür.  Bu noktada, profesyonellik ile 

ilgili gerçekleĢtirilmiĢ bazı ölçek çalıĢmalarını bütün boyutlarıyla incelemek faydalı olacaktır. 

3. Profesyonellik ile Ġlgili AraĢtırmalar 

3.1. Profesyonellikle Ġlgili Ölçek ÇalıĢmaları 

Profesyonellik ile ilgili ölçek çalıĢmalarına bakıldığında, Hall (1968)‘un farklı meslek grupları 

üzerinden geliĢtirdiği ölçek ile birlikte, kavramı sadece bir meslek grubu özelinde ele alan çalıĢmalara 

da rastlamak mümkündür. Bu ölçeklerin geliĢtirildiği ilgili meslek gruplarının, yaygın olarak 

öğretmenler (Ilgan, Aslanargun, ve Shaukat, 2015), hemĢireler (Walker, Clendon, ve Walton, 2015) 

ve doktorlar (Yamamoto, Kawaguchi, ve Otsuka, 2019) olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye‘de ise 

Öztürk (2018), doktora tezinde profesyonellik ölçeğini farklı meslek grupları üzerinde geliĢtirmiĢtir.  

Tüm bu çalıĢmalarda profesyonelliği ölçen boyutlar çeĢitlilik göstermektedir. Örneğin, öğretmenler 

üzerinde yapılan bir çalıĢmada, profesyonellik, ―Öğretmen Kalitesi ve Mesleki Duyarlılığı‖,  ―Üst 

Düzey Yöneticilerin ve Halkın Algısı‖, ―Mesleğe Bağlılık‖, ―Üst Düzey Bilgi ve Becerilere Sahip 

Olmak‖, ―Mesleki Disiplin‖, ―Mesleki GeliĢim‖, ―Halkın Mesleğe KarĢı Güven Algısı―,  ―Mesleğin 

Önemine Dair Algı‖, ―Profesyonel Özerklik‖ üzerinden açıklanmıĢ ve ölçümlenmiĢtir (Ġlgan vd., 

2015). Bununla birlikte, hemĢireler üzerinde yapılan bir çalıĢmada profesyonelliğe ―Özerklik‖, 

―Bilgi‖, ―Yetkinlik‖, ―MeslektaĢlık‖, ―Hesap Verebilirlik‖, ―Savunuculuk‖, ―ĠĢbirlikçi Uygulama‖, 

―Bağlılık‖ boyutlarıyla yaklaĢılmıĢtır (Baumann ve Kolotylo, 2009). Tıp fakültesi öğrencileri 

üzerinde yapılan profesyonellikle ilgili ölçek geliĢtirme çalıĢmasında ise ―Empati ve Humanizm‖ gibi 

değer odaklı bir boyut, ―Profesyonel ĠliĢkiler ve GeliĢim‖ ve ―Sorumluluk‖ boyutları yer almaktadır 

(Klemenc- Ketis, Vrecko, 2014). Farklı meslek gruplarına yönelik geliĢtirdiği ölçek çalıĢmasında ise 

Öztürk (2018) , ―Liyakat‖, ―Güveni Kötüye Kullanmamak‖,  ―Toplumsal Fayda Odaklılık‖, ―Mesleğe 

AdanmıĢlık‖ ve ―Bürokratik Denetim‖ boyutlarıyla profesyonelliği ele almaktadır. Uluslararası alan 

yazında ise, mevcut ölçekler arasında görece daha sık kullanılan Hall (1968)‘un ölçeği, yine farklı 

meslek grupları üzerinden profesyonelliği tanımlamakta ve ―Meslek AĢkı‖; ―Mesleki Örgütü 
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Referans Olarak Almak‖; ―Özerklik‖;  ―Akran Denetimine Olan Ġnanç‖; ve ―Halka Hizmet Ġnancı‖ 

gibi boyutlarla kavramı ele almaktadır.  

Bahsi geçen çalıĢmalar değerlendirildiğinde, bazı benzer boyutlarla birlikte (Örneğin, ―özerklik‖, 

―yetkinlik‖/―liyakat‖, ―toplumsal fayda odaklılık‖), farklı boyutların da profesyonellik kavramı 

altında yer aldığı göze çarpmaktadır. Buradan hareketle, profesyonelliği çeĢitli meslek grupları için 

tanımlayabilecek ve ölçebilecek bütünsel bir ölçeğin henüz geliĢtirilmemiĢ olduğunu söyleyebiliriz. 

Ek olarak, profesyonelliği farklı meslek grupları üzerinden ele alan ölçeklerde bazı alt boyutların 

güvenirliklerinin düĢük olduğunu da belirtmek gerekir (Örneğin, ―Bürokratik Denetim‖, cronbach 

alpha değeri= .42, Öztürk, 2018). Ayrıca, uluslararası alan yazında çeĢitli çalıĢmalarda kullanılmıĢ 

olan Hall (1968)‘un ölçeğindeki bazı alt boyutların güvenirlik değeri eleĢtiri almıĢ ve bu ölçekle ilgili 

revizyon yapılması önerilmiĢtir (Örneğin, ―Mesleki Örgütleri Referans Olarak Almak‖, cronbach 

alpha değeri= .53, Swailes, 2003). 

Tüm bu noktalar değerlendirildiğinde, profesyonelliğe kapsayıcı bir tanım getirecek ve farklı meslek 

grupları üzerinde geçerli olabilecek, güvenirliği yüksek bir profesyonellik ölçeği ihtiyacı olduğu öne 

çıkmaktadır. Mevcut çalıĢmanın önerilerinden biri, profesyonelliği bu açılardan ölçümleyebilecek 

gelecek çalıĢmaların yapılmasıdır.  

3.2. Profesyonelliğin Öncülleri Üzerine GerçekleĢtirilmiĢ AraĢtırmalar 

Alan yazında profesyonelliği yordayan faktörlerle ilgili gerçekleĢtirilmiĢ az sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır. 

Bu çalıĢmalardan bazıları bize profesyonelliğin bireysel ve örgütsel öncülleriyle ilgili bilgi 

vermektedir. Örneğin, Osinsky ve Mueller (2004), iç kaynaklı ve dıĢ kaynaklı motivasyon 

faktörlerinin, profesyonelliği pozitif yönde yordayabileceğini ortaya koymuĢtur. Ek olarak, önceki 

deneyimler ve eğitimler profesyonelliği (Wynd, 2003) güçlü ve pozitif yönde, hedef yönelimi ise 

profesyonel bağlılığı (Hee, 2014) pozitif yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, örgütsel iklimin de 

profesyonelliğe dair tutumu pozitif yönde yordadığı ortaya konulmuĢtur (La Van, 1978). Ne var ki, 

alan yazında, profesyonelliğin özellikle örgütsel yordayıcılarını ele alan çalıĢmaların oldukça sınırlı 

olduğunu ve bu konuda gelecek çalıĢmalara ihtiyaç duyulabileceğini belirtmek gerekir.  
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3.3. Profesyonelliğin Sonuçları Üzerine GerçekleĢtirilmiĢ AraĢtırmalar 

Alan yazında profesyonelliğin sonuçları ile ilgili çalıĢmalara bakıldığında, bu sonuçların kiĢiler ve 

kurumlar için faydalı ve anlamlı olabileceğini söylemek mümkündür. Örneğin, Nesje (2017), 

profesyonel bağlılığın iĢte stres oluĢturan faktörlerin etkisini azalttığından bahsederken, Yorulmaz, 

Altınkurt, ve Yılmaz (2015) profesyonelliğin yabancılaĢmayı negatif yönde etkilediğini ortaya 

koymuĢtur.  Bir baĢka çalıĢmada ise, örgütsel adaletin olduğu ortamlarda, profesyonel bağlılığın bilgi 

saklama davranıĢını engellediği gösterilmiĢtir (Ghani, Zhai, Spector, Chen, Lin, Ding, ve Usman, 

2019). Ek olarak, profesyonel bağlılığı yüksek olan çalıĢanların hizmet kalitelerinin ve 

motivasyonlarının  daha yüksek olduğu ve iĢten ayrılma niyetlerinin daha düĢük olduğu (Chang, Du, 

ve Huang, 2006; Haywood-Farmer ve Stuart, 1990)  ileri sürülmüĢtür. Ayrıca, profesyonel bağlılığı 

yüksek olan çalıĢanların, çalıĢtıkları kurumdan daha mutlu olduğu (Elias, 2006) ortaya konulmuĢtur. 

Profesyonel etik değerlere sahip çalıĢanların ise, sesliliğinin daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir 

(Gholampour, Pourshafaei, ve Ghasemian, 2019). 

Bahsi geçen çalıĢmalar, profesyonelliğin sonuçları ve önemi hakkında aydınlatıcı bilgiler 

vermektedir. Ne var ki, profesyonelliğin olası bireysel ve örgütsel çıktılarının gelecekteki 

çalıĢmalarda da ele alınması, kavramın önemini ortaya koymak açısından faydalı olacaktır. 

Gelecekte, profesyonelliği farklı boyutlarıyla ele alan ve bütünsel olarak kavramsallaĢtıran 

çalıĢmalar, bu kavramın bireysel ve örgütsel çıktılarına dair daha fazla bilgi vererek alan yazına 

katma değer sağlayabilir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Profesyonellik ile ilgili uluslararası ve ulusal alan yazına bakıldığında, kavramı farklı alt boyutlarıyla 

birlikte bütünsel olarak ele alan kavramsallaĢtırma çalıĢmalarının çok yaygın olmadığını söylemek 

gerekir. YeĢilbaĢ ve Kantek (2018)‘in hemĢirelerin profesyonelliği ile ilgili alan yazın taramasında da 

belirttiği gibi, profesyonellik çalıĢma ortamlarında kullanılan bir kelime olsa da, Türkiye‘deki 

araĢtırma alanı henüz popüler değildir.  Bununla birlikte, uluslararası alan yazında daha sık çalıĢılmıĢ 

olsa da, hem ulusal hem de uluslararası çalıĢmaların, ağırlıklı olarak belirli meslek grupları özelinde 

yoğunlaĢtığını belirtmek gerekir. 

Ek olarak, profesyonelliği ortaya çıkarabilecek faktörler ve olası sonuçlarıyla ilgili de geniĢ bir 

birikimden söz etmek zordur. Profesyonelliğin öncülleri konusunda, özellikle örgütsel değiĢkenlerin 
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belirlenmesi, profesyonelliği arttırma hedefindeki kurumlar için yol gösterici olacaktır. Bununla 

birlikte, gelecekteki ampirik çalıĢmalarda profesyonelliğin sonuçlarının bireysel ve örgütsel 

düzeylerde geniĢ açıdan ele alınması, kavramın katkılarının daha somut Ģekilde anlaĢılmasını 

sağlayacaktır. Bu sebeplerden, gelecekteki çalıĢmaların profesyonellik kavramını bütünsel bir Ģekilde, 

farklı meslek grupları ve çeĢitli sektörleri de kapsayarak, belirtilen öncül ve sonuçlarıyla birlikte ele 

alması önerilmektedir. 
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Abstract 

In this paper, I investigate how social media instances have influenced the becoming of the traditional 

Romanian blouse in today‘s century. Of interest to this article is a specific type of social media 

groups and pages developed with the purpose of preserving and transmitting the authentic Romanian 

blouse to the next generation of both urban and rural dwellers.   

The data for this article is gathered from the two biggest social soiree groups or pages, with over 2.5 k 

active members, and from a local and smaller social soiree, with 1.9k members, where I have 

conducted participatory observation. A thematic analysis was used on the data gathered from the 

social soiree Facebook groups. With this article, I plan to bring to the surface the importance of the 

urban social soirees in the processes of becoming and transmission of the Romanian blouse, outside 

of the controlled space of the academia and museum.  

Keywords: Romanian blouse, social soiree, social media, thematic analysis 

In this paper, I investigate how social media instances have influenced the becoming of the traditional 

Romanian blouse in today‘s century. Of interest to this article is a specific type of social media 

groups and pages developed with the purpose of preserving and transmitting the authentic Romanian 

blouse to the next generation of both urban and rural dwellers.   

The data for this article is gathered from the two biggest social soiree groups or pages, with over 2.5 k 

active members, and from a local and smaller social soiree, with 1.9k members, where I have 

conducted participatory observation. A thematic analysis was used on the data gathered from the 

social soiree Facebook groups. With this article, I plan to bring to the surface the importance of the 
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urban social soirees in the processes of becoming and transmission of the Romanian blouse, outside 

of the controlled space of the academia and museum.  

Keywords: Romanian blouse, social soiree, social media, thematic analysis 

1. Introduction 

In this article I plan to analyze two social media groups, as hubs of both hobby gathering and 

knowledge sharing and the impact of such groups on the traditional Romanian blouse. I have chosen 

this theme as a result of the increasing awareness and acknowledgement of social media platforms` 

impact on traditional cultural elements, such as the Romanian blouse. As such, the social media 

platforms relevant to this study should be scrutinized from two perspectives, that of knowledge 

sharing and creation medium and that of a hobbyist gathering medium. Throughout the data analysis 

for the doctoral research, I have delimitated a certain group of people that invests both time and 

resources in creating the traditional Romanian blouse according to the authentic criteria. By their own 

choice, I have named this group of people rejuvenators. Most of their activity as individuals and as 

group members is presented on social media groups, groups that I have chosen to analyze for this 

paper.   

Because in this article I will not focus on the rejuvenators, but on their online activity, a brief 

description of the rejuvenators is necessary. A more detailed description of the members of the social 

soiree can be found in an article that is to be published together with this one, under the name 

`Building an identity around the process of sewing the traditional Romanian blouse`. Comprised 

mostly of women, the rejuvenators and the hobbyists that are members of these sewing groups gather 

in local or online groups to learn how to sew a traditional Romanian blouse and to preserve it for 

future generations. While it is true that more that 90% of the sewing groups members are women, it is 

important to note that the few men that are active in such groups have a great amount of knowledge 

and dedication to the preserving of the Romanian blouse. We can even talk about two type of 

hobbyists, those that see this hobby as a serious leisure (the rejuvenators) and those who view it as 

just a leisure activity (the hobbyists). Some of these rejuvenators, alongside museum personnel and 

researchers, have worked intensively on the file dedicated to proposing the traditional Romanian 

blouse as an element of intangible patrimony protected by UNESCO. Because of their intensive work 
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and because of the blouses‘ importance for the Romanian cultural identity, I have chosen to study the 

impact of the online activity of the rejuvenators on the Romanian blouse. 

2. Literature review 

The first characteristic of social media instances, that of knowledge sharing and creation has received 

a lot of attention from researchers interested in the process of knowledge sharing and creation in an 

organizational environment. Usage of social media instances such as Facebook groups with the 

purpose of teaching & learning or creating and sharing knowledge is already a practice when it comes 

to firms (Armando Papa et al., 2018, p.2).  Armando Papa et al. study the effect of social media on 

knowledge creation and co-creation and show how, through social media instances, the knowledge 

creation and innovation processes are enriched. Even if their study focusses on the co-creation 

process between firms and their consumers, it is not contract to that domain only.  

The same process is observed in other domains such as the ones dedicated to hobbyists. Information 

creation and sharing practices found among hobbyists is a result of both on and offline content 

creation (Fulton, Crystal, 2017: 190), but the on-line sharing of content gives researchers and the 

public the possibility to asses the role of information in one‘s life and its impact (Fulton, Crystal, 

2017: 190). In his study dedicated to urban explorers, the author studies this hobby from multiple 

perspectives. One of these perspectives is the content creation and its impact on fellow hobbyists or 

other people following their work. He shows that through their work, urban explorers show to the 

world abandoned places such as old military instalments, ruins, abandoned factories and so on, 

enabling a safe exploration for the viewers of the remote and unsafe parts of the city (Fulton, Crystal, 

2017: 191). This sharing of photographs also influences the work of fellow urban explorers. The other 

perspective the urban explorers were studied from is their main characteristic and way of working, 

illustrating the gender, age, experience and tendency to work alone or with other. The research 

showed that, because this hobby is a relatively dangerous one, most of the hobbyists prefer to work 

with one or more partners (Fulton, Crystal, 2017: 193). I say work because, like the hobby I am going 

to present in this paper, the urban explorers also view their hobby as a form of serious leisure (Fulton, 

Crystal, 2017: 191).        

Another type of hobby, closer to the purpose of this paper, and bigger, both in popularity, internet 

presence and number of practitioners is that of the quilting bees. Quilting bee members, compared to 
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other hobbyist groups, are divided by purpose of their work in artists (Nelson J. Nancy et.al., 2002) 

and hobbyists. Artists, compared to hobbyists, treat quilting as a job and gather in official 

organizations dedicated to quilting (Nelson, J. Nancy at.al., 2005; Nelson J. Nancy et.al., 2002).  Like 

the sewing of the traditional Romanian blouse, the patchwork done in quilting bees groups has a long 

history for the European women and, after the colonization of the Northern America, women there 

have started to gather together to make quilts (Xolmurodova, O., 2021: 3), making it part of the 

American history as well. Today, a quilting bees‘ online presence can be found on YouTube, 

Facebook and blogs or webpages. Here, people gather to learn, exchamge tips and tricks, socialize 

(Hancey, Helen-Louise, 1996: 16; Howell, D. & Pierce S., 2000: 70). For such groups, social 

media presence acts as both an exposition medium for their work and as a creation and co-creation 

medium. I have intentionally emphasized the co-creation process of knowledge as I support the 

constructivist view (Glaser, Barney, 2002: 2) that knowledge is created and co-created through peer 

interaction, be it face-to-face or technology mediated. Even though Kathy Charmaz, when talking to 

co-creating knowledge, she is referring to the interaction between a researcher and a subject, the idea 

of knowledge being co-created by the interaction between two or more people through face-to-face 

interaction belongs to the social constructivist philosophy of Berger and Luckmann (1991: 49). 

Following the same ideology, I also consider that online interaction, aided by the face-to-face one, 

facilitates the process of knowledge sharing and co-creation processes. 

Thus, through the constant sharing of photographic or video content of their work, of how-to 

tutorials, the group members share knowledge, their work, models of good practices when it comes to 

making a blouse, materials, books and so on. Via the shared materials, individuals influence and get 

influenced in the way they work, in the way they view an element of the blouses construction as 

being or not being traditional or authentic.     

As a medium of gathering people with similar interests and purposes, Facebook groups and pages 

dedicated to the traditional Romanian blouse play the role of a social soiree where members gather to 

exchange information and learn sewing techniques, traditional customs of creating a blouse, material 

sources and ‗allowed‘ innovations.  
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1. Methodology 

The purpose of this paper is to understand how the social media activity of the rejuvenators is 

influencing how the Romanian blouse is being sewn today. Even if the total members of all such 

social media groups in Romania is less that one million, the blouses they sew and display as authentic 

influence the public view and future of how the traditional Romanian blouse is perceived, especially 

now, that it has been proposed to be registered as a UNESCO intangible heritage element. The 

methodology I have used to draw conclusions on how social media activity impacts the becoming of 

the traditional Romanian blouse is based on the grounded theory approach used on my doctoral 

thesis. Following this approach, I study how a specific group of people called rejuvenators influence 

the transformation of the traditional Romanian blouse (Căpraru, M., 2020c). The Facebook groups 

chosen for this paper were analyzed by using a thematic analysis approach. The three social media 

platforms, Facebook groups of two social soirees and the Facebook page of one social soiree were 

chosen based on 1. their on-line activity and dimensions: with an activity of at least 1 to 3 post per 

week and a following or membership base of over 2000 members and 2. my ability to observe the 

face-to-face group activity, as I consider it important to confirm my on-line analysis findings. The 

Facebook page has over 16 000 followers, while the bigger Facebook group have around 2500 group 

members. 

I have chosen to include in the research panel a smaller, local group as I consider that face-to-face 

interaction of the researcher with the subjects is relevant to a better understanding of the phenomenon 

(Glaser, Barney, 2002: 2). Also, knowledge co-creation in the face-to-face interaction represents the 

base of knowledge (Berger, P & Luckmann T., 1991: 49) shared on the social media platforms. The 

membership base of the local group is of 2000 members.  

A thematic analysis approach was used to analyze the social media instances dedicated to the creation 

of the traditional Romanian blouse. I have opted for a thematic analysis approach because the main 

themes, the framework of analysis, already existed as a result of the inquiry of the data resulted after 

the interview collection. Also, because the usage of thematic analysis allowed me to understand the 

process of transformation of the blouse by taking into account multiple factors that were then 

allocated to different themes (Tucketta, Anthony G., 2005: 76; Castleberrya, Ashley, Nolenb, 

Amanda, 2018, Pettigrew S et.al., 2016; Braun, V., Clarke, V., 2006). This approach helped me better 

understand the concepts that have resulted after the first stage of data coding, concepts that I have 
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developed further thanks to the data analysis process.  I can say that the data collected for this article 

is part of the process of data collection for the thesis, as the results help enrich the already existing 

information. Because I have used a grounded theory approach for the doctoral thesis, a continuous 

data collection process, until I reach theoretical saturation or until all the important categories have 

been described, is desired and expected for.        

It is important to mention that all three Facebook mediums analyzed have face-to-face meetings as 

well, so their activity on social media is a reflection of their face-to-face activity and vision. 

2. Data collection 

For this article, posts from last four months from the two groups and one page were analyzed. I have 

chosen only the last four months because the number of posts made it difficult to go over a longer 

period of time. Also, I have chosen only three social media outlets because the number of such pages 

and groups is big, while the online activity and number of members is quite small.  Over the span of 

these four months, all types of posts related or not to the blouse were created. The posts can be sorted 

in 7 categories by their type: 

a. Suggested materials 

b. Sewing techniques 

c. Inspiration sources 

d. Opinions on already finished work 

e. Events and promotion 

f. Off and online activity 

g. Not relevant to or related to the blouse 

First five categories identified already existed wither as a code or as a concept in data analyzed for 

the doctoral thesis. The last category, the ‗Off and online activity‘ I have created as a result of 

analyzing the posts. Also, I have chosen not to ignore such posts because much of the on-line created 

content was created as a result of the offline activity. Because most of the posts are in the format of 

videos or pictures, the thematic analysis tock into account, aside from the description sometimes 

given by the member, the composition of the post and the comments associated with it.  
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A total of 202 relevant posts were analyzed. The posts were then allocated to pre-existent themes 

(Bryman, Alan, 2012: 574) obtained in a previous data analysis made using the Nvivo software. I 

have not used an inductive approach as suggested by Braun and Clarke (2006) because the thematic 

analysis of the social media groups was a form of confirming the data gathered during the interviews. 

The themes were obtained after the analysis of 25 interviews conducted with both members and non-

members of the said groups. Depth was added to the themes after conducting participatory 

observation session in one of the studied social soirees, namely that from Iasi.  The themes with the 

highest impact on the transformation of the blouse are the suggested materials, the opinions shared 

on already finished work and the events and promotion themes because through these, the members 

of the group discuss, come with innovation and add new aspects to the traditional blouse. While 

counting the posts allocated to the ‗Events and promotion theme‘, I have come to the conclusion the 

the bigger, more active hobby groups have more events dedicated to the promotion of the traditional 

Romanian blouse. Examples of such events are public exhibitions, TV interviews, collaborations with 

public entities such as museums.  The last category, the ‗Off and online meetings‘ represent a way for 

the member to meet and discuss certain sewing problems they encounter while making a blouse. 

Usually, though these meetings, material suggestions, sewing techniques or opinions on already 

finished works are encountered. The posts on social media reflect the technical discussions of the 

offline meetings. Through the same themes though, some of the group member try and sometimes 

succeed in preserving the authenticity of the Romanian blouse, even if it is sewn today. The ‗sewing 

techniques‟ theme has a positive impact on the traditional blouse as it a means to promote and teach 

the members of the social soirees about how a traditional blouse was sewn. The inspiration sources, 

like the other themes, plays a double-edged role in the becoming of the traditional blouse. Those who 

have knowledge on the authentic Romanian blouse, will post inspiration sources that promote such 

blouse, while those that confuse folk or ethnic inspired blouses with the authentic ones, will share 

posts that promote a change, usually in bad, of the blouse. 

3. Analysis and Interpretation 

While analyzing the Facebook activity of the three sewing groups selected, I have encountered 

various types of posts, most that could not be allocated to any theme or sub-theme identified in the 

codes and concepts resulted after the first stages of data analysis. These posts, even if they were not 

directly connected to the traditional Romanian blouse and its creation, represented the vision of those 
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groups regarding authenticity and traditionality. Because the analyzed data appeared seldom in the 

form of text, sometimes brief descriptions or a title being the only form of text that appeared on a 

post, I have taken into account both the text and graphic content of a post when allocating it to a 

specific theme.  

I have also included the graphic part because many of the posts have either photos showcasing the 

stage of work, the method of work and the materials used, final project or expositions or ‗how to‘ 

videos where different sewing techniques were explained. There were also posted zoom conferences 

of on-line social soiree meetings. If there happened to be post not related to the traditional Romanian 

blouse, I did not take them into account.     

While most common type of content posted on Facebook is personal one (Anne Oeldorf-Hirsch, S. 

Shyam Sundar, 2015: 241), when it comes to groups or pages, the personal content becomes the 

content of common interest where posts relevant to the pages or group‘s themes are posted or shared. 

Because Facebook allows users to engage with content from several other webpages or social media 

outlets (Anne Oeldorf-Hirsch, S. Shyam Sundar, 2015: 241), aside from the content created by the 

members, most of the content found on the Facebook page and groups analyzed is shared from 

another Facebook sources, from another social media outlets such as YouTube or other websites. The 

channels shared the most are museum pages, ‗how to‘ sewing tutorials from YouTube, or YouTube 

and Facebook pages of national TV stations or news content (Anne Oeldorf-Hirsch, S. Shyam 

Sundar, 2015: 241) related to the Romanian blouse. The act of sharing news and other non-personal 

materials is usually done by the same members in every group – members with intensive knowledge, 

group leaders and gatekeepers of authenticity (Sundar, 2008, p. 61).      

Depending on the type of posts, the engagement rate varied from under ten likes and zero comments 

to over 180 likes and 30 comments, but the most impactful interaction I consider to be the number of 

sharing a post would receive because through sharing, the post gathers more interactions in each 

group and is available to a larger audience. A common thing I have encountered amongst the three 

groups is a common basis of posts, each sharing information they find relevant from one group to 

other. That is also the reason I counted only 202 posts, because I have not taken into account the same 

post twice, even if it was on another social soirees‘ Facebook group or page. While analyzing the 

types of posts most common in all social media instances, I have identified the most engaging types 

of posts by number of interactions. Because it was not a longitudinal analysis and I did not question 
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the group members regarding their engagement with the content posted online, I am not able to draw 

conclusions regarding the impact of a post at a certain point in time, like Anne Oeldorf-Hirsch and S. 

Shyam Sundar do in their study regarding the effect of sharing news stories on Facebook (2015). But, 

because this is a hobby group and the knowledge is not there to be consumed when it is posted, but to 

be revised and accessed whenever needed, the instant effect of a post is not relevant. What I find 

important is the overall interactions with the posts and the note of that interaction: negative, neutral or 

positive. I consider an interaction neutral when it is not an appreciation or correction, but a question 

regarding materials used, required techniques, requests for inspiration sources such as detailed 

drawings or books. Chedia Dhaoui and Cynthia M. Webster have studied the effect of positive and 

negative comments on a brands image and have shown that negative comments do impact it 

negatively (2018: 4). Likewise, positive or negative comments on someone‘s work are meant to 

influence how authenticity is perceived and how future blouses are going to be sewn (Lowe-

Calverley Emily, Grieve Rachel, 2018).  

3.i. Content Analysis 

When analyzing posts by the type of engagement, I have found two types by the prevailing mode of 

interaction: the local, in-group interactions such as comments and appreciation and public 

interactions, namely sharing. The local or ingroup interactions are usually dedicated to posts 

showcasing one‘s work, photos from meetings or questions. Out of these, the posts with the highest 

engagement rate are these showcasing one‘s work. These types of posts gather appreciation tokens or 

advisory ones. By studying these posts one can perfectly see how social media interactions influence 

the becoming of the traditional Romanian blouse. One example is referring to a woman‘s blouse not 

being traditional and not respecting the traditional customs of making an authentic blouse. Usually, 

such advices are given by the most experienced members of the sewing groups. Another kind of 

influence is the positive appraisal of one‘s work. Such appraisals are meant to reinforce and 

accentuate the right way of making a traditional blouse. Another type of post that influences the 

transformation process of the traditional blouse are the materials used. This can be done by either 

posting material sources or by suggesting or asking advice on colors or color combinations used in 

sewing a blouse.  This shows how colors are perceived in today‘s age compared to their perception in 

the past. This can be observed in posts or comments regarding work in progress traditional blouses: ‗I 

am sewing a Vrâncenească, what colours should I use?‘, or ‗I have used this color for the model, 
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what colors do you think suits better, the one in the first picture, or the second?‘, ‗S1: You should 

have used more masculine colors to sew the blouse for the boy. S2: I have used these colors because 

that is the replica of the blouse worn by my great-grandfather and I wanted to keep it authentic.‘, 

being some of the examples of how people use social media to seek help or give advice on how a 

blouse should be sewn.   

The public interactions, namely sharing of posts usually happens with the sewing tutorials made by 

some group‘s members, or by sharing posts of sources of inspiration like photographs of private 

collections, museum visits or old albums or books. These types of posts have reverberations on both 

the online and offline mediums as people go and discuss, make drawings and analyze the blouses. 

Overall, the most engaging content was comprised of videos and images presenting wither work in 

progress blouses, museum photographs and video how to tutorials (Lowe-Calverley Emily, Grieve 

Rachel, 2018: 2; Strekalova, Y.A., Krieger, J.L., 2017).    

Another type of post which I did not encounter as often in this period due to COVID-19 restrictions 

are the one promoting events open to the public, posts and events which have the highest impact on 

the becoming of the Romanian blouse. 

4. Conclusions 

The research of social media instances dedicated to the Romanian blouse was an incipient and 

insufficient to draw definitive conclusions on its implications and impact on the transformation of the 

Romanian blouse. To draw more definitive and conclusive results, an analysis of all social media 

groups dedicated to the rejuvenation of the traditional Romanian blouse is necessary, over a longer 

period of time.       

Even so, this study is a start in showing that social media instances gather people that share the same 

hobby and through their online and offline activities, influence the result of said hobby, in this case, 

influence how the traditional Romanian blouse is being sewn, what colors or materials are used, what 

techniques of sewing are employed, blouses from which area are to be sewn more often, what motifs 

to use and so on.      

Thanks to its affordances, Facebook allows members to interact in many ways with the content 

created on Facebook or other news or social media platforms. This gives the opportunity to bring 
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together information from several places regarding the same subject, the Romanian blouse. These 

information shape and give meaning to the act of sewing the blouse, while, at the same time, give the 

sharers of the information, a position regarding the blouse. By taking into account the role of the 

sharer in a group, his work, his attitude towards the blouse and his knowledge, other members 

perceive the information shared or created by that individual as authentic and true. Thus, the blouse is 

transformed by the model of interaction between people, their role and attitude towards the traditional 

and authentic, all mediated by social media gatherings like groups or pages.    

Because the Facebook mediums are an extension of the face-to-face social soirees, they present a 

fraction of the actual impact. Also, in analyzing the impact of social media on the becoming of the 

Romanian blouse, I did not take into account the social media pages of craftsmen and other people 

related to sewing a variant or a modern interpretation of the Romanian blouse, interpretation which I 

find quite far from the authentic one, because they do not sew the traditional Romanian blouse but a 

marketed variant of it. Other social media mediums with a high impact on the blouse, only when it 

comes to its promotion, are the Instagram or Pinterest outlets.       

With this paper, I managed to show that the authentic Romanian blouse is put under scrutiny and 

constant becoming in the groups that are meant to preserve and promote it through actions such as 

innovating the materials or colors used, innovating some of the motifs, not respecting authenticity 

criterions when completing a blouse because of the need of expressing one‘s individuality without 

having full understanding of the philosophy of the blouse.   
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Abstract 

This paper tackles the identity formation process of people who are part of specific Facebook groups 

dedicated to sewing the Romanian blouse by traditional standards. I will use two terms to identify the 

members of these groups, rejuvenator for those stricter in following the traditional customs of sewing, 

while those more open to newer innovations I will call hobbyist. The main difference between these 

two groups is the intensity of their passion, but the identity formation process, together with its traits 

are similar, if not the same. The rejuvenators‘ and hobbyists‘ identity formation and characteristics 

are evaluated as a result of following a hobby. Together with the individual identity and how it has 

changed the lifestyle and practices of the members of the groups of interest, there is also a collective 

identity shared between both types of members. 

To identify the characteristics of both the rejuvenators‘ and hobbyists` identities, as well as the 

collective identity‘s traits, I have used data collection methods such as in-depth interviews and 

participatory observation. The data were analyzed through a grounded theory perspective.  

Keywords: identity formation, rejuvenator, identity, collective identity.  

1. Introduction  

The history of textile working in Romania, especially that of vegetable fabrics and wool, has always 

belonged to the peasant women (Kolbenheyer, 1912: 55.). From a very young age, girls learned 

needle work, helped their grown-up relatives to weave and prepared to sew their first blouse for the 

big dance. Most of the textiles created in the household were used for the members of the family and 

for the decoration of the house, few sewing for commercial use (Kolbenheier, 1912: 56). In the 

second half of the XIX
th

 century, and more pronounced at the beginning of the XX-th century, the 
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textile word that belonged to the intimacy of the household was introduces to urban workshops. 

Textiles that were once made with a certain person or family in mind were now made to order for the 

rich urban dwellers or for national or international expositions (Popescu, Ioana, 2002: 40). Even if the 

women were working in textile workshops, the ruling class still hoped to preserve the traditional way 

of textile work. After Romania became a communist regime, the textile work was completely 

transformed into a political propaganda apparatus and business activity, leading to its demystification 

and transformation into a common clothing product. At the same time, former sociologists and 

aficionados of the Romanian costume and blouse began an intensive research and study of the 

traditional costume, all under the pretext of supporting the communist regime‘s political agenda 

(Popescu, Ioana, 2002: 152). So, even if the communist regime‘s actions degraded the traditional 

costume, at the same time, a plethora of noteworthy books and albums were published. Thanks to the 

work of people that still valued the traditional costume, individuals from our time are able to 

rejuvenate and sew the blouse as it was made by our ancestors. For my doctoral thesis, I study the 

activity of today‘s rejuvenators of the Romanian blouse and their impact on it. While studying their 

activity related to the blouse, I have observed, both in their discourse and during the social soiree 

gatherings, the resurface of a shared identity between the group members. This shared identity is 

common between the active social soiree members, even if they belong to different social soirees. In 

this article I will present the forming and characteristics of the identity of social soiree members, 

identity formed as a result of sewing the traditional Romanian blouse by the traditional standards. 

Because most of the members are female, a direction towards a gendered approach to forming this 

identity, as the one taken by Nelson et. al. (Nelson et. al., 2005: 333) would be a course of action. But 

even if it is a women dominated activity, the center of these social soirees and source of most 

practical knowledge is a man. Also, amongst the interviewees, I have encountered men. The practice 

of sewing, practical or as a hobby, is and always has been associated with women and the household 

(Nelson et. al. 2002: 20), but, in this article, I will treat it as a common practice for all passionate by 

it. As a result, this identity formed as a member of a social soiree and as a promoter and preserver of 

the old way of sewing a blouse is not gender related, but practice and knowledge related.  

2. The blouse is brought back into the household 

As a continuation of the craft-shops established under the communist regime, former craftspeople that 

worked there continued to work and sew the newly established ‗national blouse‘, a simplified and 
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empty of meaning and aesthetics blouse that took its inspiration from the traditional and authentic 

ones. Because these blouses were presented as authentic and representing the Romanian culture, a 

movement to bring to surface the authentic ones appeared. After the first decade of this century, the 

blouse once filled with magic symbols and meanings is brought back into the household by a small 

group of people that have established a group dedicated to the traditional Romanian blouse. From this 

group, several other regional groups have started to appear, all holding the same purpose, to teach the 

traditional way of sewing a traditional blouse and to preserve it for the next generations. Because they 

were sewing blouses found in national and international museums, their work was indirectly certified 

by that as representing the authentic. Numerous collaborations between them and museum officials 

started to take place and a somewhat closed circle of knowledge sharing was formed. The circle was 

comprised of several social soiree members, museum officials and collectors. Thanks to the social 

soirees being an open to the public type of hobby-based gathering, the knowledge is now accessible 

to all those passionate about the Romanian blouse and them, the members of the social soirees have 

started to develop new types of identities, both common and individual. 

3. Methodology  

To better understand and pinpoint these types of identities observed, I have analyzed the data 

collected for the thesis. The data collection and analysis were based on a constructivist grounded 

theory framework proposed by Kathy Charmaz (Charmaz, Kathy, 2008: 398; Bryman, 2012: 575), 

with the coding process proposed by Anselm Strauss and Juliet Corbin (Walker, Diane, Myrick, 

Florence, 2016: 550; Bryman, 2012: 569).  I have opted for a constructivist approach on grounded 

theory, as I am of the opinion that information is co-constructed by the interaction between 

individuals (Charmaz, Kathy, 2008: 398; Glaser, Barney, 2002: 2). This paper, as a part of my thesis, 

uses the same methodology. The reason I have opted for a grounded theory approach for the research 

of the Romanian blouse and no other options that would have allowed me to dive into the inner 

motivations and attitudes of those that sew it is because the blouse, as a distinct cultural actor, shapes 

those that shape it, and my main purpose is to identify this becoming process of the blouse. Other 

paper that studies clothing, in general, from a grounded theory perspective treat it as a means of 

communicating one‘s identity. The author sees clothing as a means of expressing one‘s identity, in 

this case the gender identity (Ekins, Richard, 2003: 166). His use of grounded theory revolves around 

finding a definition and understanding the cross-dressing act of males into females. He comes up with 
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the term ‗male femaling‘ (Ekins, Richard, 2003: 48). From a methodological standpoint, he follows 

the guidelines of Glaser (Ekins, Richard, 2003: 48). Even if I do recognize the identitary role of the 

traditional Romanian blouse, my grounded theory approach aims to showcase its historical evolution 

and perspective from a public point of view (Căpraru Mădălina, 2020 c: 245) and its economic, 

cultural and social impact. The data sources, as suggested to a grounded theory-based paper, were 

chosen based on their relevance to the theme at the given time, in accordance to the stage of data 

analysis (Strauss and Corbin, 1998: 201). Aside from the theoretical sampling specific to grounded 

theory (Bryman, 2012: 571; Walker, Diane, Myrick, Florence, 2016: 550), I have used a snowballing 

sampling technique (Bryman, 2012: 424; Kirchherr, J., Charles, K., 2018: 3), which helped me create 

a relationship map between the social soirees, the members and other museums and their personnel. 

Because an identity is not formed by itself and in itself, but in relation to other people and institutions 

(Maarit, Arvaja, 2016: 393) the use of snowballing technique as a sampling method revealed those 

relations. 

The data collection and analysis were concomitant and continuous, one influencing the other 

(Charmaz, Kathy, 2006: 104; Connie Bøttcher Berthelsen et. al., 2018: 65). After all the necessary 

data was collected, I have encountered the possibility to validate some of the findings and emerging 

concepts. By taking part in social soiree face-to-face gatherings as a fellow member, I had the 

possibility to compare the statements of the interviewees to the in-vivo interactions and attitudes. It is 

important to mention that all social soiree members knew of my intention to study the blouse and 

their impact on its becoming process.  

The actual and initial data analysis was conducted by using the coding process proposed by Strauss & 

Corbin, (Walker Diane, Myric Florence, 2014:550; Corbin & Strauss, 1990: 12-14), that is comprised 

of initial coding, axial coding and selective coding. The coding process proposed by Anselm and 

Corbin lead to the creation of 3200 in-vivo codes, followed by 52 final parent codes and two main 

categories that were centered on the evolution of the Romanian blouse from the perspective of the 

social soiree members which I call rejuvenators, respectively on the social soirees as form of 

gathering and respectively, on promoting the authentic sewing process of a traditional blouse. 

During the coding and recoding process, I have identified discourse ques and attitudes that have 

linked towards the existence of a form of group identity, hence the motivation to further analyze it 

and write this paper. 
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4. Data Collection 

The data presented in this article was collected by using in-depth technology mediated interviews and 

participatory observation. The interviews conducted were technology mediated because of the Covid-

29 pandemic, but instead of affecting the quality of the interviews, it helped me reach a wider 

spectrum of subjects from different parts of the country and event continent (Căpraru, Mădălina, 2020 

a: 306). Using the in-depth interviews allowed me to explore the poorly explored terrain of the 

rejuvenation of the Romanian blouse without putting walls or leading the discussion in a direction 

planned beforehand (Silverman David, 2004: 114; Gubrium, F. J. et. al., 2012: 100; Books, Merily, 

1997: 4B). The usage of the in-depth interview allowed me to be open to new research directions, 

perfectly complimenting the grounded theory methodological approach which suggests to adjust the 

data collection with the findings and analysis. I have opted for in-depth interviews because of the 

blouses grounded history with that of the sewers‘. If I were to understand the evolution of the 

authentic Romanian blouse, I had to dwell into the life story of the sewer, into his history, his 

passions and conflicts (Gubrium, F. J. et. al., 2012: 101; Minikel-Lacocque1, 2018: 1).  

Out of all 25 interviews collected for the Ph.D. thesis, 13 were used in this article. Then, participatory 

observation sessions were conducted to support the data collected and analyzed in the interviews, and 

also, to add depth to it. The participatory observation technique, even if it is not usually used as a data 

validation technique, it proved to be a useful tool in confirming the statements of the interviewees and 

to analyze the subjects first-hand (Fossey Ellie et. al. 2002 :727; MacDonald Cathy, 2012: 42).   

The data collected in the interviews were analyzed using Nvivo software. During the first stage of 

analysis, 3200 in-vivo codes emerged which were later aggregated into 52 parent codes. Out of these 

parent codes, relevant to this paper are three, Rejuvenator, Social Soiree and Identity. All these three 

categories contain information regarding the identity characteristics of both the group members and 

of the social soiree as an entity. 

5. The participants 

After the start of the Covid-19 pandemic and appearance of restrictions, I had to move my research 

activity on the on-line (Căpraru Mădălina, 2020a: 300). Moving my research on the on-line allowed 

me to meet my current subjects, the rejuvenators, whose main communication with the public is 

through events (in bigger cities) or through their personal or the social soirees‘ Facebook accounts. 
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Even if at first, I have tried to outline the traits of the typical person to sew a blouse, after 

encountering the social soiree groups and their members who did not match this typology, I have 

taken a different approach to identify their main characteristics. The interviews analyzed for this 

paper all belong to social soiree members from all over the country. Among the interviewees, I have 

the founders or key persons of five of the social soirees from my country, social soirees that have held 

exhibitions, have participated in several TV transmissions. The participants were first selected based 

on their Facebook profile image and Facebook posts on their personal and status of affiliation with a 

social soiree. I took into account their Facebook profile image because most if not all rejuvenators 

wear a traditional Romanian blouse or the entire costume in it. The subjects were then invited, via 

Messenger, to take part in the research. After the first interviews, the first participants recommended 

other rejuvenators which I have contacted and discussed with. It is important to mention that most 

social soiree members know each other so a recommendation from one guaranteed an interview 

acceptance.  

Each interviewees‘ personal history with the Romanian blouse differs, but all their personal 

experiences and passion for the blouse led them to meet and create several social soiree groups in 

different parts of the country. Each group member has a form of higher education finished, most of 

them are now employed in different positions like lawyer, teacher, resident physician or office 

worker, while others are retired or students. Each interviewee is a member of a social soiree, where 

he exchanges information regarding the traditional way of working, materials, ethnology albums and 

works, project they work on and so on. Through their social soirees, members collaborate with 

churches, schools or museums to promote the traditional Romanian blouse and to teach the traditional 

way of sewing a blouse. Most women interviewed had already participated in or organized some 

public exhibitions, while a small number of the interviewees were at their first blouse. Based on their 

passion for the blouse and their history in the social soiree, there is a difference in sewing experience 

and knowledge, elements which form the different identities found amongst the social soiree 

members.      

All the people interviewed sew as a result of their passion and view this practice as a hobby, as they 

do not have textile or art related education. Their education and field of work are not related to their 

hobby. 
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6. Interpretation 

Before diving into analyzing the identities I consider relevant to mention that even if the textile 

related activities are traditionally associated with women, nowadays men are also involved in the 

process of sewing so I will not tackle into the relation between femineity and textiles.  

While interviewing every group member and also during the social soiree meetings, an identity 

repositioning was emphasized by the members by mentioning the difference between their actual jobs 

and their activity as a social soiree member. Their act of re-negotiation and positioning as a social 

soiree member was intentional and conscious and outlined by their ‗acting and sewing like our grand-

grandmothers‘ (Arvaja Maarit, 2016: 392). Even the naming of these sewing groups as social soirees 

helps build this distinct identity. While building this identity, the social soiree members have shown 

conflict with their other identities, that of a parent, a marital partner and a worker. But these conflicts, 

as they were a common denominator between most social soiree members, helped enforce their 

shared member identity (Stets E. Jan, Burke J. Peter, 2000: 226). Encountered among all members 

observed and interviewed, this shared identity, that of an ‗us‘, represents a group of people that 

collect and share precious and authentic knowledge on how to sew a traditional authentic Romanian 

blouse. This ‗us‘ also refers to those that show passion and find relaxation in sewing a blouse, in 

researching on how to sew a blouse, in interacting with fellow colleagues of passion. The term ‗us‘ is 

used to define the group identity. Another type of identity observed was the individual identity, for 

which I have found two sub-types, the rejuvenator and the hobbyist.     

The process of building these two identities seemed to be similar, through group affiliation and 

constant participation. What differs between these two sub-types of identities is their relation to the 

blouse, the associated knowledge and also their relation to other official institutions such as TV 

stations, museums or local political institutions. These relationships and affiliations are specific to the 

development of a certain sub-type of identity (Arvaja Maarit, 2016: 393). 

The ‗US‘ identity - social soiree members  

The social soiree was initially a traditionally rural gathering where women met to help one-another 

with their household labors such a weaving or spinning. It was also a place where information was 



285 
 

exchanged and new techniques were learned (Pop Mihai, 1976: 30). Today‘s social soirees emulate 

the traditional ones (Dana Howell and Doris Pierce, 2000: 70) in purpose only, the natural, intimate 

form of information transmission being replaced by the cultural one. Similar to the social soirees 

found in Romania are the quilting bee groups from other parts of the world, with the difference that 

while social soiree members don‘t sew for selling, some quilting bee groups‘ members make a living 

out of it (N.J. Nelson et al., 2005: 329).  

The majority of the members of the social soirees have met through the Facebook group or page of 

the soirees and belong to different economic and social backgrounds. Because all of these groups 

meet both face-to-face and online, the geographical location of a member is not an important factor.  

Practiced as a hobby outside of their daily jobs and activities, sewing the traditional blouse is done for 

the person or family and not for economic gains. One would part with such a blouse only in dire 

circumstances and for relatively high amounts of money.   

Because the social soirees replicate the old authentic ones, a group identity of preservers and 

promoters of traditionality was adopted and assimilated by all of its members. Of course, this identity 

comes with the enforced rule to sew by respecting the traditional customs, rule which is protected by 

the senior (as in seniority as a group member) and stricter members of the group. As their purpose is 

to promote the Romanian blouse, some of the bigger and more organized social soirees put together 

exhibitions with their works, enforcing the identity as a preserver of its members.   

In this big group identity of ‗us‘, there have emerged two individual identities, that of the rejuvenator 

and that of the hobbyist. The main differences between the two can be observed from their discourse 

and attitudes toward the authentic. 

The ‘rejuvenator’ 

The first of the two identities formed in the social soiree type of gatherings, the rejuvenator identity is 

the first type of identity formed because it is found among the founders of today‘s social soirees and 

among those with a deeper history in these gatherings.     

The rejuvenators‘ discourse places great importance of preserving the authentic aesthetic sens. They 

place great importance on preserving and practicing, as much as possible, the traditional way of 

sewing a traditional blouse. For that, intensive ethnographic studies and museum visits are essential. 
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They see their practice as a form of art and not as a traditional practice. They identify themselves with 

their work as rejuvenators, as keepers and promoters of the authentic. They are the gatekeepers of 

traditionality in the social soirees.  This specific type of identity was formed in relation to their peers, 

as key links with the official institutions, as main information holders and as representatives of the 

social soiree.  

The ‘hobbyist’ 

The other type of identity observed in the social soirees is the hobbyist. Characteristic to this identity 

is a sense of pride in what they do and a belief in the authenticity of their work, regardless of their 

closeness to the authent standards of sewing a traditional blouse. As the rejuvenators, they also find 

educating oneself on the traditional ways of sewing a blouse an important task, but their knowledge is 

less wide. They are more prone to placing an identity mark on their work and making it different, 

even if that means moving away from the traditional standards of working.  

Conclusions 

The purpose of this study was to understand how the act sewing of a traditional Romanian blouse 

influenced an individual‘s identity. Because the main topic of the discussion during the interviews 

was the rejuvenation of the blouse and their stand on the blouses becoming, at the moment of the 

interview I did not envision the idea of the blouse influencing one‘s identity to such a personal extent.  

The presence of the blouse related identity surfaced in their discourse, after its analysis and later on, 

during the social soiree meetings. The actual impact of this newly acquired identity is difficult to 

ascertain without further research, but one can determine a subject‘s self-identification with the act of 

sewing authentic traditional blouses by checking his Facebook‘s profile picture and some of their 

posts, all being related to the act of wearing and sewing traditional Romanian blouses.    

Part of the process of acquiring this identity, both for rejuvenators and hobbyists is the learning 

process of what an authentic blouse actually means. And through constant interaction with the others 

and learning about the authentic customs of sewing a blouse, one‘s identity is formed. This newly 

found identity influences a member‘s relation to themselves and to close family members. The act of 

sewing a blouse has also shaped their relationship with their home and time and how they model them 

to make them ‗sewing friendly‘. Creating a traditional Romanian blouse does not translate only as 

creating a cultural identity object, but as creating a new sense of oneself. All three identities are 
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assumed by the interaction with the other members and with the outside world through museum 

visits, expositions and event participation.   

Further research needs to be done to fully understand the impact of this newly found identity both on 

the individual level, but also on the becoming of the traditional blouse, as social soiree members also 

influence the future of the blouse through their actions. 
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Abstract 

When we refer to the phenomenon of migration, the tendency is to observe the economic effects and 

to analyze the impact who has it on labor on the labor market. 

But beyond these effects, we must be talking about the consequences of migration on the family 

structure and well-fare. In general, most studies tried to present and draw attention to the negative 

effects who was generated by the departure of parents abroad on the psycho-socio-emotional and 

educational development of children left at home without giving equal importance to the effects that 

migration generates on parents and on their mode of exercising parenting at distance. 

This article provides a theoretical overview of the transnational parenting phenomenon. Its central 

focus is on defining and describing the main characteristics of this concept. 

While considering a variety of theoretical studies from the field of socio-human sciences, with an 

important accent on sociological researches, the main scope of this demarche is to present the most 

important definitions, aspects, and particularities of transnational parenting and transnational families 

concepts in the migration context and to respond to the question ‖how is to be a parent at distance‖.  

Through our approach, we want to draw attention to this new family typology, and to the adversities 

which the migrant parents have to face in the exercise of parental responsibilities and role. Last but 

not least, we would like to present some resilience strategies of parents who are working abroad, 

which help them to overcome the problems and experienced changes for maintaining or to create 

something that can be seen as a feeling of collective welfare and unity, namely ‗familyhood‘, even 

across national borders. 

Keywords: transnational parenting, transnational families, migration, resilience 
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Introduction 

We live in a globalized world, where migration plays an extremely important role, involving a 

significant number of people who choose, for various reasons, to leave their country of origin, leave 

their family behind, and choose to move to another country for a definite or indefinite period of time. 

In most cases, people who choose to migrate intend to leave for a period of 1 year or two, and the 

main cause of migration is the economic factor. Most parents abroad say they have gone out of their 

way to provide their children with a better life, better learning conditions and a higher level of well-

being.  
 

The physical distance between parents who are abroad and the children left at home is a stressful 

factor, because the lack of physical interactions produces certain negative psycho-emotional effects 

on both parents and children. Beyond this physical distance, many families manage to maintain their 

functionality and positive relationships between family members. In recent years, new technologies 

have proven to be an indispensable support for transnational families, as they have facilitated the 

maintenance of personal ties between members of these families, both audio and video, at relatively 

low cost.  
 

If during the years 2007, 2008, when many Romanians migrated, especially to Italy and Spain, the 

connection with the remaining family members in the country took place exclusively by landline or 

mobile phone, and the duration of these calls was usually short, because the cost was high, things 

have changed radically now, and maintaining personal relationships is easier to maintain. 
 

Theoretical Context 

The concepts about the family, transnational families, transnational caring and transnational 

parenting, discussed in this paper is based upon a belief that the social world in which members of 

one family are living, is constructed by human beliefs and attitudes about social roles, which in turn 

shape practices – because social constructions can be very powerful.  

Thus, in the context of this paper, the family is regarded as a concept with multiple dimensions which 

might look very different depending on the perspective of the persons or group under consideration. 

We consider that the ‗social world can only be understood through human interpretations and mental 

constructions‘ (Gatrell, 2004, p. 7). There are multiple ‗realities‘ and that individuals understand 

‗social reality‘ through lived experience, which is ‗daily constructed by us in routine and mundane 

ways, as we go about the ordinary and everyday business of living‘ (Stanley & Wise, 1993, p. 116). 
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Stanley and Wise also argue that social realities are constructed through human perceptions and state 

that: ‗We believe that there are many (often competing) versions of truth . . . even if such a thing as 

―truth‖ exists, this is undemonstrable. This is because ―truth‖ is a belief which people construct out of 

what they recognize as facts.‘ (1993, p. 113). The belief that the social world is interpreted and 

constructed does not deny the importance or the validity of agency, and lived experience. 

The concept of family has undergone a number of changes over time. Taking this position, we can 

say that the family is a constantly changing reality. Given the reality of transnational families, we 

approach the family as a socially constructed which formed by a constellation of ideas, images, or 

terminology that is used to assign meaning to aspects of everyday life (Holstein & Gubrium, 1999, p. 

3).  
 

The most well-known family typologies described by family sociology are representatives of the 

nuclear family, consisting of the firt generation and children, the extended family, consisting of the 

zero generation, grandparents, first generation and children. In addition, we are talking about the 

transnational family, in wich at least one member lives in another country, regardless of the period in 

which this situation is valid (Hossu & Ducu, 2017, p. 8). 

Transnational families in which parents and children reside in different nation states have existed for 

centuries, yet scholarship has paid attention to this phenomenon only in the past 20 years. The 

feminization of migration, resulting in more mothers migrating independently and leaving their 

children in the care of someone else, has contributed to the recent attention (Haagsman & Mazzucato, 

2021, p. 121).  
 

Transnational families generally comprise ‖all types of families whose members manage – through 

various strategies – to live as a family, even if they are separated by physical distance, but also, very 

importantly, by national borders, which in turn differentiate the departed members into various 

categories of relationships with the home country (e.g., free movers, economic migrants, illegal 

migrants and refugees), deeply influencing their relationships with family members at home as well‖ 

(Ducu Telegdi Csetri, 2018, p. 192). 
 

The most well-known research that investigated the transnational family in detail belongs to Deborah 

Fahy Bryceson and Ulla Vuorela (2002). The two authors define the transnational family as those 

families that live some or most of the time separated from each other, yet hold together and create 

something that can be seen as a feeling of collective welfare and unity, namely ‗familyhood‘, even 
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across national borders (Bryceson & Vuorela, 2002, p. 3). After the publication of this book, many 

authors turned their attention to this family typology.  

 

In general, the research conducted wanted to capture how these families work. It has been observed 

that the departure of one parent or both parents abroad has negative effects on the children left at 

home. Some studies have shown that children affected by migration are more vulnerable and have a 

higher risk of dropping out of school, using drugs or committing antisocial acts (Irimescu & Lupu, 

2006; Luca, 2007, 2010; Luca et al., 2009a, 2009b; Miftode, 2006b, 2006c, 2006a). Following an 

extensive analysis of the literature, we found that most studies focused on the effects of parents' 

departure abroad on their children and less on the effects of migration on parents. These studies have 

shown that the phenomenon of migration affects both physical and emotional relationships between 

family members. ‖Obviously, parental mobility leads to a redistribution of child-parent relationships 

and certainly imbalances in children's subsequent behavior. These imbalances produce multiple forms 

of behavioral manifestations‖ (Cătărău, 2019). However, this conclusion cannot be generalized, 

because many children who have experienced what it means to grow up without one parent or 

without both parents, have faced the adversities encountered, developing a series of copying 

strategies and a good resilience. 
 

Another landmark in studies of transnational families is Eleonore Kofman's 2004 article, which points 

out that the number of transnational families in Europe has increased, including the fact that many 

Eastern European countries have become migrant labor providers. 
 

After 2004, studies analyzing transnational families in the European context have multiplied 

considerably, even if they are still small in relation to the number of people living in such a family 

and, unfortunately, fail to address the complexity of the phenomenon, but there is a greater interest in 

research for these types of families as well. 

 

Ninna Nyberg Sørensen and Ida Marie Vammen, in 2014, reviewed the literature on transnational 

families over the past 10 years. The authors emphasized that transnational motherhood, transnational 

fatherhood and transnational childhood are by far the most studied facets of transnational families. 
 

Another central element in these studies is the chain of transfer of global care by the recipient from 

the destination country to the migrant, and from the migrant to a member of their family. ‖Like all 

caregiving, transnational caregiving is not always easy; the capacity and obligation to give care 

transnationally is subject to the constraints of time, stage in the family life cycle, health, competing 
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care andwork obligations, as well as cultural preferences and expectations‖ (Baldassar et al., 2007, p. 

3). 
 

Sørensen and Vammen (2014, p. 99, apud. Ducu, 2018, p. 3) have underlined that the general 

tendency of the researchs which study transnational family, was to think in terms of opposing 

binaries, such as women versus men, adults versus children, stayers versus leavers and staying 

connected or breaking relations, with a special emphasis on departed adults with an active role, while 

the elderly and children are viewed as stay-behind dependent persons.  

Ducu (2018) consider that ‖is important to look upon these families, not in terms of a binary 

opposition, but as families living in a permanent state of copresence‖. 
 

Transnational parenting 

Transnational parenting experiences and care arrangements, while spanning all over the world, are 

extremely diverse and variable (Carling et al., 2012; Dreby & Atkins, 2010; Mazzucato & Schans, 

2011, apud. Bonizzoni & Boccagni, 2013, p. 79).  
 

One of the main ways a migrant parent can remain involved in the care of his or her children in the 

home country and can engage in transnational parenting is by regularly communicating with the 

caregiver and the children (Haagsman & Mazzucato, 2014, p. 1680). 
 

A myriad of case studies has focused both on the systems of meanings and representations associated 

to parenting from afar, and on the ensuing social practices, thus uncovering the influence of migration 

on the ways care is valued, practiced and understood on a day-to-day basis (Baldassar et al., 2006, 

apud. Bonizzoni & Boccagni, 2013, p. 79). 
 

Comunication in transnational families and the importante of the new tehnologies 

A defining role in the development of transnational existence, wherein a constantly increasing 

number of persons is involved, is played by the advancement of information and communications 

technology (ICT) (Ducu, 2018, p. 2).  
 

The new communication technologies, such as social networks Messenger, Whatsapp, have a very 

particular role to play in maintaining and enhancing transnational family relations. 

Digital ICTs help parents maintain virtual intimacy with faraway children, secure emotional support, 

and engage in transnational caregiving. Transnational family communication can also have 

significant implications for mental health and well-being. Digital ICTs, and social technologies in 

particular, have the potential to buffer the effects of social isolation and loss that are often a reality of 
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the immigrant experience (Bacigalupe & Cámara, 2012; Baldassar, 2007; Nedelcu, 2012, apud. 

Gonzalez & Katz, 2016, p. 2692). 
 

Fortheir children, cross-border interactions serve as opportunities to support their parents‘ efforts to 

maintain family continuity (Gonzalez & Katz, 2016, p. 2683). In a study by Dreby (2006, pp. 41–42), 

which looked at the situation of Mexican migrant parents in the United States, the author found that 

parents working abroad discuss with their children at home about their economic needs, their daily 

needs, and about migration plans. Most studies conclude that maintaining regular contact with family 

members back home and sending remittances are of crucial importance for maintaining intimate 

family ties, between parents and children […] Hence, this communication is important for 

maintaining the parent–child relationship (Parreñas 2005; Zentgraf and Chinchilla 2012, apud. 

Haagsman & Mazzucato, 2014, p. 1680). 

Despite the fact that migrants find it easier to maintain personal relationships with family members, 

can see each other on the web and talk daily, physical contact cannot be completely replaced. Family 

members feel the need to hug, spend time face to face, walk and dine together, especially during the 

holidays. To cover these needs, transnational family members set out on holiday in their home 

country to be together physically and to enjoy their loved ones to the fullest. If about ten years ago, 

most migrants chose to travel from one country to another by bus, more recently, they prefer to travel 

with airlines, because the cost is relatively low and travel time is shortening. 

 

Conclusions 

Transnational families constitute an elusive phenomenon – spatially dispersed and seemingly capable 

of unending social mutation. Their ability to reconstitute and redefine themselves over time 

contingent on spatial practicality and emotional and material needs challenges even the most multi-

disciplinary social scientist‘s analytical efforts (Bryceson & Vuorela, 2002, p. 3).  

The issue of transnational families has become an increasingly important social policy concern in 

recent years as descriptions of traditional living arrangements and social relations have been changed. 

Baldassar and Merla (2013, p. 21) affirms that ‖there is an argument for considering transnational 

families as people practicing caregiving in deterritorialised context, and the framework of circulation 

might similarly invoke a sense of fluidity unencumbered by borders our boundaries‖.  
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In terms of maintaining personal ties between transnational family members, we note that new 

modern communication and transportation technologies are a real support for them. Thus, the 

negative effects generated by the physical distance between family members are diminished. 

Derby (2006, p. 34) affirms that that when mothers and fathers are separated from their children due 

to international migration, their parenting activities are remarkably similar. The literature stresses that 

regularly communicating with the caregiver and the children, a parent is socially and emotionally 

present and can obtain intimacy while being physically absent […]. Frequency and regularity of 

contact are mentioned as being more important than the information that is shared because this 

contact serves as a confirmation of the family bond and provides a sense of coherence (Carling, 

Menjívar, and Schmalzbauer 2012; Madianou and Miller 2011, apud.  Haagsman & Mazzucato, 

2014, p. 1680). 
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Abstract 

This study aims to assess the level of health of the company and predict the potential for bankruptcy 

of the company using the Altman Z-Score Modification analysis method. The Altman Z-Score 

Modification analysis model is one of the analytical models used to predict the bankruptcy of 

companies using several ratios. This type of research is an evaluation research with a quantitative 

approach and uses documentation data. The sampling technique used was saturated samples, with a 

sample size of 12 companies. The data used is secondary data, namely financial statements of sharia 

commercial banks in Indonesia for the period 2015-2017. The data analysis technique used is the 

bankruptcy analysis using the Altman Z-Score Modification prediction model. In predicting the 

bankruptcy of the Modified Altman Z-Score model there is a cut-off value that indicates whether the 

company in the category is bankrupt or not. For Z-Score <1.1 the company is categorized as 

bankrupt. For Z-Score 1.1 <Z <2.6 including the gray area category (it cannot be determined whether 

the company is classified as healthy/bankrupt), and for the Z-Score> 2.6 companies in the category of 

not bankrupt (healthy). The results showed that the soundness of sharia commercial banks was in a 

safe area position or it could be said that the company was in a healthy condition (not bankrupt) 

during the period 2015-2017. This is because the Z-Score of each Islamic commercial bank is> 2.6.  

Keywords: Bankruptcy Prediction Analysis, Sharia Commercial Banks, Modified Altman Z-Score 

Method 

Introduction 

The Indonesian economy has not escaped the global financial crisis. Since the financial crisis that 

occurred in mid-2008, many companies have experienced a decline in demand due to inflation, 

resulting in losses and even bankruptcy. The global crisis is attacking a country's economy, especially 

mailto:surepno@iainkudus.ac.id1
mailto:ermelindaswissa@gmail.com2
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in the banking sector because about 80% of funding comes from the banking sector. The 2008 global 

crisis affected many countries, especially developing countries like Indonesia. 

Although during the crisis, Islamic banks can survive and can overcome the problems that occur in 

their business activities, but Islamic banks as profit-oriented institutions will certainly still face 

various risks that do not rule out the possibility of threatening their existence. This proves that 

bankruptcy is a problem that can threaten the existence of Islamic banks. Bankruptcy itself is a result 

of negative performance results performed by Islamic banks. One of them is the condition of 

Muamalat Bank. 

Bankruptcy can also be caused by the condition of the company that does not meet its debt or also the 

condition from the beginning the company can operate and then fails in managing the business. 

Bankruptcy is a phenomenon that often occurs in the business world, both influenced by internal and 

external indicators of the company. The problem of bankruptcy in a company, including for Islamic 

banks, is a risk that cannot be avoided, but this risk can be minimized or prevented. To anticipate the 

occurrence of bankruptcy, the company must have early preparation to prevent this from happening. 

To be able to prevent bankruptcy and know whether a company is in good or bad condition can be 

seen from the level of company health. One method that can be used to assess the level of company 

health is the Altman Z-Score Method. The Altman model is a multivariate bankruptcy prediction 

model that was first created and then followed by other bankruptcy prediction models. The Altman Z-

Score model has a high level of accuracy at the beginning of the study by 95%. The advantages of the 

Altman Z-Score model can be seen from the equation, the Altman Z-Score model equation connects 

liquidity, solvency, and profitability of the company with bankruptcy. In addition, the advantages of 

this model can be used for all companies, both public, private, manufacturing, and service companies 

in various sizes. 

The development of the Altman Model can be seen starting from the first, the first Altman Z-Score 

model that can be used to predict the bankruptcy of a public manufacturing company. After finding 

the first bankruptcy model, then Altman revised the bankruptcy model into a model that can be used 

to predict the possibility of bankruptcy for private and public manufacturing companies, this model is 

called the revised Altman model or Z'-Score. Furthermore, Altman modified the model so that it 
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could be applied to all companies such as manufacturing, non-manufacturing and bond-issuing 

companies. This model is called the modified Altman model or Z -Score. 

Literature Review 

Financial Statments 

Financial statements are basically the result of an accounting process that is used as a tool to 

communicate with interested parties regarding financial data and company activities. The financial 

statements contain a balance sheet and a calculation of profit / loss and a statement of changes in 

capital. The balance sheet also shows the amount of assets, debt and capital of a company at a certain 

time. In general, financial statements are records of a company's financial information for a certain 

period that describe the financial condition and performance of the company. 

According to Leopad A. Brerenstein, financial statement analysis is a thoughtful process in order to 

help evaluate the company's current financial position and operating results, with the aim of 

determining the most likely estimates and predictions regarding the company's future performance. 

Meanwhile, according to Munawir, financial statement analysis is a review of relationships and 

tendencies or tendencies to determine the financial position and results of operations and 

development of the company concerned. 

Financial statement analysis is the process of breaking down data (information) contained in financial 

statements into its own components, examining each component, and studying the relationships 

between these components using certain analytical techniques in order to obtain a correct 

understanding and comprehensive picture of the information. Analysis of financial statements is an 

analysis of the financial condition of a company involving profit and loss balance. 

Bankruptcy 

Bankruptcy is a failure of a company to pay off short-term and long-term obligations due to not being 

able to generate profits. Companies that are unable to generate profits (deficit) will be threatened with 

bankruptcy because the profits obtained by the company can be used to repay loans, finance the 

company's operations and obligations that must be fulfilled can be covered with profits or assets 

owned. 

Martin defines bankruptcy as failure in several ways, namely: 
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Economic Failure 

This failure can occur if the company's revenue cannot cover costs including capital costs. If the 

company experiences this, the company can continue to operate as long as the creditor makes more 

capital and the owner can receive a return below the market interest rate. The failure of this company 

can also be caused by the company's revenue that cannot cover the amount of its costs, including 

capital costs, electricity costs, interest costs, and others. 

Business Failure 

This business failure is synonymous with a company stopping operating because of its inability to 

make a profit or get enough income to cover expenses. 

Insolvency 

Insolvency can be divided into two categories, first technical insolvency Is a condition when a 

company cannot fulfill its obligations due as a result of insufficient cash flow, second insolvency in 

bankruptcy sense is a condition that occurs when the total liabilities are greater than the market value 

of the company's total assets so that they have negative equity and the last legal bankruptcy is a legal 

form of bankruptcy. It is said legal bankruptcy if the company officially filed a claim in accordance 

with applicable law. 

The Altman Z-Score Model 

The Altman Z-Score Model is an indicator to measure a company's potential bankruptcy. A number 

of studies have been conducted to determine the usefulness of financial ratio analysis in predicting the 

failure or bankruptcy of a company. The multivariate bankruptcy prediction model that is quite well 

known and a pioneer is a bankruptcy model developed by Altman (1969). The model uses statistical 

techniques discriminant analysis. 

This research using Modified Altman Z-Score Model. This type of analysis, Altman makes 

adjustments so that it can be used in various types of industrial companies, such as manufacturing, 

non-manufacturing, and bond issuance companies in developing countries. In this model, Altman 

eliminates variable X5 (sales to total assets) because this ratio varies greatly in industries with 

different asset sizes. The modified Z-Score equation is as follows: 
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Z" = 6,56X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 

Z = Overall Index 

X1 = Working Capital/Total Asset 

X2 = Retained Earnings/Total Assets 

X3 = Earnings Before Interest and Taxes/Total Assets 

X4 = Book Value of Equity/Total Liabillities 

Conceptual Framework 

 

    

 

 

 

 

 

 

Research Method 

Data analysis techniques performed this study are as follows: 

1. Calculate all financial ratios of Sharia Commercial Banks (BUS) contained in the study sample. 

2. Perform data processing of financial ratio variables. In this study using the Altman Z-Score 

Modification analysis method. The formula used in this analysis is as follows: 

Z" = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4  

Z = Overall Index 

X1 = Working Capital/Total Asset 

X2 = Retained Earnings/Total Assets 

X3 = Earnings Before Interest and Taxes/Total Assets 

X4 = Book Value of Equity/Total Liabillities 

Z-Score = 6,56 (X1) + 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4) 
 

X1 = Working Capital to Total Assets 

X2 = Retained Earning to Total Assets 

X3 = Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets 

X4 = Book Value of Equity to Total Liabilities 

Bankruptcy indicator: 

Z-Score < 1,10 = financial distress 

Z-Score 1,10 < Z< 2,6 = grey area 

Z-Score > 2,60 = safe area 
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3. Calculate Modified Z-Score values from each study sample for the 2015-2017 period. 

4. Classify the research sample with the following criteria: 

a. If the value of Z <1.1 the company in financial distress 

b. If the value of 1.1 <Z <2.6 is included in the gray area 

c. If the value of Z> 2.6, the company in safe area 

Results and Discussion  

Analysis of BNI Syariah 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasisfication 

2015 5.607 0.086 0.090 0.476 6.259 Safe Area 

2016 5.454 0.099 0.089 0.337 5.979 Safe Area 

2017 5.278 0.104 0.079 0.397 5.858 Safe Area 

 

Based on the above table shows that for 3 years in a row BNI Syariah is in a safe area position or it 

can be said that the company is in good health. This can be seen from the value of Z-Score> 2.6. Even 

though the Z-Score is in the healthy category, the Z-Score has decreased from 2015 to 6.259, to 5.979 

in 2016, and in 2017 again to 5.858. A decrease in Z-Score from year to year in the company can 

indicate that the company's financial performance is declining, if it is not resolved immediately there 

is a possibility that this decline will be sustained. 

Analysis of Bank Mega Syariah 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 4.924 0.145 0.020 0.865 5.954 Safe Area 

2016 5.398 0.073 0.161 1.322 6.954 Safe Area 

2017 4.877 0.097 0.092 0.683 5.749 Safe Area 

 

From the table above shows that Bank Mega Syariah 3 years in a row is in a safe area position or it 

can be said that the company is in a healthy condition. This can be seen from the value of Z-Score> 

2.60. In 2015 the Z-Score value of 5.954 then increased in 2016 which was 6.954. However, the Z-

Score has decreased in 2017 to 5.479. 
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Analysis of Bank Muamalat 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 6.976 0.016 0.013 0.129 7.134 Safe Area 

2016 6.883 0.014 0.014 0.122 7.033 Safe Area 

2017 6.694 0.015 0.007 0.116 6.832 Safe Area 

 

From the table above shows that Bank Muamalat Indonesia 3 years in a row is in a safe area position 

or it can be said that the company is in a healthy condition. This can be seen from the value of Z-

Score> 2.60. However, the Z-Score decreased from 2015 to 7.134, to 7.033 in 2016, and in 2017 

again decreased to 6.832. A decrease in Z-Score from year to year in the company can indicate that 

the company's financial performance is declining, if it is not resolved immediately there is a 

possibility that this decline will be sustained. 

Analysis of Bank Syariah Mandiri 

 

       

 

 

 

Based on the table above shows that for 3 years in a row Bank Syariah Mandiri is in the safe area 

position or it can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. Even though in 2016 the Z-Score has increased from 7.041 to 7.160. However, in 2017 the 

value of Z-Score has decreased from the previous 7.160 to 5.918. 

 

Analysis of BCA Syariah 

 

   

 

 

 

 

 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 6.644 0.150 0.036 0.211 7.041 Safe Area 

2016 6.789 0.148 0.037 0.186 7.160 Safe Area 

2017 5.542 0.146 0.037 0.193 5.918 Safe Area 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 7.970 0.051 0.049 2.658 10.728 Safe Area 

2016 8.031 0.068 0.067 2.494 10.660 Safe Area 

2017 5.630 2.565 0.701 1.401 10.297 Safe Area 
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Based on the above table shows that for 3 years in a row BCA Syariah is in the safe area position or it 

can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 2.60. However, 

the Z-Score has decreased from 2015 to 10.728, to 2016 by 10.660 then to 2017 to 10.297. 

 

Analysis of BRI Syariah 

 

   

 

 

  

 

 

Based on the above table shows that for 3 years in a row BRI Syariah is in a safe area position or it 

can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 2.60. Even 

though the Z-Score has decreased in 2016, it has again increased in 2017 which is 5,258. 

 

Analysis Bank Jabar Banten Syariah 

Year WCT

A 

6.56 

RET

A 

3.26 

EBTT

A 

6.72 

BVET

L 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 5.804 0.016 0.017 1.218 7.055 Safe Area 

2016 5.536 -0.168 0.493 1.126 6.987 Safe Area 

2017 5.559 -0.288 -0.368 1.591 6.494 Safe Area 

  

Based on the above table shows that for 3 years in a row Bank Jabar Banten Syariah is in a safe area 

position or it can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. However, for 3 consecutive years the company also experienced a decrease seen in 2015 the Z-

Score value of 7.055, in 2016 the Z-Score value of 6.987 then dropped again to 6.494. 

  

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 4.837 0.047 0.047 0.324 5.255 Safe Area 

2016 4.806 0.061 0.058 0.245 5.170 Safe Area 

2017 4.938 0.060 0.032 0.228 5.258 Safe Area 
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Analysis of Bank Panin Dubai Syariah 

 

Based on the table above shows that for 3 years in a row Panin Dubai Syariah is in a safe area 

position or it can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. However, the Z-Score has decreased from year to year, namely in 2015 amounted to 7.059, in 

2016 amounted to 6.680 then in 2017 to 6.376. 

 

Analysis of Bank Syariah Bukopin 

 

   

 

 

 

 

Based on the above table shows that for 3 years in a row Bukopin Syariah Bank was in the safe area 

position or it could be said that the company was in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. During the three years in a row the company also showed a significant increase, as evidenced in 

2015 the value of the Z-Score was in the position of 5,515 until 2017 to 6,143. 

Analysis of Bank Victoria Syariah 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasisfication 

2015 5.733 0.006 0.156 0.994 6.889 Safe Area 

2016 5.400 -0.031 -0.116 0.950 6.203 Safe Area 

2017 5.708 -0.017 0.020 1.360 7.071 Safe Area 

 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 5.688 0.068 0.071 1.232 7.059 Safe Area 

2016 5.573 0.063 0.022 1.022 6.680 Safe Area 

2017 5.800 -0.302 -0.759 1.637 6.376 Safe Area 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 4.637 -0.068 0.047 0.899 5.515 Safe Area 

2016 5,000 -0.041 0.046 0.679 5.676 Safe Area 

2017 5.517 -0.094 0.001 0.719 6.143 Safe Area 
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Based on the table above shows that for 3 years in a row Victoria Bank Syariah is in a safe area 

position or it can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. Even though the Z-Score has decreased in 2016, the Z-Score has again increased in 2017 which 

is 7.071. 

 

Analysis of Bank Maybank Syariah Indonesia 
 

 

      

 

 

 

 

Based on the above table shows that for 3 years in a row Bank Maybank Syariah was in a safe area 

position or it could be said that the company was in good health. This can be seen from the Z-Score> 

2.60. Although the Z-Score value had decreased in 2016 from the previous 5.163 to 4.585, but the Z-

Score value has increased again in 2017 which amounted to 4.791. 

 

Analysis of Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasification 

2015 6.453 0.174 0.325 0.747 6.453 Safe Area 

2016 5.041 0.309 0.051 0.545 5.041 Safe Area 

2017 5.280 0.481 0.666 0.440 5.280 Safe Area 

 

Based on the table above shows that for 3 years in a row the Bank Tabungan Nasional Syariah is in a 

safe area position or it can be said that the company is in good health. This can be seen from the Z-

Score> 2.60. Even though the Z-Score has decreased in 2016, the Z-Score has increased again in 

2017, which is 5,280. 

 

Conclusion 

Based on the results of the research discussion above regarding bankruptcy analysis using the Altman 

Z-Score Modification Model at Sharia Commercial Banks (BUS) in the 2015-2017 period, the author 

Year WCTA 

6.56 

RETA 

3.26 

EBTTA 

6.72 

BVETL 

1.05 

Z-Score Clasisfication 

2015 5.163 -0.123 1.509 3.123 5.163 Safe Area 

2016 4.585 -0.556 -0.722 2.661 4.585 Safe Area 

2017 4.791 -0.611 0.376 2.123 4.791 Safe Area 
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can draw the conclusion that the health condition of the BUS in the 2015-2017 period is in the safe 

area position or can be said in the healthy category. In 2015-2017, the highest Z-Score score for three 

years in a row was BCA Syariah. The BCA Syariah Z-Score in 2015 was 10.728, in 2016 it was 

10.60 while in 2017 the Z-Score was 10.297. 

 While those who received the lowest Z-Score for three years in a row were Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Syariah. In 2015 the value of BRI Syariah Z-Score was 5.255, while in 2016 it was 5.170 and 

in 2017 the value of BRI Syariah Z-Score was 5.258. The decline in the Z-Score on BRI Syariah is 

due to a decrease in profit before tax in 2017 and also an increase in total liabilities for three years in 

a row. 

In this study, Sharia Commercial Bank (BUS) whose Z-Score value continues to increase is Bukopin 

Syariah Bank. While those whose Z-scores declined for three consecutive years were BNI Syariah, 

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank 

Panin Syariah, and BTPN Syariah. For BUSs with fluctuating Z-Scores, Bank Victoria Syariah and 

Bank Maybank Syariah Indonesia. 

