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The Causes of Poverty. Theoretical Explanations and Interpretations of 

Poverty 
Valeri Modebadze1 

Abstract 
The aim of this research was to analyze and explain the causes of poverty.  This article offers 

theoretical explanations and interpretations of poverty.  When explaining poverty, particular 
attention is played to theories such as modernization theory, theory of neocolonialism and 
dependency theory.  This article also explains how the industrial revolution managed to reduce 
poverty rate considerably and improved living-conditions of ordinary people.  In pre-industrial 
times, the poverty rate was much higher in the world and almost everyone lived in extreme 
poverty.  Industrial revolution played very important role in the reduction of poverty and created 
vast opportunities for horizonal and vertical mobility. At the same time, it inflicted enormous 
damage on environment and caused the emergence of ecological problems such as air pollution, 
global warming, deforestation, desertification etc.  One of the most acute problems that the 
industrial society is facing is, how to reduce poverty without inflicting damage on the 
environment. 

Keywords:  Poverty, The North-South Gap, Dependency Theory, Theory of Neo-Colonialism, 
Modernization Theory    

Introduction  

There is no single universally accepted definition of poverty.  Different people and different 
nations offer their own definition and interpretation of poverty.   Poverty can be defined as a 
condition when a person is unable to satisfy his or her basic needs.  People’s needs are infinite. 
Famous American psychologist Abraham Maslow developed a hierarchy of needs which is also 
known as Maslow’s hierarchy of needs.  Maslow identified five category of Human needs which 
dictate human behavior.  Those needs are physiological needs, safety needs, love and belonging 
needs, esteem needs, and self-actualization needs.  Maslow’s hierarchy of needs is often 
represented as a pyramid. As you can see on the diagram below, the most basic needs are 
represented at the bottom of the pyramid which are also known as physiological needs.  When we 
mention physiological needs, we have in mind such basic human survival needs as food, water, 
clothes, shelter etc.   According to Maslow humans have to satisfy first the most basic physiological 
needs before they move on to the next level of fulfillment.  Physiological needs must be met first, 
because if a person cannot satisfy his or her basic needs, he or she won’t be able to pursue higher 
levels of intrinsic satisfaction (Kendra Cherry, 2022).   A poor person is an individual who is 
struggling to meet his or her physiological needs because he does not have enough income and 
resources to satisfy his or her basic needs.   Poor people are really struggling to remain in 
homeostasis and do not have enough resources necessary for the optimal functioning of their 
bodies.   

The role of industrial revolution in reducing poverty 

In pre-industrial times, the poverty rate was much higher in the world and almost everyone 
lived in extreme poverty.  Industrial revolution played very important role in the reduction of 
poverty over the last centuries.    As a result of the Industrial Revolution, production shifted from 
homes to enterprises. Since the invention of mass production, production became much more 
efficient. The industrial revolution was accompanied by technological innovations. Technology 
developed at a rapid pace.  After the Industrial Revolution, people were able to produce everything 
faster and better.  With new technologies it was possible to get more crops and as a result more 
food was available to people than during medieval times.  During the medieval times, famines were 
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often widespread in different regions of the world because bad communication and transportation 
systems did not allow people to eradicate famine on time and offer help to those nations that 
experienced food shortages.  But during the age of industrialization new forms of transportation 
and communication systems developed that enabled people to transport food rapidly to those 
regions that experienced famine.  Big factories and companies emerged that started mass 
producing food, goods and products.  Because of the mass production goods became more 
affordable and accessible to people.   More foods and products are available now to people than it 
was the case in the past.  During the medieval times families had to produce themselves all goods 
and products that they needed.  But after the industrial revolution factories could produce items 
cheaper and faster.  As the supply of various products increased considerably, their cost to the 
consumer declined. Factories began producing quality goods and products and the living 
conditions of people started to improve gradually.  

Industrial revolution also created opportunities for horizontal and vertical mobility.   During 
medieval times people were unable to rise in society and change their social status.  The social 
status of the person was fixed and determined by birth. Caste system was widespread in feudal 
societies and individual’s position ins this case system was determined by birth.  Industrial 
revolution created new opportunities for people to climb on social ladder.  Because of the rapid 
development of technology and emergence of mass production, there was a need for skilled and 
educated labor force and as a result people were given a chance to rise in society.  Suddenly, if a 
person possessed adequate skills and knowledge, had a chance to find a good job and climb on 
social ladder.  Little by little a meritocracy was created and the caste system was abolished.  In 
industrial societies people can experience horizontal and vertical mobility and have more chances 
to rise in society:  If a person possesses extraordinary skills and talents  he or she can find a good 
job in industrial society and very quickly improve his or her living conditions.  In industrial society 
people live much better than their ancestors in pre-industrial times.  In industrial society every man 
is the artisan of his own fortune.  This was not the case in the past, in pre-industrial times. For 
instance, a peasant could not change his or her social status and rise on social ladder.  

Industrial revolution created opportunities for horizontal and vertical mobility and reduced 
considerably poverty rate in the world.   However, Industrial revolution also created new problems 
for society.  It inflicted a lot of damage on environment.  Factories and plants began emission od 
gigantic quantities of CO2 and as a result environmental problems emerged such as global 
warming, air pollution, pollution of seas, oceans, lakes and rivers, deforestation, etc.   Living 
conditions of people were improved at the expense of inflicting damage to environment.   Industrial 
society is obsessed with the economic growth without paying enough attention to the ecological 
issues.  Man-made environmental disasters threaten both current and future generations of 
humans, as well as the entire biosphere (Valeri Modebadze, 2021) 

Now, one of the challenges that industrial society is facing is how to reduce poverty without 
inflicting damage to environment.  This is a very problematic issue and requires the 
implementation of stringent environmental reforms.    The industrial society has to invent new 
technology, so called “green technology” that will be less harmful to the environment and that will 
inflict less damage to our ecosystem.  Nowadays, it is very difficult to fight for the defense of  
environment and carry out eco-friendly policies because all this goes against industrial 
development and material well-being of humans.  Mass production of goods and products is 
impossible without the mass consumption of natural resources.  We still don’t know whether or 
not industrial society will manage to reduce poverty in the future without inflicting damage to 
environment.  After the Glasgow Summit the Glasgow Climate Pact was signed and many countries 
undertook an obligation to reduce emissions of CO2 and carry out environmentally friendly 
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policies.  But it will be very difficult for these countries to keep their promises, as they all are very 
much obsessed with the economic growth and industrial development. 

Causes for poverty 

Famous American professor Dr. Thomas Magstadt published a book with the following title 
“Understanding Politics: ideas, institutions and issues”.  In this book he explains why developing 
countries are still poor and what factors hinder their development.  As he states, these countries do 
not have diversified economies and are very much dependent on agriculture.   Excessive 
dependence on agriculture and raw material extraction leads to serious problems.  In some 
developing countries monoculture is widespread.    For instance, Many African countries depend 
on coffee or banana production.  When the price of Banana or coffee falls, then these countries face 
enormous economic problems.  The economy of Ethiopia is very much dependent on coffee 
production, Cuba mainly exports sugar, Honduras produces Bananas.  Some developing countries 
depend on the cultivation of illegal but profitable plants. For instance, peasants in Colombia, Peru 
or Ecuador produce large quantities of cocaine.  Afghanistan is the number one producer of heroin.  
These countries have to make efforts to diversify their economies and educate their workforce 
(Thomas M. Magstadt, 2017).  

 According to the modernization theory Third World Countries are hesitant to embrace 
modernization.  They have poor political culture, poor capital, poor investment and poor 
productivity.  Modernization theory stresses also the importance of effective bureaucracy for 
welfare state development.  According to this theory without an effective bureaucracy, effective 
taxation and administration of complex distributional programs is simply impossible.  But we have 
to take into account the fact that the developing countries often lack effective bureaucracies and 
effective governments.  These countries are often governed by corrupt political elites that only think 
about themselves and appropriate all the resources available to society.  Statistically speaking the 
top 20 poorest countries in the world have the most corrupt governments.  Richest countries in the 
world tend to be the least corrupt countries in the world.   Some African countries are very rich in 
natural resources, but because of the widespread corruption the material wealth is concentrated 
into the hands of the political elite and the vast majority of people lives in extreme poverty.  We can 
take as an example Nigeria, which has enormous oil reserves, but remains poor because of the 
corruption.  In the 1990-s Nigeria had the most corrupt government in the world.  As Dr. Thomas 
Magstadt states in his book: “bribery and extortion had become a way of life in Nigeria, where the 
system of “patronage” (with the military rulers bestowing government jobs and other favors on 
supporters of the regime) produced a bloated, inefficient, irresponsible, and unresponsive 
bureaucracy that absorbed more than 80% of the annual budget. Even today, it is not unusual to 
find petty civil servants sleeping at their desks or asking visitors for cash. Higher-level officials 
routinely inflate the contracts for everything the state procures and embezzle untold sums of 
money” (Thomas M. Magstadt, 2017, pp. 261).   For decades Nigeria’s military rulers plundered the 
country and kept all oil revenues for themselves.   This is the reason why most Nigerians still live in 
poverty.  Corruption is the main hinderance for the development of many developing countries of 
Africa, Asia and Latin America.   

According to the theory of neocolonialism the rich industrialized nations of the North continue 
to exploit poor and underdeveloped countries of the south.   Many European countries kept 
economic, cultural, financial and political ties with their former colonies in Africa, even after these 
countries gained independence in the aftermath of the Second World War.   They continued to 
exploit African countries (Udodilim Nnamdi, 2016).   This view both reflected and fed into notions 
about the existence of an ill-defined North-South conflict.  Rich, industrialized countries of the North 
exploit underdeveloped countries of the South.  Rich countries of the North are the main 
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manufacturers in the world and they extract cheap labor force and natural resources from the 
South.    

According to Thomas Magstadt colonial powers created artificial states in Africa, Asia and Latin 
America without paying attention to historical borders of different ethnicities.   As he states in his 
book “Colonial empires were created without regard to preexisting ethnic identities, territorial 
boundaries, and the like. When the European powers withdrew, they typically created artificial new 
states by stitching together a crazy quilt of incompatible peoples and cultures. (Iraq, Sudan, and 
Nigeria are three prime examples.) Chronic political instability, coups, revolutions, civil wars, and 
even genocide—these are the bitter fruits of colonialism. Simply listing some of the least developed 
countries that have been wracked by conflict in recent years proves the point: Afghanistan, Angola, 
Burma, Burundi, Cambodia, Chad, the Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire), Côte 
d’Ivoire, Ethiopia, Iraq, Liberia, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, and Sri 
Lanka” (Thomas M. Magstadt, 2017, pp 256).  These states, due to the above mentioned reasons, 
still face lots of problems such as political, economic, social instability and frequent ethnic conflicts 
and wars. 

According to the dependency theory third world countries are poor because they were 
ruthlessly exploited by European powers.  The famous German-American sociologist and 
economist Andre Gunder Franc in 1969 published a book with the following title “Latin America: 
underdevelopment of revolution”.  In this book he expresses the idea that Latin America is poor 
because it was exploited and plundered by Spain and Portugal.    Developed nations become reach 
at the expense of poor nations:  They exploit poor nations and use them as a source of cheap raw 
materials and labor.  This exploitative relationship was maintained throughout centuries.  
European powers took all material wealth from their colonies and as result caused the emergence 
of widespread poverty and underdevelopment in Latin American countries (Andre Gunder Frank, 
1969).  According to Andre Gunder Frank this exploitative relationship between North and South 
is still kept today though Western countries domination of international trade.   

International trade rules are rigged in favor of rich nations and multinational companies. Trade 
rules are often unjust and First World favoring trade barriers do not allow poor countries to access 
rich counties markets.   The developed countries of the North force the Third World countries of 
the South to lower trade barriers more and more, but at the same time they erect unfair trade 
barriers to developing world’s exports. The existing trade system does not favor the development 
of the poor countries of the south.  World market remains inaccessible to products which are 
manufactured in developing countries.  The industrialized countries of the North do not show the 
willingness to open markets and reduce trade barriers for the underdeveloped countries of the 
South.  They levy unfair taxes on goods and products made in Third World Counties. Trade rules 
remain beneficial only for the industrialized countries of the North and for powerful multinational 
corporations.  (Valeri Modebadze, 2011).  

Conclusion 

As we have seen above there are various theories in political science that offer us different 
explanations why third world countries remain poor.  When we talk about the causes of poverty, 
we have to mention internal and external causes of poverty.  From internal causes of poverty, we 
could mention factors such as monoculture, lack of diversification of economy, corruption and bad 
government.  When we talk about the external sources of poverty, we should mention factors such 
as exploitation, unfair trade barriers and unfair trade rules, as well as the domination of 
international trade by the countries belonging to the North. 

One of the most challenges that the humankind is facing nowadays is how to reduce poverty 
without inflicting damage on environment.  Industrial revolution inflicted a lot of damage on our 
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planet and caused the emergence of ecological problems.  Therefore, humankind has to invent 
“environmentally friendly technologies,” so called “green technologies” that will be less harmful for 
environemnt and will not cause any damage to the ecosystem.   

Bibliography: 

Andre Gunder Frank  (1969) Latin America: Underdevelopment or Revolution, Essays 
on the development of underdevelopment and the immediate enemy, Monthly 
Review  Press: New York and London.  

Kendra Cherry (2022) Maslow's Hierarchy of Needs, available from World Wide Web: 
https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760  

Thomas M. Magstadt (2017) Understanding Politics:  Ideas, Institutions, and Issues,12th 
edition, The Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS),  Cengage 
Learning : Boston.  

Udodilim Nnamdi (2016) Navigating Nkrumah’s Theory of Neo-colonialism in the 21st 
Century, available from World Wide Web: https://www.e-
ir.info/2016/01/13/navigating-nkrumahs-theory-of-neo-colonialism-in-the-21st-
century/  

Valeri Modebadze (2011) Is Globalization a Source of Prosperity and Progress or the 
Main Cause of Poverty? What has to be done to Reduce Poverty? Journal of Social 
Sciences, 1(1):13-17,2012 ISSN:2233-3878, available from World Wide Web: 
https://jss.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jss/article/view/29   

Valeri Modebadze (2021) The issue of unchecked population growth and its effect on 
environmental degradation, Kutbilim Journal of Social Sciences, Vol.1, No.1 (2021) 
available from World Wide Web: https://kutbilimjournal.org/pdf.php?id=11  

 

 

  

 

 

https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760
https://www.e-ir.info/2016/01/13/navigating-nkrumahs-theory-of-neo-colonialism-in-the-21st-century/
https://www.e-ir.info/2016/01/13/navigating-nkrumahs-theory-of-neo-colonialism-in-the-21st-century/
https://www.e-ir.info/2016/01/13/navigating-nkrumahs-theory-of-neo-colonialism-in-the-21st-century/
https://jss.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jss/article/view/29
https://kutbilimjournal.org/pdf.php?id=11


  
  

6 
 

Antik Yunan Filozofları Platon ve Aristoteles’in Anlayışında Müziğin Ethosu 
 

Bahar SARIBOĞA AKCA1 
 
Özet  
Antik Yunan dünyasında müzik her türlü erdemin kaynağı sayılmış ve özellikle ruhun 

eğitilmesinde büyük etkisi olduğu düşünülmüştür. Bu sayede müzik eğitimine büyük önem 
verilmiştir. Gerek devlet yönetiminde gerekse toplumsal ahlaki boyutta Batı felsefe tarihinin 
milâdı sayılan Sokrates’in öğrencisi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles’in ideal devlet 
anlayışlarınının ve eğitim felsefesinin önemli parçalarından biri de müzik olmuştur. Bu felsefeyi 
ortaya çıkaran olgu ise ideal devlet ideal topluma, ideal toplum ise ideal bireylere ihtiyaç 
duymaktadır anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda insan karakteri üzerinde etkisi olduğu 
düşünülen müziğe ethos öğretisi çerçevesinde ahlaki güç atfedilmiş ve bu noktada müziğin ethosu 
oluşmuştur. Filozoflar ise müziği ethos kavramı çerçevesinde sorgulamışlar ve müzik eğitiminin 
bir sistem içinde verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu çalışmada Platon ve Aristoteles’in 
ethos kavramı çerçevesinde müzik ve müziğin diğer etkenleri olan armoni, ritim, makam ve 
çalgının insan karakteri üzerindeki etkisi ve ahlaki boyutu üzerindeki düşünceleri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, Müzik, Ethos, Felsefe 
 

 

The Ethos of Music in the Understanding of Ancient Greek 
Philosophers Plato and Aristotle 

 
Abstract 
In the ancient Greek world, music was considered the source of all kinds of virtue and it was 

thought to have a great effect especially on the education of the soul. In this way, great importance 
was given to music education. Music has been one of the important parts of the ideal state 
understanding and educational philosophy of Plato, the student of Socrates, and his student 
Aristotle, which is considered the turning point in the history of Western philosophy, both in state 
administration and in the social and moral dimension. The phenomenon that reveals this 
philosophy is based on the understanding that the ideal state needs the ideal society, and the ideal 
society needs ideal individuals. In this context, moral power was attributed to music, which is 
thought to have an impact on human character, within the framework of ethos teaching, and at 
this point, the ethos of music was formed. Philosophers, on the other hand, questioned music 
within the framework of the concept of ethos and argued that music education should be given 
within a system. In this study, Plato and Aristotle's thoughts on music and other factors of music, 
harmony, rhythm, maqam and instrument, on human character and their moral dimension were 
investigated within the framework of the concept of ethos. 

Keywords: Plato, Aristotle, Music, Ethos, Philosophy 

1.Giriş 

Müzik, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Hemen her kültürde müzik hem bir 
eğlence hem de yaşamın çeşitli yönlerini kapsayan bir aktarım işlevi görmüş, sistemli ya da 
sistemsiz bir biçimde gelişmiştir. Geçmişi binlerce yıla uzanan müzik tarihinde Antik Yunan’ın ise 
özel bir yeri ve önemi vardır. Özellikle hem düşünsel hem de kuramsal açıdan müziğin 
günümüzdeki halinin temellerinin atıldığı Antik Yunan’da müzik yaşamın bir parçasıdır. Bunun da 
nedeni müziğin özellikle dini inançlar ve ethos öğretisi bağlamında bir aracı olarak görülmesi 
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esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda müzik, kuramsal ve felsefi açıdan Pisagor, Platon, Aristoteles, 
Damon, Aristoxenus, Plutarkhos, Nicomahos, Philodemos ve Aristides Quintilianus gibi filozofların 
da ilgi alanına girmiştir.  Ancak Antik Yunan’da insan karakterine etki eden müzik ile ilgili Platon ve 
Aristoteles’in görüş ve katkıları sisteme ethos öğretisi bağlamında ivme kazandırmıştır. Platon 
müziğin ruh üzerinde etkilerinin olduğunu bundan dolayı iyi veya kötü müzik ayrımının yapılması 
gerektiğini, öğrencisi Aristoteles ise öğretmeni ile aynı görüşü paylaşarak ayrıca müziğin 
eğitimdeki önemine ve katkılarına dikkat çekmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, ilkçağ filozoflarından Platon ve Aristoteles’in müzik ile ilgili düşüncelerinin 
ideal yurttaş, toplum, devlet ve devletin eğitim sorumluluğu ekseninde tartışılmasıdır. Çalışma 
literatür taraması ile sınırlı olmakla birlikte ele alınan konu oldukça derinliği olan ve çok boyutlu 
kavramları içermektedir. Bundan dolayı yapılan açıklamalar özet niteliğinde olup bu duru 
çalışmanın sınırlılığını teşkil etmektedir. 

2. Ethos Kavramı Üzerine 

Ethos kavramı genel anlamda karakter, huy, davranış anlamlarını taşımaktadır. Baba’ya göre 
“Antik Yunanca’da yaşam yeri anlamı taşıyan ethos, yaşam yolunun alışkanlıklara dayalı olarak 
yürünmesi anlamında kullanılmıştır (2018: 207). 

İsababayeva, Antik Yunan’da müzik ve diğer sanatsal gelişmelerde “ethos” kavramının özel bir 
yeri olduğunu ifade eder. Bu anlamda Antik Yunan felsefecileri müziği etiğin en önemli araçlarından 
biri olarak görmüş ve müziğin etik etkisini inceleyen ethos kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun 
temelinde ise müziğin etkisinin ne denli kuvvetli olduğuna dair güçlü farkındalık yatmakta 
olduğunu açıklar (2013:15). Tardu, müziğin ethos öğretisine etkisini şu şekilde ifade eder: 

“Antik Yunan’da ethos öğretisi, müziğe, ahlaksal güç atfeder ve müziğin karakter 
üzerinde etkisi olduğunu iddia eder. Antik Yunan müziği, toplumun her alanına sızmış 
tüm sanatlarla ilişkili olduğundan, ethos öğretisi doğmuştur. Antik Yunan’da müziğin 
karakteri olan “müziğin ethosu”, insan karakterine etkisi bakımından incelenmiş; 
ahlaksal değerleri, ritim gibi ölçüsel yapılara uyarlayan Yunanlı düşünür Damon, 
ethosun müzik alanına girmesine öncülük etmiştir. Damoncu ethos, dansın ve şarkının 
ruhun hareketlerinden doğan bir sonuç olduğunu ileri sürer. Antik Yunan’da ethosun 
neredeyse her şeyi bir yorumlama yaklaşımı haline gelmesi bir yana müzik alanında 
en güçlü ve etkili katısı; özgür ve güzel şarkıların ve dansların, bir ruh hali yarattığı 
inancının yerleşmesidir. Bu inanç güçlendikçe ve geliştikçe Antik Yunan’da müzik de 
gelişmiş ve güçlenmiştir. Bu süreç kendini besleyen bir döngüye dönüşmüştür. Çünkü 
Damon’un ethosuna göre şarkılar ve danslar özgür, güzel, emek verilmemiş ve yoğun 
değilse insanın ruh hali de kötü olacaktır” (Tardu, 2014,:23). 

Platon’un ethosu, müzik ile insanın iyilik kavramı çerçevesinde toplumun ideal ölçülerde 
uyumlulaştırılması hedefine dönük bir politik düşüncedir. Aristoteles’in ethos kavramı aşağı yukarı 
hocası Platon’daki gibidir. Öncelikle Platon’un öğretisini onaylamaktadır. Fakat yenilik olarak bu 
kavrama kazandırdığı bazı özellikler şu noktalarda toplanmaktadır. Birinci olarak, Aristoteles’in 
ethosu dünyevidir ve dini karakteri hiç yoktur. Diğer yandan Aristoteles müzikte zevk unsurunu 
reddetmemekte hatta olması gerektiğini düşünmektedir (İsababayeva, 2013:15). Platon ve 
Aristoteles felsefi düşüncelerini söz, çalgı, mod, armoni ve ritm gibi başlıca müzik öğelerini müziğin 
ethosu çerçevesinde değerlendirmiştir.  

3. Platon’un Anlayışında Müziğin Ethosu 

Platon’daki ethos öğretisi, en iyiye ulaşma üzerine şekillenmiştir. Bu bağlamda Platon, beden 
eğitimi için jimnastik, ruhun eğitimi için ise müzik eğitiminin ideal devlet, ideal toplum ve yurttaş 
konusunda iyiye ulaşmanın araçları olarak görmüştür. Platon’un devlet anlayışı ise ahlak anlayışını 
hayata geçirmenin politik bir aracıdır.  Schoen-Nazzaro’ya göre Platon, müziğin ruh üzerinde ya iyi 
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ya da kötü bir etkisi olduğuna inanmıştır. Platon, müziğin bir uyum vektörü olduğunu aksiyomatik 
olarak kabul ederken, müziğin, tüm sanatlar gibi, doğayı taklit ettiğini ve kopyaladığını, insan 
ruhunun gelişimini tamamladığını düşünmüştür. Ona göre eğitim sürecinde müzik, insanın 
yaşamla bütünleşmesinde bir araçtır. Çünkü müziğin kazandırdığı ritim ve uyum, ruhun özünün 
kendi yolu bulabilmesinde, duygularını geliştirebilmesinde, kendini ifade edebilmesinde bir rehber 
ve yol göstericidir (1978: 262). Platon’un müzik konusundaki düşüncelerini kendi sözleri ile 
özetlemek mümkündür; “müzik ahlaki bir yasadır, evrene ruh, akla kanat, hayal gücüne uçuş, 
hayata neşe ve her şeye çekicilik verir” (Mbaegbu, 2015: 183). Platon, müzik veya başka herhangi 
bir sanat dalında (özellikle şiirde) Devlet adlı kitabında belirttiği gibi vatandaşların aldatılmasını, 
kandırılması ve gerçek olmayan şeylerle onların zihinlerinin doldurulmasına karşıdır. Zihinde; 
müziğin yarattığı estetik (ethosa da bu noktada atıf vardır), saflık ve hoşluk olmalıdır. Eğer müzik 
sadece safsa, gereksiz şeylerden arındırılmışsa gerçeği destekliyorsa güzeldir (France Musique, 
2017). 

Platon, iyi insan ve iyi toplum için bireylerin eğitimi ve bu eğitimin ruhsal ve bedensel yönlerden 
ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Ruhsal gelişim için müzik, bedensel gelişim için ise spor 
eğitiminin ideal olacağı düşüncesinde olmuştur. Platon, buna yönelik düşüncesini şu şekilde ifade 
etmiştir: “Şimdi bu yetiştirme nasıl olacak? Öteden beri sürüp gelen yetiştirme yolundan daha 
iyisini bulmak zordur. Bu yolsa, beden için idman, ruh için müziktir” (Platon, 2010: 65). 

Platon’un müziğe bakışı tamamen eğitim çerçevesindedir. Platon, müziği ethos çerçevede ölçülü 
ve dengeli olduğu sürece sahiplenmiştir. Ayrıca müziğe dair olumsuz bir bakış sergilediği noktalar 
da bulunmaktadır. Bu bağlamda önemli olan insan zihnini olumlu yönde yani iyi insan olma 
yolunda etkileyen müziği seçmektir. Bu çerçevede de uygun olan makamları seçmek ve eğitimde 
kullanmak son derece önemlidir. Makamların ethosu çerçevesinde Platon’a göre makbul olanlar 
cesaret, ölçü, denge sağlayan Dor ve Frigyan’dır. Ionia ve Lydia gibi makamlar ise insanda gevşeklik, 
sarhoşluk, tembellik ve kontrolsüz duygu değişimleri yarattığı için yasaklanmalıdır. Platon, 
Devlet’inde makamlara ilişkin görüşlerini şu sözleriyle desteklemek yerinde olacaktır:  

“Madem müzikten anlarsın, söyle bakalım, hüzünlü sözlere uyan makamlar 
hangileridir? - Karışık Lydıa, uzun Lydia makamları ve benzerleri. - Bu makamları 
atmayalım mı? Değil erkeklere, aklı başmda kadmlara bile zarar verir bu makamlar. - 
Çok doğru. - Biz bekçilerimizin sarhoş, gevşek, tembel olmalarını da istemiyoruz. - 
Nasıl isteriz? - Peki, makamlar arasmda gevşek olanlar ve içki sofrasına yakışanlar 
hangileridir? - Çözük denilen Ionia ve Lydia makamları. Bunlar, savaşacak insanların 
ağızlarına yakışır mı sence? - Yakışmaz, olsa olsa Dor ve Phrygia makamlarını alabiliriz. 
- Makamlardan anlamam, ama öyle bir makam alalım ki, savaşta ya da zor karşısında 
kalan, yaralanan, yenilen, ölümle karşı karşıya gelen ve her türlü mutsuzluk içinde 
kaderine kafa tutabilen bir adamın yiğitçe davranışına uysun. Bize bir başka makam 
daha lazım ki, barış içindeki yaşayışımıza, giriştiğimiz işleri başarmak için, zor 
kullanmadan, serbestçe yaptıklarımıza uysun. Barışta ne yapar bu insan? Bir dostuna 
öğüt verir, Tanrıya yalvarır, birine yol gösterir, kızar, sitem eder; ya da kendisine bir 
başkası yalvarır, öğüt verir, yol gösterir; o da denileni yapar, sonunda giriştiği işi 
başarır. Başardığı zaman da gurura kapılmaz, ölçülü, akıllı ve uslu davranır. Olan biteni 
hoş görür. İşte biri sert, öteki yumuşak bu iki makam, iyi günde olsun, kötü günde 
olsun, aklı başında ve yiğit insanların sesine uyacak olan bu iki makam bize yeter. - 
Kalmasını istediğin makamlar, demin söylediğim makamlar” (Platon, 2010: 90). 

Platon’un Devlet kitabındaki diyalogların temelinde iyi toplum ve insanın mutluluğunu 
sağlayacak bir düzen vardır. Düzen ise öncelikle insanın iç dünyasında gerçekleştirmesi gereken bir 
husustur. İnsanların iç dünyalarındaki düzeni, ölçülülüğü ve nizamı sağlayacak en önemli araç ise 
müzik eğitimidir. Ancak müzik eğitiminde iyi müzikle düzen sağlanabildiği gibi kötü müzikle de 
kolayca bozulabilir. Bu sebeple makam, çalgı, ritm ve söz konusunda belirli sınırlar konulmuştur. 
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Müziğin eğitim amacından saptırılıp sanatsal ve ustalıklı bir seviyeye evrilmesi düzen açısından son 
derece tehlikelidir. Platon bu konudaki düşüncesini şu şekilde ifade eder: 

“Müzikte yeni bir çeşidin doğması kaçınılacak bir şeydir. Bununla her şey tehlikeye 
girer. Damon’un dediği, benim de inandığım gibi, müzikte yol değişti mi, devletin 
anayasası temelinden sarsılır. …Kanuna saygısızlık buradan başlayıp yavaş yavaş 
gelenek, göreneklerimize sızıyor, sonra daha da güçlenerek insanlar arasındaki 
davranışlara geçiyor, oradan da küstahça devletin anayasasına” (Platon, 2010: 122). 

Platon’da müziğin ideal insanı yaratma konusundaki gücünden yararlanılması istenildiğinden 
dolayı, ideal insanın iç dünyasındaki düzeni, ölçülülüğü ve dengeyi bozacak unsurlardan 
kaçınılması önerilmiştir.  Bu durum çalgıların ethosu özelinde de kendini göstermiştir. Örneğin 
üflemeli çalgı olan çift borulu aulos, sakıncalı görülmüş ve amaca daha iyi hizmet edeceği düşünülen 
lir ve kithara gibi telli çalgılara onay verilmiştir. Platon’un bu düşüncesinin temelinde Dionysos 
anlayışının karşısında olması da yatar. Bu anlayış Yunanistan’a Anadolu’dan gelmiş, tutku ve ilhanı 
temsil etmiş olup akıl ve gücü temsil eden Apollon’un karşısında bir konumdadır. Bu çerçevede, 
aulos çalgısı da bir Anadolu çalgısı olduğu için ve insandaki coşku ve duyguyu yüksek kabiliyette 
ifade edebildiği için uygun görülmez. Platon, çalgıların ethosuna dair düşüncelerini Glaukon ile olan 
diyaloğunda şu şekilde ifade etmiştir: 

“Flauta en çok sesi olan, bütün makamları çalabilen bir sazdır. Telli sazlar da onun bir 
taklididir, değil mi? - Öyledir.…Öyleyse geriye lyra, kithara kalıyor. Bunlar şehrimize 
girebilir. Kırlarda da çobanlar kaval çalabilir….Evet, söyledikleriniz bizi buna 
götürüyor. - A dostum, bunu yapmakla yeni bir şey yapmış da olmuyoruz. Apollon ve 
onun çalgılarına Marsyas’tan ve çalgılarından daha üstün bir yer vermiş oluyoruz” 
(Platon, 2010: 91). 

4. Aristoteles’in Anlayışında Müziğin Ethosu 

Aristoteles müziğe yaklaşımını insan davranışı üzerindeki etkisi üzerinden 
değerlendirmektedir. Bunu da taklit (mimemis) öğesiyle açıklar. Tardu, Aristoteles’in Poetika adlı 
eserinde, müziğin, nezaket, öfke, cesaret, ölçülülük gibi duyguların ve bunların karşıtlarının taklidi 
(mimesis) olduğunu belirtmektedir (2014: 37). Aristoteles, müziğin gerekliliği konusunda Platon’la 
aynı görüştedir ancak Platon kadar ısrarcı değildir. Çünkü ona göre müzik, kuşkusuz akıl ve ruh 
sağlığının gelişmesi ve korunmasında tartışmasız yararlıdır ancak aynı zamanda boş zaman 
uğraşısı ve vakit geçirme aracıdır (Stamou, 2002: 9). Aristoteles’in müziğin eğitim ve kaliteli vakit 
geçirme özelliklerine temas eden düşüncelerini Politika adlı kitabında şu şekilde 
değerlendirmektedir: 

                “…Bugün çoğu kimseler, müzikle verdiği haz için ilgileniyorlar; ama bazıları da 
doğanın kendisi, sık sık söylendiği üzere, insanların yalnızca iyi çalışmalarını değil, 
aynı zamanda incelikli bir boş zaman yaşamı sürmeye uygun olmalarını da amaçladığı 
için, müzik eğitimde temel bir nitelik taşır diyorlar. Ve bu ikincisi, bir kez daha 
tekrarlayalım, bütün sorunun özüdür.…geçmişte insanlar müziği eğitim programının 
bir parçası yapmışlardır: Zorunlu olduğu için değil, çünkü müzik o kategoride yer 
almaz; okuma yazma bilgisinin bir işe ya da yönetime, incelemeye ve birçok yurttaşlık 
etkinliklerine faydalı oluşu ya da bir çizim bilgisinin sanatçıların yapıtlarını daha iyi 
değerlendirmek bakımından işe yarayışı yahut jimnastiğin sağlık ve güç kazandırışı 
gibi faydalı olduğu için de değil; çünkü müziğin bunların hiç birini sağlamadığını 
görüyoruz. Geriye bir tek amaç kalıyor — boş zaman için bir uğraş olması; açıktır ki, 
onu özgür insanlara yakışan bir uğraş sayarak, müziği eğitime sokmalarının nedeni 
budur…” (Aristoteles, 1975: 235). 

Aristoteles de Platon gibi müzik ve jimnastiğin beden ve insan karakteri üzerindeki etkisini 
savunmuştur. Bunu şu şekilde ifade etmiştir: 
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…Acaba, tıpkı jimnastiğin belli bir türde bir vücut meydana getirmesi gibi, müziği de 
daha çok karakter üstünde etki yapabilen ve böylelikle, doğru bir eleştirici 
değerlendirme alışkanlığına sahip insanlar meydana getirmeye yetenekli bir iyilik 
uyarıcısı saymamız gerekmez mi? Üçüncü olarak da, müziğin hiç kuşkusuz akıllıca ve 
zevkce gelişkin bir biçimde vakit geçirmeye katkısı vardır….(Aristoteles, 1975: 238). 

Aristoteles, Platon’un düşüncesinin aksine müziği bir eğitim aracı olması dışında eğlence 
gözüyle bakılmasında da herhangi bir sakınca olmadığını ifade etmiş, müziği bir haz ve keyif 
nesnesi olarak görmüştür. Aristoteles’in müzik zevkinin zararsızlığına dair düşüncesi ise şu 
şekildedir: 

Müziğin ister salt çalgı ile yapılsın, ister yanı sıra şarkı da söylensin, en hoş ve en zevkli 
şeylerden- biri olduğunu hepimiz kabul ederiz; öyle ki, çocuklara öğretilmesi gerektiği 
yalnızca bu olgudan çıkartılabilir. Çünkü zevkli ve zararsız olan şeyler, yalnızca izlenen 
amaca değil, yolda dinlenmeye de haklı olarak girer.…Bütün bunlardan, müziğin 
gerçekten belli zihin halleri yaratma gücü olduğu anlaşılıyor; bu doğruysa, o zaman 
belli ki, eğitime uygulanmalı, gençler müzik eğitimi görmeli ve müzikle 
eğitilmelidir…”(Aristoteles, 1975, 242). 

Aristoteles çalgıların ethosu konusunda ise Platon gibi müzik eğitiminde aulos türü üflemeli 
çalgıları ahlaka uygun olmayan, kışkırtıcı etki yarattığı ve konuşma yetisine engel olduğu 
düşüncesini ileri sürerek bu çalgıların zararlı olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Platon’dan farklı 
olarak çalınması ustalık gerektiren kithara ve benzeri çalgıların da yasaklanması gerektiğini ileri 
sürmektedir. Filozofun bu görüşlerinin temeli öğrencilerin iyi bir müzik dinleyicisi olma ve 
eğitimlerine yararlı olacak çalgıların olması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Ancak bu 
çalgılar eğitim dışında eğlence için kullanılabilir. Ancak lir çalgısına onay vermektedir. Aristoteles’in 
ifadeleriyle bu açıklama şu şekilde netlik kazanmaktadır: 

“…Eğitime üflemeli çalgıların ya da kithara ve benzerleri gibi bir profesyonel ustalığı 
gerektirenlerin sokulmasına izin vermemeli, öğrencilere onları yalnız iyi müzik 
dinleyicisi yapacak ve genel olarak eğitimlerine yararlı olacak çalgılar 
kullandırmalıyız. Üstelik, üflemeli çalgılar ahlaka uygun araçlar değildir, daha çok 
kışkırtıcı bir etki yaratırlar; onun için, bunların kullanılması, zihinsel bir etki yapmak 
değil, heyecan duygularını doyurmak istendiği durumlarla sınırlanmalıdır. Eğitim 
yönünden sakıncalarına şunu da ekleyebiliriz ki, üflemeli çalgılar çalmak, kişinin 
konuşma yetisini kullanmasına da engel olur. Daha eskiden izin verilmesine karşın, 
bizden öncekiler, bu nedenlerle yukarı-smıf gençlerinin üflemeli çalgılar çalmalarını 
yasaklamakta haklıydılar…”(Aristoteles, 1975: 242). 

Aristoteles’in Platon’dan ayrıldığı bir diğer nokta da Platon’un aksine Aristoteles’in Frigyan 
makamına onay vermeyişidir. Aristoteles, Frigyan makamının da tıpkı üflemeli çalgılar gibi 
Dionysoscu anlayışa uygun olduğu, insanı tutkuya sevk ettiği düşüncesindedir. Bu sebeple Dor 
makamı ile aynı kefeye konulmasını uygun bulmaz. 

“…Sokrates’in Devlet’te üflemeli çalgıların kullanılmasını bütün bütün yasaklarken, bir 
Phryg makamını ayırıp Dor makamına eklemiş olması hayıflanılacak bir şeydir. Oysa, 
uyumlar arasında Phryg makamının etkisi, tıpkı üflemeli çalgıların bütün müzik 
araçları arasındaki etkisi gibidir: Her ikisi de insanları kışkırtır ve duyguları 
coştururlar. Şarkı sözü olarak yazılan şiirler bu dediğimizin doğruluğunu 
kanıtlamaktadır. Dionysoscu ve benzeri şiirlerin uyandırdığı duygular, müzik 
araçlarından en çok üflemeli çalgılara uyar ve bu gibi şiirler, kendine yakışan anlatımı 
Phryg makamında bestelenmiş melodilerde bulurlar.  Fakat Dor makamının 
makamların en oturaklısı ve taşıdığı ahlaki niteliğin de erkekçe bir nitelik olduğu 
üstünde herkes anlaşmaktadır” (Aristoteles, 1975: 246). 
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6. Sonuç 

Platon ve Aristoteles felsefe dünyasının iki önemli Antik çağ filozofu olarak gerek yaşadıkları 
çağı gerekse kendilerinden sonra gelen düşünce dünyasını derinden etkilemiştir. Antik Yunan’da 
müzik yaşamın bir parçası olarak görülmüş ve genellikle de dini inançların desteği ile sürekli olarak 
gelişmiştir. Sosyal yaşam, kişiler arası ilişkiler, politika, kahramanlık, destan, zafer vb. gibi 
gelişmeler hakkında müzik taşıyıcı bir unsur olarak görülmüştür. Yaşamda müziğin bu denli yer 
bulması Antik Yunan’ı müzik merkezi ve kaynağı haline getirmiştir. Diğer yandan Antik Yunan’da 
müzik Platon ve Aristoteles gibi büyük felsefecilerin de önem verdiği bir alandır. Platon müziğin 
insan gelişiminde, karakterinde ve ruhsal aydınlanmasında çok önemli bir yerde olduğunu, 
Aristoteles ise müziğin özellikle eğitim alanında işlevselliği üzerinde durmuştur. Tüm bunlar ethos 
öğretisi çerçevesinde irdelenmiştir. Tek amaç ise düzenli, iyi, mutlu bir insan karakterini 
tasarlamak ve bu şekilde ideal yurttaş, ideal toplum, ideal yönetici ve ideal devlet anlayışına 
ulaşmaktır. Tüm bunlara bütüncül olarak bakıldığında düzenli, uyumlu müziğin günümüze uzanan 
yolcuğunda Antik Yunan’da temellendirilen yapıların önemi anlaşılmaktadır. 
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A Comperative Study of Instagram Pages of Two Leading Turkish 

Museums:Topkapı Museum and Sakıp Sabancı Museum 
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Abstract  
As the competition between the museums increase, tools like digital marketing are used to 

attract the stakeholders and increase museum attendance. By their nature, museums cannot be 
managed like regular consumer or industrial brands but there are areas where strategic moves 
can be made such as social communication. An important tool in this area is the social media 
where different means exist including Facebook, Instagram, Twitter and museums thrive to 
attract visitors and stay close to other stakeholders using social media. Playing a major role in 
tourism markets as well as cultural and educational areas, museums follow the developments in 
social media and adapt to changing environments. Different methods exist for the classification of 
museums and for this study institutional classification of museums, namely State versus Private 
museums were considered and compared. In Turkey, as Topkapı Museum is one of the most 
visited museums among state museums, whereas Sakıp Sabancı Museum is among the most 
visited private ones, Instagram pages of these museums were taken into consideration. This study 
analyzes @topkapi_sarayi and @sakipsabancimuzesi Instagram pages, compares them in terms 
of number of followers, posts, topics, views/likes, comments and other content. The analysis is 
made for the whole year 2021 coverage of each page. Content analysis technique has been applied 
as the research technique for the study. The data has been analysed and recorded between 
January 03, 2022 and January 20, 2022. As of the end of the recording period, Sakıp Sabancı 
Museum has approximately 196.000 followers versus Topkapı Museum has approximately 
37.100 followers. The results indicate that Sakıp Sabancı Museum is much more active in terms of 
number of posts (337 versus 68 posts) and variety of topics shared (24 versus 8). Thus the result 
is reflected in the total number of Views/Likes/Comments; that is 570.855 Views/Likes and 2872 
Comments for Sakıp Sabancı Museum and 137.052 Views/Likes and 674 Comments for Topkapı 
Museum. The study also points out some suggestions to improve Instagram Page quality, content 
and attract new followers for the museums. 

Keywords: Museum, Social media, Instagram, @topkapi_sarayi, @sakipsabancimuzesi 
 

Türkiye'nin Önde Gelen İki Müzesinin Instagram Sayfalarının 
Karşılaştırmalı Çalışması: Topkapı Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi 

Özet 
Müzeler arasındaki rekabetin gitgide arttığı günümüz pazarlarında paydaşları çekmek ve müze 

ziyaretlerini artırmak için dijital pazarlama gibi güncel araçlar kullanılmaktadır. Müzeler doğası 
gereği sıradan tüketici veya endüstriyel markalar gibi yönetilemez ancak sosyal iletişim araçları 
gibi stratejik hamlelerin yapılabileceği alanlar pazarlama ekiplerine hizmet etmektedir. Facebook, 
Instagram, Twitter gibi farklı araçların bulunduğu sosyal medya ortamlarında her geçen gün daha 
da aktif olan müzeler, ziyaretçileri çekmek ve tüm paydaşlara yakın kalmak için uğraş vermekte, 
kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra turizm pazarlarında da önemli bir rol oynamakta, sosyal 
medyadaki gelişmeleri takip etmekte ve değişen ortamlara uyum sağlamaktadır. 

                                                             
1 Prof. Dr., T.C. Maltepe Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 
zaferkesebir@maltepe.edu.tr 
2 T.C. Maltepe Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, deniz_oncu@hotmail.com 
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Müzelerin sınıflandırılması için farklı yöntemler kullanılmakla birlikte, bu araştırma için 
"Kurumsal Yapılarına Göre Müzeler" sınıflandırmasına göre Devlet Müzeleri ve Özel Müzeler ele 
alınmıştır. Türkiye'de Topkapı Müzesi en çok ziyaret edilen devlet müzeleri arasında, Sakıp 
Sabancı Müzesi ise en çok ziyaret edilen özel müzeler arasında yer aldığından bu müzelerin 
Instagram sayfaları dikkate alınmıştır. 

Bu araştırmada @topkapi_sarayi ve @sakipsabancimuzesi Instagram sayfaları analiz 
edilmekte, sayfalar takipçi sayısı, gönderi sayısı, konu içerikleri, konu sayısı, 
görüntülenme/beğeni sayısı, yorum sayısı açısından karşılaştırılmaktadır. Analiz, her sayfanın 
2021 yılı içeriği için yapılmıştır. Araştırma tekniği olarak içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 
Veriler 03 Ocak 2022 ile 20 Ocak 2022 tarihleri arasında analiz edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. 
Kayıt dönemi sonu itibariyle Sakıp Sabancı Müzesi'nin yaklaşık 196.000, Topkapı Müzesi'nin ise 
yaklaşık 37.100 takipçisi bulunmaktadır. Sonuçlar, Sakıp Sabancı Müzesi'nin gönderi sayısı 
(337'ye karşı 68 gönderi) ve paylaşılan konu çeşitliliği (24'e karşı 8 konu) açısından çok daha aktif 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, toplam Görüntülenme/Beğeni/Yorum sayısına yansıyarak Sakıp 
Sabancı Müzesi için 570.855 Görüntülenme/Beğeni ve 2872 Yorum; Topkapı Müzesi için ise 
37.052 Görüntülenme/Beğeni ve 674 Yorum olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucundan 
hareketle Instagram Sayfa kalitesi ve içeriğini iyileştirmenin yanı sıra yeni takipçiler kazanmak 
için bazı önerilere dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Sosyal medya, Instagram, @topkapi_sarayi, @sakipsabancimuzesi 

Introduction  

As the discussions are going on to what extend marketing concepts apply to museums, 
stakeholders of museums keep on working on projects to upgrade their museums' image, attract 
new visitors as well as maintaining the existing ones. Although the tangible elements of a brand 
such as packaging would not directly apply to museum branding, intangible elements, defined as 
the experience consumers share with the brand as well as the relationship they have with the 
brand, seem to be applicable. Today, museums are setting their goals, involving in strategic 
planning and marketing to achieve greater visibility, enlarge their offerings, develop a broader 
audience, and raise income (Kotler and Kotler, 2000).  

The dynamic development of modern society and new technologies help marketing 
communication to play a leading role for the marketing of museums (Macalik, 2018). The purpose 
of museums is not only to protect, preserve and protect the cultural and historical heritage. In order 
to survive in the developing and changing environment, museums have to apply modern methods 
of marketing and update technology (Cengiz, 2006.) Museums need to generate sufficient levels of 
visitor income to survive and compete with other providers for these visitors (Cole, 2008) thus they 
are becoming increasingly market-oriented, rather than service/product -oriented while paying 
greater attention to the wishes and needs of their customers (Del Chiappa, Andreu and Gallarza, 
2014). In summary, museums have gradually acquired visitor-based roles instead of product- 
based roles (Sheng and Chen, 2012).   

The concept of "prosumer" that combines the concepts of "producer" and "consumer"  explains 
us that the consumer is no longer passive but is involved actively in the production process of ideas, 
services and products (Ritzer, 2015). In this context, social media allows individuals to participate 
in different platforms and produce content as a prosumer, even though they are not experts in 
technology (Singh, Bebi and Gulati, 2011). Marketing experts of museums also use these platforms 
in creating, developing and marketing their brands. The museums have a wide range of 
stakeholders, containing citizens, government, visitors and these stakeholders are prosumers of the 
museum brands.  

Another important point is that the more we socialise through social media, the more we prefer 
tailor-made services or products. As all the companies do, museums produce more personalised 
goods and services using the "big data" analytics (Kotler, Kartajaya and Setiawan, 2019). Since the 
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late 1980s, there has been increasing pressure on museums to widen their appeal in order to attract 
larger and more diverse audiences (Goulding, 2000). Museums having a visitor-oriented approach 
are in the process of producing an immersive visitor experience using new technologies, creative 
ideas from digital games and gamification techniques that proved to be successful in other domains 
(Nechita, 2014). 

In this study, @topkapi_sarayi and @sakipsabancimuzesi Instagram pages were compared in 
terms of number of followers, posts, topics, views/likes and comments. The analysis has been done 
for the data between Jan 01, 2021 and Dec 31, 2021 and has been coded between January 03, 2022 
and January 20, 2022. Content analysis technique has been applied as the research technique for 
the study. As stated by Stone et.al., “Content analysis is any research technique for making 
inferences by systematically and objectively identifying specified characteristics within text” (Lac, 
2016). 

The questions that were searched in @topkapi_sarayi and @sakipsabancimuzesi Instagram 
pages for the year 2021 are:  

RQ1:  What is the total number of followers? 

RQ2:  What is the total number of posts?  

RQ3: How many topics have been covered?  

RQ4: What are the topics covered?  

RQ5: How many times has each topic been covered?  

RQ6: Which topics are viewed/liked most by followers? 

RQ7: Which topics are viewed/liked least by followers? 

RQ8: Which posts are viewed/liked most by followers? 

RQ9: Which posts are viewed/liked least by followers? 

RQ10: What is the difference between Topkapı Palace and Sakıp Sabancı Museum in terms of 
total number of posts? 

RQ11: What is the difference between Topkapı Palace and Sakıp Sabancı Museum in terms 
number of topics covered? 

RQ12: What is the difference between Topkapı Palace and Sakıp Sabancı Museum in terms of 
number of views/likes? 

Following the results of the content analysis, the study will also point out some suggestions to 
improve Museums' Instagram Page quality, content and attract new followers for the museums. 

Museums and Their Historical Development in Turkey: 

According to mythological philosophy, natural and artistic wonders are the mirrors of God 
(Artun, 2018). The word "Museum" is derived from the Greek word "Mouseion" which means "the 
thinking place or temple of muses" (Dıvrak, 2019). The International Council of Museums defines a 
museum as “a non-profit-making, permanent institution in the service of society and its 
development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 
exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their 
environment” (Packer and Ballantyne, 2002). Museums are institutions open to the public that 
research, collect, preserve, share and exhibit information on materials related to people and the 
environment they live in, carry out studies for examination, education and enjoyment, aiming at 
sustainability rather than profitability. Museums and exhibitions are an important part of the 
hospitality industry (Gofman, Howard Moskowitz, and Mets, 2011). The science that includes the 
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technical information necessary for the exhibition, preservation and protection of the works in 
museums is called "Museology". 

The functions of museums can be grouped into 3 headings as conservation, research and 
communication (Ayaokur, 2014). A more detailed classification could be as follows: 

 Collection: Museums collect works related to the areas they serve through purchase, 
donation and exchange. The collections of the museums are determined in line with the 
goals and objectives set by the administration, and their collection functions are carried 
out. 

 Documentation: Museums create archives about the inventories that make up their 
collections, record them and order them systematically. 

 Exhibition: One of the most important functions of museums is the exhibition of 
collections. The works are exhibited in a way that the visitors perceive most 
appropriately, providing the necessary atmosphere and information. 

 Conservation: Repairing and maintaining the artifacts in the warehouses and 
protecting the exhibits are among the indispensable functions of museums. In addition 
to the physical preservation of the artifacts, museums work to transfer them to future 
generations with the help of information technologies. 

 Education: Museums take part in educating target audiences about the values they 
embody. Activities such as games, dramas, workshops and discussion sessions can be 
held within the scope of education in museums. Museums, with their libraries, 
exhibitions, meetings, multifunctional halls and workshops, open spaces, are places that 
teach while entertaining. 

 Research: Museums investigate the sources of their inventories, examine the cultural 
and technological phenomena in the background, based on this information, and share 
the results of these researches with their target audiences. 

 Communication: Museums that can establish sustainable communication with their 
internal and external environments are defined as “communication-oriented 
museums”. Museums continue their communication studies by determining their goals 
and strategies and taking today's modern technological developments behind them. 
https://www.akbanksanat.com/program/muzecilik-seminerleri-iletisim-odakli-
muzeler 

The first museum in Turkey, in accordance with its current definition, was established in 1846 
with the order of Sultan Abdülmecid, including the collection of some ancient artifacts and old 
weapons in the Hagia Eirene Church (Özkasim and Ögel, 2005).  The museum which was closed in 
1871 was reopened in 1880 with various arrangements and new objects. Osman Hamdi Bey 
(1842-1910), painter and the founder of Turkish museology, was brought to the management of 
the museum in 1881. 

During the period of Osman Hamdi Bey, who constituted the Turkish museology period before 
the Republic, today's Archeology Museum was established, and the "Asar-ı Atika Regulation" was 
reorganized in 1906, preventing the export of ancient pieces outside the empire. Followingly, 
Thessaloniki, Sivas, Bursa and Konya antiquities warehouses and city museums were established. 
In addition to the establishment of museum buildings, Osman Hamdi Bey pioneered research in the 
field of museology. Many sarcophagi and ancient pieces, especially the Alexander sarcophagus, 
which were excavated in Sidon (Lebanon) in 1888, were brought to Istanbul.  
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In the field of museology the first publication in Ottoman period was the scientific catalog of the 
Istanbul Archeology Museum. Osman Hamdi Bey also pioneered the establishment of the "Mekteb-
i Sanayi-i Nefise-i Şahane" Fine Arts Academy and served as its first director (1883). When Osman 
Hamdi Bey died in 1910, his brother and assistant Halil Ethem were appointed as the museum 
director. Halil Ethem contributed to the development of museums in Anatolia until 1931 and during 
his reign the Museum of Ancient Oriental Works was established (1918), the Topkapi Palace 
pavilions were arranged.  Evkaf Museum, which was established in 1914, was reopened as the 
Museum of Turkish-Islamic Works in 1924. 

Since the 1920s, Mustafa Kemal Atatürk led important steps to be taken for the development of 
Turkish Museology. One of the important legal steps taken in the field of museology during the 
Atatürk period was the "Instruction on Museums and Âsar-ı Âtika" published in 1922, which 
explained the duties and responsibilities of museum directors and officials, and requested the 
compilation, inventory, preservation and establishment of new museums related to archeology and 
ethnology. Many new museums were established during the Atatürk period, and innovations were 
brought to the museums that were opened before. Some of these museums are Ankara National 
Museum and Ethnography Museum, Hittite Museum, Kurşun Han and Anatolian Civilizations 
Museum. 

With the Decree of the Council of Ministers taken for the repair, arrangement and opening of 
Topkapı Palace as a museum, Topkapı Palace was connected to the Ministry of National Education 
to be opened to visitors as a museum, and its restoration project started immediately. The 
restoration of the palace, the inventory and display of its belongings took years. In 1927, a part of 
the palace was opened to visitors. Atatürk visited the Mevlana Tomb and Dervish Lodge, which was 
turned into a museum under his directives in 1931 and toured the architectural works of the Seljuk 
and Ottoman periods in Konya, where he gave instructions on bringing out the historical artifacts 
that were waiting in the warehouses and needed to be repaired to the museums. 

The International Council of Museums (ICOM) was established in 1946 in order to ensure that 
museums and museology met a certain standard. Turkey became a member of UNESCO in the 
1950s and of ICOM in 1970.   

As of October 2021, there are 344 museums under the Ministry of Culture and Tourism. 
(https://muze.gov.tr/muzeler) The state museums in Turkey are divided into two groups as 
National Palaces and Museums affiliated to the Ministry of Culture and Tourism. National Palaces 
consist of three palaces, three mansions, five pavilions, three museums and two factories. Apart 
from these, all other state museums are under the umbrella of the Ministry of Culture and Tourism.  

With the enactment of the Antiquities Law in 1973, some private foundations started making 
collections of antiquities on various subjects. These collections pioneered the establishment of 
private museums and the Sadberk Hanım was established in Istanbul in 1980 as Turkey's first 
private museum. Thus, private museums took their place alongside the state museums. Some of the 
private museums established later are Rahmi Koç Museum (2001), Sakıp Sabancı Museum (2002), 
Pera Museum (2005), Hilmi Nakipoğlu Camera Museum (1997), PTT Museum (2000), Ataman 
Classic Car Museum (2000), Orhan Kemal Museum (2000); The Quincentennial Foundation 
Museum of Turkish Jews(2001); Museum of Illumination and Heating Appliances(1991); Istanbul 
Toy Museum (2005), Türker İnanoğlu Foundation Cinema, Television and Theater Museum (2001) 
Fenerbahçe Sports Club Museum (2005). 

Social Media and Museums: 

Brands, countries, companies, people, places and much more are in increasing competition and 
so are the museums. In his book "Love of Art", Bourdieu mentioned museums as a rising value and 
pointed out the importance of promotional campaigns in creating new "fans" of museums 
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(Bourdieu, 1969). The dramatic increase in worldwide internet usage has also opened the doors of 
digital marketing (Odabaşı, 2010). A broad definition of electronic marketing, and one that is 
consistent with a tactical role, is simply the use of the Internet to conduct marketing activities 
(Lehman and Roach, 2011). Museum professionals need to understand the impact of the 
information technologies on museum marketing and how the museums are acting to meet this 
impact (Duff et al., 2009.) An important component of digital marketing is social media (Kotler and 
Keller, 2018) Social media allows marketers to express themselves in the public sphere. By inviting 
consumers to participate, marketers can create or leverage online communities, creating long-term 
marketing value in the process.  As social media has an impact on consumer preferences, brands 
are now actively participating in social media and using it as a communication tool (Saatçioğlu, 
2017). 

People using internet worldwide is 4.66 billion in January 2021, up by 316 million (7.3 percent) 
since January 2020; that shows 59.5 percent internet penetration. There are 4.20 billion social 
media users around the world by January 2021. This figure has grown by 490 million over the past 
12 months, delivering year-on-year growth of more than 13 percent. This shows that more than 53 
percent of the world’s total population is social media users 
(https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-
digital/). Number of Instagram users are increasing more than Facebook; that is total number of 
monthly users rose from 150 to 1000 million in 2013 and 2018 respectively. Instagram users spend 
an average of 30 minutes per day on the platform in 2021. 200 million+ Instagrammers visit at least 
one business profile daily. 70% of shopping enthusiasts turn to Instagram for product discovery. 
There are 500,000 active influencers on Instagram. These numbers show us the importance of 
social media to reach the target groups when reaching our goals to build our museum brands. 

Viral marketing is effective in terms of strategic approach to brand reputation, image, 
personality, attitude, preference and awareness concepts in museum management.  Being a major 
player in viral marketing, social media is used by museum managers to make their museums a well-
known reputable brand. Social media have contributed widely to social communication and 
interaction, as well as being a useful tool for marketing teams. The benefit of social media and their 
effectiveness to museums can be seen especially in an increase in brand awareness, brand 
engagement, word of mouth, friends/liking, trust and social validation. Using social media, visitors 
can gather information first-hand from other visitors who share their experiences through blogs, 
personal sites, feedbacks, stories, photos and so on.  

According to Kotler's classification, social media consists of 3 main platforms: Online 
communities/forums; Blogs and Social networks.  (Kotler and Keller, 2018) Online community 
members communicate with the company and each other through posts about special interests 
related to the company's products and brands through text messaging and chat conversations. 
Blogs consist of regularly updated online newsletters or agendas. Social networks, consisting of 
networks such as Facebook, Twitter and YouTube, have become an important force both from 
business to consumer and from business to business. 

Today, many museums can reach their visitors through social media platforms, mobile 
applications and corporate websites. Taking advantage of the possibilities of the virtual 
environment, museums provide a variety of opportunities to its visitors with an up-to-date data 
about their collections. Many museums use social networking technologies such as Flickr, 
Facebook, YouTube, and blogs to invite stakeholders to communicate and share information on 
their services (Stuedahl and Smørdal, 2011). Taking into consideration the rise of instagram as a 
means of social media, it will be relevant to look at museums' instagram pages in the internet within 
the scope of this study. 
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Content Analysis Findings: 

Analysing the data of the related instagram pages of each museum belonging to the dates 
between Jan 01, 2021 and Dec 31, 2021, the findings are stated as below: 

Analysis for  Topkapı Palace Museum Instagram Page: @topkapi_sarayi 

As stated in Table1, Topkapı Palace Museum instagram page covers 8 topics, including "Others". 
"Others" has been defined as topics that have only been mentioned once. Total Number of posts is 
68; views/likes are 137,052; comments are 674. The average comment rate is 0.49%; which shows 
that interaction is very low between the followers and Topkapı Palace Museum instagram page. 
The most viewed/liked 3 topics are (Table 1) General view of the Topkapı Palace, including exterior 
and interior scenery (20,003 views/likes); Harem Quarters, the location of the private apartments 
of the Ottoman Sultans, as well as housing the Queen Mother (Valide Sultan), his children, 
concubines, wives, and their servants (17,397 views/likes); Fatih Mension Restoration: (15,489 
views/likes). 

Table 1. Total List of Topics in Topkapı Palace Instagram Page 

Topics 
Number of 

posts 
Views/Likes Comments 

Comment 
Rate 

Others 31 51,217 247 0.48% 

General view 11 20,003 86 0.43% 

Harem quarters 5 17,397 93 0.53% 

Fatih Mension Restoration 3 15,489 33 0.21% 

Bâb-üs Saade etc. entrances 7 11,621 72 0.62% 

Garden 4 7,623 57 0.75% 

III. Murat Private room 3 7,335 54 0.74% 

III. Ahmet Library 4 6,367 32 0.5% 

Total 68 137,052 674 0.49% 

The most viewed/liked 3 topics are General view of the Topkapı Palace, including exterior and 
interior scenery (20,003 views/likes); Harem Quarters, the location of the private apartments of 
the Ottoman Sultans, as well as housing the Queen Mother (Valide Sultan), his children, concubines, 
wives, and their servants (17,397 views/likes); Fatih Mension Restoration (15,489 views/likes). 
The least viewed/liked 3 topics are Garden of Topkapı Palace (7,623 views/likes); III. Murat Private 
room (7,335 views/likes); III. Ahmet Library (6,367 views/likes) (Table 1).  

Table 2. Top 10 Posts In Terms Of Views/Likes In Topkapı Palace Instagram Page 

Date Views/Likes Comment Post 

2.DEC 8.884 25 Fatih Mension Restoration video 1 

26.MARCH 7.166 12 Harem Quarters 

2.DEC 5.913 5 Fatih Mension Restoration video 2 
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1.SEP 4.845 11 General view 

10.DEC 4.241 30 Harem Quarters 

17.DEC 4.007 26 III. Murat Private room 

17.SEP 3.696 39 National Palaces'Textile Atelier-Sultan Kanuni's Caftan 

12.NOV 3.345 15 Inscribed fountain in the 3rd courtyard 

22.SEP 3.274 23 Cat in front of the Audience Chamber 

4.JAN 3.223 36 Harem Quarters 

 

Instagram page @topkapi_sarayi has 68 posts in total in the year 2021. The most viewed/ liked 
5 posts are Fatih Mension Restoration video (8,884 views/likes); Harem Quarters (7,166 
views/likes); Fatih Mension Restoration video (5,913 views/likes); General view (4,845 
views/likes); Harem Quarters (4,241 views/likes) (Table 2). 

Table 3. Last 10 posts in terms of views/likes in Topkapı Palace Instagram Page 

Date 
Views/Lik

es 
Commen

t 
Post 

11.May 932 - A piece from holy relics 

12.FEB 906 7 Quran in Manuscripts Collection 

9.NOV 889 12 Commemoration of Ataturk 

13.AUG 864 3 National Palaces Children's Magazine 

10.Mar 857 3 Mirage Miniature 

8.JAN 797 2 
There is no God but Allah, Muhammad is the messenger of 

Allah sign 

3.AUG 692 3 Fatih mansion restoration movie 

16.OCT 671 - Anniversary of the founding of the palace 

22.OCT 661 - Lead Domes of the palace 

1.OCT 651 2 Mosque model in palace collection 

The least viewed/liked posts: "There is no God but Allah, Muhammad is the messenger of Allah" 
sign (797 views/likes); Fatih mansion restoration movie (692 views/likes); Anniversary of the 
founding of the palace (671 views/likes); Lead Domes of the palace (661 views/likes); Mosque 
model in palace collection (651 views/likes) (Table 3). 

Analysis for  Sakıp Sabancı Museum Instagram Page:  @sakipsabancimuzesi 

As stated in Table 4, Sakıp Sabancı Museum instagram page covers 24 main topics, including 
"others". "Others" has been defined as topics that have only been mentioned once. Total Number of 
posts is 337; views/likes are 570,855; comments are 2,872. The average comment rate is 0.50%; 
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which shows that interaction is very low between the followers and Sakıp Sabancı Museum 
instagram page, as in Topkapı Palace Instagram page. The most viewed/liked 3 topics are Digital 
SSM- Digital Exhibitions (106,144 views/likes); Emirgan Archive (69,321 views/likes); Yesterday-
Today-İstanbul Exhibition (44,001 views/likes). The least viewed/liked 3 topics are Free Entrance 
on Tuesday (2,040 views/likes); Museum hours (1,315 views/likes); Protection of Technological 
Artifacts (962 views/likes) (Table 4). 

Table 4. Total List of Topics in Sakıp Sabancı Museum Instagram Page 

Topics 
Number 
of Posts 

Views/ 
Likes 

Comments 
Comment 

Rate 

Others 74 138,780 1.604 1.16% 

Digital SSM- Digital Exhibitions 15 106,144 92 0.09% 

Emirgan Archive 22 69,321 81 0.12% 

Yesterday-Today-İstanbul Exhibition 47 44,001 130 0.30% 

From Tanzimat to Republic 36 36,652 179 0.49% 

Zero. Countdown to the Future Exhibition 14 26,301 11 0.04% 

Garden of SSM 9 22,474 114 0.51% 

Stage / Soiree at the Museum 17 20,321 66 0.32% 

Abdülmecid Efendi Exhibition 8 17,949 60 0.33% 

SSM Museum Store 15 14,251 21 0.15% 

Rebuplic Day Celebration 2 13,033 54 0.41% 

Calligrapher Sheikh Hamdullah Exhibition 16 10,464 72 0.69% 

Audio Book 2 8,820 2 0.02% 

Abidin Dino archive 6 7,158 36 0.50% 

Summer festival 5 6,016 47 0.78% 

Learning Programmes SSM 14 5,861 54 0.92% 

SSM Online Kids Workshops 14 5,232 118 2.26% 

Virtual museum visits 2 4,465 1 0.02% 

Commemoration of Ataturk 2 4,222 13 0.31% 

Yoga Workshop 2 2,876 52 1.81% 

Painting workshop 5 2,197 9 0.41% 

Free Entrance on Tuesday 2 2,040 26 1.27% 

Museum hours 3 1,315 22 1.67% 
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Protection of Technological Artifacts 5 962 8 0.83% 

Total 337 570,855 2.872 0.50% 

Table 5: Top 10 Posts In Terms Of Views/Likes in Sakıp Sabancı Museum Instagram Page 

Date Views/ Likes Comment Post 

14.FEB 41,846 37 Emirgan Archive 

2.JAN 18,655 7 Digital SSM- Digital exhibitions 

27.DEC 14,501 840 SSM New Year Gift Draw 

16.JAN 14,203 5 Digital SSM- Digital exhibitions 

31.JAN 10,053 11 Digital SSM- Digital exhibitions 

20.FEB 9,364 14 Digital SSM- Digital exhibitions 

27.OCT 8,051 31 Republic Day Celebration 

24.JAN 6,795 5 Digital SSM- Digital exhibitions 

6.FEB 6,786 14 Digital SSM- Digital exhibitions 

3.JAN 6,570 6 Digital SSM- Digital exhibitions 

Instagram page @sakipsabancimüzesi has 337 posts in total in the year 2021. The most viewed/ 
liked 5 posts are Emirgan Archive (41,846 views/likes); Digital SSM- Digital exhibitions (18,655 
views/likes); SSM New Year Gift Draw (14,501 views/likes); Digital SSM- Digital exhibitions 
(14,203 views/likes); Digital SSM- Digital exhibitions (10,053 views/likes) (Table 5).  

Table 6. Last 10 Posts In Terms Of Views/Likes In Sakıp Sabancı Museum Instagram Page 

Date Views/ Likes Comment Post 

18.JUN 149 - Technological Arts Preservation- Book 

28.APR 146 2 Online Speech- Technological Arts Preservation 

17.JUL 145 - SSM Museum Store 

24.JUN 145 1 SSM Online Kids Workshops 

23.NOV 122 - Yesterday-Today-İstanbul Exhibition 

20.OCT 119 2 Learning Programmes SSM 

23.AUG 118 - BIFO Concert Announcement 

3.NOV 116 3 Learning Programmes SSM 

18.NOV 114 1 Learning Programmes SSM 
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21.OCT 97 - International Digital Preservation Conference 

 

The least viewed/liked 5 posts of Instagram page @sakipsabancimüzesi are Learning 
Programmes SSM (119 views/likes); BIFO Concert Announcement (118 views/likes); Learning 
Programmes SSM (116 views/likes); Learning Programmes SSM (114 views/likes); International 
Digital Preservation Conference (97 views/likes) (Table 6). 

Comparison of Instagram pages of Sakıp Sabancı Museum and Topkapı Palace Museum:  

Table 7 summarizes data of Sakıp Sabancı Museum and Topkapı Palace Museum Instagram 
pages for the year 2021 in terms of number of posts, views/likes, comments, percentage of 
comments over views/likes and number of followers. The data shows that Sakıp Sabancı has more 
than 5 fold followers (196,000 versus 37,100 followers). Sakıp Sabancı and Topkapı Museum Pages 
shared 337 and 68 posts respectively; which shows Sakıp Sabancı Museum is much more active in 
sharing posts. In these posts, Sakıp Sabancı shared 24 different topics (Table 4) whereas Topkapı 
Palace shared 8 different topics (Table 1) including "other" topics consisting of various topics 
mentioned only once.  

Table 7. Instagram pages of Sakıp Sabancı Museum and Topkapı Palace Museum 

Museum # Posts 
Views/ 
Likes 

Comments % Comments # Followers 

Sakıp Sabancı Total 337 570,855 2,872 0.50% 196,000 

Topkapı Total 68 137,052 674 0.49% 37,100 

Reviewing the content of each page, Sabancı Museum is much more active in organising events 
and sharing these events in instagram. Sabancı Museum also relates instagram posts with other 
means of social media platforms such as YouTube. 

Both pages have very few interaction with the followers as can be seen from 0.50% and 0.49% 
comment rates to posts. Some of the questions have been left unanswered, which is not preferable 
in communication with target groups.   

Conclusion and Suggestions 

As in most of the markets, the developments in the social media and its effects on brands, places 
have also received their share of social media developments. Digitization in the business world has 
now become a new set of rules rather than a trend or what is so called "the destructive defeat" 
(Dereli, 2019, p.7). Each day increasing number of places including countries, cities, minicipalities 
etc. are entering the world of social media, where instagram plays a major role besides facebook, 
twitter, internet sites and so on. Today, modern museums, as scientific research centers, present 
the information of the values they have within the framework of the latest communication 
possibilities (Poroy, 2014). Museum managers are developing different social campaigns to attract 
stakeholders and increase the value of their museum brands.  

This study concludes that @topkapi_sarayi Instagram page is passive in comparison to 
@sakipsabancimuzesi Instagram page despite its rich cultural and historical background. This fact 
is reflected in number of topics, posts, follower numbers, views/likes and comments. Topkapı 
Palace is one of the most valuable assets in Turkish culture and this should be reflected by all means 
in each type of media including social media. The posts are very static. Animations and other 
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modern technological posts have not been shared. The rich cultural and historical content of the 
museum has poorly been reflected in the posts. Very few events are posted in the instagram page.  

Despite the fact that Sakıp Sabancı Instagram page @sakipsabancimuzesi is relatively superior 
in terms of topics, posts, follower number and views/likes, each area of instagram page can be 
further enriched, including exhibitions, workshops which will be announced through promotional 
and PR campaigns.    

One of the suggestions to enrich the content as well as increasing the number of followers for 
both pages would be to develop and realise high quality PR events and promote through advetising 
and PR campaigns which will also be reflected in means of social media. Promotion through mass 
media available to public that are managed by Istanbul Municipality 
e.g. Marmaray, various banners, magazines, newspapers etc., will contribute to the number of 
followers at low cost. These places are perfect spots to reach target audience with mobile devices. 
Developing special campaigns targeting younger generations who will be the core target group of 
museums now and in the future will help to strengthen the museum brand.  

Increasing the number of posts and topics with high quality enclosures will help to activate the 
instagram page's effectiveness further. The key word here is the "quality". The pictures included in 
the posts should have high quality standards in terms of photography. There is a dramatic 
difference between Sakıp Sabancı Museum and Topkapı Palace Museum in terms of topic variety 
(24 versus 8 respectively). Topkapı Palace has a rich texture of history, cultural heritage, views, 
places and so on. This should professionaly be reflected in the topics covered in the posts. The topics 
should be planned ahead and placed accordingly.Using the variation of topics that are liked most 
and avoid/improve the least liked ones, keeping the track of what is liked most and least and 
building creative solutions will help improve the page. Animated posts attract attention of 
followers. Thus increasing number of films, videos, animations etc. can be produced and included 
in the page. 

Give aways are very attractive for many followers, both in terms of interactivity and follow up. 
(e.g. Sakıp Sabancı page NewYear Gift was one of the most interesting one according to the 
followers) Low cost/attractive give away campaigns can be executed to attract new and existing 
followers. 

Answering all the questions stated in the comment parts is a crucial part of museums 
communication with the followers. Unfortunately some of the questions were left unanswered 
which will make the target audience feel undervalued. When Museum management teams answer 
all the questions directed to their museums, this will help to increase loyalty to the brand as well as 
increase the number of followers. 
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Abstract 
  
Tourism plays an important role in the economic development of many countries around the 

world. According to the World Travel and Tourism Council (WTTC), the direct, indirect and 
induced share of tourism in GDP in the Republic of Croatia was 25% in 2018. Also, the share of 
employees in tourism was 25% and the share of tourism in total exports was 38.6%. Considering 
this fact, the need for tourism demand forecasting has been recognised for years by both 
researchers and policy makers. The main objective of this work is to determine a model that best 
fits the tourism demand in the Republic of Croatia and to forecast the number of tourist arrivals 
in the Republic of Croatia for the next five years. The maximum likelihood method was applied to 
estimate the parameters and forecast the number of tourists in the future. The research results 
indicate that there is a strong seasonal influence on the overall tourism demand in the Republic 
of Croatia. This paper provides practical implications for policy makers.  

Keywords: tourism demand, forecasting, model, Croatia 
 

1.  INTRODUCTION  

Tourism is an extremely important economic activity that has always been strongly associated 
with globalization trends, which have enabled easier movement of tourists and strong competition 
among tourist destinations. It is precisely the above-mentioned trends that have enabled the 
acceleration of the growth of tourism, so tourism has become the largest service industry in the 
world in the 21st century. Its importance is manifested in the increase in the income of the 
economies that participate in tourist flows, the creation of numerous and diverse jobs, the 
development of business and transport infrastructure, and the promotion of cultural exchange 
between the resident population and tourists. In the Republic of Croatia, in addition to all of the 
above, tourism is also the mainstay of overall economic activity, as it creates almost a fifth of the 
gross domestic product (Rašić, 2020: 36). 

This paper investigates the use of an econometric model for forecasting tourism stimulus in the 
Republic of Croatia. For this research, the autoregressive integrated moving average (ARIMA) 
method was used. It is a method that, due to its relatively reliable performance, has found wide use 
in the latest research. In the process of forecasting tourist demand in the Republic of Croatia, a 
chronologically organized time series of tourist overnight stays was used. Then, using the Eviews 
software, the variables related to the quarterly data on tourist overnight stays from 1995 to 2020 
were analysed. However, given the observed seasonality of the data, the seasonal variation of the 
ARIMA model - the SARIMA model - was used. The work consists of four parts and is organized in 
such a way that after the introduction, the second part of the work presents an overview of the 
literature related to the topic covered. In the third part of the paper, the research methodology is 
discussed, and in the last part of the paper, the conclusions of the conducted research are presented. 

                                                             
1 PhD., Full Professor, University of Dubrovnik, Department of Economics and Business, ipavlic@unidu.hr 
2 MSc., Lecturer, University of Dubrovnik, Department of Economics and Business, 
zrinka.golemac@unidu.hr 
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2.  LITERATURE REVIEW 

Tourism at the global level has recorded exceptional growth and development in the last two 
decades, and this has particularly reflected the growth and development of individual tourist 
destinations. The development of a tourist destination is primarily determined and characterized 
by tourism demand (Cerović et al., 2017: 751). It was this phenomenon of tourism growth and 
development that stimulated the interest in tourism research, especially tourism forecasting. To 
create a comprehensive tourism development plan as a basis for formulating tourism policy, 
reliable estimates of future demand must be undertaken (Petrevski, 2012: 45). Forecasting tourism 
demand has attracted great interest from the academic community, as well as practitioners 
because tourism forecasts are valuable for both the public and private sectors. Tourism researchers 
and practitioners are interested in tourism demand forecasting for the following reasons: 

• First, tourism demand is the foundation on which all tourism-related business decisions 
ultimately rest; 

• Second, tourism investment, especially investment in destination infrastructures, such as 
airports, highways and rail links, requires long-term financial commitments and the sunk 
costs can be very high if the investment projects fail to fulfil their design capacities; 

• Third, government macroeconomic policies largely depend on the relative importance of 
individual sectors within a destination (Song, Turner, 2006: 89) 

However, although "numerous studies on tourism forecasting have now been published over 
the past five decades, no consensus has been reached in terms of which types of forecasting models 
tend to be accurate and in which circumstances" (Peng et al., 2014: 181). The vast majority of 
researchers emphasize the application of various techniques, both qualitative and quantitative, for 
forecasting tourist demand in different destinations. Some of the researchers applied cross-
sectional data, but most of the tourism demand forecasting used pure time-series analytical models 
(Nanthakumar et al., 2012: 368). One of the more recognized time series models used for 
forecasting tourist demand is ARIMA modelling, which is based on the standard Box-Jenkins 
method and as such represents a well-known model approach to forecasting tourist demand. This 
ARIMA model has been implemented to be reliable in modelling and forecasting tourism demand 
with monthly and quarterly time series (Nathakumar, Ibrahim, 2010: 52). 

Many studies in the world have applied this methodology. However, in the Republic of Croatia, 
research that applies this methodology is rare. Research Krasić and Gatti (2009) used the 
mentioned methodology to forecast passenger arrivals at the port in the tourist destination Poreč. 
The basic limitation of this model was the unpredictable external conditions, which have an 
extremely strong influence on the forecasting of tourist demand. As statistically proven that this 
variable has a decisive influence on the maritime passenger demand at the tourist destination, the 
reliability of forecasting/evaluation of its values determines to a great extent the quality of 
forecasting/evaluation of the passenger demand (Krasić, Gatti, 2009: 190). Due to the 
aforementioned shortcomings, the forecasting model for the short-term period was combined with 
expert assessments for the long-term period, and this approach proved to be the optimal solution. 

Baldigara and Mamula (2015) conducted research by establishing the SARIMA model to explain 
the patterns and determinants of German tourism demand in the Republic of Croatia. The 
diagnostic check and the performed tests showed that the SARIMA model is suitable for modelling 
and analysing the number of arrivals of German tourists. The purpose of this research is to establish 
an appropriate model that is able to explain the patterns and determinants of German tourist 
demand in the Republic of Croatia. Finally, the study wants to emphasize that, starting from the 
importance of tourism for Croatia's economic development, there is a lack of quantitative 
approaches in tourism demand modelling and forecasting (Baldigara, Mamula, 2015: 30). 
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Kožić (2018) used the Box_Jenkins methodology to forecast physical tourist traffic in the 
Republic of Croatia over a five-year period. The research showed that moderate growth in physical 
tourist traffic can be expected in the Republic of Croatia. According to the prognostic results of the 
constructed ARIMA models, this should happen with the oscillation of tourist demand on the one 
hand, but due to the steady growth of accommodation capacity, on the other hand, and the 
continuation of the recent trend of decreasing the degree of seasonality, tourism in Croatia should 
converge to values by 2022 recorded in the 1980s of the last century, i.e. in the golden age of the 
flourishing of Croatian tourism before the Homeland War (Kožić, 2018: 434). 

A review of the literature related to published research in the Republic of Croatia on tourism 
demand forecasting using SARIMA models implies that the mentioned topic deserves more 
attention because detailed and systematic studies should become the starting point for pricing 
strategies, marketing strategies, tourism development strategies, as well as all future 
macroeconomic development strategies in a country dominantly oriented towards tourism. 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

Forecasting can solve problems in their fields to help preparation of plans, strategic and decision 
making for the future (Silalahi, 2020: 77). The forecasting methods that can be used are very 
different. Box-Jenkins forecasting method has been applied in this paper. The Box-Jenkins approach 
is a well-established and commonly used method, especially in short and medium-term time series 
forecasting (Çuhadar, 2020: 63). It is formed on the main statistical models and principles and can 
forecast varied range of time series. This method includes identifying, fitting, checking and applying 
integrated autoregressive moving average (ARIMA) of the time series models. In time series 
approach, simple ARIMA model or seasonal ARIMA model is selected based on the time frequency 
used (Peiris, 2016:99). Perhaps ARIMA is the most popular model in this field and it’s been  used  
effectively in  the literature (Zayat, Sennaroglu, 2020:64). It can be applied for medium to long 
length time series and has a various possible models to choose and a specific methodology for 
identifying the right model form that will suite best. There are different statistical tests for validating 
model and various statistical procedures of forecast uncertainty. The ARIMA methodology is 
consisted of three stages described by Box and Jenkins (1976): identification, estimation, diagnostic 
and forecasting. 

Firstly, in the stage of identification, the aim is to analyse the properties of variables of interest – 
to analyse is the variable stationary, since Box-Jenkins method operate with stationary series. In 
order to check that condition, graph of the data, correlogram and formal unit root tests is suggested 
to be applied. This is necessity to estimate suitable values for p, d, and q. Since any seasonal 
component is supposed to be eliminated, the identification consists of specifying the three 
parameters, p, d, q of the ARIMA (p, d, q) model. If the series is not stationary, it should be 
transformed by differentiation to obtain a stationary series. The order of integration d is obtained 
by the number of times that the initial series has been differentiated to obtain stationarity. In this 
stage one or more models are tentatively chosen that seems to provide statistically adequate 
representations of the available data. Next, precise estimates of parameters of the model by least 
squares as suggested by Box and Jenkins need to be obtained. Identification stage suggests diverse 
possible ARIMA models that need to be estimated.  

Secondly, if variable is stationary, then estimation of ARMA model should be done, if it isn’t 
stationary, then ARIMA model estimation is applied. The objective of this stage is to find stationary 
and parsimonious model that fits the data well. For model selection criteria in this paper 
significance of ARMA components need to be applied and also compare of Akaike, Schwartz and 
Hannan-Quin criterium. Thirdly and finally, when the better model is chosen, there is requirements 
for a stable (residuals of the model are White Noise – Ljung-Box statistic; checking that estimated 
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process is stationary and checking that estimated process is invertible). If all conditions are satisfied 
than process of forecast can be applied.  

The generalisation of ARIMA model to the SARIMA model take place when the variable includes 
both seasonal and non-seasonal components. This attributes of the variable forms the ARIMA 
model inefficient to be applied to the variable. Therefore, it may not be able to capture the feature 
along the seasonal part of the series and in that case may mislead to an incorrect order selection for 
non-seasonal element. The seasonal ARIMA (p,d,q) is one of the ARIMA models (p,d,q) which 
residuals  may further be displayed by an ARIMA (P,D,Q) structure with linear operators (P,D,Q) 

that are functions of Bs operator. B is operator of backward shift operator while s presents the 
seasonal moving average. SARIMA i.e. ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s model is defined as: (Brockwell and 
Davis, 2002) 

 

                             (3) 

 

where B is backward shift operator, Φ i Θ is seasonal operator of moving average (MA) and 
autoregressive (AR) polynomial queue (P) and (Q) in variable Bs: 

 

                                          (4) 

                                          (5) 

 

 and θ are standard moving average (MA) and autoregressive (AR) polynomial queue p and q 

in variable B: 

 

                                                   (6) 

                                                  (7) 

 

p, d and q are the order of non-seasonal AR, differencing and MA respectively. P, D and Q 
represent the order of seasonal AR, differencing and MA respectively. 

yt represent observable time series data at period t. 

represent white noise error (random shock) at period t. 

s is seasonal order. 
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Figure 1: The stages of creating ARIMA models 

 

3.1. Data Analysis 

Chronologically organised time series of observations from past tourists’ overnights is the 
starting point in the process of forecasting tourism demand in the Republic of Croatia. The analysed 
variable is quarterly data of tourists’ overnights from 1995 to 2020. Data are analysed applying 
Eviews software. The process ARIMA models consist of three main stages. An ARIMA model was 
developed using the Box-Jenkins‘s method that will analysed past values and forecast errors to 
predict future tourists’ overnights levels. The Box-Jenkins’ method supports in identifying a correct 
forecast model, estimating its parameters, checking the models’ performance, and finally using it to 
forecast the variable. All of these stages are presented.  

The graph of time series is presented in Graph 1. From Graph 1 it can be seen that analysed 
variable is nonstationary. Therefore, first of all the variable need to be transformed and checked for 
seasonal unit roots. If this variable includes all seasonal unit roots, seasonal differencing should be 
applied. 

 

 

Figure 2: Tourists overnights 1995 Q1 – 2020 Q4 
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Next, the level of stationarity of variable is analysed by Augmented Dickey-Fuller (ADF) and 
Phillips-Perron (PP) unit root tests. The null hypothesis of the ADF test, (Said and Dickey, 1984), is 
that “H0: There is a unit root in variables and non-stationary”. The possibility value of the test 
statistic calculated to decide about the hypothesis can be compared with the statistical significance 
levels. H0 is rejected if the probability value is less than the statistical significance levels. In Phillips 
and Perron’s (1988) PP unit root test, the hypothesis is the same as the ADF unit root test. The 
purpose of adding this test to the research is that PP test is stronger than the ADF test. Table 1 and 
Table 2 show the realization of three different stationarity tests at level of 1%, 5% and 10% 
significance (ADF) while PP test shows realization of two different stationarity tests at a level of 1% 
and 5%. P value in ADF and PP tests is above 0,05 that means that Null Hypothesis can’t be rejected 
(variable has unit root) and it is concluded that the tourists’ overnights is not stationary variable at 
different levels of significance.  

Table 1: Augmented Dickey-Fuller unit root test – level 0 

Null Hypothesis: L_OVN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.589866 0.2859 

Test critical values: 1% level  -4.057528  

 5% level  -3.457808  

 10% level  -3.154859  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(L_OVN)   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q3 2019Q1  

Included observations: 95 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     L_OVN(-1) -0.179253 0.069213 -2.589866 0.0112 

D(L_OVN(-1)) -0.339640 0.097400 -3.487062 0.0008 

C 1.621561 0.611610 2.651299 0.0095 

@TREND("1995Q1") 0.002069 0.001015 2.037338 0.0445 

     
     R-squared 0.241577 Mean dependent var 0.014752 
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Adjusted R-squared 0.216574 S.D. dependent var 0.117732 

S.E. of regression 0.104206 Akaike info criterion -1.643696 

Sum squared resid 0.988164 Schwarz criterion -1.536164 

Log likelihood 82.07554 Hannan-Quinn criter. -1.600245 

F-statistic 9.661954 Durbin-Watson stat 1.828357 

Prob(F-statistic) 0.000013    

     
     

 

Table 2: Phillips-Perron unit root test – level 0 

 

Null Hypothesis: L_OVN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -3.310873 0.0707 

Test critical values: 1% level  -4.056461  

 5% level  -3.457301  

 10% level  -3.154562  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     Residual variance (no correction) 0.011788 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.008360 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(L_OVN)   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q2 2019Q1  

Included observations: 96 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     L_OVN(-1) -0.253676 0.068118 -3.724088 0.0003 

C 2.266548 0.602172 3.763953 0.0003 
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@TREND("1995Q1") 0.003213 0.001010 3.180161 0.0020 

     
     R-squared 0.132422 Mean dependent var 0.014346 

Adjusted R-squared 0.113764 S.D. dependent var 0.117178 

S.E. of regression 0.110312 Akaike info criterion -1.540261 

Sum squared resid 1.131688 Schwarz criterion -1.460125 

Log likelihood 76.93251 Hannan-Quinn criter. -1.507868 

F-statistic 7.097473 Durbin-Watson stat 2.519395 

Prob(F-statistic) 0.001353    

     
 

For this purpose, the series was calculated in the first difference and as a result, for the ADF and PP tests, the series is 
stationary at all levels of significance, p-value is 0.000 in both tests and that means that Null Hypothesis can be reject, 
which indicates that the series is stationary in first difference (Table 3 and Table 4). 

 

Table 3: Augmented Dickey-Fuller unit root test – D1 

 

Null Hypothesis: D(L_OVN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.98040 0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.058619  

 5% level  -3.458326  

 10% level  -3.155161  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(L_OVN,2)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q4 2019Q1  

Included observations: 94 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     D(L_OVN(-1)) -1.843157 0.131839 -13.98040 0.0000 
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D(L_OVN(-1),2) 0.274507 0.078000 3.519313 0.0007 

C 0.077184 0.017611 4.382676 0.0000 

@TREND("1995Q1") -0.000881 0.000307 -2.867866 0.0051 

     
     R-squared 0.829210 Mean dependent var 0.005895 

Adjusted R-squared 0.823517 S.D. dependent var 0.191410 

S.E. of regression 0.080411 Akaike info criterion -2.161704 

Sum squared resid 0.581937 Schwarz criterion -2.053478 

Log likelihood 105.6001 Hannan-Quinn criter. -2.117989 

F-statistic 145.6539 Durbin-Watson stat 1.589650 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Table 4: Phillips-Perron unit root test – D1 

 

Null Hypothesis: D(L_OVN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -18.29427 0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.057528  

 5% level  -3.457808  

 10% level  -3.154859  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     Residual variance (no correction) 0.011168 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.005601 

     
     Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(L_OVN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/23/21   Time: 12:25   

Sample (adjusted): 1995Q3 2019Q1  

Included observations: 95 after adjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     D(L_OVN(-1)) -1.426863 0.094184 -15.14973 0.0000 

C 0.038599 0.022687 1.701351 0.0923 

@TREND("1995Q1") -0.000359 0.000402 -0.892288 0.3746 

     
     R-squared 0.713866 Mean dependent var 9.24E-05 

Adjusted R-squared 0.707645 S.D. dependent var 0.198613 

S.E. of regression 0.107390 Akaike info criterion -1.593630 

Sum squared resid 1.061000 Schwarz criterion -1.512982 

Log likelihood 78.69744 Hannan-Quinn criter. -1.561042 

F-statistic 114.7636 Durbin-Watson stat 1.924009 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Since it is found that the first difference of this variable is stationary, identification of tentative 
models need to be proceeded, by using the correlogram of stationary data. The ACF and PACF plots 
of the original data, as shown in Figure 3, show that the tourists’ overnights variable is not 
stationary. The ACF plot has the shape typical for nonstationary time series has a very slow, linear 
decay pattern. 
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Figure 3: Autocorrelation and partial autocorrelation function (ACF and PACF) plots, prior to differencing 

In order to get the stationary of the variable, seasonal first difference (D1) of the data has been 
applied. The plots of autocorrelation and partial autocorrelation function in Figure 4 present that 
the transformed and differenced variables are stable. That means that that the variable is stationary 
in both the mean and the variance after D1. Therefore, an ARIMA (P, 1, Q)4 model is possible to be 
identified for the differenced and transformed data. 



  
  

37 
 

 

Figure 4: Autocorrelation and partial autocorrelation function (ACF and PACF) plots, after first differencing 

ACF has a large spike at first lag but oscillating and PACF has two large spike at first lag; this can 
be ARIMA(p,d,q). Base on the output of correlogram of first difference of analysed variable, it can 
be tentatively chosen two possible models: ARIMA (1,1,1) and ARIMA (2,1,1). Furthermore, 
diagnostic tests need to be applied in order to find out if the chosen ARIMA model is reasonably 
accurate (Table 5). 

Table 5: ARIMA (1,1,1) and ARIMA (2,1,1) models 

 

Dependent Variable: D(L_OVN)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Sample: 1995Q2 2020Q4   

Included observations: 103   

Convergence achieved after 61 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
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C 0.002392 0.023961 0.099814 0.9207 

AR(1) -0.481985 0.152978 -3.150676 0.0022 

MA(1) -0.060157 0.169385 -0.355149 0.7232 

SIGMASQ 0.036979 0.002278 16.23315 0.0000 

     
     R-squared 0.247831 Mean dependent var -0.000617 

Adjusted R-squared 0.225038 S.D. dependent var 0.222813 

S.E. of regression 0.196146 Akaike info criterion -0.376693 

Sum squared resid 3.808868 Schwarz criterion -0.274374 

Log likelihood 23.50269 Hannan-Quinn criter. -0.337250 

F-statistic 10.87311 Durbin-Watson stat 1.984279 

Prob(F-statistic) 0.000003    

     
     Inverted AR Roots -.48   

Inverted MA Roots .06   

     
     Dependent Variable: D(L_OVN)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Sample: 1995Q2 2020Q4   

Included observations: 103   

Convergence achieved after 63 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.002247 0.024262 0.092619 0.9264 

AR(2) 0.286973 0.088976 3.225270 0.0017 

MA(1) -0.527697 0.061354 -8.600842 0.0000 

SIGMASQ 0.037011 0.002202 16.80857 0.0000 

     
     R-squared 0.247978 Mean dependent var -0.000617 

Adjusted R-squared 0.234365 S.D. dependent var 0.222813 

S.E. of regression 0.197232 Akaike info criterion -0.377762 

Sum squared resid 3.812175 Schwarz criterion -0.275442 

Log likelihood 23.45474 Hannan-Quinn criter. -0.339319 

F-statistic 10.83506 Durbin-Watson stat 2.027989 

Prob(F-statistic) 0.000003    
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Inverted AR Roots .54 -.54  

Inverted MA Roots .53   

     
     

 

Both models (significance of ARMA components and model criterion) are compared. In model 
ARIMA (1,1,1) MA component isn’t significant, and in model ARIMA (2,1,1) both components are 
significant; R-squared and Adjusted R-squared is higher in model ARIMA (2,1,1); Akaike, Schwartz 
and Hannan-Quinn criterions are smaller in ARIMA (2,1,1). Therefore, it can be concluded that 
better possible model is ARIMA (2,1,1). 

Finally, stage is diagnostic and forecasting. Before forecasting requirements for a stable 
univariate process should be satisfied - White Noise – analysing Ljung-Box Q statistic (Figure 5). 

 

 

Figure 5: Q statistic 

According Figure 5 in autocorrelation and partial correlation there are no values that crossing 
the lines, p-values are above 0.05 and that means that hypothesis that residuals are white noise 
can’t be rejected. Furthermore, it should be checked if ARIMA process is stationary (Figure 6) 
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Figure 6: Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s) 

Figure 6 shows that AR roots and MA roots lie inside the unit circle and that means that ARMA 
process is stationary and invertible. Since, all conditions are satisfied, forecasting process can be 
applied (Figure 7).  

 

 

Figure 7: Forecast of the tourists’ overnights 2020Q1 – 2021Q4 

After the all diagnostic tests performed on the SARIMA (2,1,1)4 model, the forecasting of the 
study variable is performed (Box & Jenkins, 1976). The results are shown in Figure 7 where the 
variable tourists’ overnights are the original variable. Forecast period is two years, quarterly (2020 
Q1-2021Q4). Applying ARIMA model and having in mind that process of forecasting was made 
under assumption that there will be no significant changes in the existing conditions it is to be 
concluded the tourists’ overnights in the Republic Croatia in 2020 will reach almost 93 million 
overnights. Unfortunately, this model didn’t predict COVID 19 pandemic. That means that due to 
the pandemic the Republic of Croatia realised just 43% overnights that were forecast by this model.   

4. CONCLUSIONS  

Forecasting tourist demand is a topic that has become the focus of interest of researchers, and 
the reasons are numerous. As a fundamental reason for interest in the mentioned topic, the fact that 
tourist demand is the basis on which all business decisions in tourism are based because forecasts 
of expected future tourist demand are the basis of planning activities. Furthermore, investments in 
tourism should be based on forecasts of tourist demand and are an integral part of the evaluation 
of the project's profitability. Ultimately, tourism demand forecasts are the basis for the formulation 
and implementation of state medium- and long-term tourism strategies. Namely, state tourism 
planners rely on forecasting tourist demand. It is precisely the importance of forecasting tourist 
demand from the aspect of tourism strategies that is extremely important for the conducted 
research. Given the present health crisis caused by the spread of the coronavirus, and the challenges 
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faced by global tourism face, any tourism destination can encounter various natural, economic, 
political, and safety crises that can lead to an external shock and unforeseen decline in demand 
(Zhang et al., 2021: 995). 

This research is focused on the modelling and forecasting of tourist demand in the Republic of 
Croatia, and the chronologically organized time series of observation of tourist overnight stays is 
the starting point in the process of forecasting tourist demand. The analysed variable is the 
quarterly data of tourist overnight stays from 1995 to 2020 using the SARIMA time series model. 
The data is analysed using Eviews software. After all the diagnostic tests carried out on the SARIMA 
model, the prediction of the tested variable - tourist overnight stays - was carried out. The intended 
period is two years, quarterly (2020 quarter 2020-21 quarter 2020). Applying the model and 
bearing in mind that the forecasting process was made under the assumption that there will be no 
significant changes in the existing conditions, it is concluded that tourist overnight stays in the 
Republic of Croatia will reach almost 93 million overnight stays in 2020. Unfortunately, this model 
did not predict the COVID-19 pandemic. This means that due to the pandemic, the Republic of 
Croatia achieved only 43% of the overnight stays predicted by this model. In general, the Croatian 
government and related bodies should work together to strengthen promotional efforts to sustain 
the tourism industry and attract more tourists in these current pandemic conditions, to 
compensate for the decline in tourism demand. 
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Tüketicilerin Özel Günler İçin Yaptıkları Hediye Araştırmalarının “Google 

Trends” Verileri ile Ülkelerarası Karşılaştırması 
Çağatay AKDOĞAN1 

Özet  
İnsanların birbiriyle iletişiminde ve sosyal ilişkilerinde hediye alıp verme önemli bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültürün ve reklamların etkisinin artması anneler günü, 
babalar günü, sevgililer günü gibi özel günlerde hediyeleşme olgusunu daha da ön plana 
çıkarmaktadır. Özel günlerde hediye almanın bu derece teşvik edilmesi, bireylerde hediye alma 
arayışlarını artırmaktadır. Bu noktada bireyler bu özel günlerde hangi hediyelerin alınacağı 
konusunda arama motorlarından yardım alabilmektedirler. Bir arama motoru olan Google, 
sunmuş olduğu “Google Trends” hizmeti ile arama motorunda aranılan kelimelerin popülerlik 
düzeylerini zaman periyodu ve ülke / bölge karşılaştırması yapılmasına imkan verecek şekilde 
ortaya koymaktadır. Bu hizmet aranılan kelimelerin yılın hangi dönemlerinde daha popüler 
olduğu, ülkelerin hangi bölgelerinde daha çok aratıldığı gibi karşılaştırılmaların yapılmasına 
imkan vermekte, ilgili kelimelerin en sık hangi anahtar kelimelerle birlikte arandığına dair bilgiler 
de sunmaktadır. Çalışmada, anneler günü, sevgililer günü gibi özel günlerde çeşitli ülkelerdeki 
Google aramalarının “Google Trends” verileri yardımıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Böylelikle özel günlerde hediyeleşme olgusunun hangi günlerde ve ne derece 
farklılaştığı Google Trends verileri kullanılarak ülkelerarası karşılaştırılmalar yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda, Türkiye’de “hediye” kelimesinin arama popülerliğinin en çok Anneler Günü 
ve Sevgililer Günü haftalarında gerçekleştiği görülmektedir. ABD’de ve Birleşik Krallıkta ise 
hediye kelimesinin açık ara en çok Yılbaşı’nda arandığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Günler, Google Trends, Hediyeleşme, Tüketici Davranışları. 
 

An Intercountry Comparison of Consumers' Gift-Giving Research for 
Special Days with “Google Trends” Data 

 

Abstract 
Gift-giving is a common occurrence in people's communication and social relations. Gift giving 

is emphasized even more on special days such as Mother's Day, Father's Day, and Valentine's Day 
as a result of the increased influence of popular culture and commercials. Individuals' desire for 
gifts develops as they are encouraged to get gifts on special days. Individuals can now use search 
engines to find out what gifts to buy for these special days. Google, a search engine, with its "Google 
Trends" service provides the popularity levels of the words searched in the search engine, 
allowing time period and country / region comparisons. This service allows comparisons to be 
performed, such as in which periods of the year the searched words are more popular, in which 
regions of the countries they are searched the most, and information on which keywords the 
related words are most frequently searched. The study aims to comparatively examine Google 
searches in various countries on special days such as Mother's Day and Valentine's Day with the 
help of "Google Trends" data. In this approach, Google Trends data was used to do intercountry 
comparisons on which days and to what extent the phenomenon of gift giving on special days 
differed. According to the findings, the search popularity of the word “gift” in Turkey is highest 
during the weeks around Mother's Day and Valentine's Day. In the USA and the UK, the term "gift" 
is most often searched on New Year's Eve. 

Keywords: Special Days, Google Trends, Gift Giving, Consumer Behavior. 
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1. Introduction 

For a variety of reasons, many individuals utilize search engines. For example, some people use 
search engines to learn more about issues they're interested in, such as health, education, sports, 
and the environment. When people are assessed as "consumers," they frequently utilize search 
engines to gather information about the products they are considering purchasing or to research 
alternative brands when changing their product preferences. Therefore, search engines are 
believed to be a beneficial instrument in the process of determining product preferences. 
Recognizing needs, identifying alternatives (collecting information), assessing options, making a 
purchasing decision, and post-purchase evaluation are all steps of the consumer purchasing 
decision process. Determining alternatives, often known as the information collecting step, is one 
of the most crucial of these processes. During the information-gathering phase, information is 
collected about which products/brands the need will be met. Because gathering data enables 
consumers to make more accurate and straightforward judgments, lower selection risks, and 
eliminate needless options (Odabaşı and Barış, 2002:357). Individuals benefit from their previous 
knowledge and experiences, that is, from internal sources, throughout the information gathering 
stage. When internal resources are insufficient, individuals gain from external resources. Online 
platforms and search engines are among the resources that are commonly used today, in addition 
to external sources such as friend recommendations and retailer comments. The step of obtaining 
information and analyzing choices becomes even more significant in circumstances when the need 
to be met is more profound and distinctive, such as a "gift." Gift giving is affected by many economic, 
social, material, and psychological factors related to the people who give and receive gifts. Gift-
giving can be on a special occasion and on special days such as Mother's Day, Father's Day, and 
Valentine's Day, which are accepted by society. Gifts to be purchased on such special days vary 
according to the type of the special day and the status of the person to be gifted (mother, father, 
etc.). As a result, many people use search engines to collect information about gifts that may be 
purchased on these special days. Google, one of the search engines, may provide information about 
which words are queried, how intensely, in a specific region, over a particular period, and what 
words are associated with these words with the "Google Trends" service. 

The society in which individuals live and the culture they belong to can cause differentiation in 
gift-giving habits on such special days. Freedom and individualism, for example, are more prevalent 
in countries where Western culture is dominant, allowing people to express themselves and their 
love more verbally. Within the context of social harmony, individuals in collectivist societies express 
themselves through behaviors and symbols rather than verbal communication (Beichen and 
Murshed, 2015). As a result, gifting can be an effective means of expressing emotions. In this regard, 
the study compares the search popularity of the word "gift" on special days across different 
countries. In this approach, assessments are made by comparing countries’ gift-giving status and 
gift habits on special days. 

2. Theoretical Framework 

Special days and gift-giving concepts are explained, and related studies in the literature are 
mentioned in this research section. The study also includes details on the Google Trends service, 
which will be used to collect data, and its application areas. 

2.1. Gift-giving and Special Days 

Gift-giving, as it is today, is a behavior that displays various levels of importance and symbols 
among individuals, groups, and even state leaders. Gift-giving is a complex sociological and 
psychological condition that helps complete and maintain vital connections. Because gift-giving 
might be a necessity or a situation that comes from within, gift-giving, in whatever form, expresses 
the intention to establish, maintain, and enhance vital social relationships through the selection and 
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transfer of meaningful goods (Clarke et al., 2005: 61). Gift-giving, according to Giesler (2006), is 
viewed as a social reality that encompasses the economic, legal, political, and religious aspects of 
society and serves vital tasks in their growth by conveying far more than mutual exchange. Gift-
giving is a form of social solidarity that aids in forming and maintaining a society's essential identity 
and destroying egos. 

Gift-giving, an essential tool in concretizing social relations, plays a crucial part in their 
strengthening. In human nature, giving gifts is a universal ritual. As a result, countries have 
designated particular days and gift-giving seasons unique to their traditions (Akgül and Varinli, 
2017). For example, the most important occasions for gift giving in the United States are New Year's 
Eve and birthday celebrations. Gifts are also given at various special events, including Valentine's 
Day, Thanksgiving Day, Mother's Day, Father's Day, wedding anniversaries, and graduation. For 
example, gifts are given at weddings, newborn baby visits, and birthdays in Singapore. (Qian et al., 
2007). In addition to these special days, there are professional days such as teachers' days and holy 
days such as Ramadan and Sacrifice Holidays. Furthermore, only certain cultures and countries 
have special days, such as Singles' Day, mainly observed by the Chinese young, and special days 
where there is no gift-giving, such as April 1, World Joke Day. 

Gift-giving is a common social activity in which people engage. There are two roles in the gift-
giving process: gift-giver and recipient. It is seen that the power differences or the way they perceive 
the gift may cause discrepancies in gift preferences (Baskin et al., 2017; Choi et al., 2018). In 
addition, the gifts to be purchased are affected by the demographic and economic features of the 
individual who purchases the gift, as well as variables such as the age, profession, and social status 
of the person to be gifted. As a result, numerous disciplines, including sociology, anthropology, 
economics, psychology and marketing have studied gift-giving as a part of cultural practices. (Qian 
et al., 2007).  

Individuals are informed and prepared for the gift-giving ritual when special days such as 
Mother's Day and Valentine's Day approach through mass media such as television and radio and 
through written and visual messages in digital media. While some regard gift-giving as an economic 
game, others consider it a method of expressing emotion. However, it appears that many people 
begin to get gifts as special days approach as if there are some rules for these days (Dilek, 2019). 
The study conducted by Şahin and Şentürk (2018) revealed that advertisements for special days 
are influential in determining the plan, and individuals are primarily aware of special days through 
television and social media channels. In addition, it is seen that individuals are mostly exposed to 
advertisements for Valentine's Day and Mother's Day. Such advertisements and promotions can 
create agenda setting and pressure to buy gifts, but they can also confuse which items to buy. The 
gift giver makes an effort to select an appropriate gift representing the situation and feelings 
associated with the other person. As a result, individuals might use search engines in deciding gift 
options, gathering information, and making online purchases with the advancement of e-
commerce. 

2.2. Google Trends 

Google Trends offers real-time indexes of queries that users have entered into the Google search 
engine on a daily, weekly, monthly, and yearly basis. Since 2006, Google Trends has provided panel 
data on users' online research patterns for dozens of countries in hundreds of categories. These 
data represent a comparison of "particular regions, categories, periods, and features" in terms of 
public search volume patterns. The data here does not indicate an absolute volume but rather the 
density of users in a particular region searching for a term on Google, that is, the linked term's 
search popularity (Penna and Huang, 2009). The query index offered by Google Trends is based on 
query share, which is calculated by dividing the total volume of searches for a given search term 
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inside a particular geographic region by the total number of queries in that region for the period 
under consideration (Choi and Varian, 2012).  “100” (one hundred) indicates the most searched 
day for the relevant topic, while “0” (zero) indicates that there is not enough search volume for the 
relevant subject (Brodeur et al., 2021). 

As a result, the volume of the relevant keyword in the total query can be calculated. The queries 
can be made as a keyword, category of the keyword, or subject headings. The data is graphed; this 
data can examine periods of increase or decrease on a country or regional basis. 

These inquiries can reveal correlations with a variety of economic variables. For example, 
determining the period in which the questioned words are concentrated can be utilized as a tool 
for short-term forecasting demand for that product or brand. An increase in the search popularity 
of a word or topic can provide clues that the demand for that product may increase in the future. 
Furthermore, using Google Trends data; it is seen that by evaluating the terms questioned by 
individuals, can obtain information about the incidence/spread of flu-like diseases (Ginsberg et al., 
2009); with the extension of unemployment benefits payments, it can be determined that job 
search queries decrease (Baker and Fradkin, 2011); important information can be presented in the 
estimation of actual sales figures, which is in line with surveys and various economic indicators 
(Kholodilin et al., 2010). In addition, with the help of Google Trends data, it is seen that studies on 
many subjects such as current economic forecasts (Ferrara and Simoni), trade (Gonzales et al., 
2020), the effects of Covid-19 (Abay et al., 2020), consumption (Morgavi, 2020), cryptocurrencies 
(Samirkas, 2020).  

At the stage of gathering information in the planned purchasing process, search engines are 
critical. For example, Google Trends data can provide information about sales estimates and 
customer trends, as processes like gathering information and evaluating alternatives begin long 
before a purchase decision making. Furthermore, this service gives critical information to 
businesses that produce seasonal or special days products and run campaigns for them. The daily 
and periodic data gathered can aid in determining when the campaigns or production will intensify 
(Kocabıyık et al., 2020).  

3. Research Method 

The research's problem and aim, the study's scope, the data set used, and the research 
limitations are all described in this section of the study. 

3.1. The Problem of Research 

Many factors, including individual, social, and cultural factors, influence the gift-giving 
phenomenon. With the help of the mass media, the phenomenon of gift-giving on special days has 
become more visible. However, individuals' perceptions of these special days may differ. In 
addition, the problem of which gifts individuals will receive on which special day also arises. At this 
point, the research problems are that individuals do more gift-giving research for special days and 
whether these make a difference between countries/societies. 

3.2. Purpose of the research 

Individuals and cultures place varying amounts of value and significance on special days. For 
example, the emphasis accorded to Mother's Day and Father's Day may change within a country, 
and this scenario may also differ between countries. 

Google's Trends service calculates search density by dividing the number of searches for a given 
keyword by the total number of searches in the relevant period and location. In this way, it can be 
determined which country/region a particular term is more frequently questioned. This study aims 
to determine consumer "gift" searches on special days with the help of Google Trends data and to 
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make cross-country comparisons. Thus, the goal is to establish which special days in the 
determined countries receive more gift-giving research and whether the importance given to 
special days differs within and between countries. 

3.3. Scope of the Research 

Google categorizes the internet search categories of users. There are categories and 
subcategories such as “Science > Ecology and Environment > Climate Change and Global Warming” 
or “People and Society > Family and Relationships > Marriage,” for instance. This study examined 
Google Trends data belonging to the "gifts and special day products" category, which is a sub-
category of the "Shopping" category. The words "Mother's Day," "Valentine's Day," "Father's Day," 
and "New Year's Day" were chosen as keywords, and "Gift" was selected as the subject. The data 
obtained includes the time interval between 28.05.2017 - 28.05.2022 (5 years).  

The research is carried out in Turkey, the USA, and the UK countries. In addition, since there may 
be different special days according to countries and cultures, it is necessary to determine the special 
days celebrated at the same time in many countries. Therefore, Mother's Day (second Sunday of 
May), Father's Day (third Sunday of June), Valentine's Day (February 14), and New Year's Day 
(January 1) were included as "special days" in the study. In the scope of the research, In the specified 
period, it was determined the volume of inquiries for the word "gift" in the specified countries. In 
addition, the relationship between the increase in the volume of queries for the word "gift" and 
special days has been examined. In addition, with the help of Google Trends, it has been investigated 
whether these relations cause differences between countries. 

3.4. Data set 

Google Trends data on "gift" keyword searches in Turkey, the USA, and the UK were used in the 
study. The data set consists of 5 years, including 28.05.2017 – 28.05.2022. While the values 
specified as 100 in the query index indicate the time of the highest search in the relevant period, 
other index values are indexed according to the value at this highest time. 

3.5. Limitations of the Research 

Google Trends constantly updates its data weekly. For this reason, the data here is time-limited. 
One of the research's limitations is that the data spans 28.05.2017 through 28.05.2022. 

Data from a wide range of nations and locations can be accessed using Google Trends data. As it 
will take time to analyze the data for each country, only the data from Turkey, the USA, and the UK 
are investigated in the study. This study is therefore restricted to the project's participating nations. 

It is highly challenging to restrict gift-giving to particular days since gift-giving has significant 
cultural implications. As a result, numerous factors, including the type of gifts, their meanings, and 
the time of gift-giving, may differ from culture to culture. Due to these differences, the study covered 
special days used in typical times in many countries, and special days were limited to these days. 

4. Results 

Chart 1 displays the term "gift's" 5-year search popularity in Turkey. When Graph 1 is examined, 
it is seen that the search popularity of the term "gift" increases in the weeks that coincide with 
Father's Day (green line), Christmas (purple line), Valentine's Day (yellow line), Mother's Day (red 
line). As a result, when Graph 1 is analyzed, it can be concluded that there has been an increase in 
the number of queries for the term "present" on certain special days. Additionally, it is clear that 
Mother's Day and Valentine's Day are the two days in Turkey when people most frequently search 
for the word "gift." In addition, it is seen that in the search popularity of the word "gift," New Year's 
comes in the third place and Father's Day comes in the last place. 
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When examining Graph 1, it can be seen that searches for the term "gift" increase at the purple-
marked locations. Therefore, it can be said that these marked points coincide with the week of 
Teachers' Day (November 24), and individuals in Turkey intensively search for gifts for Teachers' 
Day. 

Note: The graphs' query levels for the terms "gift," "Mother's Day," "Valentines Day," "Father's Day," 
and "Christmas" are represented by the blue, red, yellow, green, and purple lines, respectively. 

 

Chart 1: Frequency of Inquiry of the Term “Gift” for Special Days in Turkey (2017-2022) 

The words "Christmas flower" and "Christmas basket" are questioned together about the "New 
Year's" week when we examine the other words where the keyword "gift" is used most frequently 
in Turkey (see Table 1). 

 

Table 1. Inquiries Regarding the Term “Gift” in Turkey 

 

Chart 2 displays the search popularity density for the term "gift" during five years in the US.  
Chart 2 is reviewed shows that the weeks that coincide with Father's Day, New Year's Day, 
Valentine's Day, and Mother's Day exhibit a rise in searches for the term "gift." In the USA, it is seen 
that the word "gift" is searched the most on New Year's Eve, followed by Mother's Day, followed by 
Father's and Valentine's Day. 
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Chart 2: Frequency of Inquiry of the Term “Gift” for Special Days in the USA (2017-2022) 

When examining the words that are most often used with the word "gift" in the United States, it 
can be noted that the word "flowers" is frequently questioned in connection with New Year's week 
(see Table 2). 

 Table 2. Inquiries Regarding the Term “Gift” in the USA 

 

The density of the 5-year search popularity of the word “gift” in the UK is shown in Chart 3. When 
Chart 3 is analyzed, it is seen that the search popularity of the term "gift" increases in the weeks that 
coincide with Father's Day, New Year's Day, Valentine's Day, and Mother's Day. Furthermore, the 
word "gift" is frequently used on New Year's Eve in the United Kingdom, with subsequent special 
days following a similar course. 

 

Chart 3: Frequency of Inquiry of the Term “Gift” for Special Days in the UK (2017-2022) 
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Looking at the words in which the term "gift" is most frequently used in the United Kingdom, it 
is seen that the keyword "flowers" is questioned together with the New Year's week (see Table 3). 

Table 3. Inquiries Regarding the Term “Gift” in the UK  

 

Note: Data in Tables and Graphs were obtained from https://trends.google.com.tr/ 

5. Conclusion and Discussion 

The internet has an important place in information gathering and evaluating alternatives, which 
are one of the critical stages of the consumer purchasing process. Search engines' extensive use and 
ongoing improvement present significant prospects for customers. Additionally, consumers' use of 
search engines to collect information provides essential information for businesses, researchers, 
and consumers. For example, thanks to the service created by Google Trends for people's query 
keywords, it is possible to see which words are searched when and how frequently. 

In the context of the study, it becomes clear that there is an increase in gift research on special 
days for the called countries when looking at which special days people question the term "gift" 
more. Although the cultures and social systems of the three countries—Turkey, the United States, 
and the United Kingdom—are distinct, it is evident that gift-giving on special days is a common 
practice in all three. Although these three nations all have a tradition of gift-giving, it is seen that the 
intensity of searching for gifts varies according to special days. 

It is seen that the term "gift" is mostly searched during Mother's Day week in Turkey. However, 
Turkey's strong emphasis on the family, the perception that mothers are the family's foundation, 
and the nation's deep affection and respect for them may be purchase more gifts for moms. 
Proverbs such as "paradise lie at the feet of the mother" and "men make houses; women make 
homes" are signs of adoration and respect for moms. The gift is regarded as a crucial means of 
expressing affection for mothers. The week of Valentine's Day is observed to be the second period 
in Turkey during which the term "gift" is most frequently searched. It is thought that couples who 
are candidates to become a family buy gifts for each other, and it is thought that mutual relations 
and family phenomenon are important in gift-giving. The term "gift" is frequently used on New 
Year's Eve in the US and the UK. However, given the more individualistic nature of Western 
countries, it is reasonable to assume that they will look for gifts less frequently on special days, such 
as Mother's Day and Valentine's Day. Additionally, it is believed that beginning a new year is very 
significant for people in these nations, gift-giving is a considerable figure of celebrations, and role 
models like Father Christmas promote the gift-giving practice. 

According to the data collected, it can be concluded that people from various cultures have 
varied habits for gift-giving on different special days. Therefore, this data is expected to help 
businesses, manufacturers, and marketers make the correct planning and strategies. For instance, 
firms might use Mother's Day gift-giving trends in Turkey to help plan their production and stock 
planning. In addition, marketing researchers can benefit from knowing that less "gift" research is 
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done during other special days. It can also assist in creating plans for additional promotional and 
advertising initiatives on these special occasions. 

It has been observed that gift-giving stimulates significant economic activity, especially on 
special occasions. In addition, because of gift searches most likely result in purchases. It should be 
noted, though, that Google Trends data for the term "gift" does not display sales numbers for the 
relevant period, and not every person who conducts this search makes a purchase. Google Trends 
data provides information about the special day and the interest of individuals in receiving gifts on 
that special day. 
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Davranış Araştırmalarına Kantitaif Genetik Yaklaşım: Davranışsal Finans 

Uygulamaları 
 

Sezen GÜNGÖR1 

 
Özet  
Davranışsal finansın yatırımcı davranışları temelindeki araştırma metotları ile ilişkisi, 

genoekonomi kavramına kadar genişlemiştir. Genoekonomi teriminin literatüre girmesine de 
vesile olan bu çalışmalar, araştırmacıları genetik biliminin iş birliğine mecbur bırakmıştır. 
Davranışsal genetik uygulamalarrı bu iş birliğinin temelini oluşturmaktadır. Kantitatif genetik 
metotlar ve moleküler genetik yöntemlerin ayrı ayrı veya bir arada kullanılmasını mümkün kılan 
davranışsal genetik, insan davranışının genlerle ve kalıtımla ilgisini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu çalışmada davranışsal genetikte kantitatif genetik uygulamaları 
incenlenmiştir. Aile çalışmaları, ikiz çalışmaları, evlat edinme çalışmaları ve karma çalışmalar 
olaramk sınıflandırılan kantitatif genetik yöntemlerin davranışsal finansta uygulandığı bazı 
çalışmalardan örnekler verilerek sosyal bilimlerin müspet ilimler sınıfının gereklerini 
karşılayabilmesine destek olunması hedeflenmektedir. Davranışsal finans literatüründe yer alan 
kantitatif genetik yöntemlerin kullanıldığı bazı çalışmaların sonuçları da bu amaçla incelenmiştir. 
Bu sayede davranışlarımızın kalıtsallığını ispatlamaya olanak sağlayan kantitatif genetik 
yöntemlerin hangi finansal davranışlarımızın kalıtsallığını ortaya koyduğu da tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Davranışsal Genetik, Kantitatif Genetik Yöntemler, 
Genoekonomi 

Quantitative Genetic Approach to Behavioral Research: Applications 
of Behavioral Finance 

Abstract 
The relationship of behavioral finance with research methods on the basis of investor behavior 

has expanded to the concept of genoeconomics. These studies, which also contributed to the 
introduction of the term genoeconomics into the literature, compelled the researchers to 
cooperate with the science of genetics. Behavioral genetics applications form the basis of this 
cooperation. Behavioral genetics, which makes it possible to use quantitative genetic methods and 
molecular genetic methods separately or together, aims to reveal the relationship of human 
behavior with genes and heredity. In this study, quantitative genetic applications in behavioral 
genetics were examined. It is aimed to support social sciences to meet the requirements of the 
class of positive sciences by giving examples from some studies in which quantitative genetic 
methods, classified as family studies, twin studies, adoption studies and mixed studies, are applied 
in behavioral finance. The results of some studies using quantitative genetic methods in the 
behavioral finance literature were also examined for this purpose. In this way, it has been 
determined that quantitative genetic methods, which allow us to prove the heritability of our 
behaviors, reveal the heritability of our financial behaviors. 

Keywords: Behavioral Finance, Behavioral Genetics, Quantitative Genetics Methods, 
Genoeconomics 

GİRİŞ 

İnsanların, karşılarındaki kişinin bir sonraki davranışını tahmin etmeye çalışması aslında 
insanlık tarihi kadar eskidir. Medyumların veya kâhinlerin yaptığı da budur. Merak edilen şey 
“davranıştır”. Sadece insanlar değil, canlı organizmaların tamamı “davranış” sergiler. Hayvanlar, 
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bitkiler, tek hücreliler ve diğer tüm canlı organizmalar basit ya da kompleks davranışlarda 
bulunurlar. Avlanma sırasında aslan sürüsünün her bir elemanının ayrı bir görevi olması topluluk 
davranışıdır, aynı zamanda bireysel olarak her bir aslan kendine has davranışlar sergileyerek ava 
katılır. Bir ayçiçeğinin olgunlaşma döneminde yüzünü güneşe dönmesi de bir tür davranıştır, 
üzerine bastığınızda size zarar veren bir sürüngenin verdiği tepki de bir davranıştır. Restoranda 
yemek faturanızın beklediğinizden fazla gelmesi nedeniyle garsona ilk bakışınız da bir davranıştır. 

Kısacası davranış, canlıların etraflarındaki dünyaya ve bu dünyadan gelen uyaranlara karşı 
verdikleri tepkidir. İster bilinçli ister bilinçsiz şekilde gerçekleşsin, her davranış bir sebebe dayanır 
ve her davranışın bir sonucu vardır. Her canlı organizma davranış sergiler. Davranış çalışmalarında 
bitkilerle, hayvanlarla ve insanlarla çalışılabilmektedir. Ancak bitkiler ve hayvanlar üzerinde 
yapılan deneyler, insanlar üzerinde kolaylıkla yapılamamaktadır. 

Yapılan çalışmalar davranışın pek çok nedenini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma 
insanların irrasyonel davranışlarının sebeplerini genetikte arayan davranışsal genetiğin en yaygın 
çalışma türlerinden biri olan kantitatif genetik metodları incelemektedir. Aile, ikiz ve evlat edinme 
çalışmalarının temel prensipleri ele alınmış ve ardından finansal kararların davranışsal genetik ile 
ilişkilerini inceleyen bazı çalışmalardan örnekler verilmiştir.  

Davranış-farelerle yapılan bir deney 

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, cesaret ve korkaklık davranışının genetik olarak 
ebeveynlerden miras alındığına dair bulgular ortaya koymuştur. Deneyde, bir grup tarla faresi ayrı 
ayrı şeffaf kutulara konmuş ve aynı şartlar altında davranışları izlenmiştir. Bazı farelerin korkak 
şekilde davranarak kutunun kenarlarına gitmedikleri ve bazılarının daha cesur davranarak 
kutunun her noktasında dolaştıkları gözlenmiştir. Araştırmacılar, korkak olarak niteledikleri 
fareleri korkak olarak niteledikleri diğer farelerle çiftleştirmişler, cesur olarak niteledikleri fareleri 
yine cesur olarak niteledikleri diğer farelerle çiftleştirmişlerdir. Birkaç nesil bu şekilde çiftleştirme 
yaptıktan sonra her nesilde korkak gruptaki fareler korkak şekilde davranmaya devam ederken, 
cesur gruptaki fareler yine cesur davranmaya devam etmişlerdir (Baker vd. 2004).  

Bilim insanları bu deneyi biraz daha ileriye taşıyıp, korkak ebeveynlerden türetilmiş korkak 
fareleri cesur ebeveynlerin yetiştirmesini, cesur ebeveynlerden türetilmiş cesur fareleri ise korkak 
ebeveynlerin yetiştirmesini sağlamışlardır. Sonuçlar bu noktada ilginç hale gelir. Korkak 
ebeveynler tarafından yetiştirilen cesur fare yavruları yine cesur davranmaya devam ederken, 
cesur ebeveynler tarafından yetiştirilen korkak fareler yine korkak davranmaya devam 
etmişlerdir. Bilim insanları bu deneyleri, davranış özelliklerinin kalıtımdan etkilenebileceğinin 
kanıtı olarak görürler. 

İnsan davranışı çalışmalarında genetik 

İnsan davranışlarında genetik etkileri konu alan çalışmalara başlamadan önce genetik etkiler 
ifadesinden ne anlaşılması gerektiği iyi bilinmelidir. Neale ve Cardon (1992) tarafından yazılan İkiz 
ve Aile Genetik Çalışmaları İçin Metodoloji - Methodology for Genetic Studies of Twins and Families 
isimli kitapta genetik etkiler konusunda cevaplanması gereken sorular hakkında şunları 
belirtilmiştir: 

 İnsanlardaki farklılıklar üzerinde genetik ne derece önemlidir? 

 Genotip ve fenotip arasındaki yollarda gen ürünleri arasında hangi tür eylem ve 
etkileşimler oluşur? 

 Genetik etkiler, cinsiyetler arasında tutarlı bir özellik midir? 

 Diğerlerine kıyasla özellikle olağanüstü etkilere sahip bazı genler var mıdır? 

 Bu genler insan gen haritasında nerelerde yerleşiktir? 
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İnsan davranış genetiği alanı, bireysel farklılıkların kökenini incelemek için çeşitli metodolojiler 
kullanır. Bu metodolojilerin seçiminde birincil kaygı genetiği incelenen davranış üzerindeki 
çevresel etkilerin temizlenmesidir. Ancak bunu insanlar üzerinde yapabilmek etik nedenlerle 
doğru olmayacaktır. Bu nedenle genetik ve çevresel etkileri birbirinden ayırmak istatistik 
metotlarla yapılabilir (DiLalla, 2004).  

Akrabalık bağı olan kişilerle yapılan çalışmalar ikiz kardeşler veya ikiz olmayan kardeşler, aileler 
ve evlatlık edinilen çocuklar üzerinde yapılan ve gözlemsel araştırmalar olarak tanımlanan 
araştırmalardır ki bunlara kantitatif genetik denir. Bu ismi almasının sebebi bu araştırmalarda 
sayısal ölçümlerle çalışılıyor olması ve istatistiksel metotların kullanılıyor olmasıdır. İkinci olarak 
moleküler genetik dediğimiz genler arasındaki farklılıkları tanımlamaya çalışırken bireyler 
arasındaki karakteristik farklılıkları ve kişilik özelliklerinin değişimini inceleyen yöntemdir. Ayrıca 
araştırmacılar genlerin davranışlar üzerindeki etkisini araştırırken hayvanlar üzerinde de 
çalışmalar yapabilirler (Kennedy, 2002). 

Kantitatif genetik yöntemler 

Kantitatif genetik teorisi, farklı seçici öneme sahip özelliklerin kalıtsal özelliklerinin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin bazı öngörüler sunar. Kantitatif genetik yöntemler, genetik ve çevresel 
faktörlerin, birey grupları arasında niceliksel olarak ölçülebilen bazı davranışsal özelliklerde 
meydana gelen varyasyonlar üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu yönde istatistiksel yöntemler 
kullanan yöntemler topluluğudur. 

Araştırma konuları ikizler, evlat edinilmiş bireyler ve ailelerdir. Spesifik olarak genlerle 
çalışılmaz ve bulguları bir gene veya çevresel bir faktöre atıf yapmaz. Sonuçlarında ortaya 
koydukları kalıtsallık tahminleri bir kişiye değil bir gruba aittir. Ayrıca bu yöntemlerle elde edilen 
kalıtsallık tahminleri, farklı etki türlerinin nispi katkısını ve birbirleriyle ilişkisini de anlamada 
faydalı olur (Kennedy, 2002). Nicel genetik analizler, davranış ve fizyolojinin birbirleriyle 
ilişkilerinin evrimi ile ilgili soruları ele almakta kullanılır. 

Türkiye’de davranışsal genetik çalışmaları konusunda önemli ve konu ile ilgili ilk sayılabilecek 
çalışmalar yapan Korkut Ulucan kantitatif metotları şöyle tarif eder: “Kantitatif metotlar, davranış 
genetiği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar hem hayvanlarda hem de insanlarda 
yürütülmektedir. Ancak hayvanlarda yapılan çalışmalar manipülasyon açısından insanlara kıyasla 
daha kesin sonuçlar vermektedir. Seçilen model organizmaların genetik yapıları ile oynanabilir, bu 
model organizmalar kendi aralarında çiftleştirilerek istenen özeliğe ait saf döller elde edilebilir. Daha 
sonra oluşturulan bu model organizmalar üzerinde farklı çevresel faktörlere veya herhangi bir ilaç 
grubuna verdikleri tepkiler ölçülerek incelenen genetik bölgenin etkisi anlaşılabilir. İnsan çalışmaları, 
tek ve çift yumurta ikizleri üzerindeki araştırmalara yoğunlaşmıştır. Özellikle tek yumurta ikizleri aynı 
genetik yapıya sahip olduklarından çevresel faktörlerin herhangi bir özelliğe etkisi bakımından 
incelenmesinde ideal çalışma grubunu oluştururlar. Gene ikiz çalışmalarına benzer olarak evlat 
edinilen çocuklardaki gelişim süreçleri, davranışlarının, zekâlarının ve kişiliklerinin genelde biyolojik 
ebeveynlere, bunun yanında yaşadıkları çevreye göre de belirlendiği, evlat edinme çalışmaları yoluyla 
belirtilmiştir.” 

Aile çalışmaları 

Aile çalışmaları belli bir karakteristik özelliğe sahip olan akrabaların bu özelliğe sahip olma 
şansını arttırıp arttırmadığını araştırmak ve bu özelliğe sahip olmayan akrabalarla karşılaştırmak 
için dizayn edilmiştir. Aile çalışmaları, belli bir özelliğe sahip bireylerin akrabaları arasında bu 
özelliğin oranının artması ile özelliğin ailesel bir temeli olduğunu gösterir. Araştırmacılar söz 
konusu özelliğin korelasyon katsayısını hesaplayarak aile içindeki biyolojik akrabaların 
benzerliklerini tahmin etmektedirler. Sıfır korelasyon, hiçbir benzerliğin olmadığını gösterirken, 
pozitif korelasyon akrabalar arasında bu özellik bakımından benzerlikler olduğunu 
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göstermektedir. Korelasyon katsayısının 1 olduğu durumda ise benzerlik maksimum noktaya 
ulaşmıştır ve bu durumda bu özelliğin ailesel bir temeli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Buna rağmen 
tamamen genetik olduğu söylenemez (Kennedy, 2002). Aile üyeleri arasındaki benzerlik hem 
genlerin hem de paylaşılan ortak çevrenin etkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani kalıtım 
gerekli fakat tek başına yeterli değildir (Sherman vd. 1997).   

Aile çalışmaları insanlar üzerindeki davranışsal genetik çalışmalarının temel alanlarından 
biridir. Çalışma, proband (indeks vaka) denilen, ailede genetik olarak etkilenmiş ilk vaka olarak 
nitelendirilen bir kişi ile başlar ve bu kişinin sahip olduğu belli bir özelliğe odaklanılır. İndeks 
vakanın birinci derece akrabalarını (anne, baba, biyolojik kardeş, çocuklar vb.) kapsayacak şekilde 
soy ağacı çıkarılır, bazen gerekli görüldüğü takdirde ikinci derece akrabalar da (amca, teyze, dede, 
yeğen vb.) eklenir.  

Böyle bir çalışma, bir özelliğin ailede görülüp görülmediğini açıklayabilir, ancak nedenini 
açıklayamaz. Bu durumun nedenini açıklamak için hem genlere hem de çevreye bakmak gerekir. 
Biyolojik ailelerin üyelerinin genetik olarak benzer olmaları ve aynı zamanda benzer çevrelerde 
yaşama eğiliminde olmaları, karakteristik özelliklerin gen ve çevre etkileşimi ile birlikte ele alınması 
gerektiğini ortaya koyar (Baker vd., 2004). 

Aile çalışmaları genellikle diğer aile üyelerinin herhangi bir mental hastalıktan muzdarip olma 
riskini ölçmek için kullanılır. İkiz ve evlat edinme çalışmaları kadar sık bahsedilmese de 
(http://www.personalityresearch.org) aile çalışmalarının gerek davranış, davranış bozuklukları ve 
psikiyatrik hastalıklar gerekse fizyolojik ve kalıtsallığı tahmin edilen hastalıklarla ilgili 
araştırmalarda sıkça kullanıldığı gözlenmiştir. Psikoloji, psikiyatrik hastalıklar ve kişilik 
bozuklukları hakkında yapılan çok sayıda aile çalışması vardır.  

Aile çalışmalarının intihar davranışı gibi bireysel görünen konularda da davranışın genetik 
temellerini araştırmada kullanıldığı görülmektedir. Sadece psikiyatrik bozukluklar değil 
anoreksiya olarak bilinen yeme bozukluğu hastalığının da genetik temelleri aile çalışmaları ile 
araştırılmıştır. 

Evlat edinme çalışmaları 

Evlat edinme çalışmaları insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan ve çeşitli özelliklerin 
değerlendirilmesinde öne çıkan çalışmalardır. En erken çalışmalar bilişsel yetenekler konusunda 
olmuştur; ancak bugün psikopatolojide ve fiziksel karakteristiklerde büyük ölçüde evlat edinme 
çalışmalarının üzerinde durulmaktadır (Yates, 2011). 

Evlat edinme ile ilgili çalışmalar, bir hastalığa olan yatkınlığı saptarken, doğum öncesi ve doğum 
sonrası etkenlerin değerlendirilmesinde önem taşır (Ersan ve Abay, 2001). Evlat edinme 
çalışmaları davranış, kişilik ve psikopatolojideki farklılıkları açıklayabilmek için oldukça önemlidir, 
çünkü çalışmada genetik temeller için biyolojik aile ve çevresel etkiler için ise yetiştiren aile 
incelenmektedir. Bir başka deyişle evlat edinilen çocuklar ile evlat edinen ebeveynler arasındaki 
korelasyon ve evlat edinilen çocuklar ile biyolojik ebeveynler arasındaki korelasyon, çalışılan 
davranış üzerinde genetik ve çevrenin etkileşimini göreceli olarak vermektedir. Temel olarak evlat 
edinilen çocuk ile biyolojik ebeveynler arasındaki herhangi bir benzerlik genetik faktörlerin etkisini 
yansıtırken, evlat edinilen çocuk ile evlat edinen ebeveynler arasındaki benzerlik çevresel 
faktörlerin etkisinin yansıtacaktır (DiLalla, 2004). 

Evlat edinme çalışmaları bireysel farklılıkların nedenlerinin araştırılmasında gen ve çevre 
etkileşimini çözümlemede iyi bir çalışma metodu olarak karşımıza çıksa da bazı nedenlerden dolayı 
zor ve bazen de tercih edilemeyen bir metottur. Yates’e göre (2011) bu nedenler gizlilik (birey evlat 
edinilmiş olduğunu bilmeyebilir), özellikle psikopatoloji gibi alanlarda örnekleme ile ilgili sorunlar, 
ne biyolojik ailenin ne de evlat edinen ailenin rastgele örneklem olarak kabul edilebilmesi ve 
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çalışmanın metodolojik olarak zor olması, istatistiksel amaçlar için ideal evlat edinme çalışmasında 
rastgele seçilmiş bir evlat edinilmiş birey ve rastgele seçilmiş aileler olmalıyken bu ideal ortamın 
hazırlanamayabilmesi şeklinde ifade edilebilir. 

İkiz çalışmaları 

İnsan davranışlarının genetik ve çevresel etkilerinin varlığının kabul edilmesinden sonra 
davranışsal genetik alanında sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri ikiz çalışmaları olmuştur. Bu 
çalışmalar, tek ve çift yumurta ikizlerinin davranışlarını anlamak ve bu davranışların oluşumunda 
özellikle monozigot da (MZ) denilen tek yumurta ikizlerinde genetik yapıları birebir aynı iken 
bireylerin farklı davranışlar sergilemesi örnekleriyle genetik ve çevrenin etkileşimini ortaya 
koymak açısından önemli bir paya sahiptir. Turkheimer’a (2000) göre, kişiliğin ve davranışların 
oluşum ve gelişim sürecinde genler ve çevrenin göz korkutucu etkileşiminin incelenmesinde ikiz 
çalışmaları dikkate değer bir yöntemdir. 

İkiz çalışmaları ilgili fenotip özelliğinin spesifik olarak hangi gen tarafından etkilendiğini veya 
belli bir geni göstermez, genler tarafından açıklanan varyansın yüzdesel değerini verir. Çünkü ilgili 
fenotip için tek ve çift yumurta ikizlerinin benzer çevresel özelliklere sahip olduğunu varsayarsak 
kalıtsallık tek ve çift yumurta ikizlerinin arasındaki korelasyonun farkına bağlı olacaktır (Chew vd. 
2011). Bir başka ifadeyle ikiz çalışmaları ile aday gen çalışmaları arasındaki fark bu noktada 
yatmaktadır. Aday gen çalışmaları bir fenotipik özelliği açıklayan spesifik geni bulmaya yönelik iken 
ikiz çalışmaları tek yumurta ikizlerinin %100 aynı genotipe sahip olduklarını, çift yumurta 
ikizlerinin ise yaklaşık %50 benzer genetiğe sahip olduklarını temel alarak ve her ikisi için de 
benzer çevresel koşulları varsayarak ilgili fenotipik özelliğin genetik temelini açıklamaya çalışır.  

Bir başka deyişle iki tip ikiz vardır: genetik yapının %100’ünü paylaşan özdeş (identical), tek 
yumurta ikizi veya monozigot ikizler (MZ) ve genetik yapının %50’sini paylaşan özdeş olmayan 
(fraternal), çift yumurta ikizi veya dizigot ikizler (DZ). MZ ve DZ ikizler arasındaki karşılaştırma, 
davranışının kalıtım derecesi konusunda bir tahmin sağlar (DiLalla, 2004). 

İkiz metodolojisi, bir özelliğin kalıtsallığını açıklamak için tek ve çift yumurta ikizleri arasındaki 
genetik ilişkideki farklılıklardan faydalanmaktadır (Cesarini vd. 2009b). Bir özelliğin genotip ve 
çevre kombinasyonundan oluştuğu bildirilmektedir. Bu kombinasyonun hesaplanmasında ve ilgili 
diğer istatistik hesaplamaların yapılmasında en sık kullanılan metot yapısal eşitlik modeli ve path 
analizidir. Basitçe ifade etmek gerekirse; 

𝑃=𝑃ℎ𝑒𝑛𝑜𝑡𝑦𝑝𝑒 (𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝) 

𝐺=𝐺𝑒𝑛𝑜𝑡𝑦𝑝𝑒(𝐺𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝) 

𝐸=𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 (Ç𝑒𝑣𝑟𝑒) 

𝑃=𝐺+𝐸 

Aynı çevrede yetişen MZ ve DZ ikizlerin gözlenen değişkenlerinde farklılıklar çıkmasının 
sebepleri A (Additive Genetic Effects), D (Dominance Genetic Effects), C (Common Environmental 
Effects) ve E (Nonshared Environmental Effects) ile açıklanabilmektedir.  

Bu ayrışma temelde üç nedenden kaynaklanmaktadır.  

İlk olarak gözlenen değişkenler arasındaki kovaryanslarda MZ ve DZ ikizleri arasındaki 
herhangi bir benzerlik paylaşılan çevreden (C) kaynaklanabilir. Çünkü benzer faktörler ikiz çiftin 
üyeleri arasındaki etkiyi eşitler.  

İkincisi, eğer gözlenen değişkenler arasındaki kovaryans MZ’lerde DZ’lerden daha yüksekse, bu 
fark MZ ikizlerin %100 aynı genetik yapıya sahip olmalarından, buna karşın DZ’lerin ise yaklaşık 
%50 genetik benzerlik göstermesinden kaynaklanabilir.  



  
  

58 
 

Üçüncü olarak ise her iki tip ikiz grubu arasında herhangi bir kovaryansın yoksunluğu 
paylaşılmayan çevreye (E) atfedilebilir. Buradaki paylaşılmayan çevre bireysel arkadaşlar, eşler, 
eğitim veya hayat koşulları şeklinde örneklenebilir (Zyphur, 2009). 

Eğer bir özellik kalıtsal ise bu halde MZ ikizler arasındaki korelasyon DZ ikizler arasındaki 
korelasyondan daha yüksek olmalıdır. ACE modelinde ilk amaç korelasyonlar arasında bir fark 
olup olmadığının belirlenmesidir. Bu sayede söz konusu özelliğin altında genetik bir etkinin olup 
olmadığı teşhis edilebilecektir. Siemens tarafından 1924 yılında ortaya konan ve klasik ikiz 
çalışmalarında başvurulan temel formülasyon bu fikrin temel taşlarından biridir. MZ ve DZ ikizler 
arasındaki benzerliklerin sistematik analizi ve sonuçlarına ilişkin Siemens tarafından geliştirilen 
formülasyona göre herhangi bir hastalığın kalıtsallığı MZ ikizlerde, DZ ikizlerden daha fazladır ve 
uyum, kardeş olmayan kişilerde daha da azdır.  

Siemens, çalışmasında ikiz bireylerin cilt gram molekülleri ile çalışırken, genetik materyalin 
tamamını veya neredeyse tamamını paylaşan MZ ikizlerin gram molekül ölçümlerinde 
korelasyonu 0,4 olarak bulmuş, genetik olarak ortalama %50 benzer DZ ikizlerin korelasyonunu 
ise 0,2 olarak saptamıştır. Bu sonuçlar gram molekül sayımında varyasyonlarda genetik faktörlerin 
önemini ortaya koymuştur. Eğer MZ ikizler, DZ ikizlerden daha çok birbirine benzerse, o halde 
fenotipin kalıtsallığı MZ ve DZ çiftlerin korelasyonu arasındaki farkın iki katı olarak tahmin 
edilebilir. 

"Örneğin Siemens’in elde ettiği sonuçları ele alırsak, MZ ve DZ korelasyonları sırasıyla 0,4 ve 0,2 
olduğuna göre h2 (heritability − kalıtsallık)" 

ℎ^2=2𝑥(𝑟_𝑀𝑍−𝑟_𝐷𝑍 )=2𝑥(0,4−0,2)=0,4  

olarak bulunur. Bu formülasyondan yola çıkarak paylaşılan çevreyi (shared environment) şöyle 
hesaplayabiliriz (Boomsma vd., 2002): 

MZ ikizler için; 𝑟_𝑀𝑍−ℎ^2  

DZ ikizler için; 𝑟_𝐷𝑍−ℎ^2/2 

 

İkiz çalışmaları ile ilgili birçok farklı çalışmadan söz edilebilir. Ancak bu çalışmalardan kapsamlı 
ve doğru sonuçlar elde edilmesinde ikiz kayıtları son derece önemlidir. İkiz bireylerle yapılan 
çalışmaların bazı türleri aşağıdaki şekilde sayılabilir: 

Klasik ikiz çalışmaları: Galton’un 19. yy.’de yayınlanan çalışması klasik ikiz çalışmalarının ilki 
olarak kabul edilmektedir, Herhangi bir özellik veya hastalıkla ilgili MZ ikizlerin benzerliği ile DZ 
ikizlerin benzerliği karşılaştırılarak söz konusu özellik veya hastalıkla ilgili genotipik değişimler 
açıklanmaya çalışılır (Boomsma vd., 2002). 

Çift yumurta ikizi çalışmaları: Klasik ikiz çalışmalarından farklı olarak bu yöntemde sadece 
genetik olarak ortalama %50 benzerlik gösteren çift yumurta ikizleri kullanılır (Little, 2011). 

Boylamsal ikiz çalışmaları: Boylamsal çalışmalarda araştırmacılar herhangi bir özelliğin 
üzerindeki genetik ve çevresel etkileri tespit etmek için ikiz bireyleri belli bir zaman periyodunda 
sürekli gözlemler. 

İkiz aile tasarımları çalışmaları: İkiz bireylerin ailelerinin de çalışmaya dâhil edilerek daha geniş 
kapsamlı bir modelleme ile bu varsayımların olumsuz etkilerini en aza indirmek için ikiz aile 
tasarımları çalışmaları ortaya çıkmıştır (Keller, Medland ve Duncan, 2010). 

İkiz eşler (karı-koca) çalışmaları: Bu tür çalışmalarda ise ikiz bireylerin sosyal etkileşimde 
oldukları arkadaş ve eşleri de çalışmalara dâhil edilir. Bu sayede ilişkinin kalitesindeki genetik ve 
çevresel benzerlik ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılır (Little, 2011).  
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Moleküler genetik çalışmaları: Moleküler genetik çalışmaları belli bir özellik için belli bir genin 
etkisinin araştırıldığı çalışmalardır. Spesifik DNA bölgeleri üzerinde devam eden çalışmalarda 
araştırmacılar, kalıtımda katkısı bulunan belirli genleri veya genomları tanımlamak için moleküler 
genetik araştırmaları ile ikiz çalışmalarını birlikte kullanmaya başlamışlardır.  

 

Epigenetik etki çalışmaları: Özellikle sosyal çevre ile fenotipik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi 
anlamaya yönelik bir yaklaşım olarak gen aktivitesinin epigenetik düzenlerinin incelenmesi için 
deneysel çalışmalar bu sınıfa girmektedir (Champagne, 2011). 

Karma çalışmalar 

Aile, evlat edinme ve ikiz çalışmaları, birbirinden farklı çalışma metotları olarak tanımlansa da 
bu çalışmaların birlikte kullanıldığı araştırmalar yapılabilmektedir. Örneğin ikizlerin farklı aileler 
tarafından evlat edinilmesi durumunda ikiz ve evlat edinme çalışmaları bir arada kullanılmış olur.  

Karma veya kombine çalışmalar adı verilen ve aile, evlat edinme ve ikiz çalışmalarının bir arada 
kullanılması, araştırma konusu davranışın hem kalıtsallığının hem de çevresel faktörlerin davranış 
üzerindeki etki düzeyinin hesaplanabilmesi açısından daha güçlü sonuçlar elde etmeye fayda 
sağlayacaktır. 

Kantitatif yöntemler ve finans 

Finansal karar verme ve davranışsal finans alanında yapılan davranışsal genetik ve türevi 
çalışmaların ayrıntılı şekilde incelenmesi ve yöntem ve bulgularının tartışılmasının önemi gün 
geçtikçe daha fazla hissedilmektedir.  

Bir başka önemli konu ise kantitatif genetik yöntemlerin kullanılabilmesine imkân verecek 
katılımcıların bulunması hususudur.  

Birçok ülkede davranışsal genetik yöntemler kullanarak psikiyatrik ve fizyolojik hastalıklar, 
davranışlar ve karar verme konusunda çalışan araştırmacıların kullanımına açık ikiz kayıt 
sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca ikiz festivalleri gibi organizasyonlar da araştırmacıların ikiz 
çalışması yapabilmesinde fayda sağlamaktadır. 

Barnea vd. (2010) İsveçli ikizlerden elde ettikleri verileri analiz ederek, hisse senetlerine yatırım 
yapma kararlarındaki değişimin yüzde 29'u genetiğe bağlamışlardır. Araştırmacılar tek yumurta 
ikizleri ile çalışmışlar ve bu ikizlerin finansal portföylerine ilişkin bilgileri veri olarak almışlardır. Bu 
sayede yatırımcı davranışındaki kesitsel değişimi araştırmışlardır. Çalışma sonunda genetiğin 
borsaya katılım ve varlık tahsisindeki değişkenliğin yaklaşık üçte birini (%29) açıklayabildiği 
sonucuna varmışlardır. Çalışmada yazarlar aile çevresinin özellikle genç bireylerin davranışları 
üzerindeki etkisinin uzun sürmediği ve kişinin deneyim kazanmasıyla bu etkinin giderek azaldığını 
savunmuşlardır.  

Oldukça benzer veya tamamen aynı çevresel faktörlere maruz kalan ikizlerde genetik bir 
faktörün ötesinde benzer yatırım davranışları gözlemişler, ancak farklı çevresel faktörlere maruz 
kalan ikizlerde göreceli olarak daha az benzer yatırım davranışlarına rastlamışlardır. 

Zhong, Chew vd. (2009) ekonomik anlamda risk alma ile sosyal hayatta risk alma 
davranışlarının birbirlerinden farklı olduğunu şöyle açıklar.  «Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası 
olarak, ekonomik risk alma, sigara içme, korunmasız seks, etki altındayken araba kullanma ve aşırı 
durumlarda, açıkça görülmeyen bireyi tehlikeye atabilecek uyuşturucu kullanımı ve patolojik 
kumar oynama gibi riskli davranışlardan farklıdır». 

Risk alma davranışının kalıtsallığının tahmin edilmesi ve hatta risk alma davranışından sorumlu 
gen veya genlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çoğunlukla ikiz çalışmaları yardımıyla 
yapılmıştır. İkiz araştırmalarının, çevresel ve genetik faktörlerin psikiyatrik hastalıkların ifadesine 
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olan katkılarını tahmin etmede önemli ve güçlü bir yaklaşım olduğunu savunan Shah vd. (2005) 
tarafından yapılan çalışma öncelikle bir hastalığa genetik ve çevresel katkıları ve bu yaklaşımla 
ilişkili istatistiksel modellemeyi tahmin etmek için büyük miktarda MZ ve DZ ikiz çiftlerinin 
kullanılmasının gerekçesini açıklamaktadır. Sonuçta erkeklerde patolojik kumar oynama 
davranışının gelişimine genetik katkıların güçlü etkisinden bahsedilmektedir. 

Slutske vd. (2001) 4.497 ikiz çiftten 7.869 erkekten bir örneklemle patolojik kumar oynama ile 
antisosyal kişilik bozukluğu arasındaki ilişki, patolojik kumar oynamanın çocukluk çağı davranış 
bozukluğu ve yetişkin antisosyal davranışları arasındaki ilişkilerin ne ölçüde farklılaştığı ve genetik 
ve çevresel faktörlerin patolojik kumar oynamanın antisosyal kişilik bozukluğu, çocukluk davranış 
bozukluğu ve yetişkin antisosyal davranışı ile olan ilişkisine katkısını incelemişlerdir. Çalışmanın 
sonucunda, patolojik kumar oynama, üç antisosyal davranış bozukluğu ile de anlamlı bir şekilde 
ilişkili bulunmuş ve patolojik kumar oynamanın, antisosyal kişilik bozukluğu, çocukluk davranış 
bozukluğu ve yetişkin antisosyal davranışı ile ilişkisinin, ağırlıklı olarak genetik faktörlerle 
açıklanabileceği bildirilmiştir. Çalışmanın sayısal verileri, patolojik kumar oynama davranışının 
%50’sinin genetik faktörlerle, %50’sinin paylaşılmayan çevre ile açıklanabileceği şeklindedir. 

Potenza vd. (2005) tarafından yapılan çalışma da 7.869 kişilik örneklemle çalışarak patolojik 
kumar oynamanın kalıtsallık düzeyini tahmin etmeye çalışmıştır. Araştırmacılar, patolojik kumar 
oynama ile majör depresyon arasındaki muhtemel ilişkinin genetik ve çevresel faktörler ile 
açıklanabilecek kısmını tahmin etmeyi amaçlamışlar ve sonuçta patolojik kumar oynama ile majör 
depresyonun genetik bileşenleri arasında önemli bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, 
patolojik kumar oynama davranışını %66 oranında genetikle ile %34 oranında ise paylaşılmayan 
çevre ile açıklanabileceğini belirtmişlerdir.   

Cesarini vd. (2009a), finansal kararların ve yatırım tercihlerinin kalıtsallığı ve genetik temelleri 
üzerinde yaptıkları bir başka çalışmada diktatör oyunu, ültimatom oyunu ve güven oyununu 
kullanmışlardır. Deneysel Oyun Teorisi ve Davranışsal Genetik adlı çalışmalarında güven, diktatör 
ve ültimatom oyunları da dâhil olmak üzere yaygın olarak kullanılan birçok ekonomik oyunda 
davranışların kalıcılığını incelemişler ve stratejilerin ve temel ekonomik tercih %18 ila 42 arasında 
değişen oranlarda orta derecede kalıtsal olduğunu göstermişlerdir. 

Cesarini vd. (2010) tarafından yapılan “Finansal Karar Almada Genetik Varyasyon” adlı çalışma, 
araştırmacılar yatırım uzmanı olan ikiz bireylerle çalışma imkânı buldukları için, bu konuda en göze 
batan çalışmalardan biridir. Klasik ikiz tasarımının kullanıldığı çalışma, risk ve verim için deneysel 
olarak ortaya çıkmış tercihler üzerine genetik ve çevresel etkilerini tahmin etmeyi amaçlamaktadır.  

Çalışma, davranış genetiğinden elde edilen standart yöntemleri kullanarak, risk ve getiri 
tercihlerinin genel olarak kalıtsal olduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya koymuştur. Araştırmacılar, 
bireylerde risk ve getiriye karşı sergilenen tutumlarda yaşanan değişikliklerin yaklaşık %20’sinin 
genetik farklılıklarınla açıklanabileceğini belirtmektedirler. 

Zhong, Chew vd. (2009) ise Çin’de 167 MZ ve 65 DZ ikiz katılımcı ile yaptıkları çalışmada 
(toplamda 115 erkek ve 117 kadın katılımcı) riskin kalıtsallık düzeyini ölçmeyi hedeflemişlerdir.  

Sonuçlara bakıldığında katılımcıların %70’i yüksek risk tercihine, %12’si orta düzey risk 
tercihine ve %18’i düşük risk tercihine sahip olduğu saptanmıştır. Risk alma davranışında 
kalıtsallığın tahmini için klasik ikiz çalışması yöntemi kullanan araştırmacıların çok düzeyli 
korelasyon sonuçlarına göre MZ ikiz çiftleri arasında 0,57 ve DZ ikiz çiftleri arasında 0,02 
korelasyon saptanmıştır fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve MZ ve DZ ikiz çiftleri 
arasındaki büyük korelasyon farkı risk tutumundaki değişkenlik üzerinde güçlü genetik etkiler 
olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Cesarini, Johannesson, Magnusson ve Wallace (2011) yaptıkları çalışmada bir ikiz kayıt 
sistemini kullanarak bu defa davranış anomalilerinin davranışsal genetiğini incelemişlerdir.  
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Oldukça kapsamlı hazırlanan deney sonunda yapılan ikiz çalışması analizleri göstermiştir ki 
çakışma yanılgısı, kayıptan kaçınma, statükoyu koruma önyargısı ve temsiliyet önyargısı gibi 
davranışsal anomaliler orta derecede kalıtsaldır.  

İkiz metodolojisinin temelinde yatan “MZ ikizlerin arasındaki korelasyon DZ ikizlerinde 
arasındaki korelasyondan büyük olmalıdır” varsayımı ile tutarlı şekilde, MZ ikizlerin, davranışsal 
anomalilere duyarlılık açısından DZ ikizlerinden daha fazla benzerlik gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Bu anomalilerde kısmen kalıtsallık söz konusudur ve geriye kalan farklılıkların %20-
30’u ise paylaşılan çevre ile açıklanabilmektedir. 