For Sharia Commercial Banks (BUS) whose Z-Score value is fluctuating or even decreasing, it is 

necessary to be careful in making policies that can have an impact on the company's financial 

performance and the company must try to better utilize its assets to obtain profit so that this decline in 

performance does not recur in the next period. For other researchers are expected to be able to add 

another analysis model or can also add the number of periods studied. 
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Özet 

Bu çalıĢmanın amacı, ticaret hadlerini göstermek üzere ihracat ve ithalat fiyat endekslerinin Türkiye 

ekonomisinin seçili temel göstergeleri üzerindeki etkisini VAR (Vector Autoregression) yöntemine 

dayalı Etki-Tepki (Respons Impulse) Fonksiyonları ile test etmektedir. 2013q1-2021q2 arasındaki 34 

çeyrek dönemi kapsayan bu çalıĢmada ihracat ve ithalat fiyat endekslerinde meydan gelen bir Ģokun 

tüketici fiyat endeksi, toplam çıktı seviyesi, faiz oranı ve reel döviz kuru üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre dıĢ ticaret hadlerinde meydana gelen bir Ģok tüketici fiyat 

endeksini ve faiz oranını arttırmaktadır. Buna karĢın ihracat ve ithalat fiyat endekslerinde meydan 

gelen bir Ģokun reel döviz kurunu uzun vadede düĢürmektedir. Ġhracat ve ithalat fiyat endekslerinde 

meydan gelen bir Ģok toplam çıktı düzeyi üzerinde ise birbirine zıt etkiler meydana getirmiĢtir. 

Ġhracat fiyat endeksindeki olumlu bir Ģok toplam çıktı düzeyini temsil eden GSYH‘yı arttırmaktadır. 

Buna karĢın ithalat fiyat endeksinde meydan gelen olumlu bir Ģok GSYH‘yı düĢürücü etkide 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Ticaret Hadleri, Türkiye Ekonomisi, Zaman Serisi, Etki-

Tepki Fonksiyonları, 

 

Interaction Between Terms of Trade and National Economic Indicators:  

The Case of Turkey Impact Response Function Analysis Based on VAR Analysis 

 

Abstract 

The aim of this study is to test the effect of export and import price indices on selected basic 

indicators of the Turkish economy with VAR (Vector Autoregression) based Impulse-Response 
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Functions to show the terms of trade. In terms of time scope this study covers between 2013q1-

2021q2. This paper intent to investigate the effect of a shock in export and import price indices on 

consumer price index, total output level, interest rate and real exchange rate. According to the results, 

a shock in the terms of trade increases the consumer price index and the interest rate. On the other 

hand, a shock in export and import price indices decrease the real exchange rate in the long run. A 

shock in the export and import price indices have opposite effects on the total output level. A positive 

shock in the export price index increases the GDP, which represents the level of total output. On the 

other hand, a positive shock in the import price index has a decreasing effect on GDP. 

Keywords: International Trade, Terms of Trade, Turkish Economy, Time Series, Impulse-Response 

Functions. 

GiriĢ 

Özellikle 1980‘den sonra dünya ekonomisinde dıĢa açık ve ihracata dayalı büyüme anlayıĢının yaygın 

bir Ģekilde benimsenmesi ihracatı, günümüzde ulusal ekonomilerin iktisadi performansının en önemli 

göstergelerinden bir haline getirmiĢtir. Öyle ki Türkiye 1980 yılında GSYH‘nın sadece %4‘ünü ihraç 

ederken 2000 yılında %14,2 ve 2020 yılı sonu itibariyle %23,5‘ini ihraç etmiĢtir. Ġhracatın artan payı 

onu ülke ekonomisinde önemli bir konuma getirmiĢtir.  

1982 Bankerler Krizi, 1990 Körfez Krizi, Nisan 1994 Krizi, Kasım 2000 ve ġubat 2001 krizleri 

Türkiye‘nin 1980 sonrasında yaĢadığı krizlerdir. Dolayısıyla Türkiye 2000‘li yılların baĢına kadar sık 

sık iktisadi ve siyasal krizlerle karĢı karĢıya gelen bir ülke görünümündedir. Fakat Dünyadaki olumlu 

konjonktür ile Türkiye, son 20 yılda 2008 finans krizinin olumsuz etkilerini bir kenara bıraktığımızda 

ülkenin kendi dinamiklerinden kaynaklanan önemli bir iktisadi kriz ile karĢılaĢmamıĢtır.  

Ġhracat, iktisadi olarak görece istikrarlı olan son 20 yılda Türkiye ekonomisinin önemli bir bileĢeni 

haline gelirken ihracat, ihracattan etkilenen ve ihracatın etkilediği faktörler üzerine pek çok ampirik 

çalıĢma da gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bu çalıĢmalarda özellikle döviz kurundaki dalgalanmaların ihracat 

üzerindeki etkisi ön plana çıkan konu baĢlığı olurken, uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar, 

enflasyon oranı, ticaret anlaĢmaları (Gümrük Birliği) ve toplam çıktı (GSYH) düzeyi etkisi incelenen 

diğer konu baĢlıkları olmuĢtur. Ġhracata yönelik literatür, özellikle son yıllarda, altyapı yatırımları, 

bilgi iletiĢim araçlarına yapılan yatırım, yabancı dil bilen kiĢisi sayısı, internet kullanımı, lojistik 

performans vs. gibi değiĢkenleri içerecek Ģekilde geniĢlemiĢtir.  
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Bu çalıĢmanın temel konusu ticaret hadleridir. Ticaret haddi kavramını ilk olarak Alfred Marshall 

kullanmıĢtır. Ticaret hadleri, gerçekleĢen ticaret sonucunda ülkelerin söz konusu ticaretten yararlarını 

değerlendirmeye olanak tanıyan bir kavramdır. Ticaret haddi, dıĢ ticaret dengesini olanaklı kılan nispi 

fiyatların oranıdır (Seyidoğlıu, 2003, s. 44). Bir ülkenin dıĢ ticaret hadlerinin kendi lehine olacak 

Ģekilde değiĢmesi dıĢ ticaretten kazançlarının artması, tersinde ise azalması anlamına gelir (Tokdemir, 

1981). Ayrıca dıĢ ticaretten kazancın artması (azalması) ülke refahının artması (azalması) anlamına 

gelmektedir.  DıĢ ticaretten kazancın ve dolayısıyla refah artıĢının ne ölçüde gerçekleĢeceği üzerine 

düĢünmek, ticaret hadlerinin ölçülmesi ile mümkün olmaktadır.  

Geleneksel bir Ģekilde dıĢ ticaret haddi, ihracata konu olan malların fiyatlarının ithal mal fiyatlarına 

oranlanmasıyla elde edilir. Fakat dünyada üretimin güçlerinin eriĢtiği yüksek seviyelerle birlikte çok 

sayıda mal ve hizmetin uluslararası ticareti yapılmaya baĢlanmıĢtır. Devasa miktarlarda mal ve 

hizmetin uluslararası ticaretinin yapılması, ticaret hadlerini endekslerle ölçmeyi zorunlu kılmıĢtır. 

Böylelikle dıĢ ticaret haddi, ihracata konu olan ürünler için oluĢturulan fiyat endeksinin ithal edilen 

ürünler için oluĢturulan fiyat endeksine oranlanmasıyla elde edilir olmuĢtur (Küçükaksoy & Çiftçi, 

2014).  

Bu çalıĢmada ihracat ve ithalat hadlerinin Türkiye‘nin temel makro ekonomik göstergeleri üzerindeki 

etkisi 2013‘ün birinci çeyreği ile 2021‘in ikinci çeyreği arasındaki dönem itibariyle VAR sürecine 

dayalı etki tepki fonksiyonuyla incelenecektir. Sonraki bölümde Türkiye‘nin ihracatı üzerine yapılan 

çalıĢmalara ait literatür özetlenecektir. Kullanılacak tahmin yöntemi ve veri setinin tanıtılacak ve bu 

veri setine ait tanımlayıcı istatistikler raporlanacaktır. Analiz bölümünde kullanılan tahmin 

yöntemiyle elde edilen sonuçlar tablolar Ģeklinde raporlanacak ve değerlendirilecektir. Son bölüm ise 

sonuçların değerlendirileceği bölüm olacaktır.  

Literatür 

Ticaret hadlerinin ekonomi üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan çalıĢmaların çoğu VAR 

analizine dayalı modeller çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun sebebi önceki satırlarda da 

bahsedildiği üzere makro ekonomik değiĢkenler kullanıldığında içsellik-dıĢsallık probleminin ortaya 

çıkması ve bu değiĢkenlerin içsel veya dıĢsal olduğunun belirlenmesinde yaĢanan güçlüktür. Ticaret 

hadlerinin ulusal ekonomileri nasıl etkilediğine yönelik var olan geniĢ lüteratürü Mendoza (1997)‘nin 

çalıĢmasıyla özetlemeye baĢlacağız. Mendoza çalıĢmasında geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 40 ülkenin 
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verilerini kullanarak ticaret hadlerindeki değiĢimin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. 

Yaptığı analizler sonucunda ticaret hadlerindeki yüksek volatilitenin iktisadi büyüme üzerinde negatif 

etkiye sahip olduğunu bulmuĢtur. Mendoza‘ya göre ticaret hadlerindeki volatilite, incelenen 40 

ülkede toplam tasarrufları olumsuz etkilemekte ve toplam tasarruflardaki düĢüĢ iktisadi büyümenin 

hızını düĢürmektedir.   

Becker ve Mauro (2006)‘ya ait çalıĢma dıĢ ticaret hadleri üzerine yapılan bir diğer önemli çalıĢmadır. 

Bu çalıĢmada 1970-2001 yılları arasındaki veriler kullanılmıĢtır. Veri setini oluĢturan ülkeler hem 

geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerden seçilmiĢtir.  Probit modeli çerçevesinde yapılan analizler 

sonucunda geliĢmekte olan ülkeler geliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında dıĢ ticaret hadlerindeki 

değiĢimlerden daha radikal bir Ģekilde etkilenmektedirler. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre geliĢmekte 

olan ülkelerin ticaret hadlerindeki %10‘luk bir bozulma, iktisadi büyüme hızı üzerinde %2,8 düĢüĢe 

neden olmaktadır. 

GeliĢmekte olan ülkelerde ticaret hadlerindeki değiĢimin etkilerinin incelendiği bir diğer çalıĢma 

Funke ve diğ. (2008)‘ne aittir.  Bu çalıĢmada geliĢmekte olan ekonomilerde ticaret haddine gelen bir 

Ģokun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan veri seti 1970-2006 

yılları arasını ve 159 ülkeyi kapsamaktadır.  Yapılan tahminler sonucunda elde edilen sonuçlara göre 

ulusal paranın değer kaybetmesi, ticaret hadlerinin ülke lehine düzelmesi, siyasi istikrarın sağlanması 

ve iktisadi kararların alındığı kurumsal çevre hızlı iktisadi toparlanmayı doğrudan etkilemektedir. 

ÇalıĢmada açıklayıcı değiĢken olarak kullanılan sübvansiyonların de etkisi incelenmiĢ ve 

zamanlaması doğru ayarlanmıĢ sübvansiyonların da hızlı toparlanmaya katkı sağlayabileceğinin altı 

çizilmiĢtir. 

Çakır M. (2009)‘nin yaptığı çalıĢma VAR modeliyle yapılmayan çalıĢmalara örnek gösterilebilecek 

çalıĢmalaradan biridir. Çakır çalıĢmasında geliĢmekte olan 18 ülkenin 1990-2004 yılları arasındaki 

verilerini kullanarak ticaret hadleri ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Panel veri 

(GMM) analizinin uygulandığı çalıĢmanın sonucuna göre ticaret hadleri ile ekonomik büyüme 

arasında doğru yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılmıĢtır. 2009 

yılında yapılan bir diğer çalıĢmaya göre ticaret ortaklarının ticaret hadlerinin geliĢimi üzerindeki 

etkisine dikkat çekilmiĢtir. Söz konusu çalıĢmada Kim ve Park, (2009), Güney Kore‘nin ticaret 

partnerlerinin ekonomi üzerindeki etkisini VAR yöntemiyle analiz etmiĢlerdir. Elde edilen sonuçlara 
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göre ticari iliĢkiler kurduğu ülkeler arasında ticaret hadleri üzerinden Güney Kore‘nin ekonomisini en 

fazla etkileyen ülkelerin Çin ve Amerika ekonomileri olduğu tespit edilmiĢtir.  

Literatürden 2010 yılına ait iki çalıĢmaya değinilecektir. Bunlardan birincisi Fatima (2010)‘nın 

Pakistan ekonomisi üzerine yaptığı çalıĢmadır. Bu çalıĢmada 1990-2008 yılları arasında 19 yıllık veri 

seti kullanılarak ticaret hadlerindeki değiĢimlerin toplam geliri/çıktıyı nasıl etkilediği araĢtırılmıĢtır. 

Zaman serisi analiz yöntemleriyle yapılan tahminler sonucunda elde edilen bulgulara göre ticaret 

hadlerinde Pakistan aleyhine bir bozulma iktisadi büyüme üzerinden olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. 2010 yılına ait diğer çalıĢma Wong (2010)‘a aittir. ÇalıĢmanın zaman boyutuna 

baktığımızda 1996-2003 yılları ve 1971-2006 yılları olmak üzere iki alt döneme ayırıldığını 

görmekteyiz. ÇalıĢmada söz konusu dönemler itibariyle Japonya ve Kore‘nin verileri kullanılarak 

ticaret hadleri ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Kısa dönemli sonuçlardan ziyade 

uzun dönemli sonuçların etkisini ortaya çıkarmak için VAR analizine dayalı Johansen eĢbütünleĢme 

yöntemi kullanılmıĢtır. Yapılan eĢbütünleĢme tahminleri sonucunda her iki ülkede de ticaret 

hadlerindeki volatilite iktisadi büyüme üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Kim S.-Y, (2011), Amerikan ekonomisi ile Güney Kore ekonomisini ticaret hadleri üzerinden 

karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada yapısal VAR yöntemi analiz yöntemi olarak tercih edilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

bulgularına göre Amerika‘daki arz Ģoku Kore ekonomisini Amerika‘daki talep Ģokundan daha fazla 

etkilemektedir. Hernandez (2011) ise çalıĢmasında Kolombiya ekonomisindeki dalgalanmaları ticaret 

hadleri ile açıklamaya çalıĢmıĢtır. Zaman serisi analizleriyle 1994-2011 arası dönemi inceleyen 

Hernández, ekonomideki büyümenin yaklaĢık üçte birinin ticaret hadleri ile alakalı olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Jawaid ve Waheed (2011) 2004-2008 yılları arasında 94 ülkenin verilerini kullanarak 

ticaret haddindeki değiĢkenlik ile iktisadi büyüme arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Yöntem olarak 

OLS‘nin kullanıldığı çalıĢmanın bulgularına göre ticaret haddindeki oynaklık iktisadi büyüme 

üzerinde olumlu etkilere sahiptir. 

Türkiye‘nin dıĢ ticaret hadleri üzerine yaptıkları çalıĢmalarına Ay ve diğ. (2016), 1990-2012 yılları 

arasındaki veri setini kullanmıĢlardır. ÇalıĢmanın amacı toplam çıktı düzeyini temsil etmek üzere 

GSYH ile dıĢ ticaret hadleri arasındaki etkileĢimin yönünü tespit etmektedir. ARDL yöntemiyle 

yapılan tahminler sonucunda Türkiye‘nin GSYH‘ı ile dıĢ ticaret hadleri arasında negatif ve anlamlı 

sonuç bul 
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ÇalıĢmasının kapsamı üçerisine ülkeleri geliĢmiĢlik durumlarına göre gruplandıran bir diğer çalıĢma 

Schmitt‐Grohé ve Uribe (2018)‘ye aittir.  ÇalıĢmada az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde ticaret 

hadlerine gelen Ģokların iĢ çevrimlerinin ana nedeni olup olmadığını araĢtırılmıĢtır. 38 ülkenin 

verileriyle yapısal VAR modeli yöntemiyle yapılan çalıĢmanın sonucuna göre ticaret hadleri, Ģokların 

sadece %10‘unu açıklamaktadır. Jebran ve diğ. (2018) çalıĢmasında ise 1980-2013 yılları arasında 

Çin‘deki ticaret hadlerinin büyüme üzerindeki etkisini ARDL yöntemiyle incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonucuna göre uzun ve kısa vadede ticaret hadlerindeki değiĢim ekonomik iktisadi büyüme üzerinde 

olumsuz etkiye sahiptir.  

Ticaret hadleri ile ilgili literatürün kapsamına giren araĢtırmaları 2019 yılına ait iki çalıĢma ile 

bitireceğiz. Ġlk çalıĢma Çakır ve Utkulu (2019)‘ya aittir. Yazarlar bu çalıĢmada ARDL yöntemini 

kullanarak Türkiye‘de 1990-2015 yılları arasında ticaret hadlerindeki iyileĢmenin GSYĠH‘yı olumlu 

yönde etkilediği sonucuna varmıĢlardır. Son olarak Dabús ve Delbianco (2019),  ticaret hadlerinin 

iktisadi büyümeyi nasıl etkilediğini 157 ülkenin 1980-2016 yılları arasındaki verilerini kullanarak 

incelemiĢlerdir. Dengesiz panel analizinin kullanıldığı bu çalıĢmanın bulgularına göre ticaret 

hadlerinin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi, ülkelerin geliĢmiĢlik ve dıĢa açıklık seviyesine göre 

değiĢmektedir. GeliĢmemiĢ ülkelerde ticaret hadleri ile büyüme arasında negatif yönlü iliĢki varken, 

geliĢmekte olan ülkelerde bu iliĢki pozitif yönlü olarak tespit edilmiĢtir.   

Tahmin Yöntemi ve Veri Seti 

Parametre tahmininden ziyade değiĢkenler arasındaki iliĢkileri ortaya çıkarmak için tercih edilen 

VAR analizi, bu çalıĢmanın temel yöntemini oluĢturmaktadır. VAR modellerinin tercih edilmesinin 

bir diğer önemli nedeni ise kullanılan makro ekonomik göstergeler arasında içsellik-dıĢsallık 

probleminin tespit edilememe probleminin var olmasıdır (Özgen & Güloglu, 2004). VAR analizi 

Varyans AyrıĢtırması ve Etki-Tepki Fonksiyonlar (Impulse Response) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Ġki değiĢkenli bir VAR modeli aĢağıdaki gibi gösterilebilir; 

                               

                               

Yukarıdaki denklemler aĢağıdaki Ģekilde matris forma dönüĢtürülebilir. 



317 
 

[
   
   
]= [

   
   
]+[
      
      

]  [
     
     

]  [
   
   
] 

Yukarıdaki model    ve    olmak üzere iki değiĢkenin zaman serisini göstermektedir. Bu model 

  ‘in (  ‘nin) zaman içindeki hareketi   ‘nin (  ‘in) zaman içindeki hareketinden etkilendiğini 

göstermektedir. Modelin bu özelliği, makro iktisadi göstergelerin genellikle birbirleriyle etkileĢim 

içinde olmaları sonucunda ortaya çıkan içsellik-dıĢsallık sorununa çözüm sunmaktadır.  

Varyans AyrıĢtırması içsel (endojen) değiĢken olarak tanımlanan herhangi bir değiĢkende meydana 

gelen Ģokun içsel değiĢken olarak tanımlanan diğer değiĢkenler üzerindeki etkisini ayrıĢtırarak ortaya 

koyar. Varyans ayrıĢtırması yöntemindeki amaç, içsel değiĢkenlerden herhangi birinde meydana 

gelen Ģokun, yapılan tahmine ait hata terimindeki değiĢimleri tespit etmektedir. Bu çalıĢmada VAR 

modelinin etki-tepki fonksiyonları kullanılarak analiz yapılacaktır. Etki-tepki fonksiyonları, tahmin 

edilen denklemlerden herhangi birine ait hata teriminde meydana gelen bir Ģokun içsel olarak 

tanımlanan değiĢken üzerindeki etkisini göstermektedir.  

              

    [
    
    

] 

―   ‖ de herhangi bir ― =0‖ zamanda ortaya çıkan Ģok Ģöyle gösterilebilir; 

    [
   
   
]  [

 
 
] 

Bu Ģok hata terimiyle ortaya çıkmakta ve zaman içerisinde açıklanan değiĢkeni etkilemektedir. Eğer 

hata teriminde ortaya çıkan Ģoktan sonra etki-tepki fonksiyonu zaman içerisinde sıfıra ―0‖ eĢit 

oluyorsa, söz konusu değiĢken için etki-tepki fonksiyonunun kararlı olduğu söylenebilir. Sıfırdan 

uzaklaĢması durumunda etki-tepki fonksiyonunun istikrarsız olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 

varyans ayrıĢtırması bir değiĢken üzerinde en fazla etkili olan değiĢkenin tespit edilmesini, etki-tepki 

fonksiyonları söz konusu değiĢkenin etkisinin derecesinin zaman boyunca izlenebilmesini olanaklı 

kılmaktadır (Mills, 2019, s. 218).  

Etki-tepki fonksiyonları için kullanılacak değiĢkenler ve onlara ait tanımlayıcı istatistikler tablo 1‘de 

gösterilmektedir. Bu değiĢkenler ihracat fiyat endeksi (EXPI), ithalat fiyat endeksi (IMPI), reel döviz 
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kuru (REXC), faiz oranı19 (INT.RATE), toplam çıktı düzeyi endeksi20 (GDP) ve tüketici fiyat 

endeksi21 (CPI)‘dir. Tüm değiĢkenlere ait veriler Türkiye Ġstatistik Kurumu veri tabanından 

alınmıĢtır. Verilerin zaman boyutu, 2013q1-2021q2 arasındaki 34 çeyrek dönemi kapsamaktadır.  

Tablo.1: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 

EXPI IMPI REXC 

INT. 

RATE GDP CPI 

 Ortalama  101.2632  104.8121  88.60980  0.149118  162.3911  333.3157 

 Median  98.53747  102.7321  91.69500  0.043333  161.4350  306.1283 

 Max. Değer  116.6684  126.1973  112.7767  11.36333  203.8240  538.9500 

 Min. Değer  92.45712  88.85553  60.79333 -8.856667  118.7177  217.6533 

 Std. Hata  7.771853  11.24477  15.75741  4.239844  20.75997  96.09966 

 Jarque-Bera  5.323623  3.234294  2.766595  0.795968  0.593371  3.272460 

 (J-B) Olasılık   0.069822  0.198464  0.250750  0.671673  0.743278  0.194713 

Gözlem  34  34  34  34  34  34 

 

Bütün değiĢkenlerin Jarque-Bera test istatistiğine göre normal dağıldığı görülmektedir. DıĢ ticaret 

hadlerini temsil etmek üzere etki tepki fonksiyonları elde edilirken kullanılacak değiĢkenlerden 

ihracat fiyat endeksinin en yüksek değerinin 116, en düĢük değerinin 92 ve 34 alt dönemin 

ortalamasının 101 olduğu görülmektedir. Ġthalat fiyat endeksi en yüksek değerinin 126, en düĢük 

değerinin 88 ve ortalamasının 104 olduğu görülmektedir. Hem bu dıĢ ticaret hadleri hakkında bilgi 

veren bu değiĢkenler hem de diğer değiĢkenlerin 34 çeyreklik dönem boyunca zaman içerisindeki 

hareketleri aĢağıdaki grafiklerde sunulmuĢtur.  

                                                           
19 Faiz oranı olarak T.C. Merkez Bankasının bir haftalık REPO faiz oranı alınmıĢtır. 

20 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Endeksinde 2009=100 olarak kabul edilmiĢtir. 

21 Tüketici Fiyat Endeksinde 2003=100 olarak kabul edilmiĢtir.  
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Grafik.1: DeğiĢkenlere Ait Zaman Serileri 
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DıĢ ticaret hadlerini gösteren her iki değiĢkenin de zaman içerisinden benzer bir patikada hareket 

ettiği görülmektedir. Ġhracat fiyat endeksinin (EXPI) hareketini 2013q1-2017q1, 2017q1-2020q2 ve 

2020q2 ile 2021q2 olmak üzere üç alt döneme ayırabilmek mümkündür. 2013q1-2017q1 arası 

dönemde istikrarlı bir Ģekilde düĢen endeks, 2017q1-2020q2 arasında 2018q1‘de zirve yaparak tekrar 

düĢüĢe geçmiĢ ve 2020q2‘den günümüze doğru artıĢ eğilimine girmiĢtir. Ġthalat fiyat endeksini (MPI) 

de 2013q1-2016q1, 2016q1-2020q2 ve 2020q2 ile 2021q2 olmak üzere hemen hemen benzer alt 

döneme ayırarak değerlendirmek mümkündür. 2013q1-2016q1 arasındaki dönemde düĢüĢ trendi 

gösteren endeks, 2016q1-2020q2 arasında 2018q2‘de bu alt dönemin en yüksek seviyesine ulaĢmıĢ ve 

tekrar düĢüĢe geçmiĢtir. 2020q2‘de düĢüĢ trendinin sonuna gelerek yükseliĢe geçmiĢtir.  

Diğer değiĢkenlere ait grafikler incelendiğinde artan trende sahip iki değiĢken olduğu görülmektedir. 

Bu değiĢkenler tüketici fiyat endeksi (CPI) ve toplam çıktı düzeyi (GDP)‘dir. Tüketici fiyat 

endeksindeki trend istikrarlı iken toplam çıktı düzeyine ait trend ise en yüksek seviyesine her yılın 

üçüncü çeyreğinde ulaĢarak dalgalı bir özellik göstermektedir. Reel döviz kuru (REXC) azalan trende 

sahip tek değiĢkendir. Bu trendin de istikrarlı bir özellik göstermediği ve grafikteki dalgalı düĢünün 
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dönemsel özellik göstermediği görülmektedir. Faiz oranına baktığımızda 2014 yılının birinci 

çeyreğinden 2018 yılının birinci çeyreğine kadarki dört yıllık dönemde bir haftalık repo faiz 

oranlarının neredeyse sabit kalmıĢtır.  ılımlı bir düĢüĢ göstermektedir. Fakat 2018‘in birinci 

çeyreğinden sonra önemli bir yükselme ile 24,00 puan seviyesini görmüĢtür. 2018‘in ikinci çeyreği 

ile 2019‘un ikinci çeyreği arasındaki beĢ dönem (15 ay) boyunca bu seviyesini korumuĢ ve 2020 

yılının ikinci çeyreğinde radikal bir düĢüĢ göstererek 8,25 seviyelerine inmiĢtir. Buradan tekrar 

yüksel eğilimine giren faiz oranları 2021‘in birinci çeyreğini 19,00 puan ile kapatmıĢtır. 

Analiz 

Zaman serisi analizlerinde tutarlı sonuçlar elde edebilmek için kullanılan değiĢkenlerin ait varyans, 

kovaryans ve ortalamasının zaman içerisinde değiĢiminin sabit olması gerekmektedir. Aksi durum da 

serilerin birim kök taĢıması sebebiyle sonuçlar sapmalı olacaktır. DeğiĢkenlerin birim kök taĢıyıp 

taĢımadıkları birim kök testleri ile sınanmaktadır. Bu çalıĢmada kullanılan değiĢkenler için literatürde 

yaygın olarak kullanılan Augmented Dickey-Fuller-ADF (1970) testi, Phillips-Perron-PP (1988) ve 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin-KPSS (1992) testlerine ait sonuçlar tablo 2‘de raporlanmıĢtır.  

Tablo.2: Birim Kök Testi Sonuçları 

 I(0) I(1) 

 ADF PP KPSS ADF PP KPSS 

EXPI -

1.415694 

-0.854195 0.156939** -3.364391* -3.342493* 0.069473 

IMPI -

1.230260 

-1.079713 0.150509* -3.542741** -3.542741** 0.063946 

REXC -

2.704261 

-2.780378 0.127139** -

5.782506*** 

-

6.581343*** 

0.106590 

INT. 

Rate 

-

2.415176 

-1.591549 0.494716** -

4.409195*** 

-3.534083** 0.051923 

GDP -

1.615600 

-

6.996986*** 

0.161372** -

12.90572*** 

-

10.14754*** 

0.147999 

CPI  0.460418 0.597575 0.210964 -

4.479963*** 

-

4.346358*** 

0.072979 

   Not: * P<0.1, ** P<0.05,  ***P<0.01 

Yukarıda düzey değerleri için birim kök testleri sonuçlarına bakıldığında KPSS testi EXPI, REXC ve 

INT.Rate değiĢkenlerinin 0,05 önem seviyesinde, IMP değiĢkenin 0,10 önem seviyesinde birim kök 
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içermediğini ve CPI değiĢkeninin ise birim kök içerdiğini ortaya koymaktadır. Buna karĢın ADF testi 

bütün değiĢkenlerin düzey değerlerinde birim kök içerdiğini ortaya koyarken PP testi, GDP hariç 

bütün değiĢkenlerin birim kök içerdiğini göstermektedir. Düzey değerleri için alınan birim kök testi 

sonuçları, değiĢkenlerin genel olarak birim kök içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple 

değiĢkenlerin birinci farkları için birim kök testleri tekrar edilmiĢtir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü 

üzere birinci farklarında hiçbir değiĢken birim kök içermemektedir.  

Serilerin birinci farkta durağanlaĢması VAR analizi için ön koĢuldur. Bu koĢul sağlandıktan sonra 

VAR modeli kurulmuĢ ve otokorelasyon, değiĢen varyans ve normal dağılım testleri yapılmıĢtır. 

Tablo 3‘te, kurulan iki VAR modeline ait otokorelasyon LM testi sonuçları sunulmuĢtur.  

Tablo.3: Otokorelasyon LM Testi 

Lags EXPI IMPI 

LM-Stat Prob LM-Stat Prob 

1  28.11876  0.3024  33.06452  0.1295 

2  20.00096  0.7468  23.61392  0.5418 

3  37.94165  0.1269  44.72547  0.3090 

4  31.95341  0.1594  25.51383  0.4339 

5  39.91880  0.0797  41.69757  0.1094 

6  20.49992  0.7201  23.00004  0.5776 

7  25.50796  0.4342  21.27910  0.6769 

8  26.18212  0.3979  36.86185  0.0595 

9  19.72664  0.7610  23.95264  0.5221 

10  33.47506  0.1196  27.79080  0.3176 

11  34.99728  0.0883  36.89010  0.0591 

12  31.30465  0.1791  34.01736  0.1075 

 

Her iki VAR modeli için hata terimleri arasında bir iliĢkinin olmadığını kabul eden sıfır hipotezi, 12 

gecikmeye sınanmıĢtır.  Bu hipotez olasılık değerli 0,05‘ten küçük olduğu için reddedilememiĢtir. 

Elde edilen bu sonuca her iki VAR modeli için otokorelasyonun varlığından söz edilemeyeceği 

anlaĢılmaktadır. Otokorelasyonun olmaması VAR modelinden elde edilecek sonuçların tutarlı olması 

için yeterli koĢul değildir. Otokorelasyonun yanı sıra VAR modelinde değiĢen varyans probleminin 

de olmaması gerekmektedir. Varsayım gereği hata terimlerine ait varsayın sabit ve kovaryansın sıfır 

olması gerekmektedir. Bu durum homoskedasticity olarak bilinmektedir. DeğiĢen varyans yani 

heteroskedasticity problemi ise hata terimlerine ait varsayın sabit ve kovaryansın sıfır olmamasıdır. 
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Tablo 4‘te, kurulan VAR modellerinin değiĢen varyans testlerine ait ki-kare ve olasılık değerleri 

gösterilmektedir. Tabloya göre olasılık değerleri her iki model için 0,05‘ten büyüktür. Bu durumda 

homoskedasticity‘nin varlığını kabul eden ( (   )          ) sıfır hipotezi 

reddedilememektedir.  

Tablo.4: DeğiĢen Varyans Testi (No Cross Terms) 

 Chi-sq df Prob. 

EXPI  313.2901 300  0.2871 

IMPI  318.3744 300  0.2229 

 

Son olarak, kurulan VAR modelleri için normallik varsayımının sağlanması gerekmektedir. VAR 

modelinin normal dağılım gösterip göstermediği Jarque-Bera testi ile test edilmiĢ ve sonuçlar tablo 

5‘te raporlanmıĢtır. Her iki model için Jarque-Bera test istatistiğine ait olasılık değerlerinin 0,05‘ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç kurulan VAR modellerinin normal dağılıma sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo.5: Jarque-Bera Normallik Test 

Component 

EXPI IMPI 

Jarque-

Bera df Prob. 

Jarque-

Bera df Prob. 

1  0.954215 2  0.6206  3.934541 2  0.6206 

2  3.619575 2  0.1637  0.018148 2  0.1637 

3  0.042417 2  0.9790  0.035250 2  0.9790 

4  0.449044 2  0.7989  1.166877 2  0.7989 

5  1.710618 2  0.4252  0.446901 2  0.4252 

Joint  6.775869 10  0.7464 5.601717 10  0.7464 
 

Bu sonuçlara göre kurulan VAR modellerinin normal dağıldığı, değiĢmeyen varyans özelliği taĢıdığı 

ve otokorelasyon içermediğimi anlaĢılmaktadır. Bu koĢulların sağlanması üzerine sırasıyla ihracat ve 

ithalat ticaret hadlerinin Türkiye‘nin temel makro ekonomik göstergeleri üzerindeki etkilerine etki 

tepki grafikleri ile bakılabilir. AĢağıdaki ilk tablo ihracat haddinde meydana gelen bir Ģokun etkisini 

Cholesky yöntemiyle göstermektedir.  
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Grafik.2: Ġhracat Hadlerinde Meydana Gelen Bir ġokun Etkileri 
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Ġhracat haddinde meydana gelen bir Ģokun tüketici fiyat endeksi üzerindeki etkisinin kısa dönemde 

Türkiye adına olumlu olduğu görülmektedir. Ġhracat haddinde meydana gelen değiĢiklik ilk iki 

dönemde (6 ay) tüketici fiyat endeksi üzerinde düĢüĢe yol açmıĢtır. Fakat 12 dönem (4 yıl) sonunda 

ihracat haddinde meydana gelen bu Ģokun etkisinin ortadan kalktığı görülmektedir.  

Toplam çıktı seviyesi, ihracat haddinde meydana gelen bir Ģoka kısa dönemde olumlu etkilerin 

gözlendiği bir diğer değiĢkendir. Ġhracat haddine gerçekleĢen Ģok bir iyileĢmenin toplam çıktı 

seviyesini ilk iki dönemde arttırdığı görülmektedir. Sonraki dönemlerde ise düĢüĢ-artıĢ Ģeklinde 

dalgalanarak etkisi kaybolsa da ihracat haddine meydana gelen bir Ģok, uzun dönemde toplam çıktı 

seviyesinin dönem baĢındaki seviyesinin üzerine çıkmasını sağlamıĢtır.  

Ġhracat haddinde meydana gelen bir Ģokun bir haftalık repo faizlerini orta vadede arttırdığı 

görülmektedir. ĠyileĢen ihracat haddi, Türkiye‘nin ihraç ürünlerine artan talebin göstergesi olduğu 

kabul edilirse bu talepteki bir artıĢ, döviz gelirlerinde artıĢ beklentisi oluĢturacaktır. Diğer Ģeyler 

sabitken kur-faiz arasındaki ters yönlü iliĢkiyi düĢündüğümüzde Türkiye‘nin ihraç ürünlerine artan 

talebin faiz oranlarını düĢürücü etki yapması beklenebilir. Ancak bu etki kısa ve orta vadede ortaya 

çıkmamıĢ, bilakis faiz oranlarında artıĢ gözlenmiĢtir. Uzun vadede ise Türkiye‘nin ihraç ürünlerine 

artan talebin faiz oranlarını düĢürücü etkisi ılımlı gerçekleĢmiĢtir.  
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Teorik beklentilerle uyumlu bir Ģekilde ihracat haddinde meydana gelen bir Ģok döviz gelirlerini 

arttırarak reel kurlarda kısa vadede düĢüĢe neden olmuĢtur. Ġlk üç dönemde gerçekleĢen düĢüĢ geçici 

bir düĢüĢ olmamıĢ etkisini uzun dönemde de korumuĢtur. 

Grafik.3: Ġthalat Hadlerinde Meydana Gelen Bir ġokun Etkileri 
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Ġthalat hadlerinde meydana gelen bir Ģokun tüketici fiyat endeksi üzerindeki etkisi pozitif olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Ġthal mallara olan talep artıĢının beraberinde getirdiği enflasyon kısa dönemli bir etki 

olarak kalmamıĢ uzun dönemde de etkisini korumuĢtur. Ġthal mallara olan talep artıĢının toplam çıktı 

seviyesi üzerinde tahmin edilebileceği gibi olumsuz etkileri görülmektedir. Bu etkiler kısa dönemde 

radikal bir Ģekilde gerçekleĢirken ilk dört dönem (1 yıl) sonucunda ithalat hadlerinde meydana gelen 

Ģok, etkisini uzun dönemde kaybetmiĢtir.  

Faiz oranları, orta vadede ithalat hadlerindeki bir Ģoka pozitif tepki vererek artıĢ göstermiĢtir. Reel 

döviz kuru da buna paralel olarak kısa olarak kabul edilebilecek ilk üç dönemde (9 ay) artıĢ 

göstererek tepki vermiĢtir. Ġthal mallara olan talep artıĢı daha fazla döviz talebini ve daha yüksek faiz 

oranlarını beraberinde getirmiĢtir. Fakat orta vadede meydana gelen bu etki uzun vadede ortadan 

kalkmıĢ ve faiz oranları baĢlangıç dönemli olarak kabul edilen dönemdeki seviyelerine geri 
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dönmüĢtür. Ancak reel döviz kurunun, 12 dönemin sonunda baĢlangıç dönemiyle karĢılaĢtırdığımızda 

daha düĢük bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu da ithal mallara olan talep artıĢının uzun dönemde 

reel döviz kuru üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği anlamına gelmektedir. 

Sonuç 

Üretimin küreselleĢtiği ve ticari hareketlerin ülke ekonomileri için önemli parametreler haline geldiği 

bu çağda, dıĢ ticaret hadlerinin ülkeler için geliĢimi ulusal ekonomileri daha güçlü bir Ģekilde etkiler 

hale gelmiĢtir. Bu çalıĢma da ihracat ve ithalat hadlerindeki değiĢimin Türkiye ekonomisinin seçili 

makro ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisini incelemiĢtir. Bu göstergeler, ihracat ve ithalat fiyat 

endeksleri, tüketici fiyat endeksi, toplam çıktı düzeyi, bir haftalık repo faiz oranı ve reel döviz 

kurudur. Sayılan bu göstergeler makro ekonomik ve dıĢ ticaret politika yapım sürecindeki en önemli 

parametrelerdir.  

Ġhracat ve ithalat fiyat endekslerinin seçili makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini analiz 

etmek üzere VAR modeline dayalı etki tepki fonksiyonları kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre 

ihracat fiyat endekslerine ve ithalat fiyat endekslerinde meydana gelen bir Ģokun tüketici fiyat endeksi 

üzerindeki etkisi benzer Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Her iki fiyat endeksi de tüketici fiyat endeksini kısa 

dönemde arttırmıĢ ve bu etkiler uzun dönemde kalıcı olmuĢtur. Toplam çıktı üzerindeki ihracat ve 

ithalat fiyat endekslerindeki değiĢimin etkisi birbirine zıt yönde olmuĢtur. Ġhracat fiyat endeksindeki 

yükseliĢ toplam çıktı seviyesini hem kısa dönemde hem de uzun dönemde yükseltirken ithalat fiyat 

endeksindeki yükseliĢ hem kısa hem de uzun dönemde tam tersi sonuçlara neden olmuĢtur.  

Faiz oranları üzerinde dıĢ ticaret fiyat endekslerinin etkisi aynı yönde ve benzer ölçüde 

gerçekleĢmiĢtir. Ġhracat fiyat endeksindeki yükseliĢ orta vadede faiz oranlarını arttırırken ithalat fiyat 

endeksindeki yükseliĢ görece daha kısa vadede gerçekleĢmiĢtir. Uzun vadede her iki etki 

sönümlenirken, ihracat fiyat endeksindeki bir yükseliĢ uzun dönemde faizlerin daha yüksek 

seviyelerde kalmasına neden olmuĢtur. Ġktisat politikası açısından faizlerin yükselmesi yatırım 

maliyetlerinin artıĢı anlamına geleceğinden ihracat fiyat endeksindeki yükseliĢ, bununla uyumlu bir 

para politikasının gerekli olduğunu iĢaret etmektedir.  

Reel Döviz kuru dıĢ ticaret hadlerindeki değiĢimden kısa dönemde radikal ve olumsuz bir Ģekilde 

etkilenmiĢtir. Reel döviz kurundaki düĢüĢ ulusal paranın değer kaybetmesi anlamına geldiğinden 

ihraç mallarına yönelik talep artıĢını destekleyici bir geliĢmedir. Fakat ithalat fiyat endeksindeki bir 
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Ģok kısa dönemde reel döviz kuru üzerinde düĢüĢe neden olsa da bu düĢüĢ etkisinin önemli bir kısmı 

uzun dönemde telafi edilmiĢtir. Dolayısıyla ihracat hadlerindeki iyileĢmenin olumlu etkisinin bir 

kısmı ithalat hadlerindeki uzun dönemli etki sebebiyle törpülenmektedir. Bu da reel döviz kuru 

üzerinde doğrudan etkiye sahip anti-enflasyonist politikaların dıĢ ticaret politikasıyla uyumlu bir 

Ģekilde yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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Abstract 

This article deals with a linguistic analysis of some basic metaphorical models in professional 

discourse. 

The aim of this research is to analyze and identify the main metaphoric expressions used in 

professional discourse (medical discourse). 

In comparison to other field such as business, politics and law, metaphor researches in medical 

discourse have not been conducted frequently due to its linguistic peculiarities.  

Based on our empirical research we can conclude that unlike other metaphors, medical metaphors are 

characterized by migration of metaphors‘ which make them more challenging.  

The findings of this study revealed that mainly three conceptual source domains ―cancer‖, ―war‖ and 

―terrorism‖ are used with the greatest frequency in order to construct metaphoric expressions in 

medical discourse.  

Keywords:   professional discourse, migration of metaphors, metaphorical models 

I. INTRODUCTION  

Metaphors are not a mere stylistic effect or a speech ornament. In some instances, metaphors can 

even carry a meaning that no other figure of speech would convey as efficiently. 

mailto:Makokutalia@yahoo.com
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Effective communication with health professionals depends on the knowledge and perception of 

medical metaphors. It can be a starting point of successful communication. Doctors use metaphors to 

describe symptoms and the effects of disease in order to comprehend and meet patient needs. Based 

on the research we can emphasize the importance of medical metaphors between health professionals 

and patients in positive context.  

Poetic metaphors which are present in all aspects of the health sector provide effective 

communication in doctor –patient relationships 

Metaphors in communication can serve to convey individuals‘ backgrounds, contexts, experiences, 

and worldviews... Health professionals draw on shared understanding of such metaphors to better and 

to communicate information that patients can more easily integrate into their lives. 

There are several factors that can challenge interpersonal communication between nurses and patients 

because such communication involves unequal positions (with respect to one party having greater 

knowledge), involuntary relationships, concern issues of vital importance that require close 

cooperation and in some cases, language barriers. 

Patients as well as nurses connect new knowledge with lived experiences and weave it into existing 

narratives of meaning however; this process is difficult if a person has not had the experience before. 

The use of metaphors helps to create that narrative process and convey new meanings.  

An interesting tendency was observed in the occurrence of metaphors in medical discourse. 

Metaphors can be classified into two groups: Poetic metaphors and General metaphors  

POETIC METAPHORS 

1. I get as if there is something crawling up like a maggot.  

2. It feels as though I‗ve got a hair at the back of my throat  

3. When I have gout, I feel as though I am walking on my eyeballs.  

4. Illness is like a chess match or marathon. 

5. Cancer is like a tterrorist group. 

6. To receive a diagnosis is like having a road map in the dense forest. 

GENERAL METAPHORS  

1. The body is a biochemical dance  
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2. medicine is war  

3. The body is an enduring pattern;  

4. Illness is a puzzle  

5. a doctor is a controller 

6. Illness is an enemy  

II. METHODS AND METHODOLOGY 

In addition to reviewing scientific papers, we conducted empirical research via the Internet in Georgia 

as well as in several European countries. 30 medical staff (30-60 years) working in insurance 

companies, hospitals and healthcare systems were interviewed. The purpose of the empirical research 

was to determine the role of metaphors in professional discourse. 

Here are the questionnaires doctors answered: 

1. Do you use metaphor in the process of communicating with the patient?  If you do how often? 

2. Name the main reasons for using metaphors; 

3. Name the difficulties caused by the use of medical metaphors in the communication process; 

4. Name the most commonly used medical metaphors ... 

5. You use medical metaphors most often: 

A) When diagnosing a patient 

B) in the process of communicating with patients; 

C) in the process of communication with medical staff; 

D) While giving a prescription 

1. Do you agree with J.? Orwell's opinion - the use of metaphor develops thinking... 

III. RESULTS AND DISCUSSION  

We tried to highlight clearly the information gathered to fulfill the objectives of our study.  

Based on the empirical research 45% of the surveyed doctors use figurative meaning of metaphors in 

the process of making a difficult diagnosis. 

25% of surveyed doctors emphasized metaphors‘ persuasive power and emotional factor as a 

necessary reason for using them.  
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15% of the surveyed doctors consider metaphor only as a means of artistic imagination. 

Based on the survey, we conclude that 80% of the surveyed physicians actually use medical 

metaphors with patients as a starting point of successful communication, while 20% of surveyed 

physicians use them in the process of communicating with medical staff. 

 75 % of surveyed physicians agree to the statement that metaphors develop thinking. These have 

been revealed by reliable empirical data. 

This study has revealed that poetic metaphors are used by oncologists to treat cancer patients.  

―Cancer cells are like weeds in the garden that take over a garden, it chokes everything else out. And 

so the way to treat it is to use a weed killer, so you get rid of all that bad stuff. And slowly the good 

stuff comes back.‖  

The cancer cells are like flower seeds that we take out of patients so we can give them very high 

doses of chemotherapy that can damage what‘s left in them and then we give them back those seeds 

so that it can grow‖  

According to statistics, 90 percent of physicians use metaphors as the best means of concealment in 

the process of making a difficult diagnosis. For example: ‗It‘s a marathon, not a sprint,‘ the metaphor 

makes sense and  reveals a deeper truth‖  

Migration of metaphors  

Based on the analyzed material, we can say that medical metaphors are relevant not only in medical 

discourse but also in political and legal discourses which are distinguished by the frequency of 

medical metaphors use. 

The examples given illustrate the migration of metaphors into professional discourse. 

We have analyzed the speech made by the leader of the British Labor Party, the opposition, Neil 

Kinnock, on June 2, 1987, in Darlington 

―Unemployment is a contagious disease … it infects the whole of the economic body‖  

in his anti-government speech, he talks about one of the most painful issues, unemployment, and    

metaphorically equates it with a contagious disease. 

The Prime Minister of England Boris Johnson interestingly presents a medical metaphor in his report. 
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―The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades - and this country is not 

alone. All 

over the world we are seeing the devastating impact of this invisible killer. 

Politicians Tony Blair, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Martin Luther King, Jr. and other politicians 

are     

actively using medical metaphors. 

Medical metaphors used by Lacopsse in political discourse attracts our attention. 

―The terrorists hit in the most sterile country of the world to the most vaccinated citizens against their 

(terrorist)‖.  

The metaphor used by Hitler is interesting. He pointed out that Jews were the cancers of society. Also 

Bolshevik Trotsky refers the same Bolshevik Stalin with cancer. 

'Terrorism is the cancer of the modern world. No state is immune to it. ― 

The word cancer constructs the metaphorical expression and the word cancer strengthens the 

expected outcome of terrorism.  

A medical metaphor used by Margaret Thatcher to compare Conservative and Labor parties in the 

United Kingdom. (Charteris-Black 2005: 102) 

―Conservative policies are a medicine, whereas Labor (socialist) policies are a disease‖. 

We have analyzed the speech made by the leader of the British Labor Party, the opposition, Neil 

Kinnock, on June 2, 1987, in Darlington. 

'Terrorism is the cancer of the modern world. No state is immune to it. 

However, in order to aggravate the issue, Neil Kinnock is not satisfied and uses much more medical 

terms to assess various political or economic situations: 

―Unemployment is a contagious disease … it infects the whole of the economic body‖. 

―blood pressure of words and anemia of deeds.―  

The findings of this study revealed that mainly three conceptual source domains ―cancer‖, ―war‖ and 

―terrorism‖ are used with the greatest frequency in order to construct metaphoric expressions in 

medical discourse.  
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1. War is Medicine  and  Terrorism is an epidemic ;  

2. Terrorism is a cancerogenous;  

3. Terrorism is pathology; 

4. Terrorism is madness ; 

5. Terrorism is a death;  

6. Terrorism is  treatable and terrorism is curable  

Metaphor research has revealed that health and illness is a rather productive source domain that lends 

its properties to different notions across a variety of spheres such as economy, business and finance 

and other spheres. Health is a frequently detected source domain in different types of discourse 

primarily due to the fact that corporeal, illness and health aspects play an essential role in human life.  

The results of the present study have shown that the source domain of HEALTH AND ILLNESS is 

also rather pervasive in legal discourse. 

‗The side effect of such a severe sanction (sentence of imprisonment) is particularly negative‘. 

Maintaining the systematicity of HEALTH AND ILLNESS metaphor, such sanctions as penalties are 

likely 

to have side effects. 

An interesting tendency was observed in the occurrence of HEALTH AND ILLNESS metaphor in 

professional discourse.  

 

 

IV. CONCLUSION  

This study has revealed that the density of metaphors is significantly higher in professional discourse. 

Such results were determined by the significantly higher frequencies of metaphorical legal or medical 

terminology and other conventional metaphorical patterns identified in professional discourse. 

Therefore, this research suggests that metaphors could be a useful tool of enhancing discipline-

specific vocabulary. In the context of contemporary metaphor research, metaphor possesses 

evaluative properties and may be used in discourse for communicative purposes. 
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Özet 

Bu çalıĢmada Türkiye‘nin 1996-2019 yılları arasında en fazla ihracat yaptığı 15 ülkeye ait seçili 

iktisadi göstergelerin Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi panel veri yöntemiyle test edilmiĢtir. Bu 

iktisadi göstergeler, Türkiye‘nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin kendi ihracatları, toplam çıktı 

seviyeleri, ulusal paralarının ABD doları karĢısındaki yıllık ortalama değeri, kiĢi baĢına gelirleri, 

imalat sanayi üretimleri ve hane halkları tüketim harcamalarıdır. Bu göstergeler logaritmik dönüĢüm 

uygulanarak kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre ticaret ortaklarına ait seçili göstergeler 

arasında Türkiye‘nin ihracatı ticaret ortaklarına ait toplam çıktı seviyesinden ve ticaret ortaklarının 

kendi ihracatlarından pozitif yönde etkilenmektedir. Fakat Türkiye‘nin ihracatı GSYĠH ile temsil 

edilen toplam çıktı seviyesinden daha güçlü bir Ģekilde etkilenmektedir. Söz konusu ticaret 

ortaklarının ulusal paralarının ABD doları karĢısındaki değer kaybı ve imalat sanayi üretimleri ise 

Türkiye‘nin ihracatı üzerinde negatif etkiye sahiptir. ABD doları karĢısındaki değer kaybı 

beklentilerle uyumlu bir sonuç olsa da imalat sanayiye ait sonuç Türkiye‘nin ihraç ürünleri ile ticaret 

ortaklarının imalat sanayileri arasındaki ikame iliĢkisini göstermektedir. Ticaret ortaklarının kiĢi 

baĢına gelirleri ve hane halkı tüketim harcamaları için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara 

ulaĢılamamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Türkiye Ekonomisi, Ġhracat, Panel Veri Ekonometrisi 

Jel Kodları: F14, F41, F47, C33 
 

 

The Significance of Trading Partners: A Panel Data Analysıs on Turkey's Trading Partners 
 

Abstract 

In this study, the effect of selected economic indicators of 15 countries that Turkey exported the most 

between 1996-2019 on Turkey's exports was investigated by the panel data method. These economic 

indicators are the exports of the countries to which Turkey exports the most, the total output levels, 

the annual average value of their national currencies against the US dollar, their per capita incomes, 

manufacturing industry production and household consumption expenditures, These indicators are 

used by applying logarithmic transformation. According to the results, among the selected indicators 
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of the trading partners, Turkey's exports are positively affected by the total output level and by the 

their exports of the trading partners., Turkey's exports, however, are more strongly affected by the 

level of total output represented by GDP. The depreciation of the national currencies of these trade 

partners against the US dollar and the manufacturing industry productions have a negative effect on 

Turkey's exports. Although the depreciation against the US dollar is compatible with expectations, 

the result for the manufacturing industry shows that the relationship between Turkey's export 

products and the manufacturing industries of its trading partners is favor substitution rather that 

supplementary. There is no statistically significant results for the per capita incomes and household 

consumption expenditures of trading partners. 

Keywords: International Trade, Turkish Economy, Export, Panel Data  

Jel Codes: F14, F41, F47, C33 
 

1.GiriĢ 

 

Uluslararası ticaret 19. Yüzyılın baĢlarından itibaren, yani yaklaĢık 200 yıllık dönemde, çok önemli 

dönüĢümler yaĢadı. Sanayi devriminin bu dönüĢümde önemli bir payı olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. BirleĢik Krallıkta baĢlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de görülen üretim 

kapasitelerindeki artıĢlar, dünyanın daha önceleri Ģahit olmadığı büyük miktarlarda üretimi 

beraberinde getirdi. Kıta Avrupası‘nda baĢlayan bu devrim, yerleĢik ticari iliĢkileri kökünden 

değiĢtirdi. 

O dönemlerde, ticaretinin büyük bir kısmını imparatorluk sınırları içerisinde sürdüren Osmanlı 

Ġmparatorluğu da Avrupa‘daki bu dönüĢümden nasibini aldı. Osmanlı Ġmparatorluğu Avrupa‘nın 

doğusunu (Balkanlar), Karadeniz‘in kuzeyini (Kırım) ve Afrika‘nın kuzeyini hakimiyeti altında 

tutmaktaydı.  Bu geniĢ topraklar üzerinde çok büyük bir mal akıĢı söz konusu olmasına rağmen 

muhasebe anlamında iç ticaret, dıĢ ticaretin her zaman önündeydi. Türkiye‘nin mevcut sınırları 

itibariyle ticari iliĢkilerinin olduğu pek çok ülkeyle yaptığı ticaret, o dönemlerde dıĢ ticaret olarak 

kayıtlara geçmemekteydi. Ġç ticaret o derece önemliydi ki 19. Yüzyılın baĢlarında günümüz Türkiye 

sınırlarında yapılan üretimin sadece %2‘si ticarete konu olup ihraç edilmekteydi (Pamuk, 2020, s. 

102). 

20. Yüzyılın ilk yıllarında ise Türkiye‘nin temel ihraç ürünleri türün, üzüm, incir, ham ipek, tiftik, 

afyon, meĢe palamudu, fındık, pamuk ve zeytin yağı gibi tarım ürünleriydi ve toplam üretimin 

%12‘nin biraz altındaydı. Birinci Dünya SavaĢının sona ermesinden sonra Türkiye‘nin uluslararası 
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ticareti hızla daralmıĢ ve 1940‘ların ilk yıllarında ihracatın toplam üretime oranı %2,5‘lere kadar 

gerilemiĢtir. Bu tarihlerden 1960-1970 yılları arasında uygulanan planlı dönem ve sonrasına kadar 

ihracatın toplam üretime oranı %5 civarında dalgalanmıĢtır. 1980 yılı sonrasında uygulanan 

neoliberal politikalarla birlikte söz konusu oran 21. Yüzyılın baĢlarında %20‘nin üzerine çıkmıĢtır 

(Pamuk, 2020, s. 187).  

Günümüzde Türkiye dünyanın pek çok ülkesine sayısız çeĢitlilikte ürün ihraç edip benzer çeĢitlilikte 

ürün ithal etmektedir. Dünya ihracatının %0,8‘ni ve dünya ithalatının %1,3‘ünü gerçekleĢtirmektedir. 

AĢağıdaki sırasıyla sunulan tablo 1 ve tablo 2‘de Türkiye‘nin en fazla ihracat ve ithal ettiği ilk 20 

ürün grubu sunulmuĢtur. 

Tablo 1: Fasıllara Göre Ġhracat (2019) 

Sıra Fasıllar Ġhracat (Bin $) 

1 Motorlu kara taĢıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 

kara taĢıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı    22 097 864 

2 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 

bunların aksam ve parçaları    16 796 161 

3 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 

görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı    9 306 861 

4 Demir ve çelik    8 803 077 

5 Örme giyim eĢyası ve aksesuarı    8 386 391 

6 Plastikler ve mamulleri    6 971 174 

7 Kıymetli veya yarı kıymetli taĢlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 

mücevherci eĢyası, metal paralar    6 693 436 

8 ÖrülmemiĢ giyim eĢyası ve aksesuarı    6 599 278 

9 Demir veya çelikten eĢya    6 362 765 

10 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler    4 830 271 

11 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar    4 715 235 

12 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, 

ıĢıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar    3 896 760 

13 Alüminyum ve alüminyumdan eĢya    3 060 786 

14 Tuz, kükürt, topraklar ve taĢlar, alçılar, kireçler ve çimento    2 801 135 

15 Kauçuk ve kauçuktan eĢya    2 656 002 

16 Halılar ve diğer dokumaya elveriĢli maddelerden yer kaplamaları    2 621 081 

17 Dokunabilir maddelerden hazır eĢya, takımlar, kullanılmıĢ giyim ve 

dokunmuĢ diğer eĢya, paçavralar    2 521 229 

18 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer 

kısımlarından elde edilen müstahzarlar    2 364 587 

19 Hububat, un, niĢasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri    2 077 487 

20 Eczacılık ürünleri    1 825 627 

     Kaynak: TÜĠK 
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Tablo 2: Fasıllara Göre Ġthalat (2019) 

Sıra Fasıllar Ġthalat (Bin $) 

1 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 
  28 925 039 

2 Kıymetli veya yarı kıymetli taĢlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 

mücevherci eĢyası, metal paralar 
  26 590 853 

3 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 

bunların aksam ve parçaları 
  25 272 019 

4 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 

görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı 
  17 140 308 

5 Motorlu kara taĢıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 

kara taĢıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 
  15 291 566 

6 Demir ve çelik   15 102 954 

7 Plastikler ve mamulleri   11 738 901 

8 Organik kimyasal ürünler   5 888 477 

9 Eczacılık ürünleri   4 958 092 

10 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve 

cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 
  4 753 656 

11 Hava taĢıtları, uzay taĢıtları ve bunların aksam ve parçalar   3 767 943 

12 Alüminyum ve alüminyumdan eĢya   3 407 708 

13 Hububat   3 281 063 

14 Bakır ve bakırdan eĢya   3 211 874 

15 Kauçuk ve kauçuktan eĢya   2 692 287 

16 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat   2 543 331 

17 Demir veya çelikten eĢya   2 459 954 

18 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eĢya   2 428 682 

19 Muhtelif kimyasal maddeler    2 390 222 

20 Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, 

sanayiinde ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 
  2 383 437 

    Kaynak: TÜĠK 

Görülmektedir ki Türkiye motorlu kara taĢıtlarından, plastik mamullerine, demir-çelikten mobilyaya 

kadar pek çok ürün ihraç etmektedir. Ġthal edilen ürün gruplarına bakıldığında Türkiye‘nin enerji dıĢa 

bağımlılığının da kanıtı olan mineral yakıtların ilk sırada olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

motorlu kara taĢıtlarından demir-çeliğe, kimyasal ürünlerden kıymetli madenlere kadar pek çok 

ürünün de ithal edildiğini görmekteyiz.  

Öte yandan bu çalıĢmanın da örneklemini oluĢturan, 2020 yılı itibariyle yaklaĢık 390 milyar dolarlık 

ticarette (170 milyar dolar ihracat ve 220 milyar dolar ithalat) ağırlıklı hangi ülkelerle yapıldığına 

bakmak, Türkiye‘nin dıĢ ticaretinin yoğunlaĢtığı coğrafyayı anlamak bakımından önemlidir. Tablo-

3‘te bu ülkeler sunulmuĢtur.  2019 yılı itibariyle Türkiye‘nin en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkeden 
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4‘ünün batıda 3‘ünün ise Avrupa‘da yer aldığını görmekteyiz. Fakat aynı zamanda Türkiye‘nin 

ABD‘den Çin‘e kadar geniĢ bir coğrafi alanda ihracat faaliyetleri içerisinde bulunduğunu 

görmekteyiz. Coğrafi anlamda benzer bir durum ithalat alanında da söz konusudur. Burada da 

Japonya‘dan Brezilya‘ya kadar geniĢ bir coğrafi alandan ve dolayısıyla farklı iktisadi, kültürel, siyasi, 

demografik ve finansal yapılarla ticari iliĢkiye girildiği görülmektedir.   

Tablo 3: 2019 Yılında Ġhracat ve Ġthalatta En Fazla Pay Sahibi Olan Ülkeler 

 Ülke Ġhracat (Bin $)  Ülke Ġthalat (Bin $) 

1 Almanya    15 425 719 1 Rusya Federasyonu   22 453 026 

2 BirleĢik Krallık    10 866 184 2 Çin   18 496 580 

3 Ġtalya    9 299 208 3 Almanya   17 977 666 

4 Irak    8 997 643 4 ABD   11 186 783 

5 ABD    8 056 584 5 Ġtalya   8 612 018 

6 Ġspanya    7 661 440 6 Hindistan   6 593 483 

7 Fransa    7 637 927 7 Fransa   6 353 527 

8 Hollanda    5 443 806 8 Güney Kore   5 649 273 

9 Ġsrail    4 356 292 9 BirleĢik Krallık   5 426 647 

10 Romanya    3 857 234 10 BAE   4 336 899 

11 Rusya 

Federasyonu    3 852 994 

11 

Ġspanya   4 227 383 

12 BAE    3 517 973 12 Japonya   3 519 988 

13 Mısır    3 316 667 13 Ġran   3 270 610 

14 Polonya    3 308 355 14 Ġsviçre   3 256 679 

15 Belçika    3 247 176 15 Belçika   3 164 651 

16 Suudi Arabistan    3 184 924 16 Hollanda   3 071 257 

17 Çin    2 586 637 17 Ukrayna   2 604 452 

18 Bulgaristan    2 541 319 18 Brezilya   2 595 006 

19 Ġran    2 315 243 19 Irak   2 517 522 

20 Fas    2 307 576 20 Romanya   2 483 071 

     Kaynak: TÜĠK 

Türkiye‘nin kapsamı oldukça geniĢ bu ticari iliĢkiler ağı içerisinde yer almasının hiç kuĢkusuz bazı 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalıĢmanın konusu da içinde bulunulan ticari iliĢkiler ağının Türkiye 

ekonomisinin en önemli iktisadi göstergelerinden olan ihracat değerleri üzerindeki etkisiyle iliĢkilidir.  

DıĢa açık ekonomi anlayıĢının yaygın bir Ģekilde benimsenmeye baĢladığı 20. yüzyılın sonlarından 

itibaren ihracat ile ilgili çok sayıda araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar ihracata dayalı/dıĢa açık 

büyüme anlayıĢıyla paralel ilerlemiĢtir. Ġhracat ile ilgili yapılan çalıĢmalarda ihracatın iktisadi 

büyüme üzerindeki olumlu katkısının örtük olarak kabul edildiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 
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Buna karĢın ihracatın iktisadi büyümeye katkısının doğrulanamadığı veya oldukça zayıf olduğunun 

ortaya konulduğu çalıĢmalar da hatırı sayılır bir literatür oluĢturmuĢtur. Buna rağmen, ihracatın genel 

olarak iktisadi büyümeyi olumlu etkilediği ve iktisadi büyümenin koĢullarından biri olduğu kabul 

edilmektedir (Eichengreen & Gupta, 2013).  Ġhracatı, büyümenin koĢullarından biri olarak kabul 

etmenin beraberinde getirdiği önemli sorulardan biri ―Ġhracatı etkileyen unsurlar nelerdir?‖ sorusudur.  

Literatürde ihracatı etkileyen unsurlar hem talep hem de arz kaynaklı olarak incelenmiĢtir. Ġthalatçı 

ülkenin ya da dünyanın geri kalanının geliri ve ihracat fiyatı gibi değiĢkenler ihracatı etkileyen 

faktörlerin talep yanını oluĢturmaktadır. Faktör verimlilikleri, döviz kuru ve devlet teĢvikleri gibi 

değiĢkenler de ihracatı etkileyen faktörlerin arz yanını oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada ağırlıklı olarak 

ihracatı talep yönlü etkileyen faktörler ele alınmıĢtır. Söz konusu faktörler, Türkiye‘nin en fazla 

ticaret yaptığı ülkelerin kiĢi baĢına gelirleri, milli gelirleri, imalat sanayi üretimleri, hane halklarının 

tüketim harcamaları, söz konusu ülkelerin kendi ihracatları ve ulusal paralarının ABD doları 

karĢısındaki yıllık ortalama değeridir. Bu çerçevede çalıĢmanın cevap aradığı soru, Türkiye‘nin en 

fazla ticaret yaptığı ilk 20 ülkeye ait seçili iktisadi göstergelerin Türkiye‘nin ihracatını nasıl 

etkilediğidir. 

Fakat 1996-2019 yılları arasındaki veriler incelendiğinde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülkenin söz 

konusu zaman aralığında değiĢkenlik gösterdiği, buna karĢın 15 ülkenin söz konusu zaman aralığında 

sürekli ilk 20 ülke içerisinde yer aldığı gözlenmiĢtir. Bu sebeple çalıĢmanın kapsamı, 1996-2019 

yılları arasında Türkiye‘nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke içerisinde yer alan 15 ülke ile 

sınırlandırılmıĢtır. Türkiye‘nin en fazla ticaret yaptığı ilk 15 ülkeye ait, belirtilen iktisadi 

göstergelerin Türkiye‘nin ihracatını nasıl etkilediği sorusuna cevap verebilmek için öncelikle 

kuramsal bazı açıklamalara yer vermenin doğru olacağı düĢünülmüĢtür. Özel olarak Türkiye‘nin ve 

genel olarak ihracat üzerine yapılan ampirik çalıĢmalar, literatür baĢlığı altında özetlendikten sonra 

çalıĢmanın tahmin yöntemi ve veri seti tanıtılmıĢtır. ÇalıĢma, yapılan analizlerden elde edilen 

sonuçların değerlendirildiği bir sonuç bölümü ile noktalanacaktır.  

  



341 
 

2. Ġhracat Üzerine Kuramsal Açıklamalar 

Dünyanın geri kalanıyla kurulan iktisadi iliĢkiler makroekonomik analizin temel bileĢenlerinden 

biridir. Ulusal muhasebe hesaplarında dıĢ dünya ile kurulan iktisadi iliĢkiler ödemeler dengesi 

(balance of payment) adı verilen bir hesapta izlenmektedir. Ticari akımlar ve finansal akımları 

kapsayan ödemeler dengesi aynı zamanda, makro ekonomik analizlerde dıĢa açıklığın derecesi 

hakkında bilgi vermektedir.  

Ödemeler dengesi cari hesap ve sermaye hesabı olmak üzere iki alt hesaptan oluĢmaktadır. Cari 

hesap, ihracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren net ticaret dengesi, yurt içine gelen gelirler ile yurt 

dıĢına çıkan gelirler arasındaki farkı gösteren net gelir dengesi ve net transfer dengesi olmak üzere üç 

alt kalemden oluĢmaktadır.  Sermaye hesabında ise sermaye dengesi ve istatistiksel hataların 

gösterildiği alt kalemler mevcuttur. Ulusal bir ekonomideki mallara yönelik ülke dıĢından 

gerçekleĢen talep olarak değerlendirebileceğimiz ihracat, ödemeler dengesi gibi kapsamlı bir ulusal 

hesabın alt kalemlerinden biridir. Ġhracata, harcama yöntemiyle hesaplandığında, ulusal gelir 

hesaplarında aĢağıdaki eĢitlikte gösterildiği gibi yer verilmektedir: 

        (   )     (1) 

Yukarıdaki eĢitlik, ―C‖ tüketim mallarına yönelik talebi, ―I‖ yatırım mallarına yönelik talebi, ―G‖ 

kamu kesimin neden olduğu talebi ve ―X-M‖ ulusal mallara yönelik net dünya talebini temsil etmek 

üzere ulusal bir ekonomideki toplam talebi göstermektedir. Bu denklik ihracatı toplam talebin bir 

parçası olarak göstermektedir. EĢitliğin sağında yer alan kamu harcamaları ―G‖ dıĢındaki diğer 

değiĢkenler, baĢka değiĢkenlerin bir fonksiyonu olarak ele alınmaktadır. Örneğin tüketim 

harcamaları, harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Yatırım harcamaları ise 

genellikle faiz oranının ya da bazı kaynaklarda geçtiği üzere talebin ve kapasite kullanım oranının bir 

fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Öte yandan ithalatın da gelirin bir fonksiyonu olarak kabul 

edilmesi yaygındır (Dornbush & Fisher, 1998, s. 61-72). Ġhracat, yani yurt içinde üretilmiĢ mallara 

olan dıĢ talep ise temel makro ekonomi analizlerinde diğer ülkelerin gelirlerinin ve ülkeler arasındaki 

fiyat düzeyleri arasındaki farkı yansıtmak üzere reel döviz kurunun fonksiyonu olarak kabul 

edilmektedir (Doğanlar, Bal, & Mehmet , 2003).  

Diğer ülkelerden ithal edilen ürünler, doğrudan ithalatçı ülke vatandaĢlarının tüketimine yönelik 

olabilir. Böyle bir durumda ithalatçı ülkedeki tüketicilerin davranıĢları ihracatçı ülkenin ihracatını 



342 
 

etkileyebilme potansiyeline sahip hale gelir ve bir ülkenin ihracatı, diğer ülke gelirleri ile doğru 

orantılı olarak kabul edilebilir. Buna göre ithalatçı ülkenin gelir düzeyi arttığında (azaldığında), 

ihracatçı ülkenin mallarına yönelik bir talep artıĢı (azalıĢı) söz konusu olacaktır. Döviz kuru ile dıĢ 

ticaret arasındaki iliĢki ise bu kadar doğrudan değildir. Döviz kuru ile ihracat, ya da daha kapsamlı 

olmak üzere net ihracat (ihracat-ithalat) arasındaki iliĢki literatürde ―J Eğrisi‖ ya da Marshall-Lerner 

KoĢulu olarak bilinmektedir.  

Döviz kuru, yabancı para birimleri karĢısında ulusal paranın değerini ifade eden bir orandır. Döviz 

kurunun yükselmesi (ulusal paranın değer kaybetmesi) ülke içinde üretilen malların piyasa değerini 

yabancı para cinsinden ucuzlatacağı için ülke içinde üretilen mallara yönelik uluslararası talebin 

artması beklenebilir. Fakat döviz kurunun yükselmesi, ulusal paranın yabancı para karĢısında 

değerinin düĢmesi anlamına geldiği için, bir birim ithal malının ulusal para cinsinden fiyatının 

artmasıyla sonuçlanır. Bu durum ülkenin döviz kurunun yükselmeden önceki koĢullara kıyasla daha 

zor ithalat yapabileceği anlamına gelir (Dornbush & Fisher, 1998, s. 154-162). Fakat döviz kurunun 

yükselmesinin ihracat ve dıĢ ticaret üzerindeki bu etkisi (mevcut sözleĢmeler sebebiyle) gecikmeli 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ulusal paranın yabancı para karĢısında yaĢadığı değer kaybı öncelikle dıĢ 

ticaret dengesini kötüleĢtirir, fakat belirli bir süre sonra dıĢ ticaret dengesinde ulusal paranın değer 

kaybının olumlu etkisi görülmeye baĢlanır. Etkinin zaman içinde izlediği yol, ―J‖ harfine benzemesi 

sebebiyle ―J Eğrisi‖ adını almıĢtır.  

Marshall-Lerner koĢulu olarak bilinen koĢul ise döviz kurundaki yükseliĢlerin dıĢ ticaret dengesi 

üzerinde iyileĢtirici bir etkiye sahip olmasını, ithalat ve ihracat talep esneklikleri bağlamında ortaya 

koymaktadır. Buna göre ulusal paradaki değer kayıplarının ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dıĢ ticareti 

iyileĢtirmesi ithalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının bir (1)‘den büyük olmasını 

gerektirmektedir (Bonitsis & Malindretos, 2000). Ġhracatı ve dolayısıyla dıĢ ticaret dengesini 

etkileyen diğer ülke gelirleri ve döviz kurularının yanı sıra dünya ekonomisinin tarihsel süreçte 

gösterdiği geliĢme, ihracatı etkileyen faktörler üzerine daha geniĢ kapsamda düĢünmeyi mümkün 

kılmıĢtır.  

Üretimin son 20-30 yılda mekânsal olarak geniĢlemiĢ ve geniĢ coğrafyalara yayılmıĢ olması, ticarete 

konu olan ürünler içerisinde nihai ürünlerinin payının azalmasına ve ara mallarının payının artmasına 

neden olmuĢtur. UzmanlaĢma, nihai ürün yerine nihai üründeki bir ya da birkaç parçaya doğru 

geliĢirken üretim de bir ülkenin sınırlarını aĢmıĢ, ithal ve ihraç ürünleri arasındaki tamamlayıcılık 
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artmıĢtır. Dikey UzmanlaĢma (Hummels, Ishii, & Yi, 2001), Küresel Arz Zincirleri (Krugman, 

Cooper, & Srinivasan, 1995), (Baldwin, 2011), Uluslararası Üretim (Hopkins & Wallerstein, 1982), 

(Hymer, 1982), (Dunning, 1995), Değer Zincirleri (Gereffi & Memedovic, 2003) ve Ürün Bölünmesi 

(Athukorala, 2005) gibi kuramsal iddialar da bu çerçevede geliĢme göstermiĢtir. Üretim ve bir sonraki 

adımda ihracat, ithalata daha bağımlı hale gelmiĢtir. Bu durum ülkelerin ihracat koĢullarının ülke 

içinden diğer ülkelere/bölgelere doğru kaymasına, ihracat ve ithalatın birlikte hareket etmesine ve 

ihracat-ithalat talep esnekliklerinin değiĢmesine neden olmuĢtur (Kharroubi, 2011).  

Öte yandan ikili ya da çok taraflı ticaret anlaĢmaları ve gümrük birliği gibi ülkeler arasında 

geliĢtirilen ve ticareti kolaylaĢtıran uygulamaların da ülke ihracatları üzerinde önemli etkilere sahip 

söylemek mümkündür. Ġktisadi bütünleĢme biçimlerinin geliĢimi, kapsamı ve kategorizasyonu 

üzerine en fazla referans verilen çalıĢma Balassa‘ya aittir. Balassa (1994)‘ya göre serbest ticaret 

bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar ve iktisadi birlik olmak üzere beĢ aĢamalı olan iktisadi 

bütünleĢmelerin temel özelliği, ticarete taraf olan ülkelerin birbirlerine üçüncü ülkelerden farklı ve 

ayrıcalıklı bir ticaret politkası uygulamasıdır. Sadece miktar kısıtlamaları ve gümrük tarifelerinin 

karĢılıklı olarak kaldırılması ile sınırlı olan ticaret anlaĢması iktisadi bütünleĢme türlerinin en yalın 

olanı iken iktisadi birlik, taraf ülkelerin ortak para ve maliye politikaları dahil olmak üzere pek çok 

alanda ortak uygulamaları içerisine alan en ileri bütünleĢme türüdür (Seyidoğlıu, 2017, s. 236).  

Hangi türü tercih edilirse edilsin ticareti taraflar arasında kolaylaĢtıran bütünleĢme yöntemlerinden 

beklenen, ticaretten elde edilen kazançları arttırmaktır. Taraf ülkelerin özgün yapılarının etkileri bir 

tarafa bırakıldığında ticareti kısıtlayan nedenler sebebiyle daha önce ürün satılamayan pazarlara 

eriĢimin sağlanması, ihracatçı firmalar için pazarın büyümesi, daha önce yurt içi piyasalara yönelik 

üretim yapan firmaların dıĢ ticarete yönelmesi, büyüyen pazarın talebini karĢılamak için daha fazla 

yatırımın gerçekleĢmesi, istihdam ve üretimin artması ticaret anlaĢmalarından beklenen olası faydalar 

olarak sıralabilir (Doğan & Uzun, 2014). 

Reddedilmesi ya da yadsınması mümkün olmayan bir diğer konu, ticaretin bir mekân üzerinde 

gerçekleĢmesi ve alıcı ülke ile satıcı ülke arasında bir mesafenin/uzaklığın var olmasıdır. Ġlk olarak 

Isaac Newton‘dan esinlenerek Jan Tinbergen tarafından ortaya atılan Çekim Modeliyle uzaklığa, dıĢ 

ticaret kuramları içerisinde yer verilmiĢtir. Sonraki yıllarda pek çok araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilerek kullanılan Çekim Modelinin geleneksel haline göre iki ülke arasındaki ticaret, ülkelerin 

iktisadi büyüklüğü ile doğru, aralarındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Ġktisadi büyüklük genellikle 
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ülkelerin bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin parasal değeri olan GSYĠH olarak kabul edilmektedir. 

Hem mal ihracatı hem de mal ithalatı, yükün mekân üzerinde fiziki hareketini gerektirmektedir. 

Mekân üzerinde fiziki hareket süresinin uzaması nakliye maliyetlerinin artmasına ve ticaretten 

beklenen olası faydaların azalmasına/ortadan kalkmasına neden olmaktadır (Erkök Yılmaz, 2016, s. 

315-316).  

Ġhracat üzerine yapılan çalıĢmaların özetleneceği literatür bölümüne geçmeden önce son olarak 

önceki satırlarda ifade edilen, diğer ülke gelirlerinin ihracatçı ülkenin ihracatını etkileme olasılığını 

bir adım daha ileri götürmek gerekmektedir. Ulusal gelir, kiĢi baĢına (ortalama) gelir, ortanca kiĢinin 

geliri vs. çeĢitli gelir ölçütleridir. ―Gelir‖ olarak kabul edilecek olan ölçütün yapılacak analizlerin 

sonuçlarını etkilemesi, kapsamları itibariyle büyük bir olasılıktır. Örneğin ulusal gelirdeki artıĢlar 

kaydedilmesi adaletsiz bir gelir dağılımının olduğu koĢullarda nüfusun önemli bir kısmı için gelir 

artıĢı anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla gelirler arasında ayrımının yapılması hangi gelir 

kategorisinin ihracat üzerinde etkili olduğunu tespit etmeye yardım edecektir.  

3.Literatür 

Ġhracat ile ilgili yapılan çalıĢmalar içerisinde fiyatlar ile ihracat arasındaki iliĢkinin ağırlıklı bir yeri 

olduğu görülmektedir. Nominal ya da reel kur, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını temsil etmek 

üzere ekonometrik modellerde genellikle yer almıĢtır. Berberoğlu ve Oktay (1987), Zengin (2001), 

(Smith, 2004), (Afshan & Tayyaba, 2014), (Auboin & Michel, 2011), (Alam, 2010), (AktaĢ, 2010), 

(Duasa, 2009), (TapĢin & Karabulut, 2013), (Saatçioğlu & Karaca , 2004) ve (Sivri & Usta, 2001) 

Türkiye‘nin de dahil olduğu seçilmiĢ ülke ve zaman dönemleri için döviz kuru ile ihracat arasındaki 

iliĢkinin incelendiği ve döviz kurunun ihracat üzerinde belirleyici bir unsur olduğu sonucuna varılan 

çalıĢmalara verilebilecek sadece birkaç örnektir.  

Yatırımlar ve dıĢ ticareti ile iliĢkisi, lüteratürde incelen bir diğer önemli konudur. Pörtföy, doğrudan, 

satın alma vs. gibi bütün yatırım kategorileri ile dıĢ ticaret arasındaki iliĢkinin incelenmesi oldukça 

ilgi çekici çalıĢma alanları olsa da literatürde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile dıĢ ticaret 

arasındaki iliĢkinin diğerlerinden daha fazla ilgi çektiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. James 

(1987), Orr  (1991), Leichenko ve Erickson (1997), Sun (2001),  (Tadesse & Ryan, 2004) (Yapraklı, 

2006), (Pramadhani, Bissoondeeal, & Driffield, 2007) (Xuan & Xing, 2008) (Koyuncu Turan, 2010), 

(Acaravcı & Bostan, 2011) birbirlerinde farklı dönemler itibariyle ülke/ülke gruplarını ele alarak 
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doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ihracat potansiyeli arasındaki iliĢkiyi inceleyen ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ile ihracat arasında pozitif bir iliĢkinin varlığını destekleyen çalıĢmalara 

örnek olarak gösterilebilirler.  

Lüteratürde döviz kuru ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile dıĢ ticaret ya da ihracat 

arasındaki iliĢki yoğun olarak incelenen iliĢkiler olmasına rağmen, dıĢ ticaret ya da ihracatı etkileyen 

baĢka çok sayıda değiĢkenin etkisi de incelenmiĢtir. Gravity (Çekim) modeli bağlamında uzaklık ve 

pazar büyüklüğünün, ticaret anlaĢmalarının, serbest bölgelerin, gelir seviyesinin, Ar-Ge 

yatırımlarının, ürün gruplarının vs. gibi çok sayıda değiĢkenin dıĢ ticaret üzerindeki etkisi literatürde 

rastladığımız araĢtırma konuları arasındadır.  

Ata (2012)‘nın yaptığı çalıĢmada 1980-2009 yılları arasında 68 ülkenin verisi kullanılarak 

Türkiye‘nin dıĢ ticaretini etkileyen faktörler çekim modeli bağlamında tahmin edilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre Türkiye‘nin dıĢ ticareti ticari iliĢkilerde bulunduğu ülkelerin iktisadi büyüklüklerinden 

doğru yönde etkilenirken nüfus büyüklüğünden ve ülkeler arasındaki mesafeden olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Karagöz ve Karagöz (2009),  Sandalcılar (2012), Burtan Doğan ve Özörnek Tunç 

(2015),   Kaplan (2016) ve Demiroğlu (2019) çalıĢmalar, Çekim Modelinin test edildiği ve 

doğrudandığı diğer çalıĢmalara örnek verilebilir.  

Ticaret anlaĢmalarının dıĢ ticaret üzerindeki etikisine de birkaç örnek ile yervermek doğru olacaktır. 

Örneğin Özkaya (2011) yaptığı çalıĢmada ikili ya da çok taraflı ticaret anlaĢmaların Türkiye‘nin 

ihracatı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını test etmiĢtir. 1996-2006 yılları arasındaki on yılı 

kapsayan veri setiyle yaptığı tahminlerin sonuçlarına dayanarak ikili anlaĢmaların Türkiye‘nin 

ihracatı üzerinde herhangi bir anlamlı etkisinin olmadığını fakat Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük 

Birliği AnlaĢması gibi çok taraflı ticaret anlaĢmalarının Türkiye‘nin ihracatı üzerinde istatisksel 

olarak anlamlı ve olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya koymuĢtur. Özkaya (2011)  dıĢında ikili ya da 

çok taraflı ticaret anlaĢmalarının dıĢ ticaret ya da ihracat üzerindeki etkisini test eden çalıĢmalara Nart 

(2010), Aysun ve diğ. (2012) Doğan ve Uzun (2014), Türkcan ve Erhan (2014) ve AydoğuĢ (2015) 

örnek gösterilebilir.  

Son olarak AR-GE ile dıĢ ticaret ya da ihracat arasındaki iliĢkiye yönelik literatürden birkaç örneğe 

değinmek, dıĢ ticaret ya da ihracat ile ilgili çalıĢmaların özetlendiği bu literatür bölümünü bitirmeden 

faydalı olacaktır. Dam ve Bulut (2015), OECD üyesi olan 21 ülkenin 1996-2012 yılları arasındaki 
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verilerini kullanarak AR-GE harcamalarının dıĢ ticaret üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. Yapılan 

farklı testler sonucunda genel olarak AR-GE harcamalarının ihracat üzerinde pozitif bir etkisi olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Ülkü (2004),   Özer ve Necati (2009), Guloglu ve Tekin (2012) ve Göçer 

(2013)‘in çalıĢmaları AR-GE ile dıĢ ticaret ya da ihracat arasındaki iliĢileri inceleyen diğer 

çalıĢmalara örnek olarak gösterilebilir.  

4.Yöntem ve Veri Seti 

Bu çalıĢmada ihracatçı bir X ülkesinin ―i‖ zamandaki ihracatı etkileyen unsurlar, ―j‖ diğer ülkeleri 

temsil etmek üzere aĢağıdaki gibi gösterilebilir;  

         {                                   } 

Bu açıklamalar sonucunda bir ülkenin ihracatı, ithalatçı ülkenin ihracatından, üretiminden, 

tüketiminden, döviz kurundan ve kiĢi baĢına ya da toplam gelirden etkilenebilir.  

ÇalıĢmada kullanılan veriler, giriĢ bölümünde ifade edildiği gibi 1996-2019 yılları arasını kapsayan 

yıllık verilerden oluĢmaktadır. Bu yıllar arasında Almanya, ABD, BirleĢik Arap Emirlikleri, Belçika, 

BirleĢik Krallık, Fransa, Hollanda, Ġspanya, Ġsrail, Ġtalya, Mısır, Romanya, Rusya Federasyonu ve 

Suudi Arabistan olmak üzere 15 ülkenin verileri kullanılmıĢtır. Veri seti hem zaman hem de kesit 

boyutuna sahip olduğundan panel veri özelliği taĢımaktadır. 1996-2019 yılları arasında söz konusu 

ülkelere ait veriler ve kaynakları aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 4: Modelde Kullanılan DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Açıklama Kaynak 

TREX Türkiye‘nin toplam mal ve hizmet ihracatı TÜĠK 

EXPORT Her bir ülkeye ait toplam ihracatı UNCTAD 

EXC Her bir ülkeye ait ulusal para biriminin ABD doları 

karĢısındaki yıllık ortalama değeri 

Penn World 

Tables 

PERCAPĠTA Her bir ülkedeki kiĢi baĢına gelir BirleĢmiĢ 

Milletler 

GDP Her bir ülkedeki toplam çıktı miktarı UNCTAD 

MANU  Her bir ülkedeki imalat sanayi üretimi UNCTAD 

CONS Her bir ülkedeki hane halklarının tüketim harcamaları UNCTAD 
 

Panel veri setleriyle tahmin edilmek istenen model için uygun yöntemin tercih edilmesi, veri setini 

oluĢturan değiĢkenlerin birim kök/durağanlık testleriyle belirlenmektedir. Panel birim kök testleri, 
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zaman ve kesit boyutuna sahip olduğu için sadece zaman boyutuna sahip veri setleriyle 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak daha güçlü sonuçlar vermektedir (Beyaert & Camacho, 2008). 

Panel veri setleriyle yapılacak birim kök testleri, birinci nesil ve ikinci nesil birim kök testleri olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Ġkinci nesil birim kök testlerini tercih etmenin koĢulu, panel veri setini oluĢturan kesitler (bu 

çalıĢmada ülkeler) arasında bağımlılığın varlığıdır. Ġç içe geçmiĢ üretim iliĢkileri, artan uluslararası 

ticaret ve derinleĢen finansal entegrasyon, iktisadi birimlerin birbirlerinden etkilenme derecelerini de 

arttırmıĢtır. Herhangi bir iktisadi birimde meydana gelen bir Ģokun etkisi, çok geçmeden diğer 

birimlerde de gözlenebilmektedir. Gerçek dünyaya ait bu özelliğin ekonometrik modellemeler 

yaparken göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yatay Kesit Bağlılığı (Cross Section 

Dependence) olarak adlandırılan bu durum, birinci ve ikinci nesil birim kök testleri arasında tercih 

yapmanın temel kriteridir. Yatay kesit bağlılığının olması durumunda ikinci nesil, olmadığı durumda 

ise birinci nesil birim kök testleri durağanlığın tespiti için kullanılmaktadır.  Bu çalıĢmada yatay kesit 

bağlılığı aĢağıda gösterilen Pesaran (2004)‘nın CD testi ile yapılmıĢtır.  

    √
  

 (   )
∑ 

   

   

 ∑    

 

     

 

Pesaran (2004), zaman (T) ve kesit (N) bakımından farklılaĢan bütün panel veri setlerinde yatay kesit 

bağlılığını test etmek için kullanılabilmektedir. Yukarıda gösterilen CD testi altında elde edilen test 

istatistiği ile aĢağıdaki hipotezleri test edilmektedir. 

                                 

                                 

Yatay kesit bağlılığının olması ikinci nesil birim kök testlerinin kullanımını gerektirmektedir. 

Literatürde yaygın olarak kullanılan farkı ikinci nesil birim kök testleri mevcuttur. Bu çalıĢmada 

literatürde yaygın olarak kullanılan ikinci nesil birim kök testlerinden SURADF(MADF) testi 

kullanılmıĢtır. Bu tercihin sebebi, çalıĢmada kullanılan veri setinin, T>N (T= 24 ve N=15) özelliğidir. 

Bu testin özelliği değiĢen varyans ve otokorelasyonu dikkate almasıdır. BoĢ hipotezi, katsayı 

vektörlerinin sıfır olan bir F-istatistiğinin bu hipotezi kabul edilmediğinde basit bir regresyon olacağı 

kabulünden yola çıkan Breuer, vd. (2001), ADF (Augmented Dickey Fuller) testi ile Zellner 



348 
 

(1962)‘nin geliĢtirdiği GörünüĢte ĠliĢkisiz Regresyon (Seemingly Unreleated Regression-SUR) 

yöntemiyle birleĢtirerek SURADF yöntemini geliĢtirmiĢlerdir. 

                     

                    

SURADF testinde yukarda gösterildiği    hipotezi birim kökün varlığını kabul etmektedir. 

SURADF‘deki    hipotezi panel veri setini oluĢturan her bir değiĢken için ayrı ayrı sınanmaktadır. 

Bu, SURADF‘yi diğer birim kök testlerinden ayıran önemli bir özelliktir. 

Panel regresyon analizlerinde Klasik, Sabit Etkiler ve Tesadüfi Etkiler olmak üzere üç farklı tahminci 

söz konusudur. Klasik model hem sabit katsayının hem de eğim parametresinin birimlere ve zamana 

göre sabit olduğu modeldir ve aĢağıdaki gibi gösterilmektedir. 

             

Sabit Etkiler tahmincisinde hem birimler hem de zaman boyunca farklılıkları gözetmektedir. Bu 

yöntemde birim ve zaman etkileri tahmin edilecek parametrelerdir ve aĢağıdaki gibi gösterilmektedir. 

                   

Yukarıda gösterilen eĢitlik birim ve zaman etkilerinin aynı anda denklemde yer almasından dolayı 

Sabit Birim-Zaman Etkiler yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Fakat bu iki etkinin ayrı ayrı ele 

alındığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar aĢağıdaki gibi gösterilebilir. 

                 (Sabit birim etkiler) 

                (Sabit zaman etkiler) 

Tesadüfi Etkiler tahmincisi de tıpkı Sabit Etkiler tahmincisinde olduğu gibi birim ve zaman boyunca 

farklılıkları gözetmektedir. Fakat bu farklılıklar parametre olarak değil, tesadüfi bir değiĢken olarak 

ele alınır.  
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Yukarıdaki denklemde birim ve zaman etkileri, ayrı bir dağılıma ve varyansa sahip tesadüfi bir 

değiĢkenin (    ) bileĢenleri olarak kabul edilmiĢtir. Ayrıca yukarıda gösterildiği biçimiyle hem birim 

hem de zaman etkileri dahil edildiği için Tesadüfi Birim-Zaman Etkiler yöntemi olarak da 

adlandırılmaktadır. Benzer Ģekilde bu yöntemde de birim ve zaman etkileri ayrı ayrı ele 

alınabilmektedir.  

                (Tesadüfi birim etkiler) 

            
                 (Tesadüfi zaman etkiler) 

             
 

ÇalıĢmada bütün tahmincilere ait sonuçlar elde edildikten sonra Klasik Model ile Sabit Etkiler 

tahmincileri arasında tercih yapmak için F-Testi, Klasik Model ile Tesadüfi Etkiler tahmincileri 

arasında tercih yapmak için Olabilirlik Oranı (Likelihood Rate-LR) testi ve Sabit Etkiler ile Tesadüfi 

Etkiler tahmincileri arasında tercih yapmak için sırasıyla Hausman (1978) Testi yapılmıĢtır. 

5. Analiz Sonuçları 

Birim kök testiyle değiĢkenlerin durağanlıklarının tespitine geçmeden önce değiĢkenlere ait yatay 

kesit bağlılığın olup olmadığı bilinmelidir. Günümüzün girift iliĢkiler ağı içerisine iĢleyen iktisadi 

yapı düĢünüldüğünde yatay kesit bağlılığının olmadığı durumlara rastlamanın oldukça zor olduğu 

genel olarak kabul edilmektedir. Bu çalıĢmada kullanılan veri seti için yapılan yatay kesit bağlılığı 

testine ait sonuçların bu genel kabul ile örtüĢtüğü tablo5‘te görülmektedir.  

Tablo 5: Pesaran (2004) Yatay Kesit Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler CD-Test P-Value 

LOGTREX 41.382 0.000 

LOGEXPORT  45.506 0.000 

LOGEXC 14.018 0.000 

LOGPERCAPĠTA  10.562 0.027 

LOGGDP  42.421 0.000 

LOGMANU  24.151 0.000 

LOGCONS 40.569 0.000 
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Pesaran (2004) yatay kesit bağlılığı sonuçlarına bakıldığına bütün değiĢkenlere ait olasılık 

değerlerinin %5‘ten küçük olduğu görülmektedir. Buna göre bütün değiĢkenler için çalıĢmaya konu 

olan ülkelerin herhangi birinde meydana gelen bir Ģokun etkisi diğer ülkelerde de görülmektedir. 

Yatay kesit bağlılığının varlığı değiĢkenlerin durağanlıklarını test etmek için ikinci nesil birim kök 

testlerinden birini kullanmayı gerektirmektedir. Ġkinci nesil birim kök testlerinden olan SURADF 

(MADF) testine ait test istatistikleri, gecikme uzunlukları ve kritik değerler tablo 6‘da 

gösterilmektedir. 

Tablo 6: SURADF(MADF) Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler MADF Approx 5% CV 

LOGTREX 90.270(2) 34.737 

LOGEXPORT  74.690(1) 33.168 

LOGEXC 83.074(1) 30.021 

LOGPERCAPĠTA  200.509 (3) 36.616 

LOGGDP  65.787(2) 34.737 

LOGMANU  117.031(1) 33.168 

LOGCONS 209.009(1) 33.168 

 

Logaritmik dönüĢüm uygulanarak üstel hale getirilen değiĢkenlere ait MADF istatistiklerinin %5 

olasılık değerine göre hesaplanan kritiklerden büyük olduğu görülmektedir. Buna göre bütün 

değiĢkenlerin düzey değerlerinde durağan oldukları kabul edilmektedir. DeğiĢkenlerin durağan 

olduğu tespit edildikten uygun tahmincinin belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 7‘de hem sabit hem de 

tesadüfi etkiler tahmincilerine ait sonuçlar raporlanmıĢtır.  
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Tablo 7: Bütün Tahmincilere Ait Regresyon Sonuçları 

  Sabit Etkili Tahminciler Tesadüfi Etkili Tahminciler 

LOGTREX Klasik 

Model 

Birim 

Etki 

Zaman 

Etki 

Birim-

Zaman 

Etki 

Birim 

Etki 

Zaman 

Etki 

Birim-

Zaman 

Etki 

LOGEXPORT 0.76388* 

0.04923 

0.81301* 

0.0645 

0.28659* 

0.04452 

0.5989* 

0.09684 

0.86224* 

0.06207 

0.32183* 

0.04353 

0.86235* 

0.06637 

LOGEXC 0.06315* 

0.01667 

-

0.18543* 

0.026 

-

0.02640** 

0.01306 

-

0.18288* 

0.02943 

-

0.16968* 

0.02596 

-0.01993 

0.01288 

-

0.17369* 

0.0264 

LOGPERCAP. -0.04020 

0.03522 

-0.00753 

0.01723 

-

0.06017** 

0.02588 

-0.01471 

0.01690 

-0.00905 

0.01709 

-

0.05878** 

0.02563 

-0.0120 

0.01695 

LOGGDP -2.1671* 

0.29586 

2.7226* 

0.33160 

-0.88367* 

0.22738 

1.5154* 

0.45478 

2.57274* 

0.32629 

-0.97982* 

0.22442 

2.4693* 

0.34371 

LOGMANU  0.11849 

0.14350 

-1.7817* 

0.26707 

0.28444* 

0.1047 

-

0.89844* 

0.34605 

-1.8579 

*0.2616 

0.2732* 

0.10374 

-1.8458* 

0.26790 

LOGCONS 1.8798* 

0.19165 

0.21523 

0.19035 

0.77321* 

0.15140 

0.28661* 

0.19032 

0.23054 

0.18838 

0.85515* 

0.14913 

0.25245 

0.18714 

Constant 4.4587* 

0.53467 

-6.2890* 

1.0661 

4.647* 

0.39071 

-

2.9853** 

1.2459 

-4.5631* 

0.96311 

5.053* 

0.39339 

-4.0920* 

0.97869 

   0.6563 0.9284 0.8365 0.9395    

            
   

0.6500 0.9241 0.8210 0.9309    

              2439.24 613.77 1633.76 

          0.0000 0.0000 0.0000 

 

Genel olarak bakıldığında bütün modeller için ticaret ortaklarının ihracatı Türkiye‘nin ihracatını 

pozitif yönde etkilemiĢtir. Bu sonuç bütün tahmincilerde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ülke 

paralarının ABD doları karĢısındaki ortalama değeri olarak alınan döviz kurunun Türkiye‘nin ihracatı 

üzerindeki etkisi de klasik model hariç bütün tahmincilerde negatif etkiye sahip görülmektedir. Bu 

tahmincilerin tesadüfi zaman etkili tahminci hariç tamamının %5 olasılık değerine göre anlamlıdır. 

KiĢi baĢına gelirin bütün tahmincilerde negatif katsayıya sahip olduğu görülmekle beraber sadece 

zaman etkili tahmincilerde %5 olasılık değerine göre anlamlı olduğu görülmektedir. Bütün 

tahmincilerde %1 olasılık değerine göre anlamlı olan toplam çıktıya ait katsayılar ise tahminciden 

tahminciye değiĢkenlik göstermektedir. Birim etkili tahmincilerde toplam çıktı pozitif katsayı 

almakta, klasik model ve birim etkinin olmadığı tahmincilerde toplam çıktı negatif katsayı 

almaktadır.  
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Üretimin ülke sınırlarını aĢtığı dünya ekonomisinde Türkiye‘nin ticaret ortaklarının imalat sanayileri 

önemli hale gelmektedir. Ġmalat sanayinin sadece zaman etkili tahmincilerde Türkiye‘nin ihracatını 

pozitif yönde etkilediği ve istatistiksel olarak %1 olasılık değerine göre anlamlı olduğu 

görülmektedir. Klasik model ve tesadüfi birim etkili tahmincide ticaret ortaklarının imalat 

sanayilerinin etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır. Geriye kalan diğer tahmincilerde ise ticaret 

ortaklarının imalat sanayilerinin Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi negatiftir.  

Tüketicilerin doğrudan kullanacağı pek çok ihraç ürününe sahip Türkiye, ticaret ortaklarındaki hane 

halklarının tüketiminden yedi modelin dördünde pozitif yönde etkilenmektedir. Bu etkiler %1 olasılık 

değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Sabit birim etkili, tesadüfi birim etkili ve tesadüfi birim-

zaman etkili tahmincilerde ticaret ortaklarındaki hane halklarının tüketiminin Türkiye‘nin ihracatı 

üzerinde pozitif etkiye sahip olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmektedir.  

Her bir tahminciye ait sonuçlar birbirinden farklılaĢmaktadır. Bu sebeple hangi tahmincinin 

Türkiye‘nin ihracatını etkileyen faktörler için uygun tahminci olduğuna karar vermek gerekmektedir. 

Klasik model ile sabit etkiler tahmincileri arasında tercih yapmak için F-Testi, klasik model ile 

tesadüfi etkiler tahmincileri arasında tercih yapmak için LM Testi ve sabit etkiler ile tesadüfi etkiler 

tahmincileri arasında tercih yapmak için Hausman testi yapılmıĢtır.  

F-Testi üç farklı test istatistiği sunmaktadır. Bu üç test istatistiğine bağlı olarak sınanan hipotezler ve 

sonuçları tablo 8‘de gösterilmektedir. 

Tablo 8: F-Testi Sonuçları 

 All FEs FE Yıl FE Ülke 

   Klasik Model Klasik Model Klasik Model 

   Sabit Birim-Zaman Etkiler Sabit Zaman Etkiler Sabit Birim Etkiler 

F-Testi 5.265e-12 0.00055151 2.41e-127 

 

Test sonuçlarına bakıldığında bütün olasılık değerlerinin %5‘ten küçük olduğu görülmektedir. Buna 

göre klasik model her üç tahminci için de reddedilmektedir. Her üç durumda da  

   hipotezi reddedildiğinden bu sonuç, Klasik model yerine Sabit Birim-Zaman etkili tahmincinin 

uygun tahminci olduğu anlamına gelmektedir.  
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Sabit etkiler tahmincisinin klasik modele karĢı üstünlüğü tespit edildikten sonra tesadüfi etkiler 

tahmincisinin klasik model karĢısında durumu test edilmelidir. Bu test için LM testi yapılmıĢtır. LM 

testine ait hipotezler, LM testine ait test istatistikleri ve olasılık değerleri tablo 9‘da sunulmuĢtur.  

Tablo 9: LM Testi Sonuçları 

 Birim Zaman Etki Zaman Etki Birim Etki 

   Klasik Model Klasik Model Klasik Model 

   Tesadüfi Birim-Zaman Etkiler Tesadüfi Zaman 

Etkiler 

Tesadüfi Sabit Birim 

Etkiler 

chi2_c 408.911 148.619 407.289 

p_c 1.61e-89 1.74e-34 7.13e-91 

 

LM testine ait yukarıdaki tabloda sunulan sonuçlara göre, tıpkı F-testinde olduğu gibi klasik model, 

bütün tahmincilerin olasılık değerleri %5‘ten küçük olduğu için reddedilmiĢtir. Buna göre klasik 

modele karĢı tesadüfi etkili tahminci birim ve zaman etkili olmak zorundadır. Hem F-testi hem LM-

testi sonuçlarına göre Türkiye‘nin ihracatı üzerinde tutarlı değerlendirmeler yapabilmek için klasik 

model uygun değildir. Bu aĢamada tesadüfi birim-zaman etkili tahminci ile sabit birim-zaman etkili 

tahminci arasında tercih yapmak gerekmektedir. Bunun için yapılan Hausman testine ait hipotez ve 

sonuçlar tablo 10‘da sunulmuĢtur. 
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Tablo 10: Hausman Testi Sonuçları 

 Katsayılar b-B Standart Hata 

DeğiĢkenler         FE (b)        RE (B) 

LOGEXPORT  0.598924 0.8623521 -0.2634281 0.0614246 

EXC -0.1828802 -0.1736952 -0.0091851 0.0073192 

LOGPERCAPĠTA  -0.0147175 -0.012072 -0.0026455 . 

LOGGDP  1.515447 2.469313 -0.9538668 0.249445 

LOGMANU  -0.8984433 -1.845822 0.9473784 0.1807018 

LOGCONS 0.2866105 0.2524525 0.034158 . 

    = 6.29     >      = 0.3917 

 

Hausman testinden elde edilen olasılık değeri %5‘ten büyük olduğundan tesadüfi birim-zaman etkiler 

tahmincisi reddedilememektedir. Buna göre birim ve zaman etkiler ayrı bir parametre olarak değil 

tesadüfi bir değiĢken olarak ele alınmalıdır. Tesadüfi birim-zaman etkiler tahmincisi aĢağıdaki 

tabloda tekrardan sunulmuĢtur. Türkiye‘nin ticaret ortaklarının kiĢi baĢına gelirleri ve tüketimlerinin 

Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır. Türkiye‘nin ticaret ortaklarının 

ihracatının Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak %1 olasılık değerine 

göre anlamlıdır. Ġlgili değiĢkenin katsayısına göre Türkiye‘nin ticaret ortaklarının ihracatındaki 

%1‘lik bir artıĢ Türkiye‘nin ihracatını %0,87 arttırmaktadır. Bu sonuç, adına ister Küresel Üretim 

Ağları, Değer Zincirleri ya da Ürün Ġçi Ticaret denilsin üretimin ülke sınırlarını aĢtığını ve ihracatın 

ithalata bağlılığını destekleyen bir bulgudur.  

Ġhracatı üzerinde etkisi yaygın bir Ģekilde incelenen döviz kurunun (ticaret ortaklarının ulusal 

paralarının ABD doları karĢısındaki ortalama yıllık değeri) Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif katsayılı olarak elde edilmiĢtir. Oldukça yalın bir biçimde bu 

sonuç, söz konusu ticaret ortaklarının ulusal para birimlerinin değer kaybı Türkiye‘nin ihracatı 
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anlamına gelen ithalatlarını olumsuz etkilemektedir. Döviz kurlarında %1‘lik bir değer kaybı 

Türkiye‘nin ihracatında %0,17‘lik bir düĢüĢ ile karĢılık bulmaktadır.  

Türkiye‘nin ihracatı üzerinde en güçlü olumlu etkiyi yaratan değiĢkenin ticaret ortaklarının toplam 

mal ve hizmet üretimleridir. GSYĠH olarak modelde ele alınan toplam mal ve hizmet üretim 

düzeylerinde %1‘lik bir artıĢ, Türkiye‘nin ihracatı üzerinde %2,5‘e yakın bir artıĢa neden olmaktadır. 

Bu oldukça güçlü bir etki olarak kabul edilebilir.  

Son olarak ticaret ortaklarının imalat sanayi üretiminin Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisine 

baktığımızda bu etkinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görmekteyiz.  Buna göre 

ticaret ortaklarının imalat sanayi üretimlerindeki %1 oranındaki bir artıĢ Türkiye‘nin mal ve hizmet 

ihracatı üzerinde %2‘ye yakın bir düĢüĢe neden olmaktadır ki bu oldukça önemli bir büyüklüktür.  

Tablo 11: Tesadüfi Birim-Zaman Etkili Model Ait Sonuçlar 

LOGTREX Katsayı Std. Hata z Prob. 

LOGEXPORT 0.86235 0.0663762 12.99 0.000 

LOGEXC -0.17369 0.026498 -6.56 0.000 

LOGPERCAPĠTA -0.0120 0.0169545 -0.71 0.476 

LOGGDP 2.4693 0.3437108 7.18 0.000 

LOGMANU  -1.8458 0.2679072 -6.89 0.000 

LOGCONS 0.25245 0.1871469 1.35 0.177 

Constant -4.0920 0.9786991 -4.18 0.000 

 

Ticaretin önündeki engelleri azaltan ya da ortadan kaldıran iktisadi bütünleĢme türlerinin de 

Türkiye‘nin ihracatı üzerindeki etkisi, Ticaret ortakları çerçevesinde kontrol edilmesi gereken önemli 

unsurdur. Buna göre AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği (2. Sütun), Serbest Ticaret 

AnlaĢması (3. Sütun) ve her ikisinin toplam etkisi (4. Sütun) kukla değiĢken olarak test edilmiĢ ve 

sonuçları tablo 12‘de raporlanmıĢtır. 
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Tablo 12: Ticari BirleĢmelerin Etkileri 

LOGTREX (1) (2) (3) (4) 

LOGEXPORT 0.86235* 

0.06637 

0.86122* 

0.06632 

0.86977* 

0.06581 

0.86853* 

0.06821 

LOGEXC -0.17369* 

0.0264 

-0.17358* 

0.02650 

-0.17352* 

0.02647 

-0.19146* 

0.02716 

LOGPERCAP. -0.0120 

0.01695 

-0.01172 

0.01697 

-0.01219 

0.01695 

-0.00281 

0.01716 

LOGGDP 2.4693* 

0.34371 

2.4714* 

0.3435 

2.4428* 

0.34297 

2.3084* 

0.35114 

LOGMANU  -1.8458* 

0.26790 

-1.8428* 

0.26782 

-1.821* 

0.26756 

-1.8399* 

0.26918 

LOGCONS 0.25245 

0.17714 

0.25511 

0.18735 

0.24091 

0.18713 

0.28311 

0.18485 

Gümrük Birliği - 0.03670*** 

0.11799 

- - 

Serbest Ticaret 

Ant. 

- - 1.4343** 

0.6292 

- 

GB+STA - - - 0.14371* 

0.05408 

Constant -4.0920* 

0.97869 

-4.1555* 

0.98681 

-4.2441* 

0.97643 

-3.5933* 

0.98220 

 

Kukla değiĢkenler ile yapılan tahminler sonucunda Türkiye‘den Almanya, Belçika, BirleĢik Krallık 

(Brexit‘ten önce), Fransa, Hollanda, Ġspanya, Ġtalya ve Romanya‘ya yapılan ihracat, Gümrük 

Birliğinden %10 önem seviyesinde pozitif etkilenmektedir. Türkiye ile aralarında serbest ticaret 

anlaĢması bulunan Mısır ve Ġsrail‘e Türkiye‘den yapılan ihracat bu anlaĢmalardan %5 önem 

seviyesinde pozitif yönde etkilenmektedir. Her iki iktisadi bütünleĢme uygulamasının toplam etkisini 

birlikte ele aldığımızda, Türkiye‘nin ihracatı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.  
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6.Sonuç 

Ġhracat, dıĢa açık büyüme anlayıĢının iktisat politikalarında baskın olmasıyla önemli bir konuma 

gelmiĢtir. Bu çalıĢmada sorulan sorular ve elde edilen cevaplar, ihracat üzerine düĢünme çabalarına 

katkı niteliğindedir.  Pek çok çalıĢmadan ayrıĢmasına neden olan özelliği, ihracata ticaret ortakları 

üzerinden bakmasıdır. Üretimin küreselleĢtiği, değer zincirlerinin derinleĢtiği, ürün içi ve endüstri içi 

ticaretin dünya ticaretinde belirleyici eğilimler oluĢturduğu bir dünya ekonomisinde, bir ülkenin 

ihracatının diğer ülkelerden bağımsız düĢünülmesinin mümkün olmayacağının kabulü örneklemin 

ticaret ortaklarından seçilmesinde belirleyici olmuĢtur.  

Türkiye‘nin yoğun ticari faaliyetler içerisinde olduğu 15 ülkenin verileri kullanılarak Türkiye‘nin 

ihracatını etkileyen faktörler üzerinde yeniden düĢünmeye olanak tanıyan bu çalıĢmada elde edilen 

sonuçlara göre Türkiye‘nin ihracatı, beklentilerle uyumlu bir Ģekilde ticaret ortaklarının pazar 

büyüklüklerinden ve bu ortakların toplam üretimlerinden güçlü bir Ģekilde etkilenmektedir. Bu etki 

pozitiftir ve bu etki pozitif etki, diğer değiĢkenlerle karĢılaĢtırıldığında en güçlü pozitif etkiyi doğuran 

değiĢkendir. Ayrıca elde edilen bu sonuç, Türkiye‘nin ticaret ortaklarına yaptığı ihracatın sadece 

nihai tüketime odaklı bir yapıya sahip olmadığın ve ticaret ortaklarının üretim ve ihracatını 

etkilediğini göstermektedir. Bu sonuca dayanarak Türkiye‘nin, ticaret ortaklarındaki iktisadi 

geliĢmelere uyum gösteremediği durumda bu güçlü pozitif iliĢkinin zayıflayacağını ve tersine 

döneceğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye‘nin ihracatını arttırmak istemesi veya 

mevcut potansiyeli koruması, ticaret ortaklarındaki geliĢmeleri yakından takip etmeyi gerektirmesinin 

yanı sıra hem teknik hem de kurumsal / yasal uyumu zorunlu kılmaktadır.  

Türkiye‘nin ihracatını pozitif etkileyen bir diğer unsurun 15 ticaret ortağının kendi toplam 

ihracatlarıdır. Bu çalıĢmada nihai mal, ara malı ve hammadde ihracatı Ģeklinde bir ayrıma 

gidilmemiĢtir. Genel olarak ticaret ortaklarının ihracatı arttıkça Türkiye‘nin ihracatı da artmaktadır. 

Bu sonuç, üretimin küreselleĢmesi iddiasını bir nebze olsun desteklemektedir. Bu sonuca dayanarak 

ve bu iddiaya referansla Türkiye‘nin küresel üretim süreçlerine ticaret ortakları üzerinden katıldığı 

söylenebilir.  

Türkiye‘nin ihracatını olumsuz etkileyen iki değiĢkenden biri döviz kuru diğeri ticaret ortaklarının 

imalat sanayi üretimleridir. Döviz kurunun bir ihracat modellemesinde yer alması, ihracatı açıklama 

gücünün yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ticaret ortaklarının ulusal paralarının ABD 
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doları karĢısında yıllık ortalama değer kaybının ithalatı negatif etkilemesi beklenen bir sonuçtur. 

Fakat ticaret ortaklarının imalat sanayi üretimlerinin Türkiye‘nin ihracatını negatif etkilemesi, 

oldukça önemli sonuç olduğu söylenebilir. Çünkü bu sonuç Almanya, ABD, BirleĢik Arap 

Emirlikleri, Belçika, BirleĢik Krallık, Fransa, Hollanda, Ġspanya, Ġsrail, Ġtalya, Mısır, Romanya, 

Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan‘ın imalat sanayi ürünleri ile Türkiye‘nin ihracat ürünleri 

arasında tamamlayıcılık iliĢkisinden çok bir ikame iliĢkisinin olduğunu anlamına gelmektedir. Bu 

sonuç rekabet açısından oldukça kritiktir. Çünkü rekabetin derecesi açısından düĢündüğümüzde 

ikame ürünler arasındaki rekabetin, tamamlayıcı ürünler arasındaki rekabetten daha yüksek olduğunu 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Elde edilen sonuca göre Türkiye‘nin ihraç ürünleri, ticaret ortaklarının 

imalat sanayi ürünleri ile rekabet edememektedir.  
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Özet 

Mevcut tefsir tarihi kitaplarında tefsirin geliĢimi rivâyet ve dirâyet olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenir. Oysaki bu ayırım tefsirlerin içeriğini tam olarak tanımlamaz. Ne rivâyet tefsirleri dirâyete 

bigâne kalmıĢtır ne de dirâyet tefsirleri rivâyeti tamamen dıĢlamıĢtır. Klasik selefi bakıĢ ve ideolojik 

kaygılarla yapılan bu ayırım, klasik dönem için yerinde olsa da bugün suni bir ayırım izlenimi 

vermekte ve ne kadar isabetli olduğu sorgulanmaktadır. Biz bu tartıĢmalara katkı sunmak üzere 

soruna bir rivâyet üzerinden yaklaĢmak istiyoruz. Duhân suresinin onuncu âyetinde göğün açık bir 

duman getireceği günden bahsedilmektedir. Bu âyetle ilgili Ġbn Mes‗ûd‘a ait bir rivâyet Buhârî, 

Müslim, Tirmizî ve Nesâî‘nin hadis eserlerinde mevcuttur. Biz, âyete alıĢılmıĢın dıĢında anlam veren 

Ġbn Mes‗ûd rivâyetinin izlerini dirâyet tefsirleri ve dirâyet sınıfına girdiği tartıĢmasız olan son dönem 

tefsirleri üzerinde süreceğiz. Elde edilen bulgu hem sahih bir rivâyete dirâyet tefsirlerinde ne oranda 

yer verildiğini gösterecek, hem de tefsirde rivâyet dirâyet ayırımının ne kadar isabetli olduğu 

yönünde bir fikir verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Rivâyet, Dirâyet, Duhân, Duman. 

How Accurate is the Separation of Narration and Acumen in Tafsīr? 

Abstract 

In the current tafsīr history books, the development of tafsir is divided into two, as narration and 

acumen. However, this distinction does not fully define the content of tafsirs. Neither the narration 

tafsirs were indifferent against acumen, nor did the acumen tafsirs completely exclude the narration. 

This distinction was made from the perspective of the Classical Salafist thought and ideological 

concerns. Although such a distinction is appropriate for the classical period, it sounds artificial today; 
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and the accuracy of this distinction is being questioned. We would like to approach the problem 

through a narrative in order to contribute to the discussions. The tenth verse of Surah ad-Dukhān 

depicts a day when the sky will bring clear smoke. A commentary of Ibn Masʿūd about this verse has 

been narrated by al-Bukhārī, al-Muslim, al-Tirmidhī and al-Nasā'ī. We will trace the narration of Ibn 

Masʿūd, which gives an unusual meaning to the verse, on the acumen tafsirs and on the recent tafsirs 

that can indisputably be classified as acumen. The findings will show, on the one hand, how much an 

authentic narration is included in the acumen tafsirs. On the other hand, they will give an idea about 

how accurate the division of narration and acumen is, when it comes to tafsir. 

Keywords: Tafsīr, Narration, Acumen, ad-Dukhān, Smoke. 

1.GiriĢ 

Mevcut tefsir tarihi kitaplarında tefsirin geliĢimi rivâyet ve dirâyet olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenir.
22

 Oysaki bu ayırım tefsirlerin içeriğini tam olarak tanımlamaz. Sadece rivâyetlerin yer 

aldığı tefsirlerde bile tercih edilen rivâyetlerin bir dirâyet süzgecinden geçtiği bilinmektedir. Ne 

rivâyet tefsirleri dirâyete bigâne kalmıĢtır ne de dirâyet tefsirleri rivâyeti tamamen dıĢlamıĢtır. Klasik 

selefi bakıĢ ile yapılan bu ayırım, bir dönem için yerinde bulunsa da bugün suni bir ayırım izlenimi 

vermekte ve ne kadar isabetli olduğu sorgulanmaktadır.
23

 Biz bu tartıĢmalara katkı olmak üzere 

soruna bir rivâyet üzerinden yaklaĢmak istiyoruz. Duhan suresinin onuncu âyetinde göğün açık bir 

duman getireceği günden bahsedilmektedir. Bu âyetle ilgili olarak biri Ġbn Mes‗ûd‘a diğeri Ubey b. 

Kâb‘a ait birbirini nakzeden iki rivâyet Müslim‘in sahihinde art arda yer almaktadır.
24

 Ubey b. Kâb‘a 

ait rivâyet âyet için ilk akla gelen kıyamet öncesi ortaya çıkacak dumanı içermektedir. Ġbn Mes‗ûd‘a 

ait rivâyet ise bu anlayıĢı Ģiddetle eleĢtirerek, âyette bahsedilen dumanın Ģiddetli açlıktan dolayı göğü 

bulanık görmekten kinaye olduğuna iĢaret eder. Bu rivâyeti Buhârî, Tirmizî ve Nesâî Duhân sûresinin 

tefsirinde vermiĢlerdir. Buhârî bu rivâyete Duhân suresinin haricinde dört sûrenin tefsirinde ve diğer 

bölümlerde de yer vermiĢtir.
25

 Bu çalıĢmada âyete alıĢılmıĢın dıĢında anlam veren Ġbn Mes‗ûd 

                                                           
22

 Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi (Ankara: Fecr Yayınları, 1996), 117; Mehmet Sofuoğlu, Tefsire GiriĢ (Ġstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1981), 276;Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi (Ġstanbul: M.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Yayınları, 2015),117;  M.Akif 

Koç, Kur‘an Ġlimleri ve Tefsir Tarihi (Ankara: Grafiker Yayınları, 2021), 147.  
23

 Ali KarataĢ & Ynus Emre Gördük, Günümüz Tefsir Problemleri (Ankara: Bilay Yayınları, 2018), 40. 
24

 Müslim, Munâfikûn, 7, 2798. 
25

 Buhârî, Tefsir, Duhân, 4545/Rûm, 4496/Sâd, 4531/Yusuf, 4416/Furkân, 4489/Ġstiskâ, 962; Tirmizî, Tefsir, Duhân, 

3254; Nesâî, Tefsir, Duhân, 11481. 
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rivâyetinin izleri dirâyet tefsirleri üzerinde sürülecektir.
26

 Elde edilen bulgu hem sahih bir rivâyete 

dirâyet tefsirlerinde ne oranda yer verildiğini gösterecek, hem de tefsirde rivâyet dirâyet ayırımının ne 

kadar isabetli olduğu yönünde bir fikir verecektir. Konuyu kavrayabilmek için önce âyete ve ilgili 

rivâyete göz atmak gerekir. 

2. ed-Duhân 44/10 ve Ġbn Mes„ûd rivâyeti 

Mekke dönemi üç merhalede incelendiğinde Duhân suresi son dönem içinde yer alır.
27

 Sure adını 

onuncu âyette geçen ―duhân‖ kelimesinden almıĢtır. Âyet inanmayanların yüzleĢmek zorunda 

kalacağı dumandan bahseder. O duman bir azaptır. Bu dumanla karĢılaĢanlar bunun üzerlerinden 

kalkmasını isterler. Fakat kaldırıldığında yine eski hallerine dönerler. Bu âyet siyak ve sibakı içinde 

Ģöyle yer almıĢtır:  

“Ondan baĢka hiçbir ilâh yoktur. YaĢatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da 

Rabbidir. (8)  Fakat onlar, Ģüphe içinde eğlenip duruyorlar. (9)Göğün açık bir duman 

getireceği günü bekle. (10) (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. (11) 

Ġnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler. (12)  Nerede 

onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmiĢti. (13)   

Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiĢ, bu bir deli!" dediler. (14)  Biz bu azabı kısa 

bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. (15) Andolsun, onlardan önce 

Firavun kavmini sınamıĢtık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmiĢti. ﴾77﴿ O Ģöyle 

demiĢti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki Ġsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben 

güvenilir bir peygamberim." ﴾78﴿    Onları o en Ģiddetli yakalayıĢla yakalayacağımız günü 

hatırla. ġüphesiz biz öcümüzü alırız.” 
28

 

                                                           
26

 Dirayet tefsirleri için bk. Fethi Ahmet Polat, ―Dirayet Ağırlıklı Tefsirler‖, ed. Mehmet Akif Koç (Ankara: Grafiker 

Yayınları, 2021), 171-213. 
27 

Subhi es-Salih, Kur‟an Ġlimleri, çev. Said ġimĢek (Ġstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2015), 193. 

28
 Duhân 44/8-16. Ayetlerin Arapça metni Ģöyledir:  ﴿ ٍَ ۪ني يُتُۜ َرتُُّكْى َوَربُّ ٰاتَاائُِكُى اَْلَوا ً۪ ٌَ ﴿٨ََلا اِٰنهَ اَِلا ُهَى يُْحـ۪ي َويُ ﴾ فَاْرتَِقْة ٩﴾ تَْم ُهْى ۪في َشٍكّ يَْهعَثُى

﴿ ٍٍٍۙ ٌٍ ُي۪ثي اُء ِتدَُخا ًَا ٌَ ﴿﴾ َرتاـَُا اْكِشْف عَ ٔٔ﴾ يَْغَشً انُااَسُۜ ٰهذَا َعذَاٌب اَ۪نيٌى ﴿ٓٔيَْىَو تَأْتِي انسا َاا ُيْؤِيُُى ٌٍٍۙ ﴿ُٕٔاا اْنعَذَاَب اِ اَءُهْى َرُسىٌل ُي۪ثي ْكٰزي َوقَْد َجا ﴾ ثُىا ٖٔ﴾ اًََّٰ نَُهُى انذِّ

﴿ ٌٌٌۢ ُْهُ َوقَانُىا ُيعَهاٌى َيْجُُى ٌٌَۢ ﴿ٗٔتََىناْىا َع ائِدُو ٌَ ﴾ يَْىَو ََْثِطُش اْنثَْطشَ ٘ٔ﴾ اَِاا َكاِشفُىا اْنعَذَاِب قَ۪هيالً ِاَاُكْى َعا ى ًُ ُْتَِق َاا ُي ةَ اْنُكْثٰزۚي اِ  
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Âyet ile ilgili Ġbn Mes‗ûd rivâyeti Ģöyledir: 

Abdullah b. Mes‗ûd ‘a (32/652) (r.a) bir adam gelerek mescitte kendi görüĢüne göre Kur‘an'ı tefsir 

eden bir adamdan bahseder. Bu adam ―Ğöğün açık bir duman getireceği gün…” âyetini tefsir etmekte 

ve insanlara kıyamet gününde bir duman gelip canlarını alacağını, hattâ ondan nezleye tutulmuĢ gibi 

olacaklarını anlatmaktadır. Bunun üzerine Abdullah b. Mes‗ûd Ģöyle söyler:  

―Her kim bir ilim biliyorsa, onu söylesin. Bilmeyen de ‗Allah bilir‘ desin. Çünkü bir adamın 

bilmediği bir Ģey için ‗Allah bilir demesi güçlü idrakinden dolayıdır. Bu mesele Ģöyle olmuĢtur: 

KureyĢ kendisine isyankar olunca Hz. Peygamber onlara, Yûsuf'un seneleri gibi seneler gelmesi 

için dua etti. Bunun üzerine onlara kıtlık ve Ģiddetli meĢakkat isabet etti. Öyle ki adam göğe 

bakıyor da, açlıktan kendisi ile gök arasında duman gibi bir Ģey görüyordu. Kemikleri bile 

yediler. Nihâyet Hz. Peygamber‘e bir adam gelerek ‗Yâ Rasûlallah! Mudar kabilesi için 

Allah'tan mağfiret iste! Çünkü onlar helak oldular.‘ dedi. Hz. Peygamber ‗Mudar için mi? Sen 

hakikaten çok cüretkârsın!‘ buyurdu. Yine de onlar için duâ etti. Allah Teâlâ da ‗Biz azabı biraz 

açacağız, siz gerçekten (yine) döneceksiniz.‟ âyetini indirdi. Ardından kendilerine yağmur 

verildi. Onlar refaha kavuĢunca yine eski hallerine döndüler. Bunun üzerine Allah Teâlâ 

‗Göğün insanları saracak apaçık bir duman getireceği günü bekle! Bu acıklı bir azabdır…. O 

gün biz büyük bir kuvvetle (batĢetü‟l-kübrâ) yakalarız. ġüphesiz biz intikam alıcıyız.‟ âyetlerini 

indirdi.‖  

Abdullah b. Mes‗ûd  ―Bundan Bedir gününü kastediyor.‖ diye eklemiĢtir.
29

 

Rivâyetten anlaĢıldığı üzere Ġbn Mes‗ûd dumanın açlıktan kinaye olduğunu belirtmiĢ, takibeden 

âyetlerde yer alan ―batĢetü‟l-kübrâ”yı Bedir gazvesi olarak açıklamıĢtır. Âyeti ve ilgili rivâyeti 

böylece tesbit ettikten sonra artık duhân kelimesine hakikatin dıĢında bir anlam yükleyen bu rivâyetin 

meĢhur dirâyet tefsirlerinde izini takip edebiliriz. 

3. Dirâyet Tefsirlerinde ed-Duhân 44/10 

Bu baĢlıkta ilk tam tefsir Mukâtil b. Süleyman‘nın (öl. 150/767) et-Tefsîru‟l-kebîr‘inden günümüze 

kadar meĢhur dirâyet tefsirlerine tarih sırasıyla müracat edilecektir.30 Mukâtil tefsiri rivâyet ve 

                                                           
29 

Müslim bunun hemen ardından Ubey b. Kâb‘dan dumanı kıyamet alametlerinden sayan baĢka bir rivayet daha 

vermiĢtir. Müslim, Munâfikûn, 7, 2798. 

30
 Müracat edilen tefsirler: Mukātil b. Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân (Beyrut: Dâru ihyai‘t-turâs, ts.); 

Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu‟l beyân fî te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân, thk. Ahmed Muhammed ġâkir (b.y.: Müessesetü‘r-
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dirâyeti mezceden bir tefsir olduğundan ihmali uygun görülmemiĢtir. Ayrıca en sahih hadis 

kitaplarında yer alan bu rivâyetin rivâyet tefsirlerinde konumunu görmek üzere Taberî tefsirine de yer 

verilecektir. Bu tefsirin yer alıĢı sadece rivâyet tefsirlerinde yukarıda metnini verdiğimiz Ġbn Mes‗ûd 

rivâyetinin varlığını tesbit etmek değil, tercihleriyle dirâyetini de ortaya koyan Taberî‘nin konu 

hakkındaki görüĢünü zikretmek içindir.  

Mukâtil (öl. 150/767) eserinde bu âyetin tefsirini yukarıda verilen Ġbn Mes‗ûd rivâyeti ile yapmıĢtır. 

Eserde rivâyet aynıyla yer almıĢ, ek olarak Hz. Peygamber‘e duası için baĢvuranların isimleri ve 

hepsinin KureyĢ kabilesine mensubiyetleri ve yeniden küfre dönüĢleri ve Allah‘ın da Bedir‘de 

onlardan intikam alıp öldürdüğü gibi bazı ayrıntılar belirtilmiĢtir.  Mukâtil‘e göre bu âyeti takip eden 

âyetlerden birinde bahsi geçen ―en büyük yakalayıĢ (batĢetü‘l-kübrâ)‖ Bedir gazvesidir. Bu âyetle 

Bedir günü baĢlarına gelen azabın, Mekke‘de onlara isabet eden açlıktan daha büyük olduğu ifade 

edilmiĢtir.‖
31 

 

Taberî (öl. 310/923) en kapsamlı ilk rivâyet tefsiri olarak bilinen eserinde duman konusunda iki 

görüĢe ait rivâyetleri zikreder. Biri Ġbn Mes‗ûd, Mücahid ve Dahhâk‘tan rivâyet edilen yukarıdaki 

görüĢtür. Ġkincisi ise Ġbn Ömer, Ġbn Abbas, Hasan-ı Basrî, Huzeyfe b. el-Yeman ve Ebu Malik el-

EĢ‘arî‘den rivâyet edilen kıyamete yakın çıkacak olan dumandır. Taberî birinci görüĢü tercih etmiĢ, 

kıyamete yakın çıkacak dumanın bu dumandan farklı olacağını söylemiĢtir.
32

  

Zeccâc (öl. 311/923) Taberî ile aynı döneme ait tefsirinde bu âyete dair Ġbn Mes‗ûd‘un görüĢünü 

tercih etmiĢtir.
33

 Filoloji ağırlıklı bu tefsir, türünün en kapsamlı eseridir.
34

 

                                                                                                                                                                                                    
risâle, 1420/2000); Ebû Ġshâk Ġbrâhîm ez-Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân ve i‟râbihi. thk. Abdülcelîl Abduh ġelebî. (Beyrut: 

Âlemü‘l-kütüb, 1408/1998); Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâturîdî, Te‟vîlâtu ehli‟s-sunne, (Beyrut: Daru‘l-

kütübü‘l-ilmiyye. 1426); Maverdî, Ebu‘l-Hasen Ali, en-Nüket ve‟l-uyûn, thk. Seyyid b. Abdulmaksûd b. Abdurrahîm 

(Beyrut: Dâru‘l-kütübü‘l-Ġlmiyye, ts.); ZemahĢerî, Ebu‘l-Kâsım Mahmud b. Ömer, el-KeĢĢâf an hakâiki gavâmidi't-tenzîl 

(Beyrut: Dâru‘1-Kitâbi‘l-Arabî, 1407); Ġbn Atiyye  el-Endülüsî, el-Muharraru‟l-vecîz, thk. A. AbdüĢĢâfî Muhammed 

(Beyrut:Dâru‘l-Kütübü‘l-Ġlmiyye, 1422); Fahreddîn Râzî, Mefâtîhu‟l-gayb, (Beyrut: Dâru ihyâi‘t-turâsi‘l-Arabî, 1420); 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, (Ġstanbul: Feza Yayıncılık, ts.); Seyyid, Kutub, Fî zilâli‟l-

Kur‟ân, (Beyrut: Dâru‘Ģ-Ģurûk, 1412); Tâhir b. ÂĢûr, et-Tahrîr vet-tenvîr, (Tunus: Dâru‘t-Tunusiyye, 1984); Ebu‘l-A'lâ 

el-Mevdûdî, (1995), Tefhîmu‟l-Kur'ân, çev. Muhammed Han Kayani ve dğr. (Ġstanbul: Ġnsan Yayınları, 1996); 

Muhammed Ġzzet ed-Derveze, et-Tefsîru‟l-hadîs, (Kahire: Dâru ihyâi‘l-kütübi‘l-Arabiyye, 1383); Karaman Hayrettin ve 

dğr., Kur‟ân Yolu, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2007). 
31

 Mukâtil, Tefsîr,  3/878. 
32

 Taberî, Câmiʿu‟l-beyân, 22/73-14.  
33

 Zeccâc, Meâni‟l-Kur‟ân, 4/424. 
34

 Ġbrahim Yıldız, ―Ebû Ġshâk ez-Zeccâc ve Tefsir Ġlmindeki Yeri‖, Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi 1/2 (2014), 95-

96. 
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Mâturîdî  (ö. 333/944) erken dönemin muhtevası geniĢ ilk dirâyet tefsiri olan eserinde duman için 

açlık ve kıyametle ilgili görüĢleri zikretmiĢ, ek olarak üçüncü bir görüĢten bahsetmiĢtir.
35 

Bu görüĢe 

göre duman Ģiddetten mecazdır; nasıl ki iĢin ateĢlenmesi tabirinde Ģiddetlenmesi kastedilirse, duman 

da durumun Ģiddetlendiğini belirtmektedir. Maturidi bu görüĢü destekleyerek âyet-i kerîmede sözü 

edilen dumanın temsilî mânada kullanılmıĢ olmasının daha uygun olduğunu vurgular. Çünkü bir iĢ 

Ģiddetlendiği ve son hadde vardığı zaman, ateĢe ve dumana benzetilir. Tıpkı Ģu âyette belirtildiği gibi: 

―Ne zaman savaĢ ateĢini tutuĢturmuĢlarsa Allah onu söndürmüĢtür.‖
36

 Burada ateĢ yoktur, fakat 

savaĢın Ģiddeti tasvir edilmektedir. ĠĢte yukarıdaki âyette de bu mânada bir teĢbih söz konusudur; 

açlığın ve kuraklığın Ģiddeti dumana benzetilmiĢtir. Nitekim bir Ģey Ģiddetlenip had safhaya 

vardığında insanlar Ģöyle derler: ―Ortalık duman doldu ve yayıldı.‖
37

 

Mâverdî (öl. 450/1058) en-Nüket ve‟l-Uyûn adlı tefsirinde yukarıda bahsi geçen açlık ve kıyametle 

ilgili rivâyetleri zikrederek, üçüncü ve farklı bir görüĢten bahseder. Farklı görüĢ Mekke‘nin fethidir. 

Mekke‘nin fethedildiği gün havanın bulutlu olduğundan bahsederek dumandan kastın bu bulut 

olabileceğine de iĢaret eder fakat görüĢler arasında bir tercih yapmaz.
38

 

ZemahĢerî (öl. 538/1144) el-KeĢĢâf isimli meĢhur tefsirinde ―duman‖ konusunda ihtilafa parmak 

basarak önce kıyametle ilgili rivâyeti ayrıntılarıyla vermiĢ, ardından Ġbn Mes‘ûd rivâyetini tam olarak 

vermiĢtir. Açıkça belirtmese de duman âyetinin ardından gelen âyetleri Ġbn Mes‗ûd rivâyeti 

doğrultusunda açıklaması bu rivâyeti tercih ettiğini göstermektedir.
39

 

Ġbn Atiyye  (ö. 541/1147) el-Muharraru‟l-Vecîz fî Tefsîri‟l Kitâbi‟l-Azîz isimli tefsirinde tıpkı 

ZemahĢerî gibi her iki rivâyete ait görüĢü zikrederek Ġbn Mes‗ûd‘un görüĢünün diğer âyetlerle 

uyumlu olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca kıyamet günü rivâyetini Taberi‘nin zayıf bulduğunu zikretmiĢ 

ama kendisi iki rivâyet arasını bulmayı ihmal etmemiĢtir. Ona göre iki ayrı duman söz konusudur. 

Biri Ġbn Mes‗ûd‘un bildirdiği geçmiĢ duman ikincisi kıyamet günü gelecek duman.
40
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 Mâtürîdî, Te‟vîlât, 9/798-199. 
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Râzî (ö. 606/1210) Mefâtîhu‟l-gayb adlı tefsirinde açlık ve kıyametle ilgili rivâyetlerden bahseder. 

Fakat onun tercihi kıyametle ilgili olandır. Çünkü birinci görüĢ mecazı gerektirmektedir. Halbuki 

zahire ihtimal varken mecaz tercih edilmez.
41

 

Elmalılı (1878-1942) Hak Dini Kur‟ân Dili adlı tefsirinde, Râzî gibi açlık ve kıyametle ilgili 

rivâyetleri zikretmiĢ, fakat Râzî‘nin aksine sözün akıĢının birincisine uygun olduğunu belirtmiĢtir.
42

 

Seyyid Kutub (1906-1966) Fî zilâli‟l-Kur‟ân adlı tefsirinde açlık ve kıyamet rivâyetlerini vererek 

kıyameti tercih etmiĢtir.
43 

  

Tâhir b. ÂĢûr (1879-1973) et-Tahrîr vet-tenvîr isimli tefsirinde dumanın Mekke‘nin fethi sırasında 

oluĢan toz bulutuna iĢaret ettiğini kuvvetli ihtimal olarak görmüĢ, yine de Ġbn Mes‗ûd rivâyetini de 

ele alarak baĢka destek rivâyetlerle çeĢitli izahlarda bulunmuĢtur.
44

 

Mevdûdî (1903-1979) Tefhîmu‟l-Kur‟ân adlı eserinde açlık ve kıyametle ilgili rivâyetleri zikredip iki 

görüĢü uzlaĢtırmıĢtır. Ona göre önce Ġbn Mes‗ûd rivâyetinin bahsettiği açlık gerçekleĢmiĢtir. 

Azgınlıklarına devam ettiklerinde de ikinci haber gerçekleĢecektir. ġöyle söyler: ―Ne gariptir ki Ġbn 

Mes‗ûd‘un tefsirini kabul edenler onun yorumuna tamamen katılmıĢlar, reddedenler ise karĢı 

çıkmıĢlardır. Oysa ilgili âyetler ve hadisler üzerine dikkatle düĢündüğümüzde yorumun hangi 

bölümünün doğru, hangisinin yanlıĢ olduğunu açıkça anlarız.‖
45

 

Derveze (1888-1984) et-Tefsîru‟l-hadîs adlı tefsirinde açlık ve kıyametle ilgili rivâyetleri zikrederek 

her ikisinin de spesifik kaldığını âyetin manasının daha kuĢatıcı olduğunu zikreder. Hatta bu 

rivâyetler karĢısında ĢaĢkınlığını zikreder.
46

 

Diyanet‘in hazırlattığı Kur‟an Yolu tefsirinde âyet için kıyamet ve açlıkla ilgili rivâyetlere dayalı tüm 

tefsirlerde zikredilen görüĢler özetlenmiĢ, Ġbn Mes‗ûd rivâyetine dair ayrıntılara yer verilmiĢtir.
47

 

4.Sonuç 

Bu çalıĢmanın sonuçları itiraf ediyoruz ki bizi ĢaĢırtmıĢtır. GörüĢlerine müracat ettiğimiz 14 

müfessirin hepsi de Ġbn Mes‗ûd rivâyetini dikkate almıĢ daha çok lehte görüĢ bildirmiĢtir. Demek ki 
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dirâyet addedilen tefsirlerin hiçbiri sahih addedilen bir rivâyete kayıtsız değildir. Bu durumda dirâyet 

ve rivâyet ayırımlı gruplama ne kadar doğrudur. Bu gruplama içerik açısından yanılgıya sebep olduğu 

gibi tefsir tarihi olgusunda da bir kırıklığa sebep olmakta, tefsirlerin tarih sırası ile algılanmasında 

zorluk yaratmaktadır. Tefsir tarihi eserlerinde bunun yerine daha kuĢatıcı ve gerçek bir gruplamaya 

ihtiyaç vardır.  
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Özet  

Kültür doğayla birlikte yaĢayabilmek için insanın doğa karĢısında ürettiği her Ģeydir. Örgüt kültürü 

ise örgütlerin yaĢamlarına devam etmesi ve hedeflerine ulaĢması için ortaya konulan kurallar, normlar 

ve üyeleri tarafından paylaĢılan tüm değerler olarak tanımlanabilir. Sürekli değiĢen koĢullar 

karĢısında örgütler ayakta kalabilmek için bu değiĢimlere hızlı Ģekilde cevap vermelidir. Aksi 

takdirde yok olurlar. Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüs salgını da her alanda olduğu 

gibi sivil havacılık sektöründe de birçok değiĢime neden olmuĢtur. Salgının baĢlayıĢıyla birlikte 

havacılık durma noktasına gelmiĢ hatta birçok destinasyonda uçuĢlar durmuĢtur. GeçmiĢ tarihlerde 

sars, ebola gibi birçok salgınla uğraĢılmasına rağmen havacılıkta olası yaĢanabilecek pandemiye karĢı 

bir örgüt kültürü oluĢmamıĢtır. Bahsettiğimiz kadar önemli ve küresel sivil havacılık tarihinin en 

büyük krizinin aĢılabilmesi için örgütsel kültürün oluĢması gerekmektedir. Bu çalıĢmamızda sivil 

havacılığı yeniden canlandırmak ve ayakta tutmak için havacılıkta Covid-19 salgınına karĢı alınan 

önlemler, yolcu davranıĢları, havacılık otoriteleri kuralları, havaalanı iĢleticileri ve hava yollarının 

almıĢ olduğu önlemler, havacılıkta yaĢanan değiĢimler, havacılık sektöründe salgın kültürünün 

oluĢmasına yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmadaki amacımız Covid-19 pandemisiyle birlikte havacılık 

endüstrisinde yaratılan Covid-19 kültürünü değerlendirip, hava yolu ve hava limanları açısından 

oluĢturulan kültürü incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Örgüt Kültürü, Havacılık Sektörü, Örgütsel DeğiĢim, Pandemi 
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Abstract 

Culture is everything that humans produce to survive in the nature. Organizational culture, on the 

other hand, can be defined as rules, norms and all values shared by the members of organization and 

used for either maintaining their existence or achieving objectives. In the face of constantly changing 

circumstances, organizations need to respond quickly to these changes in order to survive as like 

humans do. Otherwise they could be face to be danger of extinction. The Covid-19 pandemic, which 

emerged in Wuhan, China and has been affecting whole the world, has caused many changes in the 

civil aviation industry as like the other fields. With the onset of the pandemic, not only flights to 

many destination stopped but also aviation has come to standstill. Despite dealing with many 

epidemic like Ebola and Sars in the past, an organizational culture for aviation industry in a 

p19ossible pandemic has not been formed. In such a condition or global disaster, organizational 

chance is essential to overcome. In this study, we mention about the factors, which sustain and revive 

civil aviation industry in a pandemic condition, like precautions, passenger behavior, aviation 

authorities‘ rules, measures applied by airport governance and airlines, changes in aviation and the 

formation of a pandemic culture in the industry. Our aim in this study to examine and evaluate the 

pandemic culture in aviation industry which has created firstly after Covid-19.  

Keywords: Covid-19, Organizational Culture, Aviation Sector, Organizational Change, Pandemic  

GiriĢ 

DeğiĢim, çağımızın vazgeçilmez süreçlerinden biridir. DeğiĢime direnen kiĢiler ya da örgütler hayatta 

kalamazlar. Günümüz dünyasında değiĢime açık olup olmamak örgütlerin ayak uydurup 

uyduramaması artık bir varlık-yokluk mücadelesine dönüĢmüĢtür. DeğiĢime direnmek yerine 

değiĢimin nasıl ve hangi Ģartlarda gerekli olduğu, değiĢimin nasıl yönetilmesi gerektiğine 

odaklanmalıdır. 

Örgütsel değiĢim için birden fazla neden olabilir çalıĢmamızda da bahsettiğimiz gibi içsel ya da dıĢsal 

nedenler örgütsel değiĢimi zorunlu kılabilir. Bu Ģartlar örgütleri yavaĢ yavaĢ değiĢtirirken; bazı 

durumlarda değiĢim sert ve ani Ģekilde gerçekleĢebilir. Bu gibi durumlarda örgütler esnek yapıda 

değiĢime açık ve uyumlu olmak zorundadırlar. 
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ÇalıĢmamızda sivil havacılık sektöründe yaratılan Covid-19 kültürünün incelemesi yapılmıĢtır. Sivil 

havacılık sektörü ayrı ayrı birçok örgütten oluĢmaktadır. Bunlar havacılık otoriteleri, havaalanı 

iĢleticileri ve havayolları olmak üzere gruplandırabilir. Bunlarla birlikte birçok paydaĢ ve yolcularda 

bu örgütlerin bir parçasıdır. Hepsi tek bir amaca hizmet etmektedir bu amaç sivil havacılığı geliĢtirip 

ileriye taĢımaktır. 

2019 yılında Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyada değiĢime neden olan Covid-19 

pandemisi sivil havacılık sektöründe de köklü değiĢimlere neden olmuĢtur. Salgının pandemi ilan 

edilmesinin ardından havacılık sektörünün aslında böyle bir salgına hazır olmadığı anlaĢılmıĢtır. 2020 

yılında yaĢanılan büyük kriz sonrası birçok değiĢim yaĢanmıĢtır ve sektör yaralarını sarıp yeniden 

canlanmak için değiĢime direnmemiĢtir. 

ÇalıĢmamızda önce örgütsel kültür ve tarihinden daha sonra örgütsel değiĢim ve nedenlerinden 

bahsedilmiĢtir. Sivil havacılık paydaĢlarının Covid-19 pandemisine karĢı ne gibi tedbirler almıĢ, ne 

ölçüde zarar gördüğü ve toparlanma sürecinden bahsedilmiĢtir. Sivil havacılıkta oluĢturulan bu 

kültürün faydalarından bahsedilmiĢtir. 

1.Örgüt Kültür Kavramı 

Giderek büyüyen küresel dünyada yöneticilerin baĢarılı olmak için ulusal ve örgütsel kültürün 

örgütler üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Kültür tanımlanması oldukça 

zor bir terimdir. Literatür taraması yapıldığında birden fazla tanımına ulaĢmak mümkündür. 

Kültür; bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve içerisinde birçok olguyu içeren karmaĢık bir 

bütün olarak tanımlanır. ( Avruch, 1998: 6). 

Kültür; insanlar tarafından edinilen ve aktarılan davranıĢlarının tümüdür.(Kroeber & Kluckhohn 

1952: 181).  

Kültür örgütlenmiĢ, öğrenilmiĢ, ya da toplum tarafından yaratılmıĢ deneyimlerden oluĢur. Örgüt 

kültürü ise bir örgütün beklentilerini, deneyimlerini, felsefesini ve üye davranıĢlarına rehberlik eden 

değerler bütünüdür. Örgüt kültürü, zaman içinde geliĢtirilen ve geçerli kabul edilen ortak tutumlara, 

inançlara, geleneklere ve yazılı ve yazılı olmayan kurallara dayanır. Örgüt kültürü, çalıĢanların 

örgütleriyle ne kadar özdeĢleĢtiğini gösterir. (Schrodt, 2002). Ayrıca örgüt kültürü örgütün 

vizyonunu, değerlerini, normlarını, sistemlerini, sembollerini, dilini, varsayımlarını, inançlarını ve 
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alıĢkanlıklarını içerir. (Needle, 2004). Basitçe ifade etmek gerekirse, örgüt kültürü ―örgütte iĢlerin 

yapılma Ģeklidir‖ (Deal ve Kennedy, 2000). 

Örgüt kültürü, insanların ve grupların birbirleriyle, müĢterilerle ve paydaĢlarla etkileĢim biçimini 

etkiler.  Tam tersi olarak toplumsal kültürün örgütleri nasıl değerlendirildiğinde ise 2 Ģekilde yanıt 

verilmektedir. Ġlk olarak örgüt üyeleri kendi kültürlerini konuĢma ve dil yoluyla çalıĢma ortamlarına 

getirirler. Diğer etkileme yöntemi ise bireyin değerlerinin ahlak anlayıĢını tutumunu ve 

beklentilerinden etkilenir. 

Covid-19 pandemisi de örgüt kültürü tanımında olduğu gibi insanların ve grupların birbirleriyle, 

müĢterilerle ve paydaĢlarla etkileĢim biçimini değiĢtiren kurallar getirmiĢtir. Covid-19 pandemisi 

gereklilikleri sonucu bireyler ve kurumlar tutum ve usullerini değiĢtirmiĢler. Covid-19 pandemisiyle 

oluĢan covid kültürüne uyumlaĢmaya çalıĢmıĢ değiĢmiĢlerdir. 

2. Örgütsel DeğiĢim Kavramı 

Günümüz dünyasında değiĢim ve dönüĢüm artık oldukça hızlı Ģekilde gerçekleĢmektedir. DeğiĢime 

açık olmayan örgütler ayakta kalamazlar. Ayakta kalabilmek için değiĢim geçirmek zorundadırlar. 

DeğiĢim geçici ve değiĢen durumlara uyumluluğu zorunlu kılmaktadır. Örgütlerde değiĢime duyulan 

ihtiyacın temel sebebi mevcut olan durumdan yaĢanılan hoĢnutsuzluktur. Bunun yanında örgütleri bu 

durumdan kurtaracak alternatifler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Örgütlerin içinde bulundukları çevre hızla değiĢmektedir. Bu değiĢimler örgütlerin üzerinde bir baskı 

yaratmaktadır. YaĢanılan değiĢiklikler örgütlerin dengesini bozacak ve yeni bir denge sağlamayı 

gerekli kılmaktadır. 

DeğiĢim içsel ve dıĢsal koĢulların zorlanmasıyla gerçekleĢmektedir. Sorunların artık bilinen 

yöntemlerle çözülemediği ve koĢuların çok zorlandığı yerlerde değiĢim çözüm olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Günümüz dünyasında değiĢime açık olup olmamak örgütlerin ayak uydurup 

uyduramaması artık bir varlık-yokluk mücadelesine dönüĢmüĢtür.(Pakdemir, 2001: 593) 

Örgütler ayakta kalabilmek için değiĢime hızlı Ģekilde ayak uydurmak geleneksel yapısını terk edip 

baĢarılı bir Ģekilde süreci yürütmeleri gerekmektedir. Bu değiĢimi baĢarılı Ģekilde yürütmek için bir 

takım özellikler vardır.( Erdil-Keskin, 2004:5) 
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 Örgütlerde değiĢimin doğrusal olduğu söylenemez. Net bir baĢlangıcı ya da sonu yoktur. 

Etkin bir değiĢim sürekli iyileĢtirmeyi ve çok yönlü geliĢimi ifade eder. 

 DeğiĢim örgüt içinde aĢağıdan yukarıya doğru ya da yukarıdan aĢağı doğru Ģekilde 

gerçekleĢir. 

 DeğiĢime katılım aĢağıda yukarıya, değiĢimi yönetmek ise yukarıdan aĢağı doğru olur. 

 DeğiĢimde örgüt içinde kiĢisel boyut önemlidir. Örgüt üyeleri değiĢimi kabul etmezlerse 

değiĢim gerçekleĢemez. 

 DeğiĢimde hedefler somut olarak belirlenmelidir. Örgüt üyeleri bu hedefe odaklanmalıdır. 

 Örgütsel değiĢimde liderlere ihtiyaç vardır. 

 Örgütsel değiĢim sürekli devam eden bir süreçtir. 

 Örgütsel değiĢim zaman içinde küçük küçük değiĢimlerle gerçekleĢebilirken, bu dönüĢümler 

bir anda köklü Ģekilde de gerçekleĢebilir. 

 Örgütsel değiĢiminde örgütlere hızla değiĢen çevre olaylarına karĢı ve belirsizliğe cevap 

verme uyum sağlanma yeteneği kazandırılmalıdır. (Özkara1999:9)  

Bu özelliklere sahip iĢletmeler değiĢimi çok daha rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirebilirler. 

Bizim çalıĢma konumuz olan sivil havacılıktaki Covid-19 kaynaklı köklü değiĢim yukarıda 

bahsedilen özelliklerin birçoğuna sahiptir. Sivil havacılıktaki değiĢimler havacılığın her kesimim 

tarafından kabul görmüĢ ve benimsenmiĢtir. Bazı değiĢimler zaman içinde olurken bazı değiĢimler 

aniden olmaktadır. Covid-19 krizi de beklenmeyen bir zamanda baĢladığı için sivil havacılıkta köklü 

ve radikal değiĢimlere neden olmuĢtur. 

2.1. DeğiĢim Konuları 

Örgütün değiĢime iten dıĢsal faktörler 3 baĢlık altında toplanabilir. .(KarakıĢla, 2009:20) 

1-Sosyal DeğiĢim: Toplumların durağan olmadığı zaman içinde nicel ve nitel değiĢimlere uğradığı bir 

gerçektir. DeğiĢim derecesi ve süresi topluma göre değiĢebilir 
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2-Teknolojik DeğiĢim: Teknolojinin bireler nezdinde de örgütler için de oldukça etkilidir.  

3-Ekonomik DeğiĢim: Statik olmayan sosyal düzen beraberinde ekonomik değiĢimi de getirir. 

En standart haliyle bu 3 temel baĢlık altında değiĢim yaĢanabilir. Covid-19 pandemisi ise bazı 

sektörlerde bu 3 konunun hepsinde değiĢim yaĢatmıĢtır. Sivil havacılıktaki değiĢimin temel konuları 

sosyal düzendeki değiĢim, Covid-19 yaratmıĢ olduğu yeni sosyal düzene uyum çabaları ve uçuĢların 

durması ile yaratılan ekonomik krizin aĢılması için verilen değiĢim çabaları ve bu değiĢim 

gerçekleĢtirmek için sahip olunması gereken teknolojik değiĢimlerdir.. 

2.2. DeğiĢim Nedenleri 

DeğiĢim nedeni içsel ya da dıĢsal nedenler olabilir. Ġçsel nedenler örgütsel etkilere bağlıyken dıĢsal 

nedenler çevresel etkilere bağlıdır.(ġimĢek, 332) 

DeğiĢim nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 Kültürel değiĢimler 

 Pazar koĢullarında ve ihtiyaçlarında görülen değiĢimler 

 Kaynaklardan faydalanma tarzında olan değiĢimler 

 Liderlerin amaçlarında görülen değiĢimler 

 Sosyal, demografik ve sosyal değiĢimler 

 Örgüt üyelerinin amaçları ve değerlerinde oluĢan değiĢim 

 BaĢka örgütlerde değiĢimin baĢlaması 

 Teknolojik ilerleme 

 Performans düĢüklüğü  

 

Bu nedenlerden biri ya da bir kaçı bir araya geldiği zaman örgütsel değiĢim kaçınılmaz olur. 

 

2.3. DeğiĢim Süreci  

Örgütsel değiĢim süreci için Kurt Lewin Mobel‘in 3 adımdan oluĢan bir değiĢim modeli vardır. 

Çözülme-DeğiĢim-Yeniden dondurma Ģeklinde değiĢimin gerçekleĢeceğini söylemektedir. Lewin için 

değiĢi süreci önce değiĢimin gerekli olduğu algını yaratmak sonra yeni istenilen davranıĢ düzeyine 
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doğru ilerlemeyi sonra da bu davranıĢ biçimlerinin norm olarak sağlamlaĢtırmayı gerektirmektedir. 

Lewinin değiĢim modeli hala yaygın olarak kullanılmaktadır (Koyun, 2018) 

3. COVĠD-19 Kavramı ve Havacılık Sektörüne Etkisi 

Ġlk olarak Çin‘in Wuhan kentinde 2019 Aralık aylarının sonlarında doğru bir takım insanda solunum 

yolu belirtileri ile ortaya çıkan yapılan araĢtırma sonucunda 13 Ocak 2020‘de tanımlanan bir 

hastalıktır. Bu bölgede bulunan hayvan pazarından bulunanlarda tespit edilmiĢtir. Covid-19 

hayvanlara ve insanlara bulaĢabilecek büyük bir virüs ailesidir (Sağlık Bakanlığı-2021). 

Covid-19, enfekte olmuĢ bir kiĢinin ağzından veya burnundan öksürürken, hapĢırırken, konuĢurken, 

Ģarkı söylerken veya nefes alırken küçük sıvı parçacıklar halinde yayılabilir. Bu parçacıkları, o kiĢinin 

yakınında bulunan herkese bulaĢabilir. Covid-19 bulaĢımını önlemenin ve yavaĢlatmanın en iyi yolu 

kiĢilere 1 m mesafede bulunmak, uygun Ģekilde takılmıĢ bir maske ve elleri sık sık dezenfekte ederek 

aĢı zamanı geldiğinde aĢıların olunması gerekmektedir. (Webmd 2020) 

AraĢtırmalar virüsün havada 3 saate kadar yaĢayabildiğini göstermektedir. Yüzey iletimi. , virüsü 

olan biri öksürüp ya da hapĢırıp yüzeylere dokunduğunda ardından kirlenmiĢ yüzeye temas eden 

kiĢiye virüs bulaĢabilir bu yüzden yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Virüs plastik ve paslanmaz çelik 

gibi yüzeylerde 2 ila 3 gün yaĢayabilir. Virüs en çok semptomları olan kiĢilerden yayılmaktadır. 

Hiçbir belirti göstermeyip yine de enfekte olmuĢ kiĢiler asemptom denilmektedir ve bu kiĢiler virüsün 

yayılımı oldukça artırmaktadır.(Webmd 2020) 

AraĢtırmacılar, ortalama olarak, Covid-19 olan bir kiĢinin onu 2 ila 2,5 kiĢiye bulaĢtırabileceğini 

söylemektedir. Bir çalıĢma, bu sayının daha da yüksek olduğunu ve bir hasta kiĢinin 4,7 ila 6,6 kiĢiyi 

enfekte ettiğini söylemektedir. Grip ile karĢılaĢtığında grip olan bir kiĢi ortalama 1,1 ila 2,3 kiĢi arasında 

kiĢiye bulaĢtırabileceğini söylenmektedir. Yani görüldüğü üzere Covid-19 yayılım hızı grip den daha 

fazla olduğu bilinmektedir.( Webmd, 2020) 

Covid-19‘a karĢı alınabilecek önlemler vardır. Bu önlemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

 Uygun maske kullanımı 

 KiĢiler arası 1,5 m mesafe 

 Elleri ve yüzeyleri dezenfekte etmek 
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 Kendini iyi hissetmeyen kiĢiler kendilerini izole etmelidir. 

Ancak bu önlemler uygulandığı sektöre ortam ve ortamdaki virüs yüküne bakıldığında önlemler 

kurala dönüĢmekte ve aynı eylem sıklaĢtıkça bir kültür oluĢturma gerekliği doğmaktadır. 

Sivil havacılık tarihinde birçok krizle boğuĢmuĢtur. Bunlar 11Eylül saldırıları, 2008 Dünya 

Ekonomik Krizi, Sars-Ebola Salgımı ve son olarak da Covid-19 pandemisi olmuĢtur. 

Sivil havacılık tarihinde en büyük değiĢim 11 Eylül saldırıları le gerçekleĢmiĢtir. Birçok kural 

yeniden yazılmıĢ bir tren ya da otobüs yolculuğundan farklı olmayan uçuĢ kuraları yerine daha katı ve 

sert güvenlik tedbirleri getirilmiĢtir. 