Simonson ve Sela (2011) tarafından yapılan bir çalışma ise yatırım ön yargıları ve bireysel 
farklılıklarla ilgili en geniş kapsamlı çalışmalarda biridir. Klasik ikiz çalışması tasarımı kullanılan 
çalışmada seçeneklerden ödün verme, kesin kazanç, gerçekleşme olasılığı oldukça muhtemel 
olasılıklar, faydacı yaklaşım ve en çoklama konularında tercihlerde farklı düzeylerde kalıtsallık 
tespit edilirken, karar sezgiselliği ve diğer bazı karar problemleri için herhangi bir kalıtsallık tespit 
edilemememiştir. 

Sonuç-genoekonomi 

Son dönemde sıklıkla duymaya başladığımız genoekonomi teriminin üzerinde anlaşılmış bir 
tanımı olmasa da insan genomunun incelenebilmesine dair teknolojilerdeki son gelişmeler, 
bireysel genlerdeki çeşitlilik ve diğer moleküler bilgiler vasıtasıyla, sosyal bilimcilerin çalışma 
alanları ile ilgili kalıtım derecesi çalışmalarını genişletmelerini sağlayacaktır. Genoekonominin ise 
bu çalışmalara birincil katkısı, bireysel davranışların genetik farklılıkları yönetme veya artırma 
yollarını belirlemektir.  

Genoekonomi teriminin gelişimi, gözlenebilir insan davranışlarının kalıtsal yönlerinin 
keşfedilmesi ile başlar. Sergilediğimiz davranışların fenotipik özellikler olduğu kabul edildiğinde bu 
fenotipik farklıkların genetik temellerinin merak edilmesi normaldir. İkiz, aile ve evlat edinme 
çalışmaları ile başlayan davranışsal genetik araştırmalarının, bir sonraki adımda moleküler biyoloji 
teknikilerini kullanarak davranışları doğrudan DNA ile ilişkilendirmeye başlaması kaçınılmazdır. 
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Zihinsel Muhasebe Bağlamında İnsan Psikolojisinin Finansal Kararlar Üzerine 

Etkisi 

 
Betül Şeyma ALKAN1 

 
Özet 
Ekonomik ortamın bir aktörü olarak bireyler, satın alma, satma, biriktirme gibi farklı finansal 

işlemler doğrultusunda karar verirler. Karar sadece piyasada mevcut olan bilgilerle değil, bunun 
bireyler tarafından nasıl algılandığı ve bilişsel filtreden nasıl geçtiği ile de verilir. Bireylerin bir 
referans noktasına bağlı olarak zihinsel hesaplar tuttukları ve aynı zamanda bireylerin 
önemsediği amaçlara nasıl para tahsis edileceği konusu zihinsel muhasebe teorisi ile 
açıklanmaktadır.  Bu bağlamda, insanların karar sonuçlarını bilişsel olarak nasıl tanımladıkları ve 
zihinsel muhasebe işlemlerini nasıl yaptıkları bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Zihinsel 
muhasebe, sonuçların insan beyninde algılanması ve değerlendirilmesine dayanan karar verme 
sürecidir. Zihinsel muhasebe, algılanan bilgilerin kodlanması ve bu tür bilgilerin risk düzeyine 
dağıtılması süreci olarak kullanılmaktadır. Zihinsel muhasebe, rasyonelliğin doğası ve karar 
verme mantığı ile ilgilidir. Ancak bazen kararın rasyonelliği, bireyleri bazı mantıksız kararlar 
almaya sevk eden sosyal, duygusal ve bilişsel faktörlerden etkilenebilir. Bu çalışmanın temel 
amacı da, karar verme sürecinde duyusal ve bilişsel önyargıları ve rasyonel davranıştaki 
sapmaları anlamak için zihinsel muhasebeyi incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Zihinsel Muhasebe Teorisi, Davranışsal Faktörler, Karar 
Verme 

 

The Effect of Human Psychology on Financial Decisions in the Context 
of Mental Accounting 

 
Abstract 
As an actor in the economic environment, individuals make decisions in line with different 

financial transactions such as buying, selling and saving. The decision is made not only by the 
information available in the market, but also by how it is perceived by individuals and how it 
passes through the cognitive process. Mental accounting theory explains how individuals keep 
mental accounts based on a reference point, and how to allocate money to causes that individuals 
care about. In this context, how people cognitively define decision results and how they do mental 
accounting is the scope of this study. Mental accounting is a decision-making process based on the 
perception and evaluation of results in the human brain. Mental accounting is used as the process 
of coding perceived information and distributing such information to the level of risk. Mental 
accounting is concerned with the nature of rationality and the logic of decision making. However, 
the rationality of the decision can be affected by social, emotional and cognitive factors that lead 
individuals to make some irrational decisions. The main purpose of this study is to examine 
mental accounting in order to understand sensory and cognitive biases and deviations in rational 
behavior in the decision-making process.  

Keywords: Accounting, Mental Accounting Theory, Behavioral Factors, Decision Making 
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1. Giriş 

Geleneksel muhasebe, işletmelerin finansal faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sürecini ifade 
eder. Zihinsel muhasebe ise insanların aynı etkinlikleri kendi yaşamlarında gerçekleştirme biçimini 
ifade eder.  

Zihinsel muhasebe kavramı ilk olarak Richard Thaler‟in (1980) beklenti teorisini tartıştığı 
çalışmasında ortaya atılmıştır. 1985 yılında Werner F. M. De Bondt ve Richard Thaler “Does the 
stock market overreact?” isimli çalışmalarında zihinsel muhasebeyi “bireylerin finansal faaliyetleri 
organize ederken, değerlendirirken ve takip ederken kullandıkları bilişsel işlemler kümesi” olarak 
tanımlamışlardır. Zihinsel muhasebe, insanların harcamaları kategorilere ayırma, bu kategorilere 
fon atama, bütçeleri belirleme ve maliyet-fayda analizlerinin unsurlarını gerçekleştirme yolunu 
tanımlar. Dolayısıyla zihinsel muhasebede, zihinde yaratılmış farklı kategorilere göre insanlar karar 
alma eğiliminde olmaktadır. 

Bu çalışmada, bireylerin finansal karar verme sürecinde zihinsel muhasebeye odaklanarak, 
zihinsel muhasebe bağlamında insan psikolojisinin fonlama, bütçeleme ve yatırım kararlarını nasıl 
etkilediğini ilgili literatür taranarak önemli çalışmalara vurgu yapılmıştır. Böylece, zihinsel 
muhasebenin altında yatan fonlama, bütçeleme ve yatırım karar süreçlerine genel bir bakış 
sunulmuştur. Bütçeleme süreçlerinin potansiyel fayda ve maliyetleri, belirli harcama kararlarının 
yanı sıra zihinsel muhasebe bağlamında varlık ve borç algısı, yatırım için zihinsel muhasebe 
sürecinin yansımaları detaylı olarak ele alınmıştır. 

2. Zihinsel Muhasebe Teorisi ve Bileşenleri 

Zihinsel muhasebe, bireylerin zaman içinde ekonomik çıktıları kodladığı ve finansmanlarını bu 
çıktılara göre tahsis ettiği psikolojik süreçleri tanımlar. Temelde bireylerin finansal işlemlerini 
izlerken bilişsel olarak harcamaları, tüketimleri ve yatırımları kodladığı bir stratejidir. Çalışmalar, 
harcamaların kişinin toplam serveti üzerinden değil bütçe dönemlerinde (aylık, yıllık vs.) ve gider 
kategorilerinde (yiyecek, eğlence, giyim gibi) değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Örneğin insanlar, market alışverişi yapmak ve restoranlarda yemek gibi aynı tür kaynak için birden 
fazla zihinsel hesaba sahip olma eğilimindedir (Cheema & Soman, 2006). İnsanlar, paranın geliş 
yerine ve kullanım amacına bağlı olarak kaynaklara farklı davranırlar. Somut olarak, zihinsel 
muhasebe, sınıflandırma veya etiketlemeyi gerektirir (Thaler, 1985). Bireyler farklı kaynak 
gruplarına farklı anlam ve işlevler yüklerler. Çünkü mali nitelikteki bir olayın değerlendirilmesi 
bireyin zihninde olayı algılayış tarzına ve geçmiş deneyimlerine bağlı olarak farklı kodlamalar 
yapmasına bağlıdır. Bunun sonucu olarak da farkında olmadan irrasyonel davranışlar sergilerler. 
Zihinsel muhasebe, karar verme sürecindeki sapmaları, bilişsel önyargıları inceleyerek zihindeki 
kodlamaların sınırlarını belirleyen bir süreçtir (Atik, Yılmaz ve Köse, 2018). Birey, kendi varlıklarını 
ve varlıklarını temin ettiği kaynaklarını yönetmesi için pek çok hayali hesaplar oluşturur ve 
kurgusal olarak da kodladığı bu hesapları değerlendirir. Bu durum da dikkatsiz davranış eğilimi 
gösterilmesiyle birlikte rasyonel olmayan algılar yaratılmasına neden olur. Dolayısıyla, zihinsel 
muhasebe teorisi irrasyonel davranış eğilimini fiyat algıları, tüketim ve yatırım davranışı gibi çok 
çeşitli ortamlarda açıklamak üzere kullanılmaktadır. 

Zihinsel muhasebe, üç bileşene dayandırılarak değerlendirilmektedir. Bileşenler, bilginin nasıl 
algılandığı, etiketlendiği ve kararın nasıl alındığı süreçleriyle ilgili değerlendirilmeleri 
kapsamaktadır. İlk bileşen, hem önceden tahmin edilen hem de geçmişe yönelik maliyet-fayda 
analizi için gerekli girdileri (verileri) sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle geçmiş bilgiler geleceğe 
yönelik kararların girdileridir. İkinci bileşen, etiketleme sürecidir. Belirli aktivitelerin belirli 
hesaplara atanmasından (kodlanması) oluşmaktadır. Genel muhasebede olduğu gibi, zihinsel 
muhasebede de fon kaynaklarının ve kullanımının nasıl etiketlendiğini değerlendirir. Harcamalar, 
türlerine göre kategorilere ayrılmakta ve bütçe sınırına bağlı olarak nihai kararı 
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etkileyebilmektedir. Üçüncü bileşen ise hesapların değerlendirilme sürecini ve sıklığını içerir. 
Hesaplar günlük, aylık ya da yıllık değerlendirilebilmekte, geniş ya da dar olarak 
tanımlanabilmektedir. Hesapların önem düzeyine bağlı olarak değerlendirme sıklığı artabilir. 
Sonuç olarak tüm bu zihinsel muhasebe bileşenleri seçimleri etkilemektedir (Thaler, 1999: 183). 

3. Zihinsel Muhasebe Bağlamında Bireylerin Finansal Karar Süreçleri 

Bireyler, yatırım kararları esnasında, yatırım araçlarını zihinlerinde farklı hesaplarda 
muhasebeleştirirler. Fonların nasıl gruplandırıldığı ve etiketlendiği de bireysel harcama tercihlerini 
etkiler. Fonları kategorize etmek, finansal karar vermeyle ilgili yükleri hafifletmeye yardımcı 
olabilirken, aynı zamanda insanların paralarını nasıl harcamayı ve biriktirmeyi seçtikleri üzerinde 
de etkileri vardır. 

A. Fonlama Süreci 

Fonların farklı gruplara ayrılması, zihinsel muhasebenin belirleyici unsurlarından biridir. 
Önceki araştırmalar, fonların nasıl gruplandırıldığının ve etiketlendiğinin bireysel harcama 
tercihlerini etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, zihinsel muhasebe, sınıflandırmanın bilişsel 
süreçleri üzerinden anlaşılabilir (Henderson ve Peterson 1992; Heath ve Soll 1996). 

Fonların sınıflandırılması, harcama fırsatlarını değerlendirmek için gerekli şekillerde bilgi 
işlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. “Bu satın alabileceğim bir şey mi? ya da “Ne kadar 
harcayabilirim” sorularının cevabı açısından bu sınıflandırma önemlidir.  Bireylerin bir harcama 
kararıyla karşı karşıya kaldıklarında kaynaklarının uygun bir şekilde tahsis edilmiş olması gerekir. 
Bu değerlendirme, mevcut ve gelecekteki muhtemel varlığın yanı sıra tüm borçları ve beklenen 
giderleri dahil etmeyi gerektirecektir. Bilgileri benzerliklerine göre gruplar halinde organize ederek 
kategorilere ayırma, ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde hatırlanmasını kolaylaştırarak eldeki kararı 
değerlendirmek için gereken bilişsel çabayı azaltabilir (Henderson ve Peterson 1992). 

Fonların sınıflandırılması, finansal karar verme ile ilgili yükleri hafifletmeye yardımcı olurken, 
aynı zamanda insanların paralarını nasıl harcayıp, nasıl tasarruf etmeyi seçtikleri konusunda da 
etkileri vardır ve sistematik hatalara yol açabilir. Geleneksel iktisat teorisine göre, fonları çeşitli 
zihinsel hesaplara ayırmanın sonraki davranışlar üzerinde hiçbir etkisi olmamalıdır. Yine de 
literatürde çok sayıda çalışma, fonların nasıl gruplandırıldığının ve etiketlendiğinin bireysel 
harcama tercihlerini etkilediğini göstermektedir (Shefrin ve Thaler 1988; Thaler 1990, 1999; 
Abeler ve Marklein 2017). 

Bireylerin fonları nasıl sınıflandırdığı ve bu sınıflandırmaların harcamaları nasıl 
değiştirebileceğine yönelik yapılan önemli çalışmalar iki temel alana odaklanmıştır. 

1. Fon Kaynakları ve Kullanımları 

Bireyler farklı zihinsel hesaplara fon tahsis ederken, kaynakların girişini; cari gelir, cari varlıklar, 
gelecek aylara-yıllara ait gelirler olmak üzere üç geniş kategoride sınıflandırır (Shefrin ve Thaler 
1988; Thaler 1990, 1994 1999). Bireyler her biri için farklı tüketim eğilimleri sergilerler. Başka bir 
ifadeyle insanlar, kaynağın mevcut gelirlerinden, cari varlıklarından veya gelecekteki gelirlerinden 
olup olmadığına bağlı olarak harcamaya (tüketmeye) farklı şekilde eğilimlidir. Örneğin insanlar 
tipik olarak mevcut gelirden en yüksek ve gelecekteki gelirden en düşük olanı tüketme tutumu 
sergiler (Shefrin ve Thaler 1988; Courant vd. 1986).  

Çok sayıda araştırma, bu fonların da kendi içerisinde düzenli gelir veya düzensiz (beklenmedik) 
gelir olarak sınıflandırıldığını göstermektedir (Shefrin ve Thaler 1988; Arkes ve diğerleri 1994; 
O’Curry 1999; Thaler 1999; O’Curry ve Strahilevitz 2001; Milkman ve Beshears 2009). Gelirdeki bir 
değişikliğin beklenmedik bir kazanç olarak mı yoksa düzenli bir gelir olarak mı kodlandığı; düzenli 
gelirlere göre kazancın boyutu, gelirin türü, bireyin gelirdeki değişikliği ne ölçüde beklediği dahil 
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bir dizi faktöre bağlıdır (O’Curry ve Strahilevitz 2001). Örneğin beklenmedik bir kazanç olarak, iş 
primleri ve ikramiyeler, tahmin edilemeyen bahşişler ve komisyonlar bireyin normal maaşından 
farklı olarak kabul edilir ve farklı bir harcama eğilimi sergilenir. Araştırmalar, beklenmedik gelirin 
türü bağlama göre değişiklik gösterse de, insanların beklenmedik geliri harcama olasılıklarının 
normal gelire göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (Thaler 1994; Epley, Mak ve Idson, 2006; 
Zhang 2016). 

Keynes, tüketim harcamalarının harcanabilir toplam gelir düzeyinin bir fonksiyonu olduğunu 
ileri sürmüştür. Başka bir ifadeyle, Keynes bir tüketicinin marjinal tüketim eğiliminin; net gelirinde 
oluşan artış karşısında harcamalarında ne derece etki ettiğini gösteren bir parametre olduğunu 
belirtmektedir. Bu bağlamda bireylerin fon tahsisi yaparken zihinlerinde fonları kaynaklarına göre 
sınıflandırmak, marjinal tüketim eğilimini etkilemenin ötesinde, insanların parayla satın 
alabilecekleri ürün türlerini de etkileyebilir. Belirli bir hesaptaki para miktarı, gelir toplamını 
kontrol ettikten sonra bile harcama kararını değiştirebilir (Morewedge, Holtzman ve Epley, 2007). 
Fon kaynakları içerisinde beklenmedik kazançların, temel ihtiyaç ürünlerine göre lüks sınıfına 
girecek ürünler için harcanma eğilimi daha yüksektir (O’Curry 1999). Buna karşın duygusal 
hissiyatlar uyandıran fonlar  ise lüks ürünlerden ziyade temel ihtiyaç ürünleri için harcanmaktadır 
(Levav ve McGraw 2009). 

Zihinsel muhasebede bir diğer yaygın fon kullanımı ise, ürünün türüne bağlı olarak ilgili fonu 
amaçlanan kullanımına göre sınıflandırmaktır (Thaler 1985; Hastings ve Shapiro 2013). Örneğin, 
haneler çeşitli harcamalar için (elektrik-su ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları gibi)  bütçeler  belirleyebilir  
ve her amaç için  zihinde etiketlenen hesaplar  arasında fonları farklı bir şekilde sınıflandırabilirler. 
Başka bir ifadeyle, insanlar kullanılan fonların kaynağı ile uyumlu satın alımlara para harcarlar. 
Dolayısıyla, gelirin kaynağıyla örtüşen ürünlere insanların harcama yapma olasılıkları daha 
yüksektir (O’Curry 1999). 

2. Fon Seçenekleri ve Sonuçları 

İnsanların fonları kategorize ettiği başka bir yöntem de bir dizi seçeneği veya olay sonuçlarını 
birlikte gruplamaktır. Bu gruplamalar dar veya geniş seçenek kümelemeleri içerisinde 
tanımlanabilir. Örneğin, belirli bir ürünü satın alıp almayacağına karar veren bir kişi, bu mağaza 
bünyesinde şimdiye kadar yaptığı satın alımları dikkate alabilir (dar kümeleme) veya o hafta için 
tüm mağazalarda yaptığı her satın almayı dikkate alabilir (geniş kümeleme). Daha da önemlisi, dar 
kümeleme, ayrı zihinsel açıklamaların tanımlanmasını kolaylaştırır. Seçimlerde kümeleme 
davranışının ortaya çıktığı en yaygın yollardan biri zamansal kümelemedir. İnsanlar fonların daha 
sonra ne zaman kullanılacağının zamanlamasına göre kümeleme yapar. Özellikle, farklı 
harcamaları aynı veya farklı zihinsel hesaplarda geçici olarak birleştirmeyi veya ayırmayı 
seçebilirler (Linville ve Fischer 1991). Geçici kümeleme, zihinsel hesapların değerlendirilmesi ve 
harcama yapılacak dönemin belirlenmesi açısından bütçelerin ayarlanmasını temsil eder. 
Planlanan bütçelerin, gerçekleşen harcamalara çok daha yakın olması gerekirken, insanların bir 
sonraki ay için bütçe oluştururken harcamalarını önemli ölçüde düşük tahmin ettiği tespit 
edilmiştir 

Zamansal olarak ayrı olan sonuçların farklı zihinsel açıklamalar arasında ayrılma olasılığı daha 
yüksektir. Aynı şekilde, zamansal olarak yakın olan sonuçların da aynı zihinsel hesaba entegre 
edilmesi daha olasıdır. Harcamaların zamansal olarak ayrıştırılması, fonların nihai kullanımına 
yönelik tutumları potansiyel olarak etkileyebilir (Sussman ve Olivola 2011). İnsanlar olayları bir 
referans noktasına göre değerlendirebilir ve değişiklikler o noktaya göre kazanç veya kayıp olarak 
kodlanabilir. 
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B. Bütçeleme Süreci 

Finansal kararlar, farklı ürün grupları arasındaki ve bugün ile gelecekteki bir dönemin tüketimi 
arasındaki ikameleri içerir. Bireylerin değiş tokuş yapma süreçleri, hane halkının genel refahı için 
anlamlı çıkarımlara sahiptir. Bu bağlamda fonların ayrıştırılmasında zihinsel bütçeleme devreye 
girer. Bütçe, bireylerin, şirketlerin veya kurumların mevcut ve gelecekteki fonları harcamalar, 
tasarruflar, yatırımlar ve borçlar gibi çeşitli kullanımlara tahsis ettiği bir finansal plandır (Galperti 
2016). Bütçeler, hem kısa vadeli (farklı kategoriler arasında harcamalara öncelik vermek) hem de 
uzun vadeli finansal planlama (tasarruf miktarını belirlemek) için bir bireyin/hanenin mali 
yönetiminde önemli bir rol oynayabilir. Zihinsel muhasebe açısından insanlar bütçeleri nasıl 
oluşturur ve yönetir, bütçeleme sürecini neler etkileyebilir ve bütçelemenin hane halkının mali 
refahı üzerindeki etkileri nelerdir soruları önem arz eder. Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu 
(FINRA) tarafından yürütülen 2015 Ulusal Finansal Yetenek Çalışması (NFCS), bireylerin 
%56’sının bir harcama planı veya bütçe kullandığını bildirmektedir (Lin vd. 2016). 

Kaynaklarlar farklı hedeflere tahsis edilirken öncelikli harcama planlamaları belirlenir 
(Fernbach ve diğerleri, 2015). Örneğin, nakit sıkıntısında kredi kartlarının kullanılması yerine 
üçüncü kişilerden borç alma yoluna gidilebilir. Benzer şekilde, haneler, hangi faturaların diğerlerine 
göre önceliklendirileceğini seçerek bir harcama sıralaması oluşturabilir.  

Hangi öğelerin satın alınacağını veya vazgeçileceğini seçmenin ötesinde zihinsel muhasebe, 
insanların fonları nasıl dağıttığını etkiler. Aynı zamanda insanların finansal durumunu ve 
servetlerini nasıl değerlendirdikleri üzerinde de etkileri vardır. Bir işletmeninkine benzer nitelikte 
hanehalkı bilançosu, bir hanehalkının finansal durumuna ve detaylı olarak varlık ve 
yükümlülüklerine ilişkin genel bir bakış sağlar. Bilançonun nasıl algılandığı, insanların ne kadar 
harcama yapabileceklerini ve satın almaları nasıl finanse edeceklerini etkileyebilir. Bu nedenle, 
bilançonun anlaşılması, bütçelemenin geleneksel bir bileşeni olmamasına rağmen, bütçeleme 
kararlarıyla bağlantılı olarak ne kadar mevcudun olduğuna dair temel sağlar. 

İnsanların bugünkü tüketimleri için borç alma istekleri tamamen tüketimin göreli değerine ve 
tüketimi gelecekten bugüne taşımanın maliyetine bağlıdır. Bir dizi çalışma insanların borçtan 
kaçınma eğiliminde olduğunu ve bu tür davranışların finansal takaslardan ziyade borca karşı 
psikolojik bir isteksizlikten kaynaklanabileceğini öne sürer. Borçtan kaçınma davranışını 
açıklamak için Prelec ve Loewenstein (1998), insanların iki önemli davranışta bulunduğu “çift 
girişli” bir zihinsel muhasebe modeli önermiştir. Öncelikle insanlar bir malın tüketimini ve 
ödemesini (değişen derecelerde) ilişkilendirir ve iki zihinsel giriş yapar. İlk olarak, ilişkili 
ödemelerin yararsızlığı gözden geçirilirken tüketimden elde edilen toplam faydaya bakılır. Örneğin, 
araç almak için gerekli tüm ödemeler gözden geçilirken uzun vadedeki tüm faydası akla gelecektir. 
İkinci olarak ilişkili tüketimin faydası gözden geçirilirken ödemelerin genel yararsızlığına bakılır. 
Örneğin, ödemesi önceden yapılmış tüketimden bedavaymış gibi gelecekte fayda sağlanacağı 
düşüncesi hakim olur. Çift girişli muhasebe modeli, tüketim için peşin ödeme tercihini başka bir 
ifadeyle borçtan kaçınma tercihini öngörür. 

Sonuç olarak fonları ayırmak ve açık zihinsel bütçeler oluşturmak, tüketim hedeflerini daha 
somut hale getirebilir. Zihinsel bütçelere bağlı hedeflerin belirginliğini güçlendirmek veya 
arttırmak, özellikle zihinsel bütçe aşırı tüketimi sınırlama hedefiyle ilişkilendirildiğinde, öz kontrolü 
kolaylaştırmaya yardımcı olabilir (Krishnamurthy ve Prokopec 2010; Soman ve Cheema 2011). 
Zihinsel bütçeleme kuralları borç birikimini bile yönetebilir. Örneğin, insanlar belirli malların 
tüketimini finanse etmek (örneğin bir araba satın almak) veya belirli mal sınıflarının tüketimini 
(örneğin acil durum harcamaları) finanse etmek dışında borçlanmayı yasaklamayı tercih edebilir 
(Shefrin ve Thaler 1981; Wertenbroch ve diğerleri 2001). 
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C. Yatırım Süreci 

İnsanların mevcut fonları nasıl harcadıklarını ve ne kadar borçlandıklarına ilişkin seçimleri 
etkilemenin yanı sıra zihinsel muhasebe, insanların aldığı yatırım kararlarının türlerini ve bu 
kararların zamanlamasını etkileyebilir. Yatırım, uzun vadeli bir finansal davranış olarak düşünülür 
ve bugünkü tüketim ile gelecekteki tüketim arasında bir denge kurmayı gerektirir. 

Bütçeleme sürecinde ifade edildiği üzere fonların değerlendirilmesindeki esneklik, 
şekillendirilebilir zihinsel muhasebe ile sonuçlanabilir (Soman ve Cheema 2011). Zihinsel bir 
hesabın zamansal esnekliği, bireylerin nasıl yatırım yapmayı seçtiklerine ilişkin çıkarımlar sağlar. 

Bir yatırım satıldıktan sonra, yatırımın değerindeki herhangi bir değişiklik, hesaplar arasında 
transfer edilen fonlarla (örneğin, bir satıştan sonra bir hisse senedinin nakde çevrilmesi) 
gerçekleşir. Shefrin ve Statman (1987) önce bir yatırım yaptığında zihinsel bir hesap açan ve daha 
sonra yatırımını sattığında bu zihinsel hesabı kapatan bir yatırımcı modeli önermiştir. Yatırımını 
satmadığı sürece, yaşadığı yatırım kazançları veya kayıpları ne olursa olsun zihinsel hesap açık 
kalır. Yatırımcının göreli kazanç veya kaybı değerlendireceği referans noktası yatırımın nominal 
satın alma fiyatıdır. Yatırımcılar "kazançlı yatırımları erken elden çıkarır ve kaybeden yatırımları 
çok uzun süre kullanırlar". Bu durum "yatırım etkisi" olarak adlandırılan bir eğilimdir (Shefrin ve 
Statman 1987; Barberis ve Xiong 2009). Bireyler bir yatırımın kaybını deneyimlemekten kaçınmak 
için, kısa bir zaman dilimi içinde orijinal varlığı satarak ve yeni bir varlık satın alarak bir zihinsel 
hesabı bir yatırımdan diğerine aktarabilir (Frydman ve Camerer 2016). 

Zihinsel hesaplar arasında esnekliğe izin vererek, zihinsel hesabın aktarılmasında yatırımcıların, 
ilk varlığın satışından sonra zihinsel hesabın kapatılmasıyla ilişkilendirilecek olan kaybın farkına 
varmalarını sağlar. İlk varlığın satışını ve ardından yeni varlığın hızlı bir şekilde satın alınmasını 
sağlayarak, zihinsel hesap, ilk varlığın satın alma fiyatına bağlı aynı referans noktası ile açık kalır. 
Bireysel yatırımcıların davranışlarına bakıldığında, Frydman vd., yatırımcıların gerçekten de dönen 
zihinsel hesaplarla tutarlı davranışlar sergilediklerini tespit etmiştir. Bulgular, zihinsel 
muhasebenin bireylerin yatırım süreçlerine ilişkin davranışlarının etkisini göstermektedir. 

Genel olarak, bir bireyin yatırımını artırarak veya yatırımını azaltarak bir ilk yatırımı izlemeye 
karar vermesi, hem bireyin zihinsel bir bütçe belirleyip belirlemediğine hem de bu bütçeye karşı 
herhangi bir ek yatırımı zihinsel olarak izlemenin ne kadar zor olduğuna bağlı olabilir (Thaler 1980; 
Heath 1995). 

Yatırımcı davranışı, yalnızca bir zihinsel hesabın açık veya kapalı olduğunu düşündüklerinde 
değil, aynı zamanda zihinsel hesabı değerlendirme sıklığından da etkilenebilir. Böylece bir yatırım 
için referans noktalarını sıfırlar. Bir yatırımcı kayıplara karşı farklı şekilde duyarlı olduğunda 
(kayıptan kaçınma), bir yatırımı ne kadar sıklıkla değerlendirirse riskli bir varlık o kadar az 
cezbedecektir. 

Zihinsel muhasebede hesap kalemlerinin gruplandırılması, insanların göz önünde 
bulundurmayı seçtikleri yatırım seti ve bu yatırım setinin çeşitliliği üzerinde de etkilere sahiptir. 
Örneğin, bireyler portföylerini bir bütün olarak düşünmek yerine, farklı zihinsel hesaplara farklı 
yatırımlar atayabilir. Spesifik olarak, insanlar, seçimleri ayrı ayrı yapmaktan ziyade kombinasyon 
halinde seçim yaparken daha fazla çeşitlendirme yanlılığı sergilerler (Simonson 1990). 
Çeşitlendirme yanlılığı yatırım alanını da etkiler. 

Daha genel olarak, insanların para veya tüketim üzerinden yaptıkları seçimler ve tahsisler, göz 
önünde bulundurulan seçeneklerin nasıl gruplandırıldığına bağlıdır (Fox vd. 2005). Varlık sınıfına 
göre gruplandırılmış seçeneklere karşı genel sektöre göre gruplandırılmış seçenekler 
sunulduğunda, bireyler fonlarını aynı yatırım seçenekleri kümesinde farklı şekilde dağıtabilir. 
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4. Sonuç ve Tartışma 

İşletmelerde muhasebe sistemlerinin işleyişi finansal kararları nasıl etkiliyorsa bireylerin 
zihinsel muhasebe sistemleri de kararlarını beklenmedik şekilde etkilemektedir. Bu çalışma 
kapsamında bireylerin finansal kararlarının zihinsel muhasebe tarafından nasıl yönlendirildiği 
teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Finansal kararlara yönelik insanların harcamayı, 
borçlanmayı, tasarruf etmeyi ve yatırım yapmayı neden ve nasıl seçtikleri ve bu davranışlarda 
bulunmak için yaptıkları planlar, yalnızca kişisel refahları için değil, aynı zamanda bunları yaparken 
etkileşimde bulundukları çeşitli şirketler ve finansal kurumlar için de doğrudan etkilere sahiptir. 
Zihinsel hesapların kodlanması önemli ölçüde bireyleri yaptıkları zihinsel hesapları oluşturmaya 
neyin yönlendirdiğini, ilişkili zihinsel muhasebe kurallarının etkili olduğu koşulları ve zihinsel 
muhasebenin sonuçlar üzerindeki etkisini anlamaya bağlıdır. 

Literatürde fonların sınıflandırılmasının farklı bireysel özelliklere sahip bireyler tarafından 
değişkenlik göstereceği ve geçmiş deneyimlerin zihinsel muhasebe davranışını nasıl etkilediğine 
ilişkin kanıtlar oldukça azdır (Abeler ve Marklein, 2017; Paul, Parker ve Dommer, 2017; Shah vd., 
2015). Örneğin, aynı hanenin üyeleri arasında potansiyel olarak farklı tercihler ve kategorizasyon 
süreçleri karşısında bireylerden ziyade hanehalklarının zihinsel hesapları nasıl oluşturdukları, 
hane içindeki birden fazla üyenin karar verme girdilerine bağlıdır. Çiftlerin ayrı bir hesaptan ziyade 
ortak bir hesaptan harcama yaptıklarında temel ihtiyaç malları satın alma olasılıkları daha yüksek, 
lüks malları satın alma olasılıkları daha düşüktür. Bu harcama modelleri, ortak fonlardan harcama 
yaparken satın almaları haklı çıkarmak için farklı bir ihtiyaçtan kaynaklandığını gösteren kanıtlar 
sunmaktadır. 

Sonuç olarak, zihinsel muhasebenin çeşitli ortamlarda finansal karar vermeyi etkilemede 
oynayabileceği rolü vurgulanırken, özellikle uzun vadede zihinsel muhasebe ile finansal sonuçlar 
arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. 
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Koronavirüs Salgınında İnternet Kullanımı ve Yalnızlık Üzerine Bir Derleme 

Çalışması 

 

Esma Ülkü KAYA1 
Özet 
Koronavirüs salgınının, bireyler arası ilişkileri kısıtladığı dikkate alındığında böyle bir ortamda 

hem internet bağımlılığı ve kullanımı hem de yalnızlık duyguları etkilenebilir. Mevcut çalışma 
yazında koronavirüs salgınında internet kullanımı ve yalnızlık ile ilgili çalışmaları, belirlenen 
kriterlere göre incelemeyi amaçlar. Çalışmada ScienceDirect arama motorunda 08.04.2022 ile 
11.04.2022 tarihleri arasında “Covid-19 and loneliness and internet use and students” anahtar 
kelimeleriyle tarama yapıldı. Elde edilen sonuçlar incelenerek, öğrenci (yaş kriter olarak dikkate 
alınmadan), ergen ve genç (25 yaşına kadar) örneklemli, nicel dizaynlı, kovid salgınında yapıldığı 
belirtilen ve çevrimiçi olarak yayınlanmış çalışmalardan ilgili anahtar kelimelere uyan toplam 25 
yayın bu derleme çalışmasında dikkate alındı. Mevcut derleme çalışması, ilgili arama motorunda 
az sayıda çalışmanın yalnızlık ile farklı internet odaklı değişkenler (problemli internet kullanımı, 
internet bağımlılığı ve çevrimiçi disinhibisyon gibi) arasındaki pozitif ilişkileri raporladığını 
vurgular.   

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, yalnızlık, internet kullanımı, internet bağımlılığı, çevrimiçi 
disinbihisyon 

 

A Compilation Study on Internet Use and Loneliness in the 
Coronavirus Epidemic 

Abstract 
Considering that the coronavirus epidemic restricts interpersonal relations, both internet 

addiction and use and feelings of loneliness can be affected in such an environment. The current 
study aims to examine the studies on internet use and loneliness in the coronavirus epidemic 
according to the determined criteria in the literature. In the study, a search was made on the 
ScienceDirect search engine between 08.04.2022 and 11.04.2022 with the keywords “Covid-19 
and loneliness and internet use and students”. By examining the results obtained, a total of 25 
publications with a sample of student (without considering age as a criterion), adolescent and 
young (up to 25 years old), quantitative design, studies that were stated to be made in the covid 
epidemic and that matched the relevant keywords from the studies published online were taken 
into consideration in this review study. The current review highlights that few studies in the 
relevant search engine report positive associations between loneliness and different internet-
focused variables (such as problematic internet use, internet addiction, and online disinhibition).  

Keywords: Covid-19, loneliness, internet use, internet addiction, online disinhibition 

Giriş 

İnternet bağımlılığı, duygusal zorluklardan (stres, depresyon ve kaygı gibi), problemli durumlardan, 

bireysel zorluklardan (iş tükenmişliği, akademik sıkıntılar, ani işsizlik, evlilik ile ilgili geçimsizlikler gibi) 

subjektif bir kaçışa imkân veren sanal bir bağlamda gerçekleşen elektronik işlemlerin anonimliğidir 

(Young, 2004). Zamanının büyük bir bölümünü bilgisayar ve internette geçiren kişilerde uyuşturucu veya 

alkol bağımlılığında olduğu gibi mahrumiyet belirtileri görülmeye başlar. Bu durum da internet bağımlılığı 

olarak ifade edilen yeni bir hastalığın belirlemesine sebep olur (Yeşilyurt ve Yıldız, 2021:15). Yeşilay’ın 

uluslararası hakemli olan akademik dergisi Addicta’da, internet ve teknoloji kullanım bağımlılığı itibariyle 

gelişim dönemi özellikleri ile gelişim görevleri dikkate alındığında ergenlerin önemli bir risk grubu olduğu 

                                                             
1 Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0002-6740-5307 
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ifade edilir (Gündoğdu, 2019:21). Ayrıca gençlerinde, internet bağımlılığı bozukluğu geliştirme riski 

taşıdığı belirtilmektedir (Müezzin ve Arar, 2021:7).     

Yalnızlık, bir kişinin arzu ettiği ve ulaştığı sosyal temas düzeyleri arasındaki tutarsızlık olarak ifade 

edilen sosyal bir yetersizlik durumu olarak tanımlanabilir (Peplau ve Perlman, 1979:108). Bireyin fiziksel 

olarak insanlardan uzak olması şeklinde yalnızlık kavramı düşünülse de, bireyler başka kişilerle beraber 

olduklarında dahi kendilerini yalnız hissedebilirler (Gönüllü ve Çicek, 2021:4). Bilgisayar başında veya 

cep telefonlarıyla bir ortamda bulunmayı gerektiren internet kullanımı, insanları sosyal yaşamdan 

uzaklaştırıp yalnızlaştırmaktadır (Yahyaoğlu, 2021: 259). İlk hastanın hastaneye yatırıldığı 2019’un Aralık 

ayından beri Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan’da şiddetli bir solunum ile ilgili hastalık meydana geldi 

(Wu ve diğerleri, 2020). İnsanların fiziksel sağlığını etkileyen bu salgının bireyler arası ilişkilere de 

kısıtlılık getirdiği düşünüldüğünde, literatürde salgın döneminde bireylerin internet kullanımı ve yalnızlık 

hissinin nasıl etkilendiğini araştırmak önem kazanır. Mevcut derleme çalışması metotta belirtilen kriterlere 

dayalı olarak ScienceDirect arama motorunda kovid-19 salgınında internet kullanımına ve yalnızlığa 

odaklanan çalışmaları ve sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır.            

Metot 

Çalışmada ScienceDirect arama motorunda 08.04.2022 ile 11.04.2022 tarihleri arasında “Covid-19 

and loneliness and internet use and students” anahtar kelimeleriyle tarama yapıldı. Tarama sonucunda 

öğrenci (yaş kriter olarak dikkate alınmadan), ergen ve genç (25 yaşına kadar olan) örneklemi içeren, nicel, 

kovid döneminde yapıldığı belirtilen ve çevrimiçi olarak yayınlanmış olup anahtar kelimelere uyan toplam 

25 makale dikkate alınarak derleme çalışması yazıldı.  

Bulgular 

Bu derleme çalışması metotta belirtilen kriterlere göre yapılan tarama sonucunda kovid-19 salgınında 

internet kullanımına ve yalnızlığa odaklanan çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını incelemeyi 

amaçlar. Örneğin Kovid-19 salgınında verilerin üniversite öğrencilerden toplandığı bir çalışmada 

araştırmacılar sosyal medyada zaman geçirme ile yalnızlık düzeyleri arasında ilişki bulamadı. 

Çalışmalarında çevrimiçi disinhibisyonun üç boyutunun (dissosiyatif anonimlik, görünmezlik ve tekbenci 

içe atma) yüksek yalnızlık düzeyleriyle ilişki gösterdiğini belirlediler (Mueller-Coyne ve Diğerleri, 2022). 

Kovid-19 pandemi sürecinde ergenlerden oluşan bir örneklemde yürütülen çalışmada yalnızlığın internet 

bağımlılığıyla pozitif bir ilişki gösterdiği belirlendi (Sarıalioğlu ve diğerleri, 2022). Fernandes ve diğerleri 

(2021), kovid-19 pandemisinde Hindistan, Meksika, Filipinler ve Türkiye’de yaşları 16-25 aralığındaki 

gençlerde problemli internet kullanım değerlerini karşılaştırmışlar ve psikolojik sıkıntı, düşük benlik 

saygısı ve yalnızlığın problemli internet kullanımı üzerindeki etkisini incelediler. Psikolojik sıkıntı, 

yalnızlık ve düşük benlik saygısının problemli internet kullanımını etkilediği belirlendi. Filipinlerdeki 

katılımcıların kompulsif internet kullanımları, Hindistan, Meksika ve Türkiye’deki katılımcılardan daha 

yüksektir. Ayrıca Hindistan, Meksika ve Filipinlerdeki genç katılımcılardan, Türkiye’deki gençlerin 

yalnızlık değerlerinin daha yüksek olduğu bulundu. Başka bir araştırma (Savci ve diğerleri, 2022) Türkiye, 

İstanbul’da bir devlet üniversitesinde hemşirelik öğrencilerinin kovid-19 salgınında çevrimiçi öğrenmede 

algılanan sosyalleşme ve sosyal zekânın yalnızlıkla ilişkisini inceledi. Çevrimiçi öğrenmede algılanan 

sosyalleşme ve sosyal zekânın, yalnızlığı negatif etkilediğini belirlediler. Hu ve Gutman (2021), kovid-19 

salgınında (haziran- kasım 2020 arasında) yaşları 18-25 aralığında olan genç erginlerden oluşan 

örneklemle yürüttükleri çalışmalarında yalnızlık eğrisini ve yalnızlığın duygusal destek, demografik ve 

sağlık değişkenleriyle ilişkilerini incelediler.  Uzun süredir devam eden fiziksel veya mental sağlık 

koşullarına sahip olan genç katılımcıların yalnızlık hissini raporlama ihtimallerinin daha yüksek olduğu 

bulundu. Düşük aile gelirli, işsiz olan veya okula gitmeyen katılımcılar ise daha yüksek yalnızlığa sahiptir. 

Cinsiyet, öz-raporlu duygusal destek ile yalnızlık ilişkisinde düzenleyicidir. Erkek katılımcılarda yüksek 

duygusal desteğin düşük yalnızlıkla ilişkili olduğu ancak kadınlarda böyle bir ilişkinin olmadığı bulundu. 

İtalyan öğrenci örnekleminde gerçekleştirilen bir çalışma (Servidio ve diğerleri, 2021), kovid-19 

korkusunun internet bağımlılık bozukluğuyla ilişki gösterdiğini belirledi. Kovid-19 korkusu, kaygı ile 
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internet bağımlılığı bozukluğu arasındaki ilişkide aracıdır. Ayrıca yaş ve cinsiyet kontrol edildiğinde 

kovid-19 korkusunun internet bağımlılığı bozukluğu ile ilişki gösterdiği belirlendi. Kovid-19 salgınında 

ergenler üzerinde yürütülen kesitsel bir çalışmada araştırmacılar (Ozturk ve Ayaz-Alkaya, 2021), 

ergenlerin %4.8’inin, kısıtlı internet bağımlılığı belirtilerine sahip olduklarını belirlediler. Problemli 

internet kullanım riskinin, annelerinin üniversite ve üzerinde eğitim düzeyi olanlarda, aile gelirinin 

harcamalardan az olanlarda, internet kullanım süresinin beş yıl ve daha fazla olan katılımcılarda, kronik 

rahatsızlığı olanlarda ve erkek ergenlerde yüksek olduğunu buldular. Öğrenci örnekleminde kovid-19 

salgınında yapılan bir araştırma (Pan ve diğerleri, 2021), aile işlevselliği ve mental sağlık ilişkisinde 

yalnızlığın aracılığını ve aile işlevselliği ile yalnızlık arasındaki ilişkide umudun düzenleyiciliğini araştırdı. 

Aile işlevselliğinin, mental sağlığı pozitif etkilediği ve bu ilişkinin kısmen yalnızlık değişkeni aracılığıyla 

olduğu bulundu. Aile işlevselliği ile yalnızlık ilişkisinin, yüksek ve düşük umut düzeyli katılımcılarda 

anlamlı olduğu belirlendi. Kovid-19 salgınında üniversite öğrencileri örnekleminde yürütülen bir diğer 

çalışma sonuçlarına göre (Zsido ve diğerleri, 2022), bilişsel duygu düzenleme boyutu olan ruminasyon, 

endişenin ilişkiler ile güven yetersizliği boyutları ve belirsizliğe toleranssızlık yalnızlığı pozitif olarak 

belirleyen risk faktörleridir. Yalnızlığı negatif olarak belirleyen koruyucu faktörler ise, bilişsel duygu 

düzenlemenin olumlu yeniden değerlendirme boyutu, arkadaşlardan alınan algılanan sosyal destektir. 

MacDonald ve Schermer (2021), kovid-19 salgınından dolayı derslerin çevrimiçi yürütüldüğü dönemde, 

yaşları 18-24 aralığında olan öğrencilerde yürüttükleri çalışmalarında yalnızlığın ekran zamanı, sosyal 

medya uygulamaların kullanımı, nörotizm, sosyal tanınma, iletişim kaygısı ve nomofobi ile pozitif 

korelasyonlar gösterdiğini belirlediler. Yalnızlık, akıllı telefon kullanma sıklığı, iletişim uygulama 

kullanımı, yakınlık ihtiyacı ve duygusal destek ile negatif ilişki gösterir.  İlave olarak, bireysel farklılık ve 

akıllı telefon kullanma değişkenlerinin hepsi dikkate alındığında, nörotizm, yakınlık ihtiyacı, sosyal 

tanınma, duygusal destek ve akıllı telefon kullanma sıklığının yalnızlığı etkilediğini buldular. Kovid-19 

salgınında ergenler üzerinde yürütülen kesitsel bir çalışma (Fazeli ve diğerleri, 2020), internet oyun 

oynama bozukluğu ile uykusuzluk ve internet oyun oynama bozukluğu ile yaşam kalitesi (hem ergen hem 

ebeveyn raporlu) arasındaki ilişkilerde psikolojik sıkıntının (depresyon, kaygı-ebeveyn raporlu yaşam 

kalitesi hariç- ve stres gibi) aracı olduğunu buldu. İlave olarak araştırmacılar internet oyun oynama 

bozukluğunun uykusuzluğu ve yaşam kalitesini (hem ergen hem de ebeveyn raporlu) direkt etkilediğini 

belirlediler. Kovid-19 salgınında yürütülen başka bir kesitsel çalışma sonucu (Singh ve diğerleri, 2022), 

madde kullanımıyla başa çıkma, tekrarlı düşünceler ve faaliyetler ve kendini suçlamanın ergenlerde 

problemli internet kullanımını pozitif, stresle aktif başa çıkmanın ise negatif etkilediğini ortaya koydu. 

Shafiq ve diğerleri (2021), kovid-19 salgınında özel ve kamu üniversitelerindeki öğrencilerde yapılan bir 

çalışmada, özel üniversite öğrencilerinin laptop (%40) ve çoklu cihazlarla (%35) internet hizmetini 

kullandıklarını, fakat kamu üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun ise (%66) akıllı telefon kullandıklarını 

belirlediler. Özel üniversite öğrencileri internet kullanmak için geniş olarak Broadband/Wifi kullanmakta, 

kamu üniversite öğrencileri ise çoğunlukla mobil veri kullanmaktadır. Salgında özel üniversite 

öğrencilerinin %67’si günlük 4 saatten daha fazla internet kullanıyor. Devlet üniversitesi öğrencilerinin 

çoğu (%80) günde dört saatten daha az internet kullanıyor. Özel üniversite öğrencilerinin büyük bir 

bölümü, internet kesintisi sebepleri olarak, yavaş internet hızının olduğu ve hiç internet kesintisinin 

olmadığı sebeplerini bildirmişlerdir. Devlet üniversitesi öğrencilerinin büyük bir bölümü ise yavaş internet 

hızı ve internetin hem yavaş hem çok pahalı olduğu sebeplerini rapor etmiştir. Özel üniversite 

öğrencilerinin %76’sı çevrimiçi derslere katılırken, kamu üniversitesi öğrencilerinin yalnızca %30’u 

çevrimiçi derslere katılıyor. Salgında özel üniversite öğrencilerinin %38’i zamanlarını farklı sosyal ağ 

sitelerinde, %25’i film seyretmeyle, %13’ü çevrimiçi derslerle, %10’da roman ve literatür okumakla 

geçirmektedir. Kamu üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu ise roman okuma ve ev aktiviteleriyle vakit 

geçirmektedir. Jensen ve Reimer (2021), öğrenciler üzerinde yürüttükleri çalışmalarında kovid-19’a bağlı 

okul kapanmalarının öğrencilerin yalnızlık düzeylerini etkilemediğini belirlediler. Kovid-19 salgınında 

uygulanan ergen örneklemindeki bir diğer kesitsel çalışmada (Li ve diğerleri, 2021) araştırmacılar, 

yalnızlığın, kaçış motivasyonu ve problemli mobil telefon kullanımıyla pozitif ilişkili olduğunu buldu. 

Cinsiyet kontrol edildiğinde, yalnızlık ve problemli mobil telefon kullanımı arasındaki ilişkide kaçış 
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motivasyonun aracı, kaçış motivasyonu ile problemli mobil telefon kullanımı arasındaki ilişkide ise öz-

kontrolün düzenleyici olduğunu rapor ettiler. Yani öz-kontrol artıkça, kaçış motivasyonunun problemli 

mobil telefon kullanımını teşvik etme ihtimali daha düşüktür. Kovid salgınında yürütülen başka bir 

çalışma (Jin ve diğerleri,2021), Çinli lisans öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımıyla depresyon 

ve kaygı semptomlarının ilişkilerini araştırdı. Araştırmacılar çalışmalarında depresyon ve kaygı 

semptomlarının problemli akıllı telefon kullanımını pozitif olarak etkilediğini rapor ettiler. Singh ve 

diğerleri (2021), çalışmalarında pandemide ergenlerde (genç erginlere ve orta yaş erginlerine kıyasla) 

yüksek internet kullanımı olduğunu belirlediler. Kovid-19 salgınında yürütülen bir çalışma (Simoes ve 

diğerleri, 2022), öğrencilerin akademik başarısı üzerinde bilgisayarla ilgili faktörlerin etkisini araştırdı. 

Araştırmacılar bilgisayar kullanımı, istihdam motivasyonları ve anne eğitiminin akademik başarıyı pozitif,  

bilgisayarla ilgili eğlence tutumları, okul çevresi, ilgi motivasyonları ve yalnızlığın akademik başarıyı 

negatif etkilediğini buldu. Çin’de salgında çocuk ve ergenlerden oluşan öğrenci örnekleminde yürütülen 

kesitsel bir diğer araştırma (Duan ve diğerleri, 2020), akıllı telefon bağımlılığı ve internet bağımlılığının 

depresyonu artıran faktörlerden olduğunu ortaya koyar. Lopez Steinmetz ve diğerleri (2021), boylamsal 

çalışmalarında Arjantin’de zorunlu karantinada mental bozukluk geçmişi olan ve olmayan üniversite 

öğrencilerinde yalnızlığın, algılanan sağlık ve psikolojik sıkıntıyı etkilemediğini belirlediler. Ergenlerden 

oluşan örneklemde yürütülen bir çalışmada araştırmacılar (Ng ve diğerleri, 2021), erkeklere kıyasla 

kadınların yaklaşık iki kat fazlasının kovid-19 nedeniyle kapanmada yalnızlık hissettiklerini belirlediler. 

Kovid salgınında yürütülen bir başka çalışmada (Tomczyk ve Lizde, 2022), ergenlerin %9.87’sinin 

yüksek bir phubbing doygunluğuna sahip olduklarını ve nomofobi ve phubbing ile ilgili çoğu 

göstergelerin, erkeklere kıyasla kadınlarda daha yaygın olduğunu rapor eder. Kovid-19 salgınında 

ergenlerin çevrimiçi ilgilerinin arttığını düşünen araştırmacılar (Varela ve diğerleri, 2022), siber zorbalıkla 

mücadele stratejileri ile depresif semptomlar arasındaki ilişkide siber zorbalık sıklığının düzenleyiciliğini 

inceledi. Araştırmalarının sonucunda sosyal medyadan bağlantının kesilmesi şeklindeki siber zorbalıkla 

mücadele stratejisinin, siber zorbalık düşük sıklıkta olduğunda, depresif semptomlarla ilişkili olduğunu 

buldular. Durumu görmezden gelme şeklindeki siber zorbalıkla mücadele stratejisinin ise, siber zorbalık 

sıklığı düşük olduğunda, düşük depresif semptomlarla ilişkili olduğu belirlendi. Hu ve diğerleri (2022) 

kovid-19 salgınında öğrenci örneklemiyle yürüttükleri üç dalgalı boylamsal çalışmalarında yaşam 

anlamının, kişilerarası yabancılaşma ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkide aracı bir rolünün 

olduğunu belirlediler. Araştırmacılar, pandeminin kontrol altında tutulmasıyla öğrencilerin kişilerarası 

yabancılaşma ve yaşam anlamlarının arttığını ve akıllı telefon bağımlılık riskinin ise zayıfladığını 

belirlediler. Kovid-19 salgınında öğrenciler üzerinde yapılan başka bir araştırma (Karasmanaki ve 

Tsantopoulos, 2021), erkek ve kadın katılımcıların pandemiyle ilgili yalnızlık duyguları arasında farklılık 

olmadığını rapor etti.       

Tartışma 

Bu derleme çalışmasında kovid-19 salgınında yürütülmüş olan ScienceDirect’te anahtar kelimelere 

dayalı olarak yapılan tarama sonucuna göre çalışmanın kriterlerine uyan yirmi beş çalışma belirlendi. 

Ancak az sayıda çalışma yalnızlık ile problemli internet kullanımı (Fernandes ve diğerleri, 2021), internet 

bağımlılığı (Sarıalioğlu ve diğerleri, 2022) ve çevrimiçi disinhibisyon (üç alt boyutu) (Mueller-Coyne ve 

diğerleri, 2022) arasında pozitif ilişkileri ortaya koydu. Salgında akıllı telefon kullanma sıklığı yalnızlıkla 

negatif ilişkiliyken (MacDonald ve Schermer, 2021), yalnızlık problemli mobil telefon kullanımıyla 

pozitif ilişkilidir (Li ve diğerleri, 2021). Kovid-19 pandemisinde okul kapanmalarının öğrencilerin 

yalnızlığını etkilemediğini bulan bir çalışmaya ilave olarak (Jensen ve Reimer, 2021), bir diğerinde ise 

erkek ve kadın öğrencilerin yalnızlık duyguları arasında farklılık olmadığı (Karasmanaki ve Tsantopoulos, 

2021) tespit edildi. Ancak bir çalışma salgında kadın ergenlerin erkeklere kıyasla iki katının yalnızlık 

yaşadıklarını gösterir (Ng ve diğerleri, 2021). Uzun süre devam eden fiziksel ya da mental sağlık durumları 

olan genç erginlerde yalnızlığın yüksek olduğu bulunmuşken (Hu ve Gutman, 2021), ancak mental 

bozukluk geçmişi olan ve olmayan öğrencilerde, yalnızlığın algılanan sağlık ve psikolojik sıkıntıyla ilişki 

göstermediği belirlendi (Lopez-Steinmetz ve diğerleri, 2021). Salgında ergenlerin yüksek internet 
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kullanımı gösterdikleri belirlenirken (Singh ve diğerleri, 2021), öğrencilerin internet bağımlılık 

bozukluğuyla kovid-19 korkusunun pozitif ilişki gösterdiği tespit edildi (Servidio ve diğerleri, 2021). 

Ancak pandeminin kontrol altına alınmasıyla öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığı riski de 

zayıflamaktadır (Hu ve diğerleri, 2022). Kovid-19 pandemisinde bir çalışma ergenlerde problemli internet 

kullanım riskiyle bazı değişkenlerin (anne eğitim düzeyi, aile geliri, internet kullanım süresi, kronik 

hastalığa sahip olma ve cinsiyet gibi) ilişkili olduğunu rapor etti (Ozturk ve Ayaz-Alkaya, 2021). Bir diğer 

çalışma ise ergenlerin az bir bölümünde yüksek bir phubbing doygunluğu olduğunu belirledi (Tomczyk 

ve Lizde, 2022). İlave olarak ergenlerde internette oyun oynama bozuklukları yaşam kaliteleri ile 

uykusuzluklarını etkilerken (Fazeli ve diğerleri, 2020), tekrarlı düşünceler ve faaliyetlerin problemli 

internet kullanımlarını pozitif etkilediği (Singh ve diğerleri, 2022) görülür. Bazı çalışmalarda salgında 

akıllı telefon bağımlılığı pozitif yönde hem mental sağlığı etkilediği (Duan ve diğerleri, 2020) hem de 

mental sağlıktan etkilendiği (Jin ve diğerleri, 2021) belirlendi. İnternet bağımlılığı depresyonu artırırken 

(Duan ve diğerleri, 2020), siber zorbalık ile ilgili mücadele stratejileri, siber zorbalığın sıklığına bağlı 

olarak depresyon düzeyiyle ilişkilidir (Varela ve diğerleri, 2022). Ayrıca kovid salgınında yürütülen bazı 

çalışmalar çevrimiçi öğrenmede algılanan sosyalleşme, sosyal zekâ (Savci ve diğerleri, 2022), aile 

işlevselliği, mental sağlık, umut (Pan ve diğerleri, 2021), risk faktörleri (belirsizliğe toleranssızlık, bulaşma 

korkusu, uyumsuz duygu düzenleme, endişe gibi), koruyucu faktörler (sosyal destek, kovid-19 ile ilgili 

bilgi ve uyumlu duygu düzenleme gibi)  (Zsido ve diğerleri, 2022) ve akademik başarı (Simoes ve 

diğerleri, 2022) gibi değişkenler ve yalnızlık arasındaki ilişkileri inceledi. Pandemide internete bağlanma 

cihazları, internet kullanım tipleri ve günlük internet kullanma miktarları açısından kamu ve özel üniversite 

öğrencilerinin farklılık gösterdiği belirlendi (Shafiq ve diğerleri, 2021). 

Mevcut derleme çalışmasının kısıtlılığı yalnızca ScienceDirect arama motorunda             internet 

kullanımı ve yalnızlık ile ilgili çalışmaları metotta belirtilen kriterlere göre incelemektir. Bu kısıtlılık ile 

yürütülen derleme çalışması, yalnızlık ile farklı internet odaklı değişkenler (problemli internet kullanımı, 

internet bağımlılığı ve çevrimiçi disinhibisyon gibi) arasında ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışmanın, bu 

değişkenler arasında pozitif ilişkileri raporladığını göstermesi açısından önemlidir.    
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Covid-19 Pandemisinin Tüketicilerin Ürün Algıları ve E-ticaret Üzerindeki 

Etkisi 
 

Zenaba BRAHİM HİSSEİN1 
 
Özet 
Corona virüsü olarak da adlandırılan Covid-19, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir 

süre sonra tüm dünyaya yayılan bir pandemidir. Bu, yayılma hızı ve yol açtığı hasar göz önüne 
alındığında, tüm dünyayı tam bir paniğe sürüklemiştir. Birçok ülke sınırlarını kapatmak zorunda 
kalmış, bu nedenle her düzeyde faaliyetler durgunlaşmışıtır. Tüketiciler, sağlık durumları ile ilgili 
endişe duyduklarından, ürünün algılamaları ve davranışları farklılaşmıştır. Pandemi öncesinden 
farklı satın alma davranışlarına yönelmişlerdir. Fiziksel temastan kaçınmak amacıyla online 
alışveriş artmıştır. Bu da e-ticaret sektöründeki büyümeyi etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, 
Covid -19 döneminde ürün algılarındaki değişimi analiz etmek ve e-ticaretin ürün satın alımına 
etkisini belirlemektir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için literatür analizi yapılmış ve elde edilen 
bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19, Tüketicinin Davranışları ,Ürün Algısı ve E-ticareti 
 

The Covid-19 Pandemic's Effect on Consumer Product Perceptions and 
E-Commerce 

Abstract 
The Corona virus, also known as Covid-19, is a pandemic that began in China in December 2019 

and quickly spread around the world. Given the speed with which it has spread and the 
destruction it has inflicted, the entire globe has been thrown into chaos. Many countries have been 
forced to close their borders, resulting in a halt in activity at all levels. Consumers' opinions and 
actions of the goods have evolved as they become more worried about their health. They changed 
their purchasing habits prior to the epidemic. In order to minimize physical interaction, online 
buying has become more popular. The e-commerce sector has also suffered as a result of this. The 
goal of this research is to analyze how product perceptions have changed over time throughout 
the Covid-19 period and to understand how e-commerce has influenced product purchases. The 
literature was examined and the results were interpreted in order to achieve this purpose. 

Keywords: Covid-19, Consumer Behaviors, Product Perception and E-commerce 

GİRİŞ 

Covid-19, Kasım 2016, 2019'da Hubei eyaletinde (Orta Çin'de) Wuhan'da ortaya çıkan ve ortaya 
çıktıktan bir süre sonra tüm dünyaya yayılan bir virüstür. 11 Mart 2020'de DSÖ (Dünya Sağlık 
Örgütü) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Vaka sayısı arttıkça ve ölüm vakaları bildirildikçe 
herkes tam bir paniğe kapılmıştır. Birçok ülke bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı 
için bir müdahale yapılması gerekmiştir. Ardından DSÖ tarafından pandeminin yayılmasını 
sınırlamak ve hayat kurtarmak için önlemler alınmıştır ve kısıtlamalar getirilmiştir. Fiziksel 
temasın ve tokalaşmaların kaldırılması, toplantıların sonlandırılması, el yıkamanın teşvik edilmesi, 
karantina uygulanması gibi önlemler alınmıştır. Birçok ülke sınırlarını kapatmaya, ziyaretleri ve 
seyahatleri sınırlamaya, spor ve kültürel etkinlikleri iptal etmeye karar vermiştir.  

Pandemi döneminde sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler başta olmak üzere birçok değişim 
gözlemlenmiş; tüketici davranışı ve tüketici alışkanlıkları da bu değişimden nasibini almıştır. 
Pandemiden sonra tüketiciler çok şüpheci hale gelmişler, farklı düşünüp yeni yaşam tarzlarına göre 

                                                             
1 Yüksek Lisans Öğrenci, Sakarya Üniversitesi, Lisansüstü İşletme Enstitüsü, Üretim ve Pazarlama Bilimleri 
Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-2270-1372 
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hareket etmeye başlamışlardır. Bu salgın bireylerin davranışlarını gerçekten etkilemiştir. Öte 
yandan pandemi tüketicilerin ürünleri algılama biçimleri de değişmiştir. Bu dönemde sağlık 
durumlarını önemseyen ve herhangi bir fiziksel temastan kaçınan tüketiciler, yeni bir satın alma 
yöntemi benimsemektedir. Daha önce hiç kullanmayan tüketiciler bile online alışveriş yapmaya 
başlamıştır. Online alışverişin hızla yaygınlaşması, e-ticaret uygulamalarının artmasını ve bu 
alandaki yatırımları etkilemiştir. Bu dönemde elektronik ticareti trend olmuş ve getirilen 
kısıtlamalara rağmen birçok kişinin ekonomik ve sosyal faaliyetlerine devam etmesine olanak 
sağlanmıştır. 

Çalışma kapsamında Covid-19 döneminde tüketicilerin ürün algılarının nasıl değiştiği 
tartışmakta ve e-ticaretin ürün tercihi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda ilgili literatür incelemesi yapılarak, bu alanda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş 
ve pandemi sürecinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 

Tüketici davranışı, 1940-1950'lerde pazarlamanın ayrı bir alt disiplini olarak ortaya çıkmış, 
ancak psikoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, antropoloji, etnografi, pazarlama ve ekonomiden 
(özellikle davranışsal ekonomi) unsurları harmanlayan disiplinler arası bir sosyal bilim haline 
gelmiştir (Mark, 2006). Tüketici davranışı çalışmaları, temel olarak tüketicinin karar verme süreci, 
satış noktalarındaki davranışı, pazarlama ve reklam taleplerine tepkileri ve sadakat alanındaki 
eylemleriyle ilgilenmektedir. Tüketici davranışı bu nedenle pazarlama için önemli bir unsurdur. 

Tüketici davranışı, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında nasıl karar verdiğini belirleyen 
bir süreçtir. Tüketici davranışını anlamak şirketler için önemlidir, tüketicilerinin yeni ürün veya 
hizmetlere tepkisini bilmelerini sağlayacaktır. Engel, Blackwell ve Mansard'a göre tüketici 
davranışı, bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın alma kararları vermesi 
olarak tanımlanmaktadır (Olivia, 2022) .    

Engel, Kollat ve Backwell (1968), tüketici davranışını, seçilen ürün veya hizmetlerin satın 
alınmasından önce ve sonra doğrudan karar vermeyle bağlantılı bireysel eylem süreci olarak 
tanımlar. Loudon ve Bitta'ya (2002) göre, 'tüketici davranışı, bireylerin ürünleri değerlendirirken, 
elde ederken, kullanırken veya elden çıkarırken dahil olduğu karar süreci ve fiziksel aktivitedir'.  
Mowen ve Minor (2003) tüketici davranışını, bireylerin ürünleri nasıl satın aldıklarını, 
kullandıklarını ve reddettiklerini inceleyen ve daha sonra satın alma sırasındaki deneyim ve 
önerileri belirleyen bir süreç olarak tanımlamaktadır. Engel, Blackwell ve Miniard'ın (2000) 
tanımına göre ise tüketici davranışı, bireyin bir ürün veya hizmeti elde etmek ve tüketmek için 
yaptığı faaliyetler sürecidir. 

Tüketici davranışı çalışmaları genellikle tüketicinin satın alma karar sürecine, satış sırasındaki 
davranışına, pazarlama ve reklama tepkilerine ve ayrıca bir ürüne olan bağlılığına odaklanır. 
(Bathelot, 2015) 

Tüketici Davranışının Tanımı Amerikan Pazarlama Derneği'ne (2012) göre, tüketici davranışı 
"insanoğlunun hayatlarının değişim yönlerini yürüttüğü duygu ve biliş, davranış ve çevresel 
olayların dinamik etkileşimi" olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir deyişle, tüketici davranışının 
tanımı, tüketicinin bir malı satın almaya karar verdiğinde izlediği yolu değil, aynı zamanda bu malı 
satın alma sırasındaki etki ve eylemlerin analizini de ifade eder. Bireyler bir malı satın almadan 
önce, arzu edilen ürünün fiyatını ve kalitesini araştırır, önceki deneyimleriyle karşılaştırmalı bir 
çalışma yapar, ürünü seçer, satın alır, satın aldığı ürünü kullanır ve kullanılan bu ürünle ilgili 
deneyimlerini ifade eder. 
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Tüketici davranışlarını anlamak, analiz etmek ve izlemek, işletmeler için çok önemlidir. Tüketici 
davranışının araştırması daha sonra şirketlerin aşağıdaki gibi soruları yanıtlamasına olanak 
tanımaktadır (Ramya ve Ali, 2016): 

 Tüketiciler bir firmanın markaları, ürünleri ve rakipler hakkında ne düşünmektedir? 

 Tüketiciler neden B ürünü yerine A ürününü seçmektedir? 

 Bir markayı ve/veya ürünü nasıl araştırmaktadırlar? 

 Araştırmalarında tüketici incelemeleri diğer tüketicilerin değerlendirmeleri ne kadar 
önemlidir? 

 İnternetten mi yoksa şahsen mi satın almayı tercih etmektedirler? 

Tüketici davranışlarını etkileyen birçok faktör olmakla beraber aşağıdaki dört ana faktör şöyle 
sıralanmaktadır (Mallika, 2021):  

 Kültürel faktörler: Kültür, alt kültür ve sosyal sınıf gibi bazı faktörler kültürel faktörü 
etkiler. Bu faktörlerin tüketici davranışları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Her birey 
grubu belirli bir topluluğa ait olduğundan, bu, bireyin davranışının büyük ölçüde 
topluluğunun kültüründen etkilendiği anlamına gelir. 

 Sosyal faktörler: Bireyler, sosyalliğin her şeyden önemli olduğu bir dünyada yaşarlar. 
Bu nedenle aile, grup referansları, roller ve statü gibi faktörler davranışlarını etkileyen 
faktörlerdir. Başkalarının yaptıklarını beğenmeye meyillidirler ve bu da seçimlerini 
etkiler. 

 Kişisel faktörler: Kişisel faktörler, bireyin yaşı, geliri, yaşam tarzı ve kişiliği gibi 
unsurları içerir. Bireylerin davranışları daha sonra bir kişiden diğerine değişir, bu 
nedenle listelenen bu çeşitli faktörler seçimlerini etkileyebilir. 

 Psikolojik faktörler: Algı, motivasyon, tutum ve bilgi, tüketici davranışını etkileyen 
başlıca psikolojik faktörlerdir. Bu faktörlerin ölçülmesi zordur, ancak bu nedenle 
tüketici davranışında önemli bir rol oynar. 

Bu faktörler, tüketicilerin ürünün seçimine veya markasına ilişkin tutumlarını geliştirmelerine 
olanak tanımaktadır. 
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Şekil 1: Tüketicinin Davranışını Etkileyen Faktörler 

 

Kaynak: Amarillas (2021) 

Her tüketici benzersizdir ve başkalarıyla paylaştığı özelliklere sahiptir. Tüketici özellikleri 
günden güne değişmektedir. Bu bireysel evrimden kaynaklanmaktadır çünkü tüketici hayatı 
boyunca aynı şekilde tüketmemektedir. Bu özelliklerin değişmesi toplumsal evrimden de 
kaynaklanmaktadır çünkü sosyolojik faktörler bireylerin tüketimini etkilemektedir. 

Buna göre tüketici davranışının özellikleri aşağıdaki gibidir (Solomon, 2009): 

 Motive edilmiş tüketici davranışı, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir 
motivasyon sunduğu zamandır. Bu davranış, tüketici taleplerinin memnuniyetini analiz 
eder. 

 Tüketici davranışı dinamiktir çünkü tüketici, doğasını değiştiren bir insandır. Dolayısıyla 
bu tercihler ve zevkler de değişme eğilimindedir. 

 Tüketici davranışı farklı roller oynar, tüketicinin bir ürünü satın alma sürecinde diğer 
tüketicilerle olan etkileşimleri ile ilgilidir. Bu etkileşimler arkadaşlar, meslektaşlar veya 
aile üyeleri arasında gerçekleşir. 

 Çevresel faktörler tüketici davranışlarını etkiler, tüketiciler genellikle değerlerine 
sadıktır. Satın alma kararını kültürlerine, ekonomik fiyatlarına, çevreye ve akrabalarına 
göre verirler. 

 Tüketici davranışı kişiden kişiye değişir. Her zaman doğal bir gerçek olmuştur. 
Tüketicinin tutumlarını ve düşünce tarzını bilmek zor bir çalışmadır. Bu nedenle 
davranış analizi yapılmalıdır. 

Aile  
Grup Referansları 
Roller ve Statü 

Kültürel Faktör 

Sosyal Faktör 

Yaş 
Gelir 
Yaşam Tarzı  
Kişilik 

Kişisel Faktör 

Psikolojik Faktör 

Algı 
Motivasyon 
Tutum 
Bilgi 
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 Tüketici davranışının incelenmesi doğası gereği karmaşıktır ve zamanla değişir. 
Tüketici, bir ürünü satın alırken karar vermeyi zorlaştıran farklı faktörlerle karşı 
karşıyadır. Bu karmaşıklık, tüketicinin tercihinden emin olmak için zaman ayırmasına 
neden olur.  

ÜRÜN ALGISI 

          Ürün algısı, müşterinin bir ürün hakkındaki tepkisi veya hissidir. Başka bir deyişle, bireyin 
bir ürün hakkında verdiği fikirdir (Chambers, 2020). Sam Chandler'ın açıkladığı gibi, müşteri algısı, 
bir bireyin bir ürüne veya markaya bağlanma şeklidir, ancak daha da önemlisi şirketle olan 
etkileşimleridir. Bu sadece tüketicinin bir ürüne veya şirkete duyduğu sevgi ile ilgili değil, daha çok 
tüketicinin bir ürün veya marka hakkında sahip olduğu izlenim ile ilgilidir. Tüketici algısı 
çalışmasında şirket imajı önemlidir (Sarah, 2020). 

Ürün algısı, tüketicinin çevresi hakkında bilgi edinmesine ve talepleri, gereksinimleri ve 
tutumlarıyla ilgili olarak aldığı bilgiler hakkında yorum yapmasına olanak sağlayan bir süreçtir ( 
Klarke ve Crane,1994). 

Müşterinin bir ürüne ilişkin algısı bir işletme için çok önemlidir çünkü bir işletmenin kârlılığını 
etkiler. Ayrıca satın alma gücünü ve marka imajını da etkiler (Stella,2021). Bir ürünün algılanması 
önemlidir çünkü tüketicinin hedeflenen ürün hakkında fikir sahibi olması için geçmiş deneyimlere 
güvenmesine olanak tanır. Tüketici algısı daha sonra aile, arkadaşlar, ürün görünürlüğü ve diğerleri 
gibi faktörlerden oluşur (Frewer vd.,2013). 

Ürün algısını etkileyen faktörler şunlardır (Ringshall,2022): 

 Kişisel deneyim: Kişisel deneyim, bir şirketin ürününün algısını büyük ölçüde etkiler. 
Deneyim, algıda en önemli faktördür, çünkü tüketicinin aldığı hizmetin kalitesinden, bir 
ürün veya hizmetten elde edeceğini düşündüğü değere kadar her şeyi kapsar. Geçmişte 
bir işletmenin başarısı, esas olarak şimdi olanları etkiler. Bir ürünle ilgili geçmişteki kötü 
bir deneyim, tüketicinin satın alma kararını ve hatta şirketin imajını etkileyebilir. Kişisel 
deneyim, fiyat, kalite, geçmiş deneyimler, öneriler ve hizmet düzeyi gibi faktörleri içerir. 

 Sosyal sinyaller: İnsanlar sosyal varlıklardır. Çoğu durumda bireyler, hemcinslerinin 
ne yaptığını veya söylediğini takip etmeyi sever. Böylece bir ürünün algısı, ağızdan ağza 
iletişim, tüketici incelemeleri ve halka açık gruplar gibi sosyal sinyallerden etkilenir. 
Ancak bu faktörün ölçülmesi zor olmaya devam etmektedir çünkü kişiden kişiye 
farklılık göstermektedir. Tüketici algısı daha sonra çevrimiçi incelemeler, sosyal medya 
ve demografi gibi faktörlere bağlıdır. 

 Pazarlama: Pazarlama politikası, bireylerin bir işletme, ne sattığı ve diğer işletmelerle 
nasıl rekabet ettiği hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Böylece birey, yapılan reklamlar 
aracılığıyla bir ürünün markası hakkında kendi fikrini geliştirebilecektir. Marka ve 
reklam, pazarlama politikasını oluşturan unsurlardır. 

Tüketicinin bir ürünü algılamasının avantajları (Edward,2022): 

 Müşteri Sadakatini Artırır: Müşteriler marka hakkında olumlu bir algıya sahip 
olduklarında, markaya sadık kalacaklar ve daha fazla müşteri çekeceklerdir. İyi bir fiyat, 
daha iyi paketleme, özel bir teklif onları cezbedebilir. Bu nedenle, güçlü bir marka 
imajıyla sağlam bir ilişki kurmak önemlidir.  

 Satın alma kararını etkiler: Bir şirket ürün satıyorsa ve müşteri bu şirketin ürünleri 
ile rakipleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Şirketin müşteri hakkında olumlu 
bir algıya ihtiyacı var. Bu şirketin fiyatı yüksek ancak markanın rakiplerine göre güçlü 
bir etkisi varsa veya fiyatları daha ucuzsa, markanın geçmişi kötüdür; o zaman müşteri, 
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şirkette aldığı olumlu algıyı dikkate alarak, rakiplerinin ürünlerine kıyasla bu şirketin 
ürününü tercih edecektir. 

 Yeni Ürün Geliştirme/Genişletme: Bir ürüne yönelik müşteri algısını anlamak, 
pazarlamacıların yeni ürünler piyasaya sürmelerine veya işlerini büyütmelerine 
yardımcı olacaktır. Olumlu müşteri algısına dayalı olarak, bir marka benzer özelliklere 
sahip yeni teklifler sunabilir.  

E-TİCARET 

1990'ların başında web'in ortaya çıkışı, elektronik ticaretin gelişimi üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. Phil Brandenberger, 11 Ağustos 1994'te ilk kez güvenli bir kredi kartı ödeme sistemi 
kullanarak çevrimiçi sipariş vermiştir (Chalwell, 2022). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, e-ticareti, çeşitli platformlar ve sosyal ağlar aracılığıyla 
çevrimiçi olarak satışı veya satın alınması gerçekleştirilen mal veya hizmet alışverişi yeri olarak 
tanımlar. Ancak ürünün teslimi ve ürün bedelinin ödenmesi mutlaka online olarak gerçekleşmez 
(OECD, 2013). 

Elektronik ticaretin tanımı ilk olarak 1998 yılında Dünya Ticaret Örgütü tarafından elektronik 
ticareti, tüketiciler, Devlet ve diğer kamu veya özel kuruluşlar aracılığıyla mevcut elektronik araçlar 
aracılığıyla yapılan satış veya satın alma alışverişi olarak tanımlamıştır (DTÖ, 2018). 

Tüketiciler, çevrimiçi satın almanın, siparişlerini veya satın almalarını zaman kaybetmeden 
yapmalarına izin verdiğine inanmaktadır. Bu da ürün hakkında kendilerini daha iyi 
bilgilendirmelerini, istenilen ürünü uygun fiyata bulmalarını ve satıcıdan ürün alırken yaşanan 
acelenin önüne geçmelerini sağlamaktadır (Demirbaş, 2014). E-ticarette tüketiciler, hedeflenen 
ürün hakkında kolayca bilgi edinebilir, satın alabilir ve mevcut farklı ürünler arasında 
karşılaştırmalı bir çalışma yapabilir (Güven, 2020). 

Tablo 1: E-ticaret ve geleneksel ticaret karşılaştırmalı bir çalışmadır. 