2008 Dünya Ekonomik Krizi Dünya‘da birçok büyük havayolun batmasına neden olmuĢtur. 

Centralwings, Northwest Airlines, Macedonian Airlines. Mexicana, Japan Airlines, Athens Airways, 

Atlantic Souththeast Airlines, Spanair, Malev Saha Airlines, Air Berlin gibi birçok havayolları 

ekonomik kriz sonrası iflastan kurtulamamıĢlardır.  

Sars virüs salgını Kasım 2002 Temmuz 2003 tarihlerdi arasında etkili olmuĢtur. Havayoluyla birçok 

ülkeye yayılmıĢtır. En fazla Honkong, Vietnam, Singapur ve Kanada olmak üzere 37 ülkeyi etkisi 

altına almıĢtır. Havayollarını olumsuz Ģekilde etkilemiĢtir. Bunlardan hiçbiri 2019 yılınca Çin‘de 

ortaya çıkan Covid-19 kadar etkili olmamıĢtır. Hem uzun sürmesi pandeminin hem de sivil havacılık 

sektörünün buna hazırlıksız yakalanması sivil havacılığa eĢi benzeri görülmemiĢ bir krizin içine 

sokmuĢtur. 

Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü gün olan 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 

salgınını pandemi ilan etmiĢtir. Bu tarihten itibaren tüm dünyada tedbirler alınmıĢtır. Havacılık durma 

noktasına gelmiĢ hatta bazı destinasyonlarda uçuĢlar durmuĢtur. 
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ġekil 1. Havacılık Tarihinde YaĢanılan Krizler 

(Kaynak: SHGM-a, 2020) 
 

Tabloda da görüldüğü üzere 2001 yılında yaĢanan 11 Eylül saldırıları sonucunda 0,2 milyon uçuĢ 

kaybı olurken bir önceki uçuĢ sayısına ulaĢmak 1,5 yıl sürmüĢtür.2008 Dünya ekonomik krizinden 

sonra 0,6 milyon uçuĢ kaybı olurken 2008 yılındaki uçuĢ sayısına ulaĢmak 8 yılı bulmuĢtur.  

Covid-19 ise havacılık tarihinde eĢi benzeri görülmemiĢ bir krize neden olmuĢtur. 2020 yılında 6 

milyon uçuĢ kaybına neden olurken 2019 yılındaki uçuĢ seviyelerine ne zaman gelinebileceği tahmin 

edilememektedir. 

Bu konuda Eurocontrol yapmıĢ olduğu tahminler göre; 

 1.senaryo: AĢılama 2021 yazıda istenilen seviyeye gelirse uçuĢ trafiği 2024 yılında 2019 

seviyelerine dönebilir. 

 2. senaryo: AĢılama 2022 yazında istenilen seviyeye gelirse uçuĢ trafiği 2026 yılına 2019 

yılındaki seviyelere ulaĢabilir. 

 3. senaryo: AĢılma 2023 yazından istenilen seviyeye gelirse uçuĢ trafiği 2029 yılında 2019 

yılındaki seviyeye gelebilir.  
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ġekil 2.Hava Trafik Grafiği 

(Kaynak: SHGM-a, 2020 )              

 Eurocontrol uçuĢ verilerine göre; 2020 Ocak ayında bir önceki yıla göre her hangi bir değiĢim 

olmazken, Ģubat ayında %1‘lik bir artıĢ yaĢanmıĢ 2020 Mart ayında Covid-19 ile ilgili dünya da 

alınan tedbirler ve uçuĢ yasaklarının etkisiyle %41 bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. UçuĢlarda en büyük düĢüĢ 

%88 ile Nisan 2020 yılında yaĢanmıĢtır. Sonra ki zamanlarda yavaĢ yavaĢ toparlasa da 2019 uçuĢ 

sayısına ulaĢmak ve sivil havacılık sektörünün toparlanması en iyi tahmine göre 2024 en kötü 

senaryoya göre 10 yılı bulup 2029 yılında eski haline dönüleceği tahmin edilmektedir. (SHGM-b, 

2020)  

IATA‘nın 77‘nci Yıllık Genel Kurulu ve Küresel Zirvesi 2021 Ekim ayında gerçekleĢmiĢtir. Zirvede 

açıklama yapan IATA Genel Müdürü Willie Walsh‘ın tahminleri umut vaad etmektedir. 2021 yılının 

sonuna gelindiğinde sektör  51,8 milyar dolar zararla kapatacak olup oluĢturulan yeni kültürle 2022 

yılında 11,6 milyar dolara düĢmesi bekleniyor. (IATA-a ,2021) 

Yolcu talebinin 2019 yılına göre 2021‘de yüzde 40‘a, 2022 yılında ise yüzde 61‘e çıkması 

bekleniyor. Yolcu sayısının 2021‘de 2,3 milyara, 2022‘de 3,4 milyara çıkma beklentisi var. Yolcu 

sayısının 2019‘da 4,5 milyar ulaĢtığı dikkate alınırsa 2023‘te salgın öncesi rakamlara eriĢilmesi 

bekleniyor. 
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Ayrıca 2021‘de iç hat uçuĢ talebinin 2019 seviyesinin yüzde 73‘üne, 2022‘de ise yüzde 93‘üne 

ulaĢması bekleniyor. Sıkıntı iç talepten ziyade sınırlara bariyer ören devletler  

sebebiyle dıĢ talebin artmamasında yaĢanıyor. 2021‘de uluslararası talebin 2019 yılı seviyelerinin 

%22‘sine, 2022‘de yüzde 44‘üne çıkması tahmin ediliyor. 

Yeni oluĢturulan Covid-19 kültürüyle iç hatlarda eski uçuĢ sayılarına dönüĢ tahminden daha kısa 

sürede gerçekleĢecek. DıĢ hatlardaki artıĢ için ülkelerin sınırlarında ki kısıtlamaların kalkması 

gerekmektedir. 

4. Havacılık Endüstirisinde Yaratılan Pandemi Kültürünün DeğiĢim Yönetimi Açısından 

Ġncelenmesi 

Covid-19 pandemisiyle birlikte değiĢim ve dönüĢüm hızlı Ģekilde gerçekleĢmekteydi. Virüs yükünün 

fazla olduğu hizmet sektörü, kapatmaların yaĢanmasıyla birlikte havacılık sektörü devamlılığını 

süründürebilmek için değiĢmek zorundadır. Covid-19 bulaĢma riskinden dolayı hoĢnutsuzluk 

yaratmıĢtır ve durumu en az hasarla atlatabilecek öneriler üretmiĢlerdir. 

Uçakların yerde kalması havacılık iĢletmelerinin üzerinde baskı yaratmaktaydı ve değiĢim 

yönetiminin gerekliklerinde olduğu gibi covid-19 pandemisinin getirdiği değiĢiklikler havacılık 

sektörünün dengesini bozarak ve yeni bir denge sağlamayı gerekli kılmaktadır. 

Örgütsel değiĢim içsel ve dıĢsal koĢulların zorlanmasıyla gerçekleĢmektedir. Bu gibi durumlarda 

değiĢim karĢımıza çözüm olarak çıkmaktadır. Sivil havacılıkta Covid-19 örgütlere değiĢimden baĢka 

bir yol bırakmamıĢtır. Covid-19 öylesine güçlü bir etki yaratmıĢtır ki sivil havacılığının eski düzende 

ayakta kalması mümkün değildir. Gerek havacılık otoriteleri, gerekse havayolları ve havalimanları 

hepsi değiĢim sürecine girmiĢleridir. Hepsi ayakta kalabilmek için yeni uygulamaları hayata 

geçirmiĢtir. 

Bu değiĢimin baĢarılı olabilmesi için bir takım temel özellikler vardır. Bunlardan ilki; 

Etkin değiĢim için çok yönlülük Ģarttır. Sivil havacılıkta da değiĢim her alanda gerçekleĢmiĢtir. 

Havayolları havalimanları ve tüm paydaĢlar değiĢi gerçekleĢtirmiĢtir. 

DeğiĢim örgüt içinden yukarıdan aĢağı Ģekilde gerçekleĢir. Sivil havacılıktaki değiĢimde önce 

otoritelerden baĢlamıĢtır. 193 ülkenin üyeliğiyle gerçekleĢtirilen, uluslararası sivil havacılık 
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faaliyetlerini düzenlemek ve güvenli hale getirmek ve havacılık standartlarını belirlemek için BM‘nin 

çatısı altında BirleĢmiĢ Milletlerin yasal havacılık organı olarak kabul edilen ICAO, Covid-19 ‗nun 

etkilerini azaltmak için her düzeyde uygun planlama ve eylemi sağlamak amacıyla havacılığa özgü 

kılavuzlar ve tek bir kaynağın geliĢtirilmesi için çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda, ICAO halka açık web 

sitesinde bir Covid-19 Sayfası geliĢtirmiĢtir. Ayrıca devletlere, küresel hava kargo tedarik zincirinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve ilaç ve solunum cihazları, maskeler ve diğer sağlık ve hijyenle ilgili 

ürünlerin mevcudiyetini sürdürmek için hava yoluyla taĢınmasının serbest bırakılması ve gümrük 

iĢlemlerinin hızlandırmak için ilgili ICAO Ek-9 KolaylaĢtırma hükümlerini uygulamalarını 

söylemiĢtir.(ICAO, 2020) 

Bir diğer havacılık otoritesi olan IATA (Uluslararası Hava TaĢımacılığı Birliği) havayollarının üye 

olduğu ticaret birliğidir. 290 üyesi vardır. Havayollarının alması gereken Covid-19 tedbirlerini de 

belirlememektedir .(IATA, 2021) 

DeğiĢimde kiĢisel boyut önemlidir. Örgüt üyelerinin değiĢimi kabul etmezse değiĢim gerçekleĢmez. 

Sivil havacılıktaki değiĢime bakıldığı zaman bütün üyelerin katılımı ile bir değiĢim 

gerçekleĢmektedir. Hiç kimse bu değiĢime direnç göstermemektedir. Sivil havacılıktaki değiĢimler 

havacılığın her kesimim tarafından kabul görmüĢ ve benimsenmiĢtir. Havacılık sektöründe ilk ve en 

önemli kural güvenlik ve emniyet olduğu için çalıĢanların bu değiĢime daha kolay uyum sağlaması 

için personelin Covid-19 vb. virüs salgınları halinde kiĢisel korunma ve yolcu ile temaslarını ne 

Ģekilde sağlayacaklarına iliĢkin hijyen, enfeksiyon kontrol önlemleri eğitimi, Covid-19 hastalığı 

bulaĢma yolları, el hijyeni, kiĢisel koruyucu ekipman kullanımı konularında eğitimleri online/uzaktan 

vb. ortamda veriliĢtir 

Bazı değiĢimler zaman içinde olurken bazı değiĢimler aniden olmaktadır. Covid-19 krizi de 

beklenmeyen bir zamanda baĢladığı için sivil havacılıkta köklü ve radikal değiĢimlere neden 

olmuĢtur. 

Örgütsel değiĢiminde örgütlere hızla değiĢen çevre olaylarına karĢı ve belirsizliğe cevap verme uyum 

sağlanma yeteneği kazandırılmalıdır. Pandeminin baĢında havacılık sektörünün böyle bir salgına 

hazır olmadığı anlaĢılmıĢtır. Büyük bir krize neden olmuĢtur. Tüm bunların yeniden yaĢanmaması 

için salgın kültürü benimsenmelidir. 

  

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
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4.1. Covid- 19 DeğiĢim Nedenleri 

Covid-19 ile kültürel açıdan değiĢim yaĢanmıĢtır. Ġnsanlar artık yenidünya düzeninde temas 

durumunu en aza indirmek istemekledirler. Daha az temas la sosyal düzende var olmak 

istemektedirler. Sivil havacılık sektörü içinde aynı Ģey geçerlidir. Yolcular temassız Ģekilde yolculuk 

yapmak istemektedirler buda bahsettiğimiz değiĢimleri doğurmuĢtur. 

Azalan yolcu talepleri, alınan önemler ve getirilen kısıtlamalar sivil havacılıktaki değiĢimi artık 

zorunlu kılmıĢtır. 

Örgütsel değiĢimin nedenlerinden biri de değiĢen Pazar koĢullarıdır. Sivil havacılıkta Covid-19 

salgınıyla birlikte yasaklar yaĢanmıĢ olsa bile insanlarda uçmak istememiĢlerdir. Sivil havacılık 

pazarında iĢler tamamen değiĢmiĢtir. Havayolları ve havalimanları rekabete devam edebilmek ve 

yeniden yolcuyu uçmaya ikna etmek için reklamlarda hijyen vurgusu yapılmaya baĢlandı. Covid-19 

ile birlikte havayollarında ve havalimanlarında hijyen değiĢimi Ģu Ģekildedir.(Macit A, Macit D, 

2020:108).) 

 Uçağa biniĢte ve uçaktan iniĢte yolcunun temas etiği her yüzey dezenfekte edilmektedir. 

 Her uçuĢ öncesi uçaklarda detaylı bir temizlik yapılmaktadır. 

 Havalimanları sürekli dezenfekte edilmektedir. 

 Yolcu ve bagajlara yakın temasta çalıĢacak olan personel için koruyucu ekipmanlar iĢverenler 

tarafından karĢılanır ve bu ekipler personel tarafından görev sürecinde kesintisiz 

kullanmalıdır. 

 Personelin görev mahallerinde bağlı bulunduğu iĢveren tarafından el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

 Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yayınlamıĢ olduğu ‗Havaalanı Pandemi 

Tedbirleri Ve Sertifikasyonu Genelgesi‘ ile havalimanlarını Covid-19 virüsüne karĢı 

sertifikalandırıyor. Bu sertifika ile havalimanları aĢağıdaki tedbirleri uygulamaktadır ( 

SHGM-c, 2020) 

 Havayolları ikram servislerinde tek kullanımlık ürünler tercih etmektedirler. 
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 Battaniye yastık gibi yolculukta kullanılan tekstil ürünleri 4 saatten kısa süren yolculuklarda 

verilmemektedir.  

 Havayolları yolcularını hijyen kiti dağıtmaktadır. 

Alınan tüm bu önlemlerde uçaklardaki ve havalimanındaki Covid-19 bulaĢ riskini en aza indirmek 

istenilmektedir. Yolcuların kendini güvende hissederek yeniden uçmak için istek duymaları ve 

taleplerin artması hedeflenmektedir. 

4.2. Sivil Havacılıkta YaĢanılan DeğiĢim Konuları 

Sosyal anlamda sivil havacılıktaki Covid-19 değiĢimleri; 

 Covid-19 sivil havacılık için getirdiği birçok değiĢim sosyal alanda yaĢanmıĢtır. Havayolları ve 

havalimanlarının yaĢadığı değiĢim Ģunlardır; 

 Yer hizmetleri çalıĢanları için maske takmak zorunlu ve check-in masalarında Ģeffaf bir 

bariyer kurulmuĢtur. 

 Sıra beklenmesi gereken yerlerde gerekli sosyal mesafe için etiketler yapıĢtırılmıĢtır. 

 Boarding sırası beklerken küçük gruplar halinde uçağa alınmaktadır. 

 Kabin ekipleri maske takmak zorundadır aynı Ģekilde yolcularda maske takmak zorundadır. 

 Uçağa yolcu almaya baĢlanırken en arka sıradaki yolcudan baĢlanmaktadır. 

 Uçaktan iniĢte en ön sırada oturan yolcudan baĢlanıp sırayla sosyal mesafe gözetilerek 

inmeleri gerekmektedir. 

 Havaalanı kullanacak yolcuların koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. 

 Riskli bölgelerden gelecek yolcular için sağlık otoritelerinin belirlemiĢ olduğu tedbirlere 

ilaveten teması minimuma indirmek amacıyla, fiziki Ģartların elverdiği durumlarda diğer 

yolculardan farklı giriĢ çıkıĢ noktaları kullanımı sağlanmaktadır. 

 Havaalanına ait tüm tesisler ve terminal binasında en az 1 metre olacak Ģekilde sosyal 

mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınmaktadır. 
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 Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde yolcu olmayanların 

(karĢılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına giriĢlerine izin verilmez. Terminal giriĢ kapılarında 

yolculara bilet kontrolü yapılarak bileti olmayanlar terminale alınmamaktadır. 

Teknolojik anlamda sivil havacılıktaki Covid-19 değiĢimler Ģunlardır. 

 Havaalanını kullanacak yolculara termal kamera veya temassız ısıölçer ile yolcuların ateĢleri 

ölçülmektedir. 

 Yolcuları online check-in yönlendirme yapılmaktadır.  

 Kioks cihazlarının kullanımı için yönlendirme yapılmaktadır 

 Temassız boarding yapılmaktadır 

 Uçaklarda hepa filtre ile sürekli havalandırma yapılmalıdır. Hepa filtresi havadaki 

partiküllerin %99.97 ye kadar süzmektedir. 

 UçuĢ öncesi aĢı kartı ya da ülkemizde HES kodu istenilmektedir. 

 Biometrik kameralarla güvenlik taraması yapılmaktadır. 

 Bütün bu bilgilerin ıĢığında pandeminin daha ne kadar süreceği bilinememektedir. Sivil 

havacılık sektörü Covid-19 pandemisinden dolayı köklü bir değiĢim yaĢamıĢtır. Bu dönemde 

akıllı havalimanlarının önemi anlaĢılmıĢtır. Self olarak bütün yolcular hiçbir çalıĢan ile 

etkileĢime geçmeden uçağa binebilme imkânı sağlayan akıllı havalimanlarında temas oranı ve 

Covid-19 bulaĢ riski en aza inmektedir. Güvenlikten geçerken akıllı biometrik kameralarla 

güvenlik taraması yapılırken online check-in ve temassız bagaj tesliminden sonra temassız 

boarding ile kiĢilerle karĢılaĢmadan her iĢlem kolaylıkla halledilebilmektedir. 

Ekonomik anlamda sivil havacılıktaki Covid-19 değiĢimler Ģunlardır. 

 Bilet satıĢ noktaları ve uçak içi satın almalarda nakit para kabul edilmemektedir. 

 Havayollarının gelir kalemlerinde değiĢimler yaĢanmıĢtır. Kargo taĢımacılığı yapan 

havayollarının kargo geliri artmıĢtır. Pandemi ile birlikte atan kargo uçuĢları havayollarının 

küresel etkileri yoğun Ģekilde hissedilen olağanüstü bu süreçte, hem tedarik zincirinde 
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oluĢabilecek aksamaların önüne geçebilmek, hem de hayati önem taĢıyan sağlık taĢımalarını 

gerçekleĢtirebilmek için bazı yolcu uçakları kargo uçaklarına dönüĢtürülmüĢtür.(aa,2020) 

 Salgın döneminde KLM, Avianca Havayolları gibi havayolları çalıĢanların sözleĢmesini iptal 

ederek iĢten çıkarmıĢtır. Türk Hava Yolları, Katar ve Delta Havayolları gibi büyük 

havayolları çalıĢanlarını ücretsiz izne çıkarmıĢtır.(Airport, 2020) 

 IATA Nisan 2020 verilerine göre havacılık sektöründe 25 milyon kiĢinin iĢsiz kalabileceği 

söylemiĢtir. ĠĢletmeler maliyet düĢürdüğü halde ciddi bir borç yükünün altına girmiĢtir. 

(IATA-a, 2020) 

 McKinsey and Company Ģirketinin yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre Covid-19 pandemisinden 

en çok etkilenen sektör havacılık sektörü olmuĢtur. ÇalıĢmaya göre %40 ticari havacılık ilk , 

%36 havacılık seyahati sektörü ikinci sırada yer almaktadır.(Craven, Singhal ve Matthew, 

2020, 73-76). 

Ekonomik anlamda Ģirketler çok zor duruma düĢmüĢlerdir. 

5.Havacılık Endüstirisinde Yaratılan Pandemi Kültürü 

Sivil havacılıkta yaratılan pandemi kültürü çok önemlidir. Uçakta ve terminalde yolcu ve havacılık 

çalıĢanları bir saatten fazla kapalı alanda kalmaktadır. Bu kadar uzun süre kapalı alanda kalan kiĢiler 

aĢırı virüs yüküne maruz kalmaktadır. Yolculuklar uluslararası da olabildiği için virüsün yayılma hızı 

artmaktadır. Bu yüzden havacılıkta oluĢturulan Covid-19 kurallarına hem yolcular hem de çalıĢanlar 

uymak zorundadır.  

Havacılık endüstrisi pandemi kültürü yaratmak zorundadır çünkü havalimanları kitle sağlığını 

etkileyecek yüz yüze hizmetin sunulduğu yerlerdir. Ülkemizde 27 Mart 2020 tarihinde 

CumhurbaĢkanının kararıyla tüm dıĢ hat uçuĢları durmuĢtur. Ġç hat seferleri bazı istisnalar hariç 

durmuĢtur. Sadece kargo uçuĢları istisnai kapsamda tutulmuĢtur.(Shgm-d, 2020). Yurt dıĢında olan ve 

sağlık hizmeti alamayan birçok vatandaĢımız ülkemize getirmek için uçuĢlar düzenlenmiĢtir. Türkiye 

olarak Dünya‘nın birçok ülkesine tıbbı malzeme yardımı yapılmıĢtır. Bunların hepsi hava kargo ile 

gönderilmiĢtir. Aynı Ģekilde aĢıların da nakli için hava kargo kullanılmıĢtır. Görüldüğü üzere tüm 

dünya kapanma yaĢarken havacılıkta tam anlamıyla bir kapanma söz konusu olamaz günümüz 
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dünyasında havacılık ve uçmak artık bir zorunluluktur. Bu yüzden sivil havacılıkta yeniden bu 

krizlerin yaĢanmaması adına bu Ģirketlerin ve havalimanlarını pandemi planları olmalıdır. 

Havacılık sektörü Covid-19 kültürüyle yolculara karĢı olan uygulamalarını gerçekleĢirken havacılık 

sektörünün makro boyutta önlemler alması pandemi süreci gerçeklerini stratejik boyutta 

içselleĢtirmesi gerekmektedir. Gerek istihdamda gerek maliyetler gerekse uçakların ve terminallerin 

kullanılmasıyla ilgili Covid-19 la oluĢan pandemi kültürünü tüm süreçlerine uygulamalarıdır. 

AĢağıdaki tabloda Covid-19 öncesi ve sonrasındaki süreç havalimanları, havayolları ve havacılık 

endüstrisi açısından değerlendirilmiĢtir. 

                                         ġekil.3 Covid-19 Öncesi ve Sonrası Havacılık 

  Ġġ BĠRĠMĠ COVĠD ÖNCESĠ 
COVĠD-19 SÜRECĠ 

                                                 H
A

V
A

L
ĠM

A
N

I 

Giden Yolcu 

Birimi 

OnlineCheck-in 

yönlendirmesi tavsiyesi 

Online Check-in zorunluya 

yakın bir uygulama olması 

 

Güvenlik kontrolü  

Güvenlik kontrolü, sosyal 

mesafe ve maske kontrolü 

 

AteĢ ölçümü, termal tarama 

 

Ülkemizde uçuĢ öncesi HES 

kodu istenilmektedir. 

 

DıĢ hatlar uçuĢ öncesi aĢı kartı 

sorulmaktadır. 

 

Yolcu dıĢı refakatçilerde 

terminal binasına 

alınmaktadır. 

Yolcu dıĢında kimse terminal 

binasına alınmamaktadır. 

 

Kabin bagajı izni 

Ġstisnalar dıĢında kabine bagaj 

alınmamaktadır. 

 

BiniĢ Kartı, Kimlik Kontrolü 

Temassız kimlik kontrolü, 

elektronik biniĢ kartı 

 

Normal süreç 

Sağlık ve güvenlik bildirimleri 

 

KÖPRÜ 

Normal süreç 

Sosyal mesafe korunarak 

uçağa biniĢ, maske kontrolü 
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Normal süreç 

Belli kurallar Ģeklinde koltuk 

numarasına göre uçağa 

alınması. 

 

LOUNGE 

SALOLARI 

Normal süreç Ġç hat loungeları kapanmıĢ 1 

tek dıĢ hat lounge ı hizmet 

vermiĢtir. 

 

Taze sunum ikramlar, 

Yeme içme usulü 

kısıtlamalara uygun Ģekilde 

yapılmaktadır. 

 

 Gazete, dergi servisi 

yapılırken, 

Gazete ve dergi servisi 

yapılmamaktadır. 

 

                 H
A

V
A

Y
O

L
U

 

BĠLET SATIġ Kredi kartı ve nakit ile ödeme 

Sadece kredi kartı  

 

  

Bilet kuralları kapsamında 

bilet iptal edilebilmesi 

Bilet iptallerinde esneklik 

 

UÇAK ĠÇĠ 

ĠKRAM 

Her Ģirket kendi kurallarını 

uygulamaktaydı. 

Kısa mesafeli uçuĢlarda ikram 

kaldırılmıĢtır. 

 

TEKSTĠL 

ÜRÜNLERĠ 

Battaniye ve yastık hizmeti 

verilmekteydi. 

Uçak içi battaniye ve yastık 

verilmesi durdurulmuĢtur. 

 

UÇAĞA BĠNĠġ Herhangi bir uygulama 

yoktur. 

En arka sırada oturan 

yolcudan itibaren uçağa alım 

yapılmaktadır 

MASKE 

Herhangi bir uygulama 

yoktur. 

Bütün çalıĢanlar için maske 

takmak zorunluluktur. 

 

OTURMA 

DÜZENĠ Herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Orta koltuk boĢ olacak Ģekilde 

oturma düzenine geçilmiĢtir. 

 

UÇAKTAN 

ĠNĠġ Herhangi bir kısıtlama yoktur. 

En öndeki yolcudan 

baĢlayarak sırayla uçaktan 

inilir. 

UÇAKLAR 

Rutin temizlik uygulamaları 

vardır. 

Her uçuĢ öncesi detaylı 

dezenfekte iĢlemleri 

uygulanmaktadır. 

 

HAVACILIK  

ĠġLETMERĠ 

YÖNETĠMĠ                                                  

ÇALIġMA 

Saatleri Tam zamanlı çalıĢma 

Esnek ve uzakta çalıĢma 

sistemleri 

 

KÜÇÜLME 

Tam maaĢ 

Belli oranda kesintili maaĢlar 

verilmektedir. 

Kısa ÇalıĢma ödeneği yoktu. 

ÇalıĢanlar maaĢlarını kısa 

çalıĢma ödeneğinden aldılar 
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  ĠĢten çıkarılmalar artmıĢtır 

GELĠRLER Yolcu gelirleri fazla 

Kargo gelirleri artmıĢtır. 

 E
N

D
Ü

S
T

R
ĠS

Ġ H
A

V
A

C
IL

IK
 

YOLCU 

SAYISI 2,4 milyar yolcu(2019) 

728 milyon yolcu(2020) 

 

UÇAKLAR Uçaklar havadayken 

Apronda parka çekildiler. 

 

    

Bazı yolcu uçakları kargo 

uçağına dönüĢtürüldü. 

 

DUTY FREE 

Açık 

 

Kapalı 

 

UÇAK 

ÜRETĠM 

Normal seviyede devam 

etmiĢtir. 

Uçak üretimi durmuĢtur, 

sipariĢ veren havayolları 

uçakları almamıĢtır. 

 

LEASĠNG 

Normal faaliyetlerine devam 

etmiĢtir 

ġirketlerin filoları yerde 

kalmıĢtır. Leasing süreçlerinin 

yeniden yapılandırılması talep 

edilmiĢtir 

 

Uçak Bakım 

Normal periyodlarda 

bakımlar devam etmiĢtir. 

Uçak bakım periyotları uçak 

 üreticiler tarafından 

uzatılmıĢtır. 

 

 

Covid-19 öncesi online check-in iĢlemleri için herhangi bir yönlendirme yapılmazken Covid-19 

sonrası yolcu bilgilendirme ve yönlendirmeleri artmıĢtır. 

Havaalanına giriĢ sırasında Covid-19 öncesi sadece güvenlik kontrolünden geçerken Covid-19 

sonrası güvenlik kontörlerine ek olarak termal ateĢ ölçüm cihazları ile ateĢ ölçümü, kullanılan tepsi ve 

cihazların sürekli dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kontrolü ve yolcu dıĢında kimsenin 

havalimanına alınmaması gibi uygulamalar gelmiĢtir. 

Uçağa biniĢ sırasındaki güvenlik kontrollerinde Covid-19 öncesi yalnızca sıvılar, metal eĢyalar ve 

elektronik eĢyalar kontrol edilirken Coovid-19 sonrası bunlara ek olarak maske, sosyal mesafe ve 

temassız kimlik ve biniĢ kartı kontrolü yapılmaktadır. 

Yolcu köprülerinde Covid-19 öncesi herhangi bir uygulama yokken Covid-19 sonrası sosyal mesafe 

korunarak uçağa biniĢ, maske kontrolü ve hastalık belirtileri gösteren kiĢilerin yolcu köprülerinden 

çıkarılıp sağlık birimlerine sevki gibi uygulamaları vardır. 



391 
 

YaĢanılan bu krizden sadece havayolları ve havalimanları etkilenmemiĢtir. Uçak üreticileri, ikram 

Ģirketleri, uçak motor imalatçıları, teknik bakım Ģirketleri gibi birçok Ģirket etkilenmiĢtir. ġirketler bu 

krizden kurtulabilmek için önce çalıĢanları ücretsiz izne çıkarmıĢtır ancak bunun yetmemesi üzerine 

maaĢlarda belirli kesintilerle indirime gitmiĢler son çare olarak iĢten çıkarmalar yaĢanmıĢtır. ġirketler 

devletlerden destek istemiĢlerdir. Vergilerin alınmaması, kredi imkânı gibi desteklerle ayakta 

kalmaya çalıĢmıĢlardır. Ülkemizde birçok Ģirket çalıĢanı kısa çalıĢma ödeneğinden yararlanarak 

maaĢlarını almıĢlardır.  Tüm bunların yeniden yaĢanmak adına artık her iĢletme kendi pandemi 

kültürünü oluĢturmalıdır. Covid-19 ne ilk ne de son pandemi olacaktır. 

2020 yılında 42 havayolu Ģirketi iflas etti. Devletler bayrak taĢıyıcı havalimanlarını kurtarmak için 

hibe ya da havayollarına ortak olmuĢlardır. Almanya, Ġspanya bunlara örnek olarak verilebilir.  

Havalimanları için de durum farklı değil Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI)  193 havalimanı 

iĢletmesinin iflas edebileceği söylemektedir.(Köfteoğlu, 2021) 

Pandemi döneminde uçak üreticileri baĢta Boeing ve Airbus olmak üzere üretimlerini kıstılar. 

ÇalıĢanları eve gönderdiler. Üretilen uçakları da havayolu Ģirketleri almak istemediler gelecek 

belirsizliği yüzünden almak istememiĢlerdir. Hukuki sorunlarla da boğuĢan fabrikalar 2 yıl sonunda 

yeni rahatlamaya baĢlamıĢlardır.(Cebeci, 2021). 

Covid-19 pandemisinin ne zaman son bulacağı konusunda net bir açıklamaya ulaĢmak mümkün 

değildir. AĢının bulunması ile umutlanma olsa da aĢılama hızı, bazı ülkeleri aĢıya ulaĢamama 

durumumu ve sürekli yeni varyantların çıkmasından dolayı pandeminin ne zaman son bulacağı 

bilinememektedir. 

Toplumsal bağıĢıklık kazanılmadığı sürece yeni varyantlar ortaya çıkmıĢtır. En son Kasım 2021‘de 

Omicron varyantı ortaya çıkmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre Güney Afrika da 

ortaya çıkan bu varyant hızla diğer ülkelere de yayılmaktadır ve diğer varyantlara göre çok daha hızlı 

bulaĢtığı bilinmektedir. Türkiye dahil birçok ülke Güney Afrika ülkelerine uçuĢları 

durdurmuĢtur.(DSÖ, 2021) 

Tüm bunlarla birlikte artık sivil havacılıkta yeni bir salgın kültürü oluĢmuĢtur. Bu uygulamalar 

zorunluluk halinden çıkıp artık herkesin benimsediği kurallar haline dönüĢmüĢtür. Covid-19 kaynaklı 

bu değiĢimin artık havacılıkta bir kültür haline gelmiĢtir ve sivil havacılığın bir parçası haline 
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dönüĢmüĢtür. Sivil havacılığının sürdürülebilir olması için bütün havacılık paydaĢları bu yeni kültüre 

uyum sağlayarak ortak hareket etmelidirler. 

Sonuç 

                                                                                                
Genel olarak değiĢimin kaçınılmaz olduğu zamanlarda insanlar değiĢim araçları bulmak zorunda 

kalmıĢlardır. Ġnsan davranıĢları üzerinde kültürün etkisi kanıtlandığı için örgütler önce kültürlerini 

değiĢtirmekle iĢe baĢlarlar. Fakat bu sanıldığı kadar kolay değildir. Her değiĢim bir dirençle 

karĢılaĢır. KiĢiler ya da örgütler kendi lehine olmayacağını düĢündüğü her değiĢime direnç 

gösterebilirler. Bu yüzden örgütleri değiĢime ikna etmek için o değiĢimin kendi yararına olacağına 

inanmaları gerekmektedir. Covid-19 sivil havacılıkta iĢlerin yapılma Ģeklini değiĢtirmiĢtir. Sivil 

havacılık sektörü ayrı ayrı birçok örgütten oluĢmaktadır. Bunlar havacılık otoriteleri, havaalanı 

iĢleticileri ve havayolları olmak üzere gruplandırabilir. Bunlarla birlikte birçok paydaĢ ve yolcularda 

bu örgütlerin bir parçasıdır.            

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektör havacılık sektörü olmuĢtur. Ülkelerin hava 

sahalarını kapatması ve alınan tedbir kararlarıyla uçuĢlar durma noktasına gelmiĢtir. Sivil havacılık 

tarihinde görülmemiĢ bir krizle baĢ baĢa kalmıĢtır. Bu krizden kurtulmak için bulunan çözümler bir 

bir hayata geçilirken de sivil havacılıkta yeni bir kültür oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. 

Havacılıkta yeni kurallar için otoritelerinin önerilerin önce önermesi sonrada havacılık Ģirketlerinin 

bunu uyarlaması gerekmektedir. Covid-19 önlemlerinin havacılık sektörü için alıĢkanlık haline 

gelmesi gerekir buda örgüt kültürüyle mümkündür. 

Yasakların kalkmasıyla gelinen yeni normal dönemle sivil havacılık sektörü de birçok yeni karar 

almıĢtır. Havacılık otoriteleri bütün paydaĢların ortak hareket etmesi için yayınlar yapmıĢ havaalanı 

iĢleticileri ve hava yolları iĢletmeleri yeniden yolcu talebini artırmak ve sektörü ayakta tutmak için 

yeni tedbirleri hayata geçirmiĢtir. Bugün gelindiğimiz noktada bütün değiĢiklikler sivil havacılıkta 

yeni bir kültür oluĢurmuĢ ve sektörün toparlanmasına yardımcı olmuĢtur. Pandeminin ne zaman 

biteceği ön görülememekte ama sivil havacılık yaratılan bu kültürle toparlanmıĢtır. UçuĢ sayıları 

giderek artmakta ve bazı Ģirketler artık kara geçmektedir. 

UçuĢ trafiğine açık her havaalanı için Annex 14 Cilt I‘de belirtilen hükümlere göre havaalanında 

gerçekleĢen operasyonların ve faaliyetlerin tümünü kapsayacak Ģekilde acil durum planı hazırlanması 
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gerekmektedir. Acil durum planlarına ek olarak artık pandemiyide kapsayacak Ģekilde planlamalar 

yapılmaktadır.  

Havacılıkta yaratılan Covid-19la oluĢan pandemi kültürü kalıcı hale gelmiĢ ve sektörün 

toparlanmasında yardımcı olmuĢtur. Bu salgın havacılıkta kalıcı etki bırakmıĢtır. Havacılık sektörü 

büyük kriz yaĢamıĢ olsa da yeni oluĢturmuĢ olduğu kültürle toparlanma sürecine girmiĢtir. 

Bütün bu bahsedilen kurallar 2 yıldır uygulanmaktadır. Havacılık otoriteleri bu kuralların bir kısmını 

kaldırsa bile insanlarda oluĢan tedirginlik ile hizmet sağlayıcılar ve çalıĢanlar tarafından bu kurallar 

benimsenmiĢ olarak devam edecektir. Bu kurallardaki süreklilik kültürün oluĢma Ģeklidir. Dünya 

Sağlık Örgütü açıklamalarına göre Covid-19 son salgın olamayacaktır. Covid-19 salgının salgınların 

en büyüğü olmadığı vaka sayılarına oranla ölüm oranlarının çok yüksek olmadığını ve dünyanın 

baĢına gelen en kötü salgın olmadığını söylemiĢtir. Çok daha ölümcül salgınların gelecekte karĢımıza 

çıkabileceği vurgusu yapmıĢ ve uyarmıĢtır.(NTV,2020). Sivil havacılığın aynı krizi tekrar 

yaĢamamak adına oluĢturulan salgın kültürünü devam ettirmek zorundadır. 

Tüm bu olumsuzluklarla yeniden karĢı karĢıya kalmamak için bütün paydaĢlar değiĢimi iyi 

yönetmelidirler. YaĢanılan mevcut değiĢime ek olarak teknolojiyi daha etkin kullanarak akıllı 

havalimanları inĢa edilmelidir. Uçak iç dizaynları değiĢerek daha otomasyon uçak dizaynları 

yapılabilir. Mevcut dar gövdeli uçaklardaki sık oturma düzeni yerine daha seyrek oturma düzeni 

yapılabilir. Tüm bunlar maliyet artıran faaliyetler olacaktır ama salgınların son bulmayacağı 

düĢünülürse yeniden kriz yaĢamamak adına havacılık endüstrisi bu maliyetlere katlanabilir. Havacılık 

endüstrisi yapacağı bu değiĢimde kullanılacak yolcunun daha bilinçli olması gerekmektedir. Eski 

sosyal alıĢkanlıklarından vazgeçip mevcut teknolojiyi kullanmasını bilen yolculara ihtiyacımız 

olacaktır. Covid-19 pandemisi bütün insanlığın alıĢkanlıklarını değiĢtirmiĢtir. DeğiĢtirmeye de devam 

etmektedir. 
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Özet 

Hatâyî üslubunun içerisinde gruplandırılan ve muhtelif özellikte örnekleri bulunan Penç Motifi, bir 

çiçeğin kuĢ bakıĢı görünüĢünün tam üsluplaĢtırılarak çizilmesiyle elde edilmektedir. ÇalıĢmanın 

amacı, Penç Motifi tasarım ya da analiz sürecinde var olan kanaviçe türlerine (tasar aĢamasında 

baĢvurulan örnek Ģablon) ek olarak Fibonacci sayı (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...) dizisi (Altın Oran) 

kuralına göre hazırlanmıĢ olan Penç Motifi Taslak ġablon Önerisi‘nin değerlendirilmesidir. 

Penç Motifi Taslak ġablon Önerisi genel tasarım planının bir parçası olan tasar eyleminin bütününü 

kapsayan ve tasarımda oran-orantı ilkesinden hareketle Altın Oran prensibine dayalı matematiksel 

değerlerle oluĢturulmuĢtur. Belirlenen bu matematiksel değerlerle, tasarım sürecinin yönetilmesi 

aĢamasında, biçimi/bütünü oluĢturan parçalar üzerinde uyum açısından en yetkin boyutlara 

ulaĢmamız hedeflenmektedir. 

                                                           

48 Bu çalıĢma, 1. yazarın Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Doktora Programında 

yürütülen ―Türk Sanatında Temel Tasarım Öge ve Ġlkeleri Bağlamında Tasarım Sürecine Analitik Model GeliĢtirme‖ adlı 

doktora tezinden türetilmiĢtir. 
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Fibonacci sayı dizisi kuralına göre ölçeklendirilen Taslak ġablon, öğrenme sürecinde biçimi/bütünü 

oluĢturan parçaların dengeli ve doğru yerleĢimine rehberlik eder, biçimi oluĢturan parçalar-bölümler 

arasında kendi içinde dengeli bir ritim oluĢturulmasına öncülük eder, tasarım sürecinde verimli ve 

hızlı bir yapı sağlar, yeni tasarım önerilerinin geliĢtirilmesi aĢamasında benzer çizgilerin birbirleri ile 

orantısal değerler oluĢturulmasını sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Tezyînat, Motif, Taslak, Tasarım, Altın Oran 

 

The Example of Penç: Draft Template Suggestion for the Design Process  

of Hatâyî Style Motifs in Turkish Decoration 

Abstract 

The Penç Motif is grouped within the Hatayi style. The Penç Motif, which has various examples, is 

obtained by drawing a bird's eye view of a flower with full stylization. The aim of the study is to 

evaluate the Penç Motif Draft Template Proposal prepared according to the Fibonacci number 

sequence (Golden Ratio) rule (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...), in addition to (the cross-stitch types 

the sample template referenced during the design phase) that exist in the design or analysis process of 

the Penç Motif. 

Penç Motif Draft Template Proposal was created with mathematical values based on the Golden 

Ratio principle, covering the entire design action, which is a part of the overall design plan, and based 

on the ratio-proportion principle in design. With these mathematical values determined, it is aimed to 

reach the most competent dimensions in terms of harmony on the parts that make up the form/whole 

in the management phase of the design process. 

The Draft Template, scaled according to the Fibonacci number sequence rule, guides the balanced 

and correct placement of the parts that make up the form/whole in the learning process, leads to the 

creation of a balanced rhythm between the parts-parts that make up the form, provides an efficient 

and fast structure in the design process, and develops new design proposals and during the 

development of new design proposals, it ensures that similar lines are proportional to each other. 

Keywords: Decorative, Motif, Draft, Design, Golden Ratio 
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GiriĢ 

ÇalıĢma konumuz kapsamında referans alınan  (Türk Tezyînî San'atlarında Motifler) eserdeki -bir 

çiçeği uslûplaĢtırmak üzere baĢvurulan ve motifin ana iskeletini temsilen kullanılan- kanaviçe 

örnekleri incelenmiĢtir. Ġncelenen örneklerin matematiksel düzen ve oranlamalarla 

iliĢkilendirilmediği tespit edilmiĢtir.  

Tezyînatın temel malzemesi olan bezeme ve süslemede bütünü oluĢturan parçaları (Tanyeli ve Sözen, 

2016: 214-215) ifade eden motifler tarih içerisinde türlü değiĢimlere uğramıĢ olup, resmediliĢleri 

kültürlerin zevk ve estetik kaygıları çerçevesinde ĢekillenmiĢtir. Usta sanatkârların yaĢadıkları 

kültürlerin inanç ve değer yargılarını estetik bir düzen içerisinde aktarma gayretleri üslûplaĢtırma ve 

kullanıĢlarını etkilemiĢtir. Sanatçının kesretten vahdete, yani çokluktan birliğe ulaĢma gayretiyle 

süslemenin ana unsuru olan motifler tabiatın ölçülerine, nispetlerine ve bütünü oluĢturan ana 

karakterlere bağlı kalmak suretiyle titizlikle geliĢim göstermiĢtir. Bu bağlamda motiflerin 

uygulanması planlanan yüzeye göre sadeleĢtirme yahut daha da ince iĢçilik gerektirebilecek düzeyde 

yoğun kullanımını birçok eserde izlemimiz mümkün  (Birol ve Derman, 2004: 13). 

Önerilen Taslak ġablon‘un değerlendirildiği Penç Motifi, bitkisel kaynaklı motif grubu içerisinde 

konumlandırılır ve herhangi bir çiçeğin kuĢbakıĢı görüntüsünün, üsluplaĢtırılarak çizilmesiyle elde 

edilir (Birol ve Derman, 2004: 47). Motifin tasarım sürecine iliĢkin farklı kaynaklarda ortak ifade ve 

Ģekiller tespit edilerek; 

Çiçeğin yaprak sayısına göre Farsça isimler aldığı (yek berk: bir yapraklı, dü berk: iki yapraklı, se 

berk: üç yapraklı, cihar berk: dört yapraklı, penç berk: beĢ yapraklı, ĢeĢ berk: altı yapraklı), aynı 

yönde kıvrılması sonucu beliren dönüĢ hareketinden dolayı çark-ı felek (Birol ve Derman, 2004: 47-

48), yaprak sayısına göre katmanlaĢınca katmerli penç (Özkeçeci, 2017: 42) isimlerini aldıkları ve 

motif iskeletlerinin (herhangi bir ölçeklendirme/oranlama değerleri verilmeksizin) merkez noktası 

aynı iç içe geçmiĢ çemberlerden oluĢtuğu bilgilerine ulaĢılmıĢtır. Söz konusu motifin kaynağına 

iliĢkin çeĢitli yayınlara ulaĢılmıĢ, motiflerin desenlerdeki yerlerine ve vazifelerine göre 

sınıflandırılması (Birol ve Derman, 2004), desen ve kurgu sürecine yönelik örnek Ģablonlar eĢliğinde 

anlatımı (Özkeçeci, 2017), terminolojik sorunu ve analiz örnekleri (Doğanay, 2019), motifin tarihsel 

kökeni ve karakteristik özellikleri (Tavaslı, 2014) incelenmiĢ olup tasarlama sürecine yönelik temel 

çizgi ve karakterlerine sadık kalmak suretiyle matematiksel ve Altın Oran‘a yakın nispetlere 

ulaĢmamıza imkân sağlayacak bir Taslak ġablon geliĢtirilmiĢtir. 
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2.ÇalıĢmanın Problemi 

Tezyînî San‘atlarda tasarım sürecini üç ana konu etrafında sınırlandırabiliriz. Bunlardan birincisi 

tasar eyleminin en temel birimi olan motifler, ikincisi motiflerin kurallı ve anlamlı birlikteliğiyle bir 

araya gelen desenler ve son olarak her iki bileĢenin dengeli kullanımıyla oluĢan kompozisyonlardır. 

Tasarım sürecinin doğru ve kurallı bir biçimde tamamlanabilmesinde motifin tüm parçalarının kendi 

içinde oluĢturduğu nispetler, desen içerisinde estetik bir yerleĢim planın oluĢturulabilmesi ve 

kompozisyonun genel dengesini sağlamada farklı parametre ve yöntemler söz konudur. Bu bağlamda 

referans alınan (Birol ve Derman, 2004) kaynakta incelenen örnekler üzerinde Altın Oran kavramına 

sıklıkla rastlanmaktadır.  

Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu içerisinde yer alan Penç Motifi‟nin üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, 

katmerli ve çark-ı felek türlerinde Altın Orana yakın değerlerin olup olmadığının sorgulanması, 

çalıĢmanın problemini oluĢturmaktadır. Bu probleme bağlı olarak;  

 Penç Motifinin üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, katmerli ve çark-ı felek türlerinin bütünü oluĢturan 

parçalarında Altın Orana yaklaĢıldığı,  

 Önerilen Taslak ġablon örneğiyle motifin iskelet sisteminin sınırlandırıldığı (aynı merkezli 

farklı çaplara sahip) çemberlerin ölçeklendirilmesinde Altın Oranı temsil eden Fibonacci sayı 

dizisindeki sayıların doğru ve estetik sonuçlar sağladığı hipotezlerini ortaya çıkarmıĢtır.  

ÇalıĢmada; Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu içerisinde yer alan Penç Motifi‘nin taslak aĢamasında 

(önerilen Taslak ġablon ile) ulaĢılan çıktıların Altın Oranla ilgisi araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı ―Penç motifi tasarım sürecinde kullanılan çemberlerin ölçeklendirilmesi ve 

motifin kendi içinde oransal değerleri nasıl olmalıdır?‖ sorusuna cevap aramaktır. Tasarım sürecinde 

ihtiyaç duyulan bu (merkezleri aynı iç içe yerleĢtirilen) çemberlerin ölçeklendirilmesi aĢamasında 

öncelikli olarak ilgili alanda birincil kaynak olarak kabul görmüĢ, Ġnci A. Birol ve Çiçek Derman 

tarafından kaleme alınmıĢ Türk Tezyînî San'atlarında Motifler isimli eser içerisindeki penç motifleri 

önerilen Taslak ġablon
49

 bağlamında değerlendirilmiĢtir. Eserde yer alan kanaviçe örnekleriyle ilgili 

                                                           
49

 Taslak ġablon (Draft Template): TDK‘ya göre taslak; ―bir Ģeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü 

bölümleriyle belirten ön çalıĢma‖ olarak, Ģablon ise ―çok kez tekrarlandığından kanıksanmıĢ basmakalıp örnek‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Her iki kelimenin birlikte kullanımı ise ulaĢılan bir fikri ön plana çıkarma aĢamasında genel iĢleyiĢ ve 

düzenin, yapılacak iĢin eksileri veya ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması sürecine kolaylık sağlamak amacıyla farklı 
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(motif çiziminde baĢvurulan Ģablon)  herhangi bir matematiksel ölçeklendirme yapılmaksızın -göze 

hoĢ görülebilecek biçimde/oranlamalarla- çizilmesi hususunda betimsel ifadelere ulaĢılmıĢtır. Tüm 

bu bilgilerden istifade edilerek önerilen Taslak ġablon ile Altın Oran‘a yakın oranlamalarla daha 

estetik çıktılar elde edilmesi hedeflenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın Önemi 

Bu çalıĢma, Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu içerisinde yer alan Penç Motifi‘nin üçlü, dörtlü, 

beĢli, altılı, katmerli ve çark-ı felek türlerinin tasarım sürecine yönelik geliĢtirilen Taslak ġablon ile 

daha estetik ve nitelikli penç motifleri tasarlama noktasında önem taĢımaktadır. 

ÇalıĢmada yanıtı aranan sorular Ģunlardır: Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu içerisinde yer alan 

Penç Motifinin; a) üç yapraklı, b) dört yapraklı, c) beĢ yapraklı, d) altı yapraklı, e) katmerli f) çark-ı 

felek türlerinin tasarım sürecinde kullanılan çemberlerin ölçeklendirilmesi ve motifin kendi içinde 

oransal değerleri nasıl olmalıdır? 

ÇalıĢmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmanın sonucu aĢağıdaki sınırlılıklar içerisinde geçerli olacaktır. 

1) Fibonacci sayı dizisi (Altın Oran) kuralına göre ölçeklendirilen Taslak ġablon Önerisi Türk 

Tezyînatındaki Hatâyî Üslûbu içerisinde yer alan Penç Motifi ile sınırlıdır. 

2) Fibonacci sayı dizisi (Altın Oran) kuralına göre ölçeklendirilen Taslak ġablon Önerisi Türk 

Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu içerisinde yer alan Penç Motifinin üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, 

katmerli ve çark-ı felek türleri ile sınırlandırılmıĢtır. 

3) Taslak ġablon üzerinde çizilmek üzere referans alınan Türk Tezyînî San'atlarında Motifler 

isimli kitapta yer alan penç örnekleri ile sınırlıdır. 

4) Türk Tezyînî San'atlarında Motifler isimli eserde yer alan örnekler referans alınmıĢ olup, Taslak 

ġablon üzerinde Penç Motifi‘nin her bir türü için bir örnek çizilmesiyle sınırlandırılmıĢtır. 

  

                                                                                                                                                                                                    
biçimlerde ölçeklendirilebilen bir yaklaĢım modeli anlamını taĢır. Nitekim Klâsik San‘atlarda birincil kaynak kabul edilen 

Ġnci A. Birol ve Çiçek Derman tarafından yazılan (Türk Tezyînî San'atlarında Motifler) kitapta özellikle hatâyî grubu 

(üslubu) motiflerinin temelini teĢkil eden Penç Motifi‘nin tasarlanma sürecinde önerilen Taslak ġablon önerisine karĢılık 

gelen kanaviçe ifadesi anlam bakımından önerilen yaklaĢım modelinin içeriğini tam manasıyla karĢılamamaktadır.  
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ÇalıĢmada Yöntem ve Araç 

Türk Tezyînî San‘atlarında birincil kaynak olarak kabul görmüĢ Ġnci A. Birol ve Çiçek Derman 

tarafından yazılan (Türk Tezyînî San'atlarında Motifler, 2004) eserde (Penç Motifi‟nin tasarım 

sürecinde motifin iskelet sistemini temsil eden) kanaviçe örnekleri ve mevcut çizimler incelenmiĢ 

olup Fibonacci sayı dizisi esas alınarak Altın Oran prensibine dayalı bir Taslak ġablon 

kurgulanmıĢtır. Tasarlanması planlanan motif türüne göre Ģablonun ölçü ve oranlamaları değiĢkenlik 

göstermektedir. Kurgulanan bu Ģablon Fibonacci sayı dizisinde yer alan 1, 2, 3, 5, 8, 13 sayılarına ―x‖ 

değeri eklenerek ölçeklendirilmiĢtir. Burada bilinmeyeni (x) ifade eden aslında henüz belirlenmemiĢ 

olan ölçü birimi (mm ya da cm) ya da verilen sayıların oransal (taslağın baskı aĢamasında %25, %50 

vb. biçimde ölçeklendirilmesi gibi) değerleridir. Bu değerler Ģablonda yer alan motifin iskelet 

sistemindeki sınırların belirlenmesi aĢamasında istifade edilen çemberlerin çap ölçülerini temsil 

etmektedir.  

Taslak ġablon‘un kurgulama sürecinde öncelikle Penç Motifi‘nin çeĢitlerine göre ölçeklendirilen 

çemberlerin bölünmeleri (açısal değerlerin verilmesi) yahut diğer oranlamalarda kolaylık sağlaması 

için kareli bir zemine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu kareli zeminin ölçüsü ise (Örneğin: 8x çapında 3 

yapraklı bir penç için 8x8 birimden oluĢan kareli bir zemin) tasarlanması planlanan motif türüne göre 

belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde tasarlanması planlanan motif türüne göre, motifin sınırlarının 

belirlenmesi aĢamasında baĢvurulan çemberlerin çap ölçüleri de (kareli zeminin ölçüsüyle paralel) 

değiĢkenlik göstermektedir.   

ÇalıĢma sürecinde görsel verilerin oluĢturulması aĢamasında tüm çizimler dijital ortamda vektörel 

tabanlı bir programda (Adobe Illustrator CC) hazırlanmıĢ olup PNG (Ġng. Portable Network Graph) 

formatında kayıt altına alınmıĢtır.  

Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu Motiflerin Tasarım Sürecine Yönelik Taslak ġablon 

Önerisi: Penç Örneği 

Bir çiçeğin kuĢ bakıĢı görüntüsünün üsluplaĢtırılarak çizilmesiyle elde edilen ve tüveyç (taç) 

yapraklarının sayısına göre muhtelif biçimlerde sınıflandırılan Penç Motifi‘nin (Bkz. Resim ve Çizim), 

ileri derecede bir üslûplaĢtırma söz konusu olduğu için hangi bitki türünden ilham alınarak çizildiği 

kesin olarak bilinememektedir. Ġsimlendirilmesi hususunda ihtilafların tam manasıyla 

çözümlenemediği fakat tarihi kaynaklarda günümüzdeki durumun aksine isimlendirme konusunda bir 
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ayrıma gidilmediği ve çizim biçimi fark etmeksizin her türlü çiçeğin açılmıĢ halini temsilen ―gül‖ 

olarak nitelendirildiği bilgisine ulaĢırız (Doğanay, 2019: 448). 

Motifin ilk örneklerine Antik Mısır, Asur, Ġran medeniyetlerinde rastlandığı bilinmektedir. Ġlk 

örneklerde çanak yaprakları gizlenmiĢ, taç yapraklarının sayıları daha çok altı, sekiz ve katları 

Ģeklinde çizilmiĢtir. Yunan sanatında dört yapraklı ve üsluplaĢtırma da aĢırıya kaçılmıĢ örneklere 

daha çok rastlarken, Roma sanatında yoğun dendanlı dörtlü ve beĢli taç yapraklara dönüĢmüĢtür. 

Uygur eserlerinde daha çok sekiz yapraklı bir kurgulama hâkimken katmerli türdeki örneklerin bu 

dönemde belirgin derecede kendini hissettirmeye baĢladığına Ģahit oluyoruz. Erken dönem Ġslam 

eserlerine gelince dörtlü ve beĢli kurgulamalarla motifin karakteristiğinde farklı bir arayıĢa gidildiğini 

görüyoruz. Selçuklu ve Beylikler eserlerinde hem çanak hem de taç yaprakların birlikte kullanıldığı 

hemen her türüne (üçlü, dörtlü, beĢli vs.) rastlarız. Osmanlıda 14. ve 15. Yüzyıla geldiğimizde altı 

yapraklı kullanım yoğunlukta olup,  Çark-ı Felek türünün ilk ve farklı karakterlerdeki örnekleriyle 

tanıĢırız (Tavaslı, 2014: 114-120). Devrin motiflerinde özellikle yaprak uçlarının kıvrık olması 

―babanakkaĢ üslubu‖nun tesiridir (Birol, 2016: 43).  Klasik dönem Osmanlı bezemelerinde ise 

karĢımıza çıkan Penç Motifi‘nin hemen her türünde farklı örneklere rastlamak mümkün. Taç 

yaprakları kalp Ģeklinde ve dendanlı olup zaman içerisinde en çok tercih edilmiĢ olanı beĢ 

yapraklısıdır (Birol ve Derman, 2004: 47). 16. Yüzyıl eserlerine baktığımızda motiflerde ayrıntıların 

çoğaltıldığı, iĢçiliğin hassaslaĢarak mükemmellik derecesinde zirve yaptığını görebiliriz (Birol, 2016: 

45). 17.Yüzyıla gelindiğinde motiflerin karakterlerinde herhangi bir değiĢiklik hissedilmezken, 18. 

Yüzyılla birlikte her alanda olduğu gibi Batılı akımların etkisi daha net hissedilmeye baĢlamıĢtır 

(Klasik Türk Sanatları Vakfı, 2021 https://www.ktsv.com.tr/sanat/2-tezhip). Bu dönemde motiflerde 

çeĢitlilik arttırılıp türlerin zenginleĢtirildiğine sahit oluruz. Fakat bu durum süslemelerimizde yöntem 

ve üsul bakımından bazı köklü değiĢimlere sebep olmuĢtur (Doğanay, 2019: 447). 18.  

Garp usulü, ―rokoko‖ olarak nitelendirilen yeni bir tarz kendi süslemelerimize nüfus etmiĢ ve her iki 

usul meç edilerek yeni bir tarz ―Türk rokoko‖su klasiğin yerini almıĢtır. 19. Yüzyıla gelindiğinde ise 

nitelikli fakat sayıca az örnekler müstesna, bu dönemde yapılmıĢ hemen her eserde hissedilir 

derecede çözülme yaĢandığına Ģahit oluruz (Mesara ve ĠrteĢ, 2016: 15). 

Maalesef Osmanlı‘dan günümüze Tezyînî San‘atlarımız hususunda teorik ve pratik esasların kayıtlı 

olduğu bir dokümanın ulaĢmamıĢ olması, bu disiplinde hem motiflerin isimlendirilmesi hem de çizim 

https://www.ktsv.com.tr/sanat/2-tezhip
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esasları ve uygulama Ģekilleri konusunda ihtilafların yaĢamasına zemin hazırlamıĢtır (Doğanay, 2019: 

447). 

Bu bağlamda çalıĢma konumuzun problem durumu tespit edilmiĢ olup, Tezyînî San‘atlarımızın 

Hatâyî Üslubu içerisinde gruplandırılan Penç Motifi‘nin çizim esasları ve uygulama sürecine yönelik 

Taslak ġablon önerisi geliĢtirilmiĢtir.   

Penç Motifi‘nin çizimi hususunda ilgili alanda birincil kaynak sayılan Ġnci A. Birol ve Çiçek Derman 

tarafından yazılan (Türk Tezyînî San'atlarında Motifler) kitapta ―yalın bir penç çizime, gözün 

seçebileceği tonda, motifin büyüklüğünü ve Ģeklini belirtecek olan daire Ģeklinde kanaviçe ile 

baĢlanır. Sonra kaç yapraklı bir penç düĢünülüyorsa, çember o sayıda eĢit parçaya bölünür. (…) 

Katmerli bir penç çizmek isteniyorsa, göbek merkez olmak kaydıyla her katmer için aynı merkezli ve 

farklı yarıçaplı çemberler çizilir” (Birol ve Derman, 2004: 47) ifadelerine yer verildiği tespit 

edilmiĢtir. 

        

Görsel  1: Taç yaprak ve Çanak yaprak                        Çizim  1: Dört yapraklı penç motifi 

Görsel Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anak_yaprak    

Referans alınan kaynakta var olan kanaviçenin nasıl ölçeklendirilmiĢ olduğu yahut kendi içinde hangi 

oranlamalarla paftalanması ile ilgili matematiksel değerlere yer verilmemiĢtir. Yalnızca merkezleri 

aynı iç içe yerleĢtirilmiĢ birkaç çember ve kaç yapraklı penç düĢünüyorsak, çemberlerin o sayıda eĢit 

parçaya bölünmesi tarif ediliyor. ÇalıĢma konumuz kapsamında Fibonacci sayı (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34,...) dizisi kuralına göre hazırlanmıĢ olan Penç Motifi Taslak ġablon Önerisi ise genel tasarım 

planının bir parçası olan tasar eyleminin bütününü kapsayan matematiksel değerlerle oluĢturulmuĢtur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anak_yaprak
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ġöyle ki motifin iskelet sisteminde, can noktasından (tohum/tenasül uzvu) baĢlayarak muhtelif 

türlerine göre belirli oranlarla büyüdüğü gözlemlenen aynı merkezli iç içe yerleĢtirilmiĢ çemberler 

görmekteyiz. Bu çemberler motifin (bütünün) uzuvlarının (bütünün parçalarını) doğru ve estetik 

oranlamalarla yerlerinin belirlenmesinde rehber görevi üstlenmektedir.  

Tezyînî San‘atlarda önemli bir role sahip Penç Motifi‘nin taslak aĢamasında kullanılmak üzere 

önerilen Taslak ġablon‘un kurgulanma sürecinde sistematik kurallar bütünü içerisinde 

ölçeklendirilmesi ve estetik olarak güzelliğin ölçüsü sayılan Altın Oran‘a yakın nispetlerde 

uygulanabilmesi esas alınmıĢtır. Altın Oran‘ı temsil eden Fibonacci sayı dizi içerisindeki sayısal 

değerlerin bir birleri arasındaki iliĢki ve oranlamalar Taslak ġablon‘un temel prensibini temsil 

etmektedir. 

Altın Oran oluĢturmak için kullanılan Fibonacci sayı dizisi kendisinden önceki iki sayının toplanması 

sonucu oluĢan bir sayı dizisidir. Örneğin 5 sayısı kendisinden önceki iki sayının (2+3) toplamını 

gösterir. Altın Oran (kusursuz oran), ―bir çizgi üzerindeki iki noktaya atıf yapılırken bu ilke 

genelleĢtirilerek çeĢitli geometrik Ģekillere uygulanabilir‖ ilkesinden hareketle iki nicelikten küçük 

olanın büyük olana oranının, büyük olanın toplam niceliğe oranına eĢit olmasını ve matematiksel 

olarak 1,618 (1:0,618) değerine eĢit bir sayıyı ifade eder (Grzymkowski, 2017: 266). Bu sayı dizisini 

matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin 

boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oranı temsil ettiği baĢta sanat olmak üzere birçok 

kesim tarafından kabul görmüĢtür. Fibonacci sayı dizisi prensibine insan eliyle yapılmıĢ birçok sanat 

eserinde yahut doğada birçok bitkinin tohumunda, sapındaki yapraklarda, bir ağacın dallarının 

üzerinde görmek mümkündür (Altın Oran Derneği, 2021 http://www.aoder.org.tr/tr/altin-

oran/36.aspx). 

Taslak ġablon‘un temelini oluĢturan Altın Oran‘ı görsel verilerle anlatacak olursak, iĢe öncelikle bir 

kare çizerek baĢlarız. Ġlk olarak çizdiğimiz kareyi tam ortasından iki eĢit dikdörtgen oluĢturacak 

Ģekilde ikiye böleriz. Dikdörtgenin ortak kenarının, karenin tabanını kestiği noktaya pergelimizi 

koyarız. Pergelimizi karenin karĢı köĢesine değecek Ģekilde açarak dikdörtgenin köĢesini oluĢturacak 

bir daire çizeriz. Sonra, karenin tabanını, çizdiğimiz daireyle kesiĢene kadar uzatarak yeni çıkan Ģekli 

bir dikdörtgene tamamladığımızda, karenin yanında yeni bir dikdörtgen (Bkz. Çizim 2) elde etmiĢ 

oluruz (ġen, 2008: 24). 

http://www.aoder.org.tr/tr/altin-oran/36.aspx
http://www.aoder.org.tr/tr/altin-oran/36.aspx
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Çizim  2: Altın dikdörtgen 
 

Elde etmiĢ olduğumuz bu yeni dikdörtgenin taban uzunluğunun (B) karenin taban uzunluğuna (A) 

oranı Altın Oran‘dır. Karenin taban uzunluğunun (A) büyük dikdörtgenin taban uzunluğuna (C) oranı 

da Altın Oran‘dır (Bkz. Çizim 3).  (A/B = 1:6180339 = Altın Oran C=/A = 1:6180339 = Altın Oran) 

Bu sistem içerisinde Fibonacci Spirali adı verilen geometrik bir Ģekilde mevcuttur (ġen, 2008: 24-25). 

Bu spiralin içinde ardıĢık kareler ve çemberler yer alır (Bkz. Çizim 5). Altın Dikdörtgen‘in içerisinde 

bulunan bu çemberler (Bkz. Çizim 6), tasarım sürecinde motif iskelet sistemini etüt edeceğimiz Taslak 

ġablon‘u oluĢturan çemberlerdir. 

 

Çizim  3: Altın dikdörtgen ve oranlar 
 

Altın Dikdörtgen içerisinde yer alan Fibonacci Spirali‘ni (Bkz. Çizim 4) Ģu Ģekilde elde ederiz, küçük 

iki karenin kenarı 1 ve 1 birimdir, bir büyüğünün kenarı 2 birimdir, bir sonraki karenin kenarı 3 

birimdir, bir sonrakininki 5‘tir, karelerin oranları bu Ģekilde 8, 13, 21, 34 diye devam eder.  Kareleri 
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birleĢtirdiğinizde ve her bir kare içerisinde bir ucundan diğer ucuna çeyrek daire çizerek Fibonacci 

Spirali‘ne (Bkz. Çizim 3) ulaĢabiliriz (Eren, 2009: https://meren.org/blog/2009/05/fibonacci-dizisi-

ve-fotograf/). 

 

Çizim  4: Altın spiral 

Altın Dikdörtgen içerisinde yer alan kareler: en küçük iki karenin kenarı 1 ve 1 birimdir, bir 

büyüğünün kenarı 2 birimdir, bir sonraki karenin kenarı 3 birimdir, bir sonrakininki 5‘tir, karelerin 

oranları bu Ģekilde 8, 13, 21, 34 diye devam eder. Her bir karenin içerisine karenin kenar uzunluğu ile 

aynı oranda çemberler elde ederiz. Elde ettiğimiz bu çemberlerin çap ölçüsü sayı dizisi kuralında yer 

alan sayı değerleri ile aynıdır (Eren, 2009 https://meren.org/blog/2009/05/fibonacci-dizisi-ve-

fotograf/). Taslak ġablon‘da kullanılmak üzere elde ettiğimiz çemberler  1x,  2x,  3x,  5x,  

8x,  13x Ģeklindedir. 

 

 

Çizim  5: Altın dikdörtgen içerisindeki kare ve çemberler  
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Çizim  6: Fibonacci sayı dizisi kuralına göre ölçeklendirilmiĢ çemberler 
 

a) Taslak ġablon No 1: Üç Yapraklı Penç 

Üç Yapraklı Penç kompozisyonlarda ender rastlanan bir tür olup genellikle goncagül motifi ile 

karıĢtırtılacak kadar benzerliklere sahiptir. Goncagül‘de çiçeğe yandan bakıldığı için, sapın birleĢtiği 

nokta görülürken, Penç Motifi‘nde bu birleĢim noktası altta kaldığından gizlidir, görülemez. Bu 

sebeple desen içinde kullanılan penç‘in herhangi bir cephesinden sap çıkartmak mümkündür (Çiçek 

ve Derman, 2014: 47).  Üç Yapraklı Penç Taslak ġablon, Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (8x8 

kare birim üzerinde) merkezden baĢlayarak çemberlerin çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  3x, 5x, 

Ģeklinde devam ederek taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ çizgisi 8x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. 

Çizim 7). Çemberlerin bölünmesi aĢamasında 30, 90, 150, 210, 270 ve 330 derecelik açılara 

baĢvurulur (Bkz. Çizim 8). Ayrıca büyük çemberin (8x) merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢındaki) 

sınırı aĢmayan eĢkenar bir üçgen, motifin orantılı bir biçimde paftalanmasına rehberlik eder. Bu 

motifin çanak yaprakları (genellikle altta kaldığından gizlenmiĢ durumda çizilir) ve renkli taç 

yaprakları 3 adet olup taslak Ģablon üzerindeki çemberlerin simetri kuralına göre 6 eĢit parçaya 

bölünmesiyle yerleri konumlandırılır (Bkz. Çizim 9). 

 

Çizim  7: Üç yapraklı Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 
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Çizim  8: Üç yapraklı Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 

 

Çizim  9: Taslak ġablon üzerinde Üç Yapraklı Penç Motifi 

 

Çizim  10: Üç Yapraklı Penç Motifi‟nin desen içerisindeki duruĢ pozisyonu/sapa bağlanıĢ 

biçimi ve motifin kısımları 
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b) Taslak ġablon No 2: Dört Yapraklı Penç  

Dört Yapraklı Penç Taslak ġablon, Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (8x8 kare birim üzerinde) 

merkezden baĢlayarak çemberlerin çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  3x, 5x, Ģeklinde devam ederek 

taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ çizgisi 8x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. Çizim 11). Çemberlerin 

bölünmesi aĢamasında 45, 90, 135, 180, 225, 270 ve 315 derecelik açılara baĢvurulur (Bkz. Çizim 12). 

Ayrıca büyük çemberin (8x) merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢındaki) sınırı aĢmayan kare, 

motifin orantılı bir biçimde paftalanmasına rehberlik eder. Bu motifin hem taç hem de çanak 

yaprakları 4 er adet olup taslak Ģablon üzerindeki çemberlerin simetri kuralına göre 8 eĢit parçaya 

bölünmesiyle yerleri konumlandırılır (Bkz. Çizim 13). 

 

Çizim  11: Dört yapraklı Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 

 

 

Çizim  12: Dört yapraklı Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 
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Çizim  13: Taslak ġablon üzerinde Dört Yapraklı Penç Motifi 

 

Çizim  14: Dört Yapraklı Penç Motifi‘nin desen içerisindeki duruĢ pozisyonu/sapa bağlanıĢ biçimi ve 

motifin kısımları 

 

c) Taslak ġablon No 3: BeĢ Yapraklı Penç  

BeĢ Yapraklı Penç Taslak ġablon, Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (8x8 kare birim üzerinde) 

merkezden baĢlayarak çemberlerin çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  3x, 5x, Ģeklinde devam ederek 

taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ çizgisi 8x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. Çizim 15). Çemberlerin 

bölünmesi aĢamasında 18, 90, 162, 234, ve 306 derecelik açılara baĢvurulur (Bkz. Çizim 16). Ayrıca 

büyük çemberin (8x) merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢ) sınırı aĢmayan düzgün beĢgen, motifin 

orantılı bir biçimde paftalanmasına rehberlik eder. Kompozisyonlarda en çok tercih edilen türlerden 

biri de beĢ yapraklı penç olup, taç yaprakları merkez etrafında hafif bir döngü oluĢturacak Ģekilde 
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çizilir. Taç yaprakların çember üzerinde konumlandırılması çemberlerin simetri kuralına göre 5 eĢit 

parçaya bölünmesiyle gerçekleĢtirilir (Bkz. Çizim 17). 

 

Çizim  15: BeĢ yapraklı Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 

 

Çizim  16: BeĢ yapraklı Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 
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Çizim  17: Taslak ġablon üzerinde BeĢ Yapraklı Penç Motifi 

 

Çizim  18: BeĢ Yapraklı Penç Motifi‟nin kısımları 

d) Taslak ġablon No 5: Altı Yapraklı Penç  

Altı Yapraklı Penç Taslak ġablon, Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (8x8 kare birim üzerinde) 

merkezden baĢlayarak çemberlerin çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  3x, 5x, Ģeklinde devam ederek 

taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ çizgisi 8x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. Çizim 19). Çemberlerin 

bölünmesi aĢamasında 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, ve 330 derecelik açılara 

baĢvurulur (Bkz. Çizim 20). Ayrıca büyük çemberin (8x) merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢ) 

sınırı aĢmayan düzgün altıgen, motifin orantılı bir biçimde paftalanmasına rehberlik eder. 

Kompozisyonlarda sıklıkla tercih edilen ĢeĢ berk/altı yapraklı penç motifinin renkli taç yaprakları 6 

adet olup simetri kuralına göre taslak Ģablon üzerindeki çemberlerin simetri kuralına göre 12 eĢit 

parçaya bölünmesiyle gerçekleĢtirilir (Bkz. Çizim 21) 
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Çizim  19: Altı yapraklı Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 

 

Çizim  20: Altı yapraklı Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 

 

Çizim  21: Taslak ġablon üzerinde Altı Yapraklı Penç Motifi 
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Çizim  22: Altı Yapraklı Penç Motifi‟nin kısımları 

e) Taslak ġablon No 7: Çark-ı Felek Penç  

Yapraklarının aynı yönde eğilmiĢ veya kıvrılmasıyla meydana gelen dönüĢ hareketinden dolayı 

motife çark-ı felek ismi verilir (Birol ve Çiçek, 2004: 48). Çark-ı Felek Penç Taslak ġablon, 

Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (8x8 kare birim üzerinde) merkezden baĢlayarak çemberlerin 

çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  3x, 5x, Ģeklinde devam ederek taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ 

çizgisi 8x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. Çizim 23). Çemberlerin bölünmesi aĢamasında 20, 40, 

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 ve 340 derecelik açılara baĢvurulur 

(Bkz. Çizim 24). Ayrıca büyük çemberin (8x) merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢ) sınırı aĢmayan 

düzgün altıgen, motifin orantılı bir biçimde paftalanmasına rehberlik eder. Bu motifin taç yaprakları 

(bir yöne eğilmiĢ veya kıvrılmıĢ) 6 adet olup taslak Ģablon üzerindeki çemberlerin simetri kuralına 6 

eĢit parçaya bölünmesiyle yerleri konumlandırılır (Bkz. Çizim 25). 

 

Çizim  23: Çark-ı Felek Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 
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Çizim  24: Çark-ı Felek Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 

 

 

Çizim  25: Taslak ġablon üzerinde Çark-ı Felek Penç Motifi 

 

Çizim  26: Çark-ı Felek Penç Motifi‟nin kısımları 

f) Taslak ġablon No 6: Katmerli Penç 

Merkezden baĢlayarak orantılı biçimde çemberlerin arttırılmasıyla (büyük boyda) çizilen ve ayrıntılı 

yaprakları ile desene zengin katan motiflerin hemen hepsi katmerli penç olarak isimlendirilir. 
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Katmerli Penç Taslak ġablon, Fibonacci sayı dizisi kuralına göre (13x13 kare birim üzerinde) 

merkezden baĢlayarak çemberlerin çapları: 1x tohum (tenasül uzvu),  2x, 3x, 5x, 8x Ģeklinde devam 

ederek taç (tüveyç) yapraklarının bitiĢ çizgisi 13x değeri ile sınırlandırılmaktadır (Bkz. Çizim 27). 

Çemberlerin bölünmesi aĢamasında 22,5, 45, 67,5, 90, 112,5, 135, 157,5, 180, 202,5, 225, 247,5, 270, 

292,5, 315 ve 337,5 derecelik açılara baĢvurulur (Bkz. Çizim 28). Ayrıca büyük çemberin (13x) 

merkezine konumlandırılmıĢ ve (en dıĢ) sınırı aĢmayan düzgün sekizgen, motifin orantılı bir biçimde 

paftalanmasına rehberlik eder. Sekiz çanak yapraklı olarak kurgulamak istediğimiz katmerli pençi 

taslak Ģablon da yer alan çemberleri simetri kuralına göre 16 eĢit parçaya bölerek elde ederiz (Bkz. 

Çizim 29). 

 

Çizim  27: Katmerli Penç Motifi için çemberlerin ölçeklendirilmesi 

 

Çizim  28: Katmerli Penç Motifi için Taslak ġablon: Paftalama ve Açısal Değerler 
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Çizim  29: Taslak ġablon üzerinde Katmerli Penç Motifi 

 

 

Çizim  30: Katmerli Penç Motifi‟nin kısımları 

 

Sonuç ve Öneriler 

Ġnsanoğlu hayatta kalabilme sürecinde ihtiyaçları doğrultusunda geçmiĢte olduğu gibi bugün de 

tasarladığı birçok üründe öncelikle gereksinimlere cevap aramıĢtır. Gereksinimlerin karĢılanması 

dıĢında refah düzeyini kolaylaĢtıracak, iĢlevsel üretime odaklansa da iyiye, güzele ulaĢma kaygısı 

insanı ―Ġyi tasarım nedir?‖, ―Ġyi tasarımın ilkeleri nelerdir?‖ gibi en temel sorularla karĢı karĢıya 

getirmiĢtir.  

Zaman içerisinde ürettiği her nesneyi süsleme ihtiyacı duyan insanoğlu, doğanın cömertliğinden 

istifade ederek en büyük ilham kaynağını sorgulamıĢ ve taklit etmiĢtir. Doğayı en üst seviyede 

gözlemleyerek, var olan yahut kendi ürettiklerinin temelinde uyum ve oranı ―güzel‖ ve ―çirkin‖ 
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sözcükleriyle dile getirmiĢtir. Gözlem ve eleĢtiri noktasında ihtiyaç duyulan nitelemeler yalnızca bu 

iki öznel kavramla sınırlandırılmamıĢ, ―anlamlı‖, ―dengeli‖, ―yüce‖ vb. gibi farklı kavramlarla birbiri 

içinde bağıntılar oluĢturarak estetikle iliĢkilendirmiĢtir (Bozkurt, 2012: 44-45).  

Güzellik ve estetik paralelinde, doğadaki her Ģeyin bir sayısal değeri ifade ettiği inancı kadim 

zamanlara kadar uzanır (Erzen, 2016: 83). Matematiğin eski kuramcıları da evrenin tanımlanması 

noktasında sayıları kullanmıĢ olup, matematiğin, oran ve sayıların estetikle iliĢkisini Altın Oran, Altın 

Spiral, Fibonacci Sayı Dizisi gibi bazı sayısal değerlerle açıklamıĢlardır (Nombredor, 2021 

http://nombredor.com.tr/altinorannedir.html). Tüm bu bilgilerin izinden giderek ―Penç motifi tasarım 

sürecinde kullanılan çemberlerin ölçeklendirilmesi ve motifin kendi içinde oransal değerleri nasıl 

olmalıdır?‖ sorusuyla çalıĢmanın problemi belirlenmiĢtir. Türk Tezyînatındaki Hatâyî Üslubu 

içerisinde yer alan Penç Motifinin üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, katmerli ve çark-ı felek türlerinin tasarım 

sürecine yönelik önerilen Taslak ġablon‘un kurgulanmasında matematiksel değerlerin büyük rol 

oynadığı tespit edilmiĢ ve Altın Oran‘ı temsil eden Fibonacci sayı dizisi referans alınmıĢtır.  

Motifin üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, katmerli ve çarkı-felek türleri için toplam altı (6) farklı taslak Ģablon 

hazırlanmıĢtır. Bu Ģablonlarda bütünü oluĢturan parçaların (çemberlerin) sınır çizgilerini belirleme 

noktasında 1x,2x,3x,5x,8x,13x Ģeklinde değerlere ve çemberlerin bölünmesi aĢamasında 22,5 , 45 , 

30  vb. açılara baĢvurulmuĢtur. Burada mühim olan kendi içinde bütünlük sağlayan bu sayı 

dizisindeki oranlamaya sâdık kalmaktır. Bir diğer husus tasarlanması planlanan Penç motifinin 

katmerli mi, çark-ı felek mi yoksa 3-4-5-6 yapraklı mı olduğuna karar vermektir. Özellikle çark-ı 

felek motifi için kurgulanan Ģablon diğer Ģablon/-lardan iç içe geçen çemberlerin ölçeklendirilmesi 

bakımından değiĢkenlik göstermese de çiçeğe adını veren çark hareketi özelliğiyle ayrı bir 

paftalama/geometrik düzenleme gerektirmektedir. Aynı Ģekilde katmerli penç motifinde de istenilen 

büyüklüğe ulaĢılması noktasında çemberlerin sayısı ve çap ölçüleri sayı dizi kuralına sağdık kalınarak 

değiĢkenlik gösterebilir. Kısacası, önerilen Taslak ġablon ölçeklendirme bakımından tasarlanması 

planlanan penç türüne göre değiĢkenlik gösterebilir, alternatifleri geliĢtirilebilir. 

Referans alınan kaynak çerçevesinde incelenen penç motiflerinde (üçlü, dörtlü, beĢli, altılı, 

katmerli ve çark-ı felek) bütünü oluĢturan parçalarda Altın Oran‘ı temsil eden sayısal değerlere 

ulaĢıldığı tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda değerlendirilen motif türleri için Fibonacci sayı dizisi kuralı 

temel alınarak kurgulanan (1x,2x,3x,5x,8x,13x) Taslak ġablon‘un (Bkz. Çizim 8, 12, 17, 20, 24, 28)  

http://nombredor.com.tr/altinorannedir.html
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 öğrenme sürecinde biçimi/bütünü oluĢturan parçaların anlamlı ve kurallı bir biçimde 

yerleĢimine rehberlik ettiği,   

 tasarım sürecinde verimli ve hızlı bir yapı sağladığı, 

 yeni tasarım önerilerinin geliĢtirilmesi aĢamasında benzer çizgilerin birbirleri ile orantısal 

değerler oluĢturmasına imkan sağladığı görülmektedir. 

Taslak ġablon türleri üzerinde etüt edilen motif tasarımlarında (Bkz.Çizim 9, 13, 18, 21, 25, 29): 

 biçimi/bütünü oluĢturan parçaların/bölümlerin kendi içinde dengeli bir ritim oluĢturduğu, 

 motifin karakteristik yapısı korunarak yeni türlere dönüĢme sürecinde yapılması planlanan 

tüm değiĢiklere izin verdiği,  

 Altın Oran‘ı temsil eden sayısal değerlerle doğru ve estetik çıktılara ulaĢma noktasında pozitif 

bir rol üstlendiği izlenebilir.  

Kurgulanan Taslak ġablonlar nasıl ve nerelerde kullanılabilir? 

Dijital ortamda hazırlanan bu Ģablonlardan (vektörel tabanlı çizim programında) sınır ve açısal 

değerlerine sadık kalınarak yeni motif türlerinin üretimi aĢamasında istifade edilebilir. Ya da fırça, 

kalem gibi klasik usûlde motif tasarlamak istiyorsak istenilen ölçekte (mm/cm cinsinden ya da var 

olan ölçeğin %25, %50 gibi oranlarda küçültüp büyültülmesiyle) aydınger kâğıdına (eskiz kağıdı) 

baskı alınarak kullanılabilir. Önerilen Taslak ġablon/-ların gelecekteki araĢtırma ve çalıĢmalar için 

önemli bir ilham kaynağı ve örnek teĢkil edeceği düĢünülmektedir. 
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Özet  

Tüm dünyada her geçen gün popülerliği artmakta olan ekoturizm ile birlikte insanların doğal çevrede 

yaĢama verdikleri önem günden güne artmaktadır. Kitle turizminin de etkisiyle ortaya çıkan çevre 

kirliliği, doğal yaĢam alanların bozulması tüm dünyayı etkilemekte ve ekoturizme zarar vermektedir. 

Ekoturizm kavramı; yeĢil turizm, sorumlu turizm, kırsal turizm, doğa turizmi, macera turizmi, bisiklet 

turizmi gibi birçok turizm faaliyetleri içerisinde yer almasıyla önemli bir potansiyele sahiptir. 

Ekoturizm alanında yapılan çalıĢmaların kültürel ve doğal yapısı bozulmamıĢ destinasyonlar üzerine 

yoğunlaĢılması, turizme etkin bir Ģekilde sunulması açısından önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı 

dünyada ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel getiriye sahip olan ekoturizmin Türkiye açısından 

değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Bu çalıĢmada alanda yapılmıĢ projelerin analizine yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmada veri toplamak üzere doküman inceleme yöntemi kullanılarak bibliyometrik analize 

baĢvurulmuĢ, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası basılı ve elektronik kaynaklar taranmıĢtır. Bu 

doğrultuda 1997-2021 yılları arasındaki yayımlanan projelerin bibliyometrik analizi yapılmaktadır. 

Yayımlanan çalıĢmalar YÖK Akademik, Google Scholor veri tabanından ―ekoturizm‖, ―eko turizm", 

―eko-turizm" kavramları altında eriĢim sağlanmıĢtır. Sonuç olarak Türkiye‘nin ciddi ekoturizm 

potansiyeline sahip olduğu ve yapılan faaliyetlerin planlı olarak yürütüldüğünde ekoturizm 

potansiyelinin arttıracağına yer verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Sürdürebilir Turizm Projeleri, Turistik Ürün ÇeĢitlendirme, 

Bibliyometrik Analiz 
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Evaluation Of Ecotourism Projects Within The Scope Of Tourism Product Diversification 

 

Abstract 

It is observed that the importance of people to life in the natural environment is increasing day by day 

with ecotourism, which is increasing in popularity all over the world day by day. Environmental 

pollution caused by mass tourism, deterioration of natural habitats affects the whole world and 

damages ecotourism. The concept of ecotourism has an important potential because it is included in 

many tourism activities such as green tourism, responsible tourism, rural tourism, nature tourism, 

adventure tourism, bicycle tourism. It is important for the studies in the fields of ecotourism to focus 

on destinations with intact cultural and natural structure in terms of presenting them effectively to 

tourism. The aim of this study is to evaluate ecotourism, which has economic, environmental and 

socio-cultural benefits in the world, in terms of Turkey, and to analyze the projects made in this field. 

In order to collect data in the research, bibliometric analysis was used by using document analysis 

method and for this purpose, local, national and international printed and electronic resources were 

scanned. Bibliometric analysis of published projects between 1997-2021. The published studies were 

accessed from YÖK Akademik, Google Scholar database under the concepts of ―ecotourism‖, ―eco-

tourism", ―eco-tourism". As a result, it is stated that Turkey has a serious ecotourism potential and if 

the activities are carried out in a planned manner, the ecotourism potential will increase.  

Keywords: Ecotourism, Sustainable Tourism Projects, Touristic Product Diversification, 

Bibliometric Analysis 

1. GiriĢ 

Turizm, ülkeler arasında rekabetin ön planda olduğu bir sektör haline gelmiĢtir. Uluslararası alanda 

rekabetin önüne geçmek amacıyla turistik ürün çeĢitliliğine baĢvurularak turistler için alternatif 

seçenekler oluĢturulmuĢtur (Güzel, 2010: 87). Bu alternatif seçenekler ile turizm sektöründe meydana 

gelecek büyümeler, ülke ekonomisini olumlu etkilemekte ve döviz girdisi sağlamaktadır. Günümüzde 

turizm eğitim seviyesinin yükselmesi, çevre ve doğaya ilgilerinin artması, doğa temelli aktivitelerin 

tercih edilmesiyle turizm pazarında sağlanacak önemli bir potansiyeli beraberinde getirmiĢtir 

(Kasalak, 2014: 1). 

Ekoturizm türleri de alternatif seçenekte en önemli kısmı oluĢturmaktadır. Doğal çevre kaynaklarının 

korunması ve kullanılması amacıyla sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla hedeflenen bir turizm 
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türüdür. Ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel kaynakların zenginliği ekoturizm açısından 

avantajlı kılmaktır (Tutcu, 2021: 5). Ülkemizde bu alanlar adına projeler ile destek vermekte ve 

ekoturizm merkezlerinde çalıĢmalar yürütmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı dünyada ekonomik, çevresel ve sosyokültürel getiriye sahip olan ekoturizmin 

Türkiye açısından değerlendirilmesinin yapılarak bu alanda yapılmıĢ projeler analiz edilmektedir. 

Böylece ekoturizmin önemi ortaya koyulmakta, yapılan projeler çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik 

etkiler açısından gruplandırılmaktadır. YapılmıĢ projeler doğrultusunda yürütülen çalıĢmaların 

Türkiye‘yi olumlu etkilediği ve bu faaliyetlerin planlı artırılması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. 

AraĢtırmada veri toplamak üzere doküman inceleme yöntemi kullanılarak bibliyometrik analize 

baĢvurulmuĢ ve bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası basılı ve elektronik kaynaklar taranmıĢtır. 

1989 ve 2017 yılları arasını kapsayan projelere eriĢim sağlanılmıĢtır. Yılları tespit edilemeyen proje 

çalıĢmaları ise ―x‖ ifadesi verilerek çalıĢmaya dahil edilmiĢtir.  ÇalıĢmada öncelikle turistik ürün 

çeĢitlendirilmesi, ekoturizm, ekoturist, seyahat ve motivasyonları ile ilgili alan yazısına yer 

verilmektedir. Ġkinci bölümde yöntem hakkında bilgi verilmektedir. Bulgular kısmında da projelerden 

elde edilen veriler doğrultusunda tablolaĢtırma ve yorumlama yapılmaktadır. Sonuç bölümünde ise, 

araĢtırmanın genel sonuçları ortaya koyulmaktadır. 

2. Kavramsal Analiz 

2.1.Turistik Ürün ÇeĢitlendirilmesi 

Turistik ürün; bireyin seyahat konaklamalarından kaynaklanan ihtiyaçların karĢılanmasıyla oluĢan 

mal, hizmetin karıĢımı ile oluĢan bir pakettir (Demir ve Demir, 2004: 94; Akgöz, Göral ve 

Tengilimoğlu, 2016: 398). Diğer taraftan turistik ürün, turistin seyahati esnasınca yararlandığı 

konaklama, yiyecek, içecek, ulaĢım, rehberlik hizmeti, eğlence gibi birçok hizmetin bir araya 

gelmesiyle oluĢmaktadır (Tekin, 2014: 2).   

Turistik ürünün çeĢitlendirilmesi, ürünün birçok aĢamadan değerlendirilmesidir (Buluç, 1997: 142). 

Bu çeĢitliliğin turizmde yapılmıĢ çalıĢmaların oluĢturduğu olumlu etkiler doğrultusunda, ürünlerin tek 

çeĢitlilikten çok çeĢitliliğe yer verilerek turizm pazarına sunulduğunda önemli bir rekabeti 

oluĢturmaktadır (Kozak vd., 2003).  Ülkelerin sahip olduğu çevresel avantajların tamamlayıcı 

hizmetler doğrultusunda farklılığa bağlı olarak değiĢmektedir. Ülkelerin sahip olduğu turistik 
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merkezler birden fazla kaynağa sahip olabilmektedir (Demir ve Demir, 2004: 95, 2004; Güzel, 2010: 

89). 

 

2.2. Ekoturizm  

Ekoturizm faaliyetleri ekolojik kaynaklara zarar verilmemesi amacıyla oluĢturulmuĢ uygulamaları 

içermektedir (Turpçu ve Çelikkanat Paslı, 2019: 413). Bireylerin doğal alanlarda bulunarak 

gerçekleĢtirebileceği seyahatlerin, ekosisteme olumlu olabilecek Ģekilde oluĢturulan seyahatleri 

kapsamaktadır (Butler ve Boyd, 1996:386). 1983 yılında Meksikalı çevre uzmanı Hector Cabellos-

Lascurain‘e göre ekoturizm ―doğal ve kültürel değerlerin korunmasına teĢvik etmesi amacıyla, kiĢi 

sayısının az olduğu ve çevreye duyarlı turizm algısını benimseyen bireyler ile bozulmamıĢ doğal 

alanlara yapılan seyahatler‖ olarak tanımlanmıĢtır (Scheyvans, 1999: 245). 

Turizm sektöründe önemli bir pazar payına sahip olan ekoturizm, sürdürebilirliğini geliĢtirerek 

önemini ortaya koymaktadır (Fang ve Cheng, 2012). Literatürde benzer birçok tanımlamalara 

rastlanılmaktadır. Uluslararası ekoturizm topluluğuna göre (TIES- The International Ecotourism 

Society); ―doğal çevreyi koruyan ve yerel halkın kalkınmasını sağlayan, sorumlu seyahatlerdir‖ (Ross 

and Wall 1999: 124). Bu doğrultuda kitle turizmin neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek 

amacıyla ortaya çıkmıĢtır.  

1990 yılında Juric, ekoturizmi, ―doğal manzaralarda bulunan bitki ve hayvanların, bu alanlarda 

geçmiĢte ve günümüzde var olan kültürel özelliklerinin incelenmesi, araĢtırılması gibi nedenlerle 

diğer alanlara göre tahribat uğramamıĢ veya kirlenmemiĢ doğal alanlara yapılan seyahatler‖ olarak 

açıklamıĢtır (Juric vd., 2002: 259)  Hens‘e göre (1994) ekoturizm, doğal ve kültürel alanların 

korunması ve ekoturistlerin bu alanların korunması ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sağlanmıĢ 

olan programlardır (Polat, 2006: 11). 

Ekoturizm, kitlesel turizmin sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. Ekoturizm, kitlesel turizmin tersine; içersinde bulunduğu doğal alanların, sosyo 

kültürel varlıklarından yararlanırken alanların korunması ve gelenek kuĢağa aktarılması 

amaçlanmıĢtır (Kızılırmak vd., 2017: 189). Ekoturizm,  doğal alanlara ziyaret eden turistlere, o yeri 

tanıma olanağı sağlarken doğaya karĢı olumsuz davranıĢlarımızı azaltmaya yönelik çalıĢılmaktadır 

(Uğurlu ve Akay, 2017: 28). Ekoturizm, sürdürebilir turizm ve alternatif turizmi desteklemektedir. 
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2.3. Ekoturist 

Ekoturizm, ekoturist kavramıyla ifade edilen, değerbilme, katılım sağlama ve duyarlı olarak doğal 

özellikleri koruyan ve bu alanlara ziyaret eden kiĢilerdir. Kendilerine göre bir turist algısı vardır 

(Ongun vd., 2017: 51). Benzer Ģekilde ekoturist; deniz-kum-güneĢ konseptinden sıkılan, gittikleri 

yerin kültüreli öğrenmek, doğal zenginliklerini görmek ve yerel yaĢamı deneyimlemek isteyen 

bireylerdir (Kasalak ve Bahtiyar, 2017: 1089). 

Topluma fayda sağlayan ekoturistler, doğayı korumayı amaçlayarak oluĢturulan faaliyetlerde duyarlı 

ve sorumluluğu önemsemektedir (Western, 1993: 8). Uluslararası Ekoturizm Topluluğu ekoturist 

profilleri incelendiğinde; 35-54 yaĢ arası olup %52‘i erkek, %48‘i kadın spor ve sosyal aktivitelerde 

bulunan, bulundukları destinasyonlarda 8 ila 14 gün arasında kalan, sürekli yeni yerler görmek 

isteyen, iĢ seyahati amacıyla seyahat eden ekoturistlerin ―yeĢil otel‖ olmasına dikkat ettikleri 

belirtilmiĢtir (Kurtoğlu ve Temiz, 2018: 94). Ekoturistlerin yıllık gelir ortalamaları, eğitimleri 

açısından daha iyi oldukları ve geleneksel turistlere göre seyahat esnasında öğrenmeye meraklı 

oldukları anlaĢılmaktadır (Nalınçak, 2020: 23).  

2.4. Motivasyonları ve Seyahat Etme Nedenleri 

Ekoturistlerin seyahat etme nedeni, farklı motivasyon faktörlerinden, motivasyon da, farklı bireye 

özgü gereksinimlerden ortaya çıkmaktadır. Ekoturist motivasyonları ve beklentilerinde, genel turist 

tipindeki dinlenme, eğlenme ve aile gibi temel motivasyonlardan farklı olarak doğal çevre odaklı 

olduğu anlaĢılmaktadır. Ekoturistlerin motivasyonları; dağlar, kuĢlar, ağaçlar ve yabani çiçekler, 

tropikal ormanlar, ulusal ve bölgesel parklar, benzer ilgi alanına sahip insanlar ile tanıĢmak, zamanı 

iyi değerlendirmek, göller ve ırmaklar, manzaranın fotoğrafını çekmek, okyanus kıyıları, kırsal 

bölgelerdir (Kasalak ve Bahtiyar, 2017: 1090). 

Akay ve Zengin‘e göre ekoturizm motivasyonları (2017); ―vahĢi ve bozulmamıĢ doğa, göller ve 

nehirler, kırsal alanlar, okyanus kıyıları, basit yaĢam biçimleri, tarihi yerleri ziyaret, benzer ilgi 

alanlardaki insanlarla tanıĢmak, yeni yaĢam biçimleri yaĢamak, fiziksel olarak aktif olma, dağlar, 

milli ya da bölgesel parklar, sınırlı zamanda oldukça çok yeri gezme, kültürel faaliyetler, yerel el 

sanatları, kendini yeniden keĢfetme, tarihi yerler ve parklar, müzeler ve sanat galerileri, maceracı 

olmak‖ ekoturizme yönelik motive edici unsurlar olarak belirtilmiĢtir (Akay ve Zengin, 2017: 116). 
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3. Dünyada Ekoturizm  

Ekoturizm, turizmde sürdürülebilirliğin devamlılığını oluĢturmak için ortaya çıkmaktadır. 1992 yılı 

itibariyle uluslararası alanda ekoturizm önem kazanmaya baĢlamaktadır. BirleĢmiĢ Milletler, 

ekoturizme yönelik eğilimlerin artması sonucunda 2002 yılını ―Ekoturizm Yılı‖ olarak ilan 

etmektedir (Arat ve Çalımlı, 2018: 30). TIES 2000 yılında turizm pazarında %7 oranında, ekoturizm 

alanında ise yılda %20 oranında artıĢ ile yükselme gösterdiği belirtilmiĢtir (Honey, 2007: 175). 

Dünyada ekoturizrm incelendiğinde; Orta Amerika, Latin Amerika, Yeni Zelanda, Karayip Adaları, 

Pasifik Adaları, Güney Doğu Afrika, Güney Doğu Asya, Kenya, Antartika, Nepal, Kosta Rika Belize, 

Ekvator, Tayland, Tanzanya ve Avustralya ekoturizm açısından önemli destinasyonları 

barındırmaktadır (Tekin, 2014: 42). 

Avustralya, endüstrisinin hızlı geliĢmesiyle ekoturizm konusunda ön plandadır. Destinasyon 

açısından güzel örneklere sahiptir. 1983-1993 yıllarında uluslararası turist sayısı incelendiğinde %12 

oranında büyüme göstererek 944.000‘den 3.000.000‘a artmıĢtır. Ekoturizm ile 130.000 bireyin 

istihdam olanağına sahip olarak 10,6 milyar dolar gelir sağlanmıĢtır(Yılmaz, 2008: 89; Kasalak, 

2014: 109) Kenya‘da ise her yıl park ve koruma alanlarına 650.000 kiĢi ziyarette bulunmaktadır. 

Ekoturistlerin ortalama 350 milyon dolar harcama yapıldığı belirtilmiĢtir. Genellikle yaban hayatın 

ana çekim noktası olduğu ve sadece filin yılda 14.375 dolar hayatı boyunca da 900.000 dolar üzerinde 

gelir getirmektedir (Kurnaz ve Babür, 2018: 414). Kosta Rika‘nın gelen turist sayısı incelendiğinde 

1964 yılında 64.000‘den, 1995 yılında 792.000 ile artıĢ göstermiĢtir. Turizm gelirleri açısından 

incelendiğinde 1964 yılında 10 milyon dolara sahipken 1995 yılında 661 milyon dolara yükselerek 

turizm gelirlerini olumlu etkilemiĢtir (Yılmaz, 2008: 90; Kasalak, 2014: 105).  

3. Türkiye‟de Ekoturizm 

Ekoturizm kavramı doğrultusunda ―soft ecotourism‖ (yumuĢak ekoturizm) ve ―hard ecotoursim‖ 

(yoğun ekoturizm) olarak belirtildiği gözlemlenmiĢtir. Yoğun turizm; bireyin doğa ile uzun süre iliĢki 

kurması olarak bahsedilirken, yumuĢak turizm; baĢka amaçlarla gerçekleĢtirilen turizm etkinliğinin 

bir parçası olarak, doğa ile kısa iliĢki geçirdikleri bir turizm etkinlikleridir (Aydın Tükeltürk ve Boz, 

2013: 8).  Dünya Turizm Örgütünün belirtmiĢ olduğu veriler doğrultusunda; dünyada en fazla ziyaret 

edilen altıncı ülkesi olan Türkiye, dünya pazarında %3,5‘lik, Avrupa turizm pazarında ise %6,8‘lik 

payla önemli turizm noktaları arasında yer almaktadır (Ünal Ankaya, vd., 2018: 70).  
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Ekoturizm kavramı Türkiye‘de ilk kez Sekizinci Kalkınma Planında (2001-2005) oluĢturulmuĢtur 

(Kormaz ve YavaĢ, 2020: 17). 

 Ormanların iĢletilmesinde önemli kriterlere yer verilmiĢtir. Bu kriterler ekosistemin 

bozulmamasına yönelik olduğu ve oluĢturulan projelerin devamlılığı, verimliliği, katılım 

sağlayan bireylerin amaçladıkları hedefler dikkate alınarak geliĢtirileceği belirtilmiĢtir. 

 Ekoturizmin geliĢtirilmesine bağlı olarak, doğal afetlere karĢı önlem alınması amacıyla Tabiat 

Koruma Alanları ve Milli Parklar gibi projelere daha fazla yer verilecektir.  

 Tercih edilen turistik alanların yerel yöneticileri turizm faaliyetlerinde aktif rol alması 

sağlanarak küçük ölçekli iĢletmelerinde katkı sağlaması hedeflendirilmiĢtir.  

 Turizm faaliyetleri açısından geri planda kalmıĢ alanların geliĢimi konusunda çalıĢmalar daha 

fazla yer verilicektir.  

Ülkemizde ekoturizm faaliyetleri 2002 yılında Ġstanbul‘da kurulan ―Ekoturizm Derneği‖ ile hızlı bir 

büyüme göstermiĢ olup derneğin adı 2006 yılında ―Türkiye Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm 

Derneği‖ olarak faaliyetine devam etmiĢtir (Tutcu, 2021: 9). 2012 yılında bazı illerde Doğa Turizmi 

Master Planı oluĢturularak uygulamaya konulmuĢtur. 2014 yılında Türkiye, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, içerisinde olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluĢturulan 40 tane 

milli park listelenmiĢtir (Tekin, 2014: 44). Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nca hazırlanmıĢ olan ―Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023‖ isimli evrakta ekoturizme yönelik hedeflere yer verilmiĢtir (Tutcu, 2021: 10).  

Türkiye‘nin 2023 stratejilerinde kitle turizm olumsuzluklarından bahsederken, alternatif turizm 

çeĢitlilikleri belirlenmiĢtir. Bu stratejilerde ekoturizmin bölgelerinden bahsedilip, doğal kültürel 

değerlerin üzerinde durulmuĢtur. Bunun için paydaĢlar belirlenmiĢ; kamu, yerel yönetimler, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluĢları yerel halkın katılımının sağlanması amaçlanmıĢtır. Ekoturizm ile 

ilgili planlamaların oluĢturulmasında özel sektör, sivil toplum kuruluĢları önemli katkıda bulunsa da 

yerel yönetimlerin katkılarıyla bir bütünlük kazanmaktadır (Uysal, 2020: 2).  

4. Yöntem 

ÇalıĢmada nitel bir analiz yöntemi olan bibliyometrik analiz incelemesi ve doküman analiz yöntemi 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma doğrultusunda basılı ve elektronik kaynaklar incelenmiĢtir. Bibliyometrik 

analiz ―matematiksel ve istatistiksel yöntemler ile akademik alanda yapılmıĢ çalıĢmaların anahtar 

sözcüğü, konusu, yazar sayısı, yayımlanmıĢ yılı gibi bibliyometrik açısından incelenmesidir‖ (Ardıç 



428 
 

YetiĢ ve Çokal, 2018: 41). Bibliyometrik analizler belirli bir yıl aralığında yayımlanan makalelerin 

sayıların belirlenmesi amacıyla olabileceği gibi, herhangi bir makalenin kendisinden sonra gelen 

araĢtırmaları ne derece etkilediğinin ortaya konulması Ģeklinde de olabilmektedir (Temizkan vd., 

2015: 398). Doküman analizi ise, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek 

için kullanılan bir nitel araĢtırma yöntemidir. Doküman analizi, basılı ve elektronik ortamda 

yayımlanmıĢ çalıĢmaların incelenmesi ve değerlendirmesinde kullanılan sistemli bir yöntemdir 

(Kıral, 2020: 173). Kullanılan analizler doğrultusunda ekoturizm projeleri taranmıĢ olup tarama 

sonucunda 22 projeye eriĢim sağlanmıĢtır. ÇalıĢmalar yıllara, kapsadığı bölgelere, amaç, sonuç 

birimleri ile detaylı incelenmiĢtir. 

5. Bulgular 

Tablo 1 ‗de Türkiye‘de ekoturizmi geliĢtirmek amacıyla oluĢturulmuĢ projelerin listesi verilmiĢtir. 

Yer alan projelerin ne olduğu, hangi amaçla bu proje üzerinde çalıĢmalar yapıldığı incelenmiĢtir. 

 

Projeler Yıl Bölgeler Amaç Sonuç 

ATAK 

(Akdeniz-Ege 

Turizm 

Altyapısı Kıyı 

Yönetim) 

Projesi 

 

 

 

1989 

Balıkesir, Ġzmir, 

Aydın, Muğla, 

Antalya kıyı 

kesiminde 

yaklaĢık 100 

belediyeyi 

kapsamaktadır. 

Proje dahilinde 

belirlenmiĢ ilçe ve 

köylerin yer aldığı 

2000 km. kıyı Ģeridini 

kapsamaktadır. 

YerleĢim yerlerinin %76‘sında 

fosseptik çukur yetersizliği, 

%13‘ünde kanalizasyon 

Ģebekesi eskimesi, %11‘inde ise 

yeni kanalizasyon Ģebekesiyle 

atık suların arıtılmadan denize 

verilerek çevresel alt yapı 

eksiklerinin ortadan kaldırılması 

sağlanmıĢtır. 

 

 

Yayla Turizmi 

Projesi 

 

 

1990 

Karadeniz, 

Gaziantep-

Ġslâhiye Huzurlu, 

Antalya-Ġbradi 

MaĢata ve 

Manisa-Spil 

yaylaları 

Doğu Karadeniz ve 

Akdeniz yaylalarından 

baĢlayarak Ġç 

Anadolu, Ege, 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerini 

kapsamaktadır. 

 

Yayla Turizm Projesi ile 26 

yayla merkezi belirlenerek 

ekoturizm potansiyeli artırmak 

amaçlanmıĢtır. 

Tablo 1. Ekoturizm Amaçlı Yapılan ÇalıĢmalar 
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KuĢ 

Gözlemciliği 

Özel KuĢ 

Alanları 

Projesi 

 

 

 

1990 

Meriç, Marmara, 

Susurluk, Kuzey 

Ege, Gediz, 

Büyük-Küçük 

Menderes, Batı 

Akdeniz, Burdur-

Kapalı, Antalya, 

Akarçay, Sakarya, 

Kızılırmak, 

YeĢilırmak, Doğu 

Akdeniz, Seyhan, 

Ceyhan, Fırat, 

Dicle Havzaları 

1989 yılında baĢlatılan 

ve dünyanın birçok 

ülkesinde yürütülen 

proje Türkiye‘de 2002 

yılında kurulan Doğal 

Hayatı Koruma 

Derneği tarafından 

yürütülmektedir. 

Türkiye‘deki toplam kuĢ türlü 

sayısı Avrupa‘da bulunan kuĢ 

türleri kadardır. KuĢ alanlarının 

kamuoyu bilinci oluĢturarak bu 

alanların geliĢmesi 

sağlanmaktadır. 

 

 

 

Mavi Bayrak 

Projesi 

 

 

 

1993 

Akdeniz kıyı 

Ģeridinde yoğun 

olarak baĢlayarak 

tüm kıyı turizmi 

1985 yılında 

Fransa‘da, uluslararası 

sivil toplum örgütü 

tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Yüzme 

suyu kalitesi ve çevre 

temizliği temel 

alınarak mavi bayrak 

verilmesiyle 

baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘de Mavi Bayrak 

Projesi, 1996 yılından itibaren, 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 

Sağlık ve Kültür Turizm 

Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Belek Yönetim 

Planı 
 

1996 

 

Antalya-Belek 

Kültürel ve doğal 

alanlarını korumak 

amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. 

 

Dünya Doğayı Koruma Birliği 

ve Dünya Bankası ile birlikte 

giriĢimcilik potansiyeli 

artırılmaktır. 

Milli Parklar 

ve Çevre 

Eğitimi Projesi 

 

1999 

 

Antalya, Rize 

Milli parkların 

ekoturizm 

potansiyellerini ortaya 

koymak 

amaçlanmıĢtır. 

Antalya Termessos ve Güllük 

Dağı Milli Parkı 2000 yılı 

itibariyle Rize‘de Kaçkar 

Dağları Milli Parkı içerisinde 

üniversite öğrencileri ve turist 

rehberlerine eğitim programları 

düzenlenmiĢtir. 

 

YeĢil Küre 21 

Programı 

 

 

Kriterlere uyum 

sağlayan tüm 

Havaalanları, SPA 

merkezleri, golf 

alanları, marinalar, 

oteller, restoranlar 

Kâr amaçlı organizasyon olan 

Green Globe International, INC. 

tarafından yürütülmektedir. 
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2001 
turizm iĢletmeleri gibi kitle ve 

sürdürülebilir turizm 

alanında faaliyet 

gösterilen programdır. 

Buğday 

Ekolojik 

YaĢamı 

Destekleme 

Derneği 

Tarım-Turizm-

Takas 

(TATUTA) 

Projesi 

 

 

2003 

 

Antalya, Muğla, 

Burdur, Erzincan, 

Kastamonu, 

Manisa, 

GümüĢhane, 

Amasya, 

Çanakkale, Tokat, 

Artvin 

ġehir hayatından 

uzaklaĢmak isteyen 

bireylerin, doğal ve 

organik yiyeceklerin 

hem nasıl yetiĢeceğini 

görmek hem de 

beslenme için yerli ve 

yabancı turistlerin 

istekleri 

doğrultusunda 

oluĢturulmuĢtur. 

Proje kapsamında 92 çiftlik 

bulunmaktadır. Projeye katılım 

sağlayan konukların çiftlik 

sahipleri tarafından konaklama, 

yeme-içme, günlük ihtiyaçları 

karĢılanmaktadır. 

 

PAN Parks 

 

 

2006 

 

Küre Dağları 

 

2006 yılında 

oluĢturulan ekoturizm 

sertifikasyon 

programıdır. 

Doğal alanların korunmasında 

turizmin araç olması 

amaçlanmıĢtır. 8 Ekim 2012 

tarihinde Küre Dağları Parkı, 

PAN Parks ödülü almıĢtır. 

 

YeĢil Yıldız 

Projesi 

 

2006 

Kriterlere uyum 

sağlayan tüm 

konaklama 

iĢletmeleri 

Eko-etiket ve yeĢil 

yıldız iĢletmelerin 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı aracılığıyla 

Çevre Dostu Belgesi 

verilmektedir. 

Çevre bilincinin geliĢtirilmesi, 

su ve enerji tasarrufu 

sağlanabilmesi, atıklarda geri 

dönüĢümü yaygınlaĢtırmak için 

düzenlenmiĢtir. 

 

GAP 

Ekoturizm 

Koridoru 

 

 

2007 

 

Adıyaman, 

Batman, 

Diyarbakır, 

Gaziantep, Kilis, 

Mardin, Siirt, 

ġırnak, ġanlıurfa 

 

 

Yerel halkın gelir ve 

hayat standartlarının 

yükseltilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 

Barajlar, hidroelektrik santraller, 

sulama yapıları ile 

sınırlandırmayarak tarım, 

sanayi, kentsel ve kırsal alt yapı, 

eğitim, sağlık, kültür gibi 

sosyoekonomik yatırımı 

kapsamaktadır. 

 

 

 

Termal Turizm 

Kentleri 

Projesi 

 

 

 

 

2007 

Çanakkale, 

Balıkesir, Yalova, 

Afyonkarahisar, 

Kütahya, 

EskiĢehir, 

Ankara, UĢak, 

Ġzmir, Manisa, 

Aydın, Denizli, 

Yozgat, KırĢehir, 

NevĢehir, 

Termal kaynaklara 

sahip yeni alanların 

tespit edilmesiyle 

bulunan illerin termal 

turizmden 

yararlanılması 

hedeflenmiĢtir. 

 

Proje kapsamında termal 

kaynaklara sahip kentlerin 

potansiyellerini belirlemektir. 
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Amasya, Sivas, 

Tokat, Erzincan, 

Bilecik, Kocaeli, 

Bolu, Düzce, 

Sakarya 

 

 

 

Beyaz Yıldız 

Programı 

 

 

2008 

 

Kriterlere uyum 

sağlayan tüm 

konaklama 

iĢletmeleri 

 

Sealed Air ve Türkiye 

Otelciler 

Federasyonu‘yla çevre 

kirliliğini en aza 

indirilmesi amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. 

Turistik iĢletmelerde kontrolsüz 

tüketimi engelleyerek kullanılan 

su, elektrik, enerji, kimyasal ve 

katı atık miktarının kontrol 

altına alınması amaçtır. 

 

 

 

 

 

Cittaslow Ağı 

 

 

 

 

 

2009 

Ġzmir-Seferihisar, 

Muğla-Akyaka, 

Isparta-Eğirdir, 

Çanakkale-

Gökçeada, Sinop-

Gerze, Bolu-

Göynük, 

ġanlıurfa-Halfeti, 

Bolu-Mudurnu, 

Ordu-PerĢembe, 

Artvin-ġavĢat, 

Sakarya-Taraklı, 

Erzurum-

Uzundere, 

Kırklareli-Vize, 

Isparta-Yalvaç, 

Aydın-Yenipazar, 

Muğla-Köyceğiz, 

Bitlis-Ahlat, 

Ankara-Güdül 

Türkiye 2009 yılında 

baĢlayan nüfusun 

50.000‘in altında 

kimlik, gelenek, 

görenek, kültür ve 

miraslarının koruma 

altına alınmasıdır. 

Proje kapsamında çevre, altyapı, 

yerel üretimi korumak, 

misafirperverlik, farkındalık, 

slowfood hareketiyle 

belirlenmektedir. 

 

YeĢil Anahtar 

(Green Key) 

Programı 

 

 

2011 

Antalya, Ġstanbul, 

Çanakkale, 

Aydın, Bursa, 

Balıkesir, Ankara, 

Adana, Ġzmir, 

Samsun, Ordu, 

Trabzon, 

NevĢehir, Mersin, 

Muğla 

Türkiye de yer alan 

turizm iĢletmelerin 

sürdürebilirliğinin ve 

çevre duyarlılığının 

benimsenmesiyle, 

iklim değiĢikliklerinin 

önüne geçmek 

hedeflenmiĢtir. 

Çevresel zararların en aza 

indirilmesi, çevre koruma 

tedbirlerine farkındalık 

kazandırmaya yönelik 

oluĢturulmuĢ proje TÜRÇEV 

tarafından her yıl 

yenilenmektedir. 

 

 

YeĢil Yol 

 
Samsun, Ordu, 

Giresun, 

GümüĢhane, 

Doğu Karadeniz 

bölgesinde 

sürdürebilirliği 

Yerli ve yabancı turistlerin 

güzergâh boyunca seyahat 

etmesine olanak sağlayarak 
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Projesi 
 

2014

2018 

Bayburt, Trabzon, 

Rize, Artvin 

artırarak mevsimsel 

kısalığı, ulaĢım 

sorunlarında yaĢanan 

problemleri azaltmak 

amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. 

doğayla bütünleĢtirmektir. 

 

Ġnanç Turizm 

Projesi 

 

 

2017 

Aydın, Denizli, 

Muğla 

Müslümanlık-

Hıristiyanlık-

Musevilik açısından 

önemli ziyaret 

merkezlerini çevre, 

ulaĢım açılardan 

iyileĢtirilerek ziyaretçi 

sayısının artırılması 

hedeflenmektedir. 

Anadolu‘da tespit edilmiĢ 316 

eserden; 167 eser Ġslam, 129 

eser Hıristiyan ve 20 eser 

Musevi dinine aittir. 

Ġpek Yolu 

Projesi 
 

X 

Aksaray, 

NevĢehir, 

Antalya, Denizli, 

Malatya, Burdur 

―Diyalog Yolu‖ olarak 

da bilinmektedir. 

Kervansarayların ve 

Tarihi Ġpek yolunun 

canlandırılması 

amaçlanmıĢtır. 

2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu'na göre 11 Kervansaray 

incelenerek, restore et-iĢlet-

devret modeli çerçevesinde 

turizme kazandırılmıĢtır. 

 

Dağ ve Doğa 

YürüyüĢü 

Projesi 

 

X
 

Akdeniz kıyı 

Ģeridi, Ege, 

Marmara ve 

Karadeniz bölgesi 

Ekoturizm 

çerçevesinde 

turistlerin daha fazla 

vakit geçirmelerinin 

sağlanması 

maksadıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Turizm alanlarını korumak, 

yörelerin ekonomik ve sosyal 

katkılarını sağlamıĢtır. 

 

Akarsu 

Turizmi 

Projesi 

 

X 

Doğu Karadeniz, 

Doğu Anadolu ve 

Akdeniz 

Rafting, kano ve nehir 

kayağı amacıyla 

uygun olan 

akarsuların turizm 

açısından 

değerlendirilmesidir. 

Antalya-Manavgat Çayı, Artvin-

Çoruh Nehri, Artvin-Altıparmak 

Çayı, Rize-Fırtına Deresi gibi 

bölgelerin turizme 

kazandırılmasıdır. 

 

Bisiklet Tur 

Güzergâhlarını

n 

GeliĢtirilmesi 

Projesi 

 

 

X 

Konya, Sakarya, 

Antalya, Ġzmir, 

Samsun, 

EskiĢehir, 

Trabzon, Ġstanbul 

Bisiklet turlarının 

yapılması planlanan 

parkurların 

belirlenmesi ve bu 

parkurların üzerinde 

zorunlu 

düzenlemelerin 

sağlanması 

amaçlanmıĢtır. 

Master planlarında bisiklet 

yolları ile rotaların 

oluĢturulması için çalıĢmalar 

düzenlenmektedir. 

                                                           
 Projelerin gerçekleĢtiği yıl bilgisine eriĢim sağlanamadığı için ―x‖ olarak belirtilmektedir. 
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Mağara 

Turizmi 

Projesi 

 

 

X 

Kriterlere uyum 

sağlayan tüm iller 

Türkiye‘de turizmi 

bölgelere ve yılın 12 

ayına 

yaygınlaĢtırılması 

amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. 

 

Türkiye‘nin 40.000 adet 

civarında mağarası 

bulunmaktadır. Bu 

mağaralardan ancak 1.200 tanesi 

incelenebilmiĢtir. 

Tablo 1‘de Türkiye‘nin ulusal ve uluslararası alanda çalıĢmaları artırmak amacıyla yapılmıĢ 

projelerden bahsedilmiĢtir. Kitle turizmin oluĢturduğu olumsuzlukları en aza indirmek ekonomik ve 

yerel halkı kalkındırma amacı açısından önemlidir. Bireylerin günümüzde doğal alanlara yoğunlaĢtığı 

belirtilebilir (Gök ve Özkoç, 2020; Tetik, 2012; Kutluay Tutar, 2015; Gökçe vd., 2015; Akyurt, 2019; 

Tutcu, 2021; ġekerli, 2018; Ünal Ankaya ve Gülgün Aslan, 2019; Aslan ve GüneĢ, 2015; Baykal ve 

Çimen, 2015; Ġstanbullu Dinçer vd., 2015; Satar, 2016; Doruk, 2019; BaĢer ve BaĢçı, 2012; Aytuğ, 

2016; ġahin ve Kutlu, 2014). 

 

ġekil 1. Ekoturizm Amaçlı Yapılan ÇalıĢmaların Senelere Göre Dağılımı 

 

Tablo 3. Ekoturizm Amaçlı Yapılan ÇalıĢmaların Senelere Göre Yüzde-Frekans Dağılımı 

Yıllar n % 

1989 1 4,5 

1990 2 9 

1991 - - 

1992 - - 

1993 1 4,5 

1994 - - 

1995 - - 

1996 1 4,5 

1 
2 

1 1 1 1 1 
2 2 

1 1 1 1 1 

5 

0
1
2
3
4
5
6
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1997 - - 

1998 - - 

1999 1 4,5 

2000 - - 

2001 1 4,5 

2002 - - 

2003 1 4,5 

2004 - - 

2005 - - 

2006 2 9 

2007 2 9 

2008 1 4,5 

2009 1 4,5 

2010 - - 

2011 1 4,5 

2012 - - 

2013 - - 

2014 1 4,5 

2015 - - 

2016 - - 

2017 1 4,5 

BelirtilmemiĢ 5 23 

Toplam 22 100 

 

ġekil 1‘de ekoturizm projelerinin gerçekleĢtirdiği yıllara göre dağılımı verilmiĢtir. ÇalıĢma 

doğrultusunda 22 projeye yer verilmiĢtir. Projeler incelendiğinde 5 tanesinin sene ifadesine yer 

vermediği gözlemlenmektedir. Tablo 1‘de ise ekoturizm amaçlı yapılan çalıĢmaların senelere göre 

yüzde frekans dağılımına yer verilmiĢtir.  
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Tablo 4. Ekoturizm Projelerinin Turizm Türüne Göre Yüzde-Frekans Dağılımı 

Turizm Türü n % 

Deniz Temelli Turizm 4 18 

Yayla Turizmi 1 4,5 

Kültür Turizmi 2 9 

Doğa Turizmi 10 45 

Sağlık Turizmi 1 4,5 

Ġnanç Turizmi 1 4,5 

Macera Turizmi 3 13,5 

Toplam 22 100 

 

Tablo 4‘te ekoturizm projelerinin turizm ürün çeĢitlendirmesi kapsamında dağılımına yer verilmiĢtir.  

En fazla %45 oranı ile doğa turizminin, %18 ile yayla turizmi en az oranı karĢımıza çıkarmaktadır. 

Sağlık turizmi ve inanç turizminin oranları ise aynı olup, %4,5 dir. 

 

Tablo 5.  Ekoturizm Projelerinin Bölgelere Göre Yüzde-Frekans Dağılımı 

Bölgeler n % 

Akdeniz Bölgesi 15 11,6 

Doğu Anadolu Bölgesi 7 5,4 

Ege Bölgesi 27 21 

Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

12 9,3 

Ġç Anadolu Bölgesi 12 9,3 

Karadeniz Bölgesi 34 26 

Marmara Bölgesi 18 14 

BelirtilmemiĢ 4 3,1 

Toplam 129 100 
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Tablo 5‘te ekoturizm projelerinin bölgelere göre dağılımına yer verilmiĢtir.  En fazla Karadeniz 

bölgesinin %26 kısma sahip olduğu görülmektedir. Karadeniz Bölgesini %21 oranı ile Ege bölgesi 

takip etmektedir. Ayrıca %3,1‘lik kısmı ise hangi bölgeleri kapsadığı belirtilmemiĢtir. 

Tablo 6.  Ekoturizm Projelerinin Etkilerine Göre Dağılımı 

Ekonomik Çevresel Sosyo-Kültürel 

 YeĢil Küre 21 Programı 

 GAP Ekoturizm 

Koridoru 

 Termal Turizm Kentleri 

Projesi 

 Ġnanç Turizm Projesi 

 Ġpek Yolu Projesi 

 Dağ ve Doğa YürüyüĢü 

Projesi 

 Akarsu Turizmi Projesi 

 Bisiklet Tur 

Güzergâhlarının 

GeliĢtirilmesi Projesi 

 Mağara Turizmi Projesi 

 ATAK (Akdeniz-Ege 

Turizm Altyapısı 

Kıyı Yönetim) 

Projesi 

 Yayla Turizmi 

Projesi 

 KuĢ Gözlemciliği 

Özel KuĢ Alanları 

Projesi 

 Mavi Bayrak Projesi 

 YeĢil Yıldız Projesi 

 PAN Parks, 

 Beyaz Yıldız 

Programı 

 Cittaslow Ağı 

 YeĢil Anahtar (Green 

Key) Programı 

 Bisiklet Tur 

Güzergâhlarının 

GeliĢtirilmesi Projesi 

 Belek Yönetim Planı 

 Milli Parklar ve 

Çevre Eğitimi Projesi 

 Buğday Ekolojik 

YaĢamı Destekleme 

Derneği Tarım-

Turizm-Takas 

(TATUTA) Projesi 

 

Tablo 6.1. Ekoturizm Projelerinin Etkilerine Göre Yüzde-Frekans Dağılımı 

Dağılım n % 

Ekonomik 9 41 

Çevresel 10 45 

Sosyo-Kültürel 3 14 

Toplam 22 100 

 

Tablo 6‘da ekoturizm projelerinin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel dağılımlarının yüzde 

frekansına yer verilmiĢtir. En fazla %45 oranı ile çevresel, %14 ile sosyo-kültürel en az oran ile 

karĢımıza çıkmaktadır.  
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6. Ekoturizmin Etkileri 

Ekoturizmin oluĢumunda, çevresel (doğaya zararı en aza indirmek), ekonomik (gelirlerin yerel halka 

iletilmesi) ve sosyo-kültürel (doğal değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi) konularda sürdürebililiği 

sağlamak amaçlanılmaktadır (Turpcu ve Çlikkanat, 2019). Ekoturizm faaliyetleri bir bölgede ancak 

planlı bir Ģekilde uygulandığı ve geliĢtirildiği doğrultusunda sürdürebilirliğinden bahsedilebilir. 

 

6.1. Ekoturizmin Çevresel Etkileri 

Ekoturizmin çevresel etkileri turistik ürünün oluĢumunda, turizm faliyetlerinde olumlu veya olumsuz 

olarak etkilemektedir (Yılmaz, 2008: 79).  Ekoturizm, çevresel kaynaklar doğrultusunda geliĢen 

doğal alanların korumasına yönelik oluĢturulmuĢ yerel halk ve turistlerin bilinçlendirildiği bir turizm 

çeĢididir. (Tekin, 2014: 27-79).  

Çevre üzerinde olumlu etkiler dıĢında, olumsuz etkilerde önemli konulardan biridir. Turistlerin 

denetim dıĢı davranıĢları sonucu ortaya çıkan orman yangınları, bitki ve vahĢi hayvan yerleĢimine 

zarar verebilmektedir. Gürültü, görüntü kirliliği, çöpler gibi yaban hayatını ve ziyaretçileri rahatsız 

ederek ve çevreye zarar vererek doğal alanları olumsuz etkilemektedir (Tekin, 2014: 27; Yılmaz, 

2008: 81; Tetik, 2012: 83). Brezilya ekoturistlerinin gezi esnasında resim çekmesi ve Belize sahilinde 

motor kullanmaları doğrultusunda oluĢan gürültü ile tropikal kuĢların bu alanlardan göç etmelerine 

sebep olmaktadır (Herbig ve O‘Hara, 1997: 234). 

6.2. Ekoturizmin Sosyo-Kültürel Etkileri 

Ekoturistler ziyaret ettiği destinasyonlarda o bölgenin kültürleri ile yakından ilgilenmektedirler. 

Sosyo-kültürel etkilerine olumlu örnek, Fiji‘de bulunan iki köyün ekoturizm açısından yoğun 

sürdüğüne yönelik bir araĢtırma gerçekleĢmiĢtir. Ekoturizmin köyde geliĢmesiyle birlikte köyde 

bulunan bireylerin eğitim ve ekonomik düzeyinde olumlu etkiler meydana gelmektedir. Toplumun 

mecburi ihtiyaçları dıĢında kalan harcanabilir gelirin olması, bireylerin gelecekteki beklentilerinde 

olumlu yönde etkilediği belirtilmiĢtir (Tetik, 2012: 90). 

Bölgeki yerel halk, turizm faaliyetlerini benimsemediği zaman bu durumdan olumsuz etkilendiği 

belirtilmiĢtir. Bu olumsuz etkiler toplumun dıĢlanmasından kaynaklı olabileceği gibi ekoturizmin 

geniĢ alana yayılmamasından da oluĢabileceği belirtilmiĢtir. Bölgede bulunan bazı doğal ve kültürel 

değerler, gelenekler, turizm faaliyetleri sonucunda da olumsuz etkilenebilmektedir (Dinçer ġen, 2010: 
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125). Özellikle festivaller kültürel değerlerin etkinlik olarak turistlere sunulmasıyla, değerlerin 

orijinal yapısını ve kültürel bozulmalarına neden olabilmektedir. (Tetik,2012: 91). 

6.3. Ekoturizmin Ekonomik Etkileri 

Bir ülkede doğal kaynakların kullanımı doğrultusunda yatırımın ekonomik etkileri, çevresel etkilere 

göre belirleyici unsur içermektedir (Yılmaz, 2008: 77). Ekoturizmin olumlu etkileri; mal ve döviz 

kazancı sağlayarak ülkelerin geliĢmesini sağlar. Yerel ürünlere karĢı talebi artırır ve ürünlerin 

satılmasına fırsat yaratarak ekonomiye katkı sağlar. Tarıma elveriĢli toprakların doğal bitki örtüsü ile 

kaplanmasına olanak verir. Turizmle ilgili konaklama, restoran, hediye eĢya satan dükkânların 

bulunması geliĢmede önemli rol oynar. UlaĢım ve iletiĢim altyapıların geliĢmesine olanak sağlar. 

Elde edilen gelirin ekolojik alanlarda kullanılması için politik ve finansal destek sağlar (Yılmaz, 

2008: 78; Güngör Özkök ve Çoban, 2009: 595; Dinçer ġen, 2010: 122). 

Ekoturizmin olumsuz etkileri; mevsimsel özelliğinin olması, ekonomik ve siyasi olaylara bağlı olması 

sebebiyle yerel halk bütün yıl boyunca gelir kazanamamaktadır. Ayrıca bölgede bulunan iĢletmelerin 

su ve enerji kaynaklarını aĢırı tüketmeleri nedeni ile bölgede fiyatların artıĢına ayrıca su ve elektrik 

kesintilerine sebep olabilmektedir (Yılmaz, 2008: 78; Tetik, 2012: 100; Kasalak ve Akıncı, 2015: 

232). 

Sonuç 

Turizm sektöründe ekoturizm hızlı büyüyen pazar yapısına sahiptir. Ekoturizmin popülerliği arttıkça 

kalkınmakta olan ülkelerin ekoturizme yönelik eğilimi artıĢ göstermektedir. Türkiye‘nin 

sürdürebilirlik açısından ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesinde yürütülen projeler önemlidir. 

Bu çalıĢmada elde edilen veriler neticesinde Türkiye‘de ekoturizm alanında yapılmıĢ 22 tane projeye 

eriĢim sağlanmıĢtır.  

Nitekim bu alanlar için yürütülen çalıĢmaların plansız yürütülmesinin oluĢturduğu dezavantajların bu 

alanlara geri dönüĢü olmayan zararlar vermektedir. Turizm projeleri vasıtasıyla bireylerin 

bilgilendirilmesi ve bilinçli toplum oluĢumunda önemli rol oynamaktadır. ġu an ülkemizde Covid-19 

salgını sonrasında doğal alanlara karĢı talebin yoğunluğu gözlemlenmiĢtir. 

Yukarıda yapılan veriler ıĢığında öneriler Ģu Ģekilde sunulabilir.  

 Yerel halkın doğal alanlara yoğun ilginin artmasıyla her Ģehir için ekoturizm potansiyelleri 

değerlendirip alt yapı ve üst yapı çalıĢmalara yoğunlaĢtırabilir. Çekicilik unsurları artırılabilir. 
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 Kültürel mirasın korunması adına, el sanatları, gastronomi, yöresel gelenek ve göreneklerin de 

yaĢatılması gerekmektedir. Ekoturizm projeleriyle birleĢtirerek önem bir pazar oluĢturulabilir.  

 Bölge halkı için gerekli tanıtım ve pazarlama sunularak bilinçli ekoturizm pazarı 

oluĢturulmalıdır.  

 Bir turizm çeĢidi olarak düĢünülmektense gelecek kuĢaklara doğal alanların bırakılması hedef 

alınarak ilerletilmelidir 

 Uygulanan projeler geliĢtirilerek ekoturizm talebini artırılabilir. 
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Abstract 

J. R. R. Tolkien, known for originating ―The Lord of the Rings‖ trilogy is one of the most acclaimed 

authors of fantasy literature whose work has captured the imagination of people of all ages and 

backgrounds. It is evident that through his work, Tolkien is able to kindle in the hearts of his readers 

desire for a new world and adventures. In the article, the aim is to focus on Tolkien‘s ideas on fantasy 

illustration as relayed in his essays and letters to understand how illustrators may enliven feelings of 

wonder as Tolkien has done with his words. The style he has employed to create his own illustrations, 

his criteria for selecting illustrations to be published with his works, why he was partial to the 

illustrations of Pauline Baynes and the similar qualities found in the works of John Howe, who is one 

of the most widely recognized illustrators of Tolkien‘s work is discussed. Through this study, the 

essence of the works of Tolkien that have such a strong impact on readers and the qualities that 

fantasy illustrations of today should possess in the pursuit of creating a desirable ―Secondary World‖ 

for the readers‘ imaginations to enter may be discovered.  

Keywords: Fantasy illustration, Secondary World, desire, Arts & Crafts Movement, the Golden Age 

of British Illustration 

 

Özet 

Eserleriyle her yaĢtan ve hayat koĢulundan insanın hayalgücünü süslemiĢ olan, ―Yüzüklerin Efendisi‖ 

üçlemesinin yazarı J. R. R. Tolkien fantastik edebiyatın en önemli yazarlarındandır. Tolkien, eserleri 

yoluyla okurlarının gönlünde yeni bir dünyaya ve serüvene duyulan arzunun kıvılcımını parlatmayı 

baĢarır. Resimlemecilerin, çalıĢmalarıyla Tolkien‘in okurlarında uyandırdığı duyguları nasıl 

uyandırabileceklerinin anlaĢılması için yazarın makaleleri ve mektuplarında yer alan fantastik 

resimlemeyle ilgili görüĢlerinin irdelenmesi makalenin odağındadır. Kendi hazırlamıĢ olduğu 

resimlemeler, kitaplarında kullanılacak resimlemelerin seçilmesinde önemsediği ölçütler, Pauline 

Baynes‘ın resimlemelerine duyduğu derin ilgi ve Tolkien kitaplarının ünlü resimlemecilerinden John 

Howe‘ın çalıĢmalarının Baynes‘ın çalıĢmalarıyla ortak olan özellikleri incelenmektedir. Bu yöntemle, 
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Tolkien‘in yazılarının toplulukları etkileyen ve bugünün fantastik resimlemelerinin hayranlık 

uyandırıcı ―Ġkincil Dünya‖lar yaratmak için sahip olması gereken özellikler ortaya çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Fantastik resimleme, Ġkincil Dünya, arzu, Arts & Crafts Akımı, Britanya 

Resimlemesinin Altın Çağı 

1. Introduction 

John Ronald Reuel Tolkien, the English philologist and academic best known as the author of ―The 

Lord of the Rings‖ trilogy of books may be cited as the originator of modern fantasy literature due to 

the love and adoration his work has been received with by the book reading public ever since the 

works have first seen print. Professor Tolkien‘s work has reached readers from all walks of life, from 

children to adults which might be credited to it having the ability to excite readers and create in them 

the desire for the imaginary lands and adventures that he has created to be real. The pictures Tolkien 

creates with his words are richly detailed and vividly colored enough on their own to create a 

fascinatingly believable world in the minds of the readers and still, many readers, when reading the 

books may be met with the illustrations provided for the covers of the books, the posters, the maps 

and such products created for the promotion of the work by many talented artists, when they look 

with their mind‘s eye at the text. The first illustrator to have created such work is none other than 

Professor Tolkien himself who provided the dustjacket and the inside illustrations for the first 

printing of The Hobbit, the first book detailing the happenings of the imaginary world of ―Middle-

Earth‖. The author has also illustrated some lesser-known works of his and the illustration duties of 

the Middle-Earth books has relied on professional illustrators since The Hobbit‘s first printing. 

With this article, the aim is to focus on Tolkien‘s ideas on fantasy illustration as relayed in his essays 

and letters to understand how illustrators may enliven feelings of wonder as Tolkien has done with 

his words. The style he has employed to create his own illustrations, his criteria for selecting 

illustrations to be published with his works, why he was partial to the illustrations of Pauline Baynes 

and the similar qualities found in the works of John Howe, who is one of the most widely recognized 

illustrators of Tolkien‘s work is discussed. Through this study, the essence of the works of Tolkien 

that have such a strong impact on readers and the qualities that fantasy illustrations of today should 

possess in the pursuit of creating a desirable new world for the readers‘ imaginations to enter may be 

discovered.  
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2. Tolkien on Fantasy and Illustration  

J. R. R. Tolkien believes that the making of fantasy is a natural human activity for humans are 

makers, created in the image of a Maker and thus have the willingness to make out of thin air 

(Tolkien, 2008: 225). The idea that it is intrinsic in people to create is manifested in Tolkien‘s writing 

in many places such as in the ―Vala‖, deities serving under the ultimate creator Eru Iluvatar, that may 

be considered to be sub-creators; especially Aule, who creates and cares for the dwarves in secret 

from Eru Iluvatar, in the work by Professor Tolkien titled ―Silmarillion‖. The elves in the story also 

display a love for making through their many types of craft, using the world‘s resources to fashion 

them into beautiful objects such as the three immaculate jewels named ―Silmaril‖s.  

Professor Tolkien regards the creation of fantasy as the creation of a ―Secondary World‖ that, when 

done well the reader‘s mind can enter, leaving the ―Primary World‖ behind. For this to be achieved, 

the sub-creator of literature must be able to produce ―literary belief‖ thus, inside the Secondary 

World, what is related is true according to the laws of that world (Tolkien, 2008: 215). This type of 

belief is different from the actual need to believe. Professor Tolkien makes the distinction that the 

enjoyment of a story is not dependent on the belief that what has been relayed has or can take place 

in the real world. For him, what is essential is the ―desirability‖ of the Secondary World; a desire for 

such places, characters, adventures to exist. The sub-creator of the Secondary World of the fairy-

story succeeds once desire in the reader is awakened, satisfied and also fueled (Tolkien, 2008: 217). 

Desire for a Secondary World created in a reader through fairy-stories has four components 

according to Professor Tolkien: ―Fantasy‖, ―recovery‖, ―escape‖ and ―consolation‖ (Tolkien, 2008: 

220). He notes that the human mind is capable of forming mental images of things that are free from 

the observed facts of the Primary World. Fantasy is close in essence to elvish ―enchantment‖ by 

making use of this ability to imagine the fantastic; it is made out of the feeling of the Primary World, 

to create desire for life through a shared delight in making. ―Recovery‖ as the renewal of health, is 

like the cleaning of the minds windows which gives allows the individual to see the overlooked with 

fresh attention. ―Escape‖ is described as going as free as a bird to a Secondary World that is lovelier 

than the Primary World the individual finds themselves in. It is also stated by the professor that all 

great works of literature are mainly about death (Izzard, 1968), therefore another aspect of escape is 

described as the one from death. This point is presented in his work as characters who are immortal, 

mortal characters achieving everlasting life or characters like Frodo in the Lord of The Rings who go 
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beyond the borders of the mortal world to reach the undying lands. Lastly, yet perhaps more 

importantly, comes the quality that all fairy-stories must possess which is ―consolation‖, as in ―the 

consolation of the happy ending‖. Professor Tolkien notes that there is no true end to fairy-stories 

but there is a sudden miraculous turn of ―joy beyond the walls of the world‖ in the afterlife (Tolkien, 

2008: 221-233). These four qualities together create in the receiver of the fairy-story the desire for 

this type of Secondary World. It might be deduced that the illustrations accompanying the fairy-story 

should display these qualities to a certain extent. 

Fantasy, recovery, escape and consolation are the main qualities that Professor Tolkien points out that 

fantasy literature must possess and before going into his ideas on the qualities that fantasy illustration 

should display, it is important to note that Professor Tolkien believes that fantasy is an art form best 

served by literature for the visual representation of a subject tends to ―outrun the mind‖ and 

overthrow it (Tolkien, 2008: 222). All art that offers visual representation imposes one form on a 

subject whereas literature works from mind to mind which makes it more universal and particular at 

the same time (Tolkien, 2008: 239). When an object, a living thing or a place is described in 

literature, the ―ideal‖ form of that thing is invoked as Plato puts it (Plato, 2004: 198), which 

encompasses the particular form each reader gives it in their imagination according to their specific 

make up. Where an illustrator succeeds in presenting a particular landscape with a hill, river and 

valley, literature provides hill-ness, river-ness and valley-ness which are open to interpretation and 

take shape in the readers‘ mind. Therefore, Professor Tolkien suggests that it is easier for the mind to 

enter such a Secondary World. While his belief is as such, he himself is the first illustrator to work on 

his books; in 1937, the first edition of The Hobbit was published with nine of Professor Tolkien‘s ink 

drawings with an additional frontispiece and a color dustjacket. 

In a passage about the importance of ―recovery‖ found in fantasy, Professor Tolkien states that one 

may get too familiar with drawing that exudes skill and seek out new qualities that are ―wilfully 

awkward‖ (Tolkien, 2008: 227). He believes that originality should be found in the finer qualities of 

the arts: 

 We do not, or need not, despair of drawing because all lines must be either curved or straight, 

nor of painting because there are only three ―primary‖ colours. We may indeed be older now, 

in so far as we are heirs in enjoyment or in practice of many generations of ancestors in the 

arts. In this inheritance of wealth there may be a danger of boredom or of anxiety to be 



450 
 

original, and that may lead to a distaste for fine drawing, delicate pattern, and ―pretty‖ 

colours, or else to mere manipulation and over-elaboration of old material, clever and 

heartless. But the true road of escape from such weariness is not to be found in the wilfully 

awkward, clumsy, or misshapen, not in making all things dark or unremittingly violent; nor in 

the mixing of colours on through subtlety to drabness, and the fantastical complication of 

shapes to the point of silliness and on towards delirium. Before we reach such states we need 

recovery... This recovery fairy-stories help us to make. In that sense only a taste for them may 

make us, or keep us, childish. (Tolkien, 2008: 227). 

While Professor Tolkien uses this comparison as an example to show that fairy-stories help keep the 

perspective of readers fresh like a child‘s, his description seems to indicate that in his preference of 

illustration he tends to prefer qualities that are aimed at beautifying such as ―fine drawing‖ and 

―delicate pattern‖.  

The importance of patterns and ornamentation for Professor Tolkien is evidenced in his writing where 

he discusses that borders should accompany illustrations: ―It was an irresistible development of 

modern illustration (so largely photographic) that borders should be abandoned and the ‗picture‘ end 

only with the paper. This method may be suitable for photographs; but it is altogether inappropriate 

for the pictures that illustrate or are inspired by fairy-stories‖ (Tolkien, 2008: 241). It is the 

professor‘s belief that the illustration of a fantastical place needs a margin or an elaborate border, as 

evidenced in his illustrations (Fig. 1). The presentation of an illustration as a photograph of a certain 

landscape is not his preferred approach, thus he seems to prefer illustrations that, rather than belief, 

create desire. The idea of the border seems to support this idea since it is another element that points 

to the fact that the illustration is not of an actual place, event or individual but rather an idealized 

representation. This quality allows the viewer‘s imagination to use the illustration as a jumping off 

point to better visualize the Secondary World in their mind‘s eye. 



451 
 

 

Figure 1. Tolkien, J. R. R. (1937). Rivendell, from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd.  

In the previous paragraphs, ―desire‖ as the fundamental quality of fantastic literature that is kindled in 

the hearts of readers through evocation of the notions of fantasy, recovery, escape and consolation has 

been discussed. For this feeling to be achieved, Professor Tolkien states that belief in places, things 

and adventures that take place in fantasy is not necessary and a similar approach must be employed in 

the creation of illustrations. This requires that illustrations look not like photographs of an actual 

place but rather conjure an idealized image. This image should be presented with the clear notion that 

it is an illustration that is to be used in the beautification of a book that is almost an artifact itself. As 

in illuminated manuscripts of old, it would be befitting that these illustrations be contained within the 

margins of elaborate borders. These traits point towards the tendency of Professor Tolkien to favor 

elements such as fine drawing, delicate pattern, subtle mixing of colors and fantastical complication 

of shapes in the creation of illustrations. The aspects described are evidenced in his own illustrations 

and an analysis of some of his works and the common traits found among them may lead to a better 

understanding of the way the professor deemed to create desire through his artworks. 

3. Tolkien‟s Influences in Illustration 

J. R. R. Tolkien seems to have displayed a fondness for drawing since his early years for there are 

drawings of his‘ from those formative years. It is reported that he takes his first art lessons from his 

mother who was a capable artist, being from a family of engravers and plate makers (Hammond, 

Scull, 1995: 12). Although Professor Tolkien produces pictorial art throughout his life, he is not 

satisfied with his level of skill as may be observed in a letter to Susan Dagnall of the publishing house 
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George Allen & Unwin Ltd. concerning the illustrations he was preparing for The Hobbit: ―I can only 

hope – as I have small skill, and no experience of preparing such things for reproduction – that they 

may possibly serve‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 20). It is with these thoughts Professor Tolkien sends 

his illustrations to the publishing house and later is surprised to find that the ―indifferent pictures‖ he 

has provided for The Hobbit are accepted (Carpenter, Tolkien, 2000: 21-22). Having a deep love of 

nature as evidenced in his writing, his pictorial art mostly consists of depictions of nature. In response 

to a letter by Rayner Unwin in which Mr. Unwin asks if the professor could suggest a suitable 

drawing of a tree for the cover of his book ―Tree and Leaf‖, Professor Tolkien writes that there is 

more than one version of a mythical tree he comes up with time and again when he feels driven to do 

pattern designing (Carpenter, Tolkien, 2000: 360). From these words, his love of trees and of pattern 

designing may be observed.  

Having been born in 1892 in South Africa, then moving to England three years later, it may be 

presumed that Professor Tolkien must have been aware of the decorative arts that had flourished in 

his youth, namely that of the Arts and Crafts movement inspired by the ideas of British artist and 

author William Morris. Morris‘s book ―Some Hints on Pattern Designing‖ is said to have been 

owned by Professor Tolkien (MacLeod, Smol, 2017: 115) and that this sense of delicate decoration 

maybe be observed in the borders on some of his illustrations and the elaborate symbols he painted 

in relation to The Silmarillion. 

William Morris who is possibly one of the bigger influences on Professor Tolkien‘s literary and 

pictorial output, is a textile designer associated with the Arts and Crafts movement and a social 

activist, poet and novelist. His literary work may be credited as being instrumental in the establishing 

of the modern fantasy genre through his influence on Professor Tolkien. It is reported that Morris 

created over 600 textile, embroidery and wallpaper designs, over 150 designs for stained glass 

windows, produced the Golden, Troy and Chaucer typefaces designed in the vein of early printers‘ 

works and worked on up to 650 ornamentations for Kelmscott Press, the publishing house he 

founded to produce limited edition books which were prepared in the manner of illuminated 

manuscripts (Fig. 2) (Clutton-Brock, 2007: 110). 
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Figure 2. Burne-Jones, E. (1896). Friends in Need Meet in the Wildwood, from The Well at the World‘s End. 

Kelmscott Press. 

When he is a student at the Oxford University, William Morris grows to admire Medievalism and the 

Medievalist paintings of the Pre-Raphaelites that display chivalric values. The group of English 

painters, poets and art critics including Edward Burne-Jones and Dante Gabriel Rossetti called the 

Pre-Raphaelites whose style is heavily inspired by Medievalist art motivates Morris to form close 

friendships with them. He associates with the views of art critic John Ruskin, rejecting the industrial 

manufacture of uninviting products due to unhappy working conditions, favoring a return to 

craftsmanship. This point of view also puts forth the purpose of art as being the painting of mainly 

Christian events and the imitation of nature as is the case of works from before the time of Raphael. 

What this means is that art should be richly detailed, vividly colored and built upon complex 

compositions (Sizeranne, 2008: 175-176). 

William Morris founds Kelmscott Press in 1891 with the ideals of John Ruskin and the influence of 

the Pre-Raphaelites to produce books using traditional printing methods. Employing these methods 

and materials, his ambition is to produce ―a perfect work to restore all the beauty of illuminated 

lettering, richness of gilding and grace of binding that used to make a volume the treasure of a king‖ 

(Bradley, 1896: 9). Since 19
th

 and 20
th

 Century art movements showcase an interest in typographical 

design, Morris uses medieval motifs and typography to enrich the design of the books of the 

publishing house. He designs three typefaces presented with intricate floral borders as in illuminated 

manuscripts. The love and usage of borders and frames with floral patterns may remind the reader of 

Professor Tolkien‘s preference of illustrations having borders. 
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Apart from being a prolific designer, William Morris is also a renowned writer of poems, essays and 

novels. He translates sagas such as The Saga of Gunnlaug Worm-Tongue, a name which may bring 

to mind the Tolkien character ―Grima Wormtongue‖. In his later years, Morris pens some works that 

may be classified as fantasy fiction since the events described take place entirely in fantasy worlds 

such as The Wood Beyond the World and The Well at the World‘s End, with characters such as 

―Gandolf‖ whose name is very similar to Tolkien‘s famous wizard ―Gandalf‖. These works have 

their influence on many later fantasy writers such as Professor Tolkien himself, who notes that he is 

unable to produce better work than Morris‘ (Scull, Hammond, 2017: 816). 

It is believed that along with the impact of William Morris‘ works on him, Professor Tolkien was also 

influenced by the illustrated books of his youth at the beginning of the 20
th

 Century that contained 

artwork by British illustrators like Warwick Goble, Arthur Rackham, Charles Robinson, Edmund 

Dulac and Jennie Harbour who are considered as having taken part in ―The Golden Age of British 

Illustration‖ (Hammond, Scull, 1995: 10). This period also sees the rise in popularity of works by non-

British illustrators such as Jessie Willcox Smith, Kay Nielsen and Maxfield Parrish. It may be stated 

that the illustrated works produced from the early 1800s to early 20
th

 Century, in what is considered to 

be The Golden Age of British Illustration is brought about by the fact that newspapers, magazines, and 

illustrated books became the main media in Europe and America where the reproduction of art made 

possible by new technology allows for experimentation with rendering techniques and leads to an 

unprecedented quality in illustration. The illustrators of this period are also influenced by the Pre-

Raphaelites (Leroy, 2016: 175) together with the art movements like the aforementioned Arts and 

Crafts and Art Nouveau. The Golden Age of British Illustration is said to have lasted until the 

beginning of the First World War in 1914, when the public‘s taste for high quality books containing 

fairy stories starts to decline. 

One illustrator that must have had an influence on Professor Tolkien with the distinctive character he 

illustrates trees with is Arthur Rackham (Fig. 3), who makes his first forays into the world of 

professional illustration with works included in the Pall Mall Budget weekly magazine (Menges, 

2008: 10). He comes into prominence with his illustrated books in the 1980s, when he commits to a 

being a full-time illustrator. 
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Figure 3. (Left) Rackham, A. (1917). Suddenly the BranchesTwined Round Her and Turned Into Two Arms, 

from The Old Woman in the Wood. Constable & Co. Ltd. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). Fangorn Forest, 

from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd. 

 

It is noted that the artist works mainly with pen and ink, in a technique that carries with it a unique, 

personal and soulful line quality which he developed while working on journalistic illustrations, 

sometimes combined with watercolor. While he used lines made with a soft pencil to plan out his pen 

and ink illustrations and later removed them, for his color work where he employed watercolor, he 

opted to build from multiple washes of translucent tints. In the early days of 3-color printing, the 

definition of lines could be lost therefore the illustrator would resort to going over his lines, inking 

them again after the process with the watercolors. He would also make use of silhouette cutouts. 

Rackham‘s style has been described as a mixture of northern European style and the early 19th 

century Meiji era Japanese woodblocks (Peitcheva. 2016: 4). J. R. R. Tolkien‘s illustration work also 

displays some of these traits. 

While it may be mostly speculated that the works of Arthur Rackham and Kay Nielsen may have had 

an influence on Professor Tolkien, it is clearly observable the effect the art of Jennie Harbour has had 

on his illustrations. Little is known of Ms. Harbour who is believed to have been born in 1893 in 

London. In 1919, at the age of 26, it is recorded that she starts working for The Raphael Tuck 

Publishing Company, illustrating postcards and calendars which are described as being ―delightfully 

distinctive, bright and pleasant‖ (Phillips, 1919: 18). Between 1921 and 1934, she illustrates many 

books of fairy tales including ―My Favourite Book of Fairy Tales‖, ―The Yellow Fairy Book‖ and 

―The Green Fairy Book‖ which present on its pages, stories such as ―The Fisherman and His Wife‖ 

and ―The Story of the Three Bears‖. During this time, her illustrations seem to capture the public‘s 

imagination with graceful outlines and original color palettes, having subtle washes of color, few, 
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black outlines and energetic patterns (Pook Press, 2018). 

It is noted that the Tolkien household of the professor‘s youth had harbored many illustrated books 

and that even though many of these books were later lost, he made up for it by the libraries he created 

for his sons and daughter (Hammond, Scull, 1995: 10). The basic composition of an illustration made 

for The Hobbit depicting the trolls in the forest by Professor Tolkien seems to be closely influenced 

by Harbour‘s illustration of Hansel and Gretel produced for ―My Book of Favorite Fairy Tales‖ first 

printed in 1920 (Fig. 4), a book that was supposedly owned by Professor Tolkien (Hammond, Scull, 

1995: 109). The elaborate dotted pattern visible on the trees and around the campfire, the lines of the 

flames and the smoke reminiscent of Art Nouveau, the contrast of the black and white in both 

illustrations seem to indicate that Professor Tolkien found this type of illustration effective in 

conveying the fantastical nature of his story.  

   

Figure 4. (Left) Harbour, J. (1921). Hansel and Grethel Sat Down by the Fire, from My Book of Favourite 

Fairy Tales. Raphael Tuck & Sons. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). The Trolls, from The Hobbit. George 

Allen & Unwin Ltd. 

In a letter to a fan of The Lord of the Rings, Professor Tolkien describes an incident where a man asks 

whether the professor‘s imagination has been fed on pictures that seem to him to illustrate the books 

from before their publication. The professor responds by stating that even though his imagination is 

fed by literature and languages, he is not well acquainted with pictorial art (Carpenter, Tolkien, 2000: 

450). While this statement may be true for the creation of his literary Secondary World, perhaps there 

is a possibility that he may have taken notice of the kinds of illustration that came close to capturing 

the feeling he was trying to kindle in the hearts of his readers and Jennie Harbour‘s is one such style 

of illustration. 
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In this chapter, the influences from Professor Tolkien‘s childhood that have helped shape his creative 

output, namely the works of William Morris who is inspired by the Pre-Raphaelites and also the artists 

of The Golden Age of British Illustration such as Arthur Rackham, Kay Nielsen and Jennie Harbour 

who are influenced by the Arts and Crafts movement of William Morris have been discussed. The 

artistic approaches of these artists and art movements are visible in Professor Tolkien‘s writing as well 

as his pictorial work. How their methods of creating desire in a Secondary World have found a place 

in the professor‘s artwork will be examined further in the upcoming chapter. 

4. Tolkien‟s Own Illustrations 

J. R. R. Tolkien wished to kindle the feeling of desire for a fantastical world rather than create belief 

in it with his literary work, yet there are clues that he wanted his Secondary World to come as close to 

the Primary World as much as possible almost to the point of having the two interact. The dwarvish 

runes on the borders of the dustjacket of the first printing of The Hobbit (Fig. 5) state that the book, 

rather than having been written was compiled by the professor from the memoirs of one Bilbo 

Baggins, a Hobbit. The idea of having authentic artifacts, facsimile copies of maps, calligraphic 

writing, runes and tile designs from a Secondary World is seen time and again in the professor‘s work; 

from the map of Middle-Earth included in the Lord of the Rings books, the elvish calligraphy and 

dwarvish runes presented within the text of The Hobbit, to the floral patterns designed and illustrated 

to represent the many houses of elves and men in the Silmarillion.  

 

Figure 5: Tolkien, J. R. R. (1937). The dustjacket illustration and design for The Hobbit. George Allen & 

Unwin Ltd. 

While artwork such as calligraphy, runes, facsimile copies of maps were made to seem as actual 

artifacts coming to the Primary World from the Secondary World, the professor also made illustrations 

that represented places, peoples, things and events that were presented in his stories. One such 
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illustration is the aforementioned dustjacket for The Hobbit Professor Tolkien designed and 

illustrated. Sending the dustjacket to publishers Allen & Unwin for critique, the professor notes that 

the effort is beyond his craft yet thinks that perhaps the design is somewhat suitable. He goes on to 

evaluate his work: 

 There are too many colours: blue, green, red, black... The presence of the sun and moon in the 

sky together refers to the magic attaching to the door. It is too complicated, and needs 

simplifying: e.g. by reducing the mountains to a single colour, and simplification of the jagged 

‗fir-trees‘... In redrawing the whole thing could be reduced – if you think the runes are 

attractive. Though magical in appearance they merely run: The Hobbit or There and Back 

Again, being the record of a year‘s journey made by Bilbo Baggins; compiled from his 

memoirs by J. R. R. Tolkien and published by George Allen & Unwin (Carpenter, Tolkien, 

2000: 23). 

Along with the dustjacket, the professor submits one frontispiece and 9 other illustrations in black and 

white and also makes illustrations that do not find a place in the book. The ornamentally framed 

illustrations generally focus on landscapes, places, architecture and nature, giving little to no space for 

the characters and creatures. While light and atmosphere are made to appear realistic and convey 

actual natural weather and lighting conditions, the elements of nature such as trees, mountains and 

valleys are highly stylized, with flat areas of color separated by lined borders. These illustrations are 

not made to look like snapshots of an actual place but draw attention to the fact that they are 

illustrations prepared to decorate a book. This is the approach Professor Tolkien chooses to illustrate 

his books whereas there is artwork of his that clearly showcase that he is capable of making 

illustrations with a more realistic quality. It is as if the professor does not want to interfere with the 

readers‘ experience of the images created in their heads from the words and rather wants to give a 

slight hint, a vague direction for the imagination to use as a guide post.  

The views of Professor Tolkien on the work of some of the illustrators that have illustrated or 

submitted work to be considered to be used in his books, shed more light on his criteria for selection 

of artwork to be displayed alongside his text and perhaps his thoughts on what makes good fantasy 

illustration.  