Geleneksel E-Ticaret E-ticaret 

Telefon iletişimi Çevrimiçi platformlar aracılığıyla iletişim 

Ürünlerin alımı veya satımı yüz yüzedir Satın alma veya satış çevrimiçi yapılır 
Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılır Ödemeler kredi kartı, fon transferi veya 

doğrudan para çekme yoluyla yapılır 
Ürünün satın alınmasını veya satışını 
tamamlamak için sınırlı bir süre var 

Ürünün satın alınması herhangi bir zamanda 
yapılır 

Mallar doğrudan müşteriye teslim edilir Mallar birkaç sonra tüketiciye teslim edilir 
Sınırlı bir demografik sayı var Sınırlı bir demografik sayı yoktur 

Kaynak: (Dennis, 2016) 

Dört çeşit e-ticaret modeli vardır (Ashraf, 2022): 

 Business to Business (B2B): Ürünlerini başka şirketlere satan şirketleri 
ilgilendirmektedir.Üretici ile toptancı arasındaki ilişkiden de bahsedebiliriz. 

 Business to Consumer (B2C): Bu en çok tanınan modeldir. Bu iş ve tüketici arasındaki 
ilişkidir. 

 Consumer to Consumer (C2C): Bu model, mevcut çeşitli platformlar aracılığıyla ürünleri 
diğer tüketicilere satan tüketiciye yöneliktir. Dolayısıyla tüketici ve tüketici arasındaki 
ilişkidir. 
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 Consumer to Business (C2B): Ürünlerini veya hizmetlerini bir şirkete satan kişidir. 
Örneğin, başka bir şey karşılığında şirkete görünürlük sunan etkileyiciler, serbest 
yazarlar vb. 

Şekilde 2:  E-ticaret Modelleri 

 

Kaynak: (Sabrina, 2020) 

E-ticaret sadece bir mal veya hizmet satın almaktan ibaret değildir. Ayrıca ürünün imalatından 
satışına kadar olan tüm süreçleri içerir ve satış sonrası hizmeti de kapsar. Bu nedenle internet 
üzerinden yapılan bazı ürünlerin siparişi elektronik ortamda gerçekleştirilememektedir. Bu, 
siparişin çevrimiçi olarak yapılabilmesine rağmen, satın alınan ürünün teslimatının aynı yolla 
yapılamayacağı, dolayısıyla geleneksel ticaret yönteminin uygulanacağı anlamına gelir. Örneğin, bir 
kişi çevrimiçi olarak bir giysi siparişi verirse, teslimat çevrimiçi değil, başka bir kişi aracılığıyla 
gerçekleşir (Yeşil, 2010).  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, COVID-19 döneminde e-ticaret ve ürün algısının tüketici davranışları üzerindeki 
etkisini anlamak için bir analiz yapılmıştır. Veri toplamada, çalışmanın yürütülmesi için “COVID-19 
sırasında tüketici davranışı, e-ticaret veya ürün algısı” ile ilgili yayınlanmış makaleler, bildiriler, 
kitaplar ve akademik tezler gibi ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. Bu pandeminin etkileri 
üzerine pek çok çalışma yapılmış ancak covid-19 döneminde ürün algısı ve e-ticaret davranışlarına 
yönelik çalışmalar sınırlıdır. Analizler daha önceki verilere ve çalışmalara dayanılarak yapılmıştır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Coronavirüs hastalığı, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 virüsünün (SARS-CoV-2) 
neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İlk olarak Çin'de Aralık 2019'da Wuhan şehrinde teşhis 
edimiştir (Hinshaw D, McKay B, 2021). Çin'de ortaya çıkmasından sonra 18 ülke daha etkilenmiştir. 
Bazıları için hastalığın gelişimi şiddetli olmuş ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) müdahalesini 
gerektirmiştir. 30 Ocak 2020'de DSÖ, tarihinde altıncı kez uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı 
acil durumu ilan etmiştir. Bu salgın yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmıştır (Zimmer C, 2021).  Dünya 
Sağlık Örgütü Başkanı 12 Mart'ta Covid-19'un bir pandemi, yani dünya çapında yayılan bir salgın 
haline geldiğini ilan etmiştir (Pascale J, 2020).  Bu ilk bildiriden altı ay sonra, 30 Temmuz Perşembe, 
koronavirüs pandemisi dünya çapında 17 milyondan fazla kontaminasyon ve 667.000 ölümle yeni 
ve uğursuz bir dönüm noktasını geçmiştir. Kontaminasyon riskini azaltmak için çeşitli önlemler 
alınmıştır. Bu önlemler evde kalmak, maske takmak, halka açık yerlerden kaçınmak, başkalarından 
uzak durmak, elleri sık sık sabun ve suyla ve en az yirmi saniye yıkamak, yıkanmamış ellerle iyi 
solunum hijyeni uygulamak ve gözlere, buruna ve ağıza dokunmaktan kaçınmaktır. 
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Koronavirüs (Covid-19) salgını, küresel ekonomiyi ve finans sektörünü felç ettiği ve engellediği 
için işletmeler için tüm endişelerin merkezinde yer almaktadır. Bu kriz tüm dünyayı ve tüm faaliyet 
sektörlerini etkilemiştir. Tüketici davranışları da değişmiştir. Tüketiciler, bugün bile geleceğe ilişkin 
çok yönlü şüphe ve endişelerle karşı karşıyadır. Birçok mağaza kapanmak zorunda kalmıştır, bu da 
mantıksız davranışlara ve panik dolu alışverişlere yol açmıştır (Lars Meyer-Waarden ve  Jean-
François Trinquecoste, 2020).  Tüketiciler, COVID-19'un sağlık ve ekonomik etkileri konusunda 
endişeli hale gelmiştir.   

Nielsen, tüketicilerin değişiklikleri nasıl ve ne zaman gösterdiğini anlamak için müşteri 
davranışı çalışmaları yapmıştır. Çalışmalarına Çin'de başlamış ve ardından krizden etkilenen diğer 
ülkelerle ilgilenmeye başlamıştır. Bu çalışmalar sayesinde araştırmacılar, tüketicilerin virüsün 
kendi ülkelerinde yayılması hakkındaki bilgilerine dayalı olarak altı davranış aşamasından geçtiğini 
bulmuşlardır (Martin, 2020) : 

 Kişisel bakım ürünleri ve temel ihtiyaç alımlarında güçlü büyüme 

 Enfeksiyona karşı korunmak için ürünlere öncelik verilmesi (örneğin: maskeler ve 
hidroalkolik jel şişeleri) 

 Uzun ömürlü ürün alımlarında artış 

 Karantinada hayata hazırlanmak: Online alışverişte artış, mağazalarda büyük 
alışverişlerde azalma ve tedarik zincirinde ilk gerilim belirtileri 

 Tüketicilerin sınırlandırılması: sınırlı tedarik nedeniyle temel ihtiyaçların fiyatlarında 
dolandırıcılık olasılığı 

 Yeni Bir “Normal” Yaşamak: İnsanlar Günlük Aktivitelere Döndükçe Daha Fazla 
Farkındalık 

Tüketiciler daha sonra alışveriş merkezlerinde ve marketlerde alışveriş yapmalarını engelleyen 
sınırlama önlemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Kendilerini internetten alışveriş yapmak zorunda 
bulmaktadırlar. Bu davranış, bazı tüketiciler için bir alışkanlık haline gelmiş ve istediklerine hareket 
bile etmeden erişmenin daha kolay bir yolu haline gelmiştir.  Bu dönemde tüketiciler yerel ürünleri 
satın almanın farkına varmıştır. Uluslararası ürünlerden ziyade yerel ürünleri satın almayı tercih 
etmektedir. Bu nedenle, tüketim malları şirketleri, ürünlerinin yerel menşeini vurgulamalı ve yerel 
olarak uygun bir şekilde meşgul olmalıdır. Covid-19 döneminde tüketiciler tarafından Çin'de 
yapılan ürünlerin algılanması üzerine yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin belirli ürünleri 
satın alma konusunda şüpheleri olduğu fark edilmiştir. Krizin Çin'de başladığı göz önüne 
alındığında, diğer ülkelerdeki tüketicilerin ülkeler özellikle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarda 
tereddütlüdür. Çin'den gelen ürünlerin sağlıksız ve kalitesiz olduğunu düşünmektedirler (Bio 
Nigan, 2021). Bu kriz sırasında tüketicilerin kişisel finansları olumsuz etkilenmiştir. Çünkü birçok 
faaliyet ve işletme kapanmış, bu da birçok kişinin işsiz kalmasına neden olmuştur. Böylece 
tüketiciler, moda ve giyime yönelik tüm harcamalarını azaltmıştır. Bu giderleri temel ihtiyaçlarda, 
yani gıda, koruyucu ürün ve temizlik ürünü ile ilgili giderleri artırmıştır. Tüketicilerin alışveriş 
yapma şekli de değişmiş: Daha önce haftada birkaç kez yapılan küçük alışverişler artarken, haftalık 
mağazanın geri dönüşü gözlemlenmiştir (Zurich,2020). Oliver Wyman tarafından yakın zamanda 
yapılan bir ankette, tüketicilerin yaklaşık %60'ı daha az alışveriş yaptıklarını ve önemli bir kısmı 
eskisinden daha büyük paketler satın aldığını söylemiştir. Bu, alışveriş yapanların yaklaşık dörtte 
birinin fiziksel bir mağazada kendilerini rahat hissetmediklerini söylemesiyle açıklanabilmektedir. 
Alışveriş yapanlar ayrıca marketleri farklı şekilde seçmekte: yakınlık, çalışma saatleri ve çevrimiçi 
sipariş seçeneklerinin mevcudiyeti mağaza seçimini yönlendirmektedir (Wyman, 2020) . 

https://www.cairn.info/publications-de-Lars-Meyer-Waarden--725015.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Fran%C3%A7ois-Trinquecoste--59758.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Fran%C3%A7ois-Trinquecoste--59758.htm
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2020 yılında Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin nüfusları üzerinde pandemi 
sonrası tüketici davranışları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Tüketicilerin 4 gruba ayrıldığı 
gösterilmiştir: (Erdoğan, 2020) 

 Tüketicilerin %11'inin garantili tüketici olduğu söyleniyor, bunlar bu kriz döneminde 
tüketim alışkanlıkları değişen bireyler. 

 Tüketimin %26'sının Kararlı olduğu söyleniyor. Pandemiye rağmen, bu tüketiciler satın 
alma davranışlarını yeterince değiştirmediler. 

 Tüketicilerin %27'si temkinli tüketiciler olarak kabul edilmektedir. Bunlar bireyler veya 
covid-19 döneminde sadece temel ihtiyaçları satın almayı ve mal alımında daha az 
harcamayı sınırlamayı tercih etmektedir. 

 Bu tüketicilerin %35'i depolama yapmaktadır. Covid-19'un yarattığı panik dolayısıyla 
tüketicileri daha fazla ürün almaya itmektedir. 

Covid-19 pandemisinin ani bir şekilde yayılması birçok ülkede tüketicileri hazırlıksız 
yakalamıştır. Tüketiciler açısından bakıldığında, evde kalmadan dolayı tüketim tercihleri değiştiği 
gibi, birçok işyerinin kapanması, iş kayıplarına veya gelir düşüşüne yol açtığı için tüketim 
harcamalarında da düşüşe neden olmuştur.  

Pandemi döneminde tüketiciler, özellikle lüks ve moda ürünlerle ilgili alışveriş alışkanlıklarını 
değiştirmiştir. Covid döneminde getirilen kısıtlamalar ve sınırlamalar göz önüne alındığında, 
tüketiciler kendilerini dışarı çıkmaktan mahrum bulmuş ve bu nedenle mücevher ve benzeri lüks 
ürünlerin tüketimini azaltmıştır. Bu da lüks mallara olan talebi etkilemiştir (Kilpatrick, J. & Barter, 
L. 2020). Vogue Business bu kategoride 2020 yılında lüks ürün sektörü için 10 milyara ulaşabilecek 
bir kayıp tahmin ediyor (Çetinkaya, 2020).   

Bu kriz anında, tüketici talebinin arttığı ürünler ve alım talebinin azaldığı diğer ürünler olmuştur. 
Örneğin temizlik ve bakım ürünleri tüketimi artmıştır. Sonuç olarak, bazı şirketler, müşterilerin 
yüksek tüketim talebini göz önünde bulundurarak bu malların fiyatını iki katına çıkarmıştır. Moda 
ürünleri gibi belirli ürünlerde bunun tam tersi, herkesin sağlık durumuyla ilgili endişeleri olduğu 
için bu ürünler tüketim taleplerinin azaldığını görmüştür (uib.org.tr, 2021). 

Salgın döneminde müşterilerin online alışverişe alışması, bu online alışveriş trendini 
hızlandırıyor ve durmayacak gibi görünüyor. Çevrimiçi alışveriş yapan müşteriler, "git, keşfet ve 
dene" tarzı yerine "gel, al ve git" alışveriş tarzını tercih etme eğilimindedir (Daniel, 2020). 

2019'da gıda alanında e-ticaret, bir önceki yıla göre %20'lik bir artışla yaklaşık %28,68'lik güçlü 
bir büyüme kaydetmiştir. Ancak gıdanın payı e-ticarette bir azınlığı temsil etmektedir. 2018 yılında 
internetten yiyecek satın alanların daha çok gençlerin olduğu kaydedilmiştir. Aslında, 25-34 
yaşındakilerin %55'i, 45-54 yaşındakilerin %35'i online sipariş vermeyi tercih etmektedir. Bununla 
birlikte, pandemi nedeniyle eski nesiller, çevrimiçi alışverişi temel ihtiyaç maddelerini satın 
almanın geçerli ve güvenli bir yolu olarak görmeye başlmaktadır. Alibaba şirketi tarafından yapılan 
araştırmalar, 60 yaşın üzerindeki Çinlilerin normalden dört kat daha fazla yemek sipariş ettiğini 
göstermektedir(Pwc, 2020).  

Şekil 3'te görüldüğü gibi, Türkiye'de pandemi döneminde mal tüketiminde, tüketicilerin online 
yiyecek, içecek ve temizlik ürünleri satın almalarında tüketimlerini %41 oranında artırdığı fark 
edilmiştir. Bu da tüketicilerin bu dönemde özellikle lüks ve moda ürünlerde tüketimlerini 
sınırladığını göstermektedir. Temel ihtiyaçlara harcamayı tercih etmektedirler (PLAT, 2020) 

Şekil 3: Covid-19 döneminde tüketicilerin online alışverişlerinin çokluğu;  Kaynak: PLAT, 2020 
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Bu, küresel perakende ürün satışının e-ticaret payıdır. 2015 yılında küresel perakende ürün 
satışlarının e-ticaret oranı %7,4 olmuştur. 2020'de bu oran 2015'in iki katını aşarak %16,1'e 
yükseldi. Tahminlere göre bu oran 2023'te %22'ye ulaşabilmektedir  

Şekide 4: Ürünlerin perakende satışında e-ticaretin küresel payı. 

  
Kaynak: (Statista, 2020) 

SONUÇ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, tüketicilerin sağlıkları ve refahları hakkında daha fazla 
endişe duymasına neden oldu. Tüketiciler ürün seçimlerinde alışkanlıklarını, görüşlerini ve 
davranışlarını değiştirmiştir. Tüketiciler moda ve lüks ürün tüketimini sağlık, bakım, temizlik ve 
gıda ürünleri aleyhine azaltmıştır (Güven, 2020). Covid 19 pandemisi nedeniyle tüketici 
davranışlarındaki değişiklikler bir süre daha devam edebilir. Bu nedenle bazı tüketiciler, karar 
vermeden önce ürünün menşeini dikkate almayı tercih eden diğer tüketicilere kıyasla kaliteli 
ürünleri satın almayı tercih etmektedir. Maske takmak, dezenfektan jel bulunması, bariyer 
hareketlerine saygı gösterilmesi ve personelin el yıkaması, mağazadaki müşteri deneyimi ve 
tüketicinin verdiği güven üzerinde gerçek bir etkiye sahip gibi görünüyor. 

Bu dönemde tüketiciler kendilerini tam bir panik içinde bulurlar. Çünkü artan vaka sayısı ölüm 
vakalarına neden olmuştur. Bu nedenle, hastalığın neden olduğu zararı sınırlamak için çıkışları ve 
karantinaları kısıtlayan önlemler getirilmiştir. Tüketiciler daha sonra depolama tüketicisi haline 
geldiler, kendilerini güvende hissetmek için daha fazla depolamayı tercih ediyorlar (Gençyürek 
Erdoğan, 2020). Pandemi döneminde yapılan gıda depolaması en son İkinci Dünya Savaşı sırasında 
fark edilmiştir. Tahminler, tüketicilerin stok yapma isteğindeki bu değişimin bir süre daha devam 
edebileceğini göstermektedir. 
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Covid-19 döneminde yaşam tarzı ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim dijital dünyayı da 
etkilemiştir. Getirilen kısıtlamalar tüketicileri televizyon, akıllı telefon ve internet kullanımına çok 
daha fazla ilgi göstermeye sevk etmiştir. Ayrıca e-ticaret alanının büyük bir büyüme yaşadığı da fark 
edilmiştir. Bu da firmaların e-ticarete katkısının da arttığı anlamına gelmektedir. Covid-19 
dönemide birçok şirketin e-ticaret platformunu oluşturmasına ve bazılarının da e-ticaret 
platformunu geliştirmesine yol açmıştır (Yıldız, 2020). 

Pandemi sonrası tüketici tercihleri, pandemi sırasında edinilen davranışlarla aynı olabilir gibi 
görünmektedir. Aynısı, ticari faaliyetlerine devam edebilecek çevrimiçi işletmeler için de geçerlidir. 

Covid-19 şimdiye kadar tüketicilerin günlük yaşamının bir parçası olduğu için, araştırmacılar 
dünyadaki bu pandeminin sonunu kesin olarak tahmin edemezdir. Ve neden olabileceği sosyal ve 
ekonomik zararı da bilemezdir. 

Bu çalışma, korona pandemisinin tüketicilerin yaşam tarzı, ürün seçimindeki algı ve ayrıca e-
ticaret üzerindeki etkilerini analiz eden edebi bir incelemeye dayanmaktadır. Araştırma makaleler, 
kitaplar ve diğer akademik bilgi kaynakları kullanılarak yapılmıştır. 
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Covid-19 Dönemi ve Sonrasında Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm 

 
Tuğba KAPLAN1 

Elif SİS ATABAY2 

Özet  
Dünya geneline yayılan Covid-19 pandemisi, iş hayatı üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. 

Özellikle 2020 yılı itibariyle ülkeler kısıtlamalar uygulamaya başlamış ve bunun sonucunda 
uluslararası ve şehirlerarası seyahatler, bir önceki yıla göre %70-90 oranında azalmıştır (Dunford 
vd., 2020). Covid-19 hastalığının yayılımını engellemek için alınan önlemler neticesinde turizm 
sektörünün durma noktasına geldiği, dışarıda yeme/içme oranlarının ise %80’leri bulan 
oranlarda azaldığı ifade edilmektedir (Duran ve Acar, 2020: 57). Dijitalleşmeye karşı hassas olan 
tarım, madencilik, sanat, hizmet ve turizm gibi sektörler pandemi sürecinde diğer sektörlere 
kıyasla daha olumsuz etkilere maruz kalmıştır (IMF, 2021: 67). Covid-19 pandemisinin neden 
olduğu bu olumsuzlukların üzerinden gelme noktasında dijital dönüşüm bir ihtiyaç haline 
gelmeye başlamıştır. Piccialli ve diğerlerine (2021) göre, Covid-19 sürecinde ihtiyaç duyulan 
yapay zekâ uygulamaları, dramatik bir şekilde artmakta ve son iki yılda sağlanan dijital dönüşüm 
faaliyetleri yalnızca birkaç ayda gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 
pandemisinin turizm sektörüne olan etkisini ülkelerarası karşılaştırmalar yaparak ortaya koymak 
ve Covid-19 dönemi ve sonrasında turizm sektöründe dijital dönüşümün önemini vurgulamaktır. 
Çalışmanın kapsamı Türkiye dahil olmak üzere 122 ülkeden oluşmaktadır. Çalışmada Covid-19 
pandemisinin turizm sektöründeki etkilerini tespit edebilmek amacıyla pandemi öncesi (2019) 
ve pandemi dönemi (2020) «gelen yolcu sayısı» ve «turizm harcamaları» verilerinde anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kısıtlamalar, Turizm Sektörü, Dijital Dönüşüm 

Digital Transformation of Tourism Sector on the Covid-19 and Post-
Covid Era 

Abstract 
The Covid-19 pandemic, which has spread around the world, has had significant effects on 

business environment. Especially as of 2020, countries started to apply Covid-19 restrictions to 
prevent the spread of the Covid-19 disease and as a result, international and intercity travels 
decreased by 70-90% compared to the previous year (Dunford et al., 2020). It is stated that the 
tourism sector has come to a standstill as a result of the restrictions taken, and the rates of 
eating/drinking outside have decreased by 80% (Duran and Acar, 2020: 57). Industries that are 
sensitive to digitalization, such as agriculture, mining, arts, services and tourism, have been 
exposed to more negative effects during the pandemic compared to other sectors (IMF, 2021: 67). 
At the point of overcoming these negativities caused by the Covid-19 pandemic, digital 
transformation has become a necessity. According to Piccialli et al. (2021), the artificial 
intelligence applications needed in the Covid-19 process increase dramatically and the digital 
transformation activities provided in the last two years have been carried out in just a few months. 
The aim of this study is to reveal the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector by 
making international comparisons and to emphasize the importance of digital transformation in 
the tourism sector during and after the Covid-19 period. The scope of the study consists of 122 
countries, including Turkey. In the study, it has been determined that there is a significant 
difference in the "number of passengers" and "tourism expenditures" data before the pandemic 
(2019) and the pandemic period (2020) in order to determine the effects of the Covid-19 
pandemic on the tourism sector. 

Keywords: Covid-19, Restrictions, Tourism Sector, Digital Transformation 
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1. Giriş 

Turizm; dinamik, gelişen, tüketici odaklı bir hizmet alanı olarak seyahat, konaklama, 
gastronomi, rekreasyon gibi birbiriyle ilişkili birçok bileşeni tek çatı altında altında birleştiren 
dünyanın en büyük sektörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Walker, 2002: 40). Bireylerin 
herhangi bir politik ve ticari amaç gözetmeden sadece belirli bir süre içerisinde, zevk, eğlence, 
dinlenme, öğrenim, spor, kültürel, sağlık, din gibi pekçok tek başlarına veya toplu halde turizm 
sektörü unsurlarını kullanarak yapmış oldukları faaliyetlerin tümüne “Turizm” denilmektedir 
(Başol, 2012: 351). Turizm tanımlarından yola çıkarak turizm sektörü, ulusal ve uluslararası 
taşımacılık, yiyecek-içeçek, konaklama gibi birçok hizmeti içeren bir sektör olarak 
tanımlanmaktadır (Spenceley, vd., 2010: 647). Turizm sektörünün ekonomik ve sosyo-kültürel 
önemi özellikle 1950’lerden sonra giderek artmiş ve gelişen bir sektör haline gelmiştir ancak 
insanliğin varlığından bu yana gezip-görmek, şifa bulmak, dini ve toplumsal etkinliklere katılmak 
gibi pek çok amaçla gerçekleştirilmiştir (Karataş ve Babür, 2013: 16). 20. yüzyıla gelindiğinde 
turizm sektörü, iktisadi ve sosyo-kültürel yönden ülkelerin gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan 
sektörlerden biri haline gelmiştir (Önen, 2008: 2). Turizm sektörü, dünya ekonomisine birçok 
sektöre göre çok daha fazla katkı sağlamaktadır (Constantin, vd., 2020). Turizm sektörünün 
2019'da 9 trilyon dolar değeriyle küresel GSYİH'nın yüzde 10'unu oluşturdu ve tarım sektöründen 
neredeyse üç kat daha büyük hale geldiği ifade edilmektedir.1  

Turizm sektörü ülkelerin gelişmişliği noktasında önemli sektörlerden biri konumundadır. 
Turizm sektörünün ülke ekonomilerine ciddi anlamda katkıları bulunmaktadır. Ancak turizm 
sektörü küresel anlamda dünya genelinde yaşanan politik, sosyal, teknolojik, çevresel gelişmelerin 
hızlı bir biçimde etkisi altında kalmaktadır. Destinasyon çekiciliği, fiyat indirimleri, kur avantajı 
reklam ve tanıtım gibi özellikler ülkelerin turizm faaliyetlerini olumlu katkı sunarken, meydana 
gelen, doğal afetler, savaş veya terör olayları ülkelerin turizm faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir (Kıvılcım, 2020).  Covid-19 pandemisi ise tüm dünya için bu olumsuzluklardan biri 
olmuştur. Bu nedenle Covid-19 pandemisinin turizm sektörü üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne olan etkisini ülkelerarası 
karşılaştırmalar yaparak ortaya koymak ve Covid-19 dönemi ve sonrasında turizm sektöründe 
dijital dönüşümün önemini vurgulamaktır. Pek çok sektörü etkileyen dijital dönüşüm, yenilikçilik 
uygulamalarını kolaylaştırmakta, geliştirilmiş tasarım ve yeni iş modelleri oluşturulmasına destek 
olmaktır. Başarılı dijital dönüşüm uygulamalarıyla birlikte işletmeler müşteri ilişkilerini daha iyi bir 
hale getirirken online seçeneklerin de bulunduğu farklı satış fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca dijital 
dönüşüm sadece gerekli ve yeni teknolojilerin uygulanması ile ilgili değil, insan kaynakları, işletme 
verimliliği ve işletme süreçlerini yeniden tasarlanması ile de ilgilidir (Nadeem vd., 2018). Covid-19 
pandemisiyle birlikte insanların birarada bulunmasının zorlaştığı uygulamalar neticesinde dijital 
dönüşüm bir ihtiyaç haline gelmiştir (Piccialli vd., 2021).  

Çalışmanın izleyen bölümünde kavramsal çerçeve, Covid-19 ile turizm sektörü ve dijital 
dönüşüm arasındaki ilişki bağlamında incelenmektedir. Daha sonra çalışmanın yöntemi 
aktarılarak bulgular ve tartışmalara yer verilmektedir. Çalışma; sonuçlar, kısıtlar ve gelecek çalışma 
önerileri ile sonlandırılmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Covid-19 ve Turizm Sektörü 

İlk kez Aralık 2019' da Çin'in Wuhan kentinde görülen Covid-19 kısa bir süre içerisinde hızla 
yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almış ve küresel seviyede tüm ülkelerde ekonomik faaliyetleri 

                                                             
1 https://wttc.org/Research/Economic-Impact  
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etkilemiştir. Öyleki covid 19 pandemisinin 2007-2009 yılında ortaya çıkan ekonomik krizden çok 
daha yıkıcı etkileri olduğuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır (Şenol ve Zeren, 2020: 8). Mart 2020'nin 
başlarında, Covid-19 salgını büyük ölçüde Çin merkezliydi ve bildirilen vakaların %90'ından fazlası 
orada bulunsada 2 Mart 2020 itibariyle, en çok vaka bildirilen ülkeler (sırasıyla) Çin, Kore, İtalya, 
Japonya, ABD ve Almanya olurken vakalar özellikle ABD, İtalya ve Almanya'da hızla artmaktaydı. 
(Baldwin ve Tomiura, 2020: 62). 

Turizm sektörü Dünya Turizm Örgütü tarafından 21. yy en önemli hizmet sektörü olarak kabul 
edilmekte ve OECD ülkelerinde GSYH’nin ortalama % 4,4'üne ve hizmet ihracatının % 21,5'ine 
doğrudan katkıda sağlayan bir endüstri olarak Covid-19 salgınından en fazla etkilenecek sektör 
olarak nitelendirilmektedir (Bahar ve İlal, 2020: 128). Vakkaların artmasıyla birlikte turizm 
sektöründe rezervasyonlar ve seyahat planları kısmen iptal edilmeye başlasada özellikle ölümlerin 
artmasıyla birlikte ülkelerin almış oldukları önlemlerde peşi sıra gelmiş ve kısıtlamalar, sınırların 
kapatılması, sokağa çıkma yasakları, vize iptalleriyle kendini göstermiştir. Tüm dünyada 
devamında insanlar izolasyon ve karantina amaçlı evlerine kapanmış, eğitim öğretim dijital 
imkanlarla uzaktan gerçekleştirilirken öğrenciler okullardan uzak kalmış, pek çok sektörde 
çalışanlar işlerine gidememiş ve kısıtlamalar neticesinde seyahat planlamaları iptal edilmiştir 
(Fetzer vd., 2020: 3). Yaşanan gelişmeler neticesinde Covid-19 sonrası dünyanın birçok ülkesi ve 
sektöründe iş modellerinin değişeceği aşikâr gözükmektedir. Covid-19 pandemisinin getirmiş 
olduğu kısıtlamalar, kapanmalar ve seyahat yasakları sonucunda turizm sektörü bu yeni 
düzenlemelerden doğrudan etkilenmiştir. Dolayısıyla küresel çapta ulusal ve uluslararası ölçekte 
seyahat hizmetlerinin arzı salgına bağlı olarak önemli ölçüde azalmıştır (Acar, 2020:13). 
Uluslararası, bölgesel ve yerel seyahat kısıtlamaların tüm ülkeler tarafından uygulanmaya 
başlamasıyla ulaşım başta olmak üzere uluslararası ve iç turizm seyahat hareketleri, konaklamalar, 
kongreler, festivaller gibi pek çok turizm faaliyeti iptal edilmiştir (Çakar ve Barakazı, 2020: 317; 
Acar, 2020: 16).  

Turizm sektörünün makro ve mikro çevresinde meydana gelen olumsuz olaylardan ve politik, 
ekonomik, siyasal faktörlerden doğrudan etkilenen hassas bir sektör (Bahar ve İlal, 2020: 126) 
olduğu düşünüldüğünde Covid-19’un turizm ve seyahat olmak üzere pek çok sektör üzerinde 
önemli etkileri olduğunu ifade etmek mümkündür (Türker, 2020: 209). Covid 19 salgınından 
Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm sektörü tüm sektörler içerisinde en fazla etkilenen sektör 
olmuştur (Urfa vd., 2021: 23).  Özellikle 2020 yılında turizm faaliyetlerinde ciddi oranda düşüşlere 
neden olarak turizm sektörünü durma noktasını getirmiştir (Zheng vd., 2020: 338). Dünya Turizm 
Örgütü verileri değerlendirildiğinde uluslararası turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı Türkiye, 
Fransa, Almanya, İspanya, ABD, Çin, İtalya, İngiltere gibi ülkelerin, ekonomik anlamda Covid-19 
pandemisinden en çok etkilenecek ülkeler olacağı görülmüştür (UNWTO, 2020).  Dünya Turizm 
Örgütü 2022’nin ilk çeyreğinde hazırladıkları rapora göre, turizmin 2021'deki ekonomik katkısının 
(turizm doğrudan gayri safi yurtiçi hasıla ile ölçülür), 2020'deki 1,6 trilyon ABD dolarının üzerinde 
olduğu, ancak yine de 3,5 trilyon ABD doları olan pandemi öncesi değerinin oldukça altında olduğu 
tahmin edilmektedir. Ayrıca yolcu taşımacılığı gelirleri de dahil olmak üzere uluslararası turizmden 
elde edilen toplam ihracat gelirleri, 2021'de 713 milyar ABD dolarına ulaşırken 2020'ye göre reel 
olarak %4'lük bir artış olurken gelirlerin 1,7 trilyon ABD dolarını aştığı 2019'un %61’le çok altında 
kaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, turizm gelirlerindeki toplam kayıp 2020 ve 2021 için 2 trilyon 
ABD dolarını aşmaktadır. 2022 yılının ilk çeyreğinde yaşanan güçlü toparlanmaya rağmen, 
uluslararası turizm 2019 seviyelerinin %61 altında kaldığı belirtilmektedir. (UNWTO, 2022). 
Kapanmaların, kısıtlamalar ve uçuş yasaklarının kaldırılması ve birçok ülkede esnetilmesine 
rağmen Covid-19 salgınının turizm sektörü üzerinde meydana getirdiği yıkıcı etkilerin devam ettiği 
görülürken bu olumsuz etkinin dünya turizmi üzerinde uzun süre devam edeceği öngörülmektedir.   
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2.2. Covid-19 ve Dijital Dönüşüm 

Bir işletmenin vizyonunun ve stratejisinin, organizasyon yapısının, süreçlerinin, yeteneklerinin 
ve kültürünün gelişen dijital iş bağlamına uyacak şekilde yeniden icat edilmesi olarak tanımlanan 
dijital dönüşüm (Gurbaxani ve Dunkle, 2019); yalnızca işletmeleri değiştirmekle kalmamakta, aynı 
zamanda pazarları ve endüstrileri de yeniden oluşturmaktadır. Günümüzde artan şekilde hız 
kanan dijitalleşen işletme faaliyetleri bugün birçok noktada hem işletmeler hem de tüketiciler 
tarafından kullanılmaktadır. Dijital dönüşüm gerçekleştiren işletmelerin sayısının artmasıyla 
birlikte dünya genelinde üçüncü dijital dönüşüm dalgasına girdiğimiz bu dönemde artık 
ürünler/hizmerler çevrimiçi hale gelmiş, makine öğrenmesi ve yapay zekâ kullanımı armış, 
müşterilerin beklentilerini tahmin eden algoritmalar sayesinde geliştirilen öneri sistemleri devreye 
girmiştir (Borek ve Prill, 2021). 

Gurbaxani ve Dunkle (2019) tarafından yapılan bir araştırmaya göre başarılı dijital dönüşüm 
gerçekleşen işletmelerin ditijal dönüşüm faaliyetleri 6 boyuttan oluşmaktadır. Bu buyutlar; 
stratejik vizyon (dijital dünya için), inovasyon kültürü, teknik bilgi ve fikri mülkiyet hakları, dijital 
yetenekler, stratejik uyum, teknolojik varlıkları varlıklardan oluşmaktadır. Dijital dönüşüm ve 
örgütsel yetenekler arasındaki ilişkiyi ele alan makalelerin incelemesini yapan Nadeem ve 
diğerlerine (2018) göre, ditijal dönüşümü ivmelendiren örgütsel yetenekler; dijital liderlik 
becerisine sahip olma, çevik ve ölçeklenebilir operasyonlar gerçekleştirme, dijitalleştirilmiş 
müşteri uygulamalarından yararlanma, değişen çevre koşullarına hızla cevap verebilmek için 
gerekleri dinamik yetenekleri kullanabilme gibi unsurlardan oluşmaktadır.   

Covid-19 hastalığının pandemic olarak ilan edildiliği süreçten itibaren yoğun bulaş riskinden 
dolayı, insanların bir arada bulunması zorlaşmıştır. Bu zorluk pek çok alanda insan etkileşimini an 
az düzeye indirilmesini gerektirmiştir. Bu nedenle de pandemiyle birlikte daha dijitalleşmiş, yapay 
zekâya dayalı uygulamalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Sağlık sektörü başta olmak üzere 
ortaya çıkan bu ihtiyaçla birlikte özellikle Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisi öncelikli olmak 
üzere bu alandaki çalışmaların sayısı artmıştır (Arora vd., 2020; Huang vd., 2021; Naudé, 2020; 
Jamshidi vd., 2020; Vaishya vd., 2020).  

Dijital dönüşüm uygulamalarının giderek artan bir ivme ile hızlanması aynı zamanda insanlarda 
ya da işletmelerde bazı kaygıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireyler bir taraftan hastalık 
korkusu, hükümet politikaları, kısıtlamalar gibi nedenler ile dijitalleşen uygulamaları tercih 
etmekte bir taraftan da ditijal dönüşümün işgücü istihdamının azalmasına ya da gelir dağılımında 
dengenin bozulmasına neden olabileceği konularında kaygı duymaktadır (Korinek ve Stiglitz, 
2021). Tüm bu kaygılara rağmen günümüzde işletmelerin dijital dönüşümden kaçınması mümkün 
değildir. Ülkemiz bağlamında hem bu kaygıları ifade eden hem de dijitalleşmenin önemine vurgu 
yapan çalışmaların sayısı artmaktadır (Atabay ve Kaplan, 2021; Bozkurt, 2020; Marangoz ve Özen, 
2021). Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de dijital dönüşüm için yapılan yatırımlar her yıl 
artmakta ve 2025 yılında 231,9 milyar dolar olması beklenmektedir (Dijital Türkiye, 2021).  

3. Yöntem 

Çalışmada amprik analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın kapsamı Türkiye dahil 
122 ülkeden oluşmaktadır. Afrika, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Okyanusya ve Kariyipler 
bölgesinden düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler çalışma 
kapsamında yer almaktadır. Bazı ülkelerde çeşitli verilere ulaşılamadığından gelen yolcu sayısı 
bazındaki analizler için ülke sayısı 105 olarak çalışılmıştır. 

Tablo 1. Çalışmanın Kapsamı 

Afrika 
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Düşük Gelirli: Uganda, Rwanda, Mozambique, Gambia, Malawi, Madagascar, Ethiopia, Rwanda 

Düşük-Orta Gelirli: Algeria, Cameroon, Morocco, Cote d'Ivoire, Angola, Cabo Verde, Zambia, Egypt, Eswatini, Ghana, 
Lesotho, Mauritania, Nigeria, Tunisia, Zimbabwe 

Yüksek-Orta Gelirli: Botswana, South Africa, Namibia 

Yüksek Gelirli: Seychelles, Mauritius 

Asya 

Düşük Gelirli: Afghanistan, Tajikistan 

Düşük-Orta Gelirli: Bangladesh, Timor-Leste, Cambodia, Mongolia, Bhutan, India, Vietnam, Lao PDR, Pakistan, 
Uzbekistan, Nepal, Philippines, Sri Lanka 

Yüksek-Orta Gelirli: Kyrgyzstan, Azerbaijan, Malaysia, China, Georgia, Indonesia, Thailand, Kazakhstan. 

Yüksek Gelirli: Republic of Korea, Hong Kong, Japan 

Amerika 

Düşük-Orta Gelirli: Honduras, Bolivia, Nicaragua, El Salvador 

Yüksek-Orta Gelirli: Argentina, Suriname, Belize, Peru, Brazil, Paraguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, 
Mexico 

Yüksek Gelirli: Panama, Chile, Uruguay, United States 

Avrupa 

Düşük Gelirli: Republic of Moldova, Ukraine 

Yüksek-Orta Gelirli: Belarus, Serbia, Bulgaria, Russian Federation, Albania, Türkiye, Bosnia and Herzegovina 

Yüksek Gelirli: Italy, Austria, Belgium, Switzerland, France, Cyprus, Luxembourg, Slovenia, Greece, Czechia, Denmark, 
Romania, Estonia, Slovakia, Portugal, Finland, Netherlands, Germany, Norway, Hungary, Ireland, Poland, Croatia, 
Lithuania 

Orta Doğu 

Yüksek-Orta Gelirli: Iraq, Jordan, Lebanon 

Yüksek Gelirli: Oman, Saudi Arabia, Israel, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar 

Okyanusya 

Düşük Gelirli: Solomon Islands, Vanuatu  

Yüksek-Orta Gelirli: Fiji, Tonga 

Yüksek Gelirli: Australia 

Karayipler 

Düşük-Orta Gelirli: Solomon Islands  

Yüksek-Orta Gelirli: Dominica, Dominican Republic, Jamaica 

Yüksek Gelirli: Bahamas, Trinidad and Tobago, Bermuda, Aruba 
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Covid-19 pandemisinin turizm sektöründeki etkilerini tespit edebilmek amacıyla pandemi 
öncesi (2019) ve pandemi dönemi (2020) “gelen yolcu sayısı” ve “turizm harcamaları” arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı SPSS 25 programı aracılığıyla «t test» ile test edilmiştir. İlgili 
veriler, Dünya Bankası Data (World Bank Data) setinden alınmıştır. Değişkenlerden gelen yolcu 
sayısı; ilgili ülkeye turist olarak gelen uluslararası ziyaretçilerin sayısıdır. Turizm harcamaları ise, 
uluslararası taşımacılık için yabancı taşıyıcılara yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere, diğer 
ülkelerdeki uluslararası giden ziyaretçilerin harcamaları şeklinde ifade edilmektedir. 

4. Bulgular ve Tartışma 

4.1. Covid-19’un Turizm Sektörüne Etkisi 

Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne etkisini tespit edebilmek için 2019 ve 2020 yıllarına 
ilişkin gelen yolcu sayısı ve turizm harcamaları karşılaştırması yapılmıştır. Gelen yolcu sayısına 
ilişkin karşılaştırma 105 ülke üzerinden, turizm harcamaları ise 122 ülke üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma sonuçlarını gösteren tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer 
almaktadır. 2019 ve 2020 yılları gelen yolcu sayısında %68 oranında bir azalma varken, turizm 
harcamalarında ise % 62düzeyinde azalma gerçekleşmiştir. Tablo 2’de görülebileceği üzere, 
raştırma kapsamında yer alan ülkelerde gelen yolcu sayısında yaşanan kayıp oranı, turizm 
harcamalarında yaşanan kayıp oranından daha fazladır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ülke 
yönetimlerinin ülkeler arası uçak seyahatlerine ilişkin kısıtlamalar uygulaması, bunun neticesinde 
de ülkeler arası seyahatlerin büyük oranda düşmesidir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler (2019-2020) 

Değişken 2019 2020 Ortalama Değ. Değişim Oranı 

Gelen yolcu sayısı 17.730.832 5.667.239 -12.063.593 %68 

Turizm harcamaları 7.645.154.100 2.895.506.863 -4.749.647.237 %62 

2019 ve 2020 yıllarına ilişkin gelen yolcu sayısı ve turizm harcamaları arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için yapılan t testi bulguları Tablo 3’te yer almaktadır. 
Analiz sonuçlarına göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşen gelen yolcu sayısı (t: -5,369, p<0,001) 
ve turizm harcalamaları (t:-3,840, p<0,001) anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Hem tanımlayıcı 
istatistikler hem de t testi sonuçları pandemi döneminde, bir önceki döneme kıyasla turizm 
sektöründe büyük oranda kayıplar yaşandığını göstermektedir. 

Tablo 3. T testi Sonuçları 

Deg işken N Standart Sapma 
T 

Deg eri 
Anlamlılık 
Deg eri 

Gelen yolcu sayısı 105 23025873,45 
‐

5,369 
,000 

Turizm harcamaları 122 13662229823,38 
‐

3,840 
,000 
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Araştırma kapsamında yer alan ülkelerde Covid-19 pandemisi döneminde turizm sektöründeki 
daralmaya ilişkin bulgular verildikten sonra ülkemizdeki durumu ortaya koyabilmek için Grafik 
1’de 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan kayıplara yer verilmiştir. Buna 
göre, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, ülkemizde gelen yolcu sayısı %69,1 azalırken turizm 
harcamaları %69,4 düşüş göstermiştir. Bu bağlamda, ülkemizde turizm harcamalarında çalışma 
kapsamındaki ülkelere (%62) kıyasla daha büyük kayıplar yaşanmış, gelen yolcu sayısı ise çalışma 
kapsamındaki ülkelere (%68) yakın oranda düşmüştür. 

 

 

Grafik 1. Türkiye’de Turizm Sektörüne İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (2019-2020) 

2018 yılı dünyada en çok turizm harcaması yapan ülke verilerine bakıldığında, ilk 3 ülkenin Çin, 
ABD ve Almanya’nın olduğu ve İngiltere, Fransa, Avustralya, Rusya Federasyonu, Kanada, Güney 
Kore ve İtalya’nın onları takip ettiği görülmektedir (UNWTO, 2018). Covid-19 salgınında 2 Mart 
2020 itibariyle, en çok vaka bildirilen ülkeler ise (sırasıyla) Çin, Kore, İtalya, Japonya, ABD ve 
Almanya olurken vakalar özellikle ABD, İtalya ve Almanya'da hızla artmaktaydı. Bu ülkeler: Dünya 
arz ve talebinin (GSYİH) yaklaşık %55'i, dünya üretiminin yaklaşık %60'ı ve dünya imalat 
ihracatının %50'si oluşturmaktadır (Baldwin ve Tomiura, 2020: 61). Görülüyor ki dünya turist 
varış hareketlerinde ilk on sırada olan ülkelerin yaşadığı gelir kaybı ve çarpan etkileri daha yüksek 
düzeyde gerçekleşmiştir (Çakır ve Barakazı, 2020, 315). Çalışma kapsamında yer alan diğer 
ülkelere kıyasla Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan bu kayıpların Bahar ve İlal, (2020, 131) 
göre turizm harcamalarında ilk on sırada yer alan ülkelerin hemen hemen hepsi şu anda pandemi 
ile mücadele ettiği bunun ise dünya genelinde turizm talebinin daralması ve hatta tamamen 
durması anlamına gelebileceği dolayısıyla Türkiye’de turizm talebinde bu ülkelere bağımlı olduğu 
düşünüldüğünde, toparlanmanın zaman alacağı öngörülmektedir.  

Dünya Turizm Örgütünün 2022 ilk çeyreğine ilişkin hazırladığı raporda Uluslararası turizm 
2021'in ikinci yarısında ılımlı bir şekilde toparlanma yaşadığı bu durumun ise talepteki artış, 
aşılarda hızlı ilerleme ve birçok destinasyondaki giriş kısıtlamalarının hafifletilmesi nedeniyle artan 
gezgin güveninden kaynaklandı ancak, değişen hareketlilik kısıtlamaları, aşı oranları ve yolcu 
güveni nedeniyle dünya bölgelerinde iyileşme hızı yavaş ve eşitsiz kaldığı ifade edilmektedir. Bu 
durumların ülkemizdeki turizm harcamalarının diğer ülkelere göre kısmen daha düşük kalmasına 
bir açıklama getirebileceği düşünülmektedir.  2019 ve 2020 yılları gelen yolcu sayısı ve turizm 
harcamaları incelendikten sonra bazı ülkelerde yaşanan kayıpların neden diğer ülkelere oranla 
daha düşük seviyelerde gerçekleştiğini tespit edebilmek için çalışma kapsamında yer alan 
ülkelerdeki dijitalleşme oranları izleyen kısımda incelenmiştir. 

-0.694 -0.694 -0.693 -0.693 -0.692 -0.692 -0.691 -0.691 -0.690

Gelen yolcu sayısı

Turizm harcalamaları
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4.2. Covid-19 ve Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm 

Aşağıda yer alan Grafik 2’de 2020 yılında gelen yolcu sayısındaki düşüşler, ülkeler arası 
karşılaştırmayı gösterir şekilde bulunmaktadır. Bu grafiğe göre an az kayıp veren ilk 25 ülke 
incelendiğinde; araştırma kapsamında yer alan Fransa, Belçika, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve 
Almanya gibi ülkelerin aynı zamanda 2020 yılı dünya dijitalleşme rekabetçilik endeksinde de ilk 25 
sırada bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Grafik 2 

Aşağıda yer alan Grafik 3’te 2020 yılında turizm harcamalarındaki düşüşler, ülkeler arası 
karşılaştırmayı gösterir şekilde bulunmaktadır. Bu grafiğe göre an az kayıp veren ilk 25 ülke 
incelendiğinde; araştırma kapsamında yer alan Belçika, Fransa, İsviçre, Kore ve Avusturya gibi 
ülkelerin aynı zamanda 2020 yılı dünya dijitalleşme rekabetçilik endeksinde de ilk 25 sırada 
bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Grafik 3 

Turizm sektöründe diğer ülkelere oranla daha az kayıp veren ülkelerdeki dijitalleşme 
oranlarına ilişkin bulgular incelendiğinde, turizm sektörü gibi dijitalleşmeye hassas olan 
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sektörlerin daha yüksek kayıplar yaşamamak için daha fazla dijital dönüşüm faaliyetleri 
gerçekleştirmeleri gerektiği görülmektedir.   

5. Sonuç ve Öneriler 

Turizm sektörü insan etkileşiminin ve yüz yüze iletişimin ön planda olduğu bir sektördür. Covid-
19 pandemisiyle birlikte dijital dönüşüm en önemli hizmet alanlarından biri olan turizm 
sektöründe ditijal dönüşüm ihtiyacını arttırmıştır (Misra vd., 2021).  Covid-19 pandemisinin turizm 
sektörüne olan etkisini ülkelerarası karşılaştırmalar yaparak ortaya koymak ve Covid-19 dönemi 
ve sonrasında turizm sektöründe dijital dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan bu 
çalışmanın örneklemi, Türkiye dâhil olmak üzere 122 ülkeden oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına 
göre; 2019 ve 2020 yılları «turizmde gelen yolcu sayısı» ve «turizm harcamaları» 
karşılaştırıldığında, Covid-19 pandemisi dönemi ile bir önceki dönem arasında anlamlı olarak 
farklılaşmaktadır. 

Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de pandemi döneminde turizm sektöründe hem gelen 
yolcu sayısında hem de turizm harcamalarında ciddi azalmalar söz konusu olmuştur. Dijital 
rekabetçiliği yüksek olan ülkeler hem gelen yolcu sayısında hem de turizm harcamalarında, diğer 
ülkelere kıyasla daha az kayıp yaşamıştır. Pandemi sürecinde yaşanan tüm bu gelişmeler turizm 
sektöründe dijitalleşmenin önemini vurgulamaktadır. Covid-19 pandemisi dijitalleşen sektörlerin 
pandeminin olumsuz etkilerine daha az maruz kaldığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, 
dijitalleşmeye karşı hassas olan tarım, madencilik, imalat, inşaat, sanat, hizmet gibi sektörlerin 
pandemi sürecinde olumsuz etkilenirken dijitalleşmeyi zaten bünyesinde barından sektörlerin 
süreçte daha az zarar aldığı görülmektedir (IMF, 2021: 67). Bu nedenle, Covid 19 pandemisinin 
neden olduğu olumsuzlukların üzerinden gelme noktasında dijital dönüşüm bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.  

Turizm sektörü içerisinde yer alan işletmelerin bulundukları pazarda ayakta kalabilmeleri ve 
rekabet edebilmeleri için hızlı değişimlere ayak uydurabilecek dinamik bir yapıya sahip olmaları 
gerekmektedir (Atar, 2019). Turizm sektöründe teknoloji ve yenilik; turistik ürünlerin tanıtılması, 
dağıtımı, düzenlenmesi ve tüketiciye sunulmasının yanında işletmeler için kaynakların rasyonel 
kullanımını sağlayarak rekabet avantajı sunmaktadır (Karataş ve Babür, 2013: 15). 
Küreselleşmenin getirdikleri ve değişen çevresel koşullar nedeniyle işletmeler giderek daha fazla 
rekabetle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşletmeler hayatta kalabilmek için digital dönüşüme ayak 
uydurmak zorunda kalmaktadır (Reis, vd., 2018) Özellikle dijitalleşme konusunda rakiplerinden 
önce harekete geçen işletmeler bir rekabet avantajı yakalayabilmektedir. KoronavirüsCovid-19 
sonrası turizm sektöründe yüksek oranda dijital çağa geçileceğini ve tam bir izolasyon döneminin 
başlayacağını söylemek mümkündür. Dünyanın birçok yerinde robot çağının başlayacağı, temassız 
işlemlerin yapılacağı, sosyal mesafenin, hijyen ve sanitasyonun öncelikli tercih olacağı öngörüler 
arasındadır (Kıvılcım, 2020: 25). Dünya Ekonomik Bakış Nisan 2021 raporuna göre, özellikle 
otomasyona/dijitalleşmeye yönelik sektörler; Covid 19 döneminde avantaj sahibi olan sektörlerin 
başında gelmektedir. 

Tüm bu nedenlerle turizm sektöründe dijital dönüşüm uygulamalarının arttırılması 
gerekmektedir. Dijital dönüşüm gerçekleştirmek isteyen turizm işletmeleri ise; veri ve yapay zekâ 
odaklı bir kültür oluşturma, dijital dönüşüm sürecinde yaşanacak değişimleri başarı ile yönetme, 
dijital dönüşüm stratejisi ve vizyonunu uygulama aşamalarından oluşan üç basamaklı bir süreci 
takip etmelidir. Veri ve yapay zekâ odaklı bir kültür geliştirmek için; dijital dönüşümün önemi tüm 
işletme birimlerine aktarılmalı, işletme genelindeveri ve yapay zekâ kullanımı arttırılmalı, çğrenme, 
deneme ve inovasyon yaygınlaştırılmalı ve işletmede verilen kararlar mümkün olduğunca veri ve 
yapay zekaya dayandırılmalıdır (Borek ve Prill, 2021). 
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Dijital dönüşüm süreci uzun dönemleri içerebilen, kimi zaman pek çok değişiklik yapılmasını 
gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte yaşanacak değişimleri başarı ile yönetmek isteyen turizm 
işletmelerinde; üst yönetim süreçte yönlendirici olmalı, liderlik göstermeli, çalışanlar sürece dâhil 
edilmeli, gerektiğinde onurlandırılmalıdır. Ayrıca dijital dönüşümde yetenek sahibi olan 
çalışanların işletme bünyesinde tutulması sağlanmalı ve bu çalışanların sayısının arttırılabilmesi 
için eğitimler ve seminerler düzenlenerek süreçte aktif görev alan çalışanlar ödüllendirilmelidir 
(Borek ve Prill, 2021). Ancak bu şekilde tüm işletmenin dijital dönüşümü benimsemesi sağlanacak 
ve değişime olan direnç azabilecektir. Bu noktada teşvik edici uygulamaların önemi ortaya 
çıkmaktadır.  

Dijital dönüşüm stratejisi ve vizyonunu uygulamaya geçirmek isteyen turizm işletmeleri 
öncelikle var olan eski iş modellerini yeniden değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sırasında 
disiplinler arası iş birlikleri teşvik edilmelidir. Ayrıca çalışanların dijital dönüşüm süreçlerine 
ilgisinin canlı kalması sağlanmalı ve çalışanların kaygıları azaltılarak, makine insan uyumu için 
çeşitli iş modelleri geliştirilmelidir (Borek ve Prill, 2021). Özellikle geleneksel yapıdaki firmalar, hızlı 
hareket etmeleri gerektiğinde ya da değişim gerektiren süreçlerde yeterince çevik olamamaktadır. 
Her ne kadar turizm işletmeleri çevik yapıda işletmeler olsa da sektörün dijitalleşmeye hassas 
olması bu konuda zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm süreçleri tek seferlik 
faaliyetler değildir, düzenli olarak kontrol edilmesi, revize edilmesi ve tekrarlanması gereken bir 
süreçtir. Bu nedenle dijital dönüşümü sağlayan, dijitalleşen ve yapay zekâyı kullanan turizm 
işletmeleri; bulundukları sektörlerde avantaj sahibi olacaktır.  

Çalışmanın en önemli kısıtı, çalışmada gerçekleştirilen analizlerin 2 yıllık veri setinin birbiri ile 
karşılaştırılmasına dayalı olmasıdır. Her ne kadar uzun dönemli analizlere ihtiyaç olsa da Covid-19 
pandemisi henüz yeni bir olgu olduğundan bu çalışmanın sonuçları öncü olarak nitelendirilebilir. 
Bu bağlamda ilerleyen yıllarda daha uzun dönemli çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca, 
niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanılarak, ülkemizde ya da dünya genelinde turizm sektöründe 
dijitalleşme düzeylerinin ölçülmesi için yapılacak çalışmalar da gelecekte çalışılabilecek konular 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Covid-19 pandemisi, tüm insanlığın ortak amaçlar için birlikte 
çalışmasının önemini bir kez daha vurgulamış ve dijital dönüşümün gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Gelecek çalışmalarda farklı disiplerin bir arada yapacağı araştırmalar alana zenginlik katacaktır. 
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Ekonomik Büyüme İle İşsizlik Arasında Nedensellik Analizi: Erzurum İli 

Örneği 
 

Hakan EYGÜ1 

Özet  
Ülkenin ekonomik büyümesi ile işsizliğin azalacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de yapılan 

çalışmalar incelendiğinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemli 
ilişkilerin olduğu görülmektedir. Çalışmada Erzurum için 2008-2019 dönemine ait pilot çalışma 
yapılarak işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki zaman serileri ile incelenmiştir. 
Çalışmada birim kök, eşbütünleşme testi işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında basit bir 
regresyon için Artırılmış Dickey-Fuller kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ADF ve PP testi için 
sabit modelde durağan olduğu belirlenmiştir. Ayrıca modelde GSYH ile işsizlik değişkeni arasında 
eşbütünleşme bulunduğu ve değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi, 
Erzurum 

Causality Analysis Between Economic Growth and Unemployment: 
The Case of Erzurum Province 

Abstract 
It is estimated that unemployment will decrease with the economic growth of the country. . 

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında kısa ve 
uzun dönemli ilişkilerin olduğu görülmektedir. In the study, the relationship between 
unemployment and economic growth time series method was used by making a plot study for 
Erzurum from 2008 to 2019. In the study, Augmented Dickey-Fuller is used for a simple 
regression between unit root, cointegration test unemployment rate, and economic growth. As a 
result of the study, it is seen that while it is stationary in the fixed model for the ADF test, it is 
stable for the PP test and the trend is stationary. In addition, it is seen that there is cointegration 
between the GDP and unemployment variable in the model and that the variables move together 
in the long run. 

Keywords: Economic Growth, Unemployment, Causality Analysis, Cointegration Analysis, 
Erzurum 

1. Giriş 

İşsizlik ve büyüme, ekonomiye yön veren ülkelerde insanların yaşam standartlarını yakından 
ilgilendiren iki kavramdır. Makroekonomik sorunların başında gelen bu iki kavramın ekonomiyi 
etkilediği bilinmektedir. Çoğu çalışmada işsizliğin uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz 
etkilediği sonucuna varılmıştır.  

İşsizlik ise her ülkenin ekonomik olarak ayakta durabilmesi için mücadele ettiği ve etmesi 
gerektiği bir durumdur. İşsizlik olgusu sadece ekonomik olarak değil, ülkelerin sosyo-kültürel 
hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ülkeler işsizliği azaltıcı politikalar geliştirme 
çabası içerisindedirler. İşsizliği düşürmenin en etkili yöntemlerinden biri de yeni istihdam 
olanaklarının yaratılıp ekonomik büyümeyi iyileştirme yolundan geçmektedir (Ceylan ve Şahin, 
2010, s. 158). Literatürde ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin hangi yönde geliştiği 
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konusunda bir fikir birliği sağlanmamıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişki dönemler, ülkeler, sosyal 
yaşam gibi birçok sebepten dolayı farklılık göstermektedir. 

İşsizlik sorunu politika yapıcılar arasında sadece bir büyüme sorunu olarak algılanmış ve bu 
durum işsizliğe karşı geniş kapsamlı ve bütüncül bir stratejinin oluşturulmasını engellemiştir. Bu 
bağlamda, ülkemizdeki istikrarlı iktisadi büyümenin işsizliğin azalmasına yeterli düzeyde katkı 
sağlayamaması, esasında işgücü talebinin beklenildiği ölçüde artmamış olması ve işsizliği 
belirleyen etkenler gibi faktörler bu çalışmanın temellerini oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak, 
işsizlik üzerinde etkili olan faktörler belirlenerek işgücü piyasasına ilişkin sebep ve sonuç 
değerlendirmesinin yapılması ve bu değerlendirmenin gelecekte işgücü durumu ile ilgili kararlar 
alınmasında yetkililere ışık tutması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki zaman serisi yöntemi ile 
incelemektir. Bu doğrultuda çalışma belirlenen değişkenlerin büyüme ile işsizlik arasında bir 
nedensellik olup olmadığının görülmesi bakımından önem arz etmektedir.  

2. Literatür Taraması 

Literatür incelendiğinde ekonomik büyüme ve işsizlik ile birçok değişken arasında ekonometrik 
çalışma bulunmaktadır. Büyüme, işsizlik ve enflasyon arasında ilişki incelendiğinde, bu değişkenler 
arasında ARDL sınır testi yapılmış ve değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olmadığı tespit 
edilmiştir (Uçan ve Çebe, 2018). Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki 1960-2016 yılları 
arasındaki dönem için incelenmiştir. Değişkenler arasında birim kök testi yapılmış ve değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisi için Granger testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda dönem olarak 
korelasyon değerleriyle birlikte değerlendirilmiş ve ekonomik büyümenin zayıf da olsa işsizliği 
azalttığı belirlenmiştir (Bağcı ve Börü, 2018). İşsizlik, kentleşme ve ekonomik büyüme arasında 
2007-2018 yılları arasındaki dönem için Türkiye bölgeler arasında nedensellik ilişkileri ile analiz 
edilmiş ve panel birim kök uygulanmıştır ve çift yönlü bir ilişki bulunmuştur (Polat ve Sancar, 
2021). Ekonomik büyüme ve işsizlik üzerine çalışmalar yapılmış olup ancak literatürde işsizliğin 
uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Ekonomik büyüme, 
istihdam, resmi işsizlik ve geniş tanımlı işsizlik oranları, 2005-2017 arasında 3 aylık veriler 
kullanılarak incelenmiş araştırma sonucunda, işsizlik ile ekonomik büyüme arasında tek yönlü, 
geniş tanımlı işsizlik ile ekonomik büyüme arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı 
tespit edilmiştir (Bayrak, 2019). Ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak artan işsizlik 
oranlarında etkili olan faktörlerin belirlenmiş bu bağlamda belirlenen değişkenlerin işsizlik sayısı 
ile nasıl değiştiği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda çok değişkenli regresyon analizinde 
kullanılan değişkenlerin işsizliğe etkisinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Kılınç ve Eygü, 2019). 

3. Bulgular 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda birçok ülkede, ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak 
artan işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisini belirlemektir. Bu 
doğrultuda çalışma, işsizlik ile büyüme arasında ki ilişkinin olup olmadığının ve etkilerin görülmesi 
bakımından önem arz etmektedir. Ülkenin ekonomik büyümesi ile işsizliğin azalacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme 
arasında kısa ve uzun dönemli ilişkilerin olduğu görülmektedir. Çalışmada Erzurum için 2008-
2019 dönemine ait pilot çalışma yapılarak işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki zaman 
serisi yöntemi ile incelenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Çalışmada Erzurum için 2008-2019 dönemine ait TÜİK, Merkez Bankası ve TOBB verilerinden 
yararlanılmıştır. Çalışmada ekonometrik analizlerden olan birim kök ve eşbütünleşme testinden 
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yararlanılarak işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında basit bir regresyon için Artırılmış 
Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testi kullanılmıştır. 

3.3. Ampirik Bulgular 

Birim kök testleri bir ön test olup devamında yapılacak analizler için bir ön araştırmadır. Yani 
devamın da yapılacak analiz yöntemleri (eşbütünleşme mi, nedensselik mi yapılacak vs.) için bir 
belirleyicilik sağlamaktadır. ADF ve PP birim kök testleri kullanılarak serinin durağan olup olmadığı 
belirlenmiştir. Tablo 2’de ADF, PP ve KPSS birim kök test sonuçları verilmiştir. ADF ve PP birim kök 
testleriyle serinin durağan olup olmadığını göstermek için hipotezler, 

H0: Seri durağan değildir (Birim kök içermez) 

H1: Seri durağandır (Birim kök içerir) şeklinde kurulmaktadır. 

ADF ve PP testleri sabit model ile sınanmıştır. ADF ve PP testi için sabit modelde durağan olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları 

 Model 
ADF PP 

Sabit Sonuç Sabit Sonuç 

logGSYH  
5.379 
(0.0004***) 

I(1) 
-3.402 
(0.098*) 

I(1) 

logİSİS  
-3.013 
(0.075*) 

I(1) 
-4.544 
(0.025**) 

I(1) 

ADF testinde maksimum gecikme sayısı 5 olarak alınmış ve optimum gecikme sayısı Akaike 
Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir. ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini 
göstermektedir. 

ADF testi için H0 hipotezi seri birim kök içerir şeklinde kurulmuştur ve sabitli model üzerinden 
ADF denkleminin tahmin edildiği görülmektedir. Dolayısıyla serinin birim kök içermediği yani 
serinin durağan olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Johensen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotez 
Trace 
Statistic 

Kritik 
Değerler 

Max-Eigen 
Statistic 

Kritik 
Değerler 

%5 %5 
r ≤ 1 13.668** 12.321 13.619** 11.225 
r ≤ 2 23.434** 20.261 17.619** 15.892 
r ≤ 3 29.595** 20.261 16.196** 15.892 

***p< ,01; **p< ,05; *< ,10 istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 2 incelendiğinde Johansen eşbütünleşme testi sonucunda, ilk üç modelde hem Trace 
istatistiği hem de Max-Eigen istatistiği %5 önem seviyesindeki kritik değerden daha büyük olduğu 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda p<0.05 olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşme vardır denir. 
Dolayısıyla işsizlik ile ekonomik büyüme arasında üç tane eşbütünleşme vektörü bulunduğu ve 
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri görülmektedir. 

3. Sonuç 

Pandemi dönemi ile birlikte dünya genelinde bir ekonomik problem olduğu bilinmektedir. Bu 
bağlamda işsizlik, ülkemizde hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak geliştirilen bazı ekonomik politikaların istihdama etkisinin çok az 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Erzurum ili pilot bir bölge seçilerek ekonomik büyüme 
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ve işsizlik arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi ve nedensellik ilişkisinin varlığı 
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda işsizlik oranındaki artış ve azalışın büyümeyi 
etkilediği görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, işsizliği azaltacak 
politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda tarım ve hayvancılık alanlarının fazla olduğu 
ülkemizde, büyüme ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve endüstri sektörüne yoğunlaşmasına 
yönelik yeni reformlar gerçekleştirirse üretimin artması sağlanacaktır. Buna bağlı olarak da sanayi 
ve endüstri de yeni istihdam alanları açılacağı söylenebilir. Ayrıca çalışma, büyümeye ilişkin 
ekonomi politikalarının işsizlik oranını düşürmede önemli bir etkisinin olmayacağını önermiştir. 
Buna göre, Türkiye’deki politika yapıcılar tarafından işgücü piyasasında yapısal değişim ve reforma 
yönelik ekonomi politikalarının uygulanması daha uygun olacaktır. 
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Time Series Analysis of Gold Price in Turkey 

 
Zeynep  CINDIK1 

Abstract 
Over the last few decades; global finance market has experienced series of crises including USA 

crise in 2008 and Covid-19 Pandemic Global crise. They have had a great impact on the whole 
economies in the world including Turkey.  These crises have strengthened the belief that gold is 
one of the most valuable investment protective tools. Gold value has reached its all-time high value 
especially during and after pandemic. This brought the question whether the prediction methods 
for gold price forecasting are still effective with time series analysis. In this study monthly prices 
of Free market Cumhuriyet gold selling priced (averaged) is being evaluated from January 2008 
to April 2022. The ARIMA model is applied and also some other methods are compared with 
ARIMA. For the evaluation; MAPE, RMSE and MAE metrics are applied and all models’ results are 
compared in order to select the best time series forecasting model for gold price in Turkey 
consisting the term before and after pandemic.  

Keywords: Auto Regressive Integrated Moving Average, Time Series, Gold Price, Forecasting 
Techniques, Statistical analysis 

 

Türkiye Altın Fiyatının Zaman Serileri ile Analizi 

Özet  
Son dönemlerde küresel finans piyasası, 2008 yılında ABD krizi ve Covid-19 Pandemi Küresel 

krizi dahilolmak üzere bir dizi kriz yaşadı. Bu krizlerin Türkiye dâhil tüm dünya ekonomileri 
üzerinde büyük etkileri oldu. Bu krizler, altının en değerli yatırım koruma araçlarından biri olduğu 
inancını güçlendirmiştir. Altın değeri özellikle pandemi sırasında ve sonrasında tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, altın fiyatları tahmini için zaman serisi tahmin 
modellerinin hala etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Ocak 
2008'den Nisan 2022'ye kadar Serbest Piyasa Cumhuriyet Altın Satış Fiyatlı (ortalama) aylık 
fiyatları değerlendirilmiştir. ARIMA modeli uygulanmış ve diğer bazı yöntemler ARIMA ile 
karşılaştırılmıştır. Değerlendirme için; MAPE, RMSE ve MAE metrikleri uygulanmış ve pandemi 
öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Türkiye altın fiyatı için en iyi zaman serisi tahmin modelini 
seçmek için tüm modellerin sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Oto-Regresif Entegre Hareketli Ortalama, Zaman Serileri, Altın Fiyatı, 
Tahmin Teknikleri, İstatistiki Analiz 

Introduction 

There are several crises occurred in the last 20 years around the world. Some of the most 
effective ones 2008 Global crises starting with the mortgage crises in 2007 and as a more recent 
one the Covid-19 Global Pandemic crisis. There are many sectors are affected from these crises, 
including mining companies. Most of the commodity prices have dropped in the recession terms 
however gold price differs from the most other mineral commodities. As an example in the 2008 
term most other mineral commodities’ prices decreased around 40% nevertheless the gold price 
has increased 6% (Shafiee and Topal, 2010). Gold acts sometimes as a commodity and sometimes 
as a financial asset like stocks and bonds. This gained the interest through gold price prediction 
methods by investors, financial institutions, specialist and academics because its unpredictability 
especially in the crises term.  

There are some reasons why gold differ from many other mineral commodities. In the recession 
terms the trust through financial markets decreases and therefore people choose to invest gold as 
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an insurance against the instability of the financial markets.  Secondly in the countries like Turkey 
where the value of its exchange decreasing with inflation, people also choose to invest in gold in 
order to protect the value of their assets. By this way the real value of the assets would be hedged 
against Turkish Lira and its inflation effect. Some other reasons are the gold is easily convertible to 
cash so it is highly liquid (Shafiee and Topal, 2010).  

There are many studies are applied related to gold market and gold prices. Some of these studies 
focussed on influencing factors on gold price. The main drivers of the gold price are supply and 
demand circle additionally inflation rate, exchange rate, interest rate, oil price, S&P index, treasury 
bills, money supply, political issues are questioned as the influencing factors. Depending of the 
structure and data type the results varied. In some studies, there has been a relationship identified 
between gold price and other macroeconomic variables however in some others there is no 
significant relationship has been identified (Huand Jiang, 2015). Beside these influencing factors 
there are several studies only focussed on the price fluctuations of gold price so they had the 
interest in forecasting the price of it.  

In the rest of this study; some previous studies are mentioned and their main outcomes are 
highlighted with the introduction of the models used within this study. Later on, the data is 
illustrated and the main features of the data is discussed and finally empirical results are discussed 
with the concluding remarks.  

Forecasting Models  

Time Series theory is developed in 1970 by Box and Jenkins, is a series of observations taken at 
specified time intervals usually equal intervals.  Analysis of the series helps us to predict future 
values based on previous observed values (Metcalfe and Cowpertwait, 2009).  

The previous studies related to time series analysis and gold price forecast are reviewed, and it 
has seen that there are various studies are available in the literature. Some of them are chosen and 
outlined in the table below. In the table 1; the used models and their outcomes are illustrated.  

Table 1: Literature Related to Gold Price Prediction 

 

Authors Methods/Models Outcomes 

Yazdani-Chamzini et al. 
(2012) 

• ANFIS 

• ANN 

• ARIMA 

ANFIS outperformed other models 

Cam and Kilic (2018) 
• ANN 

• Markov Chains 

Two models used as combination and 
total forecasting performance was 

around 70% 

Tüzemen (2020) 

• ARIMA 

• Holt-Winter’s 

• Simple Exponential 

Smoothing 

• Holt’s Linear Model 

ARIMA gave the best results 

Abar (2020) 

• XGBoost 

• MARS 
XGBoost outperformed other models 
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• Linear Regression 

Wagh et al. (2022) 

• LSTM 

• Random Forest 

• Linear Regression 

LSTM gave the highest accuracy 

 

According to the table, there are various type of methods are applied to find out most accurate 
technique in forecasting of gold price.  

The first model used in this study is single exponential smoothing technique which is 
recommended to use when there is no evidence for systematic trend and seasonal effect.  Simple 
tools for smoothing and predicting a time series are exponential smoothing algorithms. The 
purpose of smoothing a time series is to remove unimportant noise and reveal the series' overall 
path (Fried and George 2014). 

 

𝑎𝑡 is exponentially weighted moving average at time t, α smoothing parameter, 𝑥𝑡 is the 
observations at time t.  Forecasting equation for single exponential smoothing model is; 

 

Simple moving average (SMA) simply calculates an average of price data, EMA applies more 
weight to data that is more current. The second and third models are Holt- Winters model one is 
additive form the other one multiplicative form. In the additive form exponentially moving average 
method is updated with the seasonally adjusted mean.  

 

𝑎𝑡, 𝑏𝑡 , 𝑠𝑡estimated level, slope and seasonal effect at time t, α, β,γ are the smoothing parameters. 
Forecasting equation; 

 

The one step-ahead forecast of the level is the sum of the estimates of the level and slope at the 
time of forecast. In the multiplicative form  

 

Forecasting equation; 

 

𝑎𝑛+k𝑏𝑛 gives the expected level at time n+k and  𝑠n+k−p exponentially weighted estimate of the 

seasonal effect made at n=k-p  
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The final model is used in this study is Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) 
Model. The moving average and autoregressive models have been used since the early era of 1900s 
nevertheless Box and Jenkins are integrated these two models and created a new model called 
ARIMA (Goodwin, 2010). The previously mentioned exponential smoothing methods are based on 
the description of seasonality and trend of the data. However, in the ARIMA model autocorrelations 
are described. In this concept stationarity is the main thing to dive in to the ARIMA model.  The 
ARIMA model has three parameters (p, d, q) and is often written as ARIMA (p, d, q). p is the number 
of autoregressive terms, d is the number of no seasonal differences, and q is the number of lagged 
forecast errors in the prediction equation. The model can be written as; 

 

In this equation c is the constant,  𝑦𝑡  is the lagged values and 𝜀𝑡 is the lagged errors, ϕ and  θ are 
the parameters. In the application of some of the proposed models, there are some preparation of 
the data is needed in order to make them applicable to the model. Therefore, in the next part the 
data will be introduced and the needed arrangements will be applied accordingly.  

Data 

The data consists of monthly gold prices starting from Jan 2008 to April 2022. For the gold prices 
the data Free Market Cumhuriyet Gold Market Selling (Averaged) Prices used which is released by 
Central Bank of Turkey’s official website.  

Figure 1: Monthly Gold Price Changes 

 

Gold price is in the increasing trend and the trend is upward and in the recent years especially 
starting from the 2016 there is a sharp rise is experienced. When the data is decomposed; 

Figure 2: Decomposed Data 

 

In the Figure 2 on the top line the observed data is seen and in the second graph from the top 
shows a clear upward trend is seen in the gold price over the years. In the third graph seasonality 
effect is illustrated and according to this graph there are some fluctuations are repeatedly occurred 
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over time which also shows that seasonality exists in this data set. Finally, in the last graph it shows 
how the data looks when seasonality and trend effect removed. In the first three models there is no 
restriction for the use of the data so there is no need of transformation of the data hover in the 
ARIMA model the data must be stationary. So there are some operations are going to be applied in 
order to make the data stationary.  

First thing at this point is to check the stationarity of the dataset. ARIMA model is used for 
analyzing a times series which shows stationarity. This is the main assumption of the ARIMA time 
series analysis. There are some ways to check the stationarity of the data, one of them is to apply 
unit root test.  The Augmented Dickey Fuller (ADF) test is applied for the monthly gold prices;  

 

As it has seen the p value is 0.99 and resulted bigger than 0.05, the null hypothesis has a unit root 
which means that the null hypothesis is not rejected so the gold data set is non-stationary. To 
overcome this challenge, the differencing and logging operations are applied and the unit root test 
is repeated to determine whether the data set transformed to a stationary form.  

 

After the differencing and logging operations the data has turned to stationary form. P value is 
less than 0.05 therefore with 95% confidence level the results are significant hence data is 
stationary.  

The Auto correlation Function (ACF) and Partial Auto Correlation Function (PACF) graphs have 
been established and the best fit p,d,q values have been identified according to them. 

Figure 3: ACF and PACF Graphs 
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The best fit p, d, q values are determined p is 2, d (differences) is 2 and q value is determined as 
3.  After this process the final applications can be applied for the time series analysis. In the following 
part the empirical results and details of the implementation of the process is discussed.  

Empirical Results 

In the previous part the data has been transformed to make the data applicable for ARIMA time 
series forecasting model. However, for other 3 models there is no need for transformation. The data 
is applied directly without any transformation. The graphs are illustrated for all models in the black 
lines show the observed values and red lines show the predicted values.  In the three models the 
predicted results and actual results seem rather accurate however the most accurate model will be 
discussed later with the comparison of the forecasting metrics. ARIMA model looks different 
because the data transformed in the ARIMA model.  

Figure 4: Single Exponential Smoothing Model-  Predicted vs Actual Values 

 



  
  

115 
 

Figure 5: Holt Winters (Additive) Model Results- Predicted vs Actual Values 

 

Figure 6: Holt Winters (Multiplicative) Model Results- Predicted vs Actual Values 

 

Figure 7: ARIMA Model Results- Predicted vs Actual Values 

 

 

There are four different models are applied however to define the most adequate model there 
are some metric measures should be compared.  In this study the dependent criteria for the 
determination of the most accurate model are Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square 
Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) (Ayalew et. al., 2012, Polhemus, 2011). 
The MAE calculates the degree to which the series deviates from the level predicted by the model, 
it takes the absolute vales and then divides by the number of observations (Yildirim and Basegmez, 
2017). The RMSE statistic displays, in the same units as the dependent series, how far a dependent 
series departed from the level predicted by the model. The MAPE statistic displays the degree to 
which a dependent series strayed from the level anticipated by the model. It can be used to compare 
series with various units because it was unaffected by the units used. 

Table 2: Comparison of Models 
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Model MAE  RMSE MAPE 
Single Exponential Smoothing Model 5078.72 5219.15 8.72 
Holt-Winters (additive) model 5295.72 5430.93 9.05 
Holt- Winters (multiplicative) model 5002.9 5143.67 8.60 

ARIMA Model 53.75 118.94 3.74 

 

Desired outcome values for these metrics are the minimum values for each of them these are 
the error measures therefore the smaller the more accurate outcome. When the results are checked 
for four different models it can be easily seen that the ARIMA model outperform the rest. ARIMA 
model is chosen and the other three models are given similar results so their performance is close 
to each other.  

The model fit is established with the ARIMA model; the next step is forecasting approach. 

Figure 8: ARIMA (2,2,3) Forecast 

 

 The model choice is made with the actual values and predicted values. The predicted values are 
compared with the actual values and then the decision is made according to the minimum error 
values. The values are p,d,q (2,2,3) and the forecast has been illustrated in the figure 8. The results 
show that the gold price value is expected to highly increase according to the forecast model.  

Concluding Remarks 

Monthly gold price in TRY have been modelled in this study with different time series analysis 
models. There are exponential model and additive and multiplicative forms of Holt Winters models 
and ARIMA models are compared according to their performance measure.  The forecast metrics 
MAE; RMSE and MAPE values for each model are compared and accordingly best fitted model is 
decided within these models. The ARIMA model has determined as the best fit to the data. In the 
comparison of the previous studies the models which used similar models have mostly find that 
ARIMA’s performance is superior than others however when more complicated models are used 
than the results are generally in favour of these models like machine learning, neural network, deep 
learning and so on.  

For the future studies, researchers may apply multivariate models with including the aspects 
effecting the gold price as well as using other models applied in this field such as machine learning 
models, fuzzy models or hybrid models.  
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An ARDL Model Approach: Is Gold Price an Influencing Factor for Bitcoin 

Price Volatility? 

 
Zeynep  CINDIK1 

Abstract 
Bitcoin as one the most famous cryptocurrency has gained more popularity especially in the 

last few years.  Gold is also considered as a safe haven for many investors especially when there 
is political and financial uncertainty existing in the market. In some previous studies there are 
some statistically significant connectedness have found between Gold price and Bitcoin price 
(Jareno et al., 2020). It is determined that gold price return changes have caused some sensitivity 
over Bitcoin returns. Therefore, in this study, the influence of gold price over Bitcoin price 
fluctuations has been questioned especially in a term which consists of during and after pandemic 
term. With this understanding in this study; weekly data regarding BTC/USD and Gold/USD has 
been collected from the date 08.05.2017 to 25.04.2022 (5 years) and as the statistical method 
ARDL model approach is applied to find an answer to the question. The results have showed that 
gold price has no statistically significant impact on the Bitcoin price volatility contarary to 
previous studies. 

Keywords: ARDL model, Time Series, Gold Price, Bitcoin, Statistical analysis 
 

ARDL Modeli Yaklaşımı: Altın Fiyatı Bitcoin Fiyat Oynaklığını 
Etkileyen Bir Faktör mü? 

 
Özet 
En ünlü kripto para birimi olan Bitcoin, özellikle son birkaç yılda daha fazla popülerlik kazandı. 

Altın, özellikle piyasada siyasi ve finansal belirsizliklerin olduğu zamanalarda birçok yatırımcı için 
güvenli liman olarak kabul edilmektedir. Daha önceki bazı çalışmalarda Altın fiyatı ile Bitcoin 
fiyatı arasında istatistiksel olarak anlamlı bazı bağlantılar bulunmuştur (Jareno ve diğerleri, 
2020). Altın fiyat getirilerindeki değişimlerin Bitcoin getirileri üzerinde bir miktar hassasiyete 
neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında 
oluşan süreçte;  altın fiyatının Bitcoin fiyat dalgalanmaları üzerindeki etkisi sorgulamıştır. Bu 
anlayışla bu çalışmada; BTC/USD ve Altın/USD ile ilgili haftalık veriler 08.05.2017 tarihinden 
25.04.2022 tarihine kadar (5 yıl)  toplanmış ve istatistiki yöntem olarak ARDL modeli uygulanarak 
mevcut soruya cevap aranmıştır. Sonuçlar, önceki çalışmaların aksine altın fiyatının Bitcoin fiyat 
oynaklığı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: ARDL modeli, Zaman Serileri, Altın Fiyatı, Bitcoin, İstatistiki Analiz 

1. INTRODUCTION 

Bitcoin is a virtual currency introduced by programmer/programmers in 2008, based on 
mathematical encryption and designed as an alternative to government-supported currencies 
(Ciaian et al., 2016). The whole cryptocurrency market has started with the introduction of the 
Bitcoin and since than Bitcoin is considered as the father of the cryptocurrency market (Kristoufek, 
2015). Bitcoin has gained great increase of interest by time with scepticism and fascination 
simultaneously. 

In fiat currencies people know that they are backed by their government, supported and 
supervised by Central Bank of countries. Nevertheless, in Bitcoin as well as other cryptocurrencies 
the value of them wholly dependent on the demand of its investors. How much they are willing to 
pay to have that cryptocurrency defines the price of it at a point in time (Kristoufek, 2015). The 
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volatility of Bitcoin is very high and it is important to determine the underlying factors affecting the 
price of this highly volatile financial phenomenon.  

 

Figure 4: Total Crypto Market Capitalization (in %) 

Source: coinmarketcap.com 

In the graph above the market capitalization of cryptocurrency market has been visualised. As 
it has seen the Bitcoin dominance can easily be recognized at all years since the commence of crypto 
currency market. In 2017 the market has been shrunk, accordingly the Bitcoin market 
capitalization. However, the dominance of the Bitcoin is remained. For this reason, the volatility of 
bitcoin is chosen in this study as to identify the influencing factors on cryptocurrency market.  

As for gold as an alternative to government-issued currencies, it has traditionally been 
associated with a hedge against inflation. Moreover, it is the most common asset brought into play 
when talking about commodity money, and it is owned by central banks around the world and 
institutions such as the IMF. Not only does gold meet all the requirements discussed earlier for a 
commodity to become money, but there is the added fact that there are natural constraints on its 
supply. This factor, together with the growing world population and the expansion of the amount 
of non-commodity money, makes the gold market one in which demand is greater than supply, so 
that gold can be considered a scarce commodity. In addition, apart from the jewellery industry, 
most gold demand is for investment purposes, both private (financial markets) and public (Alves 
and Goncalves, 2022). 

There are many studies are applied in this field in order to identify the influencing factors over 
Bitcoin as well as cryptocurrency market. However, with sharp declines in the Bitcoin market and 
yet the increase of the gold price value brought up the same question again and gave a hesitation 
about the gold’s influencing impact over Bitcoin.  

The rest of this study is designed as following; 

 First the literature over Bitcoin and its influencing factors are reviewed and the previous 
background is introduced accordingly. 

 Following the used technique Autoregressive Distributed Lag (ARDL) is described as 
well as the data collection methods are data itself is introduced. 

 In the following chapter data analysis and outcomes are discussed. 

 Finally, the paper is concluded within the conclusion part. 
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2. BACKGROUND  

In this part the literature review is introduced, the applied studies in this field as well as their 
outcomes are stated as a part of this study. 

Buchholz et al. (2012) stated that the main indicators in the Bitcoin price is supply and 
transaction demand. The scarcity on the market and circulation are determined by supply of 
Bitcoin. Ciaian et al. (2016) supported Buchholz et al.’s study and they also found that the main 
indicators are supply and demand in particular demand have the biggest impact. Additionally, 
speculation is identified as an influencing factor of the short term price impact on Bitcoin.  

Kristoufek (2013) stated that standard economic theories cannot explain the price formation of 
Bitcoin. There are several reasons behind it; because it is not regulated by governments or central 
banks it is hardly to say that it is attached to real economy. From the supply and demand 
perspective; it is highly speculative and online popularity of the Bitcoin have a positive impact on 
the price. Therefore, according to this study author supported the idea that it cannot be fully 
explained by economic models. In another study conducted by Kristoufek (2015) have found a 
positive influence of gold and oil over the price of Bitcoin.  

Atik and others (2015) according to their study applied between June 2009 and February 2015, 
with using the methods Johansen ARDL analysis and Granger Causality test, has identified a 
relationship between Japan Yuen and Bitcoin prices.  

In a study applied by Eswara (2017) there is a positive relationship recognized between Bitcoin-
rupi and USD and there is also a negative influence of the Sterling and Yuen exchange rates over 
bitcoin price. In this study GARCH method has been administered.  

Dirican and Canoz in a study in 2017 have studied the cointegration relationship between 
Bitcoin price and Chinese Stock Market, US Stock market, BIST100, FTSE100 and NIKKEI225 
indices with using ARDL model approach. As a result of their study, there is a relationship observed 
between the Bitcoin price and Chinese Stock Market and US Stock Market however there is no 
influence of other mentioned world stock indices are experienced. 

A study conducted by Kjaerland et al. (2018) showed some factors’ influence on Bitcoin price. 
When people’s interest and curiosity increase over Bitcoin, the demand increases so Google 
searches have an influence on Bitcoin price changes. S&P have positive impact, the fear in financial 
markets do not have an impact on the Bitcoin price, gold and oil have no significant influence on the 
price of Bitcoin.  

Bouri et al. (2018) have implemented a study and according to that study the gold prices and 
commodity index have no effect on the price of Bitcoin.  

Baur et al., (2018) examined the relationship between gold, the dollar and bitcoin. According to 
the GARCH model, bitcoin returns were observed to be independent of other asset returns. In 
addition, the weekly fluctuation of the dollar/pound exchange rate indicated a slight or even 
negative relationship. 

Overall there are many studies are applied to determine the influencing factors of bitcoin price 
volatility. From the perspective of supply and demand part; forks, hash rate (mining difficulty), 
reward system and transaction cost is questioned. From the crypto market concept overall 
popularity and market trend and speculations are evaluated, as a part of macro-financial factors 
other stock markets, exchange rate changes. The gold price impact is also examined however as it 
has seen in some studies, the gold price is considered as an influencing factor over Bitcoin price 
volatility however in some other there is no significant relationship and impact of gold price 
changes on the Bitcoin price is determined. Most of the studies are applied before 2020 the 
pandemic crises. This study consists the data before and after the pandemic crises. Additionally, in 
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the last two years Bitcoin prices have experienced great fluctuations so this time frame offers an 
opportunity to retest the gold price impact on the Bitcoin price.   

3. DATASET  

Data is collected weekly, it starts from the 08/05/2017 up to 25/04/2022 (consisting of 5 
years). The data has been collected through finance.yahoo.com. first to look at the Bitcoin price the 
figure 2 gives an idea how the price fluctuated in this 5 years.  The cryptocurrency market has seen 
an unprecedented level of interest from investors in 2016. Bitcoin, the world's largest digital 
currency was being traded around 38k as the last data has been collected as of 25/04/2022 
however it has reached 65466.84 USD as of the week 08/11/2021. 

 

Figure 2: The Changes of the Price of Bitcoin 

When the gold price has also been visualised.  It is illustrated in figure 3. Gold has also increased 
overtime from the beginning of 2017. When the data has first captured the price was 1226.2 USD 
and reached its highest level in 03/08/2020 at the price of 2010.1 USD. The last data at 
25/04/2022 week, the gold price was 1.909,3 USD. 

 

Figure 3: The Changes of the Price of Gold 

4. ARDL Approach 

ARDL technique is used to estimate short- and long-term relationships between a group of 
variables by including lags for both the dependent and independent variables. This approach is 
applicable when the regressors are purely I(0), purely I(1) or mutually cointegrated.  

The ARDL model is estimated using ordinary least squares (OLS), where the only difference is 
the inclusion of lags (Kjaerland et al., 2018).  It gained its popularity as a method of examining 
cointegration relationships between the variables through the work of Pesaran and Shin (1998).  

Generalized ARDL (p,q) model: 

 

In the equation β and δ are coefficients; γ is the constant, i=1,….k; p and q are optimal lag 
orders  ε𝑖𝑡  is the error terms. 
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 The hypotheses are tested whether there is a conintegrative relationship between the variables.  

𝐻0 : βi = 0, δi = 0, 

𝐻1 : βi ≠ 0, δi ≠ 0, 

Pesaran et al. (2001) had used 1000 sample with 40000 repetitions with the assumption of I(0) 
and  I(1), by this way they have calculated the critical values. Quattara (2004) in his study tested the 
ARDL approach with I(2) and it is found that the F statistics are not valid when the regressors are 
I(2). For this reason, it crucial to know the level of stationary of the variables at a first attempt 
(reference).  

There is a study conducted 2005 by Narayan for the small sample sizes. For the sample sizes 
more than 80 it is recommended to use the bound values recommended by Pesaran et al. bound 
values. However, for the values less than 80 the critical values are suggested in Narayan’s study is 
highly preferred to use in recent studies (Jareno et al., 2020).  

There are some advantages of using ARDL test approach. The main advantage is this test can be 
applied either the variables are stationary or non-stationary. Also it gives a more accurate results 
compare to Johansen and Engle Granger tests in the small data sets. The endogenic problems of the 
variables are taken into account with this test.   

5. RESULTS 

There are three steps are applied in the ARDL approach. The first one evaluates whether there 
is a long term relationship between the variables. The second and third approaches are applied 
when there is a relationship determined in the first step.  

 In time series analysis before starting to apply the model, the first thing to be done is checking 
whether the dataset is stationary. Augmented Dickey- Fuller (ADF) unit root test assesses the 
stationarity of the data.  

The results for Gold are: 

 

The results for BTC are: 

 

According to these results, p values for both series are greater than 0.05 therefore in this level 
the series are non- stationary.  The ADF tests showed signs of non-stationarity, the variables are 
transformed into first differences, and the test is reapplied. 

The results for BTC are: 
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The new results for Gold are: 

 

According to these results, both series are stationary when they are differenced only once. The 
next step is to find out the optimal lag selection test. This outcome confirms that this approach is 
appropriate to apply in this data set. The next step is to evaluate the ARDL results. In order to apply 
ARDL function the most suitable lags should be determined for this dataset. Lags are selected with 
via R with Varselect function. The minimum AIC valued lag order is taken in to consideration. As a 
result, Lag for BTC defined as 2 and Lag for Gold is defined as 1. Then model is implemented and 
outcomes are; 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -1689.33056 1196.23965 -1.412 0.159 

X.t 3.24376 5.07549 0.639 0.523 

X.1 -1.75989 5.10467 -0.345 0.0529 . 

Y.1 1.10160 0.06235 17.667 
0.00000000000000002 

*** 

Y.2 -0.12819 0.06209 -2.064 0.040 * 

Table 1: ARDL Model  

F-statistic:  2853 on 4 and 253 DF,  p-value: 0.00000000000000022 

X.t is the current week price of gold, X.1 one week ago price of gold, Y.1 is one week ago BTC 
price, Y.2 is 2 week ago BTC price. According to the p values gold prices have no statistically 
significant influence on the current BTC price value. However, one lag ago price of BTC (shown as 
Y.1) have a significant influence on the current price of Bitcoin. The p value is less than 0.01 so it has 
a great impact on the price of Bitcoin. Additionally, 2 week ago BTC price (shown as Y.2) p value is 
less than 0.05 so it also has an effect on the BTC price.  

There is no significant impact of Gold Price has seen on the current price of BTC price on the long 
term. Therefore, as it is mentioned previously there is no need of applying the second and third 
steps of the ARDL approach. 

While other cointegration models allow more long-term evaluation among more variables, 
ARDL allows both short- and long-term coefficients to be evaluated. From the bound test results, if 
the variables are cointegrated, the specification is needed both short-run (ARDL) ad long-run 
(VECM) models. Even though there is no significant relationship is determined the short run and 
long run model is designed to see if the new results will confirm the previous results.  
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 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -1909.99445 1193.89227 -1.600 0.1109 

L(BTC, 1) -0.02888 0.01263 -2.287 0.0230 * 

L(Gold, 1) 1.67471 0.86105 1.945 0.0529 . 

d(L(BTC, 1)) 0.13310 0.06176 2.155 0.0321 * 

d(Gold) 1.63401 5.10645 0.320 0.7492 

d(L(Gold, 1)) -10.42712 5.13729 -2.030 0.0434 * 

Table 2: ARDL Model Short and Long Run 

F-statistic:  2.56 on 5 and 252 DF,  p-value: 0.0279 

According to the table above the values L(BTC,1) and L(Gold,1) are the long run coefficients and 
the values starting with d calculates the short run coefficients. For the long run coefficients 1 lag 
BTC value is significant and for the short run both 1 lag BTC and Gold prices are statistically 
significant. The p value related to F statistics for the overall model is less than 0.05 by the value of 
0.0279 so the model is a good fit and this model can be used for coefficients.  

Test values show that t statistics value is greater than the upper bound so the hypothesis so we 
accept the hypothesis there is no long term relationship between gold price and BTC price. The p 
value is also insignificant this also means the outcome is statistically insignificant. When the f 
statistics values are f statistics value is 2.755259 and p value is 0.3721756 which is greater than the 
0.05 so the outcome is statistically insignificant.          

6. CONCLUSION  

The crypto market has experienced drastic fluctuations since the release of Bitcoin. As the main 
crypto currency Bitcoin’s volatility has been researched by investors, governments, financial 
institutions and so on.  There are many studies are applied in this field in order to determine the 
influencing factors over Bitcoin price changes. However, the studies have various outcomes.  

In this study gold as a safe haven has been questioned whether its price has an impact on the 
Bitcoin price changes. In some previous studies there is a significant relationship is determined 
however in others there is no significant relationship is found.  

This study is used ARDL approach to detect whether the changes of gold price is having an 
impact on the Bitcoin price changes. The long and short term relationship is evaluated in order to 
have a deep analysis. The data is consisted of the term 2017-2022 when the impact of the Covid 19 
pandemic term could also be seen with the time frame used. Nevertheless, there is no statistically 
significant relationship is seen between these two assets. The final outcome from this study is, there 
is no significant influence of gold price over bitcoin current price. There is no significant 
connectedness has been identified according to ARDL approach.  
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More Efficient Use of Public Lighting With Data Analytics Based on Machine 

Learning 
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Abstract 
Street lightings are less important in the general perspective of citizens. However, our research 

results found and explained in this paper state that it is not the case. Even if street lightning may 
be underestimated, they are found effective in analyzing the energy consumption of potentially 
intelligent cities. Their contribution to the economy might be enormous when these anomalies are 
resolved. Pattern detection is significant in understanding and assisting in avoiding anomalies by 
obtaining consumption data properly. Researchers are studying pattern detection and anomaly 
detection in specific lightings such as buildings and apartments, whereas those studying street 
lightings are fewer than the city as a whole. In addition to multiple application areas, there are 
various methodologies, such as the internet of things or the calculation of time series for this 
purpose. This paper discusses the results of implementing a comprehensive utility software 
platform to analyze the energy consumption of street lighting in Turkey, where electricity 
consumption patterns and anomaly detection research in Turkey are minimal. Finally, analysis for 
public lighting in Turkey, related to electricity consumptions and anomalies in these 
consumptions, is explained in detail compared to other implementations in Europe. 

Keywords: Machine Learning, Energy Efficiency, Information Systems, Smart Cities, Time 
Series Analysis, Anomaly Detection 

 

Introduction 

Streetlights are not lambs that enlighten their ambiance; they are more than a lamb on the road. 
There can be various types (older or modern; automatic or manual) and dimensions (shorter, 
taller) for streetlights. They serve to enhance citizens' safety, comfort, and security as one portion 
of several municipal properties. They can be located on sidewalks, paths, parks, pedestrian areas. 
An adequately designed street lighting system is crucial (Leccese et al., 2020). The number of 
streetlights in a city generally depends on the city’s surface or demography. 

This paper discusses how streetlight energy savings can be optimally planned and implemented 
through integrated information systems and based on data analytics. Using multiple techniques to 
analyze data from different perspectives and implementation of a proper information system are 
found effective to calibrate energy utilization at the governmental level. The comparison with other 
similar approaches of various countries is also underlined and Turkish use case was explained in 
this paper as a complementing explanatory study for researchers working on this field of study.  

In contrast to this perspective, streetlights on the road can also affect the citizens’ habits and 
demography. For example, people prefer the enlightened road to walk alone at night even if that 
road is not the shortest way to their destination. In all cases, their number consists of great expense 
for the government. Some countries have regulations for establishing a reliable ratio between road 
traffic volume and minimum illuminance level (Leccese et al., 2020). Moreover, a flawed designed 
lighting system can contribute to light pollution. Therefore, governments should take precautions 
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related to useless energy utilization and detect abnormal energy usage. Before taking precautions 
and detecting abnormal utilization, the pattern of regular electricity consumption should be 
obtained. 

Literature Review  

In the literature, there is not directly related to detecting the pattern of streetlights utilization, 
which is our statement of the problem. Therefore, in this part, we tried to get information from 
many related articles of previous research where a similar problem has been discovered in 
different geographies under different conditions. These variations within each case also bring in 
numerous parameters to analyze the similar problem from multiple angles and differences of 
conditional effects for each specific use case in itself. From this perspective, Leccese et al. (2019) 
focused on analyzing correlations between spatial properties and level of lighting to get beneficial 
information in the early stage of urban design. Leccese et al. (2019) get the correlation through the 
I-index, which describes the mean depth according to all other lines in the axial map. They selected 
this spatial indicator because it shows the best goodness-of-fitness as regards traffic data that is 
observed. It should be said that this spatial indicator is correlated with the leading lighting 
parameters such as the average-maintained luminance in carriageways, the average-maintained 
illuminance, and the minimum maintained illuminance.  

During the study, three different scenarios are examined by Leccese et al. (2019). These are the 
present, the design, and the ideal scenario in which European technical standards are included as 
minimum lighting requirements values. As a result, they concluded that in a scenario, there was no 
link between the traffic conditions in terms of the I-index and the lighting levels in roads analyzed 
in Scenario-1. Scenario-2, because of applying a proposed methodology from another article, they 
concluded that if a road is more trafficked or on central and requires more restrictive lighting, then 
it is expected to higher illuminance levels with respect to other peripheral or lesser trafficked roads. 
Lastly, in Scenario-3, the values of minimum lighting requirements are set to enlighten the roads, 
which is not realizable in real life all the time. Nevertheless, it can be said that this scenario has the 
best energy performance. Finally, to set the lighting requirements formerly, with no need of special 
methods of road classification according to traffic volumes, would be possible. 

Leccese et al. (2020) studied the applicability of the space syntax methodology to determine 
street lighting classes. They mentioned that lighting classes are selected according to several 
concepts. The most complicated concept to evaluate is traffic volume, measured by particular 
companies observing the traffic. Since these companies are not affordable or available for many 
municipals, Leccese et al. (2020) suggested an alternative way to assess lighting classes utilizing a 
space syntax approach. Their case study for a town in Italy, Pontedera, showed a good correlation 
between traffic volume measured by a particular company and traffic volume estimated by their 
approach. With the help of their study, they can estimate the traffic volume precisely and fast. Then, 
they can design a proper lighting system to save unutilized energy consumption. 

Serrano-Guerrero et al. (2020) suggested a new time-series treatment method: seasonality 
analysis of electricity consumption (SAEC) since several other methods do not produce the 
expected results. Moreover, the SAEC method obtains a better electricity consumption pattern with 
less time and computational effort. Then, they used electrical consumption patterns for anomalies 
detection improvement in electrical consumption profiles. Also, they analyzed the electricity 
consumption amount of two different university facilities such as Universitat Politècnica de 
València in Spain and Universidad Politécnica Salesiana in Cuenca, Ecuador. The results are 
compared with widespread methods such as without seasonality analysis (WSA), detrending 
method (DM), and seasonality filter (SF). Serrano-Guerrero et al. (2020) contributed to the 
literature in several ways. The first contribution was about the conditions that electricity demand 
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data must be provided to make time-series treatment beneficial. The second contribution was an 
improved anomaly detection through the suggested method, with high precision and with less FPR 
and FNR. The final contribution was that contextual anomalies are detected by the SAEC method.  

Chen and Wu (2018) considered that although data mining techniques are developed and 
datasets are emerging, no reliable regional-scale empirical models use real data. Therefore, they 
attempted to identify the concealed distribution patterns in regional energy consumption. Before 
the experimental data mining process, the crucial steps are explorations with hypothesis tests and 
statistical analysis. After preprocessing for both missing and abnormal data, information mining, 
results validation, and application, these patterns are obtained. After the first step of preprocessing, 
to give a general estimation about energy distribution inequality, the Lorenz curve was proposed 
by Chen and Wu (2018). In the final step, validations of distinguished distribution patterns and 
further discussion on application potential were done. Then, these patterns were used to model the 
region with limited information from 212 and 66 samples belonging to Beijing and Hangzhou.    

Statement of Problem 

Finding the regional streetlight energy consumption level can be done by more advanced 
technological tools of the internet of things and information technology in the developed countries, 
whereas, for developing countries, it is not a similar scenario. In developing countries, consumption 
and data analysis levels cannot be identified without being grounded on the bulk of samples, 
including multi-dimensional parameters, as Chen and Wu (2018) have explained. Therefore, 
systems that are more simplified in the implementation but still highly analytical in controlling data 
would be a critical requirement for a proper analysis of streetlight energy consumption in 
developing countries.  

As Kaygic et al. (2013) also mentioned, the Belgrade Domestic Energy Model (BEDEM) for 
predicting the energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions, a model for each use case 
would be required to understand in-depth analysis of each country or city plan of electricity use 
schema to analyze it better and optimize the overall system for more efficiency. For BADEM, the 
distribution of energy use has been found as space heating (71%), light and appliances (15%), and 
water heating (9%). Thus, the streetlights of a city still play a considerable role in energy 
consumption. Their findings showed that the uncertainty in this model’s predictions still requires 
more work to make it more specific and valuable in optimization. 

From a similar point of view, Rossi et al. (2016) found that public lighting accounted for the total 
electricity consumption. There should be solutions to reduce its footprint with, unfortunately, costly 
lamp replacement projects, which were causing a burden on municipalities. Their conclusion was 
to solve this situation with a control system using the internet of things that would “exploit the 
ubiquity of cellular networks.” Rossi et al. (2016) projected that the impact at the country level 
could scale up benefits at the city level of major Italian cities.  

Additionally, Singh and Yassine (2018) presented an intelligent data mining model to analyze 
and forecast energy time series to uncover various temporal energy consumption patterns. One of 
which models of this kind explained the potentiality of patterns to define associations with time 
(hour, day, weekday, week, month, and season of the year) and appliances are vital factors to infer 
the impact of energy consumption behavior analyze the energy forecasting trend. However, as they 
underlined, this is a challenge since it is hard to determine multiple relationships and usage from 
concurrent streams of data to be collected. 

According to previous research, we define that the problem is constructed from a set of issues: 
a collection of energy consumption data is critically important, and the internet of things shall be 
used for proper construction of a model and setup of complex analyses before optimization. 
Nevertheless, after the data is cleaned and prepared for analysis, the models and analytical 
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processes are still complex to interpret similarities. Therefore, as the collection of data and multi-
variate models are stated, there is a need for a machine learning platform for making both data and 
models work in alignment and relatively rapid to reach anomalies faster more accurately and 
propose an optimization based on that result. 

Findings and Analysis 

The case from Turkey on energy consumption analysis of region-based street lighting has been 
studied to determine possible anomalies on monthly-based net consumption values in meters. This 
problem is handled as anomaly detection in time series. The FbProphet library developed by the 
Facebook team was used to solve the problem. This library contains procedures that enable making 
periodic, weekly, monthly and daily forecasts on non-linear time series data. It has the feature of 
taking change points, seasonality, and special day effects into consideration while forecasting.  

In the study, net consumption values were forecasted for each month using FbProphet. 
Confidence intervals were determined using the lower and upper limits of the forecasted value 
obtained. Values outside this confidence interval were defined as anomalies. Apache Spark was 
used to analyze the counters simultaneously in the analysis process. While enabling parallel 
processing, Spark not only reduces the analysis time but also enables the operations defined as 
"job" to be viewed and a possible error to be examined in detail, thanks to the interface (Spark-
Shell) it offers. 

Within the scope of this study, 38 thousand meters of 21 different private Electricity distribution 
companies in 71 different provinces were analyzed. Those generated data are stored on both 
infrastructure of related Electricity distribution companies and infrastructure of central authority 
at the same time. The monthly data of these meters for the last two years (2019/01 - 2021/01) 
were collected. Data assignment processes were made for the missing observations in the counters. 
On an annual basis, we see that consumption decreases in summer months due to the variation of 
sunshine duration according to months, while consumption increases in the winter months. This 
shows us that there is seasonality in the data. The following graph is obtained when the data is 
visualized to prove this. This graph gives us the average change in net energy consumptions within 
the relevant months. While a decrease is observed in consumption in June, July, and August, it is 
seen that there is an increase in December, January, and February. This graph reveals seasonality 
in the data set. In order to give this seasonal effect to the model, this information is given with the 
relevant parameters in FbProphet. 

 

 

Figure 5. Average Change of Net Energy Consumption in Relevant Month/Year 

 

However, with the data structure at hand, 38 thousand different models have been structured 
for each electricity meter based on the net consumption data of 24 months. This study of models 
also delivered a set of forecasts the monthly consumptions of each electricity meter within a 
confidence interval. Consumptions outside this confidence interval are defined and accepted as 
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anomalies. The graph below gives us the distribution of found anomalies in the months and years 
analyzed. 

 

Figure 6. Distribution of Anomaly Numbers by Month/Year 

As shown in Figure 2, while net consumption measurements with fewer anomalies were found 
in summer months, net consumption measurements with more anomalies were observed in 
winter months. In parallel to the trend of net consumption, there is also seasonality in the 
observations with anomalies. Prediction models were based the collection of data from a system 
for energy management that was connected to central data-pipe platform from national level 
energy distribution companies.  

When we examine the net consumption values with anomalies in Turkey, the first place is in the 
province of Istanbul. Antalya follows it. The graph in Figure 3 shows the number of anomalies as 
the color intensity increases. In other words, the darkest provinces contain the most anomalies. 
Provinces not included in the analysis are depicted in gray. 

 

 

Figure 7. Distribution of the Number of Net Consumption Measurements Containing an Anomaly Based on 
Provinces in Turkey 

In order to measure the success of the established models, MAPE (Mean Absolute Percent 
Error), which is one of the error metrics frequently used in the literature, was used. This metric 
calculates the average of the absolute percentage difference between the predicted value and the 
true value.  

As a result of the application, the error value in models was calculated as 8% on average. In 
addition, the importance degrees of anomalies were calculated. While calculating the degrees of 
importance, the absolute distances of the true values of the detected anomalies from the relevant 
upper or lower limits of the forecast were measured. Afterwards, the min-max normalization was 
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performed for the distances in model and the importance levels between 0-1 were obtained. This 
calculation allowed us to take quick action and scale accurately. 

Conclusion 

General lightings such as streetlights, road, and building lightings significantly affect regions’ 
economies. Therefore, one can find varied papers using varied methods to analyze and from varied 
perspectives from different countries. Thus, the statement of the problem in each paper was also 
distinctive. In this paper, our statement problem included obtaining a well-cleaned dataset and 
utilizing this dataset to detect anomalies with time series analysis.  

Data of 38 thousand electricity meters from 71 cities, which belonged to 21 various electricity 
companies, were used in our study to understand the changes in the usage patterns and the 
potential for effective measurement and energy savings. Multiple data visualizations and 
histograms were prepared according to these data from cities with intense and unintense 
anomalies, and detections were made from these differences. The results concluded an accord with 
the net electricity consumption distribution, and the distribution of the sum of anomaly 
consumptions was observed.  

Based on our analyses from the installed internet of things infrastructure, complementing data 
analytics software platform and machine learning tools and techniques with its applicable 
predictive models integrated is the solution for smart cities' energy efficiency problems for the time 
being. This comprehensive set of systems is one of the ways to provide support to decision-makers 
and optimize the grid with advanced analytics. 
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Öğretmenlere göre Yöneticilerin Sosyotelizm Düzeyi 
 

Ali KIŞ1 
İsmail ŞAN2 

Nuri ERDEMİR3 
Özet  
Hızlı, radikal ve dijital olarak değişim sürecini hep birlikte yaşadığımız 21. yüzyılda bu çağa 

özgü sorunların başında gelen dijital bağımlılıkla ilgili pek çok yeni kavram her geçen gün 
yaşamımıza girmektedir. Bunlardan biri de sosyotelizmdir. Akıllı telefonların insan ilişkilerindeki 
yeri ile ilgili olan bu kavram akademik çalışmalar için yeni bir araştırma konusu olmaktadır. Genel 
ve çeşitli mesleklere özgü olabilecek bu kavramın eğitim kurumları için de araştırılması 
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyotelizm davranışı açısından okul yöneticilerinin 
durumlarını öğretmenlerin algılarına göre betimlemektir. Nicel araştırma deseninde betimsel ve 
ilişkisel tarama olarak yapılan bu araştırmanın evrenini her öğrenim kademesindeki öğretmenler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak “Yönetici Sosyotelizmi Ölçeği” 
kullanılmıştır. Bağımlı değişkendeki değişimleri açıklayabileceği düşünülen bağımsız değişkenler 
de veri toplama aşamasında “kişisel bilgiler” olarak toplanmıştır. Örneklem sayısı 377 olan 
çalışmanın sonuçları normal dağılım varsayımlarını karşılamadığından parametrik olmayan 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular ve 
bulgulara dayalı olarak yapılacak öneriler kongre sözlü sunumunda ve araştırmanın tam 
metninde paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyotelizm, Okul Müdürü, Öğretmen, Yönetici 
 

Phubbing Level of School Adminisrators According to Teachers 

 
Abstract 
In the 21st century, where we live together in a fast, radical and digital process of change, many 

new concepts related to digital addiction, which is one of the problems unique to this age, enter 
our lives day by day. One of them is phubbing. This concept, which is related to the place of 
smartphones in human relations, is a new research topic for academic studies. This concept, which 
may be general and specific to various professions, should also be investigated for educational 
institutions. The aim of this study is to describe the situation of school administrators in terms of 
phubbing behavior according to teachers' perceptions. The population of this research, which was 
conducted as a descriptive and relational survey in a quantitative research design, consists of 
teachers at every education level. As the data collection tool of the research, the “Administrator 
Phubbing Scale” was used. Independent variables, which are thought to explain the changes in the 
dependent variable, were also collected as "personal information" during the data collection 
phase. Since the results of the study, whose sample number was 377, did not meet the normal 
distribution assumptions, analyzes were made with non-parametric Mann Whitney U and Kruskal 
Wallis tests. The findings and suggestions to be made based on the findings will be shared in the 
oral presentation of the congress and in the full text of the research. 

Keywords: Phubbing, School Principal, Teacher, Administrator 

1. Giriş 

21. yüzyılın başından itibaren bu yüzyıla isim arayışları hep var olmuştur. Kimine göre bilgi 
patlaması sonucu “bilgi çağı”, kimine göre dijitalleşmede üssel artıştan dolayı “dijital çağ” kimine 
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göre de geleceğin çok hızlı değişmesi sonucu “belirsizlikler çağı” olarak adlandırıldığı oldu. Ancak 
özellikle internetin yaygınlaşması ve hızının artmasıyla hayatımıza giren ve neredeyse her yaşta 
insan için her yerde farklı amaçlar için kullanımı olan “akıllı telefon çağı” da denilebilir. Akıllı 
telefonların her yerde olduğu ifadesini çürütmek gerçekten de zordur. Modern iş yerlerimiz, akıllı 
telefonların artan kullanımının ve varlığının etkisini her geçen gün daha da derinden 
hissettirmektedir (Robert ve David, 2020). 

2021 yılı sonu itibariyle 84 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Türkiye’de mobil bağlantısı olan 
kişi sayısı 77 milyona (%90,8) yaklaşmıştır. Bunların 66 milyonu (%77,7) internet kullanır 
durumdadır. Sosyal medya aktif kullanıcıları ise 60 milyona (%70,8) ulaşmıştır. Tüm telefonlar 
içinde akıllı telefon (smart phone) oranı % 97,2 ye ulaşmıştır. Çeşitli araçlarla internette geçirilen 
zaman günlük 7 saat 57 dakikadır (Kemp, 2021).  

Araştırmalara göre işverenlerin % 28’i işyerinde akıllı telefon kullanımının yönetici-çalışan 
ilişkisini olumsuz etkilediğini göstermektedir (Farber, 2016). Hatta günümüzde sadece cep 
telefonu ile bağlantılı tıbbi rahatsızlıklara çeşitli isimler de verilmiştir. Akıllı telefon/cihazdan 
yoksun kalma korkusu (nomophobia), gelişmeleri kaçırma korkusu (fear of missing out (FoMO)), 
internetsiz kalma korkusu (netlessphobia) gibi dijital dünyanın getirdiği yeni tanımlanan 
bozukluklar ortaya çıkmıştır (Yıldırım, S., ve Kişioğlu, 2018). 

Hızlı, radikal ve dijital olarak değişim sürecini hep birlikte yaşadığımız 21. yüzyılda bu çağa özgü 
sorunların başında gelen dijital bağımlılıkla ilgili pek çok yeni kavram her geçen gün yaşamımıza 
girmektedir. Bunlardan biri de sosyotelizmdir. Sosyotelizm iki kavramın bir arada kullanılması ile 
türetilmiş yeni bir kavramdır. 2016 (Robert ve David) yılında yapılan bir araştırmada ilk kez 
kullanılan bu kavram “phone ve snubbing” kavramlarının birleşimidir. 2013 yılında ilk kez bir 
reklam şirketinin kampanyasında kullanılan bu kavram (phubbing) akademik çevrelerde de her 
geçen gün yeni araştırmaların konusu olmuştur (Nazir ve Pişkin, 2016). Snubbing bir kimseyi sözlü 
olarak ya da davranışla aşağılamak, küçük düşürmek anlamında kullanılan bir fiildir. Diğer 
insanlarla birlikte iken bir kişinin cep telefonuna öncelik vererek çevresindeki kişilerle iletişim 
sürdürmek yerine hiç ilgilenmemesi anlamında kullanılan bir terim olmuştur. Bunun aslında bir 
rahatsızlık mı yoksa karşıdaki kişiyi önemsememe mi olduğu konusu hala tartışılmaktadır. Bu 
olguya ilişkin davranışsal durum kişinin iletişim halindeyken dikkatini akıllı telefona vermesi, 
onunla ilgilenmesi ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırmasıdır.  

Akıllı telefonların insan ilişkilerindeki yeri ile ilgili olan bu kavram akademik çalışmalar için yeni 
bir araştırma konusu olmaktadır. Genel ve çeşitli mesleklere özgü olabilecek bu kavramın eğitim 
kurumları için de araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyotelizm davranışı 
açısından okul yöneticilerinin durumlarını öğretmenlerin algılarına göre betimlemektir. 

2. Yöntem 

Bu araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde bir araştırmadır. Betimsel, 
ilişkisel ve nedensel tarama olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Malatya ilinde ve 
çevre illerde çalışan her öğrenim kademesinden öğretmenlerdir. Salgın dönemi çalışma ortamı ve 
uzaktan erişim yöntemleri ile yürütülen dersler göz önüne alınarak daha çok kartopu örnekleme 
yöntemi tercih edilerek kolayda ulaşılabilir durumda olan 377 öğretmen örnekleme dahil 
edilmiştir. Görevde öğretmenleri bir arada bulmanın daha kolay olduğu tezsiz yüksek lisans 
eğitimlerine devam eden öğretmenler, bu çalışmadaki örneklem ana kütlesini oluşturmuştur.  

Veri toplama aracı olarak “Yönetici Sosyotelizmi Ölçeği” (Özdemir, 2020) kullanılmıştır. Bir 
maddesi ters puanlanmış olan ve toplamda dokuz maddeden oluşan ölçek 7’li Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçeğin orjinali Roberts & David (2017) tarafından geliştirilmiştir. Orijinal ölçeğe ait 
güvenirlik katsayısı 0,95; bu çalışmaya ait güvenirlik katsayısı ise 0,92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeği 
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örnekleme ulaştırmada tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ait sosyal medya kanalları tercih edilmiş 
ve ölçek verileri hazırlanan bir Google form aracılığı ile toplanmıştır.  

Verilerin analizi için SPSS Ver.25 yazılımı tercih edilmiştir. Tüm değişkenlere ait betimsel 
istatistiklere ilave olarak bağımsız değişkenler için nedensel karşılaştırma analizleri (Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis); ilişkisel karşılaştırma için ise Spearman korelasyonu kullanılmıştır. 
Veri seti normal dağılım varsayımlarını tam olarak karşılamadığı için parametrik olmayan 
çıkarımsal istatistik teknikleri kullanılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırmanın ilk bulgusu uygulanan ölçeğe ilişkin genel sonuçlardır. Tablo 1’de “Yönetici 
Sosyotelizmi Ölçeği’ne ait genel sonuçlar verilmiştir.  

Tablo 1. Ölçeğe ait genel sonuçlar 

Örneklem Ortalama Standart 
sapma 

Çarpıklık Basıklık KS SW 

377 3,48 1,57 ,276 -,829 ,000 ,000 

 

Tablo1 ‘e göre, araştırmaya katılan 377 öğretmene ait ortalama ölçek puanı 3,48’dir. 7’li Likert 
tipi ölçek kullanıldığı için, bu bulgu öğretmenlerin okul yöneticilerinin sosyotelizm düzeylerini 
“orta düzeyde” olarak algıladıkları anlamına gelmektedir. Verilerin çarpıklık ve basıklık katsayıları 
+1/-1 aralığında kaldığından kısmen normal dağıldığı sonucuna varılsa da, normallik test sonuçları 
(Kruskal Wallis ve Shapiro Wilk) ve histogram grafiği (Grafik 1) verilerin normal dağılmadığını 
işaret etmektedir. 

 

Grafik 1. Örnekleme ait ölçek sonuçlarının histogram grafiği 
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Veri seti normal dağılım göstermediği için nedensel ve ilişkisel analizler için parametrik 
olmayan testler kullanılmıştır.  

Cinsiyete ilişkin bulgular 

Bu çalışmanın ilk bağımsız değişkeni öğretmen cinsiyetidir. Tablo 2’de cinsiyet değişkenine ait 
istatistiksel sonuçlar verilmektedir. 

Tablo 2. Cinsiyet ilişkin analiz sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Örneklem  Ortalama Standart 
Sapma 

Mann-
Whitney 
U 

P 

Kadın 198  3,38 1,66 19,429 ,106 

Erkek 179  3,59 1,47 

  

 

Toplamda 377 öğretmene uygulanan sosyotelizm ölçeğini 198 kadın (% 52,52) ve 179 erkek 
(% 47,48) yanıtlamıştır. Kadın öğretmenlerin ölçek puan ortalaması 3,38 ile “orta düzey”, erkek 
öğretmenlerin ölçek puanları da benzer şekilde 3,59 ile “orta düzey” olarak hesaplanmıştır. 
Parametrik olmayan ikili karşılaştırma testi Mann Whitney U testi sonucuna göre de her iki 
bağımsız grup puan dağılımları arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=19,429 
p=.106; p>0.05). Grafik 2’de her iki gruba ait ölçek puanlarının dağılımlarının görsel olarak da pek 
farklılaşmadığı görülebilir.   

 

Grafik 2. Cinsiyet değişkenine ait Mann Whitney U grafiği 

Öğrenim kademesine ilişkin bulgular 

Bu çalışmanın ikinci bağımsız değişkeni öğretmenlerin çalıştığı öğrenim kademesidir. Tablo 
3’de öğrenim kademesi değişkenine ait istatistiksel sonuçlar verilmektedir. 
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Tablo 3. Öğrenim kademesine ilişkin analiz sonuçları 

Bağımsı
z Değişken 

Örnekle
m 

Ortalam
a 

 Standar
t Sapma 

Sıra 
Ortalamas
ı 

Kruska
l Wallis 

P 

Okul 
Öncesi 

26 3,12  1,09 168,67 

4,037 
,25

8 

İlkokul 108 3,30  1,55 175,74 

Ortaoku
l 

141 3,56  1,61 194,41 

Lise 102 3,65  1,64 200,74 

 

Okul öncesinden 26 kişi (% 6,90), ilkokuldan 108 kişi (% 28,65), ortaokuldan 141 kişi (% 37,40) 
ve liseden 102 kişinin (% 27,05) ölçek puanlarının dağılımına bakıldığında en yüksek puanın 3,65 
ile lisede çalışan öğretmenlere en düşük puanın da 3,12 ile okul öncesinde çalışan öğretmenlere ait 
olduğu görülmektedir. 4 ortalama da “sosyotelizm” davranışı açısından “orta düzeye” denk 
gelmektedir. Puanların birbirine yakın olması nedeniyle istatistiksel fark beklenmemekle birlikte 
yapılan parametrik olmayan Kruskal Wallis test sonucu da bu öngörüyü doğrulamaktadır 
(X2(3)=4.037, p=,258 p>0.05) 

Branşa ilişkin bulgular 

Bu çalışmanın üçüncü bağımsız değişkeni öğretmenlerin branşı olmuştur. Tablo 4’de branş 
değişkenine ait istatistiksel sonuçlar verilmektedir. 

Tablo 4. Branşa ilişkin analiz sonuçları 

Bağımsız Değişken Örneklem Sıra Ortalaması Kruskal 
Wallis H 

P 

Beden Eğt. 14 165,46 

21,700 0,060 

DİKAB 9 150,94 

FKB 37 185,26 

Görsel Sanatlar 16 160,53 

İngilizce 24 184,85 

Matematik 37 180,45 
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Meslek Bilgisi 23 179,54 

Okul Öncesi 31 151,40 

Özel Eğt. 6 185,83 

Rehber Öğrt. 14 169,86 

Sınıf Öğrt. 92 184,21 

Sosyal Alanlar 32 242,84 

Teknoloji Tasarım 14 230,36 

Türkçe-Edebiyat 26 231,92 

 

14 farklı branşta toplanan 377 öğretmenin branş değişkeni açısından ölçekten alınan sıra 
ortalamaları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. En yüksek sıra ortalaması sosyal alanlar 
(felsefe, coğrafya, tarih vb) branşına (242,84) ait iken en düşük sıra ortalaması DİKAB (Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi) branşındadır (150,94). Parametrik olmayan testlerden çoklu gruplar için yapılan 
Kruskal Wallis test sonucu ise 14 branşa ait dağılımlar arası istatistiksel anlamlı bir farklılık 
olmadığını ortaya koymaktadır (H (13)=21.700, p=0.06, p>0.05). 

Kıdeme ilişkin Korelasyon Sonucu 

Bu çalışmanın dördüncü bağımsız değişkeni öğretmenlerin kıdemi olmuştur. Tablo 5’de 
öğretmenlik kıdemi ile ölçek toplam puanı arasındaki korelasyon sonucu verilmektedir. 

Tablo 5. Öğretmenlik Puanı ve Ölçek Toplam Puanı arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Tablo 5’e göre, iki değişken arasında istatistiksel anlamlı olan ancak zayıf bir ilişki bulunmuştur 
(r=.15, p=0.003, p<0.05). Öğretmenlik kıdemi ve sosyotelizm puanı arasında zayıf da olsa pozitif bir 
korelasyon vardır. 
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6. Sonuç ve Öneri 

Okul ortamında cep telefonunun normal ortamlardan daha sıklıkla kullanılması (yönetici, 
öğretmen, öğrenci ve veli için kişisel ve grup içi iletişim aracı, yeni bir öğrenme ortamı, 
uygulamalarla veri tabanı, ölçme değerlendirme, her türlü başvuru için kullanılması vb.) 
beraberinde çeşitli sakıncaları da ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri de sonuçları itibariyle 
zararlı olabilecek sosyotelizm davranışıdır. Sosyotelizm davranışı açısından okul yöneticilerinin 
durumlarını öğretmenlerin algılarına göre betimlemeyi amaçlayan bu araştırmada ulaşılan 
sonuçlar şunlardır: 

Cep telefonunun yaygınlaşması ile birlikte yeni bir olgu olarak ortaya çıkan sosyotelizm kavramı 
araştırmaya değer bir konudur. 

Çeşitli öğrenim kademlerinde çalışan öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin sosyotelist 
davranışları hem vardır hem yoktur denilebilir.  Cinsiyet, öğrenim kademesi ve branş değişkenleri 
açısından da bu sonuç değişmemektedir. Buradan hareketle bu olgunun daha derinlemesine 
incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırma temel düzeyde bir araştırmadır. Bu olgunun çeşitli 
açılardan farklı örneklemlerde farklı araştırma yöntemleriyle de incelenmeye devam ettirilmesi 
önemlidir.  

Öğretmenlik kıdemi ile sosyotelizm puanları arasında istatistiksel anlamlı ancak ihmal 
edilebilecek bir ilişki de bulunmuştur. Kıdem arttıkça sosyotelist davranışın da artması anlamına 
gelen bu ilişkinin de yeni araştırmalarda takip edilmesi okul yöneticilerine ilişkin yeni bulgulara 
götürebilir.  
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Hemşirelerin Dünyasında Salgın Sürecini Anlamlandırma ve Din 

 
Sema KARAGÖZ1 

Abstract 
Pandemi özelliği gösteren salgın hastalıklar, dünya tarihinde zaman zaman sahneye çıkarak 

toplumların şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu tarihsel akışta, günümüze gelindiğinde ise 
COVID-19’un bireysel ve toplumsal yaşamı etkisi altına aldığına şahit olunmaktadır. Var olan 
alışkanlık ve uygulamalar ya değişime uğramak zorunda kalmış ya da kesintiye maruz kalmıştır. 
Örneğin; hafta içi akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları getirilmiş, bayramlar ya da 
çeşitli özel günlerde bir araya gelmek kısıtlanmış, yüz yüze verilen eğitim çevrim içi olarak 
devamlılık göstermiş, iş yerleri kapatılmış ya da işe uzaktan devam edilmiştir. Şüphesiz, 
toplumdaki her birey bu değişikliklerden etkilenmiştir. Tüm bunlarla beraber, hemşirelik 
mesleğinde bulunan bireylerin daha spesifik gelişmelerle karşı karşıya kaldığını söylemek de 
mümkündür. Hemşireler, bu süreçte uzun mesai saatleriyle görev yapmışlar, yüksek düzeyde 
enfekte olma riskiyle karşılaşmışlar, ailelerinden ayrı kalmışlar ve tedavi sürecine dair yeni 
uygulamalar öğrenmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla, hemşirelerin gerek özel gerekse 
mesleki hayatlarında salgından şiddetli biçimde etkilendiği görülmektedir. Buradan hareketle, 
hemşirelerin yaşamlarında bu denli etkili olan COVID-19 pandemisini nasıl algıladıklarını tespit 
etmeyi amaçlayan bu araştırmada nitel yönteme başvurulmuştur. Bu maksatla, Bolu ilinde görev 
yapan 20 hemşire araştırmaya dâhil edilmiştir. Katılımcılardan alınan yanıtlara içerik analizi 
uygulanmıştır. İçerik analizinin neticesinde, 24 farklı sözcük tespit edilmiştir. Bu 24 farklı sözcük 
ise 4 temada sınıflandırılmıştır. Bu temalar, salgının neden gerçekleşmiş olabileceği, olumsuz 
duygulanımlar, başa çıkma mekanizmaları ve salgın sürecinde önemi fark edilenler şeklindedir. 
Tespit edilen 24 farklı sözcükten de araştırmacı tarafından hiçbir yönlendirme olmaksızın 8 
tanesinin dini ve manevi referanslarla doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu sözcükler; dua, 
inanç, ceza, maneviyat, merhamet, sabır, şükür ve tevekküldür. Bu bulgular, hemşirelerin salgını 
algılama ve değerlendirmelerinde dini ve manevi şemalarının aktif olduğunu ifade etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Din psikolojisi, Hemşire, Salgın, Din, Algı 
 

Making Sense of the Pandemic Period and the Role of Religion among 
Nurses 

Abstract 
Throughout history contagious diseases displaying pandemic qualities has appeared and 

played an effective role in shaping societies. In the same manner, now we are witnessing COVID-
19 taking a hold of our personal and social lives. Our existing habits and practices have either had 
to change or have been interrupted. Curfews were imposed on weekday evenings and weekends, 
restrictions were put in place for gatherings on holidays and various special days, face-to-face 
education moved online, workplaces were closed and the work had to be done remotely. 
Undoubtedly, every individual in society has been affected by these changes. On top of all of this, 
it is possible to say that individuals in the nursing profession had to contend with even more 
specific developments. Throughout this period nurses had to work long hours, face a high risk of 
infection, be separated from their families, and had to learn new practices regarding the treatment 
process. It is thus seen that nurses have been severely affected by the pandemic both in their 
private and professional lives. Starting with this point of view, this research aims to use the 
qualitative method to determine how nurses themselves perceived the COVID-19 pandemic which 
so severely affected their lives. For this, 20 nurses from the province of Bolu were included in the 
research. Content analysis was applied to the responses received from the participants. As a result 
of the content analysis, 24 unique words were identified. These 24 unique words were classified 
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into 4 themes. The themes are; ‘why the pandemic may have occurred,’ ‘negative emotions’, 
‘coping mechanisms’ and ‘those things whose importance were only realized during the 
pandemic.’ Of the 24 unique words identified without any guidance by the researcher, 8 were 
found to be directly related to religious and spiritual references. The words are; ‘dua’ (prayer), 
‘inanç’ (belief), ‘ceza’ (punishment), ‘maneviyat’ (spirituality), ‘merhamet’ (mercy), ‘sabır’, 
(patience), ‘şükür’ (gratitude), and ‘tevekkül’ (trust in God). These findings tell us that the 
religious and spiritual schemas of nurses played an active role in their perception and evaluation 
of the pandemic. 

Keywords: Psychology of Religion, Nurse, Pandemic, Religion, Perception 

Giriş 

Dünya tarihi incelendiğinde, salgın hastalıkların çeşitli zamanlarda ortaya çıkarak toplumları 
etkisi altına aldığına rastlanmaktadır. Bunlardan biri de 2019 yılının son günlerinde tüm dünyada 
yayılım göstermeye başlayan COVID-19’dur. Bu salgınla beraber, bireysel ve toplumsal yaşam çok 
hızlı bir şekilde değişim göstermeye başlamıştır. Geçmişten beri süregelen alışkanlıklar ve 
uygulamalar keskin bir biçimde değişime uğramış veya durdurulmuştur (Yanardağ ve Selçuk, 
2020, s. 1). Bu süreçte, ülkeler okulları tatil etmiş, eğitimde çevrimiçi uygulamalara geçilmiş, sokağa 
çıkma kısıtlamaları yaşanmış, sosyal mesafe kuralları getirilmiş, iş yaşamında değişimler 
gerçekleşmiş ve iş yeri kapanmaları yaşanmıştır (Artan, Karaman, Atak ve Cebeci, 2020, s. 101).  

Salgının, yaşamımıza getirdiği değişiklik ve yeniliklerden her birey etkilenmekle beraber 
hemşirelerin en fazla etkilenen grup olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu meslek grubu 
dünya genelinde salgını yöneten ekibin önemli bir parçası olarak mühim roller ve görevler 
üstlenmektedir (Baykara ve Eyüpoğlu, 2020, s. 10). Salgının yayılmasını önlemek için çaba 
göstermekte, müdahale çalışmaları gerçekleştirmekte, tedavi altındaki kişileri izlemekte ve 
tedaviye uyumun sağlanması için ev ziyaretlerinde bulunmaktadırlar (Tanrıverdi, Yalçın Gürsoy, 
Özsezer Kaymak, 2020, s. 135). Daha detaylı olarak incelediğimizde, hemşireler enfekte hastaya 
uyguladıkları bakım ve tedavi esnasında, yoğun bulaş riski taşıyan hasta, malzeme, cihaz ve aletlere 
doğrudan temas etmektedir (Demirağ ve Hindistan, 2020, s. 223).  Ayrıca uzun mesai saatleri 
boyunca yüksek sıcaklık altında çalıştıklarına rastlanmaktadır. Oldukça fazla enerji sarf ettiren 
kişisel koruyucu ekipmanlarla saatlerce hasta tedavisi ve bakımında bulunmaktadırlar. Bunların 
yanında, yakınlarından izole bir süreç yaşamakta, zaman zaman damgalanmaya maruz kalmakta 
(Polat ve Coşkun, 2020, s. 52) ve meslektaşlarının enfekte olduklarına şahit olmaktadırlar (Khalid 
vd. 2016, s. 11).  

Bir kriz durumu olarak nitelendirilebilecek salgın süreçlerinin, psikolojik sağlık bağlamında 
bireyler üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Zorlu yaşam olaylarının neticesinde psiko-somatik 
hastalıklar ortaya çıkabilmekte, stres düzeyi artmakta, varoluşsal sorgulamalar derinleşmekte ve 
genel iyilik halinde düşüşler yaşanmaktadır (Kaplan, Sevinç ve İşbilen, 2020, s. 583). Bu bağlamda 
hemşirelerin de psikolojik zorlanmalar deneyimlediklerini (Allan vd., 2020, s. 2) ve yüksek düzey 
endişe (Şahin, Hoşoğlu, Önal, 2020, s. 321), korku, engellenme duyguları (Yin vd., 2020, s. 2; Garcia-
Reyna vd., 2020, s. 1) yaşadıklarını söylemek mümkünüdür. Dolayısıyla, hemşirelerin 
yaşamlarında meydana gelen değişimleri tespit etmek, hastalığa karşı tutumlarını anlamak ve 
yaşadıkları zorluklarla nasıl baş etmeye çalıştıklarını ortaya koymak doğru sağlık politikaları 
geliştirmek için önem taşımaktadır (Artan, Karaman, Atak, Cebeci, 2020, s. 102).  

Salgınlar gibi kriz dönemlerinde, bireyler süreci tecrübe ederken içinde bulundukları durumu 
anlama, anlamlandırma ve başa çıkmada çeşitli kaynaklardan beslenmektedir. Bu kaynakların 
içerisinde dini inançlar da yer almaktadır. Nitekim, dini referansların zorluklarla başa çıkmada 
önemli bir rolü bulunmaktadır (Gürsu ve Bayındır, 2021, s. 187). Dini sistemler, mensuplarına 
başlarına gelen olumlu ve olumsuz olaylarla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmaktadır. Bireylerin, 
neden ve niçin sorularına cevaplar sunmaktadır. Olaylara, kader, takdiri ilahi, ilahi ceza, ilahi adalet, 
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imtihan, manevi olgunlaşma aracı gibi açıklamalar getirmektedir. Ayrıca bireyin dua ve ibadetlere 
başvurması da yaşanan sıkıntılarla baş etmeyi kolaylaştırıcı işlev görmektedir. Çünkü dinler, 
inananları için oldukça geniş yelpazede bir anlamlandırma mekanizmasıdır (Yapıcı, 2020, ss. 125-
126). Bu noktadan hareketle, bu araştırmada salgının etkilerini en şiddetli şekilde deneyimleyen 
bir grup olarak hemşirelerde COVID-19 salgınıyla ilgili algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, yönlendirici hiçbir soru olmadan dini ögelerin yer alıp almadığının tespiti de 
araştırmanın amacı dâhilindedir.  

Metot 

Bu araştırmada, COVID-19 salgını sürecinde hemşirelerin salgınla ilgili algılarını tespit etmek 
amacıyla nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Nitel araştırmalardan da olgu bilim tercih 
edilmiştir. Olgu bilim yöntemiyle, herhangi bir fenomenin bireyin dünyasındaki anlamına 
ulaşılabilmektedir. Böylece, deneyimler, algılar ve eğilimler daha iyi tanımlanmakta ve 
anlaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, ss. 72-76). COVID-19’un katılımcıların zihnindeki 
çağrışımlarını tespit etmek için metaforlardan faydalanılmıştır. Metaforlar aracılığıyla, karmaşık bir 
olgu daha iyi anlaşılabilmektedir. Ayrıca, niçin sorusunu da karşılayarak anlamın daha net ortaya 
çıkmasına yardımcı olmaktadır. Bireylerin duygu ve düşünce sistemleriyle çalışırken özgürlükçü 
bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yüzden de alışılagelmiş tekniklere iyi bir alternatiftir, denilebilir 
(Özcan, 2020, ss. 149-150). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Bolu ilinde yer alan hastanelerde görev yapmakta olan 
hemşireler oluşturmaktadır. Katılımcıların kişisel özelliklerini incelediğimizde 18 kadın, 2 erkeğin 
yer aldığı ve yaşlarının 24 ile 44 arasında değiştiği görülmüştür. 12 katılımcı evli ve 8 katılımcı bekâr 
iken 4 katılımcı lise, 3 katılımcı yüksekokul, 10 katılımcı üniversite ve 3 katılımcı ise lisansüstü 
derecesinde mezuniyete sahiptir. Katılımcılardan 19’u COVID-19 servisinde görev alırken 1’i 
almamıştır. Katılımcıların normalde görev yaptıkları klinikler ve dağılımları ise şöyledir: 2 kişi 
enfeksiyon kliniği, 4 kişi dahiliye kliniği, 4 kişi cerrahi kliniği, 6 kişi yoğun bakım kliniği, 2 kişi eğitim 
hemşireliği ve 2 kişi palyatif bakım servisi.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, katılımcılara “Sizin için COVID-19 salgın sürecini ifade eden 3 farklı kelime yazınız. 
Neden bu kelimeleri tercih ettiğinizi kısaca açıklayınız.” şeklinde bir form verilmiştir. Bu formda bir 
yönlendirme yapmaktan özellikle kaçınılmış ve kendiliğinden hangi sözcüklerin ortaya çıkacağı 
tespit edilmek istenmiştir. Katılımcılara sunulan formda cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 
durumu, COVID-19 servisinde ne kadar süre görev aldıkları, hangi klinikte görev yaptıkları gibi 
kişisel bilgileri belirlemeye yönelik sorular da yer almıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma, Bolu Merkez ilinde bulunan sağlık tesislerinde görev yapmakta olan hemşirelerle 
2022 Ocak ayında gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla öncelikli olarak üç hemşireyle görüşülmüştür. 
Bu hemşireler aracılığıyla kartopu örnekleme yöntemiyle diğer hemşirelere ulaşılmıştır. 
Araştırmaya katılımda gönüllü olabileceğini ifade eden hemşireler, formu ortalama 15-20 dakikalık 
bir sürede yanıtlamıştır.  

Katılımcılar tarafından doldurulan formlara, araştırmacı kodlama işlemi uygulamıştır. Bu kodlar 
bilgisayara aktarılmış ve ne kadar sıklıkla tekrar ettiği değerlendirilerek tablolar oluşturulmuştur. 
Ardından temalar oluşturulmuştur. Dolayısıyla, veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Çünkü, içerik analiziyle, yazılı haldeki metin benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak kodlanabilir 
ve kategorileştirilebilir; ayrıca açık ve gizli içerik tespit edilebilir (Kızıltepe, 2017, s. 254).   
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Araştırmada 40 form elden ulaştırılmıştır. 24 katılımcıdan dönüş yapılmakla beraber tam 
doldurulmayan formlar elenmiştir. Böylece 20 katılımcının verileri analize tabi tutulmuştur. 
Araştırmaya dâhil edilen her bir katılımcıya K1,K2, K3… gibi kodlar verilerek katılımcı gizliliği 
sağlanmıştır.  

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için sosyal bilimler alanında çalışan bir başka uzmandan 
görüş talep edilmiştir. Nitel araştırmalarda tecrübesi olan bu uzmandan gelen değerlendirme ve 
öneriler neticesinde son noktaya ulaşılmıştır. İnandırıcılık kriterinin sağlanmaya çalışılmasının 
yanında ayrıntılı betimlemelere başvurularak katılımcıların açıklamaları tırnak içerisinde 
sunulmuştur. Böylece, aktarılabilirlik kriteri de sağlanmaya çalışılmıştır.  

Bulgular 

Katılımcı dönüşlerinin incelenmesiyle Tablo 1’de yer alan sözcükler tespit edilmiş ve kaç kez 
tekrarladığı sayılmıştır. Buna göre 24 farklı sözcüğün ifade edildiğine rastlanmıştır. Bu sözcükler 
içerisinde korku (12), aile (8), endişe (6), sağlık (4), yaşam (4) ve sabır (3) en sık tekrarlayan ilk altı 
sözcük olmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların COVID-19 Salgınına İlişkin Ürettiği Sözcükler 

 
Kod Adı 

 
f 

 
Kod Adı 

 
f 

 
Aile 

 
8 

 
Özgürlük 

 
1 

 
Belirsizlik 

 
2 

 
Özlem 

 
2 

 
Ceza 

 
1 

 
Pişmanlık 

 
1 

 
Çaresizlik 

 
1 

 
Sabır 

 
3 

 
Dış Güçler 

 
1 

 
Sağlık 

 
4 

 
Dua 

 
2 

 
Şükür 

 
1 

 
Endişe 

 
6 

 
Tedbir 

 
2 

 
İnanç 

 
1 

 
Tevekkül 

 
2 

 
Karmaşa 

 
1 

 
Umutsuzluk  

 
1 

 
Korku 

 
12 

 
Uyarı 

 
1 

 
Maneviyat 

 
1 

 
Yaşam 

 
4 

 
Merhamet 

 
1 

 
Yorgunluk 

 
1 

 

Sözcüklere yapılan açıklamaların anlamları doğrultusunda temalar belirlendiğinde ise dört 
temel temanın ortaya çıktığı görülmektedir. Tablo 2’de gösterildiği üzere bu temalar; salgının 
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gerçekleşme nedeni, olumsuz duygulanımlar, başa çıkma mekanizmaları ve salgın süreciyle 
yaşamda önem taşıyan unsurların fark edilmesi şeklindedir.  

Tablo 2. Katılımcıların COVID-19 Salgınına İlişkin Ürettiği Sözcüklerin Temalara Göre Sınıflandırılması 

 

C
O

V
ID

-1
9

 S
A

L
G

IN
I 

TEMA KOD 

 
Salgının Neden Gerçekleşmiş 
Olabileceği 
 

 
Ceza (1) 
Dış Güçler (1) 
Uyarı (1) 
 

 
 
 
Olumsuz Duygulanımlar 
 

 
Belirsizlik (2) 
Çaresizlik (1) 
Endişe (6) 
Karmaşa (1) 
Korku (12) 
Özlem (2) 
Pişmanlık (1) 
Umutsuzluk (1) 
Yorgunluk (1) 
 

 
 
 
 
Başa Çıkma Mekanizmaları 
 

 
Aile (Aile Desteği / 5) 
Dua (2) 
İnanç (1) 
Maneviyat (1) 
Sabır (3) 
Şükür (1) 
Tedbir (2) 
Tevekkül (2) 
 

 
 
Bu Süreçte Önemi Fark 
Edilenler 
 

 
Aile (Ailenin Önemi / 3) 
Merhamet (1) 
Özgürlük (1) 
Sağlık (4) 
Yaşam (4) 
 

Salgının Neden Ortaya Çıkmış Olabileceği Teması 

İnsanlar,  yaşadıkları bir kriz durumunun neden meydana gelmiş olabileceği üzerinde 
düşünmekte ve bu duruma bir açıklama getirmeye çalışmaktadır. Bu araştırmada, doğrudan böyle 
bir soru yöneltilmemesine rağmen 3 sözcüğün kendiliğinden salgına bir anlam arayışıyla ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir. Bu temada yer alan kodlar; dış güçler, ceza ve uyarıdır. Dünya düzeninde 
adalet, eşitlik, hakka riayet ya da sınırları aşmamak gibi değerlere özen gösterilmediğinde uyum 
bozulmaktadır. Dahası inanan insanlar için Yaratıcı da yeryüzünde bir denge çerçevesinde 
yaşanmasını istemektedir. İşte bu kurallara riayet edilmediğinde çeşitli afetler aracılığıyla 
cezalandırılma düşüncesi ortaya çıkmaktadır. K2 kodlu katılımcı düşüncelerini şöyle ifade 
etmektedir:  
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‘Dünyada tüm canlılara sunulmuş kaynakları adaletli paylaşmak gerekiyor. Oysa güçlü 
olanlar güçsüzün de hakkını alma peşinde koşuyor. Yine neredeyse tüm dünyada 
Müslüman  kanı akıyor. Biz demek ki Allah’ın koyduğu kanunlara ve istediği 
düzene uygun  davranmıyoruz. Elbette yaşadığımız yangınları, selleri, depremleri ve 
salgınları tabiat olayları  ile açıklayabiliriz. Ama biz görmesek de bir kural koyucu var. 
Dünyayı yöneten bir Yaratıcı  var. Biz adaletli ve eşitlikçi davranmadığımız için 
sarsıcı durumlar yaşıyoruz. Yaratıcı’nın  istediği şekilde yaşamadığımız sürece 
de cezalandırılmaya devam edeceğiz. İşte bunun neticesinde salgınlar gibi afetler 
yaşıyoruz.’  

K2 kodlu katılımcı, Allah’ın insanlığa sunduğu nimetlerin adaletli paylaşılmadığından ve O’nun 
koyduğu kurallara uygun bir hayat yaşanmadığından çeşitli afetlerle insanlığın cezalandırıldığını 
ifade etmektedir. Ayrıca bu yaşam tarzı değiştirilmediği sürece insanların tekrar tekrar 
cezalandırılacağını belirtmektedir. Ülkelerin zaman zaman diğerini zayıflatarak güçlenmek ya da 
çeşitli amaçlarına ulaşmak gibi politikalarından hareketle K4 kodlu katılımcının paylaşımı şu 
şekildedir: ‘Bu salgın ülkemiz için bir savaş zemini olabilir. Son yıllarda pek çok şey denendi ülkemizin 
birliğini bozabilmek için. Bu da dış güçler tarafından planlanan başka bir araç.’ 

 Yaratıcı’nın uygun gördüğü şekilde yaşanmadığında bireysel ya da toplumsal ikazların 
gerçekleşeceği düşüncesi kriz durumlarında ortaya çıkabilmektedir. Bu ikazlarla bireysel ya da 
toplumsal boyutta istenilen yönde değişime gidilmesi gerektiği düşünülmektedir. K8 kodlu 
katılımcının cümleleri dikkat çekicidir: ‘Allah’ın böyle bir afetle tüm insanlığı uyardığını 
düşünüyorum. Biz kendimize yine çeki düzen vermedik.’ Katılımcının paylaşımında, bu küresel 
salgının bir uyarı mahiyetinde olduğunu ve insanlığın kendinde değişimlere gitmesi gerektiğini dile 
getirdiği gözlenmektedir.  

Olumsuz Duygulanımlar 

Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan bir diğer tema grubu ise salgın 
sürecinde tecrübe ettikleri rahatsız edici duygulara ilişkindir. Bu bağlamda 9 farklı hissiyatın tespit 
edildiğine şahit olunmaktadır; korku, endişe, belirsizlik, özlem, çaresizlik, karmaşa, pişmanlık, 
umutsuzluk ve yorgunluk.  

Salgının başlamasıyla birlikte her birey için yaşamı tehdit edici somut bir risk durumu 
oluşmuştur. Hemşireler ise bu sürece çok yakından tanıklık etmiştir. Bunun neticesinde de çeşitli 
korkular edinmişlerdir. K2 kodlu katılımcının ifadelerinde bu korkuları görebilmek mümkündür: 
‘Korku; çünkü maddi korkular, çocuklarımı koruyamama korkusu, ölüm korkusu, iş yoğunluğunun 
hep böyle devam edeceği korkusu…’ Katılımcının ifadelerinde hem yoğun bir korku gözlenmekte 
hem de bu korkunun yaşamının neredeyse her alanını sardığı görülmektedir.  

Korku duygusuna göre daha az şiddetli ve daha uzun zamana yayılan endişenin de salgın 
sürecinde belirgin olduğuna rastlanmaktadır. Örneğin, K15 kodlu katılımcının yazdığı cümlelerde 
sevdiklerini kaybetme endişesini görmek mümkündür: ‘Anneme, babama, çocuklarıma ya da eşime 
virüsü taşıyabilirim. Onların hastalıkla mücadele edememe endişesini taşıyorum.’ K5 kodlu 
katılımcının endişelerinin, sevdiklerine zarar vermeye ve onları kaybetmeye yönelik olduğunu 
söylemek mümkündür.  

İnsanlar, yaşamları boyunca yarınlarını öngörebilmek böylece kontrol duygusuna sahip olmak 
istemektedir. Oysa, belirsizlik kişinin tolere edebileceğinden fazla ise bununla baş etmekte 
zorlanmakta ve duygusal olarak yorgun düşmektedir. K12 kodlu katılımcı, belirsizlik sözcüğüyle 
eşleştirdiği salgını şöyle ifade etmektedir: ‘Tam bitti dediğimiz anda yeni bir pik yaşanıyor. Yarını ön 
görememek, bu uzayan belirsizlik çok yıprattı.’  

Salgının başlamasıyla sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü aile yakınlarından fiziksel olarak 
uzaklaşmıştır. Şüphesiz buradaki maksat sevilenleri korumaktır. Bu durum bir yandan ayrı 
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kalmanın getirdiği özlem gibi zor duyguları ortaya çıkarmıştır. K19 kodlu katılımcı bu sürecin 
kendisi için neden özlem ifade ettiğini şöyle açıklamaktadır: ‘Özlem diyorum. Haftalarca 
çocuklarımdan ve annemden ayrı kaldım. Bu benim enerjimi çok düşürdü.’ K19 kodlu katılımcı 
ailesinden uzak kaldığı için duygusal olarak zorlandığını ve motivasyon kaybı yaşadığını dile 
getirmektedir.  

İnsan yaşamına gelen sınırlılıklarla geçmiş günlerin özlemini taşıyabilmekte hatta o günleri 
yeterince iyi değerlendirmediği için pişmanlık da hissedebilmektedir. K20 kodlu katılımcı 
pişmanlık sözcüğünü şu cümle ile ifade etmektedir: ‘Geçmişteki güzel günleri değerlendirememenin 
pişmanlığı…’ K20 kodlu katılımcının ifadelerinde, imkânı varken yapmadıklarına dair pişmanlık 
sözcükleri yer almaktadır. Diğer yandan bunu fark etmiş olmak, onun kalan yaşamını daha iyi 
değerlendirmesine yol açabilir.  

Başa Çıkma Mekanizmaları 

Katılımcılar için salgın sürecini ifade eden üçüncü tema grubu, başa çıkma stratejilerine dairdir. 
Şüphesiz, hemşireler gerek bireysel gerek mesleki yaşamlarında salgının zorlayıcı etkilerini en 
şiddetli biçimde deneyimleyen gruplardan olmuştur. Bu durum da beraberinde, kendilerini 
güçlendirmek ve mücadele edebilmek için birtakım kaynaklardan beslenmeyi gerekli kılmıştır. Bu 
bağlamda 8 kod tespit edilmiştir: destekleyen ve güç veren bir unsur olarak aile, sabır, dua, tedbir, 
tevekkül, inanç, maneviyat, şükür. 

Katılımcılar için en büyük destek kaynaklarından birinin aile yakınları olduğu görülmektedir. 
Nitekim bu tema bağlamında en sık çağrışım yapan ve tekrar eden kod aile olmuştur. K15 kodlu 
katılımcının cümleleri bunu yansıtmaktadır: ‘Beni ayakta tutan eşimin desteği ve çocuklarımın 
sevgisi, coşkusu… Evde onların beklediğini bilmek dayanma gücü veriyor.’ K15 kodlu katılımcının 
ifadelerinde, bu kriz durumunu daha kolay geçirmede ailesinin kendisi için güç verici ve yaşama 
bağlayıcı bir faktör olduğu görülmektedir.  

Zor zamanların geçiciliğine inanarak sabır göstermek bireyin direncini artırmaktadır. Ayrıca 
sabrın dini sistemlerce de teşvik ediliyor oluşu o dinin mensuplarını manevi açıdan da 
güçlendirmektedir. K5 kodlu katılımcı sabır kelimesine dair açıklamasını şöyle ifade etmektedir: 
‘Bir diğer kelime kesinlikle sabır. Sabırla işimizi yapmaktan ve yine sabırla güzel günlerin geleceğini 
beklemekten başka dayanağımız yok.’ K5 kodlu katılımcı, hem işine sahip çıkarak aktif bir şekilde 
sabırla mücadele ettiğini hem umudunu koruyarak sabırla güzel günleri beklediğini ifade 
etmektedir.  

Manevi açıdan bireyi dayanıklı kılan ve umudunu korumasına yol açan hususlardan bir diğeri 
ise dua etmektir. Dua ile kişi yaşamdaki canlılığını devam ettirmekte ve yaşama bağlılığını 
artırmaktadır. Örneğin, K1 kodlu katılımcı buna şu cümleleriyle değinmektedir:  

‘Dua demek istiyorum… Dua… Dualarla tutunmaya ve devam etmeye çalıştığım bir şey 
bu.’ 

 Bireyin elinden geleni yapmasıyla beraber Yaratıcı’ya da güven duyarak işinin sorumluluğunu 
Allah ile beraber göğüslemeyi ifade eden tevekkülün de salgın kavramıyla ilişkilendirildiğine şahit 
olunmaktadır. Ayrıca tevekkül kavramıyla içsel bir sükûnet halinin meydana geldiği de söylenebilir. 
Nitekim, K9 kodlu katılımcının cümleleri buna örnek teşkil etmektedir: ‘Tevekkül çok güzel ve 
rahatlatıcı. Ben çaba gösteriyorum, elimden geleni yapıyorum ve en hayırlısını da Allah bilir diyorum. 
Hatta o kadar tedbir almama rağmen covid’e yakalandım; ama demek ki bunda da öğreneceğim bir 
şey varmış dedim.’ K9 kodlu katılımcının cümlelerinde, tevekkül ve teslimiyetin iç huzuruna nasıl 
katkı sağladığından söz edildiği gözlenmektedir. Ayrıca, bu şekilde hareket ettiğinde başına 
istemediği bir durum gelse dahi bunu kabul edebilmesinin kolaylaştığı görülmektedir.  
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Salgın Süreciyle Önemi Fark Edilenler 

Katılımcıların, yaşamlarını derinden etkileyen bu kriz durumuyla beraber hayata bakış 
açılarında değişimler meydana geldiğine ve öncelikler üzerine düşündüklerine rastlanmaktadır. 
Katılımcılar, sağlıklı olmanın, yaşamanın, ailenin, merhametli olmanın ve özgürlüğün ne denli önemli 
olduğunu kaydetmiştir.  

Sağlık bilincinin kazanımı, hayatın doğal akışından ziyade fiziksel ve psikolojik sağlığın tehdit 
altında olduğu durumlarda daha mümkün olabilir. Koronavirüs salgınıyla, katılımcılardan K10’un 
sağlıklı olmanın önemini fark ettiğine dair cümleleri şöyledir: ‘Sağlık. İnsanın sağlığı olmadığında 
her şey anlamını kaybediyor. Hatta paranız, yakınlarınız ya da başka şeyler hiç işe yaramıyor. Klişe 
ama gerçekten her şeyin başı sağlık. Klişe bir cümle de önemliymiş.’ K10 kodlu katılımcının 
ifadelerinde, sağlığı tehdit altında kaldığında bunun önemini fark edebildiği görülmektedir.  