There have been many illustrators that have illustrated books by Professor Tolkien, one being Ms. 
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Mary Fairburn who had sent the professor work in early May of 1968 to be considered to be included 

in one of the editions of The Lord of the Rings books (Scull, Hammond, 2017: 1049). In a subsequent 

letter, Professor Tolkien writes to Ms. Fairburn remarking that he finds the works really satisfying: 

―They are better pictures in themselves and also show far more attention to the text than any that have 

yet been submitted to me‖ (Andrews, 2018) (Fig. 6). He goes on explaining that the publishers and he 

decided long ago not to have The Lord of the Rings illustrated for fantasy works from mind to mind 

and that illustrations present only one kind of representation. Still, he goes on to note that after 

viewing the work, he is beginning to change his mind and thinks that perhaps an illustrated edition 

might be a good idea with artwork that is more ―noble‖ and ―awe-inspiring‖ than the ones produced 

before for his books. In a second letter exchanged with Ms. Fairburn, Professor Tolkien explains that 

he has spoken with his publisher Mr. Unwin about the possibility of an illustrated edition which Mr. 

Unwin seems open to considering yet such an edition has not been published (Andrews, 2018). From 

his views on the work of Ms. Fairburn, it can be deduced that Professor Tolkien valued fidelity to the 

text and more importantly, a sense of ―nobility‖ and ―awe‖ to come through the illustrations. 

   

Figure 6: (Left) Fairburn, M. (1968). The Lord of the Rings. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). Bilbo Comes to 

the Huts of the Raftelves, from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd. 

One illustrator whose work has been published in a 1977 Danish edition of The Lord of the Rings is 

Ms. Ingahild Grathmer, the pseudonym of Queen Margrethe II of Denmark, who was the Crown 

Princess when she got in touch with Professor Tolkien (Davis, 2012). One of the queen‘s biographers 

is said to have noted that Professor Tolkien was struck by the similarities between her illustrations and 

his own (Fig. 7). Some point of overlap maybe summarized as art relying heavily on lines, landscape 

depicted with lines and shapes to make it almost look abstract and perhaps a sense of ornamentation. 
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Figure 7: (Left) Grathmer, I. (1977). Inside cover art for The Two Towers, from The Lord of the Rings. The 

Folio Society. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). The Mountain-Path, from The Hobbit. George Allen & Unwin 

Ltd. 

Dutch illustrator Cor Block who uses an illustration style in the vein of Medieval murals recalls a 

conversation he had with Professor Tolkien on ―the desirability or un-desirability of illustrations to 

accompany a text‖ noting that the professor was not in favor of ―coupling pictures with his texts – not 

even his own drawings‖ (Block, 2011: 3). Block goes on to relay that while reading Scull and 

Hammond‘s ―Tolkien Companion and Guide‖, he came upon a letter the author sent to his publisher 

about an illustration by Block that he purchased (―The Battle of the Hornburg‖) being both attractive 

and a good illustration while not fulfilling his wish for art that depicts ―the noble and the heroic‖ 

(Scull, Hammond, 2017: 1184) which once again underlines the professor‘s insistence on ―nobility‖ in 

art. 

It is noted that Richard ―Horus‖ Engels, the London born German illustrator, contacted Professor 

Tolkien in 1946 about putting out an illustrated German edition of the Hobbit. Professor Tolkien states 

that he finds Mr. Engels‘ illustrations too ―Disnified‖ for his taste (he had the right to veto any 

illustration influenced by the Disney studios for his books) (Carpenter, Tolkien, 2000: 24) going on to 

elaborate his dissatisfaction with the illustration of Bilbo with a dribbling nose and Gandalf as a 

―figure of vulgar fun rather than the Odinic wanderer‖ that he imagines (Carpenter, Tolkien, 2000: 

138). While the author strays away from Engels‘ illustrations, he backs away from Milein Cosman‘s 

work because while the story is location based and the places in it are plainly indicated, the 

illustrations do not represent the locations He notes that there are incongruencies between the 

illustrations and the text (Carpenter, Tolkien, 2000: 151). These remarks prove that Professor Tolkien 
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preferred nobility rather than cartoonishness and great attention to the text - illustration correlation 

which he seems to have found in the work of the illustrator Pauline Baynes. 

5. Tolkien Book Illustrations of Pauline Baynes 

The illustrator Pauline Diana Baynes, known mainly for her collaborations with authors J. R. R. 

Tolkien and his friend C. S. Lewis, was born on the 9
th

 of September 1922 in England. In her lifetime, 

she contributed to more than 200 books, Lewis‘ Chronicles of Narnia books and Professor Tolkien‘s 

books of short stories among them (Blackwell‘s Rare Books, 2018). She has also painted covers, 

slipcases and posters for Professor Tolkien‘s The Hobbit and The Lord of the Rings trilogy. Her work 

is discernable by imaginative ornamentation, lively and confident line work that creates a sense of 

movement and energy and the use of bold and vibrant color. 

As a baby, Ms. Baynes is taken to India for her father‘s work and spends some of her formative years 

in the cities of Agra and Mussoorie. As is the case with Rudyard Kipling, the author of The Jungle 

Book, Ms. Baynes is taken back from India to England at the age of 5 where she begins her education 

and has a rough start due to standing out with her ability to speak Hindi and fantastical imagination 

(Henshall, 2008). At the age of 9, the artist attends the convent school Beaufort where it is noted her 

favorite subject is art and by the time she graduates, she is thinking about illustration as a profession. 

When she is 15, Ms. Baynes studies design at what is today the University for the Creative Arts. 

Following in the footsteps of her sister, she later gets into the prestigious Slade School of Fine Art 

where she studies and is influenced by the works of artists such as Gustave Dore, Arthur Rackham, 

Edmund Dulac as well as the illuminations in mediaeval manuscripts (Thorpe, Zimmerman, 2012).  

One year after the beginning of World War II, Ms. Baynes and her sister join the Women‘s Voluntary 

Service where they meet Powell Perry whose family owns a company publishing picture books for 

children and through this connection the artist begins producing artwork for books such as a 

novelization of ―The Magic Flute‖ (Sibley, 2008). Until the end of the war, the Baynes sisters create 

maps for the Royal Navy, a pursuit Ms. Baynes may have recalled later when illustrating maps of 

Middle-Earth and Narnia. During this time, a letter that the artist writes to one of her friends includes 

a drawing that is passed on to an employee of the magazine Country Life that result in Ms. Baynes 

being commissioned to illustrate books of fairy stories ―Clover Magic‖, ―The Magic Broom‖ and 

―Magic Footstool‖ by Victoria Stevenson (Henshall, 2008). 
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Pauline Baynes‘ connection with Professor Tolkien comes after creating her own children‘s book 

―Victoria and the Golden Bird‖ in 1948, when she sends comic reinterpretations of a book of 

illuminated psalms to the publisher of The Hobbit, Allen & Unwin. This coincides with Professor 

Tolkien sending the firm a medieval comedic novella, Farmer Giles of Ham. The publisher contacts 

Ms. Baynes due to the author‘s dissatisfaction with the artwork previously submitted to request 

sample artwork where illustrations need not be juvenile and require ―historical and topographical 

(Oxford and Wales) realism‖ (Scull, Hammond, 2017: 112-113). In late September, Professor 

Tolkien visits the publisher to view sample artworks of potential illustrators and chooses Pauline 

Baynes‘ on the strength of her ink and watercolor drawings in the fashion of manuscript illuminations 

which capture the mood of the professor‘s mock-medieval story (Scull, Hammond, 2017: 525). As 

Ms. Baynes begins sending work that displays research of period architecture and passion for 

recreating the costumes and fabric of daily life, the author is delighted and notes that they are ―the 

perfect counterpart to the text‖ considering them a collateral theme, making the text ―a commentary 

on the drawings‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 155). As the publication of the novella approaches, 

Professor Tolkien opts to directly contact Ms. Baynes, writing to her that he has a ―long romance in 

sequel to ‗The Hobbit‘‖ that he hopes she will have a look at in hopes of providing illustrations 

(Scull, Hammond, 2017: 538). It is noted elsewhere that when the time comes for The Lord of the 

Rings to be published, the only illustrations the professor wants included are his own ―Doors of 

Durin‖ and ―the fragments of the Book of Mazarbul‖ which are more in the vein of artifacts or 

recreations of actual objects rather than illustrations. Cor Block notes that Professor Tolkien ―did not 

want his readers to see his characters through the eyes of any individual artist, as we see Alice 

through the eyes of John Tenniel‖ (Scull, Hammond, 2017: 1185). In the 20
th

 of October 1949, 

Farmer Giles of Ham is published marking the first collaboration of Professor Tolkien and Ms. 

Baynes (Fig. 8). She returns to the book in 1999 to illustrate a map of the setting of the Little 

Kingdom of the story.  
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Figure 8:Baynes, P. (1949). Cover illustration and design for Farmer Giles of Ham. George Allen & Unwin 

Ltd. 

 

Before her further collaborations with J. R. R. Tolkien, Ms. Baynes is contacted by C. S. Lewis, a 

close friend of Professor Tolkien‘s, who gets in touch about illustrating The Lion, the Witch and the 

Wardrobe, the first of The Chronicles of Narnia books (Scull, Hammond, 2017: 544), which sees 

print in 1950 with 43 of Ms. Baynes‘ illustrations. Later, the artist provides all the artwork for the six 

sequels of the book which keep her busy through most of the 1950s. After this, Ms. Baynes‘ second 

collaboration with Professor Tolkien‘s comes in 1961 when the author turns to the artist for the 

artwork for some short poems which later come to be titled ―The Adventures of Tom Bombadil‖. 

Thinking that the first poem about Tom Bombadil and some other verses he has written might make a 

nice booklet if Ms. Baynes would illustrate them, Professor Tolkien writes that the poems sent to her 

are conceived as precise fantastical, nonsensical pictures ―but not dreamlike!‖ (Scull, Hammond, 

2017: 856). It seems that the professor is adamant about specificity and accuracy in the depiction of 

places and details of characters and though the stories may be lighthearted, he chooses not to have 

them relayed as being too dreamy and grounded in some kind of realism. He writes to Ms. Baynes: ―I 

thought of you, because you seem able to produce wonderful pictures with a touch of ‗fantasy‘, but 

primarily bright and clear visions of things that one might really see‖ (Scull, Hammond, 2017: 856). 

This might show that while achieving believability is not the author‘s goal, the creation of things that 

―one might really see‖ increases the feeling of desire. From the correspondence of the author and 

illustrator, it might be deduced that Ms. Baynes has expressed that illustration does not have a place 
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in ambitious literary work to which the professor replies with: ―… there is a case for illustration (or 

decoration!) applied to small things such as these verses, which are light-hearted, and (I think) 

dexterous in words, but not very profound in intention‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 332). Professor 

Tolkien describes that he has vivid narrative pictures that he has difficulty communicating and will be 

different from those in the minds of the readers yet is confident Ms. Baynes‘ illustrations will be to 

his liking, even enriching his own imagination (Scull, Hammond, 2017: 873). This proves to be the 

case when he sees the work and states ―I do not think that they could have been more after my own 

heart‖, making him envious of the illustrator‘s skill (Scull, Hammond, 2017: 875) (Fig. 9). From 

these remarks, it is observable that Ms. Baynes‘ artwork that is built upon realism with attention to 

medieval period accuracy takes flights of fancy into the realm of the fantastic and thus is able to 

satisfy Professor Tolkien‘s expectations of fantasy illustration. 

 

Figure 9: Baynes, P. (1962). Tom Bombadil and Goldberry, from The Adventures of Tom Bombadil. George 

Allen & Unwin Ltd. 

The cover of the 1961 printing of The Hobbit and the slipcase of the 1964 printing of The Lord of the 

Rings, which becomes one of the widely recognized artworks for Professor Tolkien‘s work as it is 

also used as the cover of a one volume edition of the book printed in 1968 and 1981, are 

collaborations Pauline Baynes has with the author after The Adventures of Tom Bombadil. For the 

slipcase, Professor Tolkien believes a scenic design will work best and that Ms. Baynes ―has a good 

scenic imagination‖ which turns out to be exactly right for when the author is presented the artwork 
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he is enchanted and states that Ms. Baynes has ―exactly his eye for landscape‖ (Scull, Hammond, 

2017: 907) (Fig. 10).  

 

Figure 10. Baynes, P. (1964). The slipcase illustration and design for The Lord of the Rings. George Allen & 

Unwin Ltd. 

The artist illustrates Smith of Wootton Major in 1967, the last of the author‘s works to be published 

within his lifetime. Tolkien is delighted with her artwork, asking only that the illustrations appear in 

simple black and white (Fig. 11) which he found so successful with Farmer Giles of Ham. The last 

Tolkien art Ms. Baynes creates is also of Smith of Wootton Major for an audiobook issued in 2003 

where the story is presented along with the professor‘s story Leaf by Niggle (Sibley, 2008). 

 

Figure 11. Baynes, P. (1967). An inside illustration from Smith of Wootton Major. George Allen & Unwin 

Ltd. 
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In 1969, Allen & Unwin commission Ms. Baynes to illustrate a poster-map of Middle-Earth. Ms. 

Baynes and her husband visit Professor Tolkien and together they work on the annotation on a copy 

of the Lord of the Rings map. The author expresses his only concern as being ―that names should be 

spelt right‘ and is confident that Ms. Baynes will provide an attractive poster (Scull, Hammond, 2017: 

1087). The poster map is published in 1970, with a header and footer displaying the main characters 

of the story and also vignettes of the story‘s locations (Fig. 12). In 1971, a companion poster-map of 

The Hobbit, again illustrated by Ms. Baynes is published by Allen & Unwin. Ms. Baynes‘ third and 

final poster for the professor‘s work is ―Bilbo‘s Last Song‖, depicting the young Hobbits watching an 

elven ship carrying Bilbo and Frodo along with Gandalf and Galadriel to the Undying Lands. 

 

Figure 12. Baynes, P. (1970). A Map of Middle-Earth. George Allen & Unwin Ltd. 

In her lifetime, Pauline Baynes illustrates many medieval stories and her great accomplishment 

arrives with the 600 illustrations for A Dictionary of Chivalry that earns her the Kate Greenaway 

Medal. Most of the art that she has created for Professor Tolkien's along with C. S. Lewis‘s books has 

remained in print ever since they were first published, making her one of the most influential 

illustrators of the 20
th

 Century. It is reported that Ms. Baynes passed in 2008 while still working on a 

decorative version of The Quran along with a highly colorful rendition of Aesop‘s Fables (Thorpe, 

Zimmerman, 2012). 

Pauline Baynes‘ work has been compared to Islamic illumination in its ―extremely minute detail and 

perfection of finish‖ (Patterson, 1980: 3). It is reported that she worked ―size as‖, meaning that the 
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original artwork is exactly the same size as the published version as ―she felt she had to know what 

the art would look like when it was reproduced‖ (Springett, 2008). While the illustrations may have 

indicated firm pen work, the refined articulation is created by brush and most of the colored work 

prepared throughout her 60 year career has employed gouache. With these tools and techniques, Ms. 

Baynes has been able to create images combining reverence, humor, naturalism, simplicity. Of Ms. 

Baynes, Patterson remarks: 

 What she has, in common with Lewis and Tolkien, is the capacity to make goodness - which 

includes both the physical and psychic world of the imagination - beautiful, attractive, and 

alive. (Patterson, 1980: 4) 

This notion of making imagination beautiful, attractive and alive seem perfectly in line with Professor 

Tolkien‘s purpose of creating desire in the reader and may prove the underlying reasons he was 

drawn to Ms. Baynes‘ work in the first place. 

From the documents on the correspondences of J. R. R. Tolkien, it may be concluded that he had 

found a perfect counterpart for his texts with the illustrations of Pauline Baynes, for they displayed 

historical and topographical realism, attention to detail of medieval architecture and costume, a good 

scenic imagination, strong ink and watercolor drawings that were fantastical yet provided clear 

visions of things that one might really see. All of these qualities seem to also apply to a well-known, 

contemporary illustrator; namely: John Howe. 

6. Tolkien Book Illustrations of John Howe  

Illustrator and conceptual designer John Howe, best-known for fantasy illustrations for J. R. R. 

Tolkien's Middle-Earth stories, notes that he was drawing from pre-school age, sometimes becoming 

frustrated that he could not draw something the way he exactly wanted to. During his high school 

years, his biggest influence is the fantasy, science fiction book and comic book illustrator Frank 

Frazetta whose works he copies copiously. He also collects fantasy comic books illustrated by Barry 

Windsor-Smith and Bernie Wrightson. After he reads The Lord of the Rings, he is captivated by the 

promotional calendars published by Hildebrandt Company which show to him that the book can be 

illustrated and he tries to re-illustrate the scenes depicted in the calendar. He attends college at Ecoles 

des Arts Decoratifs where he feels he is out of step with the program yet acknowledges that whatever 

―clarity of thought‖ he possesses is due in large part to his professor of illustration (Howe, 2001: 7). 
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This period in Europe is a time of soaking in all forms of art and architecture for Mr. Howe, where 

things are novel and ancient and may be thought of as having influenced his artwork in an important 

way (Fig. 13). His earlier work is comprised of political cartoons, magazine illustrations, comics, 

animated films and advertising that do not sit well with him and he regards this time as having been a 

nightmare, where the works have nothing of his personality or style in them. As with Pauline Baynes 

before her, Mr. Howe illustrates poster-maps of The Lord of the Rings and The Hobbit along with 

The Silmarillion. After working for years illustrating Professor Tolkien‘s Middle-Earth, Mr. Howe, 

alongside Alan Lee, another important Tolkien illustrator, serves as chief conceptual designer for The 

Lord of the Rings and The Hobbit movie trilogies directed by Peter Jackson. The illustrator‘s work 

covers a wide variety of fantasy stories including mythological material such as Beowulf and books 

by C. S. Lewis, Robin Hobb and George R. R. Martin. He has expertise in medieval armour and is a 

member of the living-history group the Company of Saynt George that portrays an artillery compnay 

in the 15th Century, doing events where medieval civil and military life are displayed (Howe, 2001: 

9). 

 

Figure 13: Howe, J. (1989). Minas Tirith. (63.5 x 47.3 cm). 

John Howe's work feels at once familiar like something one remembers from a dream or a previous 

life and also something one longs for as if a home one has had to leave and cannot get back to. This 

sense of familiarity may be due to the illustrations being grounded in history and his extensive 

research into architecture, armour and artifacts while extending the frame to include fantasy to seep in 

(Fig. 14). To him, illustration is ―a form of communion‖ with a subject that may either be in front of 

the illustrator or in their imagination where the skill of the illustrator matches their desire to express 
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and share their world and thus is very personal (Howe, 2007: 11). It is with this personal conenction 

that an artist is able to create ―enchantment‖ that ―should open a window on another world, rather 

than clothing our own in fantasy trappings‖ (Howe, 2007: 19): 

 For me, fantasy imagery involves ―glamour‖ (in its archaic sense of enchantment), and 

implies a suspension of rationality. It refers to worlds and creatures derived from myth or 

invented by creative minds in the same vein. Its fully realized worlds have elements that we 

cannot physically experience – they are generally pre-industrial, slowly blending into science 

fiction as they move forward in time, trading suspension of disbelief for belief in the promises 

of science. Teleportation, for example, is magical in a medieval setting if done by a mage, but 

it‘s sci-fi on the Starship Enterprise (Howe, 2007: 22). 

 

Figure 14: Howe, J. (1991). Ulmo, Lord of the Waters. (63.5 x 41.5 cm).  

From his views on illustration and specifically illustrating the works of J. R. R. Tolkien, it is 

observable that with his works, John Howe is always thinking of ideal or archetypal images, icons 

that when a tree is illustrated, it would ―contain and evoke all trees‖ that encompasses all the trees 

that each viewer carries around with themselves in their imaginations (Davoust, 2003: 194) because 

he believes that Professor Tolkien‘s descriptions, where every word is worth a thousand pictures, are 

outside our experience, archetypal and demand to be illustrated as such. The landscapes are symbolic 

and are so much a part of our cultural heritage that they are personal and also shared by millions. Mr. 

Howe states that paintings and films may be made of Middle-Earth, for it is an intensely visual world 

with images in the words having exceptional clairty, yet it cannot be illustrated and none of the 

images can be definitive. He describes the visual representations as ―sketches, imperfectly glimpsed 
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through shifting cloud and mist‖ (Howe, August 2003). Here, he notes that the word ―illustration‖, in 

its meaning of ―providing light, the act of making lustrous or clear‖ is appropriate in that, what the 

illustrator of Middle-Earth tries to do is shine a little light here and there, not obliged to show too 

much and allow ―the intuitive to take precendence over the encyclopaedic‖ (Howe, August 2003). 

This brings about the illustrator‘s dislike for the use of unnecessary detail in fantasy illustration in 

order to make the Secondary Worlds seem realistic. Mr. Howe is of the mind that illustrations packed 

with too much detail present walls rather than windows that look out into a Secondary World. While a 

detailed technique may be impressive, ―over-elaboration‖, as Professor Tolkien put it, may run the 

risk of containing a personal connection on the part of the illustrator, reducing the image to a hallow 

surface. J. R. R. Tolkien is said to include details to further the narrative of his stories and writes to an 

audience that he counts on to have knowledge of past cultures in order to understand what he is 

describing. Thus, Mr. Howe believes that the illustrations should be in a similar vein, focusing on 

telling or hinting at a story and unless contradicting the text, forming a personal connection with the 

subject being illustrated (Davoust, 2003: 194). This way, it may be possible to get a glimpse through 

the mist, of Middle-Earth which he believes is a world beyond images (Fig. 15). 

 

Figure 15: Howe, J. (1994). The Map of Tolkien‘s Middle-Earth. Harper Prism. 

John Howe‘s views on fantasy illustration having the quality of enchantment and presenting windows 

that provide brief glimpses into a Secondary World are supported by his writing where he discusses 

an introduction to an exhibition of children‘s drawings, penned by the illustrator Edmund Dulac who 
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was discussed as a possible inspiration on J. R. R. Tolkien‘s own artworks. According to Dulac, as 

humans attempted to solve problems when faced with reality, Science was developed and when they 

stretched their activities in order to organize the forces behind consciousness, Art was born, which 

was at the beginning Magic that established intimate connections to the world (Howe, August 2015). 

Artists can conjure up at will, tangible worlds of unrealities through the use of colors, lines, sounds 

and other properties aimed at the senses. Mr. Howe notes that with this, Mr. Dulac points out the 

reason that drives the artist and specifically the illustrator; the possibility of touching with the mind 

―the indicible‖, ―of conferring a form of reality to something not real – a tangible world of 

unrealities‖ (Howe, August 2015). It is also stated in the introduction that, children have an 

extraordinary degree of imagination due to their subconscious organization not being impaired by 

growing conscious habits and that through Art, people may yet become children again; their 

consciousness pulled back into a world full of wonders. This ―wonder‖, similar to Professor Tolkien‘s 

concept of ―desire‖, created in the hearts of the viewers of illustration seems to be Mr. Howe‘s main 

goal to be achieved, which he calls ―the Grail‖ (Davoust, 2003: 194). 

7. Conclusion 

In this article, J. R. R. Tolkien‘s ideas on fantasy and fantasy illustration, his influences in the 

illustrations he has created, his own illustrations and some illustrators of his work, his preference and 

close collaboration with the illustrator Pauline Baynes and the approach to illustration the well-known 

Tolkien illustrator John Howe takes have been discussed. There are many points of overlap between 

the understanding and approaches to illustration between Professor Tolkien, Ms. Baynes and Mr. 

Howe. As was discussed, Professor Tolkien deems fantastical art successful once it is able to create 

desire in the hearts of people through the components of fantasy, recovery, escape and consolation yet 

is sceptical of visual representation due to the fixed point of view it presents unlike literature which is 

both universal and particular to each person. While this is his thinking, for illustrations, he searches 

for awe inspiring visuals created through fine drawing, delicate pattern, subtle mixing of colours, 

fantastical complication of shapes and reqires them to exude nobility, heroism and a touch of fantasy 

that is rooted in research into pre-industrial periods, mainly the medieval period that allow for the 

fantastical Secondary World to present clear visions of things that people might really come face to 

face with in the Primary World. In this, Pauline Baynes succeeds due to her knowledge and skill in 

imbuing her work with the feeling of medieval illuminated manuscripts that still retain her own 
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personal touch of humor, reverence, naturalism and simplicity thus making the world presented 

through the illustrations beautiful, attractive and alive. John Howe, aware of the archetypal quality of 

Professor Tolkien‘s texts in that the words present an intensely visual world with exceptional clarity 

that works from the mind of the author to the mind of the reader, tries to commune with the subject in 

order to shine a brief light through the illustration to provide a brief glimpse at the Secondary World 

of the fantasy. For this to be achieved, as with the works of Professor Tolkien and Ms. Baynes, Mr. 

Howe aims to suspend rationality to create a tangible world for people to view the incredible.  
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Abstract 

J. R. R. Tolkien, known for originating ―The Lord of the Rings‖ trilogy is one of the most acclaimed 

authors of fantasy literature whose work has captured the imagination of people of all ages and 

backgrounds. It is evident that through his work, Tolkien is able to kindle in the hearts of his readers 

desire for a new world and adventures. In the article, the aim is to focus on Tolkien‘s ideas on fantasy 

illustration as relayed in his essays and letters to understand how illustrators may enliven feelings of 

wonder as Tolkien has done with his words. The style he has employed to create his own illustrations, 

his criteria for selecting illustrations to be published with his works, why he was partial to the 

illustrations of Pauline Baynes and the similar qualities found in the works of John Howe, who is one 

of the most widely recognized illustrators of Tolkien‘s work is discussed. Through this study, the 

essence of the works of Tolkien that have such a strong impact on readers and the qualities that 

fantasy illustrations of today should possess in the pursuit of creating a desirable ―Secondary World‖ 

for the readers‘ imaginations to enter may be discovered.  

Keywords: Fantasy illustration, Secondary World, desire, Arts & Crafts Movement, the Golden Age 

of British Illustration 

 

Özet 

Eserleriyle her yaĢtan ve hayat koĢulundan insanın hayalgücünü süslemiĢ olan, ―Yüzüklerin Efendisi‖ 

üçlemesinin yazarı J. R. R. Tolkien fantastik edebiyatın en önemli yazarlarındandır. Tolkien, eserleri 

yoluyla okurlarının gönlünde yeni bir dünyaya ve serüvene duyulan arzunun kıvılcımını parlatmayı 

baĢarır. Resimlemecilerin, çalıĢmalarıyla Tolkien‘in okurlarında uyandırdığı duyguları nasıl 

uyandırabileceklerinin anlaĢılması için yazarın makaleleri ve mektuplarında yer alan fantastik 

resimlemeyle ilgili görüĢlerinin irdelenmesi makalenin odağındadır. Kendi hazırlamıĢ olduğu 

resimlemeler, kitaplarında kullanılacak resimlemelerin seçilmesinde önemsediği ölçütler, Pauline 

Baynes‘ın resimlemelerine duyduğu derin ilgi ve Tolkien kitaplarının ünlü resimlemecilerinden John 
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Howe‘ın çalıĢmalarının Baynes‘ın çalıĢmalarıyla ortak olan özellikleri incelenmektedir. Bu yöntemle, 

Tolkien‘in yazılarının toplulukları etkileyen ve bugünün fantastik resimlemelerinin hayranlık 

uyandırıcı ―Ġkincil Dünya‖lar yaratmak için sahip olması gereken özellikler ortaya çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Fantastik resimleme, Ġkincil Dünya, arzu, Arts & Crafts Akımı, Britanya 

Resimlemesinin Altın Çağı 

1.Introduction 

John Ronald Reuel Tolkien, the English philologist and academic best known as the author of ―The 

Lord of the Rings‖ trilogy of books may be cited as the originator of modern fantasy literature due to 

the love and adoration his work has been received with by the book reading public ever since the 

works have first seen print. Professor Tolkien‘s work has reached readers from all walks of life, from 

children to adults which might be credited to it having the ability to excite readers and create in them 

the desire for the imaginary lands and adventures that he has created to be real. The pictures Tolkien 

creates with his words are richly detailed and vividly colored enough on their own to create a 

fascinatingly believable world in the minds of the readers and still, many readers, when reading the 

books may be met with the illustrations provided for the covers of the books, the posters, the maps 

and such products created for the promotion of the work by many talented artists, when they look 

with their mind‘s eye at the text. The first illustrator to have created such work is none other than 

Professor Tolkien himself who provided the dustjacket and the inside illustrations for the first 

printing of The Hobbit, the first book detailing the happenings of the imaginary world of ―Middle-

Earth‖. The author has also illustrated some lesser-known works of his and the illustration duties of 

the Middle-Earth books has relied on professional illustrators since The Hobbit‘s first printing. 

With this article, the aim is to focus on Tolkien‘s ideas on fantasy illustration as relayed in his essays 

and letters to understand how illustrators may enliven feelings of wonder as Tolkien has done with 

his words. The style he has employed to create his own illustrations, his criteria for selecting 

illustrations to be published with his works, why he was partial to the illustrations of Pauline Baynes 

and the similar qualities found in the works of John Howe, who is one of the most widely recognized 

illustrators of Tolkien‘s work is discussed. Through this study, the essence of the works of Tolkien 

that have such a strong impact on readers and the qualities that fantasy illustrations of today should 

possess in the pursuit of creating a desirable new world for the readers‘ imaginations to enter may be 

discovered.  
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2. Tolkien on Fantasy and Illustration  

J. R. R. Tolkien believes that the making of fantasy is a natural human activity for humans are 

makers, created in the image of a Maker and thus have the willingness to make out of thin air 

(Tolkien, 2008: 225). The idea that it is intrinsic in people to create is manifested in Tolkien‘s writing 

in many places such as in the ―Vala‖, deities serving under the ultimate creator Eru Iluvatar, that may 

be considered to be sub-creators; especially Aule, who creates and cares for the dwarves in secret 

from Eru Iluvatar, in the work by Professor Tolkien titled ―Silmarillion‖. The elves in the story also 

display a love for making through their many types of craft, using the world‘s resources to fashion 

them into beautiful objects such as the three immaculate jewels named ―Silmaril‖s.  

Professor Tolkien regards the creation of fantasy as the creation of a ―Secondary World‖ that, when 

done well the reader‘s mind can enter, leaving the ―Primary World‖ behind. For this to be achieved, 

the sub-creator of literature must be able to produce ―literary belief‖ thus, inside the Secondary 

World, what is related is true according to the laws of that world (Tolkien, 2008: 215). This type of 

belief is different from the actual need to believe. Professor Tolkien makes the distinction that the 

enjoyment of a story is not dependent on the belief that what has been relayed has or can take place 

in the real world. For him, what is essential is the ―desirability‖ of the Secondary World; a desire for 

such places, characters, adventures to exist. The sub-creator of the Secondary World of the fairy-

story succeeds once desire in the reader is awakened, satisfied and also fueled (Tolkien, 2008: 217). 

Desire for a Secondary World created in a reader through fairy-stories has four components 

according to Professor Tolkien: ―Fantasy‖, ―recovery‖, ―escape‖ and ―consolation‖ (Tolkien, 2008: 

220). He notes that the human mind is capable of forming mental images of things that are free from 

the observed facts of the Primary World. Fantasy is close in essence to elvish ―enchantment‖ by 

making use of this ability to imagine the fantastic; it is made out of the feeling of the Primary World, 

to create desire for life through a shared delight in making. ―Recovery‖ as the renewal of health, is 

like the cleaning of the minds windows which gives allows the individual to see the overlooked with 

fresh attention. ―Escape‖ is described as going as free as a bird to a Secondary World that is lovelier 

than the Primary World the individual finds themselves in. It is also stated by the professor that all 

great works of literature are mainly about death (Izzard, 1968), therefore another aspect of escape is 

described as the one from death. This point is presented in his work as characters who are immortal, 

mortal characters achieving everlasting life or characters like Frodo in the Lord of The Rings who go 
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beyond the borders of the mortal world to reach the undying lands. Lastly, yet perhaps more 

importantly, comes the quality that all fairy-stories must possess which is ―consolation‖, as in ―the 

consolation of the happy ending‖. Professor Tolkien notes that there is no true end to fairy-stories 

but there is a sudden miraculous turn of ―joy beyond the walls of the world‖ in the afterlife (Tolkien, 

2008: 221-233). These four qualities together create in the receiver of the fairy-story the desire for 

this type of Secondary World. It might be deduced that the illustrations accompanying the fairy-story 

should display these qualities to a certain extent. 

Fantasy, recovery, escape and consolation are the main qualities that Professor Tolkien points out that 

fantasy literature must possess and before going into his ideas on the qualities that fantasy illustration 

should display, it is important to note that Professor Tolkien believes that fantasy is an art form best 

served by literature for the visual representation of a subject tends to ―outrun the mind‖ and 

overthrow it (Tolkien, 2008: 222). All art that offers visual representation imposes one form on a 

subject whereas literature works from mind to mind which makes it more universal and particular at 

the same time (Tolkien, 2008: 239). When an object, a living thing or a place is described in 

literature, the ―ideal‖ form of that thing is invoked as Plato puts it (Plato, 2004: 198), which 

encompasses the particular form each reader gives it in their imagination according to their specific 

make up. Where an illustrator succeeds in presenting a particular landscape with a hill, river and 

valley, literature provides hill-ness, river-ness and valley-ness which are open to interpretation and 

take shape in the readers‘ mind. Therefore, Professor Tolkien suggests that it is easier for the mind to 

enter such a Secondary World. While his belief is as such, he himself is the first illustrator to work on 

his books; in 1937, the first edition of The Hobbit was published with nine of Professor Tolkien‘s ink 

drawings with an additional frontispiece and a color dustjacket. 

In a passage about the importance of ―recovery‖ found in fantasy, Professor Tolkien states that one 

may get too familiar with drawing that exudes skill and seek out new qualities that are ―wilfully 

awkward‖ (Tolkien, 2008: 227). He believes that originality should be found in the finer qualities of 

the arts: 

 We do not, or need not, despair of drawing because all lines must be either curved or straight, 

nor of painting because there are only three ―primary‖ colours. We may indeed be older now, 

in so far as we are heirs in enjoyment or in practice of many generations of ancestors in the 

arts. In this inheritance of wealth there may be a danger of boredom or of anxiety to be 
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original, and that may lead to a distaste for fine drawing, delicate pattern, and ―pretty‖ 

colours, or else to mere manipulation and over-elaboration of old material, clever and 

heartless. But the true road of escape from such weariness is not to be found in the wilfully 

awkward, clumsy, or misshapen, not in making all things dark or unremittingly violent; nor in 

the mixing of colours on through subtlety to drabness, and the fantastical complication of 

shapes to the point of silliness and on towards delirium. Before we reach such states we need 

recovery... This recovery fairy-stories help us to make. In that sense only a taste for them may 

make us, or keep us, childish. (Tolkien, 2008: 227). 

While Professor Tolkien uses this comparison as an example to show that fairy-stories help keep the 

perspective of readers fresh like a child‘s, his description seems to indicate that in his preference of 

illustration he tends to prefer qualities that are aimed at beautifying such as ―fine drawing‖ and 

―delicate pattern‖.  

The importance of patterns and ornamentation for Professor Tolkien is evidenced in his writing where 

he discusses that borders should accompany illustrations: ―It was an irresistible development of 

modern illustration (so largely photographic) that borders should be abandoned and the ‗picture‘ end 

only with the paper. This method may be suitable for photographs; but it is altogether inappropriate 

for the pictures that illustrate or are inspired by fairy-stories‖ (Tolkien, 2008: 241). It is the 

professor‘s belief that the illustration of a fantastical place needs a margin or an elaborate border, as 

evidenced in his illustrations (Fig. 1). The presentation of an illustration as a photograph of a certain 

landscape is not his preferred approach, thus he seems to prefer illustrations that, rather than belief, 

create desire. The idea of the border seems to support this idea since it is another element that points 

to the fact that the illustration is not of an actual place, event or individual but rather an idealized 

representation. This quality allows the viewer‘s imagination to use the illustration as a jumping off 

point to better visualize the Secondary World in their mind‘s eye. 
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Figure 1. Tolkien, J. R. R. (1937). Rivendell, from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd.  

In the previous paragraphs, ―desire‖ as the fundamental quality of fantastic literature that is kindled in 

the hearts of readers through evocation of the notions of fantasy, recovery, escape and consolation has 

been discussed. For this feeling to be achieved, Professor Tolkien states that belief in places, things 

and adventures that take place in fantasy is not necessary and a similar approach must be employed in 

the creation of illustrations. This requires that illustrations look not like photographs of an actual 

place but rather conjure an idealized image. This image should be presented with the clear notion that 

it is an illustration that is to be used in the beautification of a book that is almost an artifact itself. As 

in illuminated manuscripts of old, it would be befitting that these illustrations be contained within the 

margins of elaborate borders. These traits point towards the tendency of Professor Tolkien to favor 

elements such as fine drawing, delicate pattern, subtle mixing of colors and fantastical complication 

of shapes in the creation of illustrations. The aspects described are evidenced in his own illustrations 

and an analysis of some of his works and the common traits found among them may lead to a better 

understanding of the way the professor deemed to create desire through his artworks. 

3. Tolkien‟s Influences in Illustration 

J. R. R. Tolkien seems to have displayed a fondness for drawing since his early years for there are 

drawings of his‘ from those formative years. It is reported that he takes his first art lessons from his 

mother who was a capable artist, being from a family of engravers and plate makers (Hammond, 

Scull, 1995: 12). Although Professor Tolkien produces pictorial art throughout his life, he is not 

satisfied with his level of skill as may be observed in a letter to Susan Dagnall of the publishing house 
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George Allen & Unwin Ltd. concerning the illustrations he was preparing for The Hobbit: ―I can only 

hope – as I have small skill, and no experience of preparing such things for reproduction – that they 

may possibly serve‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 20). It is with these thoughts Professor Tolkien sends 

his illustrations to the publishing house and later is surprised to find that the ―indifferent pictures‖ he 

has provided for The Hobbit are accepted (Carpenter, Tolkien, 2000: 21-22). Having a deep love of 

nature as evidenced in his writing, his pictorial art mostly consists of depictions of nature. In response 

to a letter by Rayner Unwin in which Mr. Unwin asks if the professor could suggest a suitable 

drawing of a tree for the cover of his book ―Tree and Leaf‖, Professor Tolkien writes that there is 

more than one version of a mythical tree he comes up with time and again when he feels driven to do 

pattern designing (Carpenter, Tolkien, 2000: 360). From these words, his love of trees and of pattern 

designing may be observed.  

Having been born in 1892 in South Africa, then moving to England three years later, it may be 

presumed that Professor Tolkien must have been aware of the decorative arts that had flourished in 

his youth, namely that of the Arts and Crafts movement inspired by the ideas of British artist and 

author William Morris. Morris‘s book ―Some Hints on Pattern Designing‖ is said to have been 

owned by Professor Tolkien (MacLeod, Smol, 2017: 115) and that this sense of delicate decoration 

maybe be observed in the borders on some of his illustrations and the elaborate symbols he painted 

in relation to The Silmarillion. 

William Morris who is possibly one of the bigger influences on Professor Tolkien‘s literary and 

pictorial output, is a textile designer associated with the Arts and Crafts movement and a social 

activist, poet and novelist. His literary work may be credited as being instrumental in the establishing 

of the modern fantasy genre through his influence on Professor Tolkien. It is reported that Morris 

created over 600 textile, embroidery and wallpaper designs, over 150 designs for stained glass 

windows, produced the Golden, Troy and Chaucer typefaces designed in the vein of early printers‘ 

works and worked on up to 650 ornamentations for Kelmscott Press, the publishing house he 

founded to produce limited edition books which were prepared in the manner of illuminated 

manuscripts (Fig. 2) (Clutton-Brock, 2007: 110). 
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Figure 2. Burne-Jones, E. (1896). Friends in Need Meet in the Wildwood, from The Well at the World‘s End. 

Kelmscott Press. 

 

When he is a student at the Oxford University, William Morris grows to admire Medievalism and the 

Medievalist paintings of the Pre-Raphaelites that display chivalric values. The group of English 

painters, poets and art critics including Edward Burne-Jones and Dante Gabriel Rossetti called the 

Pre-Raphaelites whose style is heavily inspired by Medievalist art motivates Morris to form close 

friendships with them. He associates with the views of art critic John Ruskin, rejecting the industrial 

manufacture of uninviting products due to unhappy working conditions, favoring a return to 

craftsmanship. This point of view also puts forth the purpose of art as being the painting of mainly 

Christian events and the imitation of nature as is the case of works from before the time of Raphael. 

What this means is that art should be richly detailed, vividly colored and built upon complex 

compositions (Sizeranne, 2008: 175-176). 

William Morris founds Kelmscott Press in 1891 with the ideals of John Ruskin and the influence of 

the Pre-Raphaelites to produce books using traditional printing methods. Employing these methods 

and materials, his ambition is to produce ―a perfect work to restore all the beauty of illuminated 

lettering, richness of gilding and grace of binding that used to make a volume the treasure of a king‖ 

(Bradley, 1896: 9). Since 19
th

 and 20
th

 Century art movements showcase an interest in typographical 

design, Morris uses medieval motifs and typography to enrich the design of the books of the 

publishing house. He designs three typefaces presented with intricate floral borders as in illuminated 

manuscripts. The love and usage of borders and frames with floral patterns may remind the reader of 

Professor Tolkien‘s preference of illustrations having borders. 
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Apart from being a prolific designer, William Morris is also a renowned writer of poems, essays and 

novels. He translates sagas such as The Saga of Gunnlaug Worm-Tongue, a name which may bring 

to mind the Tolkien character ―Grima Wormtongue‖. In his later years, Morris pens some works that 

may be classified as fantasy fiction since the events described take place entirely in fantasy worlds 

such as The Wood Beyond the World and The Well at the World‘s End, with characters such as 

―Gandolf‖ whose name is very similar to Tolkien‘s famous wizard ―Gandalf‖. These works have 

their influence on many later fantasy writers such as Professor Tolkien himself, who notes that he is 

unable to produce better work than Morris‘ (Scull, Hammond, 2017: 816). 

It is believed that along with the impact of William Morris‘ works on him, Professor Tolkien was also 

influenced by the illustrated books of his youth at the beginning of the 20
th

 Century that contained 

artwork by British illustrators like Warwick Goble, Arthur Rackham, Charles Robinson, Edmund 

Dulac and Jennie Harbour who are considered as having taken part in ―The Golden Age of British 

Illustration‖ (Hammond, Scull, 1995: 10). This period also sees the rise in popularity of works by non-

British illustrators such as Jessie Willcox Smith, Kay Nielsen and Maxfield Parrish. It may be stated 

that the illustrated works produced from the early 1800s to early 20
th

 Century, in what is considered to 

be The Golden Age of British Illustration is brought about by the fact that newspapers, magazines, and 

illustrated books became the main media in Europe and America where the reproduction of art made 

possible by new technology allows for experimentation with rendering techniques and leads to an 

unprecedented quality in illustration. The illustrators of this period are also influenced by the Pre-

Raphaelites (Leroy, 2016: 175) together with the art movements like the aforementioned Arts and 

Crafts and Art Nouveau. The Golden Age of British Illustration is said to have lasted until the 

beginning of the First World War in 1914, when the public‘s taste for high quality books containing 

fairy stories starts to decline. 

One illustrator that must have had an influence on Professor Tolkien with the distinctive character he 

illustrates trees with is Arthur Rackham (Fig. 3), who makes his first forays into the world of 

professional illustration with works included in the Pall Mall Budget weekly magazine (Menges, 

2008: 10). He comes into prominence with his illustrated books in the 1980s, when he commits to a 

being a full-time illustrator. 
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Figure 3. (Left) Rackham, A. (1917). Suddenly the BranchesTwined Round Her and Turned Into Two Arms, 

from The Old Woman in the Wood. Constable & Co. Ltd. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). Fangorn Forest, 

from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd. 

 

It is noted that the artist works mainly with pen and ink, in a technique that carries with it a unique, 

personal and soulful line quality which he developed while working on journalistic illustrations, 

sometimes combined with watercolor. While he used lines made with a soft pencil to plan out his pen 

and ink illustrations and later removed them, for his color work where he employed watercolor, he 

opted to build from multiple washes of translucent tints. In the early days of 3-color printing, the 

definition of lines could be lost therefore the illustrator would resort to going over his lines, inking 

them again after the process with the watercolors. He would also make use of silhouette cutouts. 

Rackham‘s style has been described as a mixture of northern European style and the early 19th 

century Meiji era Japanese woodblocks (Peitcheva. 2016: 4). J. R. R. Tolkien‘s illustration work also 

displays some of these traits. 

While it may be mostly speculated that the works of Arthur Rackham and Kay Nielsen may have had 

an influence on Professor Tolkien, it is clearly observable the effect the art of Jennie Harbour has had 

on his illustrations. Little is known of Ms. Harbour who is believed to have been born in 1893 in 

London. In 1919, at the age of 26, it is recorded that she starts working for The Raphael Tuck 

Publishing Company, illustrating postcards and calendars which are described as being ―delightfully 

distinctive, bright and pleasant‖ (Phillips, 1919: 18). Between 1921 and 1934, she illustrates many 

books of fairy tales including ―My Favourite Book of Fairy Tales‖, ―The Yellow Fairy Book‖ and 

―The Green Fairy Book‖ which present on its pages, stories such as ―The Fisherman and His Wife‖ 

and ―The Story of the Three Bears‖. During this time, her illustrations seem to capture the public‘s 
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imagination with graceful outlines and original color palettes, having subtle washes of color, few, 

black outlines and energetic patterns (Pook Press, 2018). 

It is noted that the Tolkien household of the professor‘s youth had harbored many illustrated books 

and that even though many of these books were later lost, he made up for it by the libraries he created 

for his sons and daughter (Hammond, Scull, 1995: 10). The basic composition of an illustration made 

for The Hobbit depicting the trolls in the forest by Professor Tolkien seems to be closely influenced 

by Harbour‘s illustration of Hansel and Gretel produced for ―My Book of Favorite Fairy Tales‖ first 

printed in 1920 (Fig. 4), a book that was supposedly owned by Professor Tolkien (Hammond, Scull, 

1995: 109). The elaborate dotted pattern visible on the trees and around the campfire, the lines of the 

flames and the smoke reminiscent of Art Nouveau, the contrast of the black and white in both 

illustrations seem to indicate that Professor Tolkien found this type of illustration effective in 

conveying the fantastical nature of his story.  

   

Figure 4. (Left) Harbour, J. (1921). Hansel and Grethel Sat Down by the Fire, from My Book of Favourite 

Fairy Tales. Raphael Tuck & Sons. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). The Trolls, from The Hobbit. George 

Allen & Unwin Ltd. 

In a letter to a fan of The Lord of the Rings, Professor Tolkien describes an incident where a man asks 

whether the professor‘s imagination has been fed on pictures that seem to him to illustrate the books 

from before their publication. The professor responds by stating that even though his imagination is 

fed by literature and languages, he is not well acquainted with pictorial art (Carpenter, Tolkien, 2000: 

450). While this statement may be true for the creation of his literary Secondary World, perhaps there 

is a possibility that he may have taken notice of the kinds of illustration that came close to capturing 

the feeling he was trying to kindle in the hearts of his readers and Jennie Harbour‘s is one such style 
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of illustration. 

In this chapter, the influences from Professor Tolkien‘s childhood that have helped shape his creative 

output, namely the works of William Morris who is inspired by the Pre-Raphaelites and also the artists 

of The Golden Age of British Illustration such as Arthur Rackham, Kay Nielsen and Jennie Harbour 

who are influenced by the Arts and Crafts movement of William Morris have been discussed. The 

artistic approaches of these artists and art movements are visible in Professor Tolkien‘s writing as well 

as his pictorial work. How their methods of creating desire in a Secondary World have found a place 

in the professor‘s artwork will be examined further in the upcoming chapter. 

4. Tolkien‟s Own Illustrations 

J. R. R. Tolkien wished to kindle the feeling of desire for a fantastical world rather than create belief 

in it with his literary work, yet there are clues that he wanted his Secondary World to come as close to 

the Primary World as much as possible almost to the point of having the two interact. The dwarvish 

runes on the borders of the dustjacket of the first printing of The Hobbit (Fig. 5) state that the book, 

rather than having been written was compiled by the professor from the memoirs of one Bilbo 

Baggins, a Hobbit. The idea of having authentic artifacts, facsimile copies of maps, calligraphic 

writing, runes and tile designs from a Secondary World is seen time and again in the professor‘s work; 

from the map of Middle-Earth included in the Lord of the Rings books, the elvish calligraphy and 

dwarvish runes presented within the text of The Hobbit, to the floral patterns designed and illustrated 

to represent the many houses of elves and men in the Silmarillion.  

 

Figure 5: Tolkien, J. R. R. (1937). The dustjacket illustration and design for The Hobbit. George Allen & 

Unwin Ltd. 
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While artwork such as calligraphy, runes, facsimile copies of maps were made to seem as actual 

artifacts coming to the Primary World from the Secondary World, the professor also made illustrations 

that represented places, peoples, things and events that were presented in his stories. One such 

illustration is the aforementioned dustjacket for The Hobbit Professor Tolkien designed and 

illustrated. Sending the dustjacket to publishers Allen & Unwin for critique, the professor notes that 

the effort is beyond his craft yet thinks that perhaps the design is somewhat suitable. He goes on to 

evaluate his work: 

 There are too many colours: blue, green, red, black... The presence of the sun and moon in the 

sky together refers to the magic attaching to the door. It is too complicated, and needs 

simplifying: e.g. by reducing the mountains to a single colour, and simplification of the jagged 

‗fir-trees‘... In redrawing the whole thing could be reduced – if you think the runes are 

attractive. Though magical in appearance they merely run: The Hobbit or There and Back 

Again, being the record of a year‘s journey made by Bilbo Baggins; compiled from his 

memoirs by J. R. R. Tolkien and published by George Allen & Unwin (Carpenter, Tolkien, 

2000: 23). 

Along with the dustjacket, the professor submits one frontispiece and 9 other illustrations in black and 

white and also makes illustrations that do not find a place in the book. The ornamentally framed 

illustrations generally focus on landscapes, places, architecture and nature, giving little to no space for 

the characters and creatures. While light and atmosphere are made to appear realistic and convey 

actual natural weather and lighting conditions, the elements of nature such as trees, mountains and 

valleys are highly stylized, with flat areas of color separated by lined borders. These illustrations are 

not made to look like snapshots of an actual place but draw attention to the fact that they are 

illustrations prepared to decorate a book. This is the approach Professor Tolkien chooses to illustrate 

his books whereas there is artwork of his that clearly showcase that he is capable of making 

illustrations with a more realistic quality. It is as if the professor does not want to interfere with the 

readers‘ experience of the images created in their heads from the words and rather wants to give a 

slight hint, a vague direction for the imagination to use as a guide post.  

The views of Professor Tolkien on the work of some of the illustrators that have illustrated or 

submitted work to be considered to be used in his books, shed more light on his criteria for selection 

of artwork to be displayed alongside his text and perhaps his thoughts on what makes good fantasy 
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illustration.  

There have been many illustrators that have illustrated books by Professor Tolkien, one being Ms. 

Mary Fairburn who had sent the professor work in early May of 1968 to be considered to be included 

in one of the editions of The Lord of the Rings books (Scull, Hammond, 2017: 1049). In a subsequent 

letter, Professor Tolkien writes to Ms. Fairburn remarking that he finds the works really satisfying: 

―They are better pictures in themselves and also show far more attention to the text than any that have 

yet been submitted to me‖ (Andrews, 2018) (Fig. 6). He goes on explaining that the publishers and he 

decided long ago not to have The Lord of the Rings illustrated for fantasy works from mind to mind 

and that illustrations present only one kind of representation. Still, he goes on to note that after 

viewing the work, he is beginning to change his mind and thinks that perhaps an illustrated edition 

might be a good idea with artwork that is more ―noble‖ and ―awe-inspiring‖ than the ones produced 

before for his books. In a second letter exchanged with Ms. Fairburn, Professor Tolkien explains that 

he has spoken with his publisher Mr. Unwin about the possibility of an illustrated edition which Mr. 

Unwin seems open to considering yet such an edition has not been published (Andrews, 2018). From 

his views on the work of Ms. Fairburn, it can be deduced that Professor Tolkien valued fidelity to the 

text and more importantly, a sense of ―nobility‖ and ―awe‖ to come through the illustrations. 

   

Figure 6: (Left) Fairburn, M. (1968). The Lord of the Rings. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). Bilbo Comes to 

the Huts of the Raftelves, from The Hobbit. George Allen & Unwin Ltd. 

One illustrator whose work has been published in a 1977 Danish edition of The Lord of the Rings is 

Ms. Ingahild Grathmer, the pseudonym of Queen Margrethe II of Denmark, who was the Crown 

Princess when she got in touch with Professor Tolkien (Davis, 2012). One of the queen‘s biographers 
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is said to have noted that Professor Tolkien was struck by the similarities between her illustrations and 

his own (Fig. 7). Some point of overlap maybe summarized as art relying heavily on lines, landscape 

depicted with lines and shapes to make it almost look abstract and perhaps a sense of ornamentation. 

   

Figure 7: (Left) Grathmer, I. (1977). Inside cover art for The Two Towers, from The Lord of the Rings. The 

Folio Society. / (Right) Tolkien, J. R. R. (1937). The Mountain-Path, from The Hobbit. George Allen & Unwin 

Ltd. 

Dutch illustrator Cor Block who uses an illustration style in the vein of Medieval murals recalls a 

conversation he had with Professor Tolkien on ―the desirability or un-desirability of illustrations to 

accompany a text‖ noting that the professor was not in favor of ―coupling pictures with his texts – not 

even his own drawings‖ (Block, 2011: 3). Block goes on to relay that while reading Scull and 

Hammond‘s ―Tolkien Companion and Guide‖, he came upon a letter the author sent to his publisher 

about an illustration by Block that he purchased (―The Battle of the Hornburg‖) being both attractive 

and a good illustration while not fulfilling his wish for art that depicts ―the noble and the heroic‖ 

(Scull, Hammond, 2017: 1184) which once again underlines the professor‘s insistence on ―nobility‖ in 

art. 

It is noted that Richard ―Horus‖ Engels, the London born German illustrator, contacted Professor 

Tolkien in 1946 about putting out an illustrated German edition of the Hobbit. Professor Tolkien states 

that he finds Mr. Engels‘ illustrations too ―Disnified‖ for his taste (he had the right to veto any 

illustration influenced by the Disney studios for his books) (Carpenter, Tolkien, 2000: 24) going on to 

elaborate his dissatisfaction with the illustration of Bilbo with a dribbling nose and Gandalf as a 

―figure of vulgar fun rather than the Odinic wanderer‖ that he imagines (Carpenter, Tolkien, 2000: 

138). While the author strays away from Engels‘ illustrations, he backs away from Milein Cosman‘s 
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work because while the story is location based and the places in it are plainly indicated, the 

illustrations do not represent the locations He notes that there are incongruencies between the 

illustrations and the text (Carpenter, Tolkien, 2000: 151). These remarks prove that Professor Tolkien 

preferred nobility rather than cartoonishness and great attention to the text - illustration correlation 

which he seems to have found in the work of the illustrator Pauline Baynes. 

5.Tolkien Book Illustrations of Pauline Baynes 

The illustrator Pauline Diana Baynes, known mainly for her collaborations with authors J. R. R. 

Tolkien and his friend C. S. Lewis, was born on the 9
th

 of September 1922 in England. In her lifetime, 

she contributed to more than 200 books, Lewis‘ Chronicles of Narnia books and Professor Tolkien‘s 

books of short stories among them (Blackwell‘s Rare Books, 2018). She has also painted covers, 

slipcases and posters for Professor Tolkien‘s The Hobbit and The Lord of the Rings trilogy. Her work 

is discernable by imaginative ornamentation, lively and confident line work that creates a sense of 

movement and energy and the use of bold and vibrant color. 

As a baby, Ms. Baynes is taken to India for her father‘s work and spends some of her formative years 

in the cities of Agra and Mussoorie. As is the case with Rudyard Kipling, the author of The Jungle 

Book, Ms. Baynes is taken back from India to England at the age of 5 where she begins her education 

and has a rough start due to standing out with her ability to speak Hindi and fantastical imagination 

(Henshall, 2008). At the age of 9, the artist attends the convent school Beaufort where it is noted her 

favorite subject is art and by the time she graduates, she is thinking about illustration as a profession. 

When she is 15, Ms. Baynes studies design at what is today the University for the Creative Arts. 

Following in the footsteps of her sister, she later gets into the prestigious Slade School of Fine Art 

where she studies and is influenced by the works of artists such as Gustave Dore, Arthur Rackham, 

Edmund Dulac as well as the illuminations in mediaeval manuscripts (Thorpe, Zimmerman, 2012).  

One year after the beginning of World War II, Ms. Baynes and her sister join the Women‘s Voluntary 

Service where they meet Powell Perry whose family owns a company publishing picture books for 

children and through this connection the artist begins producing artwork for books such as a 

novelization of ―The Magic Flute‖ (Sibley, 2008). Until the end of the war, the Baynes sisters create 

maps for the Royal Navy, a pursuit Ms. Baynes may have recalled later when illustrating maps of 

Middle-Earth and Narnia. During this time, a letter that the artist writes to one of her friends includes 
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a drawing that is passed on to an employee of the magazine Country Life that result in Ms. Baynes 

being commissioned to illustrate books of fairy stories ―Clover Magic‖, ―The Magic Broom‖ and 

―Magic Footstool‖ by Victoria Stevenson (Henshall, 2008). 

Pauline Baynes‘ connection with Professor Tolkien comes after creating her own children‘s book 

―Victoria and the Golden Bird‖ in 1948, when she sends comic reinterpretations of a book of 

illuminated psalms to the publisher of The Hobbit, Allen & Unwin. This coincides with Professor 

Tolkien sending the firm a medieval comedic novella, Farmer Giles of Ham. The publisher contacts 

Ms. Baynes due to the author‘s dissatisfaction with the artwork previously submitted to request 

sample artwork where illustrations need not be juvenile and require ―historical and topographical 

(Oxford and Wales) realism‖ (Scull, Hammond, 2017: 112-113). In late September, Professor 

Tolkien visits the publisher to view sample artworks of potential illustrators and chooses Pauline 

Baynes‘ on the strength of her ink and watercolor drawings in the fashion of manuscript illuminations 

which capture the mood of the professor‘s mock-medieval story (Scull, Hammond, 2017: 525). As 

Ms. Baynes begins sending work that displays research of period architecture and passion for 

recreating the costumes and fabric of daily life, the author is delighted and notes that they are ―the 

perfect counterpart to the text‖ considering them a collateral theme, making the text ―a commentary 

on the drawings‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 155). As the publication of the novella approaches, 

Professor Tolkien opts to directly contact Ms. Baynes, writing to her that he has a ―long romance in 

sequel to ‗The Hobbit‘‖ that he hopes she will have a look at in hopes of providing illustrations 

(Scull, Hammond, 2017: 538). It is noted elsewhere that when the time comes for The Lord of the 

Rings to be published, the only illustrations the professor wants included are his own ―Doors of 

Durin‖ and ―the fragments of the Book of Mazarbul‖ which are more in the vein of artifacts or 

recreations of actual objects rather than illustrations. Cor Block notes that Professor Tolkien ―did not 

want his readers to see his characters through the eyes of any individual artist, as we see Alice 

through the eyes of John Tenniel‖ (Scull, Hammond, 2017: 1185). In the 20
th

 of October 1949, 

Farmer Giles of Ham is published marking the first collaboration of Professor Tolkien and Ms. 

Baynes (Fig. 8). She returns to the book in 1999 to illustrate a map of the setting of the Little 

Kingdom of the story.  
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Figure 8: Baynes, P. (1949). Cover illustration and design for Farmer Giles of Ham. George Allen & Unwin 

Ltd. 

Before her further collaborations with J. R. R. Tolkien, Ms. Baynes is contacted by C. S. Lewis, a 

close friend of Professor Tolkien‘s, who gets in touch about illustrating The Lion, the Witch and the 

Wardrobe, the first of The Chronicles of Narnia books (Scull, Hammond, 2017: 544), which sees 

print in 1950 with 43 of Ms. Baynes‘ illustrations. Later, the artist provides all the artwork for the six 

sequels of the book which keep her busy through most of the 1950s. After this, Ms. Baynes‘ second 

collaboration with Professor Tolkien‘s comes in 1961 when the author turns to the artist for the 

artwork for some short poems which later come to be titled ―The Adventures of Tom Bombadil‖. 

Thinking that the first poem about Tom Bombadil and some other verses he has written might make a 

nice booklet if Ms. Baynes would illustrate them, Professor Tolkien writes that the poems sent to her 

are conceived as precise fantastical, nonsensical pictures ―but not dreamlike!‖ (Scull, Hammond, 

2017: 856). It seems that the professor is adamant about specificity and accuracy in the depiction of 

places and details of characters and though the stories may be lighthearted, he chooses not to have 

them relayed as being too dreamy and grounded in some kind of realism. He writes to Ms. Baynes: ―I 

thought of you, because you seem able to produce wonderful pictures with a touch of ‗fantasy‘, but 

primarily bright and clear visions of things that one might really see‖ (Scull, Hammond, 2017: 856). 

This might show that while achieving believability is not the author‘s goal, the creation of things that 

―one might really see‖ increases the feeling of desire. From the correspondence of the author and 

illustrator, it might be deduced that Ms. Baynes has expressed that illustration does not have a place 

in ambitious literary work to which the professor replies with: ―… there is a case for illustration (or 
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decoration!) applied to small things such as these verses, which are light-hearted, and (I think) 

dexterous in words, but not very profound in intention‖ (Carpenter, Tolkien, 2000: 332). Professor 

Tolkien describes that he has vivid narrative pictures that he has difficulty communicating and will be 

different from those in the minds of the readers yet is confident Ms. Baynes‘ illustrations will be to 

his liking, even enriching his own imagination (Scull, Hammond, 2017: 873). This proves to be the 

case when he sees the work and states ―I do not think that they could have been more after my own 

heart‖, making him envious of the illustrator‘s skill (Scull, Hammond, 2017: 875) (Fig. 9). From 

these remarks, it is observable that Ms. Baynes‘ artwork that is built upon realism with attention to 

medieval period accuracy takes flights of fancy into the realm of the fantastic and thus is able to 

satisfy Professor Tolkien‘s expectations of fantasy illustration. 

 

Figure 9: Baynes, P. (1962). Tom Bombadil and Goldberry, from The Adventures of Tom Bombadil. George 

Allen & Unwin Ltd. 

The cover of the 1961 printing of The Hobbit and the slipcase of the 1964 printing of The Lord of the 

Rings, which becomes one of the widely recognized artworks for Professor Tolkien‘s work as it is 

also used as the cover of a one volume edition of the book printed in 1968 and 1981, are 

collaborations Pauline Baynes has with the author after The Adventures of Tom Bombadil. For the 

slipcase, Professor Tolkien believes a scenic design will work best and that Ms. Baynes ―has a good 

scenic imagination‖ which turns out to be exactly right for when the author is presented the artwork 

he is enchanted and states that Ms. Baynes has ―exactly his eye for landscape‖ (Scull, Hammond, 
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2017: 907) (Fig. 10).  

 

Figure 10. Baynes, P. (1964). The slipcase illustration and design for The Lord of the Rings. George Allen & 

Unwin Ltd. 

The artist illustrates Smith of Wootton Major in 1967, the last of the author‘s works to be published 

within his lifetime. Tolkien is delighted with her artwork, asking only that the illustrations appear in 

simple black and white (Fig. 11) which he found so successful with Farmer Giles of Ham. The last 

Tolkien art Ms. Baynes creates is also of Smith of Wootton Major for an audiobook issued in 2003 

where the story is presented along with the professor‘s story Leaf by Niggle (Sibley, 2008). 

 

 

Figure 11. Baynes, P. (1967). An inside illustration from Smith of Wootton Major. George Allen & Unwin 

Ltd. 
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In 1969, Allen & Unwin commission Ms. Baynes to illustrate a poster-map of Middle-Earth. Ms. 

Baynes and her husband visit Professor Tolkien and together they work on the annotation on a copy 

of the Lord of the Rings map. The author expresses his only concern as being ―that names should be 

spelt right‘ and is confident that Ms. Baynes will provide an attractive poster (Scull, Hammond, 2017: 

1087). The poster map is published in 1970, with a header and footer displaying the main characters 

of the story and also vignettes of the story‘s locations (Fig. 12). In 1971, a companion poster-map of 

The Hobbit, again illustrated by Ms. Baynes is published by Allen & Unwin. Ms. Baynes‘ third and 

final poster for the professor‘s work is ―Bilbo‘s Last Song‖, depicting the young Hobbits watching an 

elven ship carrying Bilbo and Frodo along with Gandalf and Galadriel to the Undying Lands. 

 

Figure 12. Baynes, P. (1970). A Map of Middle-Earth. George Allen & Unwin Ltd. 

In her lifetime, Pauline Baynes illustrates many medieval stories and her great accomplishment 

arrives with the 600 illustrations for A Dictionary of Chivalry that earns her the Kate Greenaway 

Medal. Most of the art that she has created for Professor Tolkien's along with C. S. Lewis‘s books has 

remained in print ever since they were first published, making her one of the most influential 

illustrators of the 20
th

 Century. It is reported that Ms. Baynes passed in 2008 while still working on a 

decorative version of The Quran along with a highly colorful rendition of Aesop‘s Fables (Thorpe, 

Zimmerman, 2012). 

Pauline Baynes‘ work has been compared to Islamic illumination in its ―extremely minute detail and 

perfection of finish‖ (Patterson, 1980: 3). It is reported that she worked ―size as‖, meaning that the 
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original artwork is exactly the same size as the published version as ―she felt she had to know what 

the art would look like when it was reproduced‖ (Springett, 2008). While the illustrations may have 

indicated firm pen work, the refined articulation is created by brush and most of the colored work 

prepared throughout her 60 year career has employed gouache. With these tools and techniques, Ms. 

Baynes has been able to create images combining reverence, humor, naturalism, simplicity. Of Ms. 

Baynes, Patterson remarks: 

 What she has, in common with Lewis and Tolkien, is the capacity to make goodness - which 

includes both the physical and psychic world of the imagination - beautiful, attractive, and 

alive. (Patterson, 1980: 4) 

This notion of making imagination beautiful, attractive and alive seem perfectly in line with Professor 

Tolkien‘s purpose of creating desire in the reader and may prove the underlying reasons he was 

drawn to Ms. Baynes‘ work in the first place. 

From the documents on the correspondences of J. R. R. Tolkien, it may be concluded that he had 

found a perfect counterpart for his texts with the illustrations of Pauline Baynes, for they displayed 

historical and topographical realism, attention to detail of medieval architecture and costume, a good 

scenic imagination, strong ink and watercolor drawings that were fantastical yet provided clear 

visions of things that one might really see. All of these qualities seem to also apply to a well-known, 

contemporary illustrator; namely: John Howe. 

6.Tolkien Book Illustrations of John Howe  

Illustrator and conceptual designer John Howe, best-known for fantasy illustrations for J. R. R. 

Tolkien's Middle-Earth stories, notes that he was drawing from pre-school age, sometimes becoming 

frustrated that he could not draw something the way he exactly wanted to. During his high school 

years, his biggest influence is the fantasy, science fiction book and comic book illustrator Frank 

Frazetta whose works he copies copiously. He also collects fantasy comic books illustrated by Barry 

Windsor-Smith and Bernie Wrightson. After he reads The Lord of the Rings, he is captivated by the 

promotional calendars published by Hildebrandt Company which show to him that the book can be 

illustrated and he tries to re-illustrate the scenes depicted in the calendar. He attends college at Ecoles 

des Arts Decoratifs where he feels he is out of step with the program yet acknowledges that whatever 

―clarity of thought‖ he possesses is due in large part to his professor of illustration (Howe, 2001: 7). 
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This period in Europe is a time of soaking in all forms of art and architecture for Mr. Howe, where 

things are novel and ancient and may be thought of as having influenced his artwork in an important 

way (Fig. 13). His earlier work is comprised of political cartoons, magazine illustrations, comics, 

animated films and advertising that do not sit well with him and he regards this time as having been a 

nightmare, where the works have nothing of his personality or style in them. As with Pauline Baynes 

before her, Mr. Howe illustrates poster-maps of The Lord of the Rings and The Hobbit along with 

The Silmarillion. After working for years illustrating Professor Tolkien‘s Middle-Earth, Mr. Howe, 

alongside Alan Lee, another important Tolkien illustrator, serves as chief conceptual designer for The 

Lord of the Rings and The Hobbit movie trilogies directed by Peter Jackson. The illustrator‘s work 

covers a wide variety of fantasy stories including mythological material such as Beowulf and books 

by C. S. Lewis, Robin Hobb and George R. R. Martin. He has expertise in medieval armour and is a 

member of the living-history group the Company of Saynt George that portrays an artillery compnay 

in the 15th Century, doing events where medieval civil and military life are displayed (Howe, 2001: 

9). 

 

Figure 13: Howe, J. (1989). Minas Tirith. (63.5 x 47.3 cm). 

John Howe's work feels at once familiar like something one remembers from a dream or a previous 

life and also something one longs for as if a home one has had to leave and cannot get back to. This 

sense of familiarity may be due to the illustrations being grounded in history and his extensive 

research into architecture, armour and artifacts while extending the frame to include fantasy to seep in 

(Fig. 14). To him, illustration is ―a form of communion‖ with a subject that may either be in front of 

the illustrator or in their imagination where the skill of the illustrator matches their desire to express 
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and share their world and thus is very personal (Howe, 2007: 11). It is with this personal conenction 

that an artist is able to create ―enchantment‖ that ―should open a window on another world, rather 

than clothing our own in fantasy trappings‖ (Howe, 2007: 19): 

 For me, fantasy imagery involves ―glamour‖ (in its archaic sense of enchantment), and 

implies a suspension of rationality. It refers to worlds and creatures derived from myth or 

invented by creative minds in the same vein. Its fully realized worlds have elements that we 

cannot physically experience – they are generally pre-industrial, slowly blending into science 

fiction as they move forward in time, trading suspension of disbelief for belief in the promises 

of science. Teleportation, for example, is magical in a medieval setting if done by a mage, but 

it‘s sci-fi on the Starship Enterprise (Howe, 2007: 22). 

 

Figure 14: Howe, J. (1991). Ulmo, Lord of the Waters. (63.5 x 41.5 cm).  

From his views on illustration and specifically illustrating the works of J. R. R. Tolkien, it is 

observable that with his works, John Howe is always thinking of ideal or archetypal images, icons 

that when a tree is illustrated, it would ―contain and evoke all trees‖ that encompasses all the trees 

that each viewer carries around with themselves in their imaginations (Davoust, 2003: 194) because 

he believes that Professor Tolkien‘s descriptions, where every word is worth a thousand pictures, are 

outside our experience, archetypal and demand to be illustrated as such. The landscapes are symbolic 

and are so much a part of our cultural heritage that they are personal and also shared by millions. Mr. 

Howe states that paintings and films may be made of Middle-Earth, for it is an intensely visual world 

with images in the words having exceptional clairty, yet it cannot be illustrated and none of the 

images can be definitive. He describes the visual representations as ―sketches, imperfectly glimpsed 
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through shifting cloud and mist‖ (Howe, August 2003). Here, he notes that the word ―illustration‖, in 

its meaning of ―providing light, the act of making lustrous or clear‖ is appropriate in that, what the 

illustrator of Middle-Earth tries to do is shine a little light here and there, not obliged to show too 

much and allow ―the intuitive to take precendence over the encyclopaedic‖ (Howe, August 2003). 

This brings about the illustrator‘s dislike for the use of unnecessary detail in fantasy illustration in 

order to make the Secondary Worlds seem realistic. Mr. Howe is of the mind that illustrations packed 

with too much detail present walls rather than windows that look out into a Secondary World. While a 

detailed technique may be impressive, ―over-elaboration‖, as Professor Tolkien put it, may run the 

risk of containing a personal connection on the part of the illustrator, reducing the image to a hallow 

surface. J. R. R. Tolkien is said to include details to further the narrative of his stories and writes to an 

audience that he counts on to have knowledge of past cultures in order to understand what he is 

describing. Thus, Mr. Howe believes that the illustrations should be in a similar vein, focusing on 

telling or hinting at a story and unless contradicting the text, forming a personal connection with the 

subject being illustrated (Davoust, 2003: 194). This way, it may be possible to get a glimpse through 

the mist, of Middle-Earth which he believes is a world beyond images (Fig. 15). 

 

Figure 15: Howe, J. (1994). The Map of Tolkien‘s Middle-Earth. Harper Prism. 

John Howe‘s views on fantasy illustration having the quality of enchantment and presenting windows 

that provide brief glimpses into a Secondary World are supported by his writing where he discusses 

an introduction to an exhibition of children‘s drawings, penned by the illustrator Edmund Dulac who 
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was discussed as a possible inspiration on J. R. R. Tolkien‘s own artworks. According to Dulac, as 

humans attempted to solve problems when faced with reality, Science was developed and when they 

stretched their activities in order to organize the forces behind consciousness, Art was born, which 

was at the beginning Magic that established intimate connections to the world (Howe, August 2015). 

Artists can conjure up at will, tangible worlds of unrealities through the use of colors, lines, sounds 

and other properties aimed at the senses. Mr. Howe notes that with this, Mr. Dulac points out the 

reason that drives the artist and specifically the illustrator; the possibility of touching with the mind 

―the indicible‖, ―of conferring a form of reality to something not real – a tangible world of 

unrealities‖ (Howe, August 2015). It is also stated in the introduction that, children have an 

extraordinary degree of imagination due to their subconscious organization not being impaired by 

growing conscious habits and that through Art, people may yet become children again; their 

consciousness pulled back into a world full of wonders. This ―wonder‖, similar to Professor Tolkien‘s 

concept of ―desire‖, created in the hearts of the viewers of illustration seems to be Mr. Howe‘s main 

goal to be achieved, which he calls ―the Grail‖ (Davoust, 2003: 194). 

7.Conclusion 

In this article, J. R. R. Tolkien‘s ideas on fantasy and fantasy illustration, his influences in the 

illustrations he has created, his own illustrations and some illustrators of his work, his preference and 

close collaboration with the illustrator Pauline Baynes and the approach to illustration the well-known 

Tolkien illustrator John Howe takes have been discussed. There are many points of overlap between 

the understanding and approaches to illustration between Professor Tolkien, Ms. Baynes and Mr. 

Howe. As was discussed, Professor Tolkien deems fantastical art successful once it is able to create 

desire in the hearts of people through the components of fantasy, recovery, escape and consolation yet 

is sceptical of visual representation due to the fixed point of view it presents unlike literature which is 

both universal and particular to each person. While this is his thinking, for illustrations, he searches 

for awe inspiring visuals created through fine drawing, delicate pattern, subtle mixing of colours, 

fantastical complication of shapes and reqires them to exude nobility, heroism and a touch of fantasy 

that is rooted in research into pre-industrial periods, mainly the medieval period that allow for the 

fantastical Secondary World to present clear visions of things that people might really come face to 

face with in the Primary World. In this, Pauline Baynes succeeds due to her knowledge and skill in 

imbuing her work with the feeling of medieval illuminated manuscripts that still retain her own 
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personal touch of humor, reverence, naturalism and simplicity thus making the world presented 

through the illustrations beautiful, attractive and alive. John Howe, aware of the archetypal quality of 

Professor Tolkien‘s texts in that the words present an intensely visual world with exceptional clarity 

that works from the mind of the author to the mind of the reader, tries to commune with the subject in 

order to shine a brief light through the illustration to provide a brief glimpse at the Secondary World 

of the fantasy. For this to be achieved, as with the works of Professor Tolkien and Ms. Baynes, Mr. 

Howe aims to suspend rationality to create a tangible world for people to view the incredible.  
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Abstract 

The article deals with the linguistic strategies used in advertising, to identify cultural, gender, 

religious, or economic characteristics that play an important role in understanding and 

comprehending the advertisement. Lexical-semantic and syntactic peculiarities of advertising 

language were determined in order to study the linguistic strategies used by advertisers as a means of 

persuasion. As a result of analyzing a variety of newspaper advertisements, it was concluded that the 

authors of the advertisements apply a variety of linguistic strategies in order to persuade readers and 

break the rules or conventions of the English language. The analysis of the material has shown that, 

the language of advertising, as one of the most important forms of human communication in the 

modern era, is very rich in various means of word formation, such as affixation, conversion, 

compounding, blending and clipping. The usage of various linguistic strategies for focusing on the 

particular information, attracting consumers attention and persuading them to purchase suggested 

product or service, is determined by the nature of advertisement - pragmatically determined type of 

discourse.  

Key Words: linguistic strategy, word-formation, affixation, conversion, compounding, blending, 

clipping. 

I. INTRODUCTION 

In the 21st century, human communication is closely linked to the media, particularly advertising. In 

the modern era, advertising performs the function of art. It can be considered as a set of signs, a 

structure that transforms the "language of things" into a "human language" and vice versa. Its purpose 

mailto:t_natrosh@yahoo.com
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is to involve people in the structure of these signs and, most importantly, to make the demonstration 

of these visual or linguistic signs as enjoyable and appealing as possible. 

In recent years, advertising has become a popular subject of study. It covers the fields of research in 

such disciplines as Anthropology, Sociology, Linguistics, Literary Criticism, and Media Studies. The 

main task of the advertising language is to establish communication between the the advertiser and 

the audience, to convince the target audience, to attract the customer's attention to the offered product 

or service. To achieve this goal, advertisers use distinctive linguistic strategies. They often express a 

particular point of view in a distinctive and bizarre way, deliberately use simple and direct language 

for the purpose of communication. Advertising designers often violate the linguistic norms in order to 

achieve goals and attract the attention of the audience - because they use language out of context, 

deviate from grammatical norms, ignore spelling rules, or even invent new words. 

Advertisements not only provides information but also has a major persuading element. This is the 

primary motivation for researchers to investigate the strategies of advertising, such as linguistic 

features of the message, the role of the particular words, the use of picture and sound, the coding and 

decoding process, the relationship between message and audience, and so on. 

The language, used in advertisement aspires for crisp, clear, and focused communication. In 

advertising, as in all other forms of communication, getting the message across is crucial. However, 

advertising language has a distinct flavor since the advertiser cannot afford to be negligent or 

uncritical. "The heart and soul of advertising are, and, in many opinions, will remain, the formation of 

efficient connection between producer and client," writes Weir (Weir, 1960: 26). 

Considering the purpose advertisers create new words using the existing models in the language, as 

well as their interrelationship with the language and speech, the lexical stock of the language, we can 

distinguish several categories of word formation: coinage, affixation, conversion, compounding, 

blending and lipping.   

Coinage 

The advertisers use every opportunity to attract people's attention. The main purpose of the 

advertisement is to provide the consumers with adequate information about the product and to have a 

cognitive and psychological impact on them. Advertising is always a targeted tool focused on selling 
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a specific product. To this end, creative advertisers effectively use coinage as one of the most 

important tools. 

The language of advertising is characterized by the creation of lexical units (words) through 

innovative mechanisms and their wide usage. Copywriters invent new words, so called coinage every 

day. According to Longman's dictionary, the word coinage means "a recently invented word or 

phrase". Words created for a particular occasion or contest are used in advertisements to make it 

appear more effective, vivid and eye-catching. A clear example of such coinage is the advertisement 

printed on the label of the beer by company Budweiser: 

"Drinkability you will find in no other beer at any price." (Budweiser) 

In this example, the word "drinkability" was coined by a beer company. By using the word 

"drinkability" the company Budweiser emphasized the the superiority of their product over any other 

beer. In doing so the advertiser used a basic marketing strategy to help increase demand for beer 

consumption. In other words, the word "drinkability" has become a determinant of product quality, 

making people determined to purchase it. 

In advertising, new terms are constantly coined as the need arises. New words are sometimes created 

by uniting two words to generate a third with both connotations. 

―New super-shelltox, the hardest-hitting insect killer ever‖. (The shelltox) 

Affixation  

Affixation is probably the most widely used and productive process of word formation in English and 

can be divided into two basic categories: prefixation  and suffixation; 

The analysis of the advertisement texts revealed that the most unusual prefix we found in the material 

was the German prefix "über-", which is defined as "a special or superior example of a person or 

thing" and it is more often used in unofficial language. This suffix can be attached to nouns or 

adjectives, emphasizing their creativity and difference.  

―Save the trees. In an uber-stylish, cutting-edge kind of way.‖(LG Electronics)  

The company used this slogan for the promotion of smartphone with a large touch screen that is 

reportedly great for taking notes, sketching, and drawing. The main concept of saving trees by not 

using paper is supported with a focus on the phone's design, which is described as "uber-stylish." In 
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this context, the prefix modifies the term fashionable to emphasize the phone's "trendiness" and 

stylish design. 

Another example of the prefix usage is given in the advertisement by Dentsu Incorporated: 

"Reuse, Reduce, Recycle or Regret" (Dentsu Incorporated) 

Dentsu Incorporated is one of the largest advertising agencies in the world. They realize and 

recognize their influence and social responsibility. Although the advertisement is quite short, it 

consists of only four verbs, it uses one of the forms of word formation - prefixation in a reasonable 

way. All four verbs are imperative and address the reader directly (Reuse, Recycle, Regret). 

Moreover, all of them contain the prefix "re-", which means "again". The combination of words with 

a common prefix makes the advertisement more rhythmic and makes it sound good. 

Unlike prefixes, suffixes carry only negligible semantic significance, however, they acquire much 

greater significance when modifying grammatical forms. 

Advertisers constantly have to use adjectives because they are focused on describing a particular 

product, service, feeling or emotion on a daily basis. The following adjectives, used in advertisements 

can be considered as the examples of the above mentioned: vulnerable, durable, legendary, 

involuntary, entertained, powered, polished, distracted, outsmarted, exaggerated, beautiful, youthful, 

youthful, sensitive, flawless, weightless, glamorous, harmonious, meticulous, unputdownable... 

„Because the only thing more vulnerable than a newborn, is a newborn born early.― (Philips) 

„Longergevity. Legendary build quality. It's part of every Toyota.― (Toyota) 

―Acts when you are distracted. Pre-safe. The intelligent brake system.‖ (Mercedes Benz)  

―Now that 97.3 EZ Rock is more youthful, should I purchase some ―bling‖?‖ (Astral Media Radio EZ 

Rock) 

―Today flawless feels weightless. For up to 16 perfect hours. Colorstay makeup.‖ (Revlon) 

The analysis showed that adjectives make up a large part of the lexical items used in advertisements: 

An interesting example of affixation is an advertisement for Penguin Books, where in one word we 

find both a suffix and a prefix: 

"Unputdownable" (Penguin Books) 
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Any popular brand or company usually asks copywriters to create simple and short advertising 

slogans. Their goal is to remind as many customers as possible about the existence of the company 

and to arouse the desire to purchase the product. This is the task of Penguin Books and its 

advertisement - "Unputdwnable" serves the same purpose when the only adjective represents the 

entire text. If we look at this example, we will see that a rather complicated adjective is used: "un-put-

down-able". As we can see, the lexical unit consists of four elements. Negative prefix "un-", phrasal 

verb "put down" (V + particle) and adjective-producing suffix "-able". A verb is a complex base that 

is subsequently modified by the addition of a prefix and suffix. The meaning of the adjective implies 

a book that "is so impressive that you can not stop reading." This advertisement is a clear example of 

how powerful and impressive effect can be attained by a short, one-word advertisement. 

Compounds  

The following example of word formation discussed in the paper is a compound word. A compound 

word is a lexical unit consisting of more than one stem and which functions as a single word both 

grammatically and semantically. Compiled words are often used in everyday speech and are 

considered to be the powerful tool for advertisers. When we speak of compound words, we mean 

such words as: top-quality, economy-size, feather-light, and so on. Compound words also provide 

more opportunities to create a humorous effect.  

―Better-than-leather-miracle-covering look at the oh-so-comfortable size give that oh-so-good-to-be-

alive feeling‖ (Shoe company – Nine West) 

This advertisement is pretty fascinating because it combines several words, it sounds as if someone is 

admired by the product. Undoubtedly, it is amazing due to originality and humorous effect of the 

compound word.  

Compounding is the most productive type of word formation in English. As we have mentioned, we 

encounter compound words in advertisements quite often. The examples of compound words are 

given below: 

―Algae-Powered Cars-Science fiction or science?‖ (Exxon Mobil) 

Compound Adjective "Algae-powered" consists of a noun and an adjective and is a compound word 

peculiar to the language of advertising. It also illustrates that advertisers can easily suggest  similar 

words when they deal with the problem of creating new terms due to technological advances. 
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Three compound words (―dream-sensation‖, ―baby-smooth,‖ ―cream-whipped‖) attract reader‘s 

attention in the following advertisement:  

―Experience the newest dream-sensation. 100% baby-smooth perfection. From our 1st cream-

whipped foundation.‖ (Maybelline) 

In order to present a product image clearly and impressively, similar compound adjectives are used in 

the following advertisements: 

―…Extra-pearl beauty cream Hints….. (Silver Cream - Wright‘s) 

True-life romances (Hint magazine) 

Super-active blue Omo washes even Brighter and it shows.― (Omo) 

Conversion and Clipping 

Another means of word formation used in advertising language is conversion, which has significant 

creative potential. Conversion involves changing the syntactic category of a word. When advertisers 

require a fresh eye-catching phrase for their slogan, for example, putting an article in front of an 

already established verb or adjective and so producing a new noun, or, conversely, utilizing a noun or 

an adjective in the position of a predicate, is simple. This feature allows copywriters a one-of-a-kind 

opportunity to creatively include the product's (or company's) name into the advertisement or 

headline. 

―Get Chucked!‖ (Converse) 

This advertisement converts Chuck Taylor's surname into a past participle by adding the suffix ―-ed‖, 

and when combined with the imperative form of the word get, it strongly emphasizes that people 

should take action and buy the particular product.  

An example of conversion can be found in the following adverticements: 

―The future will be written by her. Or, at least, tweeted. Be great. Start here.‖ (Centennial College) 

This advertisement attracted our attention because of the word "tweeted". It is a classical example of 

conversion, as the noun ―twitter‖ is used as a verb. Twitter is a relatively new social networking and 

microblogging website that has gained popularity and importance, particularly among the younger 

generation. As a result, it is an excellent word form for a higher education advertisement because it is 

targeted at a younger generation. 
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―A nice, ruthless, money-hungry family game‖. (Monopoly) 

The noun ―family‖ is converted to the adjective in the phrase, assuring the consumers that Monopoly 

is an ideal game for families.  

―Probably the best baby catalogue in the country‖. (Nursery Shop By Post) 

The noun to be changed to an adjective is ―baby‖, resulting in a new connection – baby catalogue. 

The following example is of particular importance as it contains several examples of word formation, 

in particular in one advertisement we can find examples of both conversion and compound words: 

―Shop green. Looking for a fuel-friendly car? Chevy™ offers the most choices. For technologies that 

go from gas-friendly to gas-free, check out the Chevy™ ads in the Fashion Rocks supplement, and 

visit chevy.com.‖ (Chevrolet) 

A number of words contribute to the advertisement's linguistic creativity. The first is the verb "shop", 

which was created by converting the noun. It's cleverly coupled with the term green's less common 

meaning, implying that a buyer should purchase environmentally friendly vehicles. There are also 

three adjectival compounds: "fuel-friendly," "gas-friendly," and "gas-free" that describe automobile 

and engine.  

Furthermore, we see an example of clipping in this advertisement. Clipping is the process of 

shortening a lexeme (simple or complex) while preserving the same meaning and remaining a 

member of the same form class. We have a clipping of the brand name – ―Chevy‖ in this case. It was 

created by removing the unnecessary "rolet" and adding the suffix ―-y‖, making the name shorter, 

catchier, and easier to remember.  

Another example of clipping is presented in a fitness club advertisement: 

―Because lipo leaves marks‖ (Fitness Together) 

The term ―lipo‖ comes from the word ―liposuction‖, which refers to a cosmetic surgical procedure 

that uses suction to remove fat from the body. 

Blending 

Blending is another word formation technique used in advertisements. Blending is a word formation 

technique that creates new forms (blends) by combining two bases, one of which is reduced. The 
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front section of the first base and the end of the second base always make up a mix. However, 

depending on how much the source bases are lowered, there are different sorts of blends: 

―Fabuttractive. The E-Class Coupé. It deserves a whole language.‖ (Mercedes-Benz) 

Blending was used as the word-formation process to generate the word ―Fabuttractive‖. This mix 

comprises two adjectival bases: fabulous + attractive. 

Thus, by connecting the stems of two words a completely new lexical unit is presented with the 

combined meaning of both stems. Although not all of them are intended to become lexicalized, 

blending is a very innovative approach of developing new lexical items. They are ideal for 

advertising language because they are frequently created for a specific event. 

―Give a Timex to all, to all a good time‖ (Timex, a brand name of watch)  

Classical example of blending is Timex. It was created by combining the terms "time" and "great." It 

is simple to memorize and pronounce the new word. 

Toyota also suggests very interesting case of blending in the following advertisement:  

―Longergevity. Legendary build quality. It's part of every Toyota.‖ (Toyota) 

The lexical unit "Longergevity" occupies eye-catching position in the advertisement. The word is 

created by the connection of the comparative form of the adjective "long" and the last part of the noun 

"longevity": longer + longevity.  

II. CONCLUSION 

The modern world depends on advertising; therefore, their creators come with different techniques 

and styles of creating it in order to tell the qualities of the product and to  increase its sale. Therefore, 

by analyzing a number of examples of newspaper advertisements, it can be said that the creators of 

advertisements use different styles to convince readers and break the rules or conventions of the 

English language. 

Since the modern world is reliant on advertising, its inventors have developed a variety of tactics and 

styles for conveying product features and increasing sales. As a result of examining a variety of 

newspaper advertising, it can be concluded that the writers of advertisements employ a variety of 

styles in order to persuade readers and break the rules or conventions of the English language. Thus, 
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as the analysis of the material has shown, the language of advertising is very rich in various means of 

word formation, such as: affixation, conversion, compounding, blending and clipping. 
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Abstract  

The article deals with the problem of structuring the thematic space.  The mentioned problem is 

associated with the problem of constructing a complex system being the representation of the 

knowledge about certain world fragment. 

The research of the thematic space - a hierarchically organized structure of data - is based on the 

synthesis of conceptual and semantic types of analysis. These types of analysis differ from each other 

in their goals and in the peculiarities of the material needed for their analysis. 

The integrative methodology ensures adequacy of the constructed thematic space. Adequate thematic 

space: 

1. Reflects the specifics of the knowledge of a particular speech community about the world; 

2. Reveals the manner of perception and interpretation of phenomena; 

3. Demonstrates the peculiarities of cognitive and textual activity of a particular speech 

community. 

The integrative methodology ensures creation of the knowledge matrix comprising conceptually 

connected elements accumulated in human memory.  

Keywords: Thematic Space; Integrative Methodology; Semantic Space; Conceptual Space; 

Knowledge Matrix. 

I. INTRODUCTION 

Thematic spaces are the collections of perceptions and principles that are adequate for a particular 

time and space. These collections of perceptions and principles are ―embedded‖ in the thematic space 

and are used to perceive and evaluate certain phenomena.  

Thematic spaces represent conceptual structures acquiring meaning through human experience. 

Construction of the thematic space implies the following stages of the research: 
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1. Identification of the cognitive signs of the concept;  

2. Identification of the elements required for lexicalization of the concept; 

3. Integration of the identified elements into nominative fields; 

4. Constructing the thematic space.  

Construction of the thematic space implies the analysis of phenomena and interpretations in order to 

identify general patterns. These patterns reveal the intersubjective force organizing the elements of 

the thematic space. Thematic space consists of concepts existing as semantic icons, schemas, frames 

and scripts.  

Conceptual and semantic spaces are the parts of the thematic space.  Being the of the conceptual 

space, semantic space is expressed through linguistic signs, meanings (Lehrer & Kitty). The 

similarity between meaning and concept implies the fact that both meaning and concept reflect reality 

(Coulson, 2001).  

The difference between the two is the following (Barsalou, 1992): the concept is a product of human 

cognitive perception, while a meaning is a product of linguistic perception.  

The relationship between meaning and concept is associated with the specifics of the whole-part 

relationship. Meaning represents a part of a concept (Croft, 1990). The components of lexical 

meaning express conceptual properties of signs (Coulson, & Oakley, 2000).  

The concept is broader than the lexical meaning of a word. Thus, meaning and concept relate to each 

other as a communicatively relevant part and a mental integrity. 

 

II. METHODOLOGY 

What is the type of methodology ensuring the construction of an adequate thematic space? What are 

the principles the research of the adequate thematic space should be based on? In what type of 

methodology should we look for the answers to the following questions:  

1. How to construct the space reflecting the specifics of the knowledge of a particular speech 

community about the world? 

2. What kind of space reveals the manner of perception and interpretation of phenomena? 

3. How to construct the space demonstrates the peculiarities of cognitive and textual activity of a 

particular speech community? 

To find adequate answers to the mentioned questions the following statements should be considered: 

1. The analysis focused on the explication of the semantic structure of the word does not allow 

for   the formation of patterns, because this type of analysis does not provide the search for 
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those concepts that unite around one sign, in other words, this type of analysis does not 

provide the existence of this sign as a cognitive structure;  

2. Semantic analysis is focused on explaining the word, while conceptual analysis is focused on 

representing the specifics of the existing knowledge about the world (Wierzbicka, 1992); 

3. A lexeme is characterized by semantics and a concept - by content. The semantics of lexemes 

is divided into semantic components, and the content of concept is divided into conceptual 

features (Langacker, Fuchs, Victorri, Benjamins, 1994);  

4. The semantic space is the part of the conceptual space. This space is expressed through 

linguistic signs, meanings (Lehrer & Kitty);  

5. The concept is a product of human cognitive perception, while a meaning is a product of 

linguistic perception;  

6. The relationship between meaning and concept is associated with the specificity of the whole-

part relationship. Meaning represents a part of a concept (Croft, 1990);  

7. The components of lexical meaning express conceptual properties of signs (Coulson, & 

Oakley, 2000);  

8. The concept is broader than the lexical meaning of a word. Thus, meaning and concept relate 

to each other as a communicatively relevant part and a mental integrity.  

The problem of constructing a thematic space is associated with the problem of constructing a 

complex system. The only solution to this problem is the use of the integrative methodology implying 

integration of structural and object approaches. 

The integrative approach provides: 

1. Conducting analysis based on the idea of decomposition, in particular, considering each object 

as an instance of a certain class; 

2. Conducting analysis based on typification, in particular, distinguishing subclasses in a class of 

concepts by partial inheritance of properties. 

This methodology has greatly clarified the value of methods for both purely linguistic and 

extralinguistic analysis of the phenomenon.  

The integrative methodology ensures adequacy of the constructed thematic space reflecting the 

specifics of the knowledge of a particular speech community about the world, revealing the manner 

of perception and interpretation of phenomena and demonstrating the peculiarities of cognitive and 

textual activity of a particular speech community. 
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The process of constructing the thematic space implies the process of transforming the fragments into 

the whole. Fragments are not isolated - they interact [Adeli H. Knowledge Engineering. McGraw-Hill 

Publishing Company, NY 1994], [Kendal S., Creen M. An Introduction to Knowledge Engineering. 

Springer. 2007]. Hierarchy of concepts manifest deepening of understanding and increasing the level 

of abstraction of concepts. The hierarchy of concepts is a holistic scheme, which can form the basis of 

conceptual analysis of the knowledge structure of any domain. Most concepts form a hierarchical 

network. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The thematic space comprises the system of relations between categories and concepts. Specifics of 

the development of society usually causes transformation of the thematic space representing the 

collection of perceptions and principles about the world. A new worldview forms a new type of world 

perception and attitude, which ultimately becomes a condition for the transformation of the thematic 

space.  

Thematic space can be viewed both as a knowledge matrix and repertory grid reflecting the 

peculiarity of the human vision of the world. The mentioned constructs provide understanding of the 

phenomena by concretization of elements, as well as their adaptation to the circumstances of the real 

world. 

In the hierarchical organization of the structure of the thematic space any phenomena is viewed as a 

set of smaller subsets, and conversely, any object is viewed as an element of a higher-class 

generalization.  

The units required for verbalizing the concept are organized according to the following principles: 

1. The system defines its elements; 

2. The members of the organic whole define each other; 

3. Each element, as a member of the system of meanings, is defined by other elements.  

 

IV. CONCLUSION 

The process of constructing the thematic space involves, on the one hand, a detailed analysis of the 

"cases" and "interpretations" and, on the other hand, a detailed analysis of the objective and 

subjective factors. 

Our consciousness is both holistic and multifaceted. We interact with different types of knowledge in 

the world. Integrating all aspects of human consciousness, the unity of different types of knowledge 

together creates a unit that is both personal-individual and non-individual. 

The thematic space is a composition of ideas, beliefs, and feelings relevant to the collective 

consciousness, the validity of which is based on the general connotations revealed by the analysis of 
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ideas, beliefs, and feelings relevant to the individual consciousness. It is the regularities that appear to 

be the organizing force of the fragments of the thematic space.  

Access to the general regularity of the relations between the constituents of the thematic space is 

possible as a result of the separation of different parties in the whole phenomenon, identification of 

common, general features, properties characteristic of a set of subjects and integration of individual 

elements, properties of objects into one whole thematic space.  

Thematic space is a global unit of human cognition comprising abstract, concrete-associative, and 

emotional layers. The mentioned layers are objectified in the nominative fields of the thematic space. 

The process of developing the construct is a gradual expansion of the thematic space. At each stage a 

version of the fragment is created. 

Beyond the stages of the formation of the construct analysis of the factors determining the stability 

and sustainability of the concept, identification of individual, group, and general national concepts, 

revealing the possibilities of representation of concepts through lexemes, phraseologies, texts are 

implied. 
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Abstract 

At all times, mankind has tried to discern what awaits him beyond the horizon: in the near and long 

term, to predict how the social structure, the way of life of a person, his internal and external qualities 

will change. The relevance of research. The problem of the future becomes especially urgent when 

mankind faces the threat of a demographic and ecological catastrophe, the danger of degradation and 

spiritual savagery of man, and even the gloomy prospect of being left without a habitat for the planet 

itself. Humanity, which has entered the third millennium, continues to seek answers to eternal and, at 

times, hopeless questions about the possibility of happiness on Earth, the creation of a just society. 

And even if these questions remain unanswered, the search itself, the posing of questions help a 

person to better understand himself and his place in the world. The realization that a person is directly 

involved in the formation of his future, which is inextricably linked with the past and the present, also 

comes. Therefore, views have changed, it is very important to trace how mankind's ideas about the 

possibility of building happiness on earth, achieving equality, justice, freedom and prosperity appear.  

Keywords: evolution, utopian dream, formation of future, equality, justice, freedom. 

I. INTRODUCTION 

The problem of the future is becoming especially urgent today, when mankind is faced with the threat 

of a demographic and ecological catastrophe, the danger of degradation and spiritual savagery of 

man, and even the gloomy prospect of being left without a place to live - the planet itself. Humanity, 

which has entered the third millennium, continues to seek answers to eternal and, at times, hopeless 

questions about the possibility of happiness on Earth, the creation of a just society. And even if these 
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questions remain unanswered, the search itself, the posing of questions help a person to better 

understand himself and his place in the world. The realization that a person is directly involved in the 

formation of his future, which is inextricably linked with the past and the present, also comes. 

Therefore, it seems very important to trace how the views and ideas of mankind have changed about 

the possibility of building happiness on earth, achieving equality, justice, freedom and prosperity. 

II. BODY  

There is a considerable number of scientific and artistic works that embody the hopes and concerns of 

mankind: a dream of a bright future and a warning about impending troubles and catastrophes. Many 

English writers, including classical ones, in one way or another, tried to look into the future, 

expressing their views on the possibility of building a more just society, on the future development of 

the country, on the changes that may occur with man and human civilization as a whole. It is no 

coincidence that our appeal to the evolution of the views of the writers of Great Britain, a state where 

utopian thought has been an important part of consciousness since the time of More and Bacon; a 

nation that at all times attaches great importance to traditions and the continuity of generations, at the 

same time one of the first to make a revolution that drastically changed the fate of the country; 

distinguished by love for nature and agriculture, and at the same time took a sharp course towards 

urbanization and industrial development; for centuries reflecting on equality and freedom, being at 

the same time the largest colonial power that conquered half of the world. And, finally, nations with 

an active lifestyle, which largely determined the picture of the modern world, forcing it to speak their 

own language. 

the statement is put forward utopia as ―a detailed and consistent description of an imaginary, but 

localized in time and space, society, built on the basis of an alternative socio-historical hypothesis and 

organized - both at the level of institutions and human relations - more perfect than the society in 

which the author lives; The question of the relationship between utopia and dystopia, their belonging 

to one or different genres has been the subject of heated debate over the past century. It is considered 

that the division ―utopia and dystopia - genres generated by different historical circumstances, are 

connected with each other quite dialectically. And numerous attempts to determine the measure of 

interdependence and, at the same time, their independence have not yet led to the creation of a clear 

theory of genres ‖ We support the opinion that utopia is distinguished from dystopia "not so much by 

a certain literary form as by a way of thinking". 
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The utopian views of twentieth-century English writers cannot be viewed outside the general course 

of development of English utopian thought in the sixteenth and nineteenth centuries. The authors of 

the first English utopias, starting with T. More, linked their ideas about the future, embodied in 

various genre forms - a treatise, a novel, a poem, with the transformation of society, the construction 

of a just state. Moreover, from its very inception, utopia contains elements of dystopia, which are 

especially noticeable when viewed from a historical perspective. Over the centuries, starting with 

New Atlantis, attempts have been made to bring More's utopian dream closer to reality - including 

geographically: from a place that does not exist, to England itself. Compatriots did not support 

Utopia's tendency towards collective life (which was reflected on the continent). Comparing the 

advantages of the forms of government and property, they eventually came to the traditionally 

established - constitutional monarchy and private property. The principle of equality outlined by 

More was also subjected to close scrutiny, which in the socialist projects of the end of the 19th 

reached, it would seem, full embodiment (an example of which can be found in Morris's novel), 

although such traditional values as family, religion, and education turned out to be rejected. 

The design of future states, embodied primarily in novel form and science fiction, continues into the 

20th century, although parody and warning novels typical of this time (Huxley, Orwell, Koestler, 

Burgess) concentrate mainly on the causes that hinder the construction of a just society. 

At the same time, the development of the dystopian genre is largely associated with the changing 

concept of the idea of progress. The direction of progress in agrarian England of the XVI-XVII 

centuries and More and Bacon are associated with the urbanization of the country and the 

development of scientific and technological progress, but, starting with Swift and Butler, writers 

begin to think about the destructive step of the "great progress of human knowledge." In the 20th 

century, the negative consequences of human activity become a reason for thought and concern for 

almost all English writers (Forster, Huxley, Wyndham, Burgess, Roberts, Ballard, and Barnes). 

In the English literature of the 20th century, there is a realization that man himself is a biological 

being, a part of nature, destroying which, he signs a sentence for himself. The threat of demographic 

and environmental disasters, famine, nuclear war, totalitarianism contributes to the fact that, unlike 

the writers of the 19th-19th centuries, whose dreams were directed towards the future, the world of 

the past centuries, on the contrary, seems to many English authors of the 20th century to be a 
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"domesticated utopia." Many of them are now looking for a utopia in the past, as exemplified by the 

novels of Douglas, Chesterton, Huxley, Clark, Wyndham, and Barnes. 

The theme of "de-urbanization", a return to pre-industrial England, its nature and agriculture, started 

by Morris, is developing. Writers reflect on the essence of scientific and technological progress, 

trying to comprehend its expediency and role in human life (Wyndham, Wilson, Clark, Huxley, 

Forster, Amis, and Aldiss). 

Note that English writers do not consider cybernetic civilization as an alternative to humanity, like 

their American counterparts, presenting earthly civilization as a society of humans, or at least a 

biological creature: horses, Newfoundland dogs, or even rats and insects. At the same time, the 

originality of the development of society determined the development of these ideas in the genre of 

fantasy. 

The theme of mercy for animals, traditional for English literature, embodied mainly in novel form 

and in the genre of science fiction, is realized in several directions. The animal kingdom is set as an 

example as more harmonious and close to nature, opposed to a broken society that has lost its natural 

roots. In a world of moral discord, moreover, compassion for animals symbolizes the moral health of 

the nation. Following their predecessors (Mohr, Swift, Butler, Bulwer-Lytton  and Kipling), English 

writers of the 20th century raise the question of the depravity of civilization mixed with the blood of 

living beings (Hudson, Shaw, Koestler, Golding, Clark). 

From its inception, English utopia contains features of an insular utopia. Much attention is paid to the 

environment: nature, flora and fauna, well-groomed land, garden. Such features of the English nation 

as independence, pride in their nation, sometimes turning into chauvinism, a cult of health, an active 

life position, perseverance and hard work of the Anglo-Saxon nation, are also reflected. 

Since the beginning of the 20th century, there has been a change in the position of writers regarding 

the colonial policy of Great Britain, the loss of faith in the mission of the white man, the ability to 

build full-fledged relations based on colonial dependence (Conrad, Forster, Chesterton, Hilton, 

Douglas and Wells). 

In the first English utopias, a person is schematic, he rather serves as a mouthpiece for the author's 

ideas. But, already starting with Win Stanley and Harrington, the realization comes that the inhabitant 

of an ideal society still needs to be educated. Social, pedagogical and medical experiments of the 20th 
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century are directed towards this (Owen, Koestler, Huxley, and Orwell). At the same time, as 

Burgess, shows society is not ready to accept an ideal person (even if in this case, it is just a zombie, 

an automaton tuned in to goodness). 

The views are revealed according to which utopia is valuable for a person as an unrealizable dream 

that stimulates his development. English literature (partly on the experience of the USSR) proves that 

attempts to implement utopian projects lead to the creation of a state of nightmares, and we are 

talking not only about Orwell's 1984, but also Burgess's 1985, where an egalitarian government is in 

power, strictly observing the principle equality and human rights watchdog. Writers contrast states 

created according to artificial schemes to a society that has come to prosperity through evolutionary 

development. Even Bulwer-Lytton, creating a utopia according to all the canons of the past, thought 

about whether a person himself wants to live in an ideal society, whether the enemy of all utopias, 

boredom, will darken his life. Writers of the 20th century (Huxley, Clark ;) will also think in this 

direction. At the same time, the function of social modeling, as well as forecasting the future in 

general, moves into the field of science fiction, which in the 20th century becomes the leading 

utopian genre in English literature. 

The formation of the genre of utopia in the 16th century prompts to re-read from the ―utopian‖ point 

of view the works that preceded the book of Thomas More.  

More opposes the dream of a society of abundance with a concrete plan for rebuilding a society built 

on the principles of social justice, including the abolition of private property and the supreme 

principle of distribution according to needs. Removing money from use will destroy, according to 

More, the root of social evil and crime. In Utopia, pots are made of gold, and chamber pots are of a 

lower order. 

III. CONCLUSION 

The article covers the works of English writers of the 20th century and the previous era, which reflect 

the ideas and views on the construction of a just society and the future of human civilization. The 

purpose of the interest is to trace the evolution of the utopian views of English writers of the 20th 

century and the originality of the way of artistic embodiment of these views and ideas, based on the 

study and analysis of works of English literature, philosophical, historical and literary works, based 

on the experience of the development of utopian thought of previous centuries. We tried to collect 

and analyze these views in the English literature of the 20th century in the very abstracted version and 
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consider that the topic is urgent and we will represent future analysis and discussions of the issue in 

our future works, relying on the centuries-old experience of the development of utopian thought in 

Great Britain, realizing that the more significant the historical segment that falls into the field of our 

consideration, the more fully the picture of not only ideas about the future, but also trends in the 

development of society, its cultural, economic, and religious aspirations will manifest itself. 
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Abstract 

The article deals with the problem of the research of the phenomenon of defeated expectancy. The 

mentioned problem implies identification of the specifics of the relation between defeated expectancy 

and the phenomenon of game. The game, as a universal category and a kind of instinct, puts into 

action human creative abilities. 

One of the concepts of general game theory is "communication game". Just like playing in general, a 

person is engaged in a "communication game" at any stage of his life. 

"Communication game" creates the effect of defeated expectation. The mentioned phenomenon is a 

multifaceted object of study of linguists, philosophers, culture researchers and psychologists. 

Today the effect of defeated expectancy is observed in different types of discourse. This means that 

the communicative game performs not only an aesthetic function, but it also incorporates the function 

of transforming communication strategies focused on the achievement of specific communicative 

goals. The given effect can be achieved in many ways. 

The paper describes one of the ways to create the effect of the defeated expectancy. Deviation from 

the traditional norm (proverb) produces the effect of defeated expectancy in anti-proverbs. 

Keywords: Communication game; Defeated Expectancy; Discourse; Proverbs; Antiproverbs. 

I. INTRODUCTION 

Understanding of the game principles varies with socio-cultural changes occurring in different times. 

There are two fundamentally different understandings of the game. The mentioned difference in 

English is manifested in the existence of the two words – ―play‖ and ―game‖. ―Play‖ is a free game 

that has no terms and conditions, at the same time ―playing the game‖ is understood as a process. 

―Game‖ is an activity organized under certain conditions by using some set of rules. Accordingly, the 
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concepts of ―play‖ and ―game‖ are the phenomena  with two different parameters: improvised game 

and fair game. 

The concept of ―wordplay‖ is defined in linguistics as a means of improvisation, as a product of 

creativity, characterized by spontaneous performance without specific preparation. ―Play‖ creates 

certain type of implicit effect - hints or allusions - by using special nuances. 

It is believed that the main function of the wordplay is not limited to the mentioned type of effect. 

According to D. Delabastita, wordplay produces not only humour, but it adds to the text thematic 

coherence, sharpens  reader/listener‘s  attention ―adding persuasive force to the statement, deceiving 

our socially conditioned reflex against sexual and other taboo themes, and so forth‖. (Delabastita, 

1996: 129-130) 

The present-day world is an information field where any communication takes place through 

language. Language, however, is subject to play. The phenomenon of wordplay is gradually 

becoming the subject of special interest and detailed study in linguistics. Separate forms are 

considered from different points of view, based on different linguistic materials. 

Wordplay often uses ambiguous words and expressions that emphasize ideological values, criticize 

vicious aspects of public life, and expose weaknesses in political life. However, this happens 

implicitly, the information is provided to the reader or listener in a covert way. 

Wordplay is the deliberate "interference" of a linguistic person in the conventional processes of 

language use, characterized by the deliberate deviation from the established norms in order to reach 

certain goals. 

Even in the case of proverbs, deviating from the norm achieves a comic effect or creates the effect of 

defeated expectancy, as there is a deviation from the knowledge established in the collective 

consciousness. 

II. METHODOLOGY 

The aim of the paper is to investigate the mechanisms creating the effect of defeated expectation in 

English proverbs. 

The research methodology is interdisciplinary.  Synthesis of anthropocentric-communicative and 

linguo-culturological approaches is implemented. The study was carried out by synthesizing the 

methods of analogy and contrast. 
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The mechanisms for creating conscious and purposeful comic effect has not yet been thoroughly 

studied.  

The study of the effect of defeated expectancy is possible from different perspectives. The research of 

multidimensional phenomenon of defeated expectancy requires multidisciplinary approach.  

In the paper the effect of defeated expectancy is understood as a violation of conventionalism, 

realization of a specific intention through violation of the established norms.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The so-called modified or distorted proverbs are called "antiproverbs" or "twisted wisdom" in 

English. The term "silicon proverbs" has also been found on the Internet. New proverbs are often 

based on the existing ones. This term seems to play a role in the irony, because it is considered a kind 

of plastic surgery, as a result of which the proverb takes on a new ―air‖ reflecting the values of today. 

Modified proverbs are quite common in modern English. 

Anti-proverb is built on a traditional proverb and is a substitute for its meaning. It is termed anti-

proverb because it rejects the norms and rules approved by traditional proverbs, often mocks them, or 

demonstrates a frivolous attitude towards them. Some scholars call it wellerism. Wellerism is an 

expression of similarity, a comparison comprising a well-known quotation followed by a facetious 

sequel. It originated from Charles Dickens (1812-1872) from the Papers of the Pickwick Club (1836-

37), according to Mieder: Anti proverbs are parodied, twisted, or fractured proverbs that reveal 

humorous or satirical speech play with traditional proverbial wisdom (Mieder, 2004:28).  

Therefore, according to the author, anti-proverbs are a parody of old proverbs and they have a 

satirical-humorous nature. It should also be noted that irony is considered a typical artistic form of 

proverb.  

Wellerisms make fun of established clichés , expressions or proverbs by showing that they are wrong 

in certain situations. A long-established cliché or stereotype can crash in a certain situation, and 

valerianism replaces that situation with witty words and conveys it that way. Norrick identifies anti-

proverbs as "intertextual jokes" (Norrik 2009). One part of the anti-proverbs is simply a linguistic 

game. 

Proverb: All that glitters is not gold. 

Anti-proverb: All that glitters is sold as gold. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%A9
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Proverb: An apple a day keeps the doctor away. 

Anti-proverb: An apple a day makes 365 a year. 

The other part of the anti-proverbs reflects the mentality of modern man, the change of his views on 

"eternal truths", unshakable values, his attitude to the realities of the modern world: 

Proverb: A man‘s house is his castle. 

Anti-proverb: A man‘s house is his castle, let him clean it. 

Anti-proverbs based on traditional proverbs are produced in several ways or by:  

1. Change one of the components or parts of a traditional proverb:  

Proverb: Where there‘s a will, there‘s a way 

Anti-proverb: Where there‘s a will, there‘s a loophole. 

―Loophole‖ means a violation of some rules or prohibitions. Illegal pursuit of a goal that is not in the 

original proverb.  

Proverb: Seeing is believing 

Anti-proverb: Tasting is believing.  

2. Inserting a component or components into a traditional proverb:  

Proverb: The best things in life are free. 

Anti-proverb: The best things in life are duty free. 

3. Addition of extended members of the sentence or predicate structure, which expands the structure 

of the existing proverbial sentence:  

Proverb: Silence is golden. 

Anti-proverb: Silence is golden, especially for a blackmailer.  

Proverb: Still waters run deep. 

Anti-proverb: Still waters run deep, but the devil is at the bottom.  

It is possible to combine several methods (for example, add and change):  

In a dictatorship, suppression is nine points of the law.  (possession in nine points of the law.) 
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The suppression (suppression of facts, suppressio veri) is replaced with possession. In addition, a new 

member (in a dictatorship) is added to the sentence to indicate the condition (when this view is fair). 

Sometimes words (paronyms) that are close in appearance (in sound) are used as substitutes:  

Traditional version: Strike while the iron is hot.  

New version: Strike while the irony is hot.  

There is also a game with homonyms: Taste makes waste - Haste makes waste.   

Scientific achievements, ecological problems, are ironically reflected in modern English proverbs. 

The focus is on the more serious problems of life today:  

1. The proof of the pudding is in the chemicals additives . 

2. Curiosity killed the cat, cloning brought it back. 

3. If you can‘t stand heat, don‘t buy coffee in polystyrene cups. 

4. Where there is smoke, there is pollution. 

The attitude towards the child in the family can be traced back to the transformation of one English 

proverb: Children should be seen not heard - Maids (little girls) should be seen not heard.  The 

urgency of this proverb has been questioned by many. In modern English there is a transformed 

version of it: Children should be seen and not spanked or grounded. 

Both transformed and new proverbs are increasingly devoted to the most popular media - the Internet 

and computer technology. 

E.g: The internet shall set you free. - A man without internet is lonely indeed.  

On this point, one proverb is noteworthy, which should not be newly created: Give a man a fish and 

you feed him for a day: teach him to use the Net he won‘t bother you for weeks. 

There has been a lexical rather than a syntactic change in the given proverb, but modern man puts a 

completely different meaning in it than a few decades ago, which indicates a rapid change in the 

world. 

The word "network" is used in the proverb, which can be referred to as "fisherman's net", as well as 

the global Internet. It can be said that the word given in the consciousness of most English people 

today is associated with the global Internet, because "fisherman's net" is very rarely used in everyday 

life.  
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In modern proverbs we can look at the reality of today's world to see what is valuable at this stage not 

only for English speakers but also for people of any culture. It should be mentioned that economic 

crisis is strongly perceived in proverbs. 

Every anti-proverb with a new worldview effect, which is naturally built according to the new 

aesthetic principles, gives the effect of a completely defeated expectancy to previous generations, 

breaking the general expectations, traditions and norms. As the researcher N. Liich notes: ―This 

paradox, which can be justified, manifests itself both in language and in other areas - for an artist to 

be truly creative, he must be destructive: a destroyer of laws, conditions and expectations. But in this 

case the writer's creative ability also requires a similar skill from the reader, who must draw a 

conclusion by his common logic. Uncertainty can be equated to the extent required for readers need 

to be creative.‖ 

IV. CONCLUSION 

In modern linguistics wordplay is found at all levels of language, which means that wordplay is 

reflected in all layers of the language system. In modern linguistics, wordplay is considered not only 

as one of the stylistic methods -  wordplay covers a wider field of complex analysis. When using 

language, the speaker has the opportunity to reveal creative potential that may manifest itself in a 

deliberate violation of language norms in order to attract attention.  

The interlocutor can deliberately manipulate/provoke the incorrect use of language norms. Even with 

these manipulations really creates the effect of frustration, which may have different purposes.  

Wordplay has a wide range of uses and a variety of possibilities, being used more and more 

frequently in any field of communication that allows for multifaceted interpretation. The special 

value of the wordplay lies in the fact that the text becomes flexible and original, and its perception 

depends on the individual.  
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Özet 

Turizm faaliyetleri, ülke ekonomilerinde çok önemli bir yere sahip olduğu için her geçen gün 

çeĢitlenmekte ve amaca göre çok daha fazla insan söz konusu faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. 

Günümüzde özellikle turistik açıdan geniĢ bir imkâna sahip olan ülkelerde, insanların ekonomik 

olarak gelir düzeylerinin artması, turizm sektörünün geliĢmesi ve çeĢitlenmesi ile de doğrudan 

ilgilidir. Özellikle tarihî süreç içerisinde birçok uygarlığa ev sahipliğini yapan Kıbrıs gibi ada 

ülkeleri, turizmin geliĢimi ve çeĢitlenmesi açısından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. 

Günümüzde hem Kuzey Kıbrıs‘ın hem de Güney Kıbrıs‘ın farklı Ģehirlerinde Müslümanlar ve 

Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan ibadethaneler bulunmaktadır. Özellikle Güney Kıbrıs‘ın 

Larnaka Ģehrinde; Hazreti Muhammed‗in (SAV) halası ve sütannesi olan Hala Sultan, Kıbrıs‗ın 

Araplar tarafından fethi esnasında attan düĢüp hayatını kaybetmiĢ ve oraya gömülerek türbesi 

yapılmıĢtır. 18. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde padiĢah ve devlet erkânı tarafından 

bakımı ve onarımı üstlenilen söz konusu yapının,  eklenen yapılarla bugünkü durumuna getirildiği 

bilinmektedir. Hala Sultan Tekkesi‘nin yanında günümüzde Kıbrıs‘ta; Lala Mustafa PaĢa Cami, Sinan 

PaĢa Cami,  Hz. Ebubekir Cami, Hz. Ömer Türbesi,  Kırklar Türbesi, St. Barnabas Kilisesi, Bellapais 

Manastırı gibi inanç turizmi açısından zengin inanç merkezleri mevcuttur. Bildiride Müslümanlar ve 

Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ibadet merkezlerinin inanç turizmi açısından önemi ortaya 

konulmuĢ ve söz konusu merkezlerin turizm potansiyelini arttırmak için önerilerde bulunulmuĢtur. 

Söz konusu ibadethanelerin, inanç turizminin bir merkezi olarak turistlere sunulması hem Kuzey 

Kıbrıs‘a hem de Güney Kıbrıs‘a ekonomik anlamda da büyük girdiler getirerek Kıbrıs‘ın bir sevgi ve 

hoĢgörü adası olmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında insanlara, sevgi ve hoĢgörü adına olumlu 

davranıĢlar kazandırılarak UNESCO‘nun amaçladığı kültürel değerlerle dünya barıĢına da hizmet 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ġnanç Turizmi, Ġbadethane, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kültür, Müslüman, 

Hristiyan 
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Abstract 

Since tourism activities have a very important place in the economies of the country, they are 

diversifying day by day and many more people are involved in these activities according to the 

purpose. Today, especially in countries that have a wide range of opportunities in terms of tourism, 

the increase in people's economic income levels is directly related to the development and 

diversification of the tourism sector. Island countries such as Cyprus, which hosted many civilizations 

in the historical process, have an extremely important potential in terms of the development and 

diversification of tourism. The places of worship, which are considered sacred by Muslims and 

Christians today, are located in different cities of both Northern Cyprus and Southern Cyprus. 

Especially in the city of Larnaca in Southern Cyprus; Hala Sultan, who was the aunt and wet nurse of 

the Hz. Muhammad (SAV), fell from a horse during the conquest of Cyprus by the Arabs and was 

buried in the place where she fell and was buried in her tomb. It is known that the building, whose 

maintenance and repair was undertaken by the sultan and state officials during the Ottoman Empire in 

the 18th century, was restored to its current state with the added structures. In Cyprus today, next to 

the Hala Sultan Tekke; Lala Mustafa Pasha Mosque, Sinan Pasha Mosque, Hz. Abu Bakr Mosque. 

There are faith centers rich in religious tourism such as Hz. Ömer Tomb, Kırklar Tomb, St. Barnabas 

Church, Bellapais Monastery. In the paper, the importance of worship centers, which are considered 

sacred by Muslims and Christians, in terms of faith tourism, and suggestions were made to increase 

the tourism potential of these centers. Presenting these places of worship to tourists as a center of 

faith tourism will bring great economic inputs to both Northern Cyprus and Southern Cyprus, 

contributing to Cyprus becoming an island of love and tolerance. In addition, people will be given 

positive behavior in the name of love and tolerance, and world peace will be served with the cultural 

values aimed by UNESCO. 

Keywords: Faith Tourism, Place of Worship, Turkish Republic of Northern Cyprus, Culture, 

Muslim, Christian 

1. GĠRĠġ 

Dünyada son yüzyılda alıĢılagelmiĢ turizmin yanında farklı turizm çeĢitleri de geliĢmiĢ ve deniz, 

kum, güneĢ turizmi yanında alternatif turizm faaliyetleri de talep görmeye baĢlamıĢtır. Genel anlamda 

alternatif turizm olarak adlandırılan bu turizmin; kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç 

turizmi ve yaratıcı turizm gibi çeĢitleri bulunmaktadır. ÇalıĢmanın konusu olan inanç turizmini ortaya 

çıkarabilecek çeĢitli etkenler bulunmaktadır. Güler çalıĢmasında inanç turizmini ortaya çıkaran 

durumları ―Dini yerleri ziyaret, kutsal yerleri ziyaret, dini toplantılara katılmak, dini törenlere 

katılmak, dini anılara ziyaret‖ biçiminde tasnif etmektedir (Güler, 1978: s.17‘den aktaran Hakkı 

Sezgin, 2008: 350).  
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Ġnanç turizminde temel motivasyon inanç ve ruhani duygulardır. Ġnanç turizmi bağlamında seyahat 

edecek bir kiĢi; kutsal saydığı Ģehirleri, yapıları ve yerleri yakından görerek ruhen tatmin olmak ve 

ibadet etmek amaçlı ziyaret gerçekleĢtirmektedir. Bunun yanında kültür turizmi kapsamında seyahat 

eden turistlerin de bu tür yapıları görme ve deneyimleme isteklerinin bulunduğu bilinmektedir.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet‘inde Osmanlı Ġmparatorluğu ve öncesi dönemde ada genelinde birçok 

kutsal ve dinî merkez miras bırakılmıĢ ve bu miraslar günümüze kadar gelmiĢtir. Adanın inanç 

turizmi anlamında özellikle Müslüman ve Hristiyanlara sunduğu çeĢitli imkânlar bulunmaktadır. 

Bunlar arasında camiler, türbeler, tekkeler, Ģehitlikler, tarihî mezarlıklar, kiliseler ve manastırlar 

sayılabilir.   

ÇalıĢmanın amacı genel anlamda Kuzey Kıbrıs‘ta bulunan dinî mekânlardan bahsederek bu 

mekânların inanç turizminde nasıl kullanılabileceğini ve potansiyellerinin nasıl arttırılabileceğini 

ortaya koymaktır.  

2. ĠNCELEME  

Kuzey Kıbrıs‘ta farklı milletlerden kalan birçok eser bulunmaktadır.  Örneğin; camiler ve türbeler 

Osmanlı döneminden miras kalan eserlerdendir. Kiliseler ve manastırlar ise daha çok Osmanlıdan 

önce adada hâkimiyet kuran farklı milletlere aittir. ġehitlikler de Rumların 1960‘larda Türklere karĢı 

baĢlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin defnedildiği kutsal mekânlardır. 

Tablo 1. KKTC‟de yer alan bazı dinî mekânlar ve inanç merkezleri 

 

Camiler Türbeler ve 

tekkeler 

ġehitlikler ve 

Mezarlar 

Kiliseler ve 

manastırlar 

Arap Ahmet Cami 

Bayraktar Cami 

Hala Sultan Cami 

Haydar PaĢa Cami 

Hz. Ebubekir Cami 

Ġplik Pazarı Cami 

Lala Mustafa PaĢa 

Canbulat Türbesi 

DurmuĢ Dede 

Türbesi 

Hz. Ömer Türbesi  

Karababa Türbesi 

Kırklar Türbesi 

Kurt Bey Türbesi 

Boğaz ġehitliği 

Karaoğlanoğlu 

ġehitliği 

LefkoĢa ġehitler 

Anıtı  

Muratağa ve 

Sandallar toplu 

mezarları 

Apostolos Andreas 

Aya Anastasya 

Aziz Mamas Kilisesi 

KızılbaĢ Kilisesi 

Lütuf Kilisesi 

Barnabas 

Kilisesi(Manastırı) 
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Cami 

Laleli Cami 

Ömeriye Cami 

Pir PaĢa Cami 

Selimiye Cami 

Ayasofya Cami 

 

Kutup Osman 

Türbesi 

Mevlevihane 

Tekkesi 

Yediler Türbesi 

Zahra Türbesi 

  

TaĢkent ġehitliği 

 

Bellapais (Manastırı) 

Chrysorrogiatissa 

Manastırı 

Ermeni 

Kilisesi(Manastırı) 

St. Andreas Kilisesi 

St. Marina Kilisesi 

St. Paul Anjlikan 

 

 

Tablo 1‘de adanın Kuzeyinde kalan (Hala Sultan Cami ve türbesi hariç) dinî mekânlar ve inanç 

merkezleri yer almaktadır. Pek tabi ki bunlar sayıca çoğaltılabilir. Ancak burada inanç turizminde 

etkili olarak kullanılabilecek yerlerin verilmesi tercih edilmiĢtir.  

Görüldüğü gibi tabloda farklı camiler ve kiliseler kadar türbe ve tekkeler de dikkati çekmektedir.  

ÇalıĢmada öncelikle tabloda adı geçen bazı mekânların açıklaması yapılacak daha sonra da bunların 

turizmde planlı açılımı ve korunması üzerine tespit ve önerilerde bulunulacaktır.   

2.1. Dini mekânlar ve ibadethaneler: 

2.1.1. Camiler 

Hala Sultan Cami ve Tekkesi 

Bugün Güney Kıbrıs‘ta kalan bu tekke, Larnaka‘nın güneyinde bulunmaktadır. Türbe, camii, ek 

binalar, mezarlık ve Ģadırvandan oluĢan bu tekke, 647‘de Kıbrıs‘a ġam Valisi Muaviye tarafından 

yapılan Ġslâm akınları sırasında attan düĢerek Ģehit olan Hz. Muhammed‘in halası Ümmü Haram‘ın 

yattığı yerdir. Osmanlılar adayı alınca önce mezar tamir edilmiĢ daha sonra 1760 yılında da ġeyh 

Hasan tarafından bugünkü türbe yaptırılmıĢtır. Hala Sultan Camisi ise, türbenin kuzeyinde olup 1816 

tarihinde Kıbrıs Muhassılı Seyit Mehmet Emin Efendi tarafından yapılmıĢtır (Serter, 1977: s.75). 

Ümmü Haram‘ın bu denli sevilmesi onun Hz. Peygamber‘in sütannesi olmasından ileri gelmektedir. 

Ġstanbul‘da bulunan Eyüp Sultan, bölge halkı için ne ifade ediyorsa Hala Sultan da Kıbrıs Türkleri 



534 
 

için onu ifade etmektedir (Güleç, 2016: s.11-12; Demiryürek, 2018: s.485; Tanman, Ġslam 

Ansiklopedisi).  

Ġnanç turizmine açılacak yerlerin efsaneleĢmiĢ anlatıları da mekânlara olan ziyaretçi ilgisini 

arttırmaktadır. Bu nedenle Hala Sultan, Hz. Ömer Türbesi, Kırklar Türbesi gibi dinî mekânlarla ilgili 

menkıbelerin de ziyaretgâha gelecek turist sayısını arttıracağı gerçeğinden hareketle tanıtım 

faaliyetlerinde bunların da kullanılması önemli görülmelidir. Örneğin Hala Sultan Cami ve Tekkesine 

ait aĢağıdaki dini hikâye bu amaçla kullanılabilir. Bu kutsal mekânla ilgili iki farklı efsane 

anlatılmaktadır. Bunlardan biri Ģöyledir:  

―Hala Sultan Arap ordularıyla birlikte Larnaka limanından Kıbrıs‘a çıkar. Tuz gölünün bulunduğu 

bölgede bataklıklar içerisinde devesiyle ilerlemeye çalıĢır. Devesi tökezler. Sallantıdan dengesini 

yitirince düĢer. BaĢı bir taĢa çarpar. Çarpmanın Ģiddetine dayanamayıp Ģehitlik mertebesine ulaĢır. 

Zaman çokluğunda mezarının yeri unutulur. Aradan uzun zaman geçer. Osmanlı Devleti Kıbrıs‘ı 

Venediklilerden alır. ĠĢte o zaman Hala Sultan‘ın Larnaka‘da Tuz Gölü civarında Ģahadet mertebesine 

eriĢtiği anımsanır. Yeri araĢtırılmaya baĢlanır. Arayanlara bir çoban yol gösterir. Söylenen yere 

giderler. Ulu otların, sazların arasında Harup ağacını görürler. Harubun yanına vardıklarında Hala 

Sultan‘ın Mısır ziyareti sırasında bir Hristiyan Arap‘tan bir altına satın aldığı taĢın da tam mezarının 

üzerinde havaya asılı olarak durduğunu görürler. Hemen mezarın çevresindeki otları temizlerler. Hala 

Sultan‘a yeni bir mezar yaparlar. O günden sonra ada, Müslümanlarının ziyaret yeri olur. Günlerden 

bir gün ziyarete gidenler arasında gemi gibi yüklü bir kadın da vardı. Kadın boĢlukta duran taĢı 

görünce korkudan mı hayretten mi bilinmez "hıh" dedi. O anda karnındaki bebeği düĢürdü. O günden 

sonra havada asılı duran mermer taĢın altı yapıldı. Askıda kalmaktan kurtarıldı. Zaman çokluğunda 

Hala Sultan‘ın kabri çevresinde yapılanmalar baĢladı. Evkaf murahhası ġekerzade adındaki kiĢi 

büyük bir inĢaata giriĢti. Yapılanma sırasında koca harup ağacı da kesilmek istendi. TartıĢmalar çıktı. 

ġekerzade bir düĢ gördü. DüĢünde iri yarı ĢiĢman ak elbiseli bir kadın ġekerzade‘ye bir tokat vurdu. 

"Asam için dalını kestiğim ağacı kesme" dedi. ġekerzade düĢüne aldırıĢ etmedi. Türbe çevresine 

çekilecek duvar yapılırken ağacı kestirmeye baĢladı. Ağaca baltaların her vuruĢunda gövdenin 

içinden iniltiler geldi. Sonunda duvar yapıldı ama kısa bir süre sonra ġekerzade‘nin kızı doğum 

yaparken çocuğuyla birlikte öldü. Sonunda kendisi de öldü ve soyu sopu kesildi‖ (Gökçeoğlu, 2004: 

s.177-178). 
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Resim 1 ve 2: Hala Sultan Cami ve Türbesi 

Bayraktar Camii  

Kıbrıs‘ın fethi sırasında bayrağımızı Konstanza burcuna dikerken Ģehit edilen kahraman askerimiz 

Bayraktar adına yapılan bir camiidir. Bayraktar‘ın Ģehit edildiği yere ilk önce türbesi, daha sonra da 

camii yapılmıĢtır. 1960 – 63 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde camii ve türbe iki kez Rumların bombalı 

saldırısına uğrayarak yıkılmıĢtır (Serter, 1977: s.72). 

Kıbrıslı Türklerce kutsal sayılan Bayraktar Cami‘sine, 25 Mart 1962 tarihinde Rumlar tarafından 

bomba konularak cami havaya uçurulmuĢtur. Özker YaĢın, bu olaydan sonra ―Bayraktarım‖ isimli 

Ģiirini yazarak, Bayraktar‘ın kahramanlığından söz etmiĢ ve kendisine seslenerek mezarında rahat 

uyumasını söylemiĢtir. Özker YaĢın ve Arif Nihat Asya bir bayram sabahı birlikte Bayraktar 

Camisine giderek, Bayraktar‘ın türbesinin ziyaret etmiĢlerdir. Bu ziyaretten sonra Asya, bir rubai 

yazmıĢtır.  

Selimiye Camii (St. Sophia Katedrali) 

Bugün Edirne‘de bir sanat Ģaheseri gibi duran Müslüman Türk‘ün büyük abidesi Selimiye Camii, II. 

Selim‘in, Mimar Sinan‘a yaptırdığı önemli bir eserdir. Sinan‘ın 80 yaĢında yaptığı ve ―ustalık eserim‖ 

dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan‘ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli baĢyapıtlarından 

biridir (Koçu, 1981: s.156). Önceleri ismi Ayasofya olan caminin ismi, 1954 yılında Kıbrıs 

müftüsünün emriyle Selimiye Cami olarak değiĢtirilir (Turkan ve Özburak, 2018: s.436).  

Günümüzde aynı isimde bir camii de KKTC‘de bulunmaktadır. Kıbrıs‘ın fethinden hemen sonra Lala 

Mustafa PaĢa‘nın emriyle Kıbrıs‘taki Aya Sofia Kilisesi, camiye çevrilmiĢ ve adına Selimiye Camii 

denmiĢtir.  

LefkoĢa‘da 1209‘da St.  Sofia Kilisesi olarak yapımına baĢlanmıĢ ve 1571‘de Kıbrıs‘ın en büyük 

camisine dönüĢtürülmüĢtür. St.  Sofia Kilisesi, St. Nikolas Katedrali ile birlikte Osmanlıların 

fethinden 300 yıl önce LefkoĢa ve Gazimağusa‘da Lüzinyanlar tarafından (13. yüzyıl) inĢa 
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edilmiĢlerdir (Öztürk ve Gürdallı, 2021: s.2). 1954‘te adı Selimiye olarak değiĢtirilen camii, sadece 

LefkoĢa‘nın değil, bütün adanın en güzel yapılarından biridir. Osmanlı dönemi boyunca adanın en 

büyük camisi olarak hizmet veren Selimiye‘de, Osmanlı valileri, üst düzey yöneticileri ve kent ileri 

gelenleri namazlarını kılarlardı (BağıĢkan, 2005, s.97-98).  

 
Resim 3: Selimiye Cami 

Lala Mustafa PaĢa Cami (St. Nicholas Katedrali)   

Lala Mustafa PaĢa Camii önceleri önemli Katolik yapılarından biriydi ve eski adı St.Nikolas 

Katedrali olarak bilinmekteydi. Adı geçen yapı KKTC‘nin önemli dinî mabetlerindendir. Söz konusu 

yapı günümüzde KKTC‘nin en büyük camilerinden biridir. Cami adını Kıbrıs Fatihi olarak bilinen 

Lala Mustafa PaĢa‘dan almaktadır. Notre Dame Katedrali‘nden esinlenerek inĢa edildiği bilinen 

katedral (Walsh, 2005‘ten aktaran Yüceer, 2016, s.441), Kudüs Kralı‘na taç giyme töreninin 

yapılması nedeniyle de Hristiyanlar için büyük önem arz etmektedir  (Gunnis, 1956‘dan aktaran 

Yüceer, 2016, s.441).  

 

Resim 4: Lala Mustafa Paşa Cami 
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2.1.2. Türbe ve Tekkeler 

LefkoĢa Mevlevihanesi (Mevlevi Tekkesi) 

Mevleviliğin Kıbrıs‘ta faaliyet gösteren kolu olan LefkoĢa Mevlevihanesi‘nin kuruluĢ yılı Harid 

Fedai‘nin araĢtırmalarına göre 1590‘lı yıllara denk gelmektedir (Fedai, 1997: s.6-7; Akgün, 2010; 

s.770). 

Mevleviliğin, Kıbrıs‘ın Osmanlı Ġdaresi‘ne girdiği 1571 yılından itibaren, Konya, Kula, Karaman ve 

Sivas gibi yerleĢim birimlerinden gelenler tarafından, Kıbrıs‘a getirildiği düĢünülmektedir. Tekke, 

Osmanlı idaresinde bulunduğu asırlar boyunca Kıbrıs‘ın dinî, tasavvufî, sosyal, kültürel ve sanatsal 

hayatına önemli katkılarda bulunmuĢtur‖ (1640). 

―LefkoĢa Mevlevîhânesi, adanın fethinden itibaren Kıbrıs Türk tarihinin parlak sayfalarından birini 

oluĢturmuĢ, adada Mevlevîliğin odak noktası olmuĢ, bilhassa Osmanlı idaresinde bulunduğu asırlar 

boyunca Kıbrıs‘ın dinî, tasavvufî, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılarda 

bulunmuĢtur‖ (Kaya, 2017: 17). Dini törenlerin de yapıldığı bu tekkede, Mevlevilerin önemli 

isimlerine ait türbeler vardır.  

 

Resim 5: Lefkoşa Mevlevihanesi 

2.1.3. ġehitlikler ve Mezarlıklar 

LefkoĢa ġehitler Anıtı   

Kıbrıs Türkü‘nün ulusal özgürlük mücadelesinde Ģehit düĢen askerler için LefkoĢa‘da yapılan bu 

abide 1963 yılında inĢa edilmiĢtir. ―Anıt ‗Kıbrıs‘ta Türk varlığının idamesi ve bu topraklarda var 

olması için canını veren Ģehitlerin anısına dikilmiĢtir. Bu anıt Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963) 

döneminde Türkler tarafından inĢa edilen ilk anıttır‖ (Okray ve ġimĢek, 2018: s.10-11). 
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TaĢkent ġehitliği 

―TaĢkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden silah zoruyla Rum güçlerince toplanan soydaĢlarımız 1963-

1964 ve 1974‘te topluca katledilmiĢlerdir. Aralarında çocukların da bulunduğu 34 Ģehidimiz, 15 

Ağustos 2014 tarihinde tesis edilen Ģehitliğe defnedilmiĢtir. Ayrıca Kayıp ġahıslar Komitesi 

tarafından kimlik tespiti yapılan 33 Ģehidimiz ise 15 Ağustos 2016 tarihinde aynı Ģehitliğe 

defnedilmiĢtir (http://www.mucahit.net/tarih/taskent.aspx). 

 

Resim 6: Taşkent Şehitliği 

Atlılar, Muratağa, Sandallar Tarihi Toplu Mezarları ve ġehitlikler 

Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaĢayan Türk halkı, Birinci BarıĢ Harekâtından sonra 

Rumların katliamına maruz kalmıĢtır. Bu bölgede Rumlar tarafından Ģehit edilen soydaĢlarımız, II. 

BarıĢ Harekâtının sonunda ortaya çıkarılan toplu mezarlardan, Ģimdi Ģehitlik olan alanlara 

nakledilmiĢlerdir. ġehitliklere onları ebedileĢtiren birer anıt yapılmıĢ ve 1980 yılında ise çevre 

duvarları yapılarak bugünkü görünümlerine kavuĢturulmuĢtur (Alasya, 1987: s.49).   

 

2.1.4. Kiliseler ve Manastırlar 

St. Barnabas Manastırı 

Josef Levi (St.Barnabas) ve Aziz Paul, MS 45‘te Kıbrıs‘a gelerek Hristiyanlığı yaymaya 

baĢlamıĢlardır (Komisyon, 2014: s.46). Bu önemli yapı Gazimağusa‘da bulunmaktadır ve bugün ikon 

müzesi (IĢıkören, 2018: s.83) olarak da hizmet vermektedir. Levili Yusuf yazdığı Ġncil‘de Kur‘an-ı 

Kerim‘den bahseden bir kiĢi olarak da bilinir. Bu eser Barnabas Ġncil‘i olarak da bilinir. Ġsa‘ya ilk 

inanlardan biri olması, Ġncil‘inde Hz. Muhammed‘in geliĢinden bahsetmesi yönleriyle önemli bir 

Ģahsiyettir.   

http://www.mucahit.net/tarih/taskent.aspx
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Bu manastırın inĢası da oldukça ilginçtir:  

―Salamis‘te doğmuĢ olan Yahudi bir ailenin oğlu olan St. Barnabas, Kudüs‘te eğitim gördükten sonra 

Kıbrıs‘a döner ve Hristiyanlığı yaymak için MS 45 yılında St. Paul ile çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu 

faaliyetlerden dolayı vatandaĢları tarafından öldürülüp cesedi denize atılmak üzere bir bataklığa 

saklanmıĢtır. St. Barnabas‘ın öğrencileri olayları izleyip, cesedi Salamis‘in batısında bir yeraltı 

mağarasına gömmüĢ ve göğsüne de St. Mathews‘un yaptığı Ġncil‘in kopyasını koymuĢlardır. Cesedin 

yeri bilinmediğinden uzun yıllar gizli kalmıĢtır. 432 yıl sonra Piskopos Anthemios, mezarı rüyasında 

gördüğünü söyleyerek açılmasını istemiĢtir. Mezar açıldığında St. Mathews Ġncili dolayısıyla, St. 

Barnabas teĢhis edilmiĢtir. Bu keĢif sonrasında Piskopos, Ġstanbul‘a giderek Ġmparator Zeno‘yu 

bilgilendirmiĢ ve Kıbrıs Kilisesinin özerkliğini kazanmıĢtır. Ġmparator, gömütün bulunduğu yerde bir 

manastır inĢası için yeterince bağıĢta bulunmuĢtur. Manastır MS 477‘de inĢa edilmiĢtir‖ (Özerden ve 

Yıldız, 2016: s.290-291). 

 

 

Resim 7: St. Barnabas Manastırı 

Bellapais Manastırı 

Bellapais Manastırı, Girne ilçesi yakınlarındaki Beylerbeyi (Bellapais) dağ köyünde yer almaktadır. 

Bu manastır da Lüzinyanlar dönemine aittir ve Lala Mustafa PaĢa ve Selimiye yapıları gibi gotik bir 

mimariye sahiptir. ―Bellapais Manastırı, Fransızca‘da ―BarıĢ Manastırı‖ anlamına gelmektedir. 

Ayrıca burada görev yapanların giydikleri beyaz giysilerinden dolayı ―White Abbey‖ (Beyaz 

Manastır) adıyla da bilinmektedir‖ (Yüksel, 2019: s.47). 
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Manastıra ilk yerleĢenlerin Kudüs'ten göçen (1187) Augustinian rahipleri olduğu bilinmektedir. 

Adanın fethinden sonra Osmanlı, manastırı Ortodoks kilisesine devretmiĢtir. 

 

 

Resim 8: Bellapais Manastırı 

 

Apostolos Andreas Kilisesi 

Apostolos Andreas Manastırı, Ġskele ilçesine bağlı Dipkarpaz Bölgesinde yer alır. Yapı Zafer Burnu 

diye bilinen, adanın sivri ucunda denizin kenarında konumlandırılmıĢtır.  

Bir inanca göre Ġsa‘nın havarilerinden Andreas, gemiyle Kutsal Topraklara giderken suları tükenir ve 

büyük bir sıkıntı yaĢarlar. Bunun ile ilgili iki rivayet vardır:  

―Hristiyan efsanesine göre Apostolos Andreas, Hz. Ġsa‘nın azizlerindendir ve uzun bir gemi 

yolculuğu esnasında susuzluk sorunu çeken gemi mürettebatına yol göstererek onları manastırın 

bulunduğu Karpaz sahillerine çıkarır ve su bulur. Suyu içen mürettebattan hasta olanların iyileĢtiğine, 

hatta kör birinin görmeye baĢladığına inanılır‖ (Bozkurt, 2016: 31‘den aktaran ġen ve ÇalıĢkan, 2020: 

s.5-6). 

―Efsanenin Ġslâmî varyantında ise Kıbrıs‘a yapılan Arap seferleri esnasında susuzluk sorunu baĢ 

gösterir ve gemideki Seydü‘l Bedevi su bulmak için Karpaz sahillerine çıkar. Elindeki sopayı yere 

vurduğunda buradan tatlı bir su fıĢkırır‖ (Bozkurt, 2016: 32‘den aktaran ġen ve ÇalıĢkan, 2020: s.6). 

Günümüzde manastır bayram veya paskalya gibi özel günlerde ibadete açılmaktadır. 
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Resim 8 ve 9: Apostolos Andreas Kilisesi 

3. SONUÇ, DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan inanç merkezleri adanın farklı bölgelerine yayılmıĢ 

durumdadır. Ġnanç merkezleri; camilerden kiliselere, kiliselerden manastırlara ve türbelere kadar 

geniĢ bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bunların içinde adanın güneyinde kalan Hala Sultan Camisi ve 

Türbesi en dikkat çekici olanlarındandır. Söz konusu mekân Müslümanlar için oldukça değerli ve 

önemli bir mekândır. Bu nedenle sadece Türkiye pazarına değil, Türk dünyası ve Arap pazarına da 

hitap edebilecek niteliktedir.  

Hala Sultan yanında LefkoĢa Mevlevihanesi de önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olacak 

niteliktedir. Mevlevihane, Kıbrıs‘ta Mevlana‘nın tasavvuf felsefesinin yayılması ve Ġslam 

hoĢgörüsünün anlatılması için yüzyıllar boyu önemli bir merkez olagelmiĢtir. Mekânın özellikle 

Mevlevilik felsefesine meraklı ve gönüllü insanları çekecek nitelikte faaliyetlerle zenginleĢtirilip 

tanıtımının yapılması gerekmektedir. Dünyada daha çok Rumi olarak bilinen Mevlana‘nın felsefesini 

daha yakından tanımak isteyen yabancılar için farklı dillerde tanıtımlar hazırlamak ve pazarlamak da 

etkili olacaktır. 

Diğer inanç merkezlerinden türbeler ise Kıbrıs Türk halkının maneviyatının yüceliğini gösteren 

mekânlardır. Türbeler özellikle Türk dünyasında hemen her bölgede karĢımıza çıkan hem ġamanistik 

hem Ġslami yönleri olan yerlerdir. Türk geleneğinde türbeler sadece bir ziyaret yeri değil, aynı 

zamanda duaların edildiği, ermiĢlerden, evliyalardan farklı yollarla bir Ģeylerin dilendiği yerlerdir. Bu 

nedenle adada yer alan türbelerin efsaneleĢmiĢ hikâyeleri de turistik pazarlamada kullanılmalı ve 

ziyaretçi sayısı bu yolla arttırılmalıdır. 

Ġnanç turizmi bağlamında Kıbrıs‘taki mekânlara bakıldığında adanın bu yönüyle çok zengin olduğu 

ve yüzlerce yıllık önemli mekânlara ev sahipliği yaptığı gözlemlenmektedir. Müslümanlık ve 
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Hristiyanlıkla ilgili incelemede bahsedilen bazı önemli mabetlere bakıldığındaysa hem Ġslam hem de 

Hristiyanlık tarihinde iz bırakmıĢ önemli yapıların dikkat çektiği görülmektedir. Bu yönleriyle inanç 

turizminin adada her iki din için de önemli bir potansiyeli barındırdığı söylenebilir. Bunlar yanında 

Kıbrıs Türklerinin Rum mezalimi altında eziliĢinin ve yok edilmeye çalıĢılmasının kanıtları olan 

Ģehitlikler de özellikle Türkiye sahası için manevi bir değere sahiptir ve inanç turizminde ayrı bir 

öneme sahiptir. Kıbrıs Türk tarihi hakkında bilinçli kalınması (ya da bilinçlenilmesi) için özellikle iç 

turizmde (örgün eğitim kademeleri de dâhil olmak üzere) ziyaretlerin planlanıp yapılması oldukça 

büyük önem arz etmektedir. Mekânın ruhuna zarar vermemek için bu bölgelere belirli uzaklıklarda 

yapılacak interaktif müzelerle bu bilincin daha da arttırılması sağlanacak, hatta yabancı turistlerin 

mekâna olan ilgisi ve dikkati daha da artacaktır. 

Kuzey Kıbrıs, Hristiyanlar için de birçok farklı inanç merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu 

kilise ve manastırların gerçek oluĢum hikâyelerinin veya efsaneleĢmiĢ anlatılarının da turizm 

pazarlamasına dâhil edilmesi mekânlara önemli bir karakter katacak ve ziyaretçi sayısını arttıracaktır. 

Örneğin St. Barnabas Manastırı‘nın oluĢum hikâyesi oldukça ilginç ve dikkat çekicidir. Gerekli 

planlamalar ve çalıĢmalarla mekân, gördüğü ilgiden çok daha fazlasını görmeye baĢlayacaktır. St. 

Barnabas, Hristiyanlar için olduğu kadar Müslümanlar için de dikkate değer bir Ģahsiyettir. Bundan 

dolayı inanç turizmine açılacak yerlerin planlı ve organize bir Ģekilde bilinirliğinin arttırılması ve 

tanıtılması gerekmektedir. Bunlar yanında mekânların restoresi ve çevrelerinin peyzaj 

düzenlemelerinin yapılması, eserlerin daha dikkat çekici ve pazarlanabilir olmasını sağlayacaktır.  

Tüm bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de merkezlerin manevi ve 

fiziki yapısına zarar vermeden ziyaretlerin planlanması ve geliĢtirilmesidir. AĢırı ziyaretçi sayısı, 

gürültü ve çevre kirliliği, her türlü yapılaĢmalar, mekânın salt maddi kazanç kapısı olarak görülmesi 

ve genel anlamda özellikle manevi yapıya hasar verme ihtimali olan her türlü yıpratıcı ve yozlaĢtırıcı 

unsurun da önüne geçilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak KKTC‘nin inanç turizminin çok daha planlı ve organize bir Ģekilde düzenlenmesi, 

tanıtılması ve pazarlanması yoluyla potansiyelin daha da arttırılabilmesinin mümkün olduğu 

söylenebilir.  
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Abstract 

Social networking sites (SNS) also known as social media platforms have changed the way 

individuals live their daily lives both in the professional and the personal realm. Research shows that 

teenagers are the population that is the most impacted by digital technological innovations, including 

the aforementioned platforms. Teenagers use digital tools through which they create digital versions 

of themselves and also expand their social circles in order to better and perform these different facets 

of the self. Social Networking sites or social media sites are the most popular sites used by 

adolescents in the process of exploring and performing their identities. This research examines how 

social media platforms, or more specifically Instagram and Facebook are affecting both girls‘ and 

boys‘ experiences of the online realm. This exploration focuses on establishing existing gender 

differences in the way teenagers view the online realm, and also, on the differences in the experiences 

they had on Instagram. This study presents the data from 7 focus groups, collected from 31 teenagers 

from the North-East region of Romania during the COVID-19 pandemic. This study looks at the data 

by applying Goffman‘s dramaturgical theory as a theoretical framework, combined with a thematic 

analysis which gives a broad perspective on the intricacies experienced and performed by the 

respondents while online.   

Keywords: Teenagers, social networking sites, identity, COVID-19, gender 

INTRODUCTION 

In 1964, as technology and mass media were starting to head in the direction they are now, McLuhan 

was one of the first to suggest that, at one point, media and the technologies associated with it would 

eventually become ‗extensions of man‘ (Westlund & Bjur, 2014:28). Although at the time he was 

criticised for his ideas, time proved him right as in today‘s environment, Information and 

Communication Technologies (ICTs) have become an integrated aspect of modern society. These 
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types of predictions on the way technology will infiltrate social life were highly criticised at the time 

and through the decades to come. Within the current social context, it is undeniable that McLuhan‘s 

predictions were accurate as ICT‘s have become indispensable in every aspect of modern living. His 

ideas have been widely discussed and criticized during the decades that have followed. These 

technologies have pushed society in a new era of speed information where individuals are equipped 

with digital devices that are constantly connected to the internet giving them the ability to 

communicate instantly with anyone regardless of their location on the globe and to access or produce 

information quickly. New defined opportunities of media use are provided, which unlike previous 

experiences with media when individuals were simple audiences who consumed content in ‗confined 

to specific places and occasions (e.g., watching the household television when the eight o‘clock news 

broadcast was aired),‘ it has ‗now become more ubiquitous and personal‘(Westlund & Bjur, 

2014:28). Unlike previous media technologies, digital technologies (e.g., smartphones, smartwatches, 

laptops) are portable, small, and easily accusable, making internet access unrestrictive by a specific 

location or any other type of physical boundaries, making it ubiquitous. 

Social actors rely daily on the connection with the cyberspace throughout the entire time they are 

awake and know that they will continue to be connected even when they are asleep. The digital 

environment sends and receives information constantly from users from all over the world. Wearable 

technology such as smartwatches, smartphones and tablets can be attached to the human body and 

they provide constant connectivity to the internet regardless of location or social situation. They 

constantly monitor the individuals‘ bodily activities and the type of content they consume, the 

applications that are accessed, the people with whom they communicate, the types of music, movies, 

TV series, news, blogs, or digital platforms they consume. Lupton postulates in her book Digital 

Sociology (2014) that the ICTs have impacted not only the personal way people consume media but 

also the way they conduct their social, work, school related relationships and the way social actors 

maintain their membership in the communities they choose to be a part of. These relationships are 

partly formed and maintained through the use of social networking sites (SNSs), also known as social 

media platforms (Lupton, 2014). Social media platforms are places that provide the opportunity for 

their users to create their own identity as they wish to portray it. Users can communicate with others 

through text, posted pictures and videos, and comments on other user‘s posts. These platforms come 

with an array of options and tools, and they are designed to cater to certain demographics and 
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domains of modern social life. Within this study the social media platform that was used the most by 

the respondents was Instagram.  

Instagram is a photo/video sharing social media platform where users can post various photos and 

videos. Users can also text each other within the application and create groups with other users. 

Social media platforms generally offer an environment in which individuals can play with their 

identity and with the versions of themselves they wish to perform. According to Lee & Borah (2020), 

Instagram is considered a self presentation, image sharing site that ‗has accumulated more than 1 

billion monthly active users until 2018 (Info Center, 2019)‘ (Lee & Borah, 2020:57). This 

performance has positioned it as one of the highest growing mobile social media platforms that has 

managed to garner a young user base. With its tools and options offered for creating personal profiles 

by posting photos and videos, by receiving and giving likes and comments, Instagram users receive 

ample chances and the necessary space for manifesting and performing the identities of their 

choosing. Individuals develop these identities with great care as they are essential in becoming 

members of their desired communities, strengthening their position and belonging in said community. 

The way one chooses to self express themselves has a direct impact on their friendships, their 

relationships with family members and other interpersonal dynamics (Lee & Borah, 2020.) 

Studies show that the population that has adopted and integrated these technologies into their daily 

lives the most are young people. During puberty especially, teenagers tend to distance themselves 

from their immediate families and they try to find other communities to be part of and to explore and 

discover different aspects they find appealing enough to add them to the identities they choose to 

portray. Public perception during this period matters for young people as the messages they receive 

are used in what Goffman calls the impression management process. One key aspect of identity 

development that has a direct effect on the ways teenagers view the social context they live in as well 

as themselves is that of gender. In this paper, gender is seen as a construct related to certain 

information, behaviours, roles, and social rules associated with one‘s sex. The digital space, or more 

precisely mobile sites like Instagram, offer the perfect environment for the youth to develop these 

aspects of the self and to be able to perform their desired identities to a diverse audience. During the 

COVID-19 pandemic, which caused most countries to go under lockdown, and therefore limiting 

social interactions and movement, regular activities such as school and work were completely remote. 

This made the amount of time the youth spent online grow exponentially as their ‗social lives 

changed abruptly when they were restricted to stay at home—together only with their families‘ 
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(Bengtsson et al., 2021:65). During this time the way individuals spent their leisure time and the way 

they conducted social activities underwent fundamental changes. Social researchers have pointed out 

that the online environment is an essential feature in the lives of teenagers because ‗technology 

articulate as artifacts or devices, and are intertwined with activities and practices and, as well as 

social arrangements, organizational forms‘ (Third et al., 2019:11). This study has taken place during 

the pandemic and is presenting the ways in which teenagers view the digital space as an environment 

in which they can explore their identities as well as their experiences as boys and girls.  

   

REVIEW OF RELEVANT LITERATURE AND THEORETICAL FRAMEWORK 

Identity presentation has an impact on the teens' experiences as well as on the way they view the 

online space. The impact digital technologies and the internet has on young people and the impact of 

social media sites such as Instagram has garnered generous scholarly attention. This is mostly due to 

how widespread these technologies are among the teenage population and by the importance that the 

period of adolescence represents for the development of one's identity. A report called Being young in 

Europe today - digital world published  in 2019 by Eurostat with data collected from the EU-27, 

showed that 94% of young people used the internet daily and 92% of young people used a 

smartphone to access it when they are away from home. (Eurostat, 2021). Another study published by 

Pew Research Centre in 2018 called Teens, Social Media & Technology showed that ‗95% of teens 

[from the U.S.] have access to a smartphone and 45% say they are online ―almost constantly.‖‘ 

(Anderson & Jiang, 2018:2). These results show that ICTs are ubiquitous and have become essential 

artifacts in the modern social life of individuals. ICTs and social media have created a new generation 

of digital natives that are constantly present both in the offline and the online realm. Teenagers use 

both spaces constantly and therefore blurring the line are changing the way reality is interpreted and 

the way they construct their concepts of self and the way they disseminate their representations to 

their peers and to the communities they belong to (Lalonde et al., 2016). 

Lian et al., (2020) postulates that youths‘ self-presentation on Instagram is highly influenced by both 

intrinsic and extrinsic factors. These factors also influence the development of their friendships and 

their position in their peer group. In their study, they applied a moderate mediation model in order to 

capture the extrinsic media richness of Instagram as well as the intrinsic aspects of personality traits. 