Sağlık bilincine benzer şekilde, geçmiş ya da gelecekte kaybolmadan içinde bulunulan ân’a 
odaklanmanın ve onu en iyi şekilde yaşamanın da ne denli önemli olduğu fark edilmektedir: 
Örneğin, K19’un yaşamak kelimesine yaptığı açıklamada buna rastlamak mümkündür: ‘Yaşamak. 
Anı yaşamak. Ne geçmiş ne gelecek. Öylece nefes alabilmek. İnsanın doya doya oksijeni içine 
çekebilmesi. Covid’den önce ne kadar da rahatmış her şey.’ Herhangi bir engel ya da destek 
olmaksızın nefes alabilmenin de yaşamdaki önemine değinildiği gözlenmektedir.  

Salgın süreciyle beraber önemi fark edilen bir diğer husus ise ailedir. İnsan kimi zaman aile 
yakınlarının önemini fark edememekte ya da gerektiği kadar özen göstermeyerek ihmal 
edebilmektedir. Oysa, zor zamanlar sevdiklerimizin bizim için ne denli kıymetli olduğunu 
anlamamıza yardımcı olmaktadır. K17 kodlu katılımcının ifadelerinde bunu yakalamak 
mümkündür: ‘Aile kesinlikle aile. Ne denli önemli olduğunu anladık. Onlara sahip çıkmamız 
gerektiğini anladık. Tabii, her koşulda yanımızda ailemizin olduğunu da anladık.’ 

Önemi fark edilen bir diğer değerin ise merhametli olmak olduğu görülmektedir. K5 kodlu 
katılımcının salgın bağlamında merhamet kelimesinin çağrışımına getirdiği açıklama şöyledir:  

‘Dünyayı, insanlığı, her şeyi merhametli olmak kurtaracak. Bunu iyice gördük. Eğer ki bir 
kuşa, bir ağaca, bir yaşlıya merhametli olmazsak sadece o değil biz de kaybederiz. Bütün 
dünya kaybeder. Biz her şeye merhametle yaklaşırsak salgınlar gibi afetlerden de uzak 
kalırız.’ 

 Sıradan gibi görünen hususların ne denli kıymetli olduğuna dair farkındalık kazanılan 
değerlerden bir diğerinin ise özgürlük olduğu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda K16’nın cümleleri 
dikkat çekicidir:  

‘Özgürce yürüyebilmek, bir kahve içebilmek, arkadaşlarınla oturabilmek ne güzel. Dışarı 
çıkıp adım atmayı unuttuğumuz zamanlar oldu. Enfekte olduğumda eve kapandım. Dört 
duvar arasında boğulmak, umutsuzluğa kapılmak, elinin kolunun bağlanması. Özgürlük 
ve yine özgürlük. Özgürlük, cezaevinde olmamak değilmiş.’ 

K16 kodlu katılımcı, yaşamını istediği şekilde yönetebilmenin önemini özgürlüğünün 
kısıtlanmasıyla fark ettiğini ifade etmektedir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

20 katılımcının yer aldığı araştırmanın neticesinde 24 farklı sözcük bulunmuştur. Söz konusu 
24 farklı sözcükten de hiçbir çağrışım yapılmadan 8 tanesinin dini ve manevi referanslarla 
doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir: Dua, inanç, ceza, maneviyat, merhamet, sabır, şükür ve 
tevekkül. Bu bulgular, hemşirelerin salgın sürecini algılama ve değerlendirmelerinde dini ve 
manevi şemalarının aktif olduğunu göstermektedir. Bu referanslar, özellikle salgını anlamlandırma, 
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zorluklarla başa çıkma ve salgın gibi bir kriz durumuyla önemi fark edilenler temalarında ağırlık 
kazanmaktadır.  

Alan yazın incelendiğinde, COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen çeşitli 
araştırmalara rastlanmaktadır. Raza vd. (2020), Pakistanda yaşayan sağlık çalışanları ile yarı-
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bunun neticesinde, sağlık çalışanlarının kurumsal ve 
kişisel temelli bazı zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. İzolasyon imkanlarının sınırlılığı, kişisel 
koruyucu ekipmanlara ulaşımda yetersizlik, aşırı ve düzensiz iş yoğunluğu, destek eksikliği, 
gerginlik, enfekte olma korkusu, virüsü aileye taşıma endişesi, izolasyon ve yalnızlık, güçsüz 
hissetme yaşanan zorluklar içerisinde yer almaktadır. Araslı vd. (2020)’nin hemşirelerle yaptığı 
nitel araştırmanın neticesinde de hasta, yorgunluk, aile, hastane, kişisel koruyucu ekipman, vardiya, 
korku ve belirsizlik temaları ortaya çıkmıştır. Bu araştırma bulguları doğrultusunda denilebilir ki 
aile, yorgunluk, endişe, korku, belirsizlik gibi temalar bu araştırmayla benzerlik göstermektedir.  

COVID-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının dini ve manevi dünyalarına odaklanan 
araştırmalara da rastlanmaktadır. Örneğin, Gürsu ve Bayındır (2021) Covid-19 tanısı alan sağlık 
çalışanlarıyla gerçekleştirdiği araştırmanın neticesinde katılımcıların din ve maneviyata 
yöneldiklerini bulgulamış ve daha ziyade duaya başvurduklarını ifade etmiştir. Kaplan vd. (2020) 
da yetişkinlerle yaptıkları çalışmada komplo teorisi, imtihan, ceza, hijyen, mesafe, dua, ibadet ve 
zikir temalarına ulaşmışlardır (bkz. Kalgı, 2021). Yapıcı (2020) ise sosyal medya kullanıcılarıyla 
yaptığı araştırmanın neticesinde, çoğunlukla kullanılan metaforların ceza, ilahi adalet, imtihan, 
uyarı, ders, sünnetullah, Kâbe, cami, cemaatle namaz, İslam’dan uzaklaşma, isyan, günah, tövbe, 
sabır, dua ve yeniden dine yöneliş olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla, salgın süreçlerinde 
katılımcıların dini ve manevi dünyalarının olayı algılama ve değerlendirmelerinde rol oynadığını 
söylemek mümkündür.  

Şüphesiz, araştırma bulgularının genellenebilmesi mümkün değildir. Fakat katılımcıların 
COVID-19 salgınına ilişkin çağrışımlarının dört temada toplandığını; ayrıca dini ve manevi 
referansların rol oynadığı söylenebilir. Bu eksende hemşirelerin salgın tecrübelerine dair her bir 
tema ile ilgili çok daha derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilebilir. Bunun yanında başlı başına 
salgın sürecindeki dini ve manevi destek sistemleri incelenebileceği gibi manevi çatışmaları da ele 
alınabilir. Bu bulgular ışığında, hemşirelere yönelik psiko-eğitim programları, psikoterapi 
hizmetleri, manevi danışmanlık faaliyetleri planlanabilir.  
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Küba’da Endüstriyel Demokrasi Kapsamında İşçilerin Yönetime Katılımını 

Sağlayan Birlikte Karar Verme Hakkı 

 
Najiba RAFİZADE1 

Özet 
İşçilerin yönetime katılması ve dahası yöneticisi olmayan tamamen işçiler tarafından yönetilen 

ve elde edilen kârın eşit şekilde dağıtıldığı bir yönetim biçimi kuşkusuz ki, her nesil işçilerin 
hayalini süsleyen demokratik bir yönetim şeklidir. Özellikle kapitalist piyasanın güç elde ettiği 
dönemde bu gibi uygulamaların sahrada bir yudum su etkisi yaratabileceği fikri mevcuttur. 
Sovyetler Birliğinin tarihsel çöküşü sonrasında yaygınlaşan kapitalist toplum ve serbest piyasa 
kurallarına karşın Batı Yarımküresinin tek sosyalist devleti olan Küba’nın araştırılması, oradaki 
işçilerin yönetime katılım düzeyinin ve demokratik birlikte karar verme oluşunun 
değerlendirilmesi oldukça merak doğuran bir mevzudur. Küba’da işçilerin yönetime katılması ile 
ilgili şimdiye kadar Türkiye’de her hangi bir araştırmanın gerçekleştirilmemesi bu çalışmanın 
önemini artırmakta ve informatik karakter taşıyan pratik bir kılavuz rolünü oynamaktadır. 
Çalışmada yönetime katılma kavramı endüstriyel demokrasi kapsamında açıklanmış ve yönetime 
katılma biçimlerine kısa olarak değinilmiştir. Küba’da işçilerin yönetime katılma düzeyi 
araştırılmış ve farklı bakış açıları sergilenmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde literatür 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Küba’da işçiler sendika ve 
kooperatifler aracılığı ile yönetime farklı düzeyde katılmaktadırlar. Bunun yanı sıra işçiler 
bireysel olarak da yönetime katılabilir ve birlikte karar verme sürecinin iştirakçisi olabilirler.  

Anahtar Kelimeler: endüstriyel demokrasi, yönetime katılma, birlikte karar verme, 
özyönetim, Küba’da özyönetim 

 

The Right to Make Joint Decisions, Ensuring The Participation of 
Workers in Management within the Framework of Industrial 

Democracy in Cuba. 

 
Abstract 
The participation of workers in management and, moreover, a regulation form without 

managers, completely managed by workers, with equally distributed profits, is undoubtedly a 
democratic form of management, which is the dream of every generation of workers. Especially 
when the capitalist market is gaining strength, there is an idea that such a practice can become a 
sip of water in the desert. Conducting Research on Cuba, the only socialist state in the Western 
Hemisphere, despite the capitalist society and free-market rules that became widespread after the 
historic collapse of the Soviet Union, and the assessment of the level of workers' participation in 
administration and democratic decision-making is a very curious issue. The absence so far of any 
research in Turkey related to the participation of workers in management in Cuba increases the 
importance of this work, which serves as a practical guide with an informative character. In this 
study, the concept of participation in management is explained within the scope of industrial 
democracy, and there are briefly mentioned the forms of participation in governance. There has 
been examined the level of participation of workers in management in Cuba and presented 
various points of view. In the conducting of the study has been used the literature review method. 
According to the findings of the study, workers in Cuba participate in management at different 
levels through unions and cooperatives. In addition, workers can individually participate in the 
management and be a participant of the joint decision-making process. 

Keywords: industrial democracy, participation in government, joint decision-making, self-
government, self-government in Cuba 
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GİRİŞ 

Endüstriyel devrimden sonra ortaya çıkan ve siyasette demokrasinin bir uzantısı olarak 
algılanan endüstriyel demokrasi kavramı meydana geldiği zamandan itibaren esas felsefesi dışında 
birçok biçimsel değişiklere uğramıştır. Bu değişiklikler genel olarak endüstriyel demokrasinin 
uygulama şeklini ihtiva etmektedir. Kimilerine göre endüstriyel demokrasi yönetime katılmadır, 
kimilerine göre ise daha geniş anlam taşıyan endüstriyel demokrasi yönetime katılma şekilleri de 
dâhil olmak üzere birçok demokratik yönetim şeklini de barındıran daha geniş bir kavramdır. 
Endüstriyel demokrasi liberal ve sosyalist bakış açısından yaklaşıldığına farklı olarak 
değerlendirilebilir fakat bu iki birbirine karşıt akımların ortak yanı kuşkusuz ki, endüstriyel 
demokrasi ve onun bir uzantısı olan yönetime katılımın verimliliği artırması ve işyerinde barışın 
sağlanmasıdır. Endüstriyel demokrasinin önemli parçası ve bazen kavramsal olarak onun yerine 
geçen, işçilerin yönetime katılması şimdiye kadar birçok ülke (İngiltere, Almanya, Fransa, 
Yugoslavya vb) örneğinde incelenmiştir, fakat Kuzey, Orta ve Güney Amerika’nın kavşağında 
yerleşen Küba adalarında işçilerin yönetime katılması ile ilgili Türkçe kaynaklarında hiçbir bilgi 
yoktur. 

Küba, ister coğrafik konumu, isterse de tarım özelliklerine göre yüzyıllar boyu birçok güç için 
büyük önem taşımıştır. Şaşırtıcı değil ki, Kolomb’un Küba’yı keşfinden itibaren İspanyollar dâhil 
İngilizler, Fransızlar ve Amerikanlar Küba’yı kendi müstemlekesine dönüştürmeye çalışmışlardı. 
Asırlar süren özgürlük mücadelesi sonuçta Küba’nın “Özgürlük Adası” ismi almasına, halkının ise 
gururlu, boyun eğmez halk olarak tanınmasına getirdi. Liberal ve neoliberal politikaların 
uygulandığı ve teşvik edildiği dönemde Batı Yarımküresinin tek sosyalist ülkesi olan Küba’nın 
incelenmesi ve sosyalist yönetim sisteminde işçilerin haklarının korunması ve demokratik karar 
verme sürecinin incelenmesi birçok açıdan ilgi çekicidir. 2008 yılında Raul Kastro’nun Küba 
başkanı tayin edilmesiyle beraber devlet-merkezli ekonomik sistemden daha karma sisteme geçişe 
yönelik adımlar atılmaya başladı. Gerçekleştirilmekte olan reformların genel amacı çalışanların 
gelirlerinin artırılması ve genel nüfusun refah düzeyinin iyileştirilmesi olsa da bazı eleştiricilere 
göre bu reformlar işçi sınıfının avantajsız duruma düşmesine ve bazı haklardan mahrum 
olmalarına getirebilir (Tale ve Boggs, 2013: 1-2). Bu korkuların temeli desantralizasyon 
politikalarının uygulanmasıdır. Bu çalışma için önemli olan uygulanan politikaların işçilerin 
yönetime katılmasını ne biçimde etkilemesini araştırmak, ayrıca devrim öncesi ve devrim sonrası 
Sovyetler Birliği’nin çöküşüne kadar (90’lı yıllar) Küba’da işçilerin yönetime katılma düzeyini ve 
demokratik şekilde birlikte karar verme haklarını incelemektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışma literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler arama motoruna anahtar 
kelimelerin Türkçe, İngilizce ve Rusça girilmesi ile toplanılmıştır. Çalışmanın önemi çalışmanın 
yeniliğindedir. Şöyle ki, daha önce Küba’da işçilerin yönetime katılması ile ilgili Türkiye’de her hangi 
bir araştırma gerçekleştirilmemiştir.  

Çalışmanın amacı, Küba’da endüstriyel demokrasi kapsamında işçilerin yönetime katılmasını 
sağlayan birlikte karar verme hakkını, işçilerin yönetime katılma düzeyi ve şeklini incelemektir. 

Araştırma sorular: 

 Küba’da işçiler yönetime demokratik bir şekilde katılabiliyorlar mı? 

 Küba’da işçiler yönetime katılıyorlarsa bu ne şekilde gerçekleşmektedir? 

Araştırmanın kısıtları, konuyla ilgili literatürün az, olan kaynakların ise çoğunlukla İspanyol 
dilinde olması ve alan araştırmasının gerçekleştirilememesidir. Bu tür çalışma kapsamında işçilerle 
birebir görüşerek anket veya mülakat yoluyla verilerin toplanılması daha net bilgilerin elde 
edilmesini sağlayabilirdi.  
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“Endüstriyel Demokrasi” Bağlamında Bir Hak Olarak İşçilerin Yönetime 
Katılması Ve Sendikaların Rolü. 

İşçi haklarından bahsedildiğinde ilk aklımıza gelen Ana Yasayla koruma altına alınan sosyal 
güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, angarya yasağı, asgari ücretin 
sağlanması ve adil ücret hakkı ve dinlenme hakkı gibi haklar gelir (Yücesoy ve Demir, 2011: 7). 
Fakat birçok ülkede Anayasaca güvenlik altına alınan (Ünsal, 1971: 74) ve işçilerin bir işyeri 
bünyesinde iradelerini özgürce ifade etmeyi ve ister üretim süreci, isterse de elde edilen kârın eşit 
şekilde dağılımını sağlayan (Dicle, 1980: 16-17) işçilerin yönetime katılma hakkına değinmekte 
fayda vardır. İşçilerin yönetime katılması fikri ilk kez 19.yüzyılın sonlarında Sidney ve Beatrice 
Webb’in siyasi demokrasinin getirdiği faydaların işyerinde uygulanmasını öngören ve bir nevi 
toplumsal hayatta başlayan siyasal demokrasileşmenin işyeri uzantısı olarak kabul edilen 
“endüstriyel demokrasi” kavramının kullanılması ile yaygınlaşmıştır (Seçer, 2009: 20; Ünsal, 1971: 
72; Sönmez ve Çetinkaya, 2015: 227-228). “Endüstriyel demokrasi” kavramının ister sendikal 
özgürlük ve toplu pazarlık, isterse de işçi ve işveren işbirliği olmak üzere birçok tanımlanması 
vardır (Seçer, 2009: 19, 20;  Sönmez ve Çetinkaya, 2015: 227-228; Ünsal, 2006: 16) fakat özetlemek 
gerekirse endüstriyel demokrasi, tüm yukarıda söylenilenleri içine alarak işçileri yönetime 
katılmasını da kapsayan endüstri ilişkilerinde demokratikleşme sürecinde meydana çıkan bir üst 
düzey işçi özgürlüğü sistemidir (Dicle, 1980: 18; Işığıçok, 2012: 3). Endüstriyel demokrasi 
denildiğinde akıla ilk gelen işçilerin yönetime katılması ve özyönetimdir ki, bazı yazarlarca 
endüstriyel demokrasi tanımlanması işçilerin yönetime katılmasıyla eşdeğer tutulmakta 
(McCaffrey, 1972: 307) ise de bir önce de denildiği gibi endüstriyel demokrasi daha geniş ve 
kapsayıcı “bir üst kavram” niteliği taşımaktadır (Seçer, 2009: 21).  

19.yüzyılın sonlarına ortaya çıkan (Seçer, 2009: 22; McCaffrey, 1972: 308) ve gittikçe kapitalist 
ülkelerde yaygınlaşan (McCaffrey, 1972: 312) işçilerin yönetime katılması fikri Webb’ler tarafından 
yoğun çalışmalar sonrasında yaygınlaşmasına rağmen daha önce R.T.Ely ve H.D.Lloyd tarafından 
da seslenmiştir (Dicle, 1980: 19). Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ve dahası komünist ülkeler 
bloğunda gerçekleştirilen toplumcu siyaset sonucunda işçilerin yönetime katılması veya onun daha 
ileri bir şekli olan özyönetim sistemi ilk olarak sosyalist ülkesi olan Yugoslavya’da uygulamaya 
konulmuştur ve diğer sosyalist devletlerinde yankılanması beklenmiştir (Ünsal, 1971: 73-74, 79). 
Bu bağlamda işçilerin yönetime katılımı ile özyönetim kavramları arasında bulunan farkın altını 
çizmekte fayda vardır. Şöyle ki, yönetime katılma, çalışanların işyerinde alınan ve kendilerini 
etkileyen tüm kararlara temsilcileri aracılığı ile söz veya oy hakkı kullanarak katılması (Dicle, 1980: 
11) ise, özyönetim, işyerindeki tüm işçilerin ya bizzat kendiler tarafından ya da temsilcileri 
vasıtasıyla işyerinin tüm kontrolünün sağlanmasıyla ve özel mülkiyetin yerini toplumsal 
mülkiyetin almasıyla yönetilmesidir (Dicle, 1980: 18; Drulovic, 1976: 67, 79, 81). Özyönetim 
şeklinde kurulan tesislerden en bilineni ve yaygını kooperatiflerdir. Uluslararası Kooperatif 
Birliği’nin tanımlamasına göre (International Cooperative Allience–ICA) kooperatifler, ortak 
ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol 
edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu 
özerk teşkilatlardır. Gerçi burada da kooperatiflerle diğer özyönetim kuruluşları arasında 
amaçlarına göre fark bulunduğunun altı çizilmelidir. Böylece,  kooperatiflerin amacı belirli 
grupların mal edinme ihtiyaçlarını karşılamak ve kârın eşit şekilde paylaşılması ise özyönetim daha 
geniş bir kavramdır ve üretimle sınırlanamaz (Yazıcı, 2008: 6; Harnecker, 2013: 1, 27-28, 34, 56, 65 
; Çetin, 2009: 37). 

Yönetime katılma düzeyine geldiğinde yönetime katılma gözetmen düzeyi, orta yönetim düzeyi 
ve üst yönetim düzeyi olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir. En çok görülen yönetime 
katılma şekli toplu sözleşmeler aracılığı ile gerçekleşen gözetmen düzeyidir, yasalarca korunma 
altına alınan ve daha az yaygınlık gören katılım şekli işçilerin üst yönetim kurulunda temsilci 
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bulundurmalarıdır (Dicle, 1980: 15). İşçilerin yönetime katılımında temsilcilik yönteminden 
bahsederken sendikaların rolünü göz ardı edemeyiz. Sendika, işçilerin ortak çıkar ve haklarını 
korumak için kurdukları ve çoğu ülkede anayasaca korunan örgütlenme şeklidir (Talas, 1975: 1; 
Öztürk, 2013: 270). Sendikaların işkolu, meslek ve genel olmak üzere üç kuruluş esası vardır. 
İşkoluna göre sendikalar, işçilerin mesleğine bakmaksızın çalıştıkları işyerinin ait olduğu işkoluna 
göre kurulmakta, meslek sendikaları çalışanların mesleğine dayanarak örgütlenmelerini 
sağlamakta ve genel sendikalar çalışanlar arasında işkolu ve meslek ayrımı yapmaksızın tüm 
işçileri kapsamaktadır (Demir, 2013: 21, 23; Koçak, 2012: 153). Endüstriyel demokrasi 
kapsamında yürütülen sendikacılık hareketi, başta işyerinde işçi muhalefetinin oluşturulması 
amaçlamaktaydı (Dicle, 1980: 36; Ekin, 1970: 11), fakat sonra tek muhalefet niteliğinden çıkarak 
işçilerin yönetime katılma kolu olarak değerlendirilmiştir (Poole ve diğerleri, 2001: 491). 
Gerçekten de endüstriyel demokrasinin başarılı bir şekilde uygulanması için işçi ve işveren 
arasında etkin iletişim kurulması zarureti vardır, böyle bir iletişimin tek sağlayıcısı ise sendikadır 
(Ünsal, 2006: 27). Kuşkusuz ki, sendikal faaliyetin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için toplu pazarlık 
veya sosyal diyalog mekanizmasının araç olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır (Sarıoğlu, 
2012: 95; Dereli, 2018: 145-146). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇO/ILO) tanımlamasına göre 
sosyal diyalog, hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında veya sadece işveren ve işçi temsilcileri 
arasında, ekonomik ve sosyal politikayı ilgilendiren ortak konularda yürütülen her türlü müzakere, 
danışma veya bilgi paylaşımıdır  (UÇO, 2013: 12). Ne var ki, sosyal diyalog da endüstriyel 
demokrasiye eşdeğer tutulan kavramlardan birisidir (Ünsal, 2006: 16). Böylece Endüstriyel 
demokrasi sosyal diyalog, toplu pazarlık, sendikacılık hareketi, yönetime katılma ve özyönetim gibi 
demokratikleşme ve işçilerin haklarını korumaya yönelik mekanizmaları kapsamaktadır ve bu 
kavramlar çoğu zaman bir birinin yerine geçmektedirler, ayrıca işçilerin yönetime katılmasının en 
etkin uygulanma şekli sendikalar yoluyla gerçekleşmektedir. 

Endüstriyel demokrasi ve bu bağlamda işçilerin yönetime katılması fikrinin ister ortaya çıkması, 
isterse de yürürlüğe girmesi konusunda sosyalist düşünce ve sosyalist ülkelerin rolü inkâr edilemez 
(Işığıçok, 2012: 29). 90-lı yılların evvelinden Sovyetler Birliği’nin dağılması ve diğer sosyalist bloğu 
ülkelerinin liberal politikalar izlemesi sosyalist devletlerde işçilerin yönetime katılmasını 
gözlemlemeği imkânsız kılmıştır. Bu açıdan günümüzde komünist ideolojisini halen sürdüren 
Küba’da (Batı Yarımküresinin tek sosyalist ülkesi) işçilerin yönetime katılmasını araştırmak 
bilimsel önem taşımaktadır. Nitekim Küba ister akademisyenler, isterse de politikacılar için her 
zaman ilgi çeken bir ülke olmuştur (Drulovic, 1976: 24; Майоров, 2017: 3).  

Küba Devleti Ve Tarihi İle İlgili Kısa Bilgi.  

Kristof Kolomb tarafından 1492 yılında keşif edilen Küba veya bir başka değişle “Özgürlük 
Adası” çoğu dünya güçleri için ilgi kaynağı oluşturmuştur. Fakat İspanyolların, İngiliz ve 
Amerikanların büyük sömürge planlarına rağmen ada işgalciler önünde diz çökmemiş ve kendi 
özgürlüğünü günümüze getire bilmiştir. Antil adalar (Büyük Antil) grubunun en büyük adası ve 
devleti, dünyanın ise 7. en büyük adası olan Küba, aynı isimli büyük ada dışında 1600’e yakın küçük 
ve “Gençlik Adası” Isla de la Juventud (eski Pinos adası) adasından oluşmaktadır. Ülkenin başkenti 
olan Havana dünyanın en büyük limanlarından biridir. Bunun yanı sıra 19.yüzyılın sonu 20.yüzyılın 
başında Küba dünyanın en büyük şeker üreticisi idi. (Майоров, 2017:  4; Hudson, 2001: 3, 11-12, 
17, 19, ). 

Küba tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin her zaman büyük etkileri vardır. Örneğin, 1808 
yılında Thomas Jeferson Küba’yı “Meksika Körfezinin anahtarı” olarak adlandırmıştır. 1898-1902 
yılları arasında Amerika’nın Küba’daki egemenliği sınırsızdı. Nihayetinde dünyada binlerce kişinin 
kalbinde yankılanan 1959 Küba devriminin nedenlerinden en başta geleni A.B.D’nin Batista 
devletini desteklemesi ve Amerika oligarşisinin Küba’yı kendi eğlence mekânına dönüştürmesi 
olmuştur. Arjantinli hekim Ernesto ‘Che’ Guevarra da dahil olmak üzere Fidel Kastro destekçilerinin 
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1959 devriminden sonra 1960’lı yıllardan itibaren ülke Sovyetler Birliğinin de desteği ile sosyalist 
politika izlemiştir (Майоров, 2017: 3; Hudson, 2001: 5, 24, 29-34, 49, 60, 62; Slee, 2008: 4-5). 

Komünist Küba’nın yaranması ve sosyal reformların gerçekleşmesi Fidel Kastro’nun adı ile bağlı 
olsa da devletin refah politikaları izleme çabaları Dr.Ramón Grau San Martin’in 1944-1948 
yıllarında cumhurbaşkanı döneminden başlamıştır. Örneğin Grau yine Amerika desteği ile Küba 
Cumhurbaşkanı olan Machado’nun devrilmesinden sonra 1933-1934 yılları arasında geçici 
başkanlık döneminde 8 saatlik iş süresi vb. uygulamalarla işçilerin durumunu iyileştiren ve “yüzde 
elli yasası” olarak da bilinen İşçi Kararnamesini kabul etmiştir. Hatta sonraları ülkeyi uçuruma 
götüren Batista’nın 1940 yılında devlet başkanı olduğu dönemde işçilere birleşme izni verilmiştir. 
Bunun sonucunda Küba İşçiler Federasyonu olarak da bilinen Küba İşçiler Merkezi (Central de 
Trabajadores de Cuba – CTC) yaranmıştır (Hudson, 2001: 46-47, 50; Slee, 2008: 7; Floren-Romero 
ve Grant, 2017: 3).  

Küba’da devrimi sonrası ekonominin kalkınması, işçi sınıfının güçlenmesi ve sosyalist ideoloji 
bağlantısında ekonomik ve hukuki sistemin kurulmasında 1959-1965 yıllarında Küba devletinde 
görevlendirilen (Endüstri Departmanı Yönetmeni, Milli Banka Başkanı, Endüstri Bakanı) Ernesto 
Ché Guevarra’nın oldukça büyük rolü vardır.  Kastro’nun devletin başına gelmesinden hemen sonra 
Ché Guevarra içinde Yugoslavya’nın da bulunduğu 11 ülkeye sefere gönderilmiştir. Yugoslavya’da 
Ché’nin dikkatini uygulanmakta olan özyönetim sistemi çekmişti ve ilk raporlarında böyle bir 
yönetim şeklinin gerçek Marksizm olduğunu gösteren Ché, son, 3’cü raporunda Yugoslavya’yı 
“sosyalist dağılımına sahip yönetsel kapitalizm” sistemi olarak değerlendirmiştir  (Yaffe, 2014: 8, 
58-61, 71, 87, 167; Slee, 2008: 10, 13, 25; Floren-Romero ve Grant, 2017: 4). 

Küba her alanda Sovyetler Birliği’nin desteği ve patronajı altındaydı ve bir yandan 90’lı yıllarda 
en büyük Komünist Devi olan Sovyetler Birliği’nin çökmesi, öte yandan da Amerika Birleşik 
Devletleri’nin uyguladığı ekonomik ambargo ülkeyi büyük bir ekonomik krize sürükledi ve Küba 
için “Özel Dönem” başladı. Krizle başa çıkmak için 1992 yılından itibaren komünist devrimi 
döneminde yasaklanan küçük ve orta işletmeciliğe yeşil ışık yakıldı. 2011 yılında iktidara gelen 
Fidel Kastro’nun kardeşi Raul Kastro bir sıra reform gerçekleştirdi ve A.B.D.ile daha ılımlı bir 
diyalog başlatılmış oldu. Bu değişiklikleri çoğu politikacı ve araştırmacıların Küba’nın liberalleşme 
yolunda attığı adımlar olarak değerlendiriyor fakat gözlemlenen politik kurs Çin sosyalizminin 
uygulanmasına delalet verir. Hatta bazı araştırmacılar Küba’da gerçekleşen değişiklikleri 70’li 
yılların Yugoslavyada uygulanan “pazar sosyalizmi” modeli ile de kıyaslamaktadırlar (Yaffe, 2014: 
40; Hudson, 2001: 85-86; Boillat ve diğerleri, 2012: 603; Willson, 5011: 1-2, 18; Майоров, 2017: 
61, 63; Centento, 2017: 100, 10; Floren-Romero ve Grant, 2017: 4).  

Küba’da çalışan hakları ve işçilerin yönetime katılması. 

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hukukçular Birliği (National Lawyers Guild – NLG) Heyetinin 
2002 yılında Küba’da sendikalar, iş hukuku avukatları, tarafsızlar ve işçilerle gerçekleştirdiği görüş 
sonucunda yayımladığı rapora göre Küba’da sendikalara ve bizzat işçiler tarafından gerçekleşen 
yüksek derecede yönetime katılım var. Bu katılım nihayetinde işçilerin demokratik biçimde 
kendilerini ilgilendiren her konuda fikir sahibi olma ve karar verme hakkı vardır: 

“…Küba’da demokrasi, en azından kavramsal olarak, siyasi temsilcilerin seçilmesinin 
ötesinde, işçilerin, onların günlük yaşamını ilgilendiren en temel konulardan tut, en üst 
düzey politika yapma seviyesine kadar uzamaktadır… 

…Yaklaşık  %97 il %98 arası tüm Kübalı işçiler ülkede bulunan 90 sendikadan birisinin 
üyesidirler. İşçiler doğrudan yerel sendika temsilcilerini ve her beş yılda bir yapılan 
ulusal sendikalar Kongresi temsilcilerini seçiyorlar. Aidatlar işçilerin maaşından 
kesilmez. İşçiler aidatlarını gönüllülük esasında yerel sendika yetkilisine aylık olarak 
öderler. Sendikalar ve Küba İşçi Merkezi (CTC) maddi olarak devletten ve Komünist 



  
  

155 
 

Partisinden bağımsızdırlar. Küba’nın “özel döneme” verdiği en büyük tepkilerden biri, 
ekonomik karar vermenin işletme düzeyinde yerelleştirilmesi olmuştur. Örneğin, işçi 
katılımının kurumsallaşması yollarından biri işyerinde Ekonomik Verimlilik 
Meclislerinin gerçekleştirilmesidir. Bunlar aylık olarak yapılmaktadır. Bu 
toplantılarda, işletme yönetimi (yönetici) işçilere tesisin ekonomik yönetimi ile ilgili 
muhasebe yapmak zorundadır ve işçiler sorun ve şikâyetleri dile getirmektedirler. 
Yönetim soruları cevaplamakla veya çözümleyici önlem almakla sorumludur.  

… İşçilerin katılımı aynı zamanda politika yapma düzeyinde kurumsallaştırılmıştır. 
Örneğin, 1996 tarihli CTC Kongresi'ne hazırlanırken, özel dönem kriziyle başa 
çıkmakla ilgili teklifleri değerlendirmek üzere toplantılara iki milyondan fazla işçi 
katılmıştı. Krizin aşılması ile ilgili olarak çalışanlardan 167.000'den fazla öneri 
alınmıştı. 

… Bununla birlikte, ulusal olarak işçilerin % 98'i sendika üyesidir, ancak sendika, kendi 
üyesi olmayan işçileri de temsil etmektedir1 (NLG, 2002: 4-6, 15). 

Yukarıda açıklanan raporda “işletme” olarak belirtilen tesis daha çok Küba’da özyönetim şekli 
olarak bilinen kooperatifleri hatırlatıyor. 2010 yılında Küba’da gerçekleşen 6.Komünist Partisi 
Kongresinin “Ekonomik Ve Sosyal Politika İlkeleri” Taslağı’nda kamu dışı istihdamın en önemli kolu 
olarak kooperatifler gösterilmiştir. Kooperatif düşüncesi devrim öncesi Küba’da mevcut olsa da 
(1940 Ana Yasası), bununla ilgili her hangi bir uygulama veya özel yasa yoktu. Devrim sonrası 1959 
yılından itibaren kurulan ilk kooperatifler tarımsal birleşmeler (asociaciones campesinas) idi.  
Tarım kooperatifleri hem 1970 tarım reformu, hem de 1990’lı yıllarda bazı toprakların dağıtılması 
sonucunda daha da güçlenmiştir ve bu kooperatif şekli Küba’da en yaygın ve başta gelendir  
(Harnecker, 2013, 1, 279, 280, 291 ). 

Campbell’e göre ise Küba’da işçilerin karar verme sürecine ve ekonomik planlamaya katılımı, 
özellikle eski sisteme göre (90’lı yıllara kadar) daha çok teorik karakter taşımaktaydı. Yeni 
kurumsal sistemde gerçekleşen katılım biçimlerini yüksek değerlendiren Campbell, onların bir 
sosyalist ideolojisine dayalı katılım olmadığının altını çizer ve planlamanın önceye göre daha çok 
yerelleşmiş olmasını önerir  (Campbell, 2004: 6, 8-9).  Burada belirtmek gerekir ki, “özel dönem”le 
başa çıkma sürecinde uygulanmaya başlanan desantralizasyon ve tarım dışı kooperatif örneğinde 
özyönetim gerçekten de yeni uygulanmaya konulmuştur. Bazı eleştiriciler kooperatifler, onların 
“kapitalist tohumu septikleri”ni düşündüklerinden dolayı kuşkuyla yaklaşmaktadırlar. Oysa 
kooperatifler sosyalist yapıyı güçlendirmeye yönelik etkili silah olarak da değerlendirilebilir 
(Harnecker, 2013, 1, 7, 299).   

Küba Anayasası’nın 88.maddesine göre yasaların teklif edilmesi Anayasa’da sıralanan diğer 
kurumların yanı sıra sendikaların da sorumluluğundadır, bu ise işçilerin tek işyerinde değil, makro 
düzeyde devletin siyasi ve politik sisteminde söz sahibi olmasını kanıtlamaktadır (Cuba’s 
Constitution, 1976: m.88; Tale ve Boggs, 2013: 6). Başka değişle sendikalar Küba’nın politik 
arenasında önemli aktör olarak çıkış etmekte ve büyük rol taşımaktadırlar (Floren-Romero ve 
Grant, 2017: 15). 

SONUÇ 

Gerçekleşmiş olan çalışmanın sonucunda elde olunan bulgulara göre verilmiş araştırma 
sorularını yanıt bulunmuştur.  

 Küba’da işçiler yönetime demokratik bir şekilde katılabiliyorlar mı? 

Bu soruya bir manalı olarak olumlu yanıt verilebilir. Şöyle ki, NLG Heyetinin yukarıda açıklanan 
raporuna göre Kübalı işçiler işyeri düzeyinde günlük yaşamını ilgilendiren en temel konulardan 

                                                             
1  Gayri resmi çeviri. 
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başlayarak en üst düzey politika yapma seviyesine kadar karar verme sürecine etkin bir şekilde 
katılmaktadırlar.  

 Küba’da işçiler yönetime katılıyorlarsa bu ne şekilde gerçekleşmektedir? 

Küba’da işçiler yönetime bireysel, temsilciler, sendika ve kooperatifler vasıtasıyla katılıyorlar 

Bu çalışmanın sonucunda Küba Cumhuriyetinde tarih boyunca yaşadığı birçok olumsuzluklara 
ve günümüzde atlatmaya çalıştığı geçiş dönemine rağmen işçilerin haklarının korunduğu ve 
yönetimde demokratik bir şekilde karar verme haklarının sağlanmasıyla yönetime katılmalarının 
teşvik edildiği sonucuna gelinebilir. 
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1999 Marmara (Gölcük) Depremi Sonrası Yerel Yönetimlerde Afet (Deprem) 

Politikasının Gelişimi: Yalova İli Örneği 
Salih BATAL1 

Kubilay ÇAKICI2 
Özet  
Tarihsel süreç içerisinde deprem olgusu, insanların ekonomik, siyasal ve toplumsal yapılarını 

etkilemiştir. 20. yüzyıla kadar insanlık afetlere karşı etkili önlemler geliştirememiştir. Bunun 
neticesinde önemli can ve mal kayıpları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 1939 yılı Erzincan 
depreminden sonra en çok ölümle sonuçlanan afet Marmara depremi olmuştur. Yalova’da 
belediyeler ve diğer kamu kurumlarının deprem afetine yönelik politika geliştirmeye başlaması 
1999 yılı sonrasındaki kayıplar neticesinde hızlanmıştır. Bu nedenle çalışmanın konusunu, 
Yalova’da AFAD, yerel yönetimlerin ve ulusal aktörlerin deprem afetine yönelik politikaları ve 
faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 1999 Marmara depreminden sonra Yalova’da 
yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerinin afet politikasının gelişimine 
katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yalova’da deprem politikası ve uygulamalarının 
gelişimine yönelik 2014-2021 yılları arasındaki pratiklere yer verilmesi ve bu doğrultuda 
depreme karşı direncin gelişmesinde güçlü ve zayıf yönlerin tespitinin yapılması çalışmanın 
önemini göstermektedir. Çalışmada nitel ve nicel bir takım veriler toplanmış, derlenen veriler, 
deprem politikasının gelişimine yönelik bulgulara ulaşmak amacıyla içerik analizi metoduyla 
incelenmiştir. Böylece 2014-2021 yılları arasında Yalova örneğinde AFAD ve yerel yönetimlerin 
deprem politikasının geliştirilmesine yönelik önemli pratikler ortaya koyduğu ancak afet 
yönetiminde halen eksik yönlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Deprem, Marmara Depremi, Yerel Yönetimler 

Development of Disaster (Earthquake) Policy in Local Governments 
After the 1999 Marmara (Gölcük) Earthquake: The Case of Yalova 

Abstract 
In the historical process, the earthquake phenomenon has affected people's economic, political 

and social structures. Until the 20th century, humanity could not develop effective measures 
against disasters. As a result, significant loss of life and property occurred. After the 1939 Erzincan 
earthquake in Turkey, the disaster that resulted in the most deaths was the Marmara earthquake. 
In Yalova, municipalities and other public institutions started to develop policies for earthquake 
disasters, which accelerated as a result of the losses after 1999. For this reason, the subject of the 
study is the policies and activities of AFAD in Yalova, local governments and national actors for 
earthquake disaster. In this context, the study aims to reveal the contributions of the activities of 
local governments and other public institutions to the development of disaster policy in Yalova 
after the 1999 Marmara earthquake. Including the practices for the development of earthquake 
policy and practices in Yalova between the years 2014-2021 and determining the strengths and 
weaknesses in the development of earthquake resistance in this direction show the importance of 
the study. In the study, a number of qualitative and quantitative data were collected, and the 
collected data were analyzed by content analysis method in order to reach the findings on the 
development of earthquake policy. Thus, it has been concluded that AFAD and local governments 
have put forward important practices for the development of earthquake policy between the years 
2014-2021 in the case of Yalova, but there are still deficiencies in disaster management. 

Keywords: Disaster, Disaster Management, Earthquake, Marmara Earthquake, Local 
Governments 
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1. Giriş 

Doğal afetler içinde yer alan deprem olgusu ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarda 
değişimleri beraberinde getirmektedir. İnsanların yaşam alanlarının dönüştürülmesinde önemli 
etkileri olan depremlerin afet haline gelmemesine yönelik günümüzde çözümlerin çeşitlendiği ve 
interdisipliner bir hâle geldiği görülmektedir.  

Türkiye’de 1999 Marmara Depremiyle birlikte afet yönetimi yaklaşımında da önemli değişimler 
yaşanmıştır. Afet sonrası yara sarma yaklaşımı yerine afet döngüsü içinde yer alan hazırlık ve 
müdahale evrelerine yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Bu doğrultuda 2009 yılında Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Böylece merkezi yönetimin deprem politikasına 
yönelik faaliyetleri tek çatı altında toplanmıştır. Ayrıca AFAD tarafından yerel ve ulusal ölçekte 
birçok afet yönetim politika belgesi hazırlanmış, söz konusu belgeler içinde yerel yönetimlere de 
yer verilmiştir.  

Yerel yönetimlerin, afet planlamasından kentsel dönüşüme, itfaiye hizmetlerinden altyapı 
hizmetlerine kadar birçok noktada görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Yerel yönetimler bu 
görev ve sorumlulukları yerine getirirken afet politikasına yönelik olarak özellikle hazırlık ve 
müdahale safhalarını da içeren birtakım faaliyetlerde bulunmaktadır. Çalışmada bu doğrultuda 
Yalova Belediyesi ve Yalova İl Özel İdaresi’nin 2014-2021 yılları arasındaki deprem politikasına 
yönelik faaliyetleri irdelenmiştir.  

Çalışmanın birinci kısmında afet yönetimi kavramı ve deprem olgusu kavramsal çerçeveden ele 
alınmaktadır. Sonraki kısımda ise yerel yönetim kavramına değinildikten sonra Türkiye’de yerel 
yönetimler ve deprem politikası arasındaki ilişki mevzuat temelli değerlendirilmektedir. Üçüncü 
kısımda ise 1999 Marmara Depreminin yıkıcılığının yoğun olarak hissedildiği Yalova’da 2014-2021 
yılları arasında yerel yönetimlerin ve Yalova AFAD İl Müdürlüğü’nün deprem afetine yönelik 
faaliyetleri, kurumsal raporlar ve bültenler kapsamındaki verilerle desteklenmektedir. 

2. Afet Yönetimi ve Deprem 

Afet interdisipliner bir olgu olduğundan farklı kurum ve disiplinler tarafından ele alınan bir 
kavramdır. Etimolojik açıdan Arapça kökenli olan afet kavramı, “bela, felaket, salgın hastalık” 
anlamına gelmektedir (Nişanyan Sözlük, 2022). Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre afet “çeşitli doğa 
olaylarının sebep olduğu yıkım” olarak (Türk Dil Kurumu, 2022), Merriam-Webster sözlüğünde ise 
afet “büyük hasar, kayıp veya yıkım getiren ani felaket olayı” biçiminde tanımlanmaktadır (Merriam-
Webster, 2022). Özdikmen (2014) daha kapsayıcı bir tanımlama yaparak afet olgusunu; insanların 
fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar yaşadığı bunun sonucunda ise günlük faaliyetlerinin olumsuz 
yönde etkilendiği doğal ve beşeri kaynaklı olaylar olarak tanımlamaktadır. Ayrıca her olay afet 
olarak nitelendirilmemektedir. Nitekim Özdikmen’e (2014) göre bir olayın afet olabilmesi için 
“insanları veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkili biçimle etkileyecek kadar büyük 
olmalıdır”. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, (IFCR- International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies) insanların kendi imkânları ile başa çıkamayacağı ve 
günlük yaşamda karşılaşılan ciddi aksaklıkları afet olarak tanımlamaktadır. Federasyona göre 
afetler doğal, insan ve teknolojik kaynaklı olabileceği gibi savunmasızlığa yol açabilecek çeşitli 
etkenlerden ortaya çıkabilmektedir (IFRC, t.y.). Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR- 
United Nations Office For Disaster Risk Reduction) ise benzer bir tanımlama yaparak, zayıflık ve 
kapasite eksikliği gibi durumlarda toplumsal işleyişteki bozulmalara yol açan ekonomik ve hayati 
kayıplarla sonuçlanan olayları afet olarak nitelendirmektedir (UNDRR, t.y.). AFAD için afet 
“Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme 
kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet bir olayın kendisi değil, 
doğurduğu sonuçtur”. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere afet yalnızca binaların yıkılması veya fiziki 
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çevre üzerinde negatif sonuçlar doğuran olaylar değildir. Bu olayların neticesinde ortaya çıkan ve 
toplumsal durumu olumsuz etkileyen her türlü olay afet olarak nitelendirilmektedir (AFAD, 2018a, 
s. 60). Bu tanımlardan da anlaşılacağı deprem, sel, volkanik patlama gibi olguların afet olarak 
nitelendirilebilmesi için sonucunun insan yaşamını etkilemesi, hayatın olağan akışını yoğun bir 
şekilde etkilemesi veya engellemesi gerekmektedir. 

Afetler temelde doğal (deprem, sel, volkanik patlama, fırtına vb.) ve insan kaynaklı (nükleer 
kazalar, endüstriyel kazalar, göç vb.) afetler olarak iki kategoriye ayrılabilmektedir (AFAD, t.y.-a). 
Akdur (2000, s. 26)’a göre afetler her ne kadar kaynaklarına göre sınıflandırılabilse de bir olgunun 
doğal afet olarak nitelendirilmesi insanların söz konusu duruma karşı hazırlıksız olması veya 
gerekli önlemleri almaması nedeniyle yapay unsurla birleşebilmektedir. Buradan hareketle doğal 
afet tanımı yapılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. 

Carr sosyolojik bir bakış açısıyla afeti yalnızca deprem dayanıklılığı veya sel gibi olgular 
ekseninde değil kültürel çöküşü de dâhil ederek yorumlamaktadır (Carr, 1932, s. 211). Perry’e 
(2007, ss. 14-15) göre afetler üzerinde sosyal bilimciler afet esnasında ve hemen sonrasında 
yönetim aşamasında, insan odaklı bakış sosyologlar ve psikologlar tarafından afet sonrasında, afet 
önleme ve risk azaltma çalışmaları ise daha çok fen bilimciler tarafından afet öncesinde ele 
alınmaktadır.  

Afet yönetimi, afet öncesinde, afet anında ve sonrasında (Demirci ve Karakuyu, 2004, ss. 71-73), 
can ve mal kayıplarını asgari düzeye çekebilmek, afetin etkilerini azaltmak ve hayatın yeniden 
normal akışını sağlamaya yönelik çeşitli aşamalarda oluşturulan politikalar, yönetsel süreçler ve 
faaliyetler bütünüdür. Afet yönetimi, önleme, hazırlanma, karşılık verme, etkileri azaltma ve 
yeniden iyileştirme gibi evreleri kapsamaktadır (Köseoğlu, 2015, ss. 15-16). Risk yönetimi ve afet 
yönetimi birbiriyle ilişkili kavramlardır. Risk yönetiminde afet yönetiminden farklı olarak olgunun 
ortaya çıkmasından önce tehditleri görebilmek ve buna karşılık önleme, zarar azaltma ve hasar 
tahmininde bulunma ön plana çıkmaktadır. Afet yönetiminde ise olgu ortaya çıktıktan sonraki 
faaliyetler ele alınmaktadır (Genç, 2021, ss. 17-20).  

Türkiye’de afet yönetim süreçleri zaman içinde edinilen bilgi ve tecrübelerle çeşitli evrelerden 
geçerek günümüzdeki şekline evrilmiştir. Cumhuriyetin ilanından itibaren meydana gelen 
afetlerde daha çok afet esnasında müdahale ve sonrasında yeniden inşa/iyileştirme ağırlıklı bir 
yönetim anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca çok aktörlü bir afet yönetim sisteminden 
bahsedilmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan 1999 Marmara Depremi ise önemli dönüm 
noktalarından birisini oluşturmaktadır. Bu deprem felaketinin akabinde afet yönetim sistemi 
gözden geçirilmiş ve afet önleme, zarar azaltma, müdahale ve afet sonrasında iyileştirme gibi 
evreleri içine alan, paydaşların entegrasyonunu sağlayan “bütünleşik afet yönetimi” yaklaşımı 
benimsenmiştir (Şekil 1) (AFAD, 2018a, ss. 16-20). AFAD sözlüğünde söz konusu kavram; “Afetlerle 
baş edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için tüm tehlikeleri dikkate alan, afet 
yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında yapılması 
gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm güç ve kaynaklarını kullanarak 
gerçekleştirebilen bir yönetim süreci; entegre afet yönetimi” biçiminde tanımlanmaktadır (AFAD, 
2018a, s. 60). Kadıoğlu’na göre (2008, ss. 2-4) bütünleşik afet yönetim sisteminde paydaşların 
katılımı oldukça önemlidir. Bahsi geçen önemli aktörler arasında; sivil toplum, merkezi yönetim, 
taşra teşkilatı, özel sektör, uluslararası kaynaklar ve yerel yönetimler yer almaktadır. 
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Şekil 1: Bütünleşik Afet Yönetim Süreci 

Kaynak: (AFAD, 2018a, s. 29) 

Literatürde doğal afet olarak sınıflandırılan deprem, “Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp 
yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer 
sarsıntısı, hareket, zelzele” olarak tanımlanmaktadır (“Türk Dil Kurumu”, 2022). Bir başka tanıma 
göre deprem, yer kabuğundaki enerjinin beklenmeden ortaya çıkması sonucu oluşan yeryüzü 
sarsıntısıdır (Özdikmen, 2014, s. 24). Türkiye’de yaşanan toplam afetler içinde %60’lık can kaybı 
payı depremlere aittir. Can ve mal kayıpları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de en çok 
kayıp depremlerde yaşanmaktadır. Türkiye aktif deprem kuşağında yer almaktadır. Ortalama 5 
yılda 1 büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremler meydana gelmektedir (AFAD, 2018a, ss. 
42-43). Ancak depremlerin afete dönüşmesindeki temel dinamik, sosyal yaşamı önemli şekilde 
etkilemesi, maddi kayıplara ve ölümlere neden olmasıdır. Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımının 
amacı, risk yönetimi yaklaşımıyla, afet öncesinde ve esnasında etkili politikalar geliştirerek deprem 
olgusunun afete dönüşme riskini minimize etmek veya bu riski tamamen ortadan kaldırmaktır.  

3. Yerel Yönetimler ve Deprem Politikası 

Yerel yönetimler, 1982 Anayasasının 127. maddesinde mahalli idareler başlığında 
incelenmektedir. İlgili maddeye göre “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2017, md.127). Söz konusu tanımda bahsedilen “mahalli müşterek” ifadesinden anlaşılacağı üzere 
yerel yönetimler; mahalli ve ortak ihtiyaçların sunulmasında başat aktörlerdir. Anayasa’da her ne 
kadar köyler de bu kapsamda değerlendirilmiş olsa da köy tüzel kişilikleri mali ve idari özerklik 
açısından belediye ve il özel idare yönetimlerine kıyasla güçsüz durumdadır.  

Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımının paydaşları arasında yerel yönetimler de yer almaktadır. 
Depreme karşı alınacak risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin 
tamamında yerel yönetimlerin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Depremler de diğer afetlere 
benzer şekilde yerel halkı etkilemektedir. Unutulmamalıdır ki her afet yerel ölçekte başlamaktadır. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini, şehir yönetimindeki politikalarını, afete 
yönelik tedbirlerini, afet sonrası stratejik yaklaşımlarını ve işbirliklerini bu düzlemde 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Yeşildal, 2020, ss. 92-94). 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 
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sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile verilen görevler dışında, 
diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği de deprem politikası geliştirilmesinde yerel yönetimleri 
önemli bir pozisyona sevk etmektedir. 

Gerdan’a (2019, ss. 269-270) göre afet yönetiminde en önemli aşamalardan biri hazırlık 
sürecidir. Yerel yönetimler diğer afetlere benzer şekilde depremlere karşı afet planlaması yaparak, 
hazırlık ve risk azaltımı evresinde; bilgi ve iletişim teknolojileri imkânlarının geliştirilmesi, insan 
kaynağı oluşturulması ve görevlendirilmesi, yapı stoğunun güçlendirilmesi ve denetimi, kentsel 
dönüşüm ve imar uygulamaları, kurumsal yetki ve görev paylaşımı, donanımların temini, tadili ve 
modernizasyonu gibi oldukça çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. 

Nüfusu 5.000 ve üzerinde yer alan ayrıca il ve ilçe merkezlerinde kanunla belediye 
kurulmaktadır. Türkiye’de toplam 1391 belediye bulunmaktadır (“E-İçişleri Projesi”, t.y.). 
Belediyeler, hizmet çeşitliliği, kapsamı ve alanı açısından en etkili yerel yönetim birimidir ve belde 
halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişilikleridir (5393 Sayılı 
Belediye Kanunu, 2004). Anayasa’nın 127. Maddesinde yer alan belediyelerin karar organı 
meclisleri ve yürütme organı belediye başkanları seçimle işbaşına gelmektedir.  

Mevzuat taramasında yerel yönetimlere doğrudan afetle ilgili yetki, görev ve sorumluluklar 
verildiği gibi afete neden olabilecek tedbirlere de yer verildiği görülmektedir. 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nda acil durum planlaması başlıklı 53. Madde belediyeye; “yangın, sanayi kazaları, deprem 
ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla…”  afet ve acil 
durum planı hazırlanmasını ve kurumsal kaynakların buna göre şekillendirilmesini 
emretmektedir. Mezkûr maddenin 2. fıkrasında ise acil durum planlaması yapılırken şehirdeki 
paydaşların görüşlerine başvurulacağına değinilmiştir. Ayrıca halkın eğitimi için paydaşlardan 
destek alınabileceği de vurgulanmaktadır. Mahalli afetler dışında da belediyelerin yangın ve doğal 
afetlere yardım edebileceğine de yer verilmektedir. Aynı Kanunun 14. maddesinde afetlere yönelik 
belediyenin görev ve sorumlulukları yer almaktadır. Bu maddeye göre belediye; itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, konut, sosyal hizmet ve yardım, 
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmaya veya yaptırmaya haizdir. Ayrıca her türlü 
sağlık tesisini açma ve işletme yetkisi de belediyelere tanınmıştır. Kent tarihinin korunması 
maksadıyla önemli mekânların işlevlerinin korunmasına yönelik bakım ve onarım hizmeti 
sunabileceği gibi gerektiğinde aslına uygun olarak yeniden inşa edebilmektedir. Belediyeler ayrıca 
içme suyu sağlamak ve atık su bertarafı konusunda yetkiye sahiptir (15/e). Katı atıkların 
toplanması, ayrıştırılması, geri kazanım ve bertarafı ile ilgili tüm yetki ve imtiyaz hakları 
belediyelere bırakılmıştır (15/g). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24/2. Maddesinde yer alan 
ihtisas komisyonları başlığında nüfusu 10.000’i geçen tüm belediyelerin imar komisyonu kurması 
zorunlu hale gelmiştir. İmar komisyonları depremlerin afete dönüşmemesinde önemli misyona 
sahiptir. Kanun aynı zamanda belediye başkanlarına da belde halkının “huzur, esenlik, sağlık ve 
mutluluğunu” sağlamak için önlem alma sorumluluğu yüklemiştir. Mezkûr Kanunda belediyelerin 
konut üretebileceği veya afetzedelere arsa tahsisi yapabileceği görülmektedir (Md.69). 
Belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan etme yetkisi 73. Madde kapsamında 
değerlendirilmektedir. Burada depreme karşı yeniden inşa, restorasyon gibi faaliyetlerle kentsel 
direncin artırılması hedeflenmektedir. Merkezi yönetim kuruluşlarına ait ayni ihtiyaçları 
karşılayabileceği gibi geçici görevlendirme ile personel veya araç tahsis edebilir (75/b). Aynı 
maddeye eklenen fıkra ile afete maruz kalan yerleşim yerlerinde vali veya belediye başkanı 
aksayan hizmetlerin başka bir belediye tarafından karşılanmasını isteyebilir. Bu istek belediye 
meclis kararına gerek olmaksızın içişleri bakanı izniyle yerine getirilebilir. 77. Madde gönüllü 
katılımla alakalıdır. Belediyeler gönüllü itfaiyecilik hizmeti sunabileceği gibi afet bilinci 
oluşturulmasında veya afet ortaya çıktıktan sonra arama kurtarma faaliyetlerine yönelik gönüllü 
ekipler kurabilmektedir.  
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Büyükşehir belediyeleri nüfusu 750.000 ve üzerinde olan yerlerde kurulmaktadır (5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2004). Metropol olarak adlandırılan bu alanların afete karşı daha 
dirençli olması elzemdir. Bu bağlamda ilgili kanunda çeşitli hükümlere yer verilmiştir. Özellikle 
yapılaşmaya yönelik olarak 1/5.000 ve 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planı yapımı 
yetkisi büyükşehir belediye (BŞB) tüzel kişiliklerine bırakılmıştır. Ayrıca ilçe belediyelerinin 
uygulama imar planı değişiklikleri, parselasyon çalışmalarını, imar ıslah planlarını aynen veya 
değiştirerek kabul etme yetkisine de sahiptir (7/b). BŞB yönetimleri ulaşım planlarının 
hazırlanmasında yetkilidir (7/f). Afet esnasında ve sonrasında ulaşım can kayıplarının önüne 
geçilmesi için önemlidir. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması zarar azaltma, hazırlık, 
müdahale ve yeniden iyileştirme süreçlerinin her birinde faydalı sonuçlar doğurabilecektir. BŞB 
sağlıkla ilgili bina ve tesisler yapmakla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların bakım ve 
onarımını gerçekleştirmekle ve malzeme desteği sağlamakla görevlidir (7/n). Su ve kanalizasyon 
hizmeti sunmak (7/r), defin ve mezarlık faaliyetleri (7/s) gerçekleştirmek BŞB yönetiminin 
sorumluluğundadır. 5393 sayılı Kanundakine benzer bir şekilde, görevli olduğu il sınırları içindeki 
planlara uygun olarak afet planlaması ve diğer tüm hazırlıkları yapmak, farklı afet bölgelerine 
destek sağlamak, büyükşehir ölçeğinde itfaiye ve acil yardım hizmetini sağlamak, patlayıcı ve yanıcı 
madde üretim ve ürün depolarının yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve 
sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını afetlere karşı önlemlere yönelik denetimler yapmak, bu 
konuda izin ve ruhsat vermek yetkisi dahilindedir (7/u). Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık 
üniteleri gibi tesisleri hizmete sunmakla görevlidir (7/v). Ayrıca afet riski taşıyan binaların 
tahliyesinde ve yıkımında ilçe belediyeleri tarafından sunulan taleplerde her türden destek 
sağlamak sorumluluğundadır. 775 sayılı gecekondu bölgeleri konusunda belediyelere verilen 
alanların ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak BŞB yetkisi kapsamındadır. İlçe belediyelerinin imar 
açısından denetiminde BŞB yetkilidir. Bu durum bütünleşik afet yönetiminin depremlere karşı 
zarar azaltımı evresinde belediye yönetimlerine düşen kritik görevlerden birisidir. BŞB 
meclislerinde afet politikası geliştirilmesine yönelik imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, ulaşım 
komisyonları kurulması zorunludur (Md. 15).  

İl halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 1982 Anayasasında yerel 
yönetim birimi olarak ele alınan İl Özel İdareleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde 
yönetilmektedir. Belediye yönetimlerinden farklı olarak yürütme organı merkezi yönetimin taşra 
teşkilatının başında yer alan validir. Büyükşehir belediyeleri dışında kalan illerde (51 il), il özel 
idareleri bulunmaktadır.  

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu, 5393 ve 5216 sayılı Kanunlara benzer şekilde il özel idarelerine 
afet konusunda çeşitli yetkiler vermektedir.  İl özel idarelerinin görev ve sorumluluklarını 
belirleyen md 6/1. Maddenin b fıkrasına göre belediye sınırları dışarısında acil yardım, kurtarma, 
imar ve yol işleri gibi deprem afetine yönelik faaliyetleri idare yapmakla yükümlüdür.  

İl çevre düzeni planını büyükşehir belediyesi dışındaki yerlerde valinin koordinasyonunda il 
belediyesi ve il özel idaresi müştereken hazırlamaktadır (Md. 6). Belediyelerde olduğu gibi il özel 
idarelerinin karar organı olan il genel meclislerinde de ihtisas komisyonları yer almaktadır. 
Afetlerle ilişkili olarak imar ve bayındırlık komisyonunun kurulması kanuni zorunluluk olarak 
tanımlanmıştır (Md. 16). Valinin görevleri arasında yer alan “il halkının huzur, esenlik, sağlık ve 
mutluluğu için gereken önlemleri almak” ibaresi afet meydana gelmeden alınacak önlemleri de 
kapsamaktadır (Md. 30/m). İl özel idareleri de belediyeler gibi sağlık ve eğitim konularında gönüllü 
katılımı teşvik edebilmektedir. Afet eğitimleri ve gönüllüleri bu bağlamda değerlendirilebilmek 
mümkündür (Md. 65). Yangın, deprem ve diğer afetlere karşı zararı azaltmak veya korumak 
maksadıyla planlama yapmak, ekip ve donanım hazırlamakla görevlidir. Ayrıca planlama 
yapılırken, halkın planlar konusunda eğitimi için paydaşların katılımı vurgulanmaktadır. Diğer 
yerel yönetim birimlerine benzer şekilde hizmet alanı dışında afet meydana geldiği takdirde bu 
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bölgelere gerekli yardım sağlanabilmektedir (Md. 69). Belediyelerden farklı olarak il özel 
idarelerinin giderleri arasında doğal afet giderleri de yer almaktadır (Md. 43). Buradan hareketle il 
özel idarelerinin yerel afetlere karşı kanuni pay ayırabildiği bu özelliğiyle farklı bir noktada 
bulunduğunu söylemek mümkündür. 

AFAD 2009 yılında Başbakanlık, İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma, 
Afet İşleri ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüklerinin kapatılarak afetler konusunda 
yetkilerin tek bir kuruluşta toplanması maksadıyla Başbakanlık’a bağlı olarak kurulmuştur. 15 
Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD,  İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı hale getirilmiştir (AFAD, t.y.-b).   

AFAD’ın misyonu Türkiye’de her türlü afete karşı, risk azaltma, hazırlanma, müdahale ve 
yeniden iyileştirme çalışmaları yürütmektir. 1999 Marmara Depreminden sonra yara sarma 
politikalarının yerine risk yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir. AFAD tarafından 2010 yılında 
“Deprem Stratejisi Geliştirme Çalışması” başlatılmış ve çalışmalar neticesinde 2012-2023 yıllarını 
kapsayan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023” (UDSEP 2023) hazırlanmıştır. Söz 
konusu politika belgesinde AFAD il müdürlükleri ile yerel yönetim birimlerine çeşitli sorumluluklar 
verilmektedir. USDEP özellikle deprem kayıplarının en aza indirilmesi maksadıyla hazırlanan 
temel politika belgesidir. Merkezi yönetim kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektör gibi tüm paydaşların depreme yönelik eylemleri içeren USDEP, depreme 
yönelik bütünleşik afet yönetimi yaklaşımıyla hazırlanmıştır (AFAD, 2013a, ss. 9-10). 

 

İçerik 
Eylem 

Dönemi 
Eylem Türü 

Hasar tahmin ve erken uyarı sistemleri 
hakkında nitelikli personel yetiştirilmesi. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme 

Deprem sonrasında vatandaşların 
bilgilendirilmesi, halkla ilişkiler faaliyetleri. 

2012-
2013 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi 

Zemin çalışmaları yapılarak deprem öncesinde 
zemin-yapı etkileşimini doğru şekilde 
yönlendirecek hazırlıkların yapılması. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

1/25.000 ve daha büyük ölçekte 
mikrobölgeleme çalışmaları yapılarak, depreme 
yönelik yerel yönetimlerin mekansal planlama 
yapmalarına kolaylık sağlamak. 

2012-
2023 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Deprem açısından duyarlı bölgelerden başlayıp, 
bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlike 
haritalarına yönelik çalışmalar yapılması. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Yerel ölçekte deprem ve deprem risklerine 
yönelik zincirleme etkilerin analizi, bu etkilerin 
azaltılması konusunda metodların ve 
politikaların belirlenmesi. 

2012-
2013 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Deprem kayıplarının tahminine, deprem 
senaryolarının hazırlanma esaslarına yönelik 
ülke genelinde yaygın faaliyetlerin 
gerçekleşmesi. 

2012-
2013 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Deprem riskinin azaltılmasına yönelik strateji ve 
planların hazırlanması. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme 

Belediyeler ve il özel idareleri, çevre düzeni ve il 
gelişim planlarında ilin özelliklerini dikkate 
alarak ilin afet tehlike ve risklerini ele almalı, 

2012-
2017 

İşbirliği ve 
Koordinasyon, 
Kapasite Geliştirme 
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risk azaltıcı çözümler getirilmeli ve mekansal 
planlar bu doğrultuda gerçekleşmeli. 

Okul ve hastane binalarının deprem risk 
gruplamasının yapılması. 

2012-
2017 

İşbirliği ve 
Koordinasyon, 
Kapasite Geliştirme 

Depreme dayanıklı yapı stokunun 
geliştirilmesine yönelik olarak, ekonomik ve 
dayanıklı standart yapı projelerinin teşviki ve 
desteklenmesi. 

2012-
2017 

İşbirliği ve 
Koordinasyon, 
Kapasite Geliştirme 

Ulaşım sistemleri ve ulaşım tesislerinin 
depreme dirençli hale getirilmesi. Bu tesislerin 
bakım ve denetimi için ilgili düzenlemelerin 
yapılması. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Su, atık su, doğalgaz, elektrik ve iletişim 
hatlarının deprem dirençliliğinin artırılması. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Afet müze ve anıtlarıyla toplumun depremlere 
karşı farkındalığının artırılması. 

2012-
2023 

Kapasite Geliştirme, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Afetlerde merkez ve yerel düzeyde iletişimin 
sağlanması için bilgi ve iletişim teknolojileri, 
ulaşım ve acil durum çağrı altyapıları 
geliştirilmesi. 

2012-
2017 

Kapasite Geliştirme, 
Mevzuat Düzenlemesi, 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Acil durumlarda kullanılacak sağlık tesisleri ve 
sosyal donatıların belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapılması. 

2012-
2017 

İşbirliği ve 
Koordinasyon, 
Kapasite Geliştirme 

Tablo 1: USDEP’de Yerel Yönetimlerin İlgili Kuruluş Olduğu Olarak Belirlendiği Eylemler 

*Bu tablo yerel yönetimlere mevzuatla verilen görev, yetki ve sorumluluklar esas alınarak, USDEP kapsamında 
derlenmiştir.  

Kaynak: (AFAD, 2013a). 

Yerel yönetimler, afet öncesinde risk yönetim süreçlerinde aktif rol oynasalar da özellikle 
müdahale ve iyileştirme sürecinde asli yetkili kurumun AFAD olduğu görülmektedir. Nitekim 
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma, barınma, bilgi yönetimi izleme 
ve değerlendirme, hizmet grupları lojistiği, kaynak yönetimi, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer 
tehditler, muhasebe, bütçe ve mali raporlama, satın alma ve kiralama, ulusal ve uluslararası nakdi 
yardımlar ile uluslararası destek ve iş birliği AFAD’ın görevleri arasındadır. Plan kapsamında yerel 
yönetimlerin görevleri içinde yer alan, altyapı hizmeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na verilmiştir. Aynı şekilde ulaşım altyapısı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
bırakılmıştır. TAMP kapsamında belediyeler, halen yürüttüğü hizmetlerden sadece defin ve yangın 
konularında plana dâhil edilmiştir (AFAD, 2018a, ss. 34, 39). Belirtmek gerekir ki; depremin afete 
dönüşmesinden sonra tüm destek mekanizmaları TAMP kapsamında sorumlu olarak belirlenen 
birimlerin öncülüğünde bütünleşik afet yönetim modeline uygun olarak aktif destek olabilecektir. 

4. 1999 Sonrası Yalova’da Depreme Yönelik Politikalar ve Faaliyetler 

Bu başlıkta ilk olarak 1999 Marmara Depremi’nin Yalova’ya etkisine nicel verilerle 
değinilmektedir. Sonrasında ise AFAD kurulduktan sonraki dönemde Yalova’daki kapasite 
geliştirme çalışmalarına vurgu yapılmaktadır. Ardından Yalova Belediyesi ile Yalova İl Özel 
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İdaresi’nin depreme yönelik yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri çerçevesindeki 
faaliyetlerine yer verilmektedir. 

 4.1. 1999 Marmara Depreminde ve Günümüzde Yalova 

Yalova, coğrafi olarak Samanlı Dağlarının kuzeyinde ve Marmara Denizi’nin güneydoğu 
kesiminde yer almaktadır. 6 Haziran 1995 tarihinde il olmuştur. Yalova’nın Bursa ve Kocaeli 
şehirlerine kara sınırı bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’a denizden ulaşım sağlanabilmektedir. 847 
km2 yüzölçümüne sahip Yalova, Türkiye’nin en küçük ilidir. 2022 TÜİK verilerine göre 276.050 
kişilik nüfusa sahiptir. Merkez, Armutlu, Çınarcık, Termal, Çiftlikköy ve Altınova olmak üzere 6 
ilçeden oluşmaktadır (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022).  

1999 Marmara Depremi yıkıcılığı, can kayıpları ve gerçekleştiği bölge açısından Türkiye 
tarihinin en önemli afetlerinden birisidir. 1999 depreminden sonra Türkiye’de afet yaklaşımında 
önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Afet duyarlılığı artmış, interdisipliner bakış güç kazanmış, 
şehir yönetimleri ön plana çıkmıştır. Depremden etkilenen alanlarda risk azaltım politikaları, yapı 
stokuna yönelik faaliyetler ve dirençli şehir oluşturma ideali 1999 depreminden sonra güç kazanan 
yaklaşımlardır (Genç, 2021, s. 279). 

17 Ağustos 1999 tarihinde yerel saatle 03.02’de meydana gelen ve merkez üssü Gölcük olarak 
belirlenen Mw 7.6 büyüklüğünde 45 saniye süresince devam etmiştir. Deprem İstanbul, İzmir ve 
Ankara hattında hissedilmiştir. İlk verilere göre 17.480 kişi ölmüş, 23.781 kişi yaralanmış, 505 kişi 
sakat kalmış, 285.211 ev 42.902 işyeri hasar görmüştür. 2010 yılında meclis araştırma raporunda 
vefat sayısı güncellenmiş ve 18.373 kişiye yükselmiştir(AFAD, 1999).  

 

İl Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 
Kocaeli 9.476 19.447 
Sakarya 3.890 7.284 
Yalova 2.504 6.042 
İstanbul1 981 7.204 
Bolu 271 1.165 
Bursa2 268 2.375 
Eskişehir3 86 375 
Zonguldak 3 26 
Tekirdağ - 35 
Toplam 17.479 43.953 

Tablo 2: İllere Göre Can Kayıpları 

1İstanbul ilinde hayatını kaybeden 527 kişi diğer bölgelerden tedavi amaçlı sevk edilmiştir. 

2 Bursa ilinde hayatını kaybeden 258 kişi diğer bölgelerden tedavi amaçlı sevk edilmiştir. 

3Eskişehir ilinde hayatını kaybeden 53 kişi diğer bölgelerden tedavi amaçlı sevk edilmiştir. 

Kaynak: (Özmen, 2000'den alıntılanmıştır). 

2000 yılında Kocaeli nüfusu 1.206.085, Sakarya 756.168 ve Yalova 168.593 olarak 
hesaplanmıştır (TÜİK, 2000). Depremin merkez üssüne yakınlığı da göz önünde 
bulundurulduğunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri için nüfus ve ölüm oranları arasındaki ilişki 
Tablo 2’de ve nüfus verilerinde görülmektedir. 
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Şekil 2: 1999 Gölcük Depremi Eşşiddet Haritası 

Kaynak: (Özmen, 2000). 

1999 Marmara Depremine ait eşşiddet haritasında görüleceği üzere Yalova’nın Merkez ilçesi 
kırmızı renk ile taranmıştır. Bu eşşiddet haritasında depremden en yüksek seviyede etkilenen 
yerlerden olduğunu ifade etmektedir. Yalova’nın diğer ilçeleri ise ikinci derecede etkilenen alanlar 
olmuştur. 

Yalova ilinde 9462 ev ve 727 işyeri ağır, 7917 ev ve 1036 işyeri orta, 12.685 ev ve 1881 işyeri 
hafif hasar almıştır. Böylece toplam hasarlı yapı sayısı 33.708 olarak hesaplanmıştır. Marmara 
bölgesini etkileyen depremde, toplam yapı hasarları içinde Yalova’nın payı; %14’ü ağır, %12’si orta 
ve %16’sı hafif hasarlı olmuştur. İlçelere göre ağır hasar verilerinde; Çiftlikköy ilçe merkezi %19.01, 
Merkez %16, Altınova ilçe merkezi %7, Çınarcık ilçe merkezi %4.43 ve Termal ilçe merkezi %2.07 
oranında paya sahiptir (Özmen, 2000).  

Tablo 3: 1999 Marmara Depreminde Yalova İlindeki Konutların Hasar Durumunu Gösteren Tablo 

YALOVA İLİ 
Toplam 

Ağır 

Toplam 

Orta 

Toplam 

Hafif 

Ağır 

Şehir 

Orta 

Şehir 

Az 

Şehir 

Ağır 

Köy 

Orta 

Köy 

Az 

Köy 

Yalova(M) 5172 4411 8228 4834 4072 7516 338 339 712 

Altınova 561 438 643 85 65 85 476 373 558 

Armutlu 0 15 33 0 15 29 0 0 4 

Çiftlikköy 2303 1443 1297 1732 1154 857 571 289 440 

Çınarcık 1374 1596 2129 746 1038 1176 628 558 953 

Termal 52 14 355 18 0 202 34 14 153 

TOPLAM 9462 7917 12685 7415 6344 9865 2047 1573 2820 

Kaynak: (Özmen, 2000'den alıntılanmıştır). 

Tablo 3’de görüleceği üzere toplam Yalova’da 30.064 konut çeşitli derecelerde hasar görmüştür. 
Köylerdeki hasar miktarı, şehirdeki hasar miktarından oldukça düşüktür. 2000 yılı genel nüfus 
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sayımı verilerine göre Yalova’da şehirde yaşayan nüfus 98.661, köyde yaşayan nüfus 69.932’dir 
(TÜİK, 2000). Bu veriden hareketle şehir ve köy nüfusu arasındaki farkın hasar durumuna 
yansımadığını söylemek mümkündür. 

Depremin Yalova özelinde bu şekilde yıkıcı sonuçlara yol açması afet yönetim süreçlerinde 
hazırlık ve zarar azaltma evrelerinin önemini ortaya çıkartmıştır. Sonuç olarak, şehir yönetimindeki 
paydaşların bu noktada politika üretme gerekliliği mevzuat hükümlerinde de yer almıştır. 

Tablo 4: 2022 Yılına ait Yalova Verileri 

Parametre Veri 

Toplam nüfus 276.050 

Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı 1 

Hastane sayısı 7 

Hastane yatak sayısı 568 

Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı 614 

Yapı kullanma izin belgesine göre bina ve daire sayısı 4.307 

Yapı ruhsatına göre bina ve daire sayısı 289 

Kaynak: (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, s. 14). 

Yalova’da 2000 yılından günümüze kadar nüfus yaklaşık 107.457 kişi artmıştır. Nüfustaki bu 
artışla Yalova’nın olası bir depremden etkilenme riskini yönetmek daha da önemli bir hale 
gelmiştir. 2022 yılında yayımlanan planda yer alan verilere göre 1000 hasta başına 1 hekim görev 
yapmaktadır. Ayrıca 568 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Afet durumunda ise bu sayılardan daha 
fazlasına ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ayrıca 2021 verilerine göre Yalova’nın nüfus yoğunluğu km² 
başına 345 kişidir. Türkiye’de bu yoğunluk 109 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla Yalova nüfus 
yoğunluğu açısından yoğun pozisyondadır (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, 
s. 28). 

2.4. Yalova İl Acil Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Depreme Yönelik 
Politikaları ve Faaliyetleri  

İl Acil Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 2009 tarihli “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümlerine göre il özel idareleri bünyesinde valiye bağlı 
olarak kurulmaktaydı (Md. 18). Müdürlüklerin harcamaları il özel idarelerinin bütçelerinde bu 
amaçla ayrılan paylardan yapılmaktaydı (Md. 18/3). 2018 yılında 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bütünleşik afet yönetimi yaklaşımıyla valilere 
bağlanmıştır (AFAD, 2018a, s. 34).  

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 
2022 yılında yayımlanmıştır. Bu plan kapsamında AFAD il müdürlüğünün, Yalova’yı etkileyecek 
olası depreme karşı etkilerini ortaya koyan ve etkileri en aza indirgemeyi planlayan, afetler 
olmadan dirençliliği artırmaya yönelik sorunları ve sorumluları belirleyen “sürdürülebilir bir plan” 
olarak tanımlanmaktadır (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, s. 6). 