Their research‘s results stated that ‗perceived functionality mediated the relationship between 

perceived media richness and self-presentation on Instagram, which positively influenced friendship 
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development‘ (Lian et al., 2020: 2083). This indicated that the user's views and experiences with 

media as well as their personality types greatly affect the way they outline their self-presentation in 

the digital space. This standpoint falls in with Erikson‘s (1968) theories on the importance of 

adolescence in the formation of the self and how it defines the manner in which an individual 

positions her/himself in society. The Eriksonian point of view on the process of identity formation is 

seen as being the result that emerged from the conflict between identity synthesis and identity 

confusion. Adolescence is seen in this context as a period of suspended consequences in which 

teenagers can try out different versions of the self, collect feedback from those around them, gain 

affirmations, decide on what belief system, moral and values they wish to have and reflect on their 

behaviour. This conflict between the two identities is resolved when the youth acquires self sameness 

and continuity. If this conflict is left unresolved then the individual is left feeling unbalanced and 

fragmented which leads to identity confusion. As mentioned above, adolescence is seen in social 

research as an identity exploring phase. More precisely this phase concentrates analysing and 

deciding who the individual is in the different roles they are assigned in the various environments 

S/he acts in, such as in relation with family members, friends, professors, school mates and members 

of their community (Davis, 2010). This process for some youth can be proven to be quite a 

challenging and difficult experience as the development and the transition of one's identities can be 

filled with uncertainties ‗about who they are, which may lead to social disconnection and becoming 

cut off from others‘ (Brandtzaeg et al, 2020:160). These transitions of identity are even more 

challenging in the current context as teenagers are constantly connected to the digital environment 

and present on social media platforms. Concerning this argument, Brandtzaeg et al. (2020) stated that 

social research has pinpointed that the role of social media in the process of identity construction has 

become an important and essential tool. Within this extensive process of identity formation, one 

aspect that seems to hold weight in the type of behavioural and performance structures is that of 

gender. Research shows that gender also has an impact on the type of experiences teenagers have in 

both the offline and the online realm.  

In their article called Doing Gender, West & Zimmerman (1987) see gender as being ‗a complex of 

socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that cast particular pursuits as 

expressions of masculine and feminine ―natures‖‘ (West & Zimmerman, 1987:126). In other words, 

rather than being something inherently decided by one‘s  biological sex, gender is a social construct 

that impatcs the socialization process and the development of a person‘s identity. This theoretical 
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standpoint is also adopted and applied in this research, as teens use gender norms associated with 

their biogical sex to build their identities and to form the behaviours they wish to perform in social 

settings. These norms differ depending on the community they belong to and also depend on whether 

they associate with a binary gender identity or not. Research shows that teens need to feel accepted 

by their target peer group, and to be able to be a part of the community of their choosing they adhere 

to the gender norms of that environment in order to make a positive impression  (Navarro et al., 

2016). Sociologists argue that gender also captures the treatment of the role of enactment presented in 

a  traditional way, meaning in the form of display. Erving Goffman was the one to contour the term 

display in the context of gender and his work captures both gender role and display as being a process 

highly focused on the behaviour of men and women (West & Zimmerman, 1987). Digital sociologists 

have argued that in today's context ‗human embodiment and concepts of selfhood are represented and 

configured via digital technologies and digital social networks‘(Lupton, 2014:164). Lupton (2014) 

describes the concept of digital cyborgs in relation to the fact that through digital innovations various 

add-on devices to the biological body which ease the access to the digital environment are created. In 

this sense, it is not only the human body that exists and travels in both the physical and the digital 

environment, but also the social norms, values and principles. If in the initial phases of the internet 

there was a hope for a change in the ideological hold on gender, providing an equal ground for people 

to explore their identities free of constructional constraints, those aspects have been diminished as in 

today's use of the internet one is held accountable to the same norms and values in both the online 

and offline realms (Davis & Weinstein, 2017). In their research Davis & Weinstein present several 

cases in  which teenagers constructed identities that would help them move safely within their social 

circles, but the presentations of the self did not necessarily represent the entirety or their values and 

reflections, rather a developed role and display of self necessarily to be part of a community. 

These concepts are present and fit with the theoretical ideas presented by Goffman in his book The 

presentation of self in everyday life (1978), which is used as the main paradigm of this research, as it 

proves to be an essential framework in understanding the intricacies of youth identity development. 

He introduces a new method in conceptualizing identity development and construction by borrowing 

metaphors from dramaturgy. This aspect is what also led to his dramaturgical theory. Goffman‘s main 

goal is to analyse ‗interpersonal interaction and how individuals ‗perform‘ in order to project a 

desirable image, using the theatre to illustrate individuals‘ contrasting front stage and back stage 

behaviour‘ (Bullingham & Vasconcelos, 2013:101). As they are interacting, individuals take on the 
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role of an actor and carry out a performance that is viewed and assessed by their audience. Goffman 

describes social interaction as performances which take place on two stages. A public performance 

occurs on the front stage when individuals take on their assigned roles, with their assigned artifacts 

and symbolism and they act it out accordingly. In other words, in the front stage, the actor is 

conscious that S/he is being viewed by the audience and must perform her/his role accordingly in 

order to maintain a good impression as failing would mean a loss in reputation and esteem. The 

second stage that Goffman mentions is the backstage where the individual assesses her/his 

performances and is free of the social conventions which bind her/him when performing on the front 

stage. The backstage does not require an actual performance from the actor, rather it is a place where 

S/he can reflect on their performances in the front stage and tweak them accordingly (Miller, 1995). 

Although Goffman wrote the dramaturgy theory in a time when the internet was only starting off, his 

overall concepts still apply. Even more so, as the front stages in which social actors performed their 

concepts of self in front of an audience has expanded to the digital environment as well. Both front 

stages hold a great value for the actor as they show various meanings about themselves (Lee & 

Borah, 2020).  

In this case, Goffman‘s concept of impression management also applies. This concept ‗implies that 

our actions, appearance, involvement, and so forth all give away parts of our intent and purpose‘ 

(Picone, 2015: 469). During one‘s performance, certain impressions and information is given to the 

audience about the actor. Some of these are given out willingly by the actor while others slip through 

unintentionally. Goffman argues that people feel empowered during impression management as it 

lays the feeling of control over the way they are perceived by their audience. This concept fits very 

well with the way individuals develop and maintain their online identities as they meticulously edit 

and set up every photo, comment, or post. Another aspect of dramaturgy theory that applies when 

studying identity formation, experience, and views of social media environments is that of 

embarrassment (Goffman 1978). Goffman states that when an actor misplays their role and they do 

not manage to impress their audience, a disruption in interaction occurs which causes embarrassment 

in the actor. This takes place also when the actor challenges the social conventions of a certain 

community or generally accepted ideologies. Embarrassment is also caused when the selves that are 

performed are inconsistent and unbalanced (Tian, 2017). Maintaining consistent selves seems to be a 

lot more difficult and challenging in the era of social media, because the actor needs to 

‗simultaneously manage multiple selves, which is now more challenging with the frequent use of 
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social media because discrepancies arise between online and offline presentations of the selves‘ 

(Tian, 2017:194). Social media also makes it difficult when it comes to presenting oneself as the actor 

does not know and cannot fully control who their audiences are. This makes it difficult for users, even 

if they desire to present an authentic self as the vastness of the internet makes it impossible to know 

who sees certain information and how they interpret the presented performance. Social media brings 

together audiences from all over the globe and from a multitude of networks, with different social-

economic backgrounds making it a front stage that lacks setting. This gives users the freedom to be 

unfettered in the process of self development and construction, but it also creates a loss of control 

over their audiences and impression management. Teenagers being the most active in maintaining the 

impressions they laid out are experiencing new forms of performance in both stages and in the way 

they view identity formation in both environments.     

METHODOLOGY AND MATERIALS 

 Introduction 

The aim of this study is to capture and present the experiences teenagers undergo when developing 

and constructing their various identities, how they perform these selves, the role of gender, what are 

the rules set for various genders, and what are their overall views of the social media platforms. By 

using qualitative methods this study presents the relevant themes extracted from a series of focus 

groups. The details regarding this process are written in the following sections. 

Instruments 

The instrument which was applied for this research was a focus group. The focus group plan was 

developed by using the research done by Hogg & Garrow (2003) as guidance. Their research was 

focused on uncovering the differences in consumption and interpretation of various media products 

by individuals of different genders. They presented three distinct car ads in which one had a woman 

as a main lead, another a man, and the last one had both. The videos were used to initiate and guide 

the discussion.  In a similar fashion, this research used two YouTube videos that contain the same 

subject matter, in this case, the moon landing, but one was presented by a woman and the other by a 

man.  

Similarly with Hogg & Garrow‘s (2013)  research, the videos were used to initiate and maintain the 

conversation. The data collection process took place during the COVID19 pandemic, and due to that 
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6 out of the 7 focus groups took place online. The platform that was used to conduct and record the 

session was Google Meet. An informed consent form was distributed beforehand and the details of 

the research were explained to the participants and, if the respondent was underage, to the parents. 

The focus group plan consists of several open-ended questions regarding the views teenagers have 

about social media, the type of experiences they had, the type of content they create and how it 

represents them, and the impact the pandemic had on their social media use. 

Sampling and Data Collection 

The sample for this study consisted of 31 teenagers between the ages of 15-19 years old, both male 

and female, from the North-East region of Romania. This study represents the second phase in a 

larger longitudinal research project. The first phase involved an online questionnaire, which captured 

an overview of the way teens use social media. In this stage both a convenience and a snowball 

sampling strategy were used.   

 Those who answered the questionnaire and agreed to participate in the remaining research phases 

were taken into consideration. To get an appropriate sample size and to make sure that the 

respondents fit the necessary requirements to participate in this study the sampling strategy that was 

applied for the second research phase is random stratification.  

Data Analysis 

 The 7 focus groups were transcribed and analysed. The NVivo 11 software was used to code and 

identify the relevant themes that were present in the data. The collected qualitative data was analysed 

by using a thematic analysis technique following Braun and Clarke‘s (2013) method.  

RESULTS AND DISCUSSION 

 The invitation for each session of the focus group was sent out to six teenagers. The smallest turnout 

was three participants, while the biggest was six. The focus groups were organised to capture 

differences in engagement between the responders in order to see if there are some gender differences 

in the way they present their thoughts and the way they interact with each other. This means that 

some of the focus groups had only male participants, others only female and some were mixed. In 

regards to this, in the focus groups that were mixed participants seemed more reluctant to engage and 

discuss the subject, thus requiring a more active intervention from the moderator, compared to those 

where a single sex was present. The session took place in Romanian and relevant sections were 
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translated into English after the analysis process. As mentioned in the data analysis section, all seven 

focus groups were transcribed, uploaded, and coded in NVivo 11. After the coding process, two 

relevant themes were identified: T1- The value of appearances and T2 - The multifaceted design of 

social media. 

The Value of Appearances 

Goffman‘s concept of impression management and the need to give a convincing performance of the 

self while one is present in the front stage has been vividly present in this section of the research 

(Goffman, 1987). This section also takes in regard the physical differences between males and 

females as important aspects related to appearance. When the two videos of the same subject were 

presented, one with a male, the other with a female presenter, a considerable number of teens stated 

that they think the one presented by the male host has more reliability, and is presented in a more 

attractive and professional fashion than the one done by the female host. This is also related to how 

the respondents saw the differences between the overall content posted by males and females. While 

female content is seen as being more staged, edited, and detailed, the ones posted by males are seen 

as being more relaxed, funny and science oriented. This shows that when one is doing gender or is 

showing elements related to gender, then the performance is judged based on the social conditions 

and norms which are associated with it in their family, community and peers groups (West & 

Zimmerman 1987, Endendijk et al., 2019).  

For both males and females, the way they present themselves online mattered, in the sense that they 

wanted to seem clean, well groomed and decent. Some of the boys argued that they do not care that 

much about how they looked in a photo, as long as it was not something that would be deemed 

inappropriate, while most of the girls stated that they care about how they look and the reactions they 

receive (how many hearts and comments they receive on Instagram mattered). In both males and 

females, it becomes obvious that the way they present themselves and the performances they give out 

matter. In regards to feeling embarrassed when failing to maintain a performance, some of the 

participants stated that although they had accounts, rarely posted anything, if at all. The reason being 

that posting made them feel anxious, as they were afraid of the reaction the audience might have to 

their post. The majority of participants, if they posted, will upload pictures with themselves as the 

main subject, being with friends or with family members.  

The Multifaceted Design of Social Media     
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 All of the participants were avid users of the digital realm and relied on it for various reasons. When 

asked about the impact the COVID-19 pandemic had on their internet use and what happened to their 

presence on social media platforms during this time, the respondents stated that their time online 

increased, but they felt their offline life went through more drastic changes than their online. Overall 

there was an increase, as communication with their friends shifted completely in the online space, and 

they adapted to the circumstances. The teens did online activities together, such as playing online 

games or streaming. The data also shows an increase in the time they spend on social media, but not 

in the content they produced and posted. Meaning that they were less active in performing versions of 

themselves while they were in lockdown than before. In regards to this, one of the respondents stated 

the following: (G5R4F17) I also spend a lot more time online since the pandemic started and the 

restrictions were set. I use it to communicate because now we can‟t communicate face-to-face so we 

choose to text each other or communicate in other ways. Another respondent stated: (G6R2F18) I use 

the internet a lot more since the pandemic and I don‟t know if that is a good thing. But these are the 

conditions and we have to adapt.  

When they were asked what they think about social media, the majority saw it as a tool to 

communicate and keep in touch with peers they know from their day to day physical life. Keeping in 

touch with family members is also one of the aspects that were mentioned, especially with those that 

live in other cities or abroad. Social media is also seen as a source of inspiration and a place to 

explore one‘s creativity.  One respondent stated that: (G7R1F17) For me the internet is a luxury from 

which you can get a lot of information and you can find everything about everything. And social 

media is a place from which I, personally, get a lot of inspiration and you find a lot of information, 

maybe even something that suits you. In regards to the type of experiences they have online, all of the 

respondents gave answers which showed that they are highly risk aware.  

The internet as a whole holds an abundance of opportunities as well as risks that can cause serious 

harm to the users. The respondents are aware of this and their responses showed that they take the 

necessary safety measures. These risks, such as cyberbullying and sexual harasment, also contribute 

to some of the respondents content, being highly precocious about what they are posting (Lareki et 

al., 2017). In regards to these risks, some gave cautionary tales in the sense that they heard from a 

friend a certain situation that caused them fear, or they saw themselves go through a difficult 
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experience online. One respondent stated: (G2R2M19) Some weird guys approached me on Facebook 

and I...yeah I can say that I think that a girl would not have been at all ok with that sort of 

situation...especially because unfortunately girls are approached like that a lot more often. This 

shows that one's experience, views and the way they present their version of self is highly influenced 

by the performed gender. Impression management also seems to play an important role when it 

comes to performance of identity in the online environment just as much as in the offline.   

CONCLUSIONS 

The experiences and views teenagers, both male and female, have of social media platforms, such as 

Instagram, are similar in some ways. Both are highly aware of the potential risks they might 

encounter while performing an online identity for an unknown and highly diverse audience. At the 

same time, male respondents seem more relaxed when it comes to social media and its potential risks, 

and they are also less involved in the type of content they post. In regards to performing and 

developing an identity, this falls in with the existing literature as they have a high interest in 

constructing and developing a well appreciated identity that fits in the social environment to which 

they belong. In regards to this, Goffman‘s theory of dramaturgy offers an appropriate framework in 

understanding and analysing the complexities of teenage self development and identity performance.       

Similar to the results collected and presented by Endendijk et al., (2019) and Davis and Weinstein 

(2017) teenagers are highly influenced and impacted by the opinion of others in this development 

stage. Of great significance is the opinion of their peer groups, as having a place to belong and in 

which they feel accepted is seen as highly important. Teenagers adapt and manage certain aspects of 

their online and offline identity in order to fit with the expectations and views of the social group they 

are part of. With this in mind, it is important to acknowledge that some of the information they 

offered might have also been influenced by the context in which they presented it. To conclude, 

teenagers have complex experiences and views when it comes to social media and the way they 

choose to perform their online identity. Social media holds an array of opportunities and risks for 

teens to use it as a front stage for their identity performance and for their own personal and social 

development.   
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Özet  

Yeni Koronavirüs salgını esnasında yüz yüze eğitim sisteminden acil uzaktan eğitime geçilmiĢtir. Bu değiĢime 

yönelik olarak çalıĢmanın amacı, akademisyenlerin acil uzaktan eğitim sistemini nasıl algıladıkları, algılarını 

etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. AraĢtırma kapsamında planlanmıĢ davranıĢ teorisi temelinde 

teknoloji kabul modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini akademisyenler oluĢturmaktadır. Kolayda ve 

kartopu örneklem yöntemi kullanılarak 43 farklı üniversitede görev yapmakta olan 444 akademisyene 

ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri, Google forms aracılığıyla oluĢturulan çevrimiçi anket formu aracılığı elde 

edilmiĢtir. Elde edilen verilere ait güvenirlik, geçerlilik ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılıp araĢtırma 

modeli yapısal eĢitlik modeli aracılığıyla sınanmıĢtır. Yapısal eĢitlik analizi sonucunda çalıĢmada önerilen 9 

hipotezden yedisi kabul edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre,  planlanmıĢ davranıĢ teorisi temelinde ele alınan 

öznel norm (kiĢiler arası etki ve dıĢ etki) değiĢkenlerinin davranıĢsal niyet üzerinde etkisinin olmadığı; 

algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının uzaktan eğitim sisteminin kullanımına yönelik tatmini 

pozitif ve anlamlı yönde etkilediği, tatminin ve algılanan davranıĢsal kontrolün davranıĢa yönelik niyeti pozitif 

ve anlamlı olarak etkilediği; davranıĢa yönelik niyetin ise uzaktan eğitimin kullanıma yönelik gerçekleĢen 

davranıĢı pozitif ve anlamlı yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Koronavirüs Salgını, Teknoloji Kabul Modeli, Planlı davranıĢ Teorisi, Acil Uzaktan 

Eğitim Sistemi, Akademisyenler 

An Analysis of Academics‟ User Perceptions of Emergency Distance Education Systems within 

COVID-19 based on the Theory of Planned Behavior Using Technology Acceptance Model  

Abstract 

Face-to-face education gave way to online emergency education due to the new Coronavirus pandemic. 

Regarding this change, this study aims to determine how academics perceive emergency distance education 

systems and the factors that affect their perceptions. Technology Acceptance Model was used for the theory of 

planned behaviour in this study. The population consisted of academics. Convenience and snowball sampling 

methods were used to reach the 444 academics that work in 43 different universities. The data were collected 

with online questionnaire forms through Google Forms. The collected data were tested through reliability, 
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validity and confirmatory factor analyses and the research model was reviewed through the structural equation 

model. As a result, seven out of the nine suggested hypotheses were accepted. The research concluded that the 

subjective norm variables based on the theory of planned behaviour such as interpersonal effects and external 

effects did not have an impact on behavioural intention; perceived usefulness and perceived ease of use had a 

significantly positive effect on satisfaction towards the use of distant education; satisfaction and perceived 

behavioural control had a significantly positive effect on behaviour and that behavioural intention had a 

significantly positive effect on behaviour towards the use of distant education.  

Keywords: New Coronavirus Pandemic, Technology Acceptance Model, Theory of Planned Behaviour, 

Emergency Distance Education System, Academics 

 

GiriĢ 
 

KüreselleĢmeye dayalı ülke sınırlarının ortadan kalkması, ülkeler arası iĢbirliklerin artması çoğu 

noktada fayda sağlarken bu durum olumsuzluklar ile de sonuçlanabilmektedir. COVID-19 salgını bu 

olumsuzluklar adına gösterilebilecek en önemli örnek olabilmektedir. Çünkü Ģuan tek bir ülke de 

değil tüm dünya gelinde ekonomik, sosyal, psikolojik, sosyolojik olmak üzere çok farklı açılardan 

problemler ortaya çıkmıĢtır (Eken, Tosun ve Eken, 2020).   

Günümüzde hala etkisi devam etmekte olan COVID-19 salgınından etkilenen sektörlerden biriside 

eğitim sektörü olmuĢtur. 2019-2020 eğitim yılı bahar yarıyılı içerisinde 26 Mart 2020 tarihinde 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yüz yüze eğitimin yapılamayacağını ilan etmiĢtir. Eğitim sürecinin 

aksamaması içinde alternatif olarak acil uzaktan eğitim sürecine geçilmiĢtir (Kürtüncü ve Kurt, 2020: 

68). 1970‘li yıllardan itibaren kullanılan uzaktan eğitim sistemi olağanüstü bir durum sebebiyle en 

yoğun olarak salgın sürecinde kullanılmıĢtır (Eken, Tosun ve Eken, 2020). Günümüzde de etkisi hala 

sürmekte olan COVID-19 salgını esnasında uzaktan eğitim sisteminin zorunlu, ihtiyacı karĢılaması 

için kullanılması, kriz sürecinde planlı bir Ģekilde olmadan yüz yüze eğitim öğretiminin aniden terk 

edilmesi, çevrimiçi bağlantıya dayalı bir öğretim sistemine geçilmesi sebepleriyle bu süreç ―acil 

uzaktan eğitim‖ kavramı ile anılmaya baĢlanmaktadır. Çünkü uzaktan eğitim sistemi acil uzaktan 

eğitiminin aksine, planlı bir Ģekilde yaĢam boyu öğrenmeyi hedef alarak sürdürülebilir bir nitelikte 

kurumsal uygulamayı ve sistematik olmayı hedeflemektedir (Bozkurt ve diğ., 2020; Bozkurt, 2020).   

Böylesine plansız bir eğitim-öğretim sürecine geçilmesi beraberinde bu sürecin nasıl bir Ģekilde 

iĢleyeceği hakkında bilgi eksikliğinden ve bu belirsizlikten kaynaklı olarak baĢta stres, kaygı olmak 

üzere çok çeĢitli psikolojik problemlerde bu süreçten kaynaklı olarak açığa çıkmıĢtır. Bu süreçteki 

stres ve kaygı oranlarını artırıcı diğer bir unsur ise, acil uzaktan eğitim sürecine ait alt yapı 
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sorunlarının ders verme ve sınav süreçlerinde de devam etmesidir. Bu problemlerin karĢısında bu 

stresli süreç ile baĢa çıkabilmek için öncelikle eğitim sektörüne ait uzaktan eğitimi kullanan tarafların 

(akademisyen, öğretmen, öğrenci, veli vb.) algılarını ölçmek için teknoloji kabul modeli tercih 

edilmiĢtir. Çoğu araĢtırmacı teknoloji kabul modelini kullanarak bu süreç hakkında kullanıcıların 

niyet, tutum ve davranıĢlarına dair bilgi edinmeyi ve edinilen bilgiler ıĢığında öneriler geliĢtirmeyi 

amaçlamıĢlardır (örneğin, Yörük, Akar ve Erdoğan, 2020; Hong ve diğ., 2021; Lazim ve diğ., 2021; 

Farooq  ve diğ., 2021; Girish ve diğ., 2021; Shanthi ve diğ, 2021; Avcı ve Yıldız, 2021).  

Davis (1989) tarafından ortaya konulan teknoloji kabul modelinin temelde 4 bileĢeni bulunmaktadır. 

Bunlar: kullandıkları teknolojilerden ne kadar yarar sağlayacaklarına yönelik edindikleri bilgi 

düzeyini ifade eden algılanan fayda (1), bireylerin teknoloji kullanımına yönelik algıladıkları 

kolaylık düzeyini belirten algılanan kullanım kolaylığı(2), bireylerin teknoloji kullanmalarına yönelik 

edinmiĢ oldukları olumlu ya olumsuz tecrübeler neticesinde teknoloji kullanım isteğini ölçen 

davranıĢsal niyet (3) ve teknoloji kullanmalarına yönelik niyetleri sonucunda ortaya koymuĢ 

oldukları gerçekleĢen davranıĢtır (4) (Sukendro ve diğ, 2020; Lazim ve diğ, 2021; Hong, Zhang ve 

Liu, 2021). 

Bu bilgiler ıĢığında bu araĢtırmanın asıl amacı, COVID-19 sürecinde acil uzaktan eğitim esnasında 

akademisyenlerin kulanmıĢ oldukları uzaktan eğitim sistemine yönelik algılarını ve bu sürece ait 

algılarını etkileyen unsurları, bu unsurların birbirleri arasındaki neden sonuç iliĢkisini ortaya 

koymaktır. Bunu yaparken ise, planlı davranıĢ teorisi temelinde bu araĢtırmayı irdelemekteyiz.  

Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından ortaya atılıp Ajzen (1991) tarafında geliĢtirilen planlı davranıĢ 

teorisinin temel varsayımları ile teknoloji kabul modelinin bileĢenleri örtüĢmektedir. Planlı davranıĢ 

teorisine göre, bireyler belirli sebepler sonucunda bir davranıĢta bulunurlar. Bu davranıĢlarda 

bulunmadan önce belirli bir amaca sahiptirler. Amaçlar niyetlere, niyetler ise tutumlara 

dönüĢmektedir. Sonuç olarak ise, inançları davranıĢa dönüĢmektedir. Planlı davranıĢ teorisinde, 

teknoloji kabul modelinin temel bileĢenlerinden farklı olarak, öznel norm ve algılanan davranıĢsal 

kontrol kavramları mevcuttur. Yani bireylerin inançlarının, öznel norm, algılanan davranıĢsal 

kontroller tarafından etkilenmekte ve davranıĢa yönelik tutumlar dönüĢmektedir. Öznel norm, 

bireylerin bir davranıĢta bulurken referans aldığı, güvendiği kaynaklardır. Bu bir kurum ya da bir kiĢi 

olabilmektedir. Algılanan davranıĢ kontrolü ise, bir kiĢinin eylemde bulunacağı davranıĢın 
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gerçekleĢtirilmesi noktasında sahip olduğu güç düzeyidir (Ajzen, 1991; Conner ve Armitage, 1998; 

Erten, 2002).  

Yukarıda belirtilenler ıĢığında, kolayda ve kartopu örneklem yöntemini kullanılarak oluĢturulan 

çevrimiçi anket neticesinde 444 akademisyene ulaĢılmıĢtır. Planlı davranıĢ teorisi temelinde teknoloji 

kabul modeli ela alınarak akademisyenlerin acil uzaktan eğitim sürecine yönelik algıları hakkında 

bilgi edinilmiĢtir. AraĢtırmanın yazın tasarımına göre, öncelikle mevcut alan yazındaki örnek 

çalıĢmalara, araĢtırmanın yöntemine ve sonuç kısmına değinilerek araĢtırmanın yazını 

sonlandırılacaktır.  

1. COVID-19 Salgını Süreci ve Teknoloji Kabul Modeline Ait Yürütülen AraĢtırmalar 

Sukendro ve diğ, (2020), spor bilimlerinde eğitim almakta olan öğrenciler üzerinde uzaktan eğitim 

sürecine yönelik algılarını ölçmek amacıyla teknoloji kabul modelini kullanmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında rastgele örneklem yöntemi ve çevrim içi anket verisi toplama yöntemi kullanılarak 974 

öğrenciye ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, dıĢ değiĢken olarak ele alınan kolaylaĢtırıcı koĢulların 

algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu; algılanan 

kullanım kolaylığının, algılanan faydayı ve ve tutumu olumlu yönde etkilediği; algılanan faydanın 

davranıĢsal niyeti olumlu yönde etkilediği, tutumun davranıĢsal niyeti, davranıĢsal niyetinde uzaktan 

eğitim sürecinde öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  Fakat araĢtırma sonucuna 

göre algılanan faydanın tutum üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmamıĢtır.  

Grish ve diğ., (2021), COVID-19 salgını esnasında, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine yönelik 

algılarını test etmek amacıyla teknoloji kabul modelini kullanmıĢtır. Kolayda örneklem yöntemi 

kullanarak Hindistan‘da eğitim almakta olan 288 öğrenci üzerine bu araĢtırmayı gerçekleĢtirmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda, internet tabanlı öğrenme etkileĢiminin algılanan kullanım kolaylığı ve 

algılanan fayda üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, algılanan fayda ve kullanım kolaylığının tutum 

üzerinde pozitif bir etkisi olduğu, tutumun ise uzaktan öğrenme sisteminin kullanım niyetini pozitif 

yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı zamanda bu araĢtırmada COVID-19 salgınına yönelik 

algılanan risk ve belirsizlikten kaçınma davranıĢının tutum ve uzaktan eğitimi kullanma niyeti 

üzerindeki etkisini de incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda, COVID-19 salgınına yönelik algılanan risk 

ile uzaktan eğitime yönelik kullanım algısı arasında negatif bir iliĢkinin mevcut olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  
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Farooq ve diğ., (2021) tarafından, Pakistan‘daki bir üniversitede 495 öğrenci üzerinde bir araĢtırma 

yürütülmüĢtür. Algılanan kullanım kolaylığı, öznel norm, algılanan fayda, sisteme eriĢilebilirlik, 

tutum, davranıĢsal niyet değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri incelemiĢtir. AraĢtırma neticesinde, sisteme 

eriĢilebilirlik ile algılanan fayda, öznel norm ile uzaktan eğitim bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

COVID-19 salgını sürecinde teknoloji kabul modeli temelinde kolayda örneklem yöntemini 

kullanarak 1259 öğrenci üzerine Avcı ve Yıldız (2021) tarafından da bir araĢtırma yürütülmüĢtür. 

Algılanan kullanım kolaylığı, performans beklentisi, algılanan fayda, memnuniyet, davranıĢsal niyet 

değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye odaklanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, algılanan kullanım kolaylığının 

memnuniyet ve davranıĢsal niyet üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı zamanda 

algılanan faydanın davranıĢsal niyet üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. COVID-19 

süresince Kâhya (2021), Rini ve Khasanah (2021) olmak üzere çok fazla araĢtırmacı tarafından 

teknoloji kabul modeli temelinde araĢtırmalar yürütülmüĢtür.  

2. AraĢtırmanın Metedolojisi  

2.1. AraĢtırmanın Tasarımı ve Örneklemi 

AraĢtırma, hem mesleki tecrübeye dayalı olarak hem de alan yazındaki eksiklikten yola çıkılarak 

tasarlanmıĢtır. Bu kapsamda, 2020/06 sayı ve 11/06/2020 tarihli GümüĢhane üniversitesi bilimsel 

araĢtırma ve yayın etiği kurulu toplantısından alınan karar ile 17.06.2020 tarihli 95674917-108.99-

E.14995 sayılı iç yazı ile birlikte araĢtırma süreci baĢlatılmıĢtır.  

AraĢtırmanının evrenini, 2019-2020 tarihlerinde Türkiye‘de faaliyette bulunan toplam 207 

üniversitede görev yapmakta olan 179. 685 akademisyenler oluĢturmaktadır (Yükseköğretim Bilgi 

Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/). Üniversitenin elektronik bilgi paylaĢım sistemi 

kullanılarak anket paylaĢımının yapılması ve veri toplanması için 2.10.2020- 25.02.2021 tarihleri 

arasında Türkiye‘deki bütün üniversiteler bilgi yazısı gönderilmiĢtir. 43 farklı üniversiteden izin 

verildiğine dair dönüĢ yapılarak araĢtırma bu üniversitelerden gelen izin yazıları sonucunda kolayda 

ve kartopu örneklem yöntemi kullanılarak Google Forms platformundan oluĢturulan çevrimiçi anket 

yöntemi ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma neticesinde 444 akademisyene ulaĢılmıĢtır.  BaĢ‘a (2008: 40) 

göre, 100.000 – 1.000.000 hedef kitlesine sahip araĢtırma evreni için % 95 güven aralığında örneklem 

büyüklüğünün 384 kiĢinin yeterli olacağı belirtilmektedir. Bu yönü ile örneklem büyüklüğünün 

yeterli sayıda olduğu düĢünülmektedir.  

https://istatistik.yok.gov.tr/
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Doğan vd. (2015) araĢtırması temel alınarak, ġekil 1‘de araĢtırmanın modeli sunulmuĢtur. Ardından 

ise araĢtırmanın hipotezlerine yer verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

              

                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                    

Doğan vd. (2015)‘e göre, kesikli çizgiler Planlı DavranıĢ Teorisi ile Teknoloji Kabul Modellerinde mevcut olan ortak faktörlerin 

birleĢtirilmiĢ halini ifade etmektedir.  

 

Doğan ve diğ, (2015) araĢtırması temelinde COVID-19 salgını sürecine dayalı olarak acil uzaktan 

eğitime yönelik temel varsayımlar aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  

H1: Kullanıcıların acil uzaktan eğitim sistemine iliĢkin algıladığı fayda düzeyi, onların bu sistemi 

kullanımlarına yönelik tutumlarını (tatmin) olumlu yönde etkilemektedir.  

H2: Kullanıcıların acil uzaktan eğitim sistemine iliĢkin algıladığı kullanım kolaylığı, onların uzaktan 

eğitim sistemini kullanımlarına yönelik tutumlarını (tatmin) olumlu yönde etkilemektedir.  

Algılanan 

Fayda  

DavranıĢa 

Yönelik 

Tutum 

DavranıĢsal 

Niyet 

KiĢisel 

Etki 

GerçekleĢen 

DavranıĢ 
Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

Algılanan 

DavranıĢs

al Kontrol 

DıĢ etki 

 

TKM 

PDT 

TKM (Teknoloji Kabul Modeli)            ----------- 

   PDT  (Planlı DavranıĢ Teorisi                _______               

ġekil 1: AraĢtırmanın Modeli 
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H3: Kullanıcıların acil uzaktan eğitim sistemine iliĢkin öznel normları (kiĢilerarası etki,  H3a; dıĢ 

etki, H3b), acil uzaktan eğitim sistemini kullanımına iliĢkin tutumlarını (tatmin) olumlu yönde etkiler.  

H4: Kullanıcıların acil uzaktan eğitim sisteminin kullanıma yönelik tutumları (tatmin), acil uzaktan 

eğitime yönelik teknolojiyi niyetlerini olumlu yönde etkilemektedir.  

H5: Kullanıcıların uzaktan eğitim sistemine iliĢkin öznel normları (dıĢ etki, H5a, kiĢilerarası etki, 

H5b), acil uzaktan eğitim sistemini kullanımına iliĢkin niyetlerini olumlu yönde etkiler.  

H6: Kullanıcıların uzaktan eğitim sistemine iliĢkin algılanan davranıĢ kontrolü,  kullanıcıların bu 

sistemi kullanmasına yönelik niyetini olumlu etkiler.  

H7: Kullanıcıların uzaktan eğitim sistemini kullanmalarına yönelik tutumları, bu sistemi kullanma 

davranıĢlarını olumlu yönde etkileyecektir.  

2.2. Katılımcılara ait Demografik Özellikler 

Tablo 1: Katılımcılara Yönelik Demografik Özellikler 

Demografik Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 234 52.7 

Kadın 210 47.3 

Yaş 

18-25 yaş aralığında 18 4.1 

26-35 yaş aralığında 177 39.9 

36-45 yaş aralığında 134 30.2 

46-55 yaş aralığında 84 18.9 

56 ve üzeri  32 7.0 

Eğitim 

Fakülte mezunu 27 6.1 

Yüksek lisans mezunu 171 38.5 

Doktora ve diğerleri 246 55.4 

Gelir 0 – 7000 TL  193 43.5 
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7001- 9000 TL  127 28.6 

9001 – 11000 TL  78 17.6 

11001 – 13000 TL  17 3.8 

13001 TL ve üzeri  29 6.5 

Pozisyon 

Çalışan / Personel 332 74.8 

Orta kademe yönetici 81 18.2 

Üst yönetici 31 7 

Çalışma 

Süresi 

1-5 yıl arası 212 47.7 

6-10 yıl arası 127 28.6 

11-15 yıl arası 47 10.6 

16-20 yıl arası 34 7.7 

21 ve üzeri yıllar 24 5.4 

Medeni Hal 
Bekâr 128 28.8 

Evli 316 71.2 

 

Tablo 1‘de de gösterildiği üzere araĢtırmaya katılan katılımcıların %52.,7‘si (n=234) erkek, %47.3‘ü 

(n=210) kadındır.  %4.1‘i (n=18) 18 ile 25 yaĢ aralığında, %39.9‘u (n=177) 26 ile 35 yaĢ aralığında, 

%30.2‘si (n=134) 36 ile 45 yaĢ aralığında, %18.9‘u (n=84) 46 ile 55 yaĢ aralığında ve %7.0‘ı (n=32) 

ise 56 ve üzeri yaĢındadır. Katılımcıların %6,1‘i (n=27) lisans mezunu; % 38,5‘i  (n=171) yüksek 

lisans mezunu; % 55,4‘ü (n=246) doktora ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Katılımcıların %43,5‘i 

(n=193) 0 ile 7000 TL arasında; %28,6‘sı (n=127) 7001 ile 9000 TL arasında;  %17,6‘sı  (n=78) 9001 

ile 11000 TL;  %3,8‘i  (n=17) 13001 TL ve üzeri  %6,5‘i (n=29) aylık gelire sahiptir. Katılımcıların 

%74,8‘i (n=332) hizmet vermiĢ oldukları kurumda personel olarak görev yapmakta olup idari bir 

yetkiye sahip olmamaktadır. Katılımcıların %18,2‘si  (n=81) orta kademe yöneticisi, %7‘si (n=31) üst 

düzey yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Katılımcıların mevcut iĢ yerlerinde çalıĢma süresine göre  

%47,7‘si (n=212) 1 ile 5 yıl arasında,  %28,6‘sı (n=127) 6 ile 10 yıl arasında, %10,6‘sı (n=47) 11 ile 
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15 yıl arasında, %7,7‘si (n=34) 16 ile 20 yıl arasında ve %5,4‘ü (n=24)  katılımcı ise 21 yıl ve üzeri 

Ģeklindedir. AraĢtırmaya katılan gönüllü kiĢilerin %28,8‘i  (n=128) bekâr, %71,2‘si (n=316) evlidir. 

2.3. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

AraĢtırmaya ait algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, öznel norm, davranıĢa yönelik tutum, 

algılanılan davranıĢsal kontrol, davranıĢa yönelik niyet, gerçekleĢen davranıĢ değiĢkenlerine ait soru 

maddeleri farklı kaynaklardan elde edilmiĢtir. Bu değiĢkenlere ait temel bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur.  

Algılanan Fayda: Algılan fayda değiĢkenine ait sorular için Davis (1989) tarafından geliĢtirilen, Teo 

(2012) tarafından kullanılan ―Teknoloji Kabul Modeli‖ içeriğinde sıklıkla kullanılan soru 

ifadelerinden faydalanılmıĢtır. Toplamda üç ifade mevcuttur. Ġfadelerden birisi Ģu Ģekildedir: 

«Uzaktan eğitim sistemi, verimliliğimi artıracaktır». Cevaplar 5‘li Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir 

(1. Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.95‘dir. 

Algılanan Kullanım Kolaylığı: Algılan Kullanım Kolaylığı değiĢkenine ait sorular için Davis (1989) 

tarafından geliĢtirilen, Teo (2012) tarafından kullanılan ―Teknoloji Kabul Modeli‖ içeriğinde sıklıkla 

kullanılan soru ifadelerinden faydalanılmıĢtır. «Uzaktan eğitim sistemi ile etkileĢimim açık ve 

anlaĢılırdır» Ģeklinde olmak üzere toplamda üç ifade mevcuttur. Cevaplar 5‘li Likert ölçeğine göre 

elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin güvenirlik 

katsayısı 0.91‘dir. 

Öznel Norm: Öznel Norm DeğiĢkeninin alt maddelerini oluĢturan KiĢiler Arası Etki ve DıĢ Etki 

değiĢkenine ait sorular Bhattacherjee (2000) tarafından geliĢtirilen Türkçe‘ye geçerlilik ve 

güvenirliliği Çelik (2018) tarafından kullanılan soru ifadelerinden faydalanılmıĢtır. Cevaplar 5‘li 

Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). 

KiĢiler arası etki değiĢkenine ait örnek soru ifadesi «ArkadaĢlarım uzaktan eğitim sistemini 

kullanmam gerektiğini düĢünürüm» Ģeklindedir. DıĢ etki değiĢkenine ait örnek soru ifadesi 

«Uzmanlar uzaktan eğitim sistemi kullanmakla alakalı olumlu düĢüncelere sahiptir» Ģeklindedir. 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.90 /0.81‘dir. 

DavranıĢa Yönelik Tutum (Tatmin): Tatmin değiĢkeni ile ilgili sorular Oliver (1980) ve Spreng ve 

diğerleri, (1996) tarafından kullanılan Türkçe‘ye geçerlilik ve güvenirliliği Çelik (2018) tarafından 

kullanılan 3 soru ifadelerinden faydalanılmıĢtır. Cevaplar 5‘li Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. 

Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). «Uzaktan eğitim sisteminin performansından 
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memnunum.» «Uzaktan eğitim sistemini kullanma kararım akıllıca oldu» Ģeklinde örnek soru 

maddeleri mevcuttur.  Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.87‘dir. 

Algılanan DavranıĢsal Kontrol: Lee (2009) tarafından geliĢtirilen ve Doğan ve arkadaĢları (2015) 

tarafından kullanılan 2 maddelik soru ifadesi kullanılmıĢtır. Bu değiĢkene ait örnek soru ifadesi 

«Uzaktan eğitim bilgi sistemini kullanmak için gerekli bilgiye sahip olduğumu düĢünüyorum» 

Ģeklindedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.68-0.90‘dır. 

DavranıĢsa Yönelik Niyet: Algılan fayda değiĢkenine ait sorular için Davis (1989) tarafından 

geliĢtirilen, Teo (2012) tarafından kullanılan ―Teknoloji Kabul Modeli‖ içeriğinde sıklıkla kullanılan 

soru ifadelerinden faydalanılmıĢtır. Toplamda üç ifade mevcuttur. Örnek bir araĢtırma sorusu 

«uzaktan eğitim sistemini kendi kontrolümde kullandığımı düĢünüyorum» Cevaplar 5‘li Likert 

ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı 0.95‘dir. 

GerçekleĢen DavranıĢ: Laderer ve diğerleri (2003) ve Hu ve diğerleri (2002)‘nin araĢtırmasında 

kullanılmıĢ Türkçe‘ye Çam (2012) tarafında uyarlanmıĢ ifadelerden faydalanılmıĢtır. Toplamda dört 

ifade mevcuttur. Örnek Ġfadelerden birisi «Uzaktan eğitim sistemini sık sık kullanabilirim» 

Ģeklindedir. Bu değiĢkene ait son iki madde ters çevrilerek analiz süreci gerçekleĢtirilmiĢtir. Cevaplar 

5‘li Likert ölçeğine göre elde edilmiĢtir (1. Kesinlikle Katılmıyorum → 5. Kesinlikle Katılıyorum). 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.68-0.70 arasındadır. 

2.4. Geçerlilik ve Güvenirlik  

AraĢtırmanın analiz sonuçlarının geçerliliğini ve güvenirliği test etmek amacıyla öncelikle 

doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör analizi, literatüre göre 

hazırlanmıĢ ölçme araçlarının, ölçülmek için hazırlanan araĢtırma modeli temelinde, elde edilen 

veriler neticesinde yapı geçerliliğinin sağlanması, ölçme araçlarının literatürde belirtildiği 

doğrultudaki bilgilerin doğruluğunu test etmek amacıyla kullanılmaktadır (Brown ve Moore, 2012). 

DeğiĢkenlerin yapı geçerliliğini incelemek için hem tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi hemde çok 

düzeyli doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Kline (2011) araĢtırması temel alınarak 

model uyum indeksleri ele alınmıĢtır.  Model uyum indekslerinden adjusted goodness-of-fit index 

(AGFI), Normed fit index (NFI), Comparative fit indeks (CFI), Goodness-of-fit indeks (GFI), root 

mean square error of approximation (RMSEA) değerlerine yer verilmiĢtir. Yapılan analiz neticesinde 
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uyum indekslerinin istenilen düzeyde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. DeğiĢkenlere ait uyum indeksleri 

sonuçları Tablo 2‘de belirtilmiĢtir.   

Tablo 2: DeğiĢkenlere ait Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

 X
2
\df NFI GFI CFI AGFI TLI RMSEA 

Algılanan Fayda 3.040 0.994 0.993 0.996 0.966 0.989 0.068 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

0.914 0.998 0.998 1.000 0.990 1.000 0.000 

Öznel Norm(KiĢilerarası Etki ve DıĢ Etki) 

KiĢilerarası Etki 3.255 0.994 0.993 0.996 0.964 0.987 0.071 

DıĢ Etki 2.550 0.992 0.994 0.995 0.972 0.986 0.059 

Tatmin 0.792 0.998 0.998 1.000 0.991 1.002 0.000 

GerçekleĢen 

DavranıĢ 
1.318 0.997 0.999 0.999 0.985 0.996 0.027 

 

AraĢtırma sonucunda, literatür temelinde oluĢturulan kavramsal model ilde ile iç tutarlılığını test 

etmek için üç farklı farklı aĢamalı doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucuna göre,  göre, Tablo 3, Model 1‘de bütün gözlenen değiĢkenler bir faktör altında toplanılarak 

analiz süreci gerçekleĢtirilmiĢtir. Tablo 3, Model 2‘de ise, gözlenen değiĢkenler üç farklı faktör 

Ģeklinde (1. faktör, dıĢsal değiĢkenler ele alınmıĢtır (algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, 

kiĢilerarası etki, dıĢ etki, algılanan davranıĢsal kontrol); araĢtırma modeli temelinde hem dıĢsal hem 

de içsel değiĢken özelliğine sahip olduğu düĢünülen değiĢkenler 2.faktör (tatmin ve davranıĢa yönelik 

niyet), 3. Faktör ise içsel değiĢken olarak (gerçekleĢen davranıĢ) ele alınarak analiz 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tablo 2, Model 3‘te araĢtırma modeli kapsamında belirtilen 8 farklı değiĢken ayrı 

ayrı ele alınarak analiz süreci gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonucunda, araĢtırmaya ait teorik model ile 

araĢtırma kapsmaında toplanılan veriler arasında yeterli bir uyumun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(x²\df= 3.227, GFI=0,889, CFI, 0,884, IFI= 0,942, AGFI=0,848, RMSEA=0,071). 
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Tablo 53: AraĢtırma modeline ait doğrulayıcı faktör uyum endeksleri sonuçları 

 x²\df GFI CFI IFI AGFI RMSEA 

Model 1 (Tek Faktör)  13.047 0.613 0.620 0.621 0.536 0.165 

Model 2 (Üç Faktör) 12.370 0.621 0.663 0.664 0.539 0.160 

Model 3 (Sekiz Faktör)  3.227 0.889 0.884 0.942 0.848 0.071 

 

Son olarak ise Tablo 4‘te belirtilmekte olan korelasyon analizi yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 

değiĢkenlerine ait ortalama standart sapma ve güvenirlik katsayısına yer verilmiĢtir.  AraĢtırmanın 

değiĢkenlerine ait geçerlilik ve güvenirlik testleri tamamlanmıĢtır.  

Tablo 4: Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve Korelasyon Katsayısı  

 Ort. S.S AF AKK T KE DE ADK DYN GD 

AF 3.298 1.201 1(0.894)        

AKK 4.159 0.898 0.393** 1(0.856)       

T 3.457 1.057 0.698** 0.464** 1(0.825)      

KE 3.359 1.088 0.517** 0.403** 0.626** 1(0.909)     

DE 3.093 1.065 0.637** 0.336** 0.676** 0.551** 1(0.802)    

ADK 3.768 1.143 0.309** 0.375** 0.441** 0.307** 0.326** 1(0.549)   

DYN 3.538 1.137 0.595** 0.472** 0.658** 0.558** 0.555** 0.446** 1(0.936)  

GD 3.367 0.954 0.624** 0.383** 0.682** 0.519** 0.569** 0.346** 0.784** 1(0.734) 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** Parantez içi Crobach Alpha değerini göstermektedir. Ort.: Ortalama, S.S.: Standart Sapma;   

AF: Algılanılan Fayda; AKK: Algılanılan Kullanım Kolaylığı; T: Tatmin; KE: KiĢilerarası Etki: DE: DıĢ Etki; ADK: Algılanılan DavranıĢ Kontrolü; 

DYN: DavranıĢa Yönelik Niyet; GD: GerçekleĢen DavranıĢ  

2.5. Sonuçlar 

2.5.1. Yapısal EĢitlik Modeli   

AraĢtırma modeli kapsamında oluĢturulan alt değiĢkenlerde dâhil olmak üzere toplamdaki 9 

varsayımın sınanması, değiĢkenler arasındaki neden sonuç iliĢkisinin ortaya konulması için yapısal 
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eĢitlik modeli uygulanmıĢtır. Yapısal eĢitlik modelinde uyum indekslerine bakılarak araĢtırmanın 

analizlerinin istenilen sonuca ulaĢılıp ulaĢılmadığı noktasında karar verilmektedir. Tablo 5‘de hem 

uyum iyiliği ölçütleri hem de araĢtırmanın analizi sonuçlarına dayalı olarak faktörel uyum iyiliği 

değerleri gösterilmektedir. Bu sonuca göre, araĢtırmanın analiz sonuçlarının uyum iyilikleri sınırları 

arasında yer aldığı ve analiz çıktılarının kabul edilebilir bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5: AraĢtırma Modelinin Uyum iyiliği Ölçütleri 

Uyum Ölçüsü  İdeal Uyum Değerleri Kabul Edilebilir Uyum 
Değerleri 

Faktör Uyum 
Değerleri 

x² (P>0,05)  696.587 
x²/df  x²/df≤2 x²/df≤ 5 3.317 
RMSEA 0.00<RMSEA<0.05 0.00<RMSEA<0.10 0.072 
AGFI 0.90<AGFI<1.00 0.80<AGFI<0.90 0.840 
CFI 0.95<CFI<1.00 0.90<CFI<0.95 0.936 
TLI  0.95<TLI<1.00 0.90<TLI<0.95 0.923 
RFI 0.90<RFI<1.00 0.85<RFI<0.90 0.894 

 

AMOS 20 paket programından test edilen modelin Ki-kare değeri 696. 587,  serbestlik derecesi 210 

ve anlamlılık düzeyi 0.00 olarak hesaplanmıĢtır. Ki-kare testi, veri ile model arasındaki uyumun 

testidir. Bu test, model ile gözlenen değiĢkenlerin kovaryans yapıları arasında bir farkın olup 

olmadığını test etmektedir (Çam, 2016: 219).  

Tablo 5‘te x² /df değerinin 3.317 düzeyinde olduğu görülmektedir. RMSEA 0 ile 1 arasında değerler 

almaktadır. RMSEA‘nın 0.05‘ten küçük veya eĢit olması mükemmel uyum, 0.008‘e kadar olan 

değerler kabul edilebilir uyumu ve 0.10 ve üzeri değerler ise zayıf uyumu göstermektedir. YEM 

modeli uyum ölçülerine göre RMSEA değerinin 0. 072 olduğu görülmektedir. Model uyum 

ölçütlerinde GFI: 0.879 ve AGFI: 0.840 olarak ölçümlenmiĢtir. Modelin sıfır hipotezi ile uyumunu 

araĢtıran NFI değeri 0.912 elde edilmiĢtir. Örneklem büyüklüğüne duyarlı olan ve uyum iyiliğini 

belirten CFI indeksi 0.936 değerindedir. TLI indeksi 0.923 değerindedir. RFI değeri ise 0.894 

değerindedir.  

Model uyum iyiliği ölçülerine ait değerlendirmeler yapıldıktan sonra ölçüm hatalarının 

değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Yapısal eĢitlik modelinin en önemli özelliği ölçüm hatalarını dikkate 

alarak ve bu hataların modelde belirtilmesi sağlanarak sonuca ulaĢılmasıdır. Yapısal eĢitlik modelinin 
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AMOS çıktısı standardize edilmiĢ bir Ģekilde ġekil 2‘de standandardize edilmemiĢ hali ise ġekil 3‘de 

sunulmuĢtur.  

ġekil 2: Yapısal EĢitlik Modeli Standardize EdilmiĢ Değerlere ait AMOS Çıktısı 

 

 

ġekil 3: ġekil 2: Yapısal EĢitlik Modeli Standardize EdilmemiĢ Değerlere ait AmMOS Çıktısı 

 

 

Yapısal eĢitlik modeli, içsel ve dıĢsal gizil değiĢkenlerin aynı anda içinde barındırması sebebiyle 

faktör ve yol analizlerinin birleĢmiĢ halidir. Bu model en temel anlamı ile gözlenen ve 

gözlemlenmeyen değiĢkenler arasındaki sebep-sonuç iliĢkisini gösteren oklardan oluĢmaktadır. 
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AraĢtırmanın yapısal modelinde Ģekil 2 ve ġekil 3‘de gösterildiği üzere 5 adet dıĢsal gizil değiĢken 

bulunmaktadır. 1 adet içsel gizil değiĢken, 2 adet ise hem içsel hem de dıĢsal gizil değiĢken 

mevcuttur.  

Tablo 6‘da, standart ve standart olmayan regresyon yükleri, hipotezlerin değerlendirilmesinde 

kullanılacak değerler, değiĢkenler arası iliĢkilerin anlamlı olup olmadıkları ve iliĢkilerin istenilen 

yönde olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme de ise AMOS programının her bir iliĢki 

için ortaya koyduğu p değerinden yararlanılmıĢtır. Bununla beraber p<0,05 düzeyinde 0,05‘ten küçük 

olan p değeri anlamlı olarak değerlendirilmiĢtir (Çam, 2012). AMOS programının kritik oran (Critical 

Ratio) olarak modelin çıktısında elde edilen t değer ile aynı değerler olduğunu bulmuĢtur. Bununla 

beraber tek modelde t değerini t = β / S.E formülü ile ifade etmiĢtir. Kritik oranın formülü ise 

AMOS‘ta β /S.E Ģeklinde gösterilmektedir. Bu nedenle kritik oran t değeri olarak düĢünülmüĢtür. 

Buna göre t değerleri 1,65 ve üzeri t değerleri p<0,05 düzeyinde anlamlı olarak kabul edilmiĢtir 

(Çam, 2016: 222).  

Tablo 6: Modelin Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 

Modeldeki Yapısal 

İlişkiler 

Standart 

Olan 

Yükler 

Standart 

Olmayan 

Yükler 

Standart 

Hata 

Critical 

Ratio t 

Değeri 

P 

Değeri 

Hipotez 

Sonucu 

Tatmin <--- AF 0.326 0.238 0.040 5.911 0.000 Kabul  

Tatmin <--- AKK 0.122 0.122 0.035 3.490 0.000 Red 

Tatmin <--- KE 0.289 0.259 0.043 6.082 0.000 Kabul  

Tatmin <--- DE 0.343 0.305 0.059 5.131 0.000 Kabul  

DYN <---Tatmin 0.590 0.726 0.113 6.436 0.000 Kabul  

DYN <--- DE 0.137 0.150 0.082 1.829 0.067 Red 

DYN <--- KE 0.018 0.019 0.058 0.334 0.738 Red  

DYN <--- ADK 0.188 0.249 0.056 4.449 0.000 Kabul  

GD <--- DYN  0.994 1.058 0.333 32.433 0.000 Kabul 

AKK: Algılanan Kullanım Kolaylığı; AF: Algılanan Fayda; DE: DıĢ Etki; KE: KiĢilerarası Etki; DYN: DavranıĢa Yönelik Niyet; ADK: 

Algılanan DavranıĢsal Kontrol; GD: GerçekleĢen DavranıĢ 
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Tablo 7‘de görüldüğü üzere H5a ve H5b  ile ifade edilen “davranıĢa yönelik niyet <--- dıĢ etki” ve 

“davranıĢa yönelik niyet <--- kiĢilerarası etki”  ile ifade edilen iliĢkinin p<0.05 düzeyinde anlamsız 

çıktığı görülmüĢtür. Bu nedenle modelde yer alan H5a ve H5b hipotezi istatistiksel olarak 

desteklenmediği için red edilmiĢtir. H1, H2, H3A, H3B, H4, H6 ve H7 hipotezleri p<0,05 düzeyinde 

anlamlı çıkmıĢtır. Ġstatistiki olarak desteklendiği için bu hipotezler kabul edilmiĢtir.  

SONUÇ 

Bu araĢtırma, COVID-19 salgını süresinde, akademisyenlerin acil uzaktan eğitim sistemlerinin 

kullanımına yönelik algılarını ölçmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  Akademisyenlerin acil uzaktan 

eğitim sistemini kullanmalarını etkileyen unsurlar nelerdir? Akademisyenlerin algılarını etkileyen 

unsurlar davranıĢlarını nasıl Ģekillendirmektedir? AraĢtırma sorularına yönelik cevap aranmıĢtır. Bu 

kapsamda, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görev yapmakta olan  444 akademisyene 

kartopu örneklem ve kolayda örneklem yöntemi kapsamında çevrimiçi veri toplama yöntemi 

kullanılarak ulaĢılmıĢtırç   

AraĢtırma sonucunda, algılanan fayda (H1), algılanan kullanım kolaylığı (H2), öznel normların (H3a: 

kiĢilerarası, H3b: dıĢ etki) kullanıcı tatminini pozitif ve olumlu yönde etkilediği; kullanıcıların sahip 

olmuĢ olduğu tatmin duygsunun, kullanılmakta olan uzak eğitim sistemine yönelik kullanım 

niyetlerini artırıcı bir unsur olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (H4). Aynı zamanda uzaktan eğitim sistemi 

kullanıcılarının, system kullanımına yönelik bir sistemi kontrol edebilecekleri algısına sahip 

olduklarında, bu durumun kullanım niyetlerini pozitif yönde etkilediği (H6), davranıĢsal niyetinde 

gerçekleĢen davranıĢı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır (H7). Fakat öznel normun (H5a: 

kiĢilerarası, H5b: dıĢ etki acil uzaktan eğitim sistemini kullanmalarına yönelik bir etkisi olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.   H1, H2, H4, H6 ve H7 literatürde mevcut bulunan Doğan ve diğ., (2015), 

Sukendro ve diğ, (2020), Lazim ve diğ, (2020), Girsh ve diğ., (2021) tarafından yürütülen 

araĢtırmalar ile benzer sonuca ulaĢılarak literature tarafından desteklenmektedir. KiĢiler arası etki ile 

kullanılan teknolojiye yönelik tutum arasın olumlu bir iliĢki bulunurak bu araĢtırma tarafından Kabul 

edilirken, Farooq ve diğ., (2020) tarafından yürütülen araĢtırma da bu iki değiĢken arasında bir iliĢki 

olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. H5b , Çelik ve Sökmen (2018) tarafından yürütülen araĢtırmada 

benzer sonuca ulaĢılırken H5a kapsamında farklı sonuçlar elde edilmiĢtir.  
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AraĢtırma sonucuna gore, akademisyenlerin acil uzaktan eğitim esnasında kullanmıĢ oldukları 

sistemlere dayalı olarak algıladıkları fayda, algıladıkları kullanım kolaylığının tatminlerini olumlu 

yönde etkilendiği, tatmine dayalı bu tutumun ise uzaktan eğitim sistemlerine yönelik kullanım 

niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda bu süreçte, teknoloji Kabul modeli çerçevesinde 

gerçekleĢen davranıĢa yönelik öncüllerde bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye bağlamında  

akademisyenlerin acil uzaktan eğitim sürecine hızlı bir Ģekilde uyum sağladıkları,  süreç içerisinde 

teknoloji kullanımına yönelik olumlu yönde yetkinliğe sahip oldukları bulgulanmıĢtır. Fakat planlı 

davranıĢ teorisi kapsamında ele alınan öznel norm değiĢkenlerinin kullanıcı niyetlerine yönelik bir 

etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durumun ise süreç ile alakası olduğu düĢünülmektedir. Acil 

uzaktan eğitim sürecine plansız ve olağanüstü bir Ģekilde gerçekleĢmesinden dolayı yargısal olarak 

zorunlu bir dönemden geçilmesinden kaynaklı olabilmektedir.  
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Abstract 

Ensuring security, defense and peace constitutes a separate order of every subjects of international 

law. This is a challenge not only for the Albanian state, but also for regional and international 

organizations, with a special reference of the European Union. Albania aims to join the European 

Union, and in the country's accession process one of the main criteria is the process of approximation 

of Albanian legislation with the acquis communautaire. The focus of this study is to present a 

summary of Albania's legislative activity, starting with the understanding of the acquis 

communautaire and the process of Albania's accession. The study in particular examines the 

performance of normative acts of foreign and security policy and how these acts are measured with 

the Common Foreign and Security Policy of the European Union. A more detailed approach is 

devoted to the legal and institutional framework that disciplines the European Union's foreign and 

security policy after the Lisbon Treaty. Finally addressed the difficulties, shortcomings, commitments 

and adjustments that the Albanian government has made in the field of defense and security. Here it 

will be noted which are the main institutions responsible for approximation of legislation and 

normative reference acts. So, the study examines three main moments: the acquis communautaire and 

the accession process; EU security policies (Common Foreign and Security Policy, and Common 

Security and Defense Policy); as well as the acts in which Albanian legislation is aligned with that of 

the EU in the field of security. 

Keywords: Approximation legislation, European Union, Common Foreign and Security Policy, 

institutional and legal framework. 
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1. Introduction  

This study refers to the identification of the institutional and legal actors involved in adapting the 

legislation in the field of Common Foreign and Security Policy. The accession process is a difficult 

process that requires the implementation of a specific objectives, this analysis focuses on some 

specific issues. In order to understand more clearly how the foreign and security policy has matured, 

the paper begins with the explanation of the term for approximation or adaptation of legislation that is 

the acquis communautaire. In short, the European Union law and the importance of adapting 

legislation to the conditions of major socio-cultural changes of EU member states are dealt with. This 

paragraph is also closely linked to the steps the Albanian state has made to date, pointing out the most 

important moments of the membership process. 

Bearing in mind that the focus of the study is the approximation of legislation in a particular field, in 

a separate issue is developed common foreign and security policy. Common Foreign and Security 

Policy and the Common Security and Defense Policy constitute two major European Union policies 

in the field of security. But the legal order followed for these policies is different from community 

law and other European Union policies. The clarification of the status and legal order on which this 

policy operates serves us to better understand the alignment of legislation. Common Foreign and 

Security Policy is a policy that is included in a treaty with the European Union (TBE), which has a 

special legal status perceived as sui generis. This is due to the decision-making process, responsible 

institutions and intergovernmental cooperation. 

The last issue deals with the Albanian state's commitment to aligning this legislation. Referring in 

particular to the institutional actors that the Albanian state has established for the approximation of 

legislation in the field of foreign and security policy. As well as the legal framework that is partially 

or fully adapted to the normative acts of the European Union institutions. After obtaining the status of 

the candidate country and after the opening of the negotiations, the 33 chapters of the acquis will be 

analyzed in a special way. 

2. Acquis communautaire and Albania's steps towards the European Union 

The entirety of normative acts, treaties, directives, regulations, decisions, declarations and 

resolutions, international agreements and decisions of the EU Courts constitute the right of the 

European Union. The entirety of these acts or EU law is called the acquis communautaire and is 

divided into several chapters according to specific areas. It consists to 33 chapters and the progress in 
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each of them is monitored and evaluated by the European Commission. Following the adoption of the 

Lisbon Treaty in 2009, the accumulation of primary and secondary legislation under the terms of the 

acquis communautaire referred to the shortening of the acquis (Horvath 2011). The acquis is one of 

the main pillars in the country's integration process as one of Copenhagen's three main criteria, along 

with the political and economic criteria (Copenhagen Summit 1993 and Madrid 1995).
50

 

The text of the acquis is also known as the institutional legal text of the European Union, a 

supranational legal document that examines the socio-cultural differences between EU member 

states. The approximation of the applicant country's legislation with European Union law is a 

prerequisite for that country's accession to the EU. States are aware of the importance of the process 

of approximation of legislation, and the impact that this process has on national law. Despite various 

perceptions, the process of integration is not only a political and economic issue, but above all, it is a 

legal issue (Practical Guidelines for Approximation of Legislation of Republic of Kosovo with EU 

Legislation, 2014). 

The approximation of Albanian legislation to that of the Community and its effective implementation 

constitutes one of the obligations of the Albanian state provided for in Article 70 of the Stabilization 

and Association Agreement (Law no. 9590, dated 27.07.2006). Under this provision, the Albanian 

state guarantees that existing laws and drafting of future legislation will be in line with community 

law. The Stabilization and Association Agreement provides for two stages for the approximation of 

legislation as well as the subjects that determine modalities for monitoring and enforcing laws. The 

Association is progressively implemented over a ten-year timeframe, where the first phase is initiated 

with the entry into force on 14 August 2006, of Stabilization and Association Agreement.  

Each of the chapters of the acquis is discussed separately and based on progress, measurable 

standards can be set for opening and closing each chapter. A joint analysis is conducted between the 

EU and the candidate countries to ascertain the compatibility of national laws with that of the 

European Union. The Council, after conducting the analysis, decides whether to open negotiations for 

those chapters that are compatible. The most problematic chapters are the 23 and 24, dealing with the 

                                                           
50

Political Criteria - have stable institutions that guarantee democracy, rule of law, human rights and respect for 
minorities; Economic criteria - have a functioning market economy and capacity to cope with European market 
competition; The legal and administrative criterion: the acceptance of obligations deriving from the acquis 
communitaire, the adaptation of administrative structures and the ability to harmonize and adapt the laws and 
obligations deriving from EU membership. 
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justice system, internal affairs and human rights. While significant progress has been made in the area 

of security and defense. 

In the jurisprudence of the Court of Justice (Case 26/62 Van Gend en Loos [1963]; Case 6/64 Costa v 

ENEL [1965]; Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft (Solange I) [1974]; Case 106/77 

Simmenthal [1978]), the acquis is interpreted in relation to its status in relation to the domestic law of 

the States and the direct effect. The direct effect is that Member States are judged on the basis of the 

provisions of the treaties of the European Union. One of the most famous and most important historic 

cases for developing the direct effect principle was the Van Gend en Loos ruling in 1963 (Case 26/62 

Van Gend en Loos). In this decision, the ECJ stated that the provisions of the Treaty establishing the 

European Economic Community were capable of creating legal rights, which can be applied by 

natural persons as well as by legal persons before the courts of the Member States of the Community 

(Mehmetaj, 2018). 

Membership of a country in the European Union shall be conducted in accordance with Article 49 of 

the Treaty on European Union. Whereby any European State which respects the principles and values 

of the EU provided for in Article 2 TEU may request to become a member of the European Union. 

The procedure followed is that after the respective parliaments are informed, the requesting State 

directs the request to the Council, acting unanimously after consulting the Commission and after 

obtaining the consent of the European Parliament, acting by a majority of its members (Article 49 

TEU). At this stage, the EU institutions involved examine the admissibility criteria adopted by the 

European Council and the terms of accession. The Parties undergo an agreement which is submitted 

for ratification in all Contracting States, in accordance with their respective constitutional 

requirements (Article 49 TEU). 

Albania's accession to the EU necessitates the fulfillment of the priorities set out in the Action Plan. 

On the road to Albania for accession to the European Union some moments are identified as 

declarations. Thus Albania was identified as a potential candidate for membership in the European 

Council of Thessaloniki in June 2003. Officially through an official letter Albania addressed EU 

membership in April 2009. Opinions given by the European Commission in November of each year 

noted Albania's assessments of the country's performance in meeting the key priorities set by EU 

institutions. In its Opinion on Albania's application (in 2010), the Commission estimated that before 

the accession negotiations could be officially opened, Albania still had to reach a degree of 
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compliance with membership criteria and in particular to meet the main priorities identified in the 

Opinion. 

By 2012, the European Commission highlighted the problems and shortcomings in meeting the 12 

priorities, and in October of this year, the European Commission recommended that Albania be given 

the status of candidate country. Provided the completion of key measures related to judicial reform, 

public administration, and the revision of parliamentary regulations (Albania 2012 Progress Report). 

In June 2014, Albania was granted candidate status and in April the opening of membership talks was 

marked (Council conclusions on Albania, 2014). Among other things, the Council submitted that 

Albania should intensify its efforts to ensure a sustainable and inclusive implementation of key 

priorities. Especially the reform of public administration and judiciary, the fight against organized 

crime and corruption, human rights protection and anti-discrimination policies (Council conclusions 

on Albania, 2014). 

The accession process took another turn with the positive recommendation of the European 

Commission expressed in the Report on Albania in 2016. While in April 2018 the European 

Commission recommended the start of talks with Albania. In this report, the European Commission 

recommended to the Council that a decision be taken to open accession negotiations. This progress of 

Albania came as a result of meeting the priorities and obligations set out in the 2016 report. In the 

2020 Report of the European Commission for Albania, there is a high level of preparation in this area, 

as quoted by the Commission that: 

Albania has a good level of preparation. The country assumed the OSCE‟s Chairmanship-in 

Office in 2020, demonstrating its commitment to multilateral cooperation. Albania continued 

to participate in EU crisis-management missions and operations and to fully align with EU 

positions. Some progress was made through the ongoing security upgrade of storage facilities 

for armaments and ammunition. The EU-Albania agreement on the exchange of classified 

information entered into force after the final implementing arrangements were concluded in 

2019. (European Commission Albania 2020 Report) 

The chapter will be considered closed only after the European Union Commission and EU member 

states have submitted a report (Integration of the Republic of Albania in the European Union, 2021). 
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3. Common Foreign and Security Policy (CFSP / CFSP) and other security policies 

In order to strengthen its identity in the international arena and contribute to the strengthening of 

international security, the European Union has implemented a number of policies on security and 

defense issues. The drafting of these policies has been done in accordance with the constitutional 

order of the European Union. In this way each policy regulates certain issues in the area of security 

and defense. Thus, in line with the intergovernmental character and with the community law, drafters 

of the EU Treaties have envisaged security and defense policies that are distinct from one another. 

Recognition of the policies of the European Union informs us about the steps that the Albanian state 

must take to approximate its legislation with that of the EU. 

The European Union has several security and defense policies such as: Common Foreign and 

Security Policy (CFSP) and Common Security and Defense Policy (CSDP). The CFSP and CSDP are 

located in the Treaty on European Union under the intergovernmental cooperation regime. Also 

within the European Union criminal law we can mention the area of Freedom, Security and Justice, 

which is part of the Community law in the Treaty on the Functioning of the European Union. 

The Maastricht Treaty is the first treaty establishing the CFSP and specifying for the first time foreign 

policy objectives and sanctioning three unique institutional pillars, where one of its pillars 

institutionalized CFSP (Mehmetaj, 2018). Later treaties have not made any significant changes to 

foreign and security policy, but have maintained the same legal framework as foreseen in the 

Maastricht Treaty. While the Treaty of Lisbon since the last treaty adopted in the European Union 

brought about visible changes in order to strengthen cohesion in the common foreign and security 

policy.  

The treaty regulated the CFSP and CSDP in Title V of the "General Provisions on External Action of 

the European Union" and the "Special Provisions on Common Foreign and Security Policy". Title V 

is divided into two main headings, in Chapter 1, which regulates "General Provisions for the External 

Action of the European Union" and in Chapter II, which regulates "Specific Provisions on Common 

Foreign and Security Policy ". In Chapter II, the two sections for the field of security and defense are 

disciplined in Section 1, foreseen in the "Common Provisions" and in Section 2, are provided for 

"Provisions on the Common Security and Defense Policy". The legal framework for foreign and 

security policy includes Articles 21-41 of the Treaty on European Union, while Articles 42-46 TBE 
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regulates the Common Security and Defense Policy (Mehmetaj, 2018). The Common Security and 

Defense Policy is an integral part of the Common Foreign and Security Policy. 

Member States in foreign and security policy act as sovereign subjects, through a regime that follows 

unanimous decision-making procedures. The Lisbon Treaty has strengthened the coherence, legal and 

institutional framework for the Common Foreign and Security Policy, and the Common Security and 

Defense Policy. The norms and legal nature of the CFSP is different from other legislative 

instruments adopted by the EU. In the EU legal order the right of foreign and security policy is a 

binding right which is divided into primary and secondary law. Primary law includes two main 

principles: a) the principle of systematic cooperation; and b) the principle of sincere cooperation. 

Secondary law refers to two main foreign and security policy instruments: a) joint decisions; and b) 

shared attitudes (Mehmetaj, 2018). 

Common Foreign and Security Policy is excluded from the adoption of legislative acts and the 

European Court of Justice has no jurisdiction over the CFSP (Article 24/2, TEU). Acts taken under 

the CFSP are mandatory and the mandatory character of the CFSP decisions derives from Article 28 

TEU. This policy is characterized by special procedures and norms that are often considered soft law. 

The foreign and security policy within the particular character it possesses excludes two very 

important elements of European Union law, the doctrine of precedence and the direct effect. 

The European Union has international legal personality (Article 47, TEU). The European Union 

respects and implements the principles of international public law, these principles are mandatory for 

the European Union and are defined in a number of TEU provisions. In the legal order of the 

European Union, external competences play an important role, but the relationship of the latter to the 

CFSP is a distinct and distinct relationship from all other EU policies. The division of competences 

between Member States and the EU in the area of CFSP is unclear. The provisions governing the 

three competences of the European Union are set out in the TFEU; consequently, the CFSP is 

regulated by TEU does not have a well-defined framework of competence in TFEU. The Common 

Foreign and Security Policy does not include: exclusive competences, shared competences, and 

supporting competencies. 

In the framework of intergovernmental cooperation, bodies such as the European Council and the 

Council play a key role in the decision-making of the CFSP. Community institutions such as the 

European Commission and the European Parliament play a limited role in the Common Foreign and 
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Security Policy, while the ECJ does not have jurisdiction over the CFSP, except for two separate 

cases. The bodies that run the CFSP are, the High Representative, the President of the European 

Council and the European External Action Service. Decisions in the CFSP and the CSDP deal with 

unanimity as a general and undisputed rule by Member States in the framework of maintaining their 

sovereignty in security matters. Article 30 and Article 31 TEU constitute the provisions that form the 

essence of the decision-making process, including the legislative initiative and voting rules 

(Mehmetaj, 2018). 

The Common Security and Defense Policy represents the armed arm of the European Union. The 

European Union has successfully completed a series of civil and military operations. A number of 

missions led by the European Union have been undertaken within NATO and UN using NATO 

capabilities and in accordance with UN Security Council Resolutions. The European Union is an 

actor in mediating international conflicts, it has managed to mediate and resolve conflicts 

successfully on a number of occasions. The European Union is an international actor because despite 

the defeats and failures, the historic contribution to peace and security in Europe is undeniable 

(Mehmetaj, 2018). 

4. Approximation of Albanian legislation with that of the European Union 

The Common Foreign and Security Policy as well as the Common Security and Defense Policy are 

part of the legislation approximation policies with that of the EU. The security and defense policy 

respectively with its two names is analyzed in chapter no. 31. In order to successfully complete the 

membership process, Albania should join the EU's approaches to this policy. The talks in this chapter 

specifically include political dialogue, cooperation with international organizations, arms control, the 

fight against terrorism, the implementation of restrictive measures and participation in military 

operations. 

Respect for international agreements and EU policy documents, declarations, strategies, decisions and 

actions constitutes the key conditions of this chapter. Our country, as a candidate country, must align 

foreign and security policy with that of the EU before accession. Out of 33 chapters on EU 

integration, chapter 31 on foreign policy, security and defense, has been evaluated by the European 

Commission as the only one in which Albania has a good preparation (Friedrich Ebert Foundation for 

Albania and the Open Society Foundation for Albania, 2016). In addition, the decision of Council of 

Ministers no. 42, dated 25 January 2017, On the Approval of the National Plan for European 
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Integration 2017-2020, states that the preparations in the area of the Foreign Security and Defense 

Policy are the right way. The adoption of a law on international restrictive measures, which provides 

a new legal basis for the implementation of the EU, UN and other international sanctions, 

strengthened confidence in the creation of an effective policy (Law no. 72/2019). 

In the decision of the Council of Ministers 2017, for the adoption of the national plan for European 

integration and in the progress report of 2020 of the European Commission, the progress of the 

approximation in this field and the acts that are partially or totally harmonized with the European 

Union legislation are foreseen. At the entrance of these decisions it is determined that Albania 

strongly supports the common foreign and security policy of the European Union, which aims to 

strengthen the role of the European Union as a political entity with ever-increasing influence in 

international politics (Decision no. 42, dated 25.1.2017). Since 2004, Albania has regularly joined the 

common positions of the European Union and Council decisions in the area of the CSDP and has 

given its contribution to the civilian missions under the CSDP. Albania has accepted the main 

instruments (common positions and Council decisions) for the implementation of foreign and security 

policy. 

These decisions legitimize the initiation of civilian missions and military operations undertaken in the 

context of crisis management, which in itself is a mechanism of the Common Security and Defense 

Policy. The European Union has undertaken a large number of civilian and military operations, but 

since the first operations undertaken by it, within the framework of the common security and defense 

policy, the civil nature of these operations has been observed (Naert, 2007). The European Union has 

successfully completed 17 civilian and military operations, while 18 other operations are still ongoing 

by the European Union (Mehmetaj, 2018). There are a number of cases in which Albania has engaged 

in security and defense issues, as confirmed in the EC's 2016 report on Albania. 

Albania continues to contribute actively to civilian missions pursued by the European Union CSDP, 

namely Bosnia and Herzegovina and the Republic of Mali, Africa (EUTM Mali). In the first case, in 

the operation of "Althea" in Bosnia and Herzegovina, he continued his contribution with a military 

officer in the function of the "Staff Adviser and Senior Military Representative of the Albanian 

Party― (Mehmetaj, 2018).  While in the EUTM Mali training mission since November 2016, it is 

participating with four military as part of the EOD (Explosive Ordinance Disposal) group, in support 

of the Base Conservation Company in Koulikoro, Republic of Mali, Africa (Decision no 722 on 
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02.09.2015). Thus, Albanian institutions have implemented decisions issued by the CFSP decision-

making bodies regarding restrictive measures for persons and entities responsible for events in eastern 

Ukraine. In these civilian missions, Albania has contributed staff, sending 4 observers to Ukraine in 

2014, two OSCE missions as well as parliamentary elections in October 2014 (Friedrich Ebert 

Foundation for Albania and the Open Society Foundation for Albania, 2016). 

In the framework of regular political dialogue with the European Union on foreign and security 

policy, Albania also interacts with international organizations such as NATO and UN. Albania 

respects, enforces, and joins lists published by the Security Council related to individuals and 

organizations that finance terrorism. In this context, concrete legal measures have been adopted 

against the persons and organizations involved in these lists (Decision no. 42, date 25.1.2017). 

Albania has been present in a number of NATO missions, including those that are of strategic 

importance to the European Union such as the NATO Aegean Sea Group set to contribute to 

European efforts to address the migration / refugee crisis (European Comission Albania 2018 

Report). Concerning security measures, several negotiations and agreements have been undertaken to 

implement the agreement on security procedures for the exchange and protection of classified 

information, signed between the EU and Albania in March 2016. 

Institutional actors tasked with approximating legislation in the area of foreign and security policy are 

several. In Albania, the lead working group for Chapter 31 is the Ministry of Foreign Affairs (MFA). 

Other institutions involved include the Ministry of Defense, the Ministry of Internal Affairs, the 

Classified Information Security Directorate, the Council of Ministers, INSTAT and the authority 

responsible for implementing the regime and international agreements in the field of non-proliferation 

of destruction weapons to the extent that is the State Export Control Authority (AKSHE) (Friedrich 

Ebert Foundation for Albania and the Open Society Foundation for Albania, 2016). The authority 

responsible for implementing the regime and international agreements in the field of non-proliferation 

of mass destruction is the State Export Control Authority (AKSHE). In this context, it is added that 

the Ministry of Foreign Affairs of Albania and the Ministry of Defense have sufficient structures to 

be able to participate in the common foreign and security policy and common security and defense 

policy. 
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5. Conclusion  

In conclusion we come to the argument that the process of approximation of Albanian legislation with 

that of the community will be long and tedious. However, in terms of foreign and security policy, 

there are significant developments in favor of a proper adaptation to European legislation. The acquis 

is a legal condition and a necessity for any country interested in integrating into the EU and for any 

field. In the framework of the Common Foreign and Security Policy, Albania has made considerable 

progress on the basis of appropriate legislation and institutional framework. Through the three aspects 

addressed in the study (acquis communautaire and accession process; EU security policies (Common 

Foreign and Security Policy, and Common Security and Defense Policy); and the acts in which 

Albanian legislation adapted to that of the EU in the field of security) the approximation process was 

identified which in general terms we add was relatively good. 
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