İRAP’ta Yalova’nın afet anındaki çeşitli çözümlere yer verilmektedir. Buna göre Bursa Yenişehir 
Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ulusal ve uluslararası havayolu taşımacılığına 
elverişli pozisyondadır. Bunlar dışında Hava Harp Okulu’na ait Yalova-İzmit Karayolu üzerinde 
askeri havaalanı bulunmaktadır. Yalova bir kıyı ili olması nedeniyle de avantajlı konumdadır. 
Yalova’ya deniz yoluyla yardım erişebilmesine coğrafi pozisyon elverişlidir. Eskihisar-Topçular, 
Yalova-Yenikapı ve Yalova-Pendik seferleri için kullanılan iskeleler başta olmak üzere Çınarcık, 
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Armutlu ve Esenköy ilçelerinde de İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)’ya ait iskeleler yer almaktadır. 
Gemlik Küçükkumla iskelesi de Yalova ile karayolu bağlantısı bulunması nedeniyle bir fırsat olarak 
değerlendirilebilecektir(Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, ss. 31-32). 

Marmara Denizinde olası bir deprem durumunda yaşanabilecek tsunami afetine karşı yapılan 
simülasyon çalışmalarında birkaç nokta haricinde 1 metreden daha az dalga boyu oluşacağı tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle İRAP kapsamında deprem sonucu ilk saatlerde denizden uzak durulması 
önerilmiştir (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, s. 42). 

Afet sonrasında maddi zararların azaltılması yönünde önem taşıyan zorunlu afet sigortası, 
79.590 adet konut içinde 71.900 adet konutu kapsamaktadır. Oransal olarak konutların %90’ı 
zorunlu afet sigortasını yaptırmıştır.  

İRAP’da Yalova’yı etkileyecek bir depreme yönelik senaryo ve risk azaltma çalışmaları 
yapılmıştır. Yapılan zemin analizlerinde Yalova’da yapılaşmanın neredeyse tamamının deprem 
riski yüksek alüvyonal zeminde yer aldığı görülmektedir. Yalova Merkez İlçe’de yer alan 
Süleymanbey, Fevzi Çakmak, Rüstempaşa, Bahçelievler mahalleleri ile Çınarcık İlçesi Merkez 
Mahallesi ve Koru Beldesi eski ve yüksek katlı yapı stokuna sahiptir. Risk analizi bağlamında en 
riskli bölgelerin bahsi geçen alanlar olduğu değerlendirilmektedir. Şehrin yüksek kesimlerindeki 
yapılar için depremin tetikleyebileceği heyelan afeti de gerçekleşebilecektir (Yalova Valiliği İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, ss. 52-53).  

İRAP kapsamında Yalova’nın deprem afetine yönelik SWOT (GZFT-Güçlü ve Zayıf Yönler ile 
Fırsatlar ve Tehditler) analizi yapılmıştır. Bu bağlamda güçlü yönler olarak 2000 sonrası yapıların 
deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı, 2019 yılında güncellenen yönetmelikle birlikte 
son yıllarda yapılan yapıların ise çok daha sağlam olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Yalova’nın üç 
büyük şehre olan yakınlığına da değinilmiştir.  

Deprem gönüllüğü konusunda küresel ve ulusal ölçekteki deprem tecrübelerinden yola çıkarak 
gönüllülük faaliyetlerinin önemi görülmüştür. AFAD’ın kurulmasıyla birlikte gönüllülük faaliyetleri 
daha hızlanmıştır. Yalova’da arama kurtarma faaliyetleri sunan birçok dernek kurulmuştur.  

Mevcut dar yollarda yapılacak genişletme çalışmaları, deniz ulaşımına yönelik iyileştirmeler, 
1999 depremi öncesi yapılan eski ve/ya kaçak yapıların dönüştürülmesi, yapılaşmaya uygun 
olmayan alanlara imar izinleri verilmemesiyle yapılacak genişletme çalışmalarında depreme karşı 
dirençliliğin artacağı ele alınmaktadır (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, s. 81). 

Amaç, hedef ve eylemlerin oluşturulmasına yer verilen İRAP içeriğinde depreme yönelik yerel 
yönetimler birtakım başlıklarda sorumlu kurumlar olarak belirtilmiştir. Bu başlıklar; mahalle ve 
köylerin risk haritalarının hazırlanması, hizmet alanında yer alan köprü ve menfezlerin 
denetlenmesi, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının depreme hazır hale getirilmesi, alternatif 
karayollarının dirençli hale getirilmesi, deniz ulaşımının il genelinde geliştirilmesi, uygun parkların 
afet parkları haline getirilmesi, yetersiz olduğu değerlendirilen yapı denetimlerin yeterli hale 
getirilmesi, kurumların yetkin personel ve araç kapasitesinin artırılmasıdır (Yalova Valiliği İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, ss. 87-103). 

Yukarıda belirtilenler haricinde yerel yönetimlerin destekleyici kurum statüsünde bulunduğu 
eylemler de yer almaktadır. Bu eylemler; riskli bölgelerde yaşayanlara yönelik afet sigortası tanıtım 
ve özendirici kampanyalar yapılması, bütünleşik sigorta sistemiyle tüm afetlerin zorunlu 
sigortalandırılmasının sağlanması, Yalova Merkez Bağlarbaşı ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde 
heyelan afeti riskine karşı kentsel dönüşüm yapılması, il genelinde tehlike ve risk haritalarının 
hazırlanmasıdır (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022, ss. 87-103). 

2013 yılı AFAD faaliyet raporunda Yalova’da kurulacak lojistik deposunun yer seçiminin 
yapıldığına yer verilmiştir (AFAD, 2013b, s. 74). 2014 yılında ise lojistik deposunun inşa edilmiş 
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görseline yer verilmektedir(AFAD, 2014, s. 39). Ayrıca afetlerle ilgili elektronik ve basılı her türlü 
materyali barındıran bir veri tabanı oluşturma çalışmasında Yalova pilot il olarak projede yer 
almıştır (AFAD, 2014, s. 138). TAMP çerçevesinde 2014 yılında 2 masaüstü tatbikat 
gerçekleştirilmiştir (AFAD, 2014, s. 185). Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi 
(GeoForschungsZentrum, GFZ) ve AFAD Deprem Dairesi ortaklığında deprem takip sistemlerinin 
kurulmasına yönelik faaliyetler neticesinde 2013 yılında Yalova-Merkez Kurtköy ve Yalova-
Çınarcık Teşvikiye lokasyonlarında 2013 sonlarında gerekli altyapı sondaj çalışmaları yapılmıştır. 
2014 yılı başlarında ise istasyonlardan veri akışı sağlanmıştır. 2014 yılında Yalova-Esenköy ve 
Yalova-Armutlu istasyonlarının faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış, 
2015 yılında söz konusu istasyonlardan veri akışı sağlanmaya başlamıştır (AFAD, 2015, s. 140). 
2018 yılı faaliyet raporunda, Yalova AFAD müdürlüğü personeline yönelik “yer seçimi, 
kamulaştırma, tahsis, imar planı ve uygulaması” başlıklarında teknik destek ve eğitim verilmiştir 
(AFAD, 2018b, s. 75). Küresel konum belirleme sistemi (GNSS) ile hem yatay hem de düşey boyutta 
yer değiştirme miktarları hesaplanabilmektedir. Böylece depremler esnasında ortaya çıkan 
enerjinin büyüklüğü, fay geometrisi, kıtasal yer değiştirme gibi olaylar yüksek doğrulukta 
hesaplanabilmektedir. Türkiye’de birçok kurum tarafından işletilen ancak depreme yönelik 
faaliyetleri bulunmayan bu sistemlerin AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi vasıtasıyla 
araştırmacılara veri paylaşımı yapılmasına yönelik proje başlatılmış ve 2018 yılında Yalova-
Kurtköy ile Yalova-Teşvikiye lokasyonlarında sabit GNSS istasyonları faaliyete başlamıştır. Ayrıca 
gerekli verilerin toplanma ve işlenme aşamalarına yönelik deprem analiz sisteminin yazılım 
kurulum aşamaları tamamlanmıştır (AFAD, 2018b, s. 81). 2019 yılında Yalova dahil 31 il ve 2 
ülkede mobil afet ve acil durum deprem simülasyon araçlarıyla toplam 126.287 kişiye eğitim 
verilmiştir (AFAD, 2019, s. 67).  

Tablo 5: Yalova AFAD İl Müdürlüğü İstatistikleri (2019) 

İçerik Veri 

Afete Hazır Türkiye Projesi Kapsamında 
Verilen Eğitimler 

8.921 Kişi 

Lojistik Depo Türleri 48 Konteynerlik Lojistik Depo 

İl Düzeyinde Düzenlenen Tatbikatlar 1 Adet 

Bölge Düzeyindeki Tatbikata Katılım 1 Adet 

Habersiz Tatbikatlar 1 Adet 

Acil Yardım Ödeneğinden Alınan Pay 0.4 Milyon TL 

Kaynak: (AFAD, 2020 verilerinden tarafımızca derlenmiştir). 

Tablo 5’te görüleceği üzere 8.921 kişiye afet eğitimi verilmiştir. 2019 TÜİK verilerine göre 
Yalova’nın nüfusu 198.251 olarak hesaplanmıştır. 15-65 yaş aralığındaki nüfus ise 183.108 kişiden 
oluşmaktadır. Afet eğitimi verilen kişilerin toplam nüfusa oranı %4,49 olarak hesaplanmaktadır. 
15-65 yaş aralığındaki nüfus esas alındığında ise bu oran %4,87’e yükselmektedir.  

4.3. Yalova Belediyesi’nin Yürüttüğü Çalışmalar 

Yalova Belediyesi’nin 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında afetlerle ilgili çeşitli 
durum tespitleri ve stratejik amaçlar yer almaktadır. Yapılan GZFT analizinde üstün yanlar olarak 
“afet koordinasyon altyapısının oluşturulmuş olması (Kriz merkezi, arama kurtarma takımı ve 
eğitimli personel)” ifadesi yer almaktadır (Yalova Belediyesi, 2010, s. 25). Plan içeriğinde yer alan 
18. amaç; “İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin yol açacağı zararların önlenmesi ve 
azaltılması; afet anında etkili bir kurtarma, müdahale ve doğru davranış biçimlerinin geliştirilmesi 
için halkımızın bilinçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir. Böylece deprem dahil birçok afete yönelik 
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belediyenin politika belirleme gereği vurgulanmaktadır. Bu amaç kapsamında belirlenen 43. 
hedefe göre 2010-2014 yılları arasında düzenli periyotlarla doğal afete yönelik eğitimler verilmesi 
planlanmaktadır. İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yıl sekiz adet Temel Afet Bilinci Eğitimi 
verilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca itfaiye personelinin afet, arama kurtarma gibi faaliyetlerinde 
kapasitesinin geliştirilmesi bağlamında yılda en az iki defa hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır. 
Son olarak 2013 yılına kadar, belediye hizmet alanı içinde yer alan yerleşim alanları yapılara 
yönelik “Doğal Afet Risk Haritası” hazırlanacağı belirtilmiştir (Yalova Belediyesi, 2010, ss. 53-54).  

2015-2019 yıllarını kapsayan Yalova Belediyesi Stratejik planında 8 adet stratejik amaç ve 27 
hedef belirlenmiştir. Stratejik amaçlar içinde deprem gibi afetlere yönelik dolaylı olarak ilişki 
kurulabilecek “temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi” maddesi yer 
almaktadır. Ayrıca hedefler kapsamında 12. Hedefin doğal afetlere karşı koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması olduğu görülmektedir (Yalova Belediyesi, 2015a, ss. 7-8). 
Plan kapsamında önceki stratejik planda da yer alan ildeki afet koordinasyon altyapının kurulu 
olması üstün yön olarak değerlendirilmiştir. İtfaiye Müdürlüğüne yönelik olarak doğal afetlere 
yönelik araç, gereç, kişisel ekipman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca arama 
kurtarma tatbikatlarına yönelik alan oluşturulmasına değinilmektedir (Yalova Belediyesi, 2015a, s. 
39). Belediyeye ait verilerin afet durumunda zarar görmemesi için sistem yedeklemesinin 
yapılması ve bulut teknolojisinden faydalanılması görevi bilgi işlem müdürlüğüne verilmiştir 
(Yalova Belediyesi, 2015a, s. 44).  

Yalova Belediyesi’nin 2015 yılı faaliyet raporunda göre Afet ve Acil Durum Yönetim Planı’nın 
hazırlandığı ifade edilmektedir (s. 7). Rapor kapsamında yapılan GZFT analizinde tehditler 
başlığında Yalova’nın 1. derece deprem bölgesi olduğu vurgulanmıştır (Yalova Belediyesi, 2015b, s. 
236). 2015 yılında “Afet Riskli Alanların İlan Edilmesine İlişkin Doküman Hazırlanması İşi” 
başlığıyla hizmet alım ihalesi yapılmış ve 22.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır (Yalova 
Belediyesi, 2015b, s. 64). Stratejik plan doğrultusunda sistem yedeklemesi ve bulut teknolojisi ön 
çalışması yapılmıştır (Yalova Belediyesi, 2015b, s. 122). 32 Mahalli Afet Gönüllüsü ve K-77 Arama 
Kurtarma birimine yangın eğitimi verilmiştir.  

2016 yılı Faaliyet Raporunda Yalova-Merkez Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan ve riskli olarak 
nitelendirilen 9.89 hektarlık alanın güvenli ve sağlıklı kentsel mekan haline gelebilmesi için 1/5.000 
nazım ve 1/1.000 uygulama imar planları hazırlanmış ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliği”ne uygun olarak Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır (Yalova Belediyesi, 
2016, s. 70). Afet yönetim sistemi kurularak verilerin yedeklendiği ifade edilmiştir (Yalova 
Belediyesi, 2016, s. 165).  

2017 yılı Faaliyet Raporunda geçmiş yıllardan farklı olarak; itfaiye personelinin kurtarma eğitim 
ve tatbikatına yönelik sportif alan yapımı çalışmalarının devam ettiği vurgulanmaktadır (Yalova 
Belediyesi, 2017, s. 81). 

2018 yılı Faaliyet Raporunda; Yalova Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği 
(DOHAD) işbirliğiyle depremin öncü belirtilerinin takibinin yapılması maksadıyla 3 adet istasyon 
kurulmuştur (Yalova Belediyesi, 2018, s. 49). 2017 faaliyet raporunda yer alan itfaiyeye sportif alan 
çalışması tamamlanmıştır (Yalova Belediyesi, 2018, s. 70). 

2019 yılı Faaliyet Raporunda; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Samanlı deprem izleme 
merkezinin elektrik altyapı çalışmasının yapıldığı yer almaktadır (Yalova Belediyesi, 2019, s. 68). 
2018 yılında DOHAD işbirliğiyle kurulan deprem öncü işaretleri izleme istasyonuna ait verilerin 
2019 Ocak ayı ile raporlandığı vurgulanmaktadır (Yalova Belediyesi, 2019, s. 76). İtfaiye Müdürlüğü 
bünyesinde arama kurtarma ekibinin kurulma çalışmaları devam etmiştir. 28 personele arama 
kurtarma ekibi eğitimi verilmiştir (Yalova Belediyesi, 2019, s. 48,100). 
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2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planda 3. amaç; “halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, 
temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını” sağlamaktadır. Bu amacın alt hedefleri arasında 
“yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak” yer 
almaktadır (Yalova Belediyesi, 2020a, s. 11). 2020 yılı faaliyet raporunda 29 personele AFAD 
tarafından doğal afet sonrası hasar tespit eğitimi verilmiştir (Yalova Belediyesi, 2020b, s. 12). Bilgi 
ve iletişim teknolojilerine yönelik olarak afet yönetim hizmetine yönelik bakım antlaşması yapılmış 
ayrıca yedekleme ünitesi satın alınmıştır. Telekom veri merkezinden hizmet alımı yöntemiyle 
yedeklemeler Telekom altyapısında depolanmaktadır (Yalova Belediyesi, 2020b, s. 29). Türkiye 
genelinde başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Yalova’da 300 konut 
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu projeye yönelik uygun arsa sorunu yaşanmasından dolayı 
Yalova-Kazımiye bölgesinde bazı parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine 
yönelik çalışmalara başlanmıştır (Yalova Belediyesi, 2020b, s. 56).  

Son olarak 2021 faaliyet raporuna göre 222 personele afet farkındalık eğitimi verilmiştir. TAMP 
kapsamında afet ve acil durumlarda 26 hizmet grubunda Yalova’da ve çevre illerde görev yapacak 
304 personel görevlendirilmiştir. Sivil savunma işlemleri başlığında AFAD ve diğer kurumlarla 
koordineli çalışmaların sürdüğü vurgulanmaktadır (Yalova Belediyesi, 2021, ss. 45-46) 

Tablo 6: Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Personel ve Ekipman Verileri (2015-2021) 

Yıllar 
Merkez İlçe 

Nüfusu 

Nüfus 
Personel 
Oranı 

Personel 
El 

Telsizi 
Kurtarma 
Aracı 

Hidrolik 
Ayırıcı-Kesici 

2015 167.558 0,0003 53 4 3 3 
2016 175.319 0,0003 59 10 3 3 
2017 181.036 0,0003 62 10 3 3 
2018 192.288 0,0003 66 10 3 3 
2019 200.274 0,0002 60 10 3 3 
2020 203.628 0.0003 63 10 3 3 
2021 216.261 0,0002 64 10 3 3 

*Merkez İlçe Nüfusu verileri TÜİK tarafından paylaşılan verilerdir (TÜİK, 2022). 

Kaynak: (Yalova Belediyesi, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 verilerinden tarafımızca derlenmiştir). 

Tablo 6’da görüleceği gibi Yalova İtfaiyesine yönelik kapasite 2015-2021 yılları arasında 
yalnızca personel ve el telsizi sayısında değişimler olmuştur. Afetlerde kullanılacak kurtarma aracı, 
enkazlarda kullanılabilecek hidrolik ayırıcı ve kesici, deprem anında iletişimi sağlayacak el telsizi ve 
bunları kullanacak personelin önemli miktarda artmadığını söylemek mümkündür. Nüfus ve 
personel arasındaki oranlamada 10.000 kişiye yaklaşık 3 personel düştüğü görülmektedir. 2019 ve 
2021 yıllarında bu sayı 2’ye düşmüştür. 

Yalova Belediyesi’nin doğrudan afet ve depremlere karşı faaliyetlerine ek olarak yapı stokuna 
yönelik iskân ve imar faaliyetleri de bulunmaktadır. Afetlerin zarar azaltma ve hazırlık aşamasına 
dönük olan bu faaliyetlerin yıllar itibariyla nicel verileri Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Yalova Belediyesi İmar Müdürlüğünün Faaliyetleri (2015-2021) 

 

Yıllar 

                                   Faaliyetler 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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İnşaat Ruhsatları 338 226 213 149 155 121 175 

İskan Ruhsatları 262 305 352 229 185 - 128 

Durdurulan İnşaat Sayısı 210 116 81 77 109 63 132 

Ruhsata Uygun Hale Getirilen İnşaat Sayısı 146 69 16 22 28 3 11 

Yıkım Kararı Verilen İnşaat Sayısı 54 70 73 78 109 59 121 

Yıkılan İnşaat Sayısı 6 4 5 5 2 0 2 

Onaylanan Zemin ve Temel Etüd Sayısı 297 257 219 133 91 159 221 

Kaçak Yapı Ruhsatı 4 3 4 2 - 1 - 

Yenileme Ruhsatı 6 1 2 1 - - 1 

Güçlendirme Ruhsatı - 1 - - - - - 

Kaynak: (Yalova Belediyesi, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 verilerinden tarafımızca derlenmiştir). 

Tablo 7’de yer alan verilere göre yıllar itibariyla inşaat ruhsat sayısının azaldığı ve buna paralel 
olarak iskân ruhsatlarında da azalma görüldüğü anlaşılmaktadır. Tabloda dikkat çeken nokta ise 
yıkım kararı verilen inşaat sayısı ile yıkılan inşaat sayıları arasındaki önemli farktır. Tablo 7’de “-“ 
ile gösterilen kısımlar o yıla ait faaliyet raporlarında veri paylaşılmadığını ifade etmektedir. 
Belediyenin yapı stokunun gerekli imar mevzuatına uygunluğunu denetlemesi deprem afetine 
karşı zarar azaltıcı başlıca faaliyetlerindendir. 

4.4. Yalova İl Özel İdaresi’nin Yürüttüğü Çalışmalar 

2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planda “stratejik amaç, hedef ve faaliyetler” başlığında 
afet ve acil durumlar ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Stratejik plan deprem afetine yönelik 
olarak; doğal afetlere yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin üst düzeye çıkarılmasını (s. 77), 
şehrin afetlerle mücadelede hazır ve dirençli olmasını, teknik ekiplerin her çok yönlü 
geliştirilmesini, afet bilincine yönelik çalışmaların sürdürülmesini, STK’ler ile ilişkilerin 
artırılmasını, Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bu konuyla ilgili entegrasyon biriminin 
kurulmasını ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapılmasını, afete maruz bölge 
haritalarının sayısallaştırılmasını, halka ilk yardım eğitimleri verilmesini, okul afet arama kurtarma 
timleri için eğitimler ve donanım desteği sağlanmasını, okul öncesi dönemde kullanılmak üzere 
eğitici materyallerin hazırlanmasını, kurum içi büroların afet konusunda iyileştirilmesini ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenmiş bulunan “Afet Çalışanlarına Yönelik 
Psikososyal Gelişim Eğitimi”nin tekrarlanmasını içermektedir (Yalova İl Özel İdaresi, 2015, s. 92).  

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planda “Yalova’nın doğal, tarihi ve kültürel mirasına 
uyumlu, çevre koşullarını gözeten bir anlayışla, sosyal ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek 
planlı, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel ve kırsal alanlar oluşturmak.” amacı yer almaktadır. Bu amaç 
altında ise “Yalova’nın afetlere hazırlık ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik kapasitenin 
güçlendirilmesine yönelik destek sağlamak” hedefi bulunmaktadır. Söz konusu hedefe yönelik “İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü” sorumlu birim olarak belirlenmiştir. Müdürlüğün planlanan 
faaliyet ve projeleri arasında; deprem için yardım çantaları hazırlanması, okullar başta olmak üzere 
tüm kamu binalarının dayanıklılığının artırılması, vatandaşlara afet farkındalığı ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapılması, Yalova’da yer alan yeşil-mavi yolun afet durumunda alternatif yol olarak 
değerlendirilmesi, yollara yönelik eksikliklerin giderilerek afet anına hazır hale getirilmesi, STK’lara 
yönelik iletişim aracı ve gerekli donanımların sağlanması ve bunların eğitiminin verilmesi yer 
almaktadır (Yalova İl Özel İdaresi, 2020a, s. 7). Yalova İl Özel İdaresi’nin stratejik amaç ve 
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hedeflerinin birçoğunda riskler ifade edilirken doğal afet vurgusu yapılmıştır (Yalova İl Özel İdaresi, 
2020a, ss. 24-28).  

Yalova İl Özel İdaresi’nin faaliyet 2015-2021 faaliyet raporları incelenmiştir. 2020 yılı faaliyet 
raporu haricinde depremlere veya doğal afetlere yönelik herhangi bir faaliyete rastlanmamıştır. 
2020 yılında yer alan faaliyet ise 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen deprem afetine 
yönelik yardım tırı hazırlanmasıdır (Yalova İl Özel İdaresi, 2020b, s. 45).  

Tablo 8: Yalova İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Faaliyetleri (2016-2021) 

Yıllar 

                                  Faaliyetler  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verilen Yapı Ruhsatı 36 17 35 9 11 34 

Verilen Yapı Kullanma İzni Belgesi 16 19 12 6 19 15 

Yapı Durdurma ve Mühürleme Zaptı - - - - 70 - 

Yıkım Kararı Alınan Yapı 17 10 5 8 2 47 

Zemin Etüdü - 1 1 2 1 2 

Kaynak:(Yalova İl Özel İdaresi, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020b, 2021 verilerinden tarafımızca derlenmiştir). 

Tablo 8’de yer alan bilgilere göre düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni sayılarının Tablo 
7 ile kıyaslandığında oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. Yapı durdurma ve mühürleme 
tutanağına ilişkin yalnızca 2020 verisi paylaşılmıştır. Yıkım kararı alınan yapı sayısı 2021 yılında 
önemli artış göstermiştir. Ancak yıkılan yapı sayısına yer verilmemiştir. Zemin etüdü işleri ise 
kamusal alanların imarına yönelik projelere aittir. Bu bilgilerden hareketle imar ve iskân faaliyetleri 
için afet önleme ve hazırlık aşamasında Yalova İl Özel İdaresi’nin faaliyetlerinin Yalova 
Belediyesi’nin faaliyetlerinden daha az sayıda gerçekleştiği görülmektedir.   

Sonuç 

Dünya tarihi boyunca depremlerin varlığından söz edilebilmektedir. Bu durum özellikle 
şehirleşmenin hız kazanması ve buna mukabil nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte; toplumsal 
yaşamdaki aksamaların, yıkıcılığın ve ölüm oranlarının yükselmesine neden olmaktadır. 

Türkiye’de deprem gibi doğal afetlere karşı devlet ve vatandaşların aldığı önlemler çoğu zaman 
yetersiz kalmaktadır. 1999 Marmara Depremi buna örnek olarak verilebilmektedir. Özellikle 
Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde yıkıcılığı yüksek olan bu depremde, 18.373 kişi ölmüş, 23.781 
kişi yaralanmış, 505 kişi sakat kalmış, 285.211 ev 42.902 işyeri hasar görmüştür.  

1999 yılı öncesinde devletin tüm kurumlarının afetlere karşı tutumu “yaraları sarmak” üzerine 
kurgulanmıştır. Çok aktörlü ve parçalı bir kurumsal yapı görülmektedir. Afet yönetimi politikası 
daha çok afet sonrası müdahale ve yeniden iyileştirmeye yöneliktir. Ancak bu hatalı yaklaşım 1999 
yılı sonrasında önemli değişimlere uğramıştır. 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla birlikte farklı 
bakanlıklar ve başbakanlık bünyesinde bulunan afet yönetimi konusunda söz sahibi birimler 
birleştirilmiştir. Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden iyileştirme 
evrelerinde sorumlu çatı kuruluş olarak belirlenen AFAD il düzeyinde örgütlenmektedir. Türkiye 
Afet Müdahale Planı ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı gibi politika ve strateji belgelerini 
hazırlayan AFAD, Türkiye’nin afetlere bakışının risk yönetimi eksenli değişiminin öncü pratiklerini 
sunmaktadır. 
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Yalova, 1999 Marmara Depremi verilerine göre can ve mal kayıpları açısından en çok etkilenen 
üçüncü il olarak yer almaktadır. Buna göre; Yalova AFAD’ın bütünleştirici rolü kapsamında 2022 
yılında İl Afat Risk Azaltım Planı yayımlanmıştır. Bu plan kapsamında Yalova’nın mevcut durumu 
ve afetlere karşı gelecek tahminleri, politikaları ve stratejileri ele alınmıştır. Çok paydaşlı afet 
yönetim süreçlerine yer verilen planda paydaş kurumlar arasında yerel yönetimler de yer 
almaktadır.  

Yalova’da AFAD planlama haricinde, afet bilinci oluşturulmasına yönelik çeşitli kurumlarda 
eğitimler vermektedir. Ayrıca yerel yönetim birimlerine arama-kurtarma ekibi kurulmasında 
destek sağlamaktadır. Kurum, il, bölge ve ülke düzeyinde afet pratiğinin oluşturulmasına yönelik 
tatbikatlara katılım sağlamaktadır. Yalova AFAD’ın web sayfasında, her ne kadar e-devlet platformu 
üzerinden erişilebilse de Yalova’da yer alan afet toplanma yerlerinin yer almaması önemli bir 
eksikliktir. Ayrıca Yalova’da yapılan projelere dair herhangi bir veri veya görsele yer 
verilmemektedir. Bu da yerel afet bilincinin oluşmasında ve halkın bilgilendirilmesindeki 
kanalların yetersiz kullanıldığını göstermektedir.  

Yalova Belediyesi’nin depreme yönelik yürüttüğü çalışmalar dijital veri yedekleme altyapısının 
kurulması ve itfaiye müdürlüğü, deprem istasyonları ve imar faaliyetlerine yöneliktir. Stratejik 
planlar ve faaliyet raporları arasında belirlenen hedeflere yönelik sapmalar görülmektedir. Nitekim 
itfaiye müdürlüğü personel sayısında ve gerekli donanım sayısında 2015-2021 yılları arasında 
önemli bir artış meydana gelmemiştir. Afetlerde önemli rol oynayan hidrolik kesici ve ayırıcı sayısı 
halen 3 adettir. Profesyonel ekiplerin müdahalesini kolaylaştıracak araç-gereç eksiği dikkat çeken 
noktalardandır. İmar ve iskân konusunda ise Yalova Belediyesi’nin yıkılacak yapı tespitleri ve 
yıkılan yapı verileri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Yalova İl Özel İdaresi’nin stratejik planında deprem, Yalova Belediyesi’nin stratejik planından 
daha detaylı olarak irdelenmiş ve kapsamlı amaçlar ile hedefler belirlenmiştir. Ancak faaliyet 
raporlarında deprem politikasına dair nitelikli veriler paylaşılmamıştır. İl Özel İdaresinin afet 
konusunda yürüttüğü çalışmalar daha çok imar konusunda ruhsat ve izin işlemlerine yöneliktir. 
Buradan anlaşılan hedeflenenler ile çıktıların birbiriyle uyumsuzluk gösterdiğidir.  

Deprem afetinin her sürecine yönelik iş birliği ve uzmanlaşma konusunda Yalova’da tüm 
paydaşların birbiriyle maksimum eşgüdüm içinde çalışması elzemdir. Çalışma kapsamında ele 
alınan tüm kurumlar afet planlarına, insan kaynağına ve yeterli donanıma sahip olmalıdır. Yıkım 
kararı verilen yapıların her türlü engelleme girişimlerine rağmen yıkılması, depremin afete 
dönüşmesinin önüne geçilmesi için önerilmektedir. İmar denetimlerinin düzenli şekilde yapılması 
ve denetimler sonucunda dirençsiz yapıların yıkılması gerekmektedir. Afet öncesinde imar 
planlarında yapılan değişiklikler, zemin etütleri ve yapı kullandırma belgesi denetimleri mevzuat 
ve bilimsel yeniliklere uygun, tam ve yerinde yapılmalıdır.  

Afet müdahalesinde, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün teknik ve insani kaynaklarının 
güçlendirilmelidir. İyileştirme ve yeniden inşa aşamasına yönelik ise planlamalar yapılmalı, 
yıkılması potansiyel yapıların dönüşümü sağlanmalı, olası yıkım senaryoları üzerinden alternatif 
hizmet ve ulaşım kanalları belirlenmelidir.  

Yalova İl Özel İdaresi’nin özellikle kırsal alanlardaki yapıların iyileştirilmesine yönelik hizmet 
sunmalıdır. Ayrıca afet esnasında şehiriçi ulaşımdaki sorunların çözümüne yönelik köy yolları 
üzerinden alternatif kanallar sağlanabilmesi için gerekli planlamalar yapılmalıdır. Olası deprem 
durumunda kırsal alandaki yıkım ve enkaz çalışmaları için ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve 
ekipman hazırlanmalıdır. Bu konuda kurum içi yetki ve görev paylaşımı gerçekleşmelidir.  

Yalova AFAD İl Müdürlüğü’nün web sayfasında yer alması gereken eksik veri ve bilgiler erişime 
açılmalıdır. Özellikle afet gönüllülerine dair düzenli bilgi ve veri paylaşımları yapılmalıdır. Çeşitli 
kurumlarda planlanan eğitimlere ait takvimler açıklanmalı ve yerel halkın afet bilincinin artırılması 
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sağlanmalıdır. Deprem tatbikatlarına yönelik gönüllüler de sürece dahil edilmeli ve açık erişim 
kanallarından ilgili duyurularla tatbikat sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır.  
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Arşiv Belgelerine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Kimsesiz, 

Mağdur Çocuklar Meselesi ve Çocuklara Yönelik Koruyucu Tedbirler 

 

Hacı Veli GÖK1 

Özet 
Kimsesiz çocuklar meselesi, bir toplumun çözüme kavuşturulması lazım gelen en önemli 

sorunlarının başında gelmektedir. Zira gelecek nesillerin, her anlamda ülke menfaatleri ve kültürü 
ile yetiştirilen çocukların birer eseri durumunda olduğu unutulmamalıdır. Ahlaken ve kültürel 
anlamda başarılı nesiller yetiştirmek isteyen devletlerin, çocuklar üzerine itina ile yaklaşması 
gerekmektedir. Bu bağlamda kimsesiz çocuklar konusu, devletlerin uhdelerine uzanan birer 
tehdit olarak algılanmalıdır. Siyasi gerginlikler neticesinde ortaya savaş tehdidi çıkmaktaysa, 
kimsesiz çocuklar meselesi de devletler için aynı derecede dikkate alınmaya değer bir tehdit 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, II. Dünya Savaşı sürecinde adeta devletin sosyal ve 
kültürel yaşantısı için bir sorun haline gelen ve sokağın tehlikelerine açık vaziyette olan kimsesiz 
çocukların devlet kontrolüne alınma süreçleri incelenmiştir. Zira devlet kontrolü dışında, sokağın 
her türlü tehlikesine açık vaziyette büyüyen çocuklar, gelecek nesillerin varlığı için büyük bir 
tehlike olarak görülmektedir. Ayrıca, bu dönemde devlet kontrolüne alınması gereken kimsesiz 
çocuklar dışında, anne ve babalarının yanında kalan çocukların da aynı şartlarda devlet 
kontrolündeki yatılı okullara alınması talepleri de azımsanmayacak kadar azdır. Bunun nedeni ise 
savaş döneminin toplumda yarattığı olumsuz tesir ve ekonomik darlıktan kaynaklanmaktadır. 
Çocuklarını kendi yanlarından devletin kontrolüne vermeyi gönüllü olarak kabul eden aileler bu 
durumun en açık göstergesidir. Bunun yanında çocuklara yönelik koruyucu tedbirler kapsamında 
çocukların bazı umuma açık yer ve işletmelere girişlerinin yasaklanmak istenmesi de dönem 
koşulları ele alındığında takdire şayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda II. 
Dünya Savaşı sürecindeki kimsesiz çocuklar meselesinin ele alındığı bu çalışma ağırlıklı olarak 
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Öte yandan yöntem 
olarak ilk aşamada konuyla ilgili arşiv belgeleri ve süreli yayınların tespiti yapılmış daha sonra 
telif-tetkik eserler ve makalelerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu sayede birinci el kaynaklı 
bir yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Kimsesiz Çocuklar, Koruyucu Tedbirler, Serseri 
Çocuklar, Yunanistan 

 

According to Archive Documents the Issue of Orphaned and 
Mistreated Children in Turkey During the World War II. and 

Protective Measures for Children 

 

Abstract 
The issue of orphaned children is one of the most important problems of a society that needs 

to be resolved. Likewise, it should not be forgotten that future generations are the works of 
children who are brought up with the interests and culture of the country in every sense. States 
that want to raise morally and culturally successful generations should approach children with 
care. In this context, the issue of orphaned children should be perceived as a threat to the 
obligations of states. Just as the threat of war emerges as a result of political tensions, the issue of 
orphans is an equally worthy threat for states. Because, children who grow up outside the state 
control, open to all kinds of dangers of the street, are seen as a great danger for the existence of 
future generations. In addition, in this period, apart from the orphans who need to be taken under 
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the control of the state, the demand for the children staying with their parents to be taken to the 
boarding schools under the same conditions is less in a considerable amount. The reason for this 
is the negative impact of the war period on society and the economic poverty. The most obvious 
indicator of this situation is the families who voluntarily accept to give their children under the 
control of the state from their side. In addition, it is an admirable situation when the conditions of 
the period are taken into account that the entry of children to some public places and businesses 
is wanted to be prohibited within the scope of protective measures for children. In this context, 
this study, which deals with the issue of orphaned children during the World War II, was created 
mainly by making use of the Presidency Republic Archives. On the other hand, as a method, 
archival documents and periodicals related to the subject were determined in the first stage, and 
then copyright-reviewed works and articles were used. In this way, it has been tried to provide a 
first-hand sourced approach.  

Keywords: World War II, Orphan Children, Protective Measures, Vagrant Boys, Greece 
 

Giriş 

Türkiye’nin mirasını devraldığı Osmanlı Devleti’nin son dönemi savaşlar ve iç karışıklıklar 
içinde geçmiştir. Bu bağlamda I. Dünya Savaşına girmek durumunda kalan Osmanlı Devleti ittifak 
bloğunun içerisinde yer aldığı bu savaş neticesinde yenilen devletler safında yer alarak itilaf güçleri 
ile Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak durumunda kalmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması 
uyarında Türk topraklarının emperyalist güçler tarafından işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa 
liderliğinde başlayacak Milli Mücadele Döneminin de başlangıcını teşkil etmektedir. Bu bağlamda 
işgalci güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesi neticesinde Anadolu düşman işgalinden 
kurtarılarak Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tanınan bir devlet statüsüne 
kavuşmuştur. Savaşın gerek devlet gerekse toplum nezdindeki tahribatını çok iyi bilen Türk 
Devleti, Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde Yurtta Sulh Cihanda Sulh prensibi doğrultusunda bir 
dış politika belirlemiştir.1 Bu politika Mustafa Kemal Paşa’nın vefatının ardından Cumhurbaşkanı 
seçilen İsmet İnönü döneminden de etkin bir şekilde uygulanmıştır. İnönü döneminde Türkiye’yi 
savaş tehdidi ile baş başa bırakan süreç ise 1939 yılında Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi ile 
başlayan II. Dünya Savaşı olmuştur.2 Almanya’nın Polonya’ya saldırması fiili olarak başlayan bu 
savaş aslında I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenilgi ile ayrılan devletlerin galip devletlerle bir 
hesaplaşması olarak değerlendirilebilir.3  

II. Dünya Savaşı, geçmiş tecrübelerinden ders alan Türkiye için adeta bir sınav niteliğinde 
olmuştur. Bu bağlamda savaşın yıkıcı tesirlerinin çok iyi farkında olan ve uzun yıllar savaşın 
pençesinde varlığını sürdürmek durumunda kalan Türk Devleti, İnönü liderliğinde bu savaşa 
katılmamak ve savaş dışı kalmak için etkili bir politika sürdürürken öte yandan da savaşa 
katılacakmış gibi hazırlık yapmaya başlamıştır.4 Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın kendi topraklarına 
sıçramamasını istemesinin en önemli nedeni böylesi büyük ölçekli bir savaşın üstesinden gelecek 
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siyasi ve askeri güce sahip olamamasından ileri gelmektedir.1 İnönü’nün Türkiye’yi savaş dışı tutma 
ancak aynı zamanda da herhangi bir duruma karşı savaşa hazırlık yapma politikası Türk halkı 
üzerinde de etkisini göstermiştir. Zira savaş dışı kalan Türkiye’nin almış olduğu siyasi, askeri, 
ekonomik ve askeri tedbirler doğrudan halkı etkileyen faktörlerdir. Alınan ekonomik tedbirlerden 
bir tanesini Milli Korunma Kanunu oluşturmaktadır. 26 Ocak 1940’da yasalaşan bu kanuna göre 
Hükümet üretim tesisleri, üretici kesim ve işçiler üzerine geniş bir salahiyet elde etmiştir. Üretici 
kesimin büyük çoğunluğunun askere alınması ile birlikte üretimde aksaklıkların meydana gelmesi 
ve ithalat seviyesinin de savaş ortamından dolayı kısıtlamaya uğraması bu dönemde tüketimin 
sınırlandırılmasına yol açmıştır. Ekmeğin karne ile verilme usulünün getirilmesi bu endişenin bir 
ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.2 Yine bu süreçte alınan olağanüstü savunma tedbirleri 
kapsamında Varlık Vergisi uygulaması da önem arz etmektedir. Bu verginin uygulamaya 
gidilmesinde artan savunma masraflarının telafi edilmesi düşüncesi etkili olmuştur. İçerisinde 
Müslümanların ve Gayrimüslim vatandaşların yer aldığı mükelleflerden alınan bu vergi, kısa sürede 
kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır.3 

Toplum üzerinde ağır ekonomik şartların hüküm sürdüğü bu dönemde, savaş şartlarından en 
çok etkilenen grupların başında çocuklar gelmektedir. Zira ebeveynlerin yanında, dış tesirlerin 
etkisinden uzakta yaşaması gereken çocuklar, babalarının askere alınması, ekonomik sıkıntılar, 
anne ve babalarının boşanması, gayrimeşru ilişkiler ve diğer nedenlerden dolayı sokaklarda 
yaşamak zorunda ya da ailelerinin itimadından uzakta bir yaşam sürmek durumunda kalmışlardır. 
Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve göç almaya müsait şehirlerde ortaya çıkan kimsesiz 
çocuklar meselesi, devletin II. Dünya Savaşı sürecinde uğraşmak durumunda kaldığı başlıca 
meseleler arasında yer almaktadır.4 Hükümet, artış gösteren kimsesiz çocuklar meselesi ile ilgili 
kapsamlı çalışmalar yaparak, savaş sürecinde artış gösteren bu sorunu ortadan kaldırmak ya da 
asgari düzeye indirmek için ilgili bakanlıklar vasıtası ile önemli adımlar atmıştır.  

1. Yunanistan’dan Türkiye’ye Getirilmesi Planlanan Çocuklar 

II. Cihan Harbi gibi tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük ölçüde yıkıma neden olan savaş 
sürecinde pek çok ülke ağır tahribata maruz kalmıştır. Bu yıkım neticesinde savaştan daha az 
etkilenen ülkelere doğru bir göç hareketi cereyan etmiştir. Göç hareketi, bireylerin ya da 
toplumların gelecekte inşa edecekleri yaşamlarının tamamını ya da bir bölümünü geçirmek üzere 
bulundukları yerleri an az 6 süreyle terk etmeleri olarak tanımlanmaktadır.5 Şüphesiz ki bu göç 
hareketinde yetişkinlere nazaran, çocukların uğradıkları fizyolojik ve psikolojik travma belirgin bir 
şekilde görülmektedir. Zira çocukların, ebeveynlerinin yanında güvenlik, barınma, beslenme, 
eğitim ve sosyal yaşantı gibi temel ihtiyaç ve gelişimlerini tamamlaması gerekmektedir. Ancak 
bahse konu süreçte çocuklar bu faktörlerden yoksun kalmışlar ve tanımadıkları ülkelere göç etmek 
zorunda kalmışlardır. Savaş sürecinde çocukların yaşadıkları tüm bu olumsuzluklar istatistik 
olmaktan çok bir trajediyi ifade etmektedir. Yunanistan’dan Türkiye göçleri planlanan çocukların 
durumu buna örnek olarak verilebilir.  

II. Dünya Savaşı ve Yunan İç Savaşı dönemlerinde çeşitli aralıklarla Yunanistan’dan Türkiye’ye 
göç hareketleri söz konusu olmuştur. 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile birlikte 

                                                             
1 Mehmet Korkud Aydın, “Milli Korunma Kanunu’nun Hayata Geçirilişi (1940) ve Tek Parti Dönemi 

Uygulamaları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.29, S.1, s. 413. 
2 Aydın, a.g.m., s.426. 
3 Yaşar Özüçetin; Hacı Veli Gök , “Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Ekonomik Bir Tedbir: 

Varlık Vergisi”, Tarihin Peşinde Dergisi, S.3, 2010, s. 303. 
4 BCA, 30-10-00-00/179-236-5  
5 Pınar Kara; Evşen Nazik, “Göçün Kadın ve Çocuk Sağlığına Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, C.7, S.2, 2018, s.59.; Diler Aydın; Nurdan Şahin; Berna Akay, “Göç Olayının Çocuk Sağlığı Üzerine 

Etkileri”, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, C.7, S.1, 2017, s.8. 



  
  

183 
 

başlayan II. Dünya Savaşının başlarında, Almanya’nın sahada elde etmiş olduğu başarılar, 
başlangıçta savaşa girmeyi istemeyen İtalya’yı hareketlendirmiştir. Bu bağlamda Kuzey ve Doğu 
Afrika ile Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurmak isteyen İtalya, 28 Ekim 1940’da Yunanistan’a vermiş 
olduğu bir ültimatom ile Korfu ve Girit Adası ile Epir ve Pire Limanlarının teslimini istemiştir. Bu 
talepte, Yunanistan’ın bahse konu bölgeleri İngiltere’ye üs olarak kullandırmasının önemli bir etkisi 
vardır. Yunanistan’ın İtalya’nın bu isteklerini geri çevirmesi neticesinde İtalya Yunanistan’a saldırı 
başlatmıştır.1 İtalya’nın Yunanistan’a saldırması Türk kamuoyunda tenkitle karşılanmıştır. Falih 
Rıfkı Atay bu saldırıyı, “Yunanistan, bitaraf ve dürüst bir sulh memleketiydi. Kimse ile davası yoktu. 
İtalya ile dost kalmak nice senelerden beri Yunan siyasetinin değişmez ananesiydi. İtalya, bu 
memlekete karşı ahdini bozmuştur. Bu asil ve eski memleketin hürriyet sancağını düşürmek istemiştir. 
Yunanistan, üç bin senelik şeref ananesinin vazifenin ve namusun emrettiğini yapıyor. Kendine verdiği 
sözü bozanlara karşı cihana karşı verdiği sözü yerine getirmek için hür ve cesur evlatlarının 
kahramanlığına güvenerek dövüşüyor”2 ifadeleri ile kınamıştır.  Elbette ki Türk kamuoyunun, milli 
mücadele sürecinde Türk Devletini yok etmek için çok güçlü uğraşlar veren Yunanistan’ın 
salahiyeti için sarf etmiş olduğu iyi dileklerin altında iki devlet çıkarlarının yattığı göz ardı 
edilmemelidir. Zira 3 Nisan 1940 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının onaylanması3, 20 Nisan tarihli onay ile Yunanistan’a Türkiye tarafından 40.000 ton 
buğday ve kömür satışına izin verilmesi4 gibi ekonomik sebepler bu durumun en açık göstergesidir. 
Yunanistan’da var olan bir istikrarsızlık, iki devlet arasında başta ticaret olmak üzere birçok kulvara 
önemli ölçüde zararlar verecektir.  Ayrıca yanı başındaki komşu devletin büyük güçler tarafından 
işgale uğraması, Türkiye’nin batı sınırını da büyük bir tehlike altına sokacaktır. Ancak İtalya, 
Yunanistan’a karşı başlatmış olduğu bu saldırılarında istediği başarıyı yakalayamamıştır. İtalya’nın 
bu başarısızlığı üzerine devreye giren ve Balkanlarda kontrolü elinde tutmak isteyen Almanya’nın 
1941’de Yunanistan’ı işgal etmesi ile birlikte bu ülkede kaos dönemi de başlamıştır.5 Alman işgali 
döneminde Yunanistan’da pek çok kişi açlık ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle yaşamını 
yitirmiştir.  

Bu bağlamda II. Dünya Savaşı sürecinde önce İtalya daha sonra da Almanya gibi saldırgan 
politikalar yürüten güçlü iki devletin saldırısına maruz kalan Yunanistan’ın güçsüz duruma 
düşmesine, en çok karşı çıkan devletler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Mustafa Kemal 
Paşa’nın “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibi ile dış politikasına istikamet veren Türk Devleti, savaş 
karşıtı ve savaş dışı kalma politikasının bir ürünü olarak Yunanistan’a yardım etme yolunu 
benimsemiştir. 1940-1941 yılları arasındaki dönemde Yunanistan’da işgal ile birlikte “Büyük Açlık” 
dönemi başlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye, Yunanistan’a buğday, pirinç, fasulye ve sıhhi 
malzemeler başta olmak üzere ciddi bir yardım kampanyası başlatmıştır.6  

Yunanistan’da yaşanan bu dram, Yunan çocuklarının da sefalet ve bakımsızlık içerisinde 
kalmasına neden olmuştur. Türkiye bu bağlamda Yunanistan’a sadece insani yardım yapmakla 
kalmamış aynı zamanda müşkül durumdaki 1000 Yunanlı çocuğu Türkiye’ye getirme kararı alarak 

                                                             
1 “Yunanlılar Üç Müdafaa Hattı Hazırladılar”, Akşam, 30 Ekim 1940, Sayı. 7914, s.1; “Selanik Şehri İki Defa 

Bombalandı”, Akşam, 3 Kasım 1940, Sayı. 7916, s.1.; Melih Akdeniz, “Kriz Dönemlerinde Yunanistan’dan 

Türkiye’ye Yönelen Göç ve İltica Hareketleri (1941-1949)”, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, C.3, S.6, 

2020, s.6. 
2 “Yunanistan’a Tecavüz”, Ulus, 30 Ekim 1940, s.1.  
3 BCA, 30-18-01-02/90-31-16 
4 BCA, 30-18-01-02/90-39-19; BCA, 30-18-01-02/91-41-20. 
5 Fahir Armaoğlu (2020), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Kronik Yayınları, s.283.; Hüseyin Kalemli; Ufuk 

Erdem, “II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurları ile Gönderdiği 

İnsani Yardımlar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 46, 2011, s.46. 
6 Ulvi Keser, “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yunanistan, Türkiye’deki Mülteciler, Askeri İhlaller ve Esirler 

Sorunu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.3, S.11, 2010, s.383. 
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önemli bir adım daha atmıştır. Yunanistan’a yiyecek yardımı götüren Dumlupınar Vapuru1 ile 6-13 
yaş aralığındaki 1000 Yunanlı çocuğu Türk topraklarına getirmek için program yapılmıştır. 
Türkiye’ye getirilecek çocukların bir kısmının İzmir’e diğer bir kısmının ise İstanbul’a 
yerleştirilmesi planlanmıştır.2 Bu plan doğrultusunda getirilecek çocukların konaklaması ve bakımı 
için yer arayışına gidilmiştir. Kızılay uhdesinde faaliyet gösteren Balıkçılar Enstitüsü ilk aşamada 
uygun bir yer olarak görülmüştür. Sıhhat ve İçtimalar Muavenet Vekâleti tarafından Başvekâlete 14 
Nisan 1942 tarihinde yazılan yazı ile boş vaziyette bulunan bu binanın derhal tüm tamirat ve 
bakımlarının yapılarak çocukların buraya yerleştirilmesi talebi iletilmiştir.3 Sıhhat ve İçtimalar 
Muavenet Vekâlet’inin Yunan çocuklarının ismi geçen binada kalmasını istemesinin sebepleri 
arasında muhtelif alanlarda 1000 çocuğun yerleştirilmesi için müsait bir alan bulunamamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum 20 Mart 1942 tarihinde Başbakan Refik Saydam tarafından Riyaset-
i Cumhur Umum Kâtipliğine gönderilen yazıda açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yazıya göre, 
Türkiye’ye getirilecek 1000 Yunan çocuğu için ne İzmir ne de başka bir şehirde asgari 250 yatak 
alacak bir bina bulunmamaktadır. Bu bağlamda, İstanbul’da tamamen boş olan Heybeliada Deniz 
Lisesi, Büyükada da boş duran ve kullanılmayan eski Rum Papaz Mektebi’nin Cumhurbaşkanı 
tarafından hangisinin uygun bulunursa planlamanın o istikamette yapılması istirham edilmiştir. 
Yapılan yazışmalardan Cumhurbaşkanlığı makamının bahse konu iki yeri de uygun gördüğü 
anlaşılmaktadır.4 

Yapılan görüş alışverişi neticesinde Yunan çocukları için tahsis edilmesi planlanan Balta 
Limanı’nda bulunan Yüksek Deniz Ticaret Mektebi uhdesinde olmak üzere Türk ordusu tarafından 
kullanılan Balıkçılar Enstitüsü binasının tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Ancak binada önemli 
eksiklikler bulunması sebebi ile Kızılay aracılığı ile tüm eksikliklerini giderilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bir katlı ve 1854 m² bir alan üzerine inşa edilmiş olan bu binanın genel yapısına bakıldığında 
bakımsız olduğu görülmektedir. Buna göre binanın çatısı çürük ve çatlaklarla doludur. Mevcut olan 
18 bacanın sıva ve tuğlaları tamirat gerektirmektedir. Çatıdan akan yağmur suları parke 
döşemelerine ciddi derecede zarar vermiştir. Kiremitlerin arasında yer alan çinkoların büyük bir 
kısmı çürümüştür. Bina pencerelerinin büyük bir kısmı deforme olmuş ve tamire muhtaç bir 
haldedir. Kapıların kilitleri bozuk, su tesisatı bozuk ve musluklardaki kurşunlar koparılmış 
vaziyettedir. Kızılay, hazırladığı raporda Yunan çocuklarının burada sağlıklı bir şekilde iskân 
edilebilmesi için acil yapılması gereken detayları sıralamıştır. Buna göre; Binada çamaşırhane tesisi, 
bulaşıkhane, bina içi ve dışı aydınlatma, 53 adet alafranga 10 adet alaturka tuvalet, 25 kişilik hamam 
ve 4 adet revir banyosu, 800 kişilik çift katlı ranza, çamaşırlık, demir çerçeveli camekân yapılması 
gerekliliği bildirilmiştir. Tüm bu masraflar için öngörülen miktar ise yaklaşık olarak 32 milyon 643 
bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir.5 Türk basınında binanın tamiri meselesi ilgiyle takip edilmiş 
ve binanın tamir işlerinin bitmesini müteakiben 1942 Temmuz ayı başlarında Kızılay tarafından 
Kızılhaç’tan teslim alınacak olan çocuklar için hazır hale getirileceği belirtilmiştir.6  

Deniz Ticaret Mektebi tarafından kullanılmak üzere Münakalat Vekilliği’ne tahsis edilen ancak 
daha sonra Yunan çocuklarının iskânı için düşünülen ve bu amaçla Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

                                                             
1 İnsani yardım götüren vapurun isminin Dumlupınar olarak belirlenmesi aslında Türkiye’nin Yunanistan’a vermiş 

olduğu ince bir mesajın göstergesidir. Zira Türkiye’nin, içerisinde Yunanistan’ın da olduğu emperyalist güçlere 

karşı bağımsızlığını kazanmasında Dumlupınar Savaşı çok bir büyük öneme sahiptir. Türkiye ve Yunanistan 

arasında gerçekleştirilen bu savaşta Yunan ordusu mağlup edilerek vatan topraklarından uzaklaştırılmıştır. Türkiye 

her ne kadar Dumlupınar Savaşı ile Yunan Ordusunu ülke topraklarından atmış olsa da kazanmış olduğu bu 

bağımsızlık mücadelesi neticesinde tüm dünyaca tanınan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıfatı ile Yunanistan’a 

yardım elini uzatmaktan çekinmediğini göstermek istemiştir.  
2 “Yunan Çocukları”, Akşam, 5 Mart 1942, s.1. 
3 BCA, 30-10-00-00/179-235-20. 
4 BCA, 30-01-00-00/40-240-16. 
5 BCA, 30-01-00-00/178-227-11 
6 “Misafir Edilecek Bin Yunan Çocuğu İçin Hazırlıklar”, Ulus, 25 Nisan 1942, s.1. 
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Vekilliği’ne geçirilmesi planlanan Balıkçılar Enstitüsü Binasının Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliği’ne tahsis süreci sırasında bir tabur komutanının emri ile 21 Şubat 1942 günü akşam 
kapılarının kilitleri kırılmak sureti ile işgal edildiği görülmektedir. Bu durum, Maliye Vekâleti 
tarafından Başvekâlete gönderilen yazıda açıkça görülmektedir. 20 Ocak 1943 tarihli yazıda, 
mevzuata ve askeri disiplinlere muhalif bu türden hareketlere son verilmesi, hadisenin sorumluları 
hakkında tahkikat başlatılması ayrıca Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği’ne tahsis edilen bu 
binanın bir an evvel boşaltılması ve sorumlular hakkında Milli Müdafaa Vekilliği’nce gereğinin 
yapılması istenilmiştir. 12 Aralık 1942’de Başvekâlet tarafından adı geçen binanın tahliyesi 
hakkında I. Ordu Komutanlığına gerekli emrin verildiği anlaşılmaktadır. Ancak bahse konu binanın 
vekâletler ve ordu arasında sorun olduğu, bu süreçte Türkiye’ye gelmesi planlanan 1000 Yunan 
çocuğun 23 Mayıs 1942 tarihinde Türkiye’de iskân edilmesinden vazgeçilmiştir.1 Bu durumun 
nedenleri konusunda dönem basını ve resmi arşiv belgelerinde herhangi bir malumata 
rastlanılmamaktadır. Oysa nisan ve mayıs aylarında Yunan çocuklarının Türkiye’ye getirilmesi 
konusunda Türk kamuoyunda akislerin varlığı görülmektedir.2 

1.1. Türkiye’ye Getirilecek Yunan Çocuklarına Dair Talimat Projesi 

Yunanistan’ın II. Dünya Savaşı sürecinde önce İtalya ardında da Almanya tarafından saldırıya 
uğramasını müteakiben ülkede ciddi boyutta ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir. Bu süreçte 
Yunan çocuklarının ülkede baş gösteren yıkımdan asgari düzeyde etkilenmesi amacıyla, belirli bir 
kısmının Türkiye’ye gönderimi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu mutabakatın ardından 
getirilmesi düşünülen çocukların sevk, yerleştirme ve beslenmeleri için alınması lazım gelen 
kararları kolaylaştırmak, muhtelif bakanlık ve kurumlara arasındaki işleyiş ve koordinasyonu takip 
etmek takip etmek için Başbakanlık tarafından bir talimat projesi hazırlanmıştır. 26 Şubat 1942 
tarihli yazı ile Hariciye, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekillikleri ile Kızılay Cemiyeti Umum 
Merkezine Gönderilen ve bu konuda hazırlanan talimat projesine uygun hareket edilmesi istenilen 
yazıya göre;  

1- Yunanistan’da kıtlık ve sefaletin hüküm sürdüğü Atina ve Pire şehirlerinde toplam 1000 kişilik 
bir  çocuğun Türkiye’ye getirilmesi planlanmıştır. Planlaması yapılan çocukların yaş aralığı 7-
13 yaş grubu  olarak belirlenmiştir. Bu yaş aralığı dışındaki çocuklar planlanan proje 
içerisinde yer almayacaklardır. 

2- Çocuklar arasında salgın hastalıkların etkisi altında bulunanlar kapsam dışı tutulacaktır. 

3- Yunan çocuklarının Türkiye’ye getiriliş safha ve sürecinden Hariciye Vekaleti sorumlu 
tutulmuştur.  

4- Türkiye’ye getirilen her çocuğa bir sıra numarası verilerek bahse konu bu numaralar isim, aile, 
yaş, cinsiyet ve adres bilgilerinden oluşacaktır.  

5- Bahse konu çocukların Türkiye’ye getirilişi Türk devleti tarafından gönderilen vapur ile 
sağlanacaktır.  

6- Çocukları getirecek olan vapur Kızılay idaresinde olacak ve çocukların gemide istirahatleri ve 
iaşeleri Kızılay tarafından karşılanacaktır. Ayrıca seyahat esnasında çocukların sağlık 
durumlarını kontrol etmek üzere bir doktor, iki hasta bakıcı hemşire ve bir pansör Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâlet’ince tayin edilecektir.    

                                                             
1 BCA, 30-01-00-00/178-227-11  
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7- Çocukların İstanbul, İzmir ve daha başka yerlerde iskanları için uygun yerlerin bulunmasına dair 
inceleme Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâlet’ince acele bir şekilde yapılarak bu yerlerin ne 
kadar çocuk alabileceği Kızılay’a bildirilecektir.  

8- İskân yerlerinin temizliğine, havalandırılmasına ve çocukların istirahatleri ile alakalı ile olan 
hususlara son derece önem gösterilecektir. 

9- Erkek ve kız çocuklarının ayrı ayrı yerlerde yatırılmalarına dikkat edilecektir.1  

Hariciye, Dâhiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerine ve Kızılay Umumi Reisliği ’ne tebliğ 
edilen bu talimat projesine göre, çocukların Yunanistan’dan Türkiye’ye getiriliş ve burada 
kalacakları süre zarfındaki konaklama yerlerinin son derece dikkatli seçilerek gerekli sağlık 
şartlarını taşımasına önem gösterileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca getirilen çocukların çeşitli 
hastalıkları taşıyor olabileceği şüphesi dolayısıyla tüm testlerinin yaptırılmasına önem verileceği de 
raporun dikkat çeken kısımları arasında yer almaktadır. Ancak alınan tüm bu tedbirler ve yapılan 
planlamalar sebebi bilinmeyen bir şekilde iptal edilmiştir. 

2. Türkiye Tarafından Çocuklar İçin Gönderilen Yardım Malzemeleri 

ABD tarafından Türkiye’deki kimsesiz çocuklara teslim edilmek üzere içerisinde çikolata dâhil 
yedi kalem eşyanın bulunduğu malzemelerin gümrük vergisinden muaf tutulması ile alakalı 
Himaye-i Etfal Umum Cemiyeti2 Başkanlığı tarafından 16 Eylül 1934 tarihli bir yazı, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletine gönderilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki, Türkiye’de bulunan kimsesiz 
çocuklara uluslararası düzeyde de yardım yapılmaktadır.3 Bu tür uluslararası yardımların 
devletlerin rutin yardım programları arasında yer aldığı unutulmamalıdır. Türkiye’deki kimsesiz 
çocuklara uluslararası yardım yapılıyor olması Türkiye’nin yardıma muhtaç bir devlet olduğunu 
göstermez. Zira Kızılay tarafından 17 Mart 1941 tarihinde Rodos adasında bulunan İtalyan uyruklu 
kimsesiz çocuk ve hastalara 5000 TL tutarında bir yardım malzemesi göndermesi, Türkiye’nin II. 
Dünya Savaşı şartlarında dış yardımda bulunacak bir güce sahip olduğunun açık bir göstergesidir. 
Bu doğrultuda bahse konu tarihte Türkiye tarafından Rodos adasında bulunan kimsesiz çocuk ve 
hastalara 5840 kg. pirinç, 2200 kg. zeytinyağı, 1500 kg. şeker 2000 kg. taze balık ve 60 adet keçi 
gönderilmiştir.4 Ancak Türkiye’nin bu denli yardım kampanyası yürütüyor olması Türkiye’nin 
ekonomik anlamda müreffeh bir devlet olduğunu da göstermemektedir. Zira savaş şartlarından 
dolayı İnönü yönetimi sayıları bir milyonu bulan genci üretim sahasından çekerek silah altına 
almıştır. Bunun yanında savaş koşullarından dolayı ithalat yapılamaması nedeniyle yönetim, 
ülkedeki tüketimi sınırlamış ve bazı ürünlerin tüketiminde vesika uygulamasını getirmiştir. Ekmek 
karnesi uygulaması bu duruma örnektir. Yine savaş şartlarından dolayı bütçe içerisinde savunma 
masraflarının kayda değer şekilde artış göstermesi yeni vergilerin gündeme gelmesine neden 
olmuştur. Milli Müdafaa Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve Varlık Vergisi bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir. Bu şartlar altında sanayileşmede önceki dönemlere göre geriye gidilerek, 
tarımsal üretim %60 gerilemiştir.5 Bu doğrultuda aslında çok da iyi görünmeyen Türkiye 
ekonomisinin bu haliyle dış devletlere yardım yapıyor olması güçlü ekonomi kavramından çok 
siyaseten yapıldığı noktasında bir değerlendirmeye tabi tutulabilir.  Zira Türkiye, II. Dünya 
Savaşının son dönemine kadar gerek mihver gerekse müttefik bloğuna karşı tarafsızlığını koruma 
politikası gütmüştür. 

                                                             
1 BCA 30-10-00-00-178-227-11 
2 Günümüzdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun karşılığı olan ve 1921’de Ankara’da 

kurulmuş olan kurum. Bkz. Makbule Sarıkaya, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Sosyal Hizmet Kurumu: 

Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti”, AÜ. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.34, 2007, s.322. 
3 BCA, 30-10-00-00/178-234-4. 
4 BCA, 30-10-00-00/178-234-21. 
5 Mahmut Arslan, “2. Dünya Savaşı ve Türkiye’de Savaş Ekonomisi”, Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, Yıl.2, 

Sayı.2, 2016, s.3-4,7. 
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1. Çocuklarını Parasız Yatılı Okula Vermek İsteyen Ailelerden Gelen Talepler 

II. Dünya Savaşı şartları tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de, savaşa dâhil olmamış olmasına 
rağmen etkilemiştir. Bu minvalde alınan ekonomik tedbirler ve uluslararası boyutta yaşanan 
ekonomik sıkıntılar Türk halkını müşkül duruma sokmuştur. Çocukların temel ihtiyaçlarının 
karşılanması ve eğitimi meselesi bu dönemde her zamankinden daha da belirgin bir sıkıntılı sürece 
girmiştir. Geçimlerini zorlukla sağlayan halk, çocuklarının eğitim başta olmak üzere pek çok 
masraflarını karşılamakta zorluk çekmeye başlamıştır. Oysaki Cumhuriyetin ilk yıllarından beri 
çocukların eğitimi cumhuriyet ideolojisinden ayrı düşünülmemiştir. Çocuklara verilen eğitimin 
önemli bir parçasını da cumhuriyet ideolojisinin genç kuşaklara aktarılması oluşturmaktadır. 
Ancak savaş şartları bu itinanın önüne geçmiştir.1 Bu bağlamda vatandaşlardan ilgili bakanlıklara 
çocuklarının eğitiminin devlet eliyle karşılanması yönünde mektuplar gönderildiği görülmektedir. 
Bu mektuplardan bazılarına değinmek konuya yapacağı katkıdan dolayı önem arz etmektedir.  

23 Eylül 1939’da Manisa’dan Mehmet Palaz’ın Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne 
gönderdiği mektuba göre, Mehmet Palaz’ın babası Yunan Harbinde hayatını kaybetmiştir. Öksüz 
kalan Palaz’ı amcası iki kardeşi ile birlikte yanına alarak büyütmüştür. Tüm bu geçim sıkıntısına 
rağmen tahsilini yarıda bırakmak istemeyen Palaz türlü zorluklara göğüs germiştir. Ancak maddi 
durumu elverişli olmayan ve eğitim hayatına devam etmek isteyen Palaz, Başbakanlıktan yatılı 
okula girmesi için yardım talep etmiştir. Palaz’ın bu yardım mektubu Başbakanlık Özel Kalem 
Müdürü Hasan Şükrü Adal tarafından cevaplanmış ve Palaz’ın yatılı okullara kayıt ve kabul için Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği süre zarfında açılan sınava girerek bu sınavdan başarılı olması 
durumunda talebinin yerine getirilebileceğini ifade etmiştir.2  

Yine Askeri Hastane İnzibat Subayı Yüzbaşı Lütfü Ergin referansı ile Fatma Hanım isimli bir 
vatandaş 11 Ağustos 1939 tarihinde Başvekâlete çocuğunun parasız eğitimi ile ilgili başvuru 
yapmıştır. Yapılan başvuru dilekçesine göre Fatma Hanım’ın kocası Kayseri Askeri Hastanesi 
imamı iken 1938’de ölmüştür. Küçük yaşta 3 çocuğu ile yaşamını idame ettirmeye çalışan Fatma 
Hanım artık sefaletin son derecesinde olduğunu dile getirmektedir. Kocasının milli mücadele 
döneminde devlete önemli hizmetler yaptığını dile getiren Fatma Hanım kocasının bu hizmetlerine 
karşılık olarak geride kalan çocukları için yatılı okullardan birisine kayıt için kendisine yardımcı 
olunmasını dile getirmiştir. Buna karşılık Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nden, Fatma Hanım’a 
da aynı şekilde cevap verilmiştir.3 Fatma Hanım’a verilen cevabın, diğer vatandaşlara verilen cevap 
ve koşullara uygun olarak verilmiş olması, devletin parasız yatılı okul eğitimi alımlarında referans 
gözetmeksizin herkesi eşit bir biçimde değerlendirdiğini göstermesi açısından önemlidir. 

Yine 8 Kasım 1939 tarihinde Lübnan’dan eski Türk zabitlerinden olan Gazzeli Cemal isminde 
bir şahsın Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu parasız eğitim talebi ile ilgili 
mektup önem arz etmektedir. Zira bu durum savaş döneminin ülkeleri ve çocukları üzerinde 
yaratmış olduğu olumsuz tesiri bir kere daha göstermektedir. Bu durum, yabancı ülke 
vatandaşlarının, Türkiye’nin çocuklarını kabul etmesi ile yaşadıkları mağduriyeti ortadan 
kaldırmaya amaçladıklarını ortaya koymaktadır. Gazzeli Cemal’in henüz lise çağında olan iki oğlu 
için Türkiye’de bir üniversitede ücretsiz tıp tahsili alması yönündeki talebine karşılık Başbakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü’nden olumsuz bir cevap gelmiştir. Zira üniversitede tıp eğitimi almak 
isteyen kişilerin öncelikle lise tahsili bitirmesi gerekmektedir.4 

                                                             
1 Funda Selçuk Şirin, “İktidar ve Çocuk”, Turkish Studies, C.8, 2013, s.1277. 
2 BCA, 30-01-00-00/33-195-10. 
3 BCA, 30-01-00-00/33-195-10.  
4 BCA, 30-01-00-00/33-195-10. 
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3. Kimsesiz Çocukları Kurtarma Yurdu: İstanbul Örneği 

Eski dönemlerde çocukların bakımı ve onların yetiştirilerek topluma kazandırılması sadece 
anne ve babanın görevi olarak görülürken çocuğun korunması ve yetiştirilmesinde devletin ve 
toplumun da sorumluluğu olduğu düşüncesi 20. yüzyılda gelişen bir düşünce olarak karşımıza 
çıkmaktadır.1 Hatta devletin, çocukların koruyucusu olarak yasa yapma hakkının 19. yüzyıla kadar 
gittiği öne sürülen düşünceler arasındadır.2 Bu bağlamda II. Dünya Savaşı döneminde ülke çapında 
kimsesiz çocukların sayısındaki artış devleti bazı tedbirler almaya yöneltmiştir. Zira sokaklarda 
bulunan kimsesiz çocukların varlığı hem devlet için hem de millet için kapatılması zor olan 
yaraların açılmasına neden olabilmektedir. Sokakta yaşayarak barınma, gıda, eğitim ve sosyal 
yaşantıdan mahrum olan çocuklarla birlikte ilerleyen nesil, devlet nüfus piramidinin temelini 
oluşturan genç nüfusun nitelikten uzak bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Gelecek nesillere 
bilinçli ve eğitimli bir nesil bırakmak gerekirse bu durum sokakta yaşayan ve kimsesiz çocukların 
ihtiyaçlarına acilen cevap vermek ve onları devletin uhdesine alarak bilinçli, vatansever ve eğitimli 
bir birey haline sokmakla mümkün olabilmektedir. Kimsesiz çocuklar meselesi sadece bu alanlarda 
değil asayiş alanında da devlet için bir tehdit unsuru yaratmaktadır. Çünkü yaşı küçük ve kimsesiz 
çocuklar, yönlendirmeye çok açık bir konumda bulunmakta ve kötü niyetli bazı kişilerin direktifleri 
ile çok kolay bir şekilde suç işleme potansiyeline sahip olabilmektedirler. Suç işlemeye 
yönlendirilen ya da buna meyilli çocuklar ise daha çok şehirlerde karşımıza çıkmaktadır. Zira 
köylerde hem nüfusun az olması hem de köylülerin birbirlerini çok iyi tanımaları, çocukların 
burada suç işlemesini asgari düzeye indirmiştir.3 Günümüzde suça itilmiş çocuk4 tanılaması ile 
adlandırılan bu tip çocuklarla ilgili olarak Devlet, tüm bu faktörleri göz önüne alarak kimsesiz 
çocukları topluma kazandırabilmek adına ülke genelinde çeşitli yurtlar açmıştır. Ancak yurtların 
niceliğinden çok niteliği tartışılır hale gelmiştir. İstanbul’da açılan kimsesizler yurdu bunun en güzel 
örneğidir.  

İstanbul’da var olan ancak nitelik yönünden eksiklere bulunan Kimsesiz Çocuklar Yurdu ile 
alakalı olarak İktisat Vekâleti, Başvekâlete gönderdiği yazı ile görüşlerini dile getirmiştir. Buna göre 
büyük şehirlerin asayişi için birer tehlike halini alan “serseri çocukları” ülke menfaatleri 
doğrultusunda küçük ve büyük çaplı sanayi işlerine yönlendirmek içtimai ve ekonomik olarak çok 
faydalı bir proje olacaktır. Buradan anlaşılmaktadır ki, ilk çağlardan beri var olduğu değerlendirilen 
çocuk işçilerin çalıştırılması konusunun II. Dünya Savaşı sürecinde hayatın olağan akışı içerisinde 
değerlendirildiği görülmektedir.5 Çocuk yuvası başlığı altında İstanbul’da bu amaçla ilk 
teşebbüslere yer verilen görüşte, 1933’te Doktor Zafır adında bir hayırsever tarafından ilk olarak 
75 daha sonra ise 120 çocukluk bir Islahhane açılmıştır. Belediyenin kontrolündeki bu ıslahhane 
daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı uhdesine geçmiştir. Memleketin kalkınmasında önemli bir rol 
oynayan sanayi sektöründe, sayısı 1000 yatağa çıkarılması tavsiye edilen bu yuvadaki çocuklardan 
istifade edilmesi, İktisat Vekâlet’inin önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.6 İktisat Vekaleti kimsesiz 
çocuklar meselesine kendi açısından bakarak, onların sanayi sektörüne kazandırılmasını devletin 
ekonomik gücüne yapacağı katkı bağlamında açıklamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanan 
Kimsesiz Çocuklar Yurdu, bu süreçten sonra çocukları çeşitli mesleklere hazırlayan atölyeleri ve 

                                                             
1 Kasım Karataş, “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, C.18, S.2, 2007, s.8. 
2 İsmet Galip Yolcuoğlu, “Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi”, Aile ve 

Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, C.5, S.18, 2009, s. 44. 
3 Yakup Coşar, “Kentleşen Türkiye’de Çocuk Suçluluğu”, TBB Dergisi, S.56, 2005, s. 285. 
4 Rüstem Erkan; M. Yüksel Erdoğdu, “Göç ve Çocuk Suçluluğu, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma 

Dergisi, C.3, S.9, 2006, s.80. 
5 Hacer Tor, “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Boyutları”, ZWFT Dergisi, C.2, S.2, 2010, s.26.; Zakir Avşar; Eren 

Öğütoğulları, “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yolları”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C.2, S.1, 2012, s. 

9. 
6 BCA, 30-10-00-00/174-201-6. 
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120 kişilik kadrosu ile amacına hizmet eden bir hal almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, İktisat 
Bakanlığı’nın da görüşüne katılarak ülke sanayisinin gelişmesinde büyük katkı sağlayacağı 
düşünülen İstanbul Kimsesiz Çocuklar Yurdu örneğinin, Hükümetin desteği ile aynı şablonda 
ülkenin muhtelif yerlerine de taşınması gerekliliğini ortaya koymuştur.1  

 Kimsesiz Çocukları Koruma Yurdu ile alakalı İstanbul Valiliği’nin görüşüne göre 1933 yılında 
büyük ümitlerle kurulmuş olan bu yurt, burasını idare eden idarecilerin, kendilerine verilmiş olan 
geniş yetkiyi etkili bir şekilde kullanamamaları ve yurdun gelişimi için gerekli olan program ve 
disiplini tesis edememesinden dolayı, Kimsesiz Çocukları Koruma Yurdu’ndan istenilen verim 
alınamamıştır. Bahse konu bu yurdu, tüm bu olumsuzluklardan arındırmak için 6 Haziran 1939 
tarihinde bu yurt Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Yurt, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
geçtikten sonra, şehrin en işlek caddelerinden biri üzerinde faaliyet yürütürken, buradan taşınarak 
daha müsait bir alana kurulmuştur. İstanbul Valiliği’nin görüş yazısına göre, Çocukları Koruma 
Yurdu’nun doktor ve terbiyeci uzmanlardan oluşan idare heyet ve çocukları mesleklere hazırlayan 
atölyeleri ile çok faydalı bir müessese olma yolunda olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Görüş 
yazısının son kısmı, “Bu yurt gittikçe tevsi edilmek suretiyle hakiki ihtiyaca cevap verebilecek bir hale 
getirilecek ve bu talebe arasından sıhhi durumları maden işlerinde çalışmaya müsait olanlar tefrik 
edilerek ilgili Vekalete bildirilecektir.” şeklindeki düşünceler ile son bulmuştur.2  

İstanbul’da bulunan Kimsesiz Çocukları Kurtarma Yurdu ile alakalı yurdun bağlı bulunduğu 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görüşü istenilen İstanbul Valiliği’nin yurt ile ilgili düşünceleri 
önem arz etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’na yazılan görüş yazısına göre İstanbul içerisinde 
maddi ve manevi yoksuzluk nedeniyle sokağın her türlü olumsuz tesirleri altında yetişen, suç 
işleme potansiyeline sahip ya da suça karışmış çocukların denetim altına alınması için 1933 yılında 
Kimsesiz Çocukları Kurtarma Yurdunun açılmış olduğu dile getirilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır 
ki, bu çocukların devletin kontrolünde bir yuva çatısı altında korumaya alınmış olması öncelikli 
olarak asayişi muhafaza altına alma endişesinden doğmaktadır. İktisat Vekâletinin bahsettiği, 
çocukları iş hayatına katkı sağlamaya yönelik adım atılması düşüncesi bu şekliyle devletin çocuklar 
üzerinde atacağı bir sonraki adımı ihtiva etmektedir.  

İstanbul’da bulunan Kimsesiz Çocukları Koruma Yurdu ile alakalı İktisat ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nin görüş yazılarına bakıldığında her üç kurumun da ortak temenni ve 
amacı çocukları en kısa sürede iş hayatına kazandırmaya yönelik adımlar atılması gerekliliğini 
savunmak olmuştur. Bu da bize dönem şartlarının çocukları memuriyetten daha çok sağlıkları 
elverişli olduğu süre zarfında kısa yoldan ekonomiye kazandırmak temelli bir düşünceyi 
yansıttığını ortaya koymaktadır. İstanbul Valiliğinin görüş yazısında, “bu talebe arasından sıhhi 
durumları maden işlerinde çalışmaya müsait olanlar tefrik edilerek ilgili Vekâlete bildirilecektir.” 
şeklindeki ibareden anlaşıldığı üzere var olan planlamanın ve verilen eğitimin büyük oranda 
mesleki eğitime dayalı kısa vadede çocukları iş sahasına kazandıracak bir düşüncesinin ürünü 
olduğu anlaşılmaktadır. Oysaki İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından öğretim çağı gelmiş 
çocukların sayısal verilerine bakıldığında, Türkiye’de çocukların okuma-yazma bağlamında çok 
gerilerde olduğu görülmektedir. Buna göre 1941 yılında Türkiye’de okuma çağında 3.750.000 
çocuk vardır. Bu rakam, genel nüfusun %21’ini oluşturmaktadır. 3.750.000 çocuğun %26,9’u ilk 
tahsili bitirmiş durumdadır. İlk tahsiline devam edemeyen çocukların ise %66,4’ünü erkek, 
%75,7’sini ise kız çocukları oluşturmaktadır.3 Tabloya bakıldığında çocukların eğitim düzeyinin 
çok gerilerde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, oldukça gerilerde olan eğitim seviyesinin, 
Kimsesiz Çocukları Koruma Yurdu planlaması bağlamında değerlendirildiğinde, istatistiklerin çok 
da dikkate alınmadığı ortadadır. Zira kimsesiz çocukların okuma yazma kursları ile ilk tahsillerine 

                                                             
1 BCA, 30-10-00-00/174-201-6.  
2 BCA, 30-10-00-00/174-201-6.  
3 BCA, 30-10-00-00/25-141-1. 
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yapılacak olan katkılardan bahsedilmesi yerine açılan atölyelerle onların iş hayatına hazırlanması 
temel prensip olarak karşımıza çıkmaktadır.  

4. Koruyucu Tedbirler Kapsamında TBMM’de, 15 Yaşını Bitirmemiş Çocukların 
Sinema, Tiyatro, Dans Salonu ve Barlara Kabul Edilmemelerine Dair Kanun 
Teklifi 

Dünya İkinci Cihan Harbi gibi küresel bir savaş ile boğuşurken, Türkiye ise İsmet İnönü’nün 
yönetiminde savaş dışı kalma politikasından geri adım atmamıştır. Bu bağlamda Türkiye her ne 
kadar savaşa girmese de ekonomik tedbirler başta olmak üzere birçok alanda yeni tedbirlere 
gidilmiştir. Bu süreç içerisinde 1941 yılında TBMM’de çok ilginç bir soru önergesi verildiği 
görülmektedir. Kırklareli Milletvekili Fuat Umay’ın vermiş olduğu önerge, 15 yaşını bitirmemiş 
çocukların içerisinde dans salonu ve barların da yer aldığı umuma açık belli yerlere girişlerinin 
yasaklanması ile alakalıdır. II. Dünya savaşı sürecinde böyle bir önergenin TBMM’ye verilmiş 
olması, milletvekillerinin sadece küresel savaşın etkileri ve alınacak tedbirlerle meşgul olmadığını 
hayatın olağan akışı içerisinde çocuk haklarının da iyileştirilmesine yönelik adımlar atıldığını 
göstermektedir. Önergede 15 yaşını bitirmemiş çocukların dans salonları, sinema, tiyatro ve 
barlara girişinin yasaklanmasının istenilmesi göz önüne alındığında 1941 yılına kadar çocukların 
bu alanlara giriş-çıkışlarında herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ortaya çıkarmaktadır. 15 yaşını 
doldurmamış çocukların gelişiminde olumsuz tesir bırakılacağı düşünülen bu gibi umuma açık 
yerlere çocukların girişinin yasaklanmak istenilmesi dönem şartları düşünüldüğünde örnek bir 
adım olarak değerlendirilmektedir.  

Çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirler kapsamında çocuğun yüksek yararı her zaman ön 
planda tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda çocuğun öncelikle kendi aile ortamında 
korunmasının sağlanması, yaşına ve gelişimine uygun eğitim ve öğreniminin desteklenmesi ve bu 
amaçla eğitim, bakım, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması temel 
prensipler olarak karşımıza çıkmaktadır.1 Bu bağlamda, Kırklareli Milletvekili Fuat Umay’ın 3 Mart 
1941 tarihinde TBMM’ye sunmuş olduğu soru önergesine bakıldığında verilen önergenin 
gerekçelerinin ayrıntısı ile ortaya konulduğu görülmektedir. Buna göre, 15 yaşını bitirmemiş 
çocuklara karşı sinemanın olumsuz tesir edeceği endişesi dile getirilmiştir. Sinemada eğlenceli 
filmler yer almasının yanında bu sektör aynı zamanda kitapların ve konferansların çocuklara 
katacağı bilgi ve becerileri çocuklara aşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Umay’a göre bunun 
yanında ne yazık ki bazı sinema filmleri arasında çocukların kişisel gelişim ve ahlakı üzerinde 
olumsuz tesirler bırakacak filmler de gösterime girmektedir. Bu gibi filmler çocukların zihninde 
kalıcı izler bırakmakta, aşk ve aile faciaları konulu filmler çocuklarda hayatının sonuna kadar 
devam edebilecek travmaların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tür filmlerin 
etkisi altında kalan çocuklar sinema artistleri gibi makyaj yapmak ve giyinmek, onlar gibi yaşamak, 
sinemada görmüş olduğu bir cani ya da haydut gibi hareket etmek isteyebilmektedir. Umay tüm 
bunların önüne geçebilmek adına, filmlerin çocukların yaş gruplarına göre tefrik edilmesi 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu durum genel ahlakın korunması başlığı altında önem arz 
etmektedir. Zira 23 Nisan 2006’da RTÜK tarafından izleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz 
etkilerinden korumak amacıyla geliştirilen “akıllı sembol” uygulamasının, Umay tarafından 1941 
şartlarında soru önergesi şeklinde TBMM’ye sunduğu görülmektedir.2 Çocukların da izlediği 
sinema filmlerinin kontrol altına alınması adına önergede geçen şu cümleler çok önemlidir. Buna 
göre: “Faydası güneş kadar açık olmamakla beraber sigortasız kullanılan elektriğin yapacağı 
öldürücü tesir gibi kontrolsüz bırakılan sinema filmlerinin, çocuklarımız üzerinde yapacağı 
muhakkak olan fena tesirlere meydan vermemek ve sağlık, sosyal terbiyelerine yarayacak filmler 

                                                             
1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050715-1.htm. (Erişim Tarihi: 09.04.2022) 
2 BCA, 30.10.00.00.4.22.20. 
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göstermek ve sinemayı bir mektep haline koyabilmek için filmlerin kontrol edilmesi ve tasnifi şarttır”1 
ifadeleri bu konuda acilen alınması gereken tedbirleri ihtiva etmesi açısından önem arz etmektedir. 
Tüm bunlar ışığında Umay, çocukları sinema filmlerinin ezici ve yıpratıcı etkilerinden koruma için 
bu konuda kanun yapmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Umay sinema filmleri örneğinden yola 
çıkarak çocukların ahlakına olumsuz etkisinin söz konusu olduğu tiyatro oyunları ile barlar ve dans 
salonları için de aynı endişeleri taşıdığını dile getirmiştir.2 Umay’ın TBMM’ye sunduğu kanun 
teklifinin maddelerine3 bakıldığında 1941 şartlarında çocuğun yüksek yararı gözetilerek, 
çocukların çevresel olumsuz tesirlerden korunması adına mücadele edildiği sonucuna 
varılmaktadır.  

Ancak Fuat Umay’ın 1941’de TBMM’ye sunmuş olduğu bu kanun teklifi ilgili komisyonlardan 
geçerek yasalaşması mümkün olmamıştır. Bunun nedeni ise Dahili Nizamnamenin 68. Maddesinde 
açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre bir kanun teklifini diğer bir milletvekili ya da ait olduğu 
encümenin üzerine alması durumunda teklifin müzakerelerine devam edilebilmektedir. Fuat 
Umay’ın kanun teklifi dördüncü dönemde TBMM’ye gelmiş olmasına rağmen beşinci döneme 
intikal etmiş bu dönemde encümenlerden geçerek tam müzakere olunacağı sırada yine Meclise 
gelemeyerek altıncı döneme intikal etmiştir. Bu dönem de encümenlerden geçen ilgili teklif Meclise 
gelmek üzereyken bun sefer de Fuat Umay tarafından teklif geri çekilmiştir. Umay tarafından 
teklifin geri çekilmesinin ana sebebinin çocukların menfaatlerini düşünerek hazırlanan kanun 
teklifinin Mecliste müzakere edilmesinin çeşitli vesilelerle uzamış olmasının Umay’da bıkkınlık 
yaratmış olduğu değerlendirmesine varılabilir.4 Tüm bunlar ışığında 1941 Türkiye’sinde çocuk 
hakları ile ilgili önemli girişimlerin olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki bu girişimler TBMM’ye 
getirilecek kadar ileri düzeyde bir çalışmanın eseri olmuştur. Ancak, gerek savaş şartları gerekse 
dönem anlayışının bu teklifi kavrama noktasında yetersiz kalması gibi sebeplerle çocuk haklarının 
iyileştirilmesine yönelik atılan bu adımlar, ne yazık ki dönemin ihmal edilen konuları arasında 
kalmıştır.  

Çocuklara yönelik koruyucu tedbirler başlığı altında ihmal edilmeden ilgili kurumlara gereğinin 
yapılması yönünde talimatlandırılan bir konu vardır ki o da ilkokul çağındaki çocukların Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından bazı illerde açılan kuran öğretme kurslarına alınmamaları yönündeki 
karardır. Açılan Kuran kursları her şeyden önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılmış 
olmasına rağmen ilk tahsil çağında ve mecburiyetinde bulunan 7-16 yaş grubu arasındaki 
çocukların kuran kurslarına gitmelerinin mecburi eğitimlerine zarar vereceği düşüncesi ile 14 
Ağustos 1941 tarihinde Başbakanlıktan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılan bir yazı ile bu 
uygulamaya son verilmesi istenilmiştir. Bu değerlendirmeye varılmasında bazı ailelerin çocukların 
eğitimi noktasında kuran kurslarını okul eğitimlerine tercih etmiş olabileceğini akıllara 
getirmektedir. Çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma adı altında TBMM’ye verilen kanun 
teklifleri ne kadar yerinde bir davranış ise 7-16 yaş grubu arasında yer alan çocukları devlet 
müdahalesi ile kuran kurslarından uzaklaştırma çalışmalarının ise bir o kadar koruyucu 
tedbirlerden uzak olduğu değerlendirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Başbakanlığa cevap 
yazısı ise böyle bir durumun yaşanmadığını bildirmiştir. Buna göre, cami ve mescit gibi herkese açık 
bulunan Kuran öğretme mahallerine, okulların tatili münasebetiyle bazı çocukların giderek Kuranı 
Kerim dinlemiş olmaları muhtemeldir. Ancak şimdiye kadar ilk tahsil çağını bitirmemiş olanların 

                                                             
1 BCA, 30.10.00.00.4.22.20. 
2 BCA, 30.10.00.00.4.22.20. 
3 Madde 1. 15 yaşını bitirmemiş olan çocukların sinemalara, tiyatrolara, dans salonlarına ve bar gibi yerlere 

götürülmeleri veya kabul edilmeleri yasaktır. Madde 2. 12 yaşını bitirmemiş olan çocuklar güneş battıktan sonra 

sinemalara ve tiyatrolara kabul olunamazlar. Madde 3. Bu kanunda yazılı memnuiyetlere muhalif hareket edenler 

5 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası ve 3 günden 1 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Bkz. BCA, 

30.10.00.00.4.22.20.  
4 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre VI, Cilt.30, İçtima 4, Yirmi Üçüncü İnikat, (04.01.1943), s.3. 
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Kuran öğretme kurslarına kayıt ve kabul edilmesi söz konusu değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı 
böyle bir durumun yaşanmamış olmasına rağmen muhtemel konulara karşı hassasiyetli 
olacaklarının altını çizmiştir. Çocukların Kuran kurslarına 7-16 yaşındaki çocukların kayıt ettirildiği 
iddiasını ortaya atan kurumun ise Maarif Vekâleti olduğu anlaşılmaktadır.1 Öte yandan 5 Mart 1945 
tarihinde alınan karar doğrultusunda Eşref Edip tarafından Çocuklarımıza Din Okuma Kitabı isimli 
yayının dağıtımının yasaklanması ve mevcutlarının toplatılmasının Bakanlar Kurulunca 
Kararlaştırılması da bu tarz koruyucu tedbirler kapsamına girmektedir.2 

Koruyucu tedbirler kapsamında çocukların eğitimi konusu da önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda eğitim almak için Suriye’ye gönderilen Türk vatandaşı gayrimüslim çocuklar meselesi 
hükümetin dikkatinden kaçmamıştır. Çocukların ilk orta ve lise eğitimlerini Suriye’den sağlamaları 
hükümet açısından kabul edilemez bulunmuştur. Hatay Valisi Şefik Refik Soyer tarafından bu konu 
ile alakalı 7 Kasım 1942 tarihli hazırlanan rapor önem arz etmektedir. Buna göre Türkçe bilmeyen, 
öğrenmeye lüzum görmeyen ecnebi kültür ve düşüncesi ile yetiştirilmekte olan çocukların Türklük 
ile manevi hiçbir alakanın mevcut bulunmamakta ve bu çocuklardan gelecekte istifade imkânı 
mümkün bulunmamaktadır. Ecnebi müesseselerde tahsil, terbiye ve ecnebi kültürü ile yetiştirilen 
bu çocukların ileride ecnebi devletler ve servisler hesabına Türkiye aleyhine çalışacaklarına şüphe 
etmemek lazımdır.3 Hatay Valiliği tarafından hazırlanan rapora göre çocukların eğitim için Suriye’yi 
seçmeleri, ülke güvenliği açısından risk teşkil etmektedir. Zira burada devlet konuyu uzun vadede 
değerlendirerek, Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde olmayan yabancı ülkeler tarafından eğitilen 
çocuklara verilen eğitimin içeriği açısından devletin bilgi sahibi olmaması ulusal çıkarlara yönelik 
bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Hatay Valiliği’nin hazırladığı rapordan başka, konunun ülke 
güvenliği kapsamında değerlendirilmesinden dolayı konuya Milli Müdafaa Vekâleti de dâhil 
olmuştur. 24 Şubat 1942 tarihinde Milli Müdafaa Vekâleti tarafından Başbakanlığa yazılan yazıya 
göre çocukların ilk alacakları okul terbiyesinin önemi göz önünde tutulacak olunur ise iyi ve gayretli 
vatandaşlar yetiştirmek için bütün Türk vatandaşlarının il, orta ve lise eğitimlerini Türkiye’de 
yapması çok faydalı olacaktır.4 

5. Serseri ve Kimsesiz Çocuklar Meselesi 

II. Dünya savaşı sürecinde ekonomik sıkıntıların da etkisi göz önüne alındığında, özellikle 
mahrumiyet bölgelerinden İstanbul gibi büyük şehirlere yaşanan göç hareketleri ve çok çocuklu 
ailelerin çocuklarına sahip çıkmaması gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerde kimsesiz ve serseri 
çocuklar meselesi ortaya çıkmıştır. Bu çocuklar sokağın tüm tehlikeleri ile baş başa kalarak 
dezavantajlı grup sınıfına girmektedirler.5 Aslında kimsesiz çocuklar meselesi Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Osmanlı Devleti’nden miras kalan bir meseledir. Zira Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde yaşanan savaşlar, yoksulluk ve açlık gibi etmenler özellikle Osmanlı Devleti’nin 
nüfus yoğunluğu bakımından ileride olan İstanbul ve İzmir gibi şehirlerinde kimsesiz çocuk sayısını 
oldukça arttırmıştır. Bu süreç içerisinde II. Dünya Savaşı sürecine gelindiğinde bu sorunun tam 
anlamı ile ortadan kaldırılamadığı görülmektedir.6 Bu bağlamda Dâhiliye Vekâleti tarafından 2 
Temmuz 1943 tarihinde Başbakanlığa bir yazı gönderilmiştir. Buna göre Kimsesiz ve Serseri 

                                                             
1 BCA, 30-10-00-00/26-151-15. 
2 BCA, 30-18-01-02/107-103-13. 
3 BCA, 30-10-00-00/142-17-17. 
4 BCA, 30-10-00-00/142-17-17.  
5 Ergün Yazıcı, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, C.9, S.18, 2013, s.499; Çağatay Güler; Zakir Çobanoğlu (1994), Çocuk ve Çevre, Ankara: 

Aydoğdu Ofset, s.19. 
6 Nazan Çiçek, “Erken Cumhuriyet Döneminde Kimsesiz Çocuklar Olgusuna Dair Bir Vaka Takdimi ve Analizi”, 

DTCF Dergisi, C.60, S.2, 2020, s.964.; Gül Çakır (2009), Atatürk Döneminde Çocuk, Kadın ve Aile Algısı, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, s.2.; Latife 

Bıyıklı, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve S.O.S. Çocuk Köyleri”, Özel Eğitim Dergisi, S.2, 1995, s.3. 
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çocuklar ile ilgili olarak Türk Ceza ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunları artık yetersiz kalmaktadır. 
Kimsesiz ve Serseri çocukların kontrol altına alınması için İstanbul ve İzmir illerindeki mevcut 
memur kadrosundan yeterli sayıda zabıta seçilerek birer çocuk bürosu kurulması 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca diğer illere de gerekli talimatlar verildiği bildirilmiştir.  

Dâhiliye Vekâlet’inden gelen emir yazı doğrultusunda İstanbul Vali ve Belediye Başkan Vekili 
Lütfü Kırdar tarafından Dâhiliye Vekâlet’ine sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre 
her büyük şehrin en büyük sıkıntıları arasında serseri ve kimsesiz çocuklar meselesi gelmektedir. 
Özellikle savaş ve sıkıntılı dönemlerde artan yoksulluk nedeniyle serseri ve kimsesiz çocuklar 
nicelik olarak artış göstermiştir. Rapora göre İstanbul şehri kimsesiz ve serseri çocuklar 
bakımından tarihin her döneminde mustarip olmuştur. Bu durumun sağlıklı bir zemine 
dönüştürülmesi bakımından İstanbul Valiliği tarafından ilmi çalışmalar yapılmaktadır. Raporda 
kimsesiz ve serseri çocukların toplum içerisinde giderek çoğalması ile ilgili değerlendirmelere 
rastlamak mümkündür. Buna göre İstanbul’daki kimsesiz çocukların büyük bir kısmını iş bulmak 
için Anadolu’nun uzak bölgelerinden İstanbul’a gelen işçi sınıfının çok çocuklu yapısı 
oluşturmaktadır. Rapora göre kimsesiz çocukların İstanbul sokaklarını doldurmasının diğer bir 
nedeni ise şu tespitten anlaşılmaktadır. Buna göre kimsesiz çocuklar kategori edilir ise bunlar; 
gayrimeşru birleşmeler, geçim zorlukları, boşanma nedeniyle üvey anne ve babalar, babası askere 
alınmış ve annesi olmayan çocuklar, annesi çalışmak durumunda kalan babasız çocuklardan 
meydana gelmektedir.1 Özellikle anne ve babası boşanmış çocuklar başta olmak üzere bu 
kategoride bahsedilen çocuklar arasında psikolojik sorunların da baş gösterdiği bilinmektedir.2 
Burada şunu da belirtmek gerekir ki babaları askere giden çocukların kimsesiz çocuk nitelemesine 
maruz kalmaması için devlet müşkül durumda kalan bu türden çocukları Çocuk Esirgeme 
Kurumları vasıtası ile koruma altına almıştır. Ancak bu çocukların sayıca fazla olması ve Çocuk 
Esirgeme Kurumlarının bütçelerinin bu durumu karşılamaması üzerine belediyelerce para 
toplama yönteminin benimsendiği anlaşılmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde askere 
alınan vatandaşların müşkül duruma düşen çocuklarına devlet elinin uzatılması önem arz 
etmektedir. Bu husus 1 Ekim 1941 tarihli Başvekaletten Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezine 
yazılan yazıda net bir şekilde açıklanmıştır. Yazıda geçen, “Silah altına çağırılmış olanların geride 
bıraktıkları ailelerine bakmak, onların ihtiyaçlarını sağlamak nasıl bir ödevimizse kimsesiz kalan 
yavrularına da milli teşekküllerimizin kollarını açması aynı derecede değerli, gerekli bir ödevimizdir.” 
ifadeleri bu durumu ortaya koymaktadır.3 

Rapora göre İstanbul sınırları içerisinde 2516 erkek 322 kız olmak üzere 2848 sokak çocuğu 
tespit edilmiştir. 2848 çocuğun 2699’u ise Türk çocuklarından oluşmaktadır. Sokakta yaşayan bu 
çocukları tehlikelerden korumak ve toplum huzurunu tesis etmek adına İstanbul Valiliği çözüm 
önerileri hazırlamıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak İstanbul’da bir çocuk bürosu, çocuk zabıtası ve 
ziyaretçi öğretmenler teşkilatının kurulması zaruridir. Burada çocuk zabıtası teşkilatı önem arz 
etmektedir. Zira oluşturulması planlanan çocuk zabıtasının öncelikli görevi ilkokul çağında ya da 
daha küçük yaşta olup sokakta yaşayan çocukların kimlik bilgilerini ve ailevi durumlarını 
incelemek olacaktır. Bu doğrultuda çocuk zabıtası elde ettiği bilgileri çocuk bürosuna teslim 
edecektir. Çocuk bürosu ise zabıta ve adliye gibi kuruluşlardan çeşitli sebeplerle kimsesiz kalmış 
çocukların sevk edileceği ilk müracaat yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buraya müracaat ettirilen 
her çocuğun kendine has bir dosyası tutulacaktır. Burada önemli bir husus da, Çocuk bürosu 
bünyesinde bir laboratuvar tesis edilmesi düşüncesidir. Bu laboratuvarda çocukların ilk incelemesi 
yapılacak ve çocukların ırkı, entolojik, fiziki, ruhi ve zekâ açsından incelemesi yapılacaktır. Muayene 

                                                             
1 BCA, 30-10-00-00/179-236-5.; Makbule Sarıkaya, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Kimsesiz Çocuklara 

Yönelik Kapsamlı Bir Proje”, Atatürk Dergisi, C.4, S.1, 2010, s.191, 194-195. 
2 Nilgün Öngider, “Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Psikiyatride Güncel Yaşamlar Dergisi, C.5, S.2, 
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sonuçları ise çocuğun teşhis fişlerine işlenecektir. Bunun dışında Çocuk bürosuna farklı görevler de 
yüklenmiştir. Buna göre bu büro; sefalete maruz kalmış çocuklu ailelere yardım yolları arayacak, 
kimsesiz çocukların veraset ve hukuk davalarını takip edecek, çocuklarına bakmayan anne ve 
babalarla çocuğun bakımı üzerlerine borç olan akraba ve yakınları hakkında takibatta bulunacaktır. 
Valiliğin raporuna göre Çocuk bürosu ilmi istatistikler ve laboratuvar faaliyetleri ile kimsesiz ve 
serseri çocuklar konusunu ilmi esaslar dairesinde ve sistemli bir şekilde temsil etmeye çalışacaktır. 
Öte yandan raporda geçen ziyaretçi öğretmenler konusu ise ayrıca önem arz etmektedir. Buna göre 
ilkokul öğretmenleri arasında ayrılacak çocuklarla iletişime hevesli ve elverişli öğretmenler 
arasından seçilecek kişilerle ziyaretçi öğretmenler teşkilatı oluşturulacaktır. Bu teşkilat çocuk 
bakımı konusunda bilgisiz aileler ve akrabalarının yanında kalmaya mecbur olan kimsesiz 
çocukların hayatını yaşadıkları çevrede takip edecek ve durumlarını tetkik edecektir. Ziyaretçi 
öğretmenler her çocuğu en az ayda bir kez evlerinde ziyaret ederek tetkik ve kanaat raporlarını 
çocuk bürosuna teslim edeceklerdir.1 

Raporda İstanbul’da var olan serseri çocuklar disiplin, talim, terbiye ve mesleki tedris 
müessesesinden bahsedilerek bu kurumun yetersizliği dile getirilmiştir. İstanbul’da kimsesiz 
çocuklar için kurulmuş 30-80 yataklı bir serseri çocuklar disiplin, talim, terbiye ve mesleki tedris 
müessesesi açılmış ise de bahse konu bu kurumun çocukların ihtiyaçlarını karşılama yönünden 
zayıf olduğunun altı çizilmiştir. Raporun dikkat çeken bölümlerinden birisi de çocuk kolonisi kurma 
düşüncesidir. Şehir merkezlerinden uzak yerlerde Bursa, Kastamonu ve Antalya gibi geniş arazi, su 
ve ormanlık alana sahip olan yerlerde boş alanlar ya da bir köy civarında kurulacak olan çocuk 
kolonisinin kurulması elzemdir. Bu koloni içerisindeki çocuklar toprak işleri, hayvan bakım ve 
üretimi, dülgerlik, tahta ve demir işleri, terzilik, kunduracılık gibi sanatları öğrenmeleri 
planlanmaktadır. Raporun sonuç kısmında hazırlanan bu raporun sokak çocukları için ne gibi 
yararlar sunacağı bugün şehir sokaklarında çıplak, yalınayak, koltuklarında üç beş okunmuş gazete 
veya omuzlarında kirli bir iple kış yaz dolaşan küçük çocukların yani yarının adamlarının hayat ve 
istikbal endişesi ile hazırlandığı dile getirilmiştir.2 

Buradan anlaşılmaktadır ki, devlet kimsesiz çocukları bir yandan sokak ortamından kurtarırken 
öte yandan ise onlara ileride yapabilecekleri meslekler için eğitim vermeyi planlamaktadır. Bu 
bağlamda 16 Haziran 1943 tarihinde Ziraat Bakanlığı tarafından Başbakanlığa yazılan yazı önem 
arz etmektedir. Yazıya göre kimsesiz çocukların kurulması planlanan devlet çiftliklerinde 
toplanarak ziraat işleri için yetiştirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 10 yaşından büyük kız ve 
erkek çocukların bahse konu çiftliklere alınacağından bahseden yazıya göre bunun için birtakım 
şartlar sıralanmıştır. Öncelikle buraya alınacak her çocuk sıkı bir doktor muayenesinden geçirilerek 
bedenen ziraat işleri ile ilgilenmesinde herhangi bir maruz görülmemesi belirtilmiştir. Sağlık 
şartının yanında bir değer önemli şart ise bahse konu çocukların kesinlikle anne-babası ve onları 
himaye edecek kimsenin bulunmaması şartıdır. Yani çocukların tam manası ile öksüz ve kimsesiz 
olması aranan şartların başında gelmektedir. Bu da bize göstermektedir ki, bu çocuklar tamamen 
devletin kontrol ve yönlendirmesi ile yetiştirecektir. Yani devlet çocukların geleceğine kimsenin 
baskısı altında kalmadan kendisi karar vermek istemektedir. Bu konudaki haklılık, “aksi takdirde 
ebeveynlerinden bunları zorla almak müşkül olduğu gibi, kaçmaları ihtimali de çoktur.” ifadeleri ile 
ortaya koyulmuştur. Çocuklar için biner kişilik iki çiftlik kurulması planlanmıştır. Bu plan 
doğrultusunda ilk çiftliğin Muş ilinde kurulması kararlaştırılmıştır. Bunun nedenleri arasında ise 
Muş’un iklim ve toprağının ziraat yapmaya gayet müsait olması önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca 
ortasından Murat Nehri geçen Muş Ovası bu tarz bir yer için çok uygundur. Bahse konu çiftlikleri 
kurmak için bir milyon gibi bir meblağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen yazıda bahse konu çiftliklerin 
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en başta gelen amacının bir yandan kimsesiz çocukları sokaklardan kurtarırken öte yandan onları 
birer zanaat erbabı olarak yetiştirmek olarak belirtilmiştir.1  

6. Kimsesiz, Yoksul ve Aylak Çocuklarla İlgili Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tarafından Hazırlanan Rapor (16 Ekim 1945) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sadi Konuk imzası ile 1945 yılında Kimsesiz, Yoksul ve Aylak 
Çocuklar Konusu Üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı tarafından bir rapor hazırlanmıştır. 
Kimsesiz Çocuklar ile ilgili hazırlanan rapora göre kimsesiz çocuklar toplum hayatı ve sosyal 
şartlardaki bozuklukların bir ürünüdür. Savaşlar, kıtlık ve işsizlik gibi durumlar bir ülkede kimsesiz 
çocuklarının artış göstermesinin en başta gelen sebebidir. II. Dünya savaşı sürecinde hazırlanan bu 
rapora göre yabancı ülkelerde bu türden çocukların sayısındaki artış Türkiye’dekinden oldukça 
fazladır.2 Rapora göre kimsesiz ve kimsesiz olarak addedilen çocuklar şu şekilde tanımlanmıştır:  

 1- Annesiz, babasız ve kendilerinin bakımı ile mükellef olabilecek vaziyette erkek ve kız kardeşleri 
bulunmayan çocuklar. 

 2- Anne, baba ve akrabaları ile irtibatını kaybetmiş olan çocuklar. 

 3- Herhangi bir şekilde bir aile infisahından veya mahkemeler kararı ile taraflı itinadan da mahrum 
kalarak ailelerinden uzaklaştırılmış, velayet ve vesayetten mahrum kalmış çocuklar.  

 4- Metruk Çocuklar.3  

Bu bağlamda raporda II. Dünya Savaşı sürecinde kimsesiz çocuklara ait birtakım istatistiklere 
yer verilmek istense de bu istatistiklere ulaşmanın şu an için mümkün olmadığının altı çizilmiştir. 
Bunda savaş ortamının vermiş olduğu atmosferin ve imkânsızlıkların etkili olduğu düşünülebilir. 
Ancak Bakanlık 1920-1938 arası kimsesiz çocuklar ile ilgili istatistikleri paylaşarak bu istatistiklerin 
kimsesiz çocuklar ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler alınması noktasında işe yarayacağı 
belirtilmiştir. Paylaşılan istatistiğe göre kimsesiz çocuklar ailelerinin meşgul oldukları işe göre 
sınıflandırılmıştır. Buna göre kimsesiz çocukların %54’ü köylü, %23’ü işçi, %9’u memur, %6’sı 
küçük sanat mensubu ve %8’i diğer iş kollarına ait kimselerin çocuklarından oluşmaktadır. Bu 
veriler bize İstiklal Harbinden II. Dünya savaşı arası dönem verilerine ulaşmamızı sağlayarak, daha 
çok milli mücadele dönemi neticesinde bir şekilde ebeveynlerinden mahrum kalmış kimsesiz 
çocukların istatistiğini vermesi açısından önemlidir. Zira savaş durumu her koşulda çocuklar 
üzerinde aynı etkiyi yapmaktadır. Dolayısıyla bu istatistiğe bakılarak alınacak önleyici ve koruyucu 
tedbirlerin II. Dünya Harbi sürecinde mağdur olan kimsesiz çocuklar üzerinde de etkili olacağı 
düşünülmüştür. Yine bu istatistiğe göre kimsesiz çocukların %65’inin hem annesi hem de babası 
bulunmamakta, %30’unun annesi ya da babasından birisi bulunmamakta, %5’nin ise anne ve 
babası hayatta olmasına rağmen aile efradından gerekli yardım, özen ve dikkatin gösterilmediği 
çocuklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Kimsesiz çocuklar yaş olarak sınıflandırıldığında ise bu 
çocukların %15’i 3-7 yaş, %60’ı 8-13 yaş, %20’si 14-16 yaş ve %5’inin ise 16 yaşından büyük 
olduğu görülmektedir.4 

Rapor Kimsesiz ve Metruk (Terk Edilmiş) Çocuklar olarak iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bu 
bağlamda, kimsesiz çocuklar ile ilgili önemli çıkarımların yer aldığı rapora göre sokakta yaşayan 
kimsesiz çocuklar öncelikle devlet tarafından buradan alınarak toplama kamplarına 
götürülmelidir. Burada çocuklar uzmanlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Bu 
uzmanlar ise Çocuk hekimleri, psikologlar ve pedagoglardan oluşacaktır. Burada ayrıntılı 
muayeneden geçirilen çocuklar kendilerine uygun çocuk müesseselerine gönderilmelidir. Kimsesiz 
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çocuklar arasındaki yaygın bağımlılıklara ve hastalıklara yer verilen rapora göre alkolizm ve keyif 
verici zehirlere düşkünlük gibi vakıalar özellikle büyük şehirlerde oldukça yaygındır. Bu çocuklar 
arasında en çok görülen hastalıkların ise uyuz, saçkıran gibi cilt hastalıkları, trahom, akciğer ve 
kemik veremi ile zührevi hastalıkların olduğu gözlemlenmiştir. Bu çocuklar arasında fizyolojik 
hastalıklar yaygın olduğu gibi psikolojik rahatsızlıkların olduğu da görülmektedir. En çok görülen 
psikolojik rahatsızlık türü ise asosyallik olarak karşımıza çıkmaktadır. Rapora göre asosyal 
bozukluk gösteren çocuklar sınıflara ayrılmıştır. Bunlardan birincisi ve toplum sağlığı ve düzeni 
açısından en tehlikelisini yetimlik ve kimsesizlik yüzünden serseri hayata atılmış ve ahlaken 
çöküntü içerisinde olan çocuklar oluşturmaktadır. Raporda bu tür çocukların toplum için çok 
zararlı olduğu, terbiye ve ıslahlarının ise çok güç olduğu paylaşılmıştır. İkinci grupta ruhen dengesiz, 
dış etkilere karşı çoğu defa isabetsiz reaksiyon gösteren bu nedenlerden dolayı çevresindeki 
insanlara karşı sık sık geçimsizlik çıkaran çocuklar        yer almaktadır. Devlet tarafından kontrol 
edilmediği takdirde bu grupta yer alan çocuklar da toplum hayatı için zararlı olarak 
nitelendirilmiştir. Üçüncü grupta yer alan çocukları ise beyin örselenmesi neticesinde 
hareketlerinde meydana gelen değişiklikler yüzünden toplum hayatına karışmaya elverişli 
olmayan çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların hiçbir türlü terbiyevi tedbirlerden 
yararlanamayacağının belirtildiği raporda bu çocukların daimî surette kapalı müesseselerde 
kalmaya mahkûm olduklarının altı çizilmiştir.1 

Kimsesiz çocukların en fazla görüldüğü yer olan İstanbul’a dikkat çekilen rapora göre 
İstanbul’da kimsesiz çocukların en fazla görüldüğü yerlerin başında Eminönü ve Karaköy 
meydanlarında bulunan köprü altları, Unkapanı ve Küçükpazar semtleri civarındaki metruk 
binalar ile İstanbul surlarının muhtelif yerleri olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bunlar ışığında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kimsesiz çocuklar meselesi ile mücadele etmek için bir yol haritası 
belirlemiştir. Buna göre kimsesiz çocuklar meselesi ile mücadele öncelikle sorunun kaynağına 
inmeyi gerektirmektedir. Bu da toplumun ekonomik durumunun ve kültür seviyesinin 
yükselmesine bağlı bir durumdur. Kimsesiz çocuklar meselesi ile ilgili olarak ülke çapında çeşitli 
çocuk teşkilatları meydana getirilmiştir. Rapora göre oluşturulan toplama merkezlerinde kimsesiz 
çocuklar ayrıntılı bir muayeneden geçirildikten sonra ebeveynlerine ulaşılarak çocukların bunlara 
teslim edilmesi gerekmektedir. Ebeveynlerine teslim edilen çocukların ailelerine ise gerek 
görüldüğü takdirde maddi anlamda devlet tarafından yardım edilmelidir. Anne, baba ve yakın 
akrabaları bulunmayan çocuklar ise bunun dışındadır. Bu grubu giren çocuklar ise bilgi ve 
yeteneklerine göre ayırt edilerek çocuk evleri, umumi mektep, mesleki mektep, teknik okullarda 
değerlendirilmelidir. Bunun yanında becerileri keşfedilen çocuklar ise çalıştırılmak ve iş görmek 
üzere sınai ve zirai teşekküllerde değerlendirilmelidir. Çocukları topluma kazandırmak adına öne 
sürülen bu fikirlerin yanında, kimsesiz çocukların evlatlık olarak uygun görülen ailelere verilmesi 
konusu da raporda geçmekle beraber, bakanlık olarak bu seçeneğin yerinde olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Raporda kimsesiz çocuklar arasında hastalığı bulunanlarla ilgili olarak mektep 
sanatoryumları önerisi getirilmiştir. Bu sanatoryumlara çok önem verilen rapora göre burada 
gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan hasta çocuklara sağlık durumlarına uygun bir program 
eşliğinde dersler verilecektir. Çocuklara burada dersler verilirken aynı zamanda bu çocukların el işi 
gibi uğraşlarla ilgilenmeleri sağlanacak ve hastalıkları da aynı zamanda tedavi edilecektir. Raporda 
bu sanatoryumların ruhi hastalıklar ve sinir bozukluğu teşhisi konmuş olan çocuklar için çok 
faydalı olacağının altı çizilmiştir. Daha ağır psikolojik rahatsızlığı bulunanların ise akıl hastanelerine 
devlet eli ile yatırılmaları zaruridir.2 

Raporun son bölümü terk edilmiş çocuklara ayrılmıştır. Buna göre terk edilmiş çocukların yaş 
grupları 3-18 ve 7-16 olarak belirtilmiştir. Terk edilmiş çocukları genellikle gebelik döneminde yok 
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edilen veya doğumdan sonra anneleri tarafından bırakılan çocuklar oluşturmaktadır. Bu türden 
çocuklar cami avlusuna, mezarlıklara, vapur ve trenleri gibi yerlere bırakılan çocuklardır. Raporda 
bu çocuklar tanımlanırken, “Bu çocukların ekserisi gayri meşru ve insanlık zaafının mahsulü ve ayıp 
telakkisinin kurbanlarıdır.” ifadeleri kullanılmıştır.  Bu bağlamda bu gibi durumlara karşı devlet 
tarafından birçok müessesenin kurulması zaruridir. Bunun yanında, annelerinin bu çocukları terk 
etmelerinin sebepleri de araştırmalıdır. Annelerin çocuklarını terk etmelerinin ise iki büyük nedeni 
vardır. Bunlardan birincisi gayrimeşru ilişki sonucu utanç duygusu, diğeri ise fakirliktir.1 Bu 
bağlamda Sağlık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı tarafından kimsesiz çocuklar ile ilgili ayrıntılı bir 
rapor hazırlandığı görülmektedir. Bahse konu bu çocuklar ile ilgili durum değerlendirmesinin 
yanında bu çocukları topluma kazandırmak için alınması gereken tedbirler ayrıntılı bir şekilde 
masaya yatırılmıştır. 

Sonuç 

Kimsesiz çocuklar meselesi özellikle II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin üzerinde durduğu 
başlıca konular içerisinde yer almıştır. İlgili Bakanlıklar vasıtası ile hükümet kimsesiz çocuklar 
meselesine çözüm bulmak için ciddi bir mesai sarf etmiştir. Türkiye bu süreçte sadece kendi 
vatandaşlarına değil, yabancı ülke vatandaşlarının çocuklarına da kucak açmıştır. Bu bağlamda II. 
Dünya Savaşı sürecinde 1000 Yunan çocuğunun Türkiye’ye getirilmesi söz konusu olmuştur. Bu 
bağlamda Bakanlıklar ve Başbakanlık arasındaki yazışmalardan anlaşılmıştır ki, Türk devleti bu 
çocuklar için ciddi anlamda bir yer arayışına gitmiştir. Ancak yapılan bu girişimin, daha sonraki 
dönemlerde gerçekleşmediği görülmektedir. Gerçekleşmese dahi Türkiye’nin tüm sıkıntılı 
zamanlarına rağmen dış devletlerden bakıma muhtaç çocuk alma girişimi takdire şayan bir gelişme 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş süreci sadece kimsesiz çocuklar boyutu ile ele alınmalıdır. Zira 
bu süreçte çocuklarını devlet parasız yatılı okullarına vermek isteyen vatandaşların sayısı da 
azımsanamaz. Savaş şartlarının getirmiş olduğu ağır ekonomik bunalım, toplumda kendisini iyiden 
iyiye hissettirmiş ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma hayalindeki aileler, çocuklarının 
yanlarından uzaklaşması pahasına devletten çocuklarını uhdesine alma taleplerini iletmişlerdir. Bu 
ailelere yabancı devletlerde yaşayan Türk aileler de dâhildir.  

Kimsesiz çocuklar meselesinde Çocuk Esirgeme Kurumları çok önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumların önemi özellikle kimsesiz çocukların yoğun olarak 
bulunduğu büyük şehitlerde daha da ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’da bulunan 
kimsesiz çocuklar yurdu çok önemli bir vazife üstlenmiştir. Ancak burada önemli olan konu bu 
yuvaların niceliği değil niteliği meselesidir. Kimsesiz Çocukları Koruma Yurdu ile alakalı İstanbul 
Valiliği’nin görüşüne göre 1933 yılında büyük ümitlerle kurulmuş olan bu yurt, burasını idare eden 
idarecilerin, kendilerine verilmiş olan geniş yetkiyi etkili bir şekilde kullanamamaları ve yurdun 
gelişimi için gerekli olan program ve disiplini tesis edememesinden dolayı, Kimsesiz Çocukları 
Koruma Yurdu’ndan istenilen verim alınamamıştır. İstanbul’da bulunan Kimsesiz Çocukları 
Koruma Yurdu ile alakalı İktisat ve Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nin görüş yazılarına 
bakıldığında her üç kurumun da ortak temenni ve amacı çocukları en kısa sürede iş hayatına 
kazandırmaya yönelik adımlar atılması gerekliliğini savunmak olmuştur. Bu da bize dönem 
şartlarının çocukları memuriyetten daha çok sağlıkları elverişli olduğu süre zarfında kısa yoldan 
ekonomiye kazandırmak temelli bir düşünceyi yansıttığını ortaya koymaktadır.   Çocukları kötü 
alışkanlıklardan koruma kapsamı altında atılan adımlar sadece çocuk yurtları aracılığı ile 
sağlanmamıştır. Bu amaç doğrultusunda TBMM’de de önemli girişimler olduğu görülmektedir. 
Kırklareli Milletvekili Fuat Umay’ın 1941 yılında TBMM’ye vermiş olduğu kanun teklifi, çocuk 
hakları ve çocukların korunması kapsamında çok önemli bir gelişmedir. Bu kanun her ne kadar 
yasalaşamamış olsa da çocukların korunmasına yönelik II. Dünya Savaşı şartlarında atılan önemli 
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bir adım olarak değerlendirilmelidir. Çocukları görsel medyanın sakıncalı yayınlarından korumak 
için Türkiye’de RTÜK tarafından getirilen akıllı sembol düzenlemesinin 23 Nisan 2006 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde Umay tarafından verilen kanun teklifinin dönem 
itibariyle mahiyeti daha da iyi anlaşılmaktadır. II. Dünya Savaşı sürecinde kimsesiz çocuklar 
meselesi devletin ilgili kurum ve Bakanlıklarını harekete geçirmiştir. Bu bağlamda tüm kurumların 
ortak görüş ve önerisi bu çocukları kısa sürede verilen bir eğitimle istedikleri bir zanaat dalında 
uzmanlaştırmak olmuştur. Böylece bahse konu dönemde askere alımlarla boşalan iş kollarını 
yetiştirilen çocuklarla kapatmanın amaç edindiği anlaşılmaktadır. Devleti bu düşünceye iten temel 
neden ise savaş şartlarının getirmiş olduğu ağır ekonomik bunalımdan kaynaklanmaktadır. Tüm 
bunlar ışığında II. Dünya Savaşı sürecinde sayıları daha da artan kimsesiz çocuklar meselesine 
devlet görmezlikten gelme yerine çözüme kavuşturmak adına önemli adımlar atmış ve atılan bu 
adımlarla geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmeyi kendisine bir ödev bilmiştir.  
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Çocuk Hakları Bağlamında Eğitim ve Öğretim Alanında Yapılan Lisansüstü 

Tezlerin İncelenmesi 
 

Büşra KARTAL1 
Belgin ARSLAN-CANSEVER2 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları bağlamında ve 

eğitim öğretim konu alanında gerçekleştirilmiş olan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi, araştırma eğilimlerinin ve sıklıklarının belirlenmesidir. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın 
evrenini Yükseköğretim ulusal tez merkezinde yayımlanmış tüm tezler oluşturmaktadır. 
Çalışmanın örneklemini ise ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 2012-2022 yılları arasında 
ulusal tez merkezinde eğitim öğretim konu alanında yayınlanan çocuk hakları anahtar kelimesi ile 
aratılan 62 lisansüstü tez çalışması oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak tez sınıflandırma 
formu kullanılmıştır. Ulaşılan tez çalışmaları tez sınıflandırma formu doğrultusunda kategorilere 
ayrılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda en çok ‘çocuk haklarına 
yönelik farkındalık, bilişsel algı ve bilgi düzeylerinin, tutumların ve görüşlerin incelenmesi’ en az 
ise ‘tarihsel süreç içerisinde çocuk hakları ve gelişimi, çocuk hakları ve hukuk kuralları’ konu 
başlıklarının incelendiği ortaya konulmuştur. Lisansüstü tez çalışmalarının diğer yıllara göre 
2019 yılında oldukça fazla artış gösterdiği görülmüştür. Ayrıca incelenen lisansüstü tez 
çalışmalarında sırasıyla en fazla ebeveynlerle, ardından sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ile 
çalışıldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Eğitim ve Öğretim, Doküman İncelemesi, Araştırma 
Eğilimleri ve Sıklıkları 

Examination of Postgraduate Theses in the Field of Education and 
Training in the Context of Children’s Rights 

 
Abstract 
The aim of this study is to examine the postgraduate thesis studies carried out in the context 

of children's rights and in the field of education and training between 2012-2022 in Turkey in 
terms of various variables, and to determine the research trends and frequencies. Document 
analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The universe of the study 
consists of all the theses published in the national thesis center of Higher Education in Turkey. 
The sample of the study consists of 62 postgraduate theses which were determined by criterion 
sampling method, and searched with the keyword of children's rights published in the field of 
education in the national thesis center between the years 2012-2022. Thesis classification form 
was used as data collection tool. The thesis studies reached were divided into categories in line 
with the thesis classification form, and frequency and percentage tables were created. As a result 
of the study, it was seen that "awareness, cognitive perception and knowledge levels, attitudes 
and opinions about children's rights" were studied the most. At least, it has been revealed that the 
subject headings of "children's rights and development in the historical process, children's rights 
and legal rules" are examined. It has been determined that postgraduate theses have increased 
considerably in 2019 compared to other years. In addition, it was determined that in the 
postgraduate theses examined, the parents were studied the most, followed by the primary and 
preschool teachers. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim, toplumun kültürünü yeni nesillere aktarırken, bireylerin toplumsallaştırılmasını da 
sağlamaktadır. Çocukları önemseyen, onlara destek ve değer veren, sağlıklı gelişmeleri için 
olanaklar sağlayan ve yatırımlar yapan toplumlar ise ileri kültür düzeyine sahip toplumlardır. 
Toplumların çağdaş uygarlık seviyesine çıkmalarında bu denli önemli olan çocukların gelişimi ve 
yetişmesine ek olarak onların korunması da hukuk kurallarına bağlıdır (Shonkoff ve Richmond, 
2009).  Öğrenciler, okulda ders ve etkinlikler yoluyla toplumun milli, ahlaki değerlerini ve 
kurallarını kazanırken diğer yandan da çevreden aldıkları değer ve kurallara göre 
şekillenmektedirler (Erden, 2007). Eğitim birey ile birlikte toplumu da içine alan bir süreçtir. Bu 
sebeple demokrasi, insan hakları, çocuk hakları gibi temel unsurlara dayalı olarak yetişen bireyler 
toplumun gelecek nesillere yönelik şekillenmesini de sağlamış olurlar. Çünkü demokratik düşünme 
ve demokratik düşünceye uygun davranışlarda bulunmak, doğuştan gelen bir özellik olmayıp, 
eğitim sonucu kazanılmaktadır (Yeşil, 2002). Bunun yanı sıra II. Dünya Savaşı ve Sanayi Devrimi 
gibi gelişmelerden sonra değişen çocuk ve çocukluk kavramıyla beraber çocukların eğitilmesi 
önemli bir konu haline gelmiştir. Okul adı verilen kurumların açılmasıyla çocukluk ve yetişkinlik 
dönemi arasındaki fark daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Okulların yaygınlaşması ile 
başlayan çocuğun farklı algılanışı ile çocukların haklarına ve değerlerine verilen önem de giderek 
artmıştır. Çocukların fiziksel gelişimi ve bilişsel gelişimi çocukluk yıllarında oldukça hızlı gelişim 
gösteren bir dönemdir. Bu nedenle hem evde hem de okulda ve çevresinde aldıkları eğitim onların 
ileriki yaşamı için belirleyici faktör olmaktadır. Gelecek yaşamları için çocuklara yaşanılan çağın 
özelliklerine uygun bilgi, tutum, değer, becerileri en uygun ve en iyi şekilde verilmelidir. Bu eğitim 
sürecinin önemli aktörlerinden biri olan öğretmenlerin donanımlı ve çocuk hakları konusunda 
bilgi, beceri ve belli bir tutuma sahip olması gerekmektedir. Alanyazında çocuk haklarıyla ilgili 
birçok çalışma yer almakta bu nedenle de çocuk haklarının birçok tanımı ve sınıflandırması 
bulunmaktadır. Çocuk hakları, çocukların her türlü sömürü ve ihmalden korunması, iyi şartlarda 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için düzenlenmiştir (Erbay, 2013). Söz konusu haklar, 
çocukların sadece bedensel ve zihinsel değil, sosyal ve ahlaki yönden; saygın bir biçimde ve özgür 
bir ortamda sağlıklı olarak gelişebilmesi için hukuk kuralları çerçevesinde korunmaktadır (Akyüz, 
2000). Çocuk hakları temel olarak çocuğun iyi bir yaşam sürmesini, sağlıklı gelişimini, her türlü 
istismardan korunmasını ve bir birey olarak katılımını kapsar. Yaşama hakkı çocuğun en temel 
hakkı olmakla beraber diğer tüm haklardan faydalanmasını sağlar (Uçuş, 2009). Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS), çocuk haklarını yaşamsal haklar, gelişme hakları, korunma 
hakları ve katılma hakları biçiminde sınıflandırmaktadır. Franklin (1993) ise çocuk haklarını refah 
hakları, koruyucu haklar, yetişkin hakları ve ana babalara karşı haklar olmak üzere dörde 
ayırmıştır. Bu haklar, yirmi birinci yüzyılın gelişen değerleriyle değişmiştir. Bu dönem içerisinde 
çocukların temel ihtiyaç ve bakımlarından da başka gereksinimlerinin olduğuna yönelik farkındalık 
artmış, çocuğun bakım ve korunmasının toplumun üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğu 
görüşü iyice pekişmiştir (Washington, 2010). Çocuk hakları ülkemizde de farklı alanlarda çalışılan 
bir konudur. Bu çalışma kapsamında eğitim-öğretim alanına giren lisansüstü tezler alınmıştır. Bu 
bağlamda lisansüstü tezlerin içeriği hakkında bilgi verilmesi, az çalışılan alanların belirlenmesi ve 
alan yazında eksik olan noktaların ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmadan elde edilecek 
bulguların Türkiye’de yapılan çalışmalara katkı sunması beklenmektedir. Çalışma, Türkiye’de 
2012-2022 yılları arasında yürütülen, erişime açık lisansüstü tezleri (yüksek lisans ve doktora) ile 
sınırlıdır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma soruları şunlardır: 

Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları ile ilgili yapılan lisansüstü tez 
çalışmalarının genel durumu nasıldır? 
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a) Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin eğitim 
düzeyine ve yıllara göre dağılımı nasıldır? 

b) Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin 
gerçekleştirildiği enstitülerin, tez danışmanlarının akademik unvanlarının ve tezlerin yürütüldüğü 
üniversitelerin dağılımları nasıldır? 

c) Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında çocuk hakları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin yazım 
dili, tezlerde çalışılan konular, kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama araçları ile veri analizi 
yöntemleri nelerdir? 

2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çocuk hakları bağlamında, eğitim-öğretim alanında 2012-2022 
yılları arasında gerçekleştirilmiş olan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli değişkenler bakımından 
incelenmesi, araştırma eğilimlerinin ve sıklıklarının belirlenmesidir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi hem basılı hem de elektronik materyalleri incelemek veya değerlendirmek 
için sistematik bir işlemdir. Doküman incelemesinde analitik işlem süreci, dokümanlarda yer alan 
verilerin bulunmasını, seçilmesini, değerlendirilmesini (anlamlandırılmasını) ve sentezlenmesini 
içermektedir. (Bowen, 2009). Bu çalışmanın konusu olan çocuk hakları ile ilgili Türkiye’de yapılan 
lisansüstü tezlerin birçoğuna doküman incelemesi ile ulaşılabildiğinden çalışmada bu yöntem 
kullanılmıştır.  

3.2. Verilerin Toplanması 

Araştırmada Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde ‘çocuk hakları, çocuk ve hak, çocuk hakları 
eğitimi’ anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan tarama sonucunda, araştırmacılar tarafından 2012-
2022 yılları arasında Eğitim Öğretim alanında ve Çocuk Hakları konusunda yapıldığı belirlenen 63 
lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Tablo 1, çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tezleri 
içermektedir. 
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3.3. Veri Analizi 

Bu çalışmada Türkiye’de çocuk hakları bağlamında, eğitim-öğretim alanındaki lisansüstü 
tezlerin mevcut durumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlandığından betimsel 
analiz tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2018) göre betimsel analizde amaç, elde edilen 
bulguları düzenleyerek ve yorumlayarak açık bir biçimde sunmaktır. Bu bağlamda lisansüstü 
tezlerin mevcut durumu konulara, kullanılan araştırma yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve 
veri analiz tekniklerine göre incelenmiş ve bu alandaki eğilim ve sıklıkları ortaya konulmuştur. 
Çalışmada tez sınıflandırma formu aracılığı ile lisansüstü tezlerin künyesi, yazım yılı, 
gerçekleştirildiği enstitü, eğitim düzeyi, danışman unvanı, gerçekleştirildiği üniversite, konusu, 
yöntemi, çalışılan örneklem grupları, veri toplama araçları, veri analiz yöntemi kategorileri 
kodlanarak frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. 

3.4. Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri 

Çalışmanın tutarlılığını sağlamak için veriler, önce her iki araştırmacı tarafından da bağımsız 
olarak analiz edilmiş, ardından araştırmacılar bir araya gelerek analizler karşılaştırılmış ve 
tartışılmıştır. Çalışmada teyit edilebilirliği sağlamak amacıyla elde edilen bulguların kavramsal 

Tablo 1. İncelenen Lisansüstü Çalışmalar 

Çalışma Çalışma 

Dönmez (2022) Arslan (2019) 

Yılmaz (2022) Alpay (2019) 

Ayhan (2021) Çoban Sural (2018) 

Soylu (2021) Şentürk Tüysüzer (2018) 

Ün (2021) Tiftikçi (2018) 

Korkmazer (2021) Erdoğan (2018) 

Karatay (2021) Hareket (2018) 

Erdoğan (2021) Akgül (2018) 

Doğdaş (2021) Kalender (2018) 

Püsküllü (2020) Ergen (2017) 

Çelik (2020) Işıksal Apaydın (2017) 

Sucu (2020) Özdemir Doğan (2017) 

Gülbahar (2019) Aydınlık (2017) 

Kesayak (2019)  Banko (2017) 

Hançer (2019) Yıldız (2017) 

Bal (2019) Karcı (2016) 

Topçu (2019) Dönmez (2015) 

Taşkın (2019) Kızılırmak (2015) 

Kıraç (2019) Dağlı (2015) 

Çavuş (2019) Akgül (2015) 

Pilatin (2019) Hareket (2015) 

Çarıkçı (2019) Ateş (2015) 

Pembegül (2019) Yeşilkayalı (2014) 

Atik (2019) Durgut (2014) 

İşler (2019) Aktı (2014) 

Kopuz Yavuz (2019) Kor (2013) 

Karaman (2019) Öz (2013) 

Kent Kükürtcü (2019) Uçuş (2013) 

Şenlik (2019) Peker (2012) 

Toğrulca (2019) Musaoğlu (2012) 

Sarı (2019)  

Tur (2019)  

Gür (2019)  
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çerçeveyle uyumlu ve tutarlı olmasına dikkat edilmiş, araştırmanın veri toplama ve veri analizi gibi 
aşamaları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın inandırıcılığını arttırmak için, elde edilen 
bulgular herhangi bir yorum yapılmaksızın olduğu gibi betimlenmiştir. Araştırmanın dış geçerliğini 
sağlamak amacıyla, araştırmanın yöntem ve aşamaları ayrıntılı ve açık bir şekilde anlatılmıştır. 
Çalışmanın aktarılabilirliğini sağlamak için ise çalışma için detaylı açıklamalara yer verilerek 
gelecek araştırmacılar için yol gösterici ögeler ortaya konulmuştur. 

4. BULGULAR 

Bu çalışmada incelenen çalışmaların yıllara göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İncelenen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımları 

Yıl Frekans (f) Yüzde (%) 

2012 2 3,17 

2013 3 4,76 

2014 3 4,76 

2015 6 9,52 

2016 1 1,58 

2017 6 9,52 

2018 7 11,11 

2019 23 36,50 

2020 3 4,76 

2021 7 11,11 

2022 2 3,17 

Toplam 63 99,96 

 

Tablo 2 incelendiğinde, en fazla 2019 (%36,5) yılında lisansüstü tez çalışmasının 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Lisansüstü tez çalışmaları en az 2016 (%1,58) yılında 
gerçekleştirilmiştir. 2012-2022 yılları arasında ise her yıl en az bir tane lisansüstü tezin 
yayımlandığı belirlenmiştir. Tablo 3’te yapılan tez çalışmalarının gerçekleştirildiği enstitülere göre 
dağılımlarına yer verilmiştir. 

Tablo 3. İncelenen Çalışmaların Enstitülere Göre Dağılımları 

Enstitü Frekans (f) Yüzde (%) 

Eğitim Bilimleri 34 53,96 

Sosyal Bilimler 22 34,92 

Sağlık Bilimleri 4 6,34 

Diğer 3 4,76 

Toplam 63 99,98 

 

Tablo 3 incelendiğinde, lisansüstü tezlerin en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde (%53,96) 
ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (%34,92) gerçekleştirildiği görülmektedir. Lisansüstü 
tezler en az ise diğer enstitülerde (%4,76) gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’te gerçekleştirilen tez 
çalışmalarının eğitim düzeyine ilişkin bulgular bulunmaktadır. 

Tablo 4. İncelenen Çalışmaların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımları 

Eğitim Düzeyi Frekans (f) Yüzde (%) 

Yüksek Lisans 55 87,30 

Doktora 8 12,69 
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Toplam 63 99,99 

 

Tablo 4 incelendiğinde, lisansüstü tez çalışmalarında yüksek lisans (%87,3) çalışmalarının 
doktora (%12,69) çalışmalarına göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tablo 5, lisansüstü 
çalışmalarının yazım diline ilişkin bulguları göstermektedir. 

Tablo 5. İncelenen Çalışmaların Yazım Diline Göre Dağılımları 

Yazım Dili Frekans (f) Yüzde (%) 
Türkçe 63 100 
İngilizce 0 0 
Toplam 63 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde, gerçekleştirilen tez çalışmalarının %100’ü yani tamamının Türkçe 
yazım dilinde olduğu görülmektedir. Eğitim öğretim alanında çocuk haklarıyla ilgili İngilizce yazım 
dilinde lisansüstü çalışma gerçekleştirilmemiştir. Tablo 6’da tez çalışmalarına rehberlik eden 
danışman unvanlarının dağılımlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 6. İncelenen Çalışmaların Danışman Unvanlarına Göre Dağılımları 

Danışman Unvanları Frekans (f) Yüzde (%) 

Yrd. Doç./ Dr. Öğretim Üyesi 26 41,26 

Doçent 18 28,57 

Profesör 19 30,15 

Toplam 63 99,98 

 

Tablo 6 incelendiğinde, lisansüstü çalışmalarında danışmanlık yapan kişilerin sırasıyla en fazla 
Yrd. Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi (%41,26) ile Profesör (%30,15) unvanına sahip olduğu 
belirlenmiştir. Tez çalışmalarına danışmanlık yapan kişilerin en az ise Doçent (%28,57) unvanına 
sahip olduğu belirlenmiştir. Tablo 7, tez çalışmalarının gerçekleştirildiği üniversitelere ilişkin 
bulgular görülmektedir. 

Tablo 7. İncelenen Çalışmaların Gerçekleştirildiği Üniversitelere Göre Dağılımları 

Üniversite Frekans (f) Yüzde (%) 

Gazi Üniversitesi 6 9,52 

Hacettepe Üniversitesi 5 7,93 

Gaziantep Üniversitesi 4 6,34 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 6,34 

Adnan Menderes Üniversitesi 4 6,34 

Ankara Üniversitesi 4 6,34 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3 4,76 

Maltepe Üniversitesi 2 3,17 

Çukurova Üniversitesi 2 3,17 

Kastamonu Üniversitesi 2 3,17 

Üsküdar Üniversitesi 2 3,17 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 3,17 

İstanbul Sabahattin Zaim ve Marmara Üniversitesi 

Ortak Programı 

2 3,17 

Diğer Üniversiteler 21 33,33 

Toplam 63 99,92 
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Tablo 7 incelendiğinde, lisansüstü tez çalışmalarının 34 farklı üniversitede gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Çocuk hakları konusuna ilişkin 1 tez çalışması bulunan üniversiteler ‘Diğer 
Üniversiteler’ kısmına alınmıştır. Yukarıdaki verilere göre çocuk hakları ile ilgili eğitim-öğretim 
alanında en fazla tez çalışması gerçekleştiren üniversiteler sırasıyla Hacettepe (%9,52) ve Gazi 
Üniversitesi (%7,93)’dir. Tablo 8’de gerçekleştirilen tez çalışmalarının konularına ilişkin bulgulara 
yer verilmiştir. 

Tablo 8. İncelenen Çalışmaların Konularına Göre Dağılımları 

Konular Frekans (f) Yüzde (%) 

Çocuk Haklarına Yönelik Farkındalık, Bilişsel Algı ve   

Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi                                                                      

14 20,89 

Çocuk Haklarına Yönelik Tutum İncelenmesi                                              18 26,86 

Çocuk Haklarına Yönelik Görüş İncelenmesi                                               12 17,91 

Çocuk Hakları Eğitimi                                                                                    6 8,95 

Çocuk Hakları ve Dergi/Kitap İncelemesi                                                      5 7,46 

Öğretim Programı ve Çocuk Hakları                                                              4 5,97 

Çocuk Haklarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi                                     3 4,47 

Medyada Çocuk Hakları                                                                                 3 4,47 

Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk Hakları ve Gelişimi                                     1 1,49 

Çocuk Hakları ve Hukuk Kuralları                                                                  1 1,49 

Toplam 67 99,96 

 

Tablo 8 incelendiğinde, lisansüstü çalışmaların konularına göre dağılımları sırasıyla en fazla 
çocuk haklarına yönelik tutumların incelenmesi (%26,86) çocuk haklarına yönelik farkındalık, 
bilişsel algı ve bilgi düzeylerinin incelenmesi (%20,89), çocuk haklarına yönelik görüşlerin 
incelenmesi (%17,91) konu alanlarında gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra en az tarihsel süreç 
içerisinde çocuk hakları ve gelişimi, çocuk hakları ve hukuk kuralları (%1,49) konu alanlarında tez 
çalışmasının gerçekleştirildiği görülmektedir. Tablo 9’da tez çalışmalarının yöntemlerine ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 9. İncelenen Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımları 

Yöntem Frekans (f) Yüzde (%) 

Nicel 26 41,26 

Nitel 26 41,26 

Karma 11 17,46 

Toplam 63 99,98 

 

Tablo 9 incelendiğinde, tez çalışmalarında en fazla nicel (%41,26) ve nitel (%41,26) 
yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. Karma (%17,46) yöntemin ise nicel ve nitel yönteme 
göre daha az tercih edildiği görülmektedir. Tablo 10, tez çalışmalarında kullanılan modellere ilişkin 
bulgular yer almaktadır. 

Tablo 10. İncelenen Çalışmaların Araştırma Modeline Göre Dağılımları 

Araştırma Modeli Frekans (f) Yüzde (%) 

Genel Tarama 16 24,61 

Betimsel Tarama 9 13,84 

İlişkisel Tarama 3 4,61 
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Tablo 10 incelendiğinde, sırasıyla genel tarama (%24,61) ve durum çalışması (%15,38) modeli 
kullanılmıştır. Lisansüstü çalışmalarında en az kullanılan araştırma modelleri ise tarihsel araştırma, 
deneysel, açımlayıcı sıralı desen, sıralı dönüşümlü, temel yorumlayıcı, tamamen karma sıralı eşit 
statülü tasarım ve çeşitleme (%1,53) modelleridir. Tablo 11’de tez çalışmalarının örneklem 
büyüklüğüne ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 11. İncelenen Çalışmaların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımları 

Tablo 11 incelendiğinde, lisansüstü çalışmalarında sırasıyla en fazla 301-1000 (%28,57), 101-
300 (%19,04) örneklem sayısıyla çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca lisansüstü tez çalışmalarında en 
az 1000 ve üzeri (%3,17) örneklem sayısıyla çalışıldığı görülmektedir. Tablo 12’de gerçekleştirilen 
tez çalışmalarının örneklem türüne ilişkin bulgular bulunmaktadır. 

Tablo 12. İncelenen Çalışmaların Örneklem Türüne Göre Dağılımları 

Kesitsel Tarama 2 3,07 

Durum Çalışması 10 15,38 

Olgubilim/Fenomenoloji 4 6,15 

Paralel Karma 3 4,61 

Doküman İnceleme 3 4,61  

Eylem Araştırması 2 3,07 

Tarihsel Araştırma 1 1,53 

Deneysel 1 1,53 

Açımlayıcı Sıralı Desen 1 1,53 

Sıra Dönüşümlü  1 1,53 

Temel Yorumlayıcı 1 1,53 

Çeşitleme 1 1,53 

Tamamen Karma Sıralı Eşit Statülü 

Tasarım 

1 

 

1,53 

Belirtilmemiş 6 9,23 

Toplam 65 99,89 

Örneklem Büyüklüğü Frekans (f) Yüzde (%) 

1-10 11 17,46 

11-30 10 15,87 

31-100 10 15,87 

101-300 12 19,04 

301-1000 18 28,57 

1000 ve Üzeri 2 3,17 

Toplam 63 99,98 

Örneklem Türü Frekans (f) Yüzde (%) 

Okul Öncesi Öğretmeni 8 10,52 

Sınıf Öğretmeni 8 10,52 

Ortaokul Branş Öğretmeni 3 3,94 

Lise Branş Öğretmeni 2 2,63 

Özel Eğitim Öğretmeni 1 1,31 

Ebeveyn 9 11,84 

Okul Yöneticileri 7 9,21 

Öğretmen Adayları 7 9,21 

İlkokul Öğrencisi 8 10,52 

Ortaokul Öğrencisi 6 7,89 
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Tablo 12 incelendiğinde, tez çalışmaları en fazla ebeveyn (%11,84) örneklem grubuyla 
gerçekleştirilmiştir. Lisansüstü çalışmalarının ebeveynlerden sonra sırasıyla okul öncesi ve sınıf 
öğretmenleri, ilkokul öğrencileri (%10,52), okul yöneticileri ve öğretmen adayları (%9,21) ile 
gerçekleştirildiği görülmektedir. En az ise okulöncesi öğrencileri, lise öğrencileri, çizgi film/ dizi ve 
sosyal medya platformu (%1,31) örneklem gruplarıyla gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tablo 13’te 
tez çalışmalarının veri toplama araçlarına ilişkin bulgular görülmektedir. 

Tablo 13. İncelenen Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımları 

 

Tablo 13 incelendiğinde, lisansüstü tez çalışmalarında sırasıyla en fazla görüşme formunun 
(%22,93), tutum ölçeğinin (%19,26), ölçek (%15,59) ve anketin (%11,00) veri toplama aracı 
olarak tercih edildiği görülmüştür. Lisansüstü çalışmalarında ise en az öğrenci günlükleri (%2,75) 
ve öğrenci ürünleri (%1,83) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Tablonun tamamına 
bakıldığında ise nitel ve nicel çalışmalara uygun birçok veri toplama aracının kullanıldığı 
görülmektedir. Tablo 14, tez çalışmalarının veri analiz yöntemlerinin dağılımını göstermektedir.  

Tablo 14. İncelenen Çalışmaların Veri Analiz Yöntemine Göre Dağılımları 

Veri Analiz Yöntemi Frekans (f) Yüzde (%) 

Nicel Betimleyici 30 29,70 

Nicel Kestirimsel 37 36,63 

Nitel 34 33,66 

Toplam 101 99,99 

  

Kitap/Dergi/Belge 6 7,89 

Öğretim Programı 4 5,26  

Lisans Öğrencisi 3 3,94 

Okul Öncesi Öğrencisi 1 1,31 

Lise Öğrencisi 1 1,31 

Çizgi Film/Dizi 1 1,31 

Sosyal Medya Platformu 1 1,31 

Toplam 76 99,92 

Veri Toplama Araçları Frekans (f) Yüzde (%) 

Görüşme Soruları/Formu 25 22,93 

Tutum Ölçeği 21 19,26 

Ölçek 17 15,59 

Anket 12 11,00 

Doküman 10 9,17 

Gözlem 6 5,50 

Farkındalık/Bilgi/Kelime İlişkilendirme 

Testleri 

5 4,58 

Öğrenci Günlükleri 3 2,75 

Öğrenci Ürünleri 2 1,83  

Diğer Veri Toplama Araçları 8 7,33 

Toplam 109 99,94 
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Tablo 14 incelendiğinde, tez çalışmalarında en fazla nicel kestirimsel analiz (%36,63) yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel analiz yöntemi (%33,66) ise nicel kestirimsel analizden sonra en fazla tercih 
edilen analiz yöntemi olmuştur. En az ise nicel betimleyici analiz yöntemi (%29,70) kullanılmıştır. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye’de çocuk hakları bağlamında, eğitim-öğretim alanında 2012-2022 yılları 
arasında gerçekleştirilmiş olan lisansüstü tez çalışmaları çeşitli değişkenler bakımından 
incelenmiş, araştırma eğilimleri belirlenerek çocuk hakları alanında yapılacak çalışmalara ışık 
tutması amaçlanmıştır. 

Lisansüstü tezlerinin incelenmesi sonucunda ülkemizde çocuk hakları konusunda eğitim-
öğretim alanında en fazla 2019 yılında en az ise 2016 yılında lisansüstü tez çalışmasının 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tez çalışmaları en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ardından 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmıştır. Çalışmalarda yüksek lisans çalışmalarının doktora 
çalışmalarına göre daha fazla olduğu ve incelenen tüm çalışmaları Türkçe yazıldığı belirlenmiştir 
Tez çalışmalarında ebeveynlerden sonra en fazla sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve 
ilkokul öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür. Çocuk hakları ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların 
çoğunluğu çocuk haklarına yönelik tutum, görüş, bilişsel farkındalık ve bilgi düzeyleri konularını ele 
almıştır. Tez çalışmalarında en fazla nicel ve nitel yöntemlerin tercih edildiği genel tarama ve durum 
çalışması modellerinin daha sık kullanıldığı belirlenmiştir. Tez çalışmalarında en fazla görüşme 
formu ile ölçeklerin veri toplama aracı olarak tercih edildiği görülmüştür. Veri analiz yöntemi 
olarak ise en fazla nicel kestirimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel analiz yönteminin ise nicel 
kestirimsel analizden sonra en fazla tercih edilen analiz yöntemi olduğu belirlenmiştir. 

6. ÖNERİLER 

Çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurularak aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 Çocuğun haklarını erken yaşta öğrenmesi ve bu hakları uygulayabilmesi önce aile ile 
daha sonra çocuğun ilk tanıştığı öğretmenlerden sınıf öğretmenleri ile mümkün 
olmaktadır. Bu nedenle ebeveynler, sınıf öğretmenleri ve ilkokul öğrencileri ile yapılan 
çalışmalar ne kadar fazla olsa da bu çalışmaların sayısı arttırılmalıdır. 

 Çocuk hakları ile ilgili ‘bir eğitim programı oluşturulup değerlendirmesi’, ‘etkinlikler 
hazırlayarak öğrencilerin gelişimlerini takip etme’ ve ‘Covid-19 sürecinin öğrencilerin 
çocuk hakları üzerinde etkisi’ gibi konularda çalışmalar yapılabilir. 

 Bu çalışmada yalnızca lisansüstü tezler incelenmiştir. Makale, kitap, kitap bölümü, bildiri 
vb. farklı bilimsel çalışmaların incelendiği yeni çalışmalar yapılabilir. 
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Teaching Literature in a Post-Reading Age 
 

Marcus RICHEY1 
 

 
Abstract  
In this presentation, I will explore the phenomenon of teaching literature in an era where 

reading is, by most accounts, dying out. This appears to put teachers either in a mode of resistance, 
where they do not accept this paradigm shift and seek to propagate the old ways, or 
accommodation, where teachers adapt to the new order and find fitting strategies to match. I will 
look at what we might be losing in the classroom by no longer requiring students to read texts, 
referencing seminal work done by Marshall McLuhan, about how shifts in communication 
technologies potentially affect cognitive formations, and Neil Postman’s concerns about how a 
video-oriented society might involve a degradation of a more substantial public conversation 
sustained by centuries of print culture. Using my experience of teaching the very ‘literature-like’ 
case studies in a business ethics class, I will argue that with a combined method of partial-
resistance alongside strategic accommodation, we can carry forth the study of literature into the 
21st century in a way that will continue to be meaningful to our students. 

Keywords: literature teaching, post-reading, teaching experience, print culture, digital age 
 

As captured in the timeline below (Figure 1), we have, for some time now, been living in a major 
paradigm shift, away from a print-oriented culture into what might be described as various 
interconnected audio/video-oriented forms that continue to morph and take shape around us at 
an astonishingly rapid rate. With every year that passes a generation becomes all the more capable 
with emerging technologies that handle the exchange of communications, and all the while fitting 
more and more into the observation that (young) people do not read like they used to.  

Figure 1, created by the author. 

This is of special interest to my career, since for 30 years I have taught, or at least tried to teach, 
literary studies in undergraduate classes, and the study of literature has been unsurprisingly 
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dependent upon the old-school act of reading books. I began this journey in the early years of the 
internet’s formation, and even back then I became used to various forms of resistance to the act of 
reading and analyzing fiction, which was, as I see it now, not only typical undergraduate laziness 
but also a first look at profound cultural changes in motion. Students were handing in essays that 
revealed they had consumed the movie instead of the book. They tended to dismiss the need to 
analyze by hiding behind dead end reductions such as “I liked it” or “didn’t like it” as if such things 
mattered to philosophical inquiry. They were suspicious that exploring the deeper implications 
might be “reading too much into things” and instead preferred to limit their conclusions to whether 
or not it was funny or boring. As most teachers of literature know, introducing the application of 
literary theory into such a classroom tends to be a lost cause. 

Over the last 20 years of internet growth, these tendencies have increased and become 
compounded by a growing conviction that the evolution of communications has matured past its 
reliance on books and the stubborn return to written narrative texts is beating a horse that has for 
a long time been dying. An understanding of relevance weakens among my students as a 
motivation to read dissipates. In these days where thumb-up-or-down holds such sway, whether 
they ‘like’ the text or not has become more pronounced. The longer the text the more unwilling and 
bored they become, so they turn instead to walkthroughs, plot summaries and pre-packaged 
analyses, which are so easy to uncover online these days, and represent a spiraling 
cause/effect/more-cause towards a settlement with being told what to think about a text rather 
than confronting it on one’s own. 

In the USA, the 2016 SAT scores (a standardized test given by the College Board, required for all 
graduating high school seniors) for the critical reading section were at an all-time low at 494. 
National averages were as high as 530 in the early 70s, but between 2011 – 2016 they fell below 
500 and appeared poised to remain so when a massive redesign of the SAT exam brought them 
back up to the 530 range, beginning in 2017 (Aldric, 2021). And by critical reading it is clear that 
more than the prelude of passing over words on a page is meant; this involves what has 
traditionally been deemed a crucial foundational skill, to be able to demonstrate reading 
comprehension. Researchers at San Diego University published a survey in 2018 that stretched back 
into the 70s to chart how reading habits among students were changing. In 1976, 60% of students 
surveyed reported that they read part of a book, magazine or newspaper article every day that was 
not required for class. By 2016, the year of the 494 SAT average, that number had fallen to 16%, 
even though e-books and online articles were included (Twenge et al., 2018: 329).  

Granted, the shift from something many of us older folk love into something many of us are 
bewildered by is decidedly upon us, and for the foreseeable future it’s not likely to go anywhere 
except further away from books. So we ask ourselves as educators, as mentors and coaches for 
youth caught up in a time committed to such change, how can we best navigate this shift alongside 
them? Whether we like it or not, the world moves along as its forces channel, and as the older ways 
give way to the new, what do we perceive as lost or gained in the exchange? What gives us concern, 
not simply as a neutral move from one study habit to another but registers the possible sacrifice of 
cognitive skills we cannot afford to lose? As I scramble to catch up forwards with wherever it is our 
culture seems to be headed, I find that it helps to gaze backwards towards earlier thinkers engaged 
at the startup of this enigmatic shift away from print culture.  

An excellent place to begin is with Marshall McLuhan. He seems to fall in and out of favor but is, 
in this writer’s view, rightfully enjoying a resurgence. Writing 30 years before the creation of the 
internet, it is uncanny how accurately he prophesied that “The next medium, whatever it is—it may 
be the extension of consciousness—will include television as its content, not as its environment, 
and will transform television into an art form. A computer as a research and communication 
instrument could enhance retrieval, obsolesce mass library organization, retrieve the individual's 
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encyclopedic function and flip into a private line to speedily tailored data of a saleable kind” (Getto, 
2011). But such anticipations were for him no easy cause for celebration; on the contrary, they 
mostly alarmed him. He famously formulates that ‘the medium is the message’ and some media are 
more conducive to effective communications than others; some are, as he classifies them, ‘cool’ in 
the participatory ways they require effort, and appeal to certain faculties, such as the imagination 
(McLuhan 1964). He explores in some detail the “Gutenberg shift” of the mid-15th century (Figure 
2) and, focusing upon the cognitive consequences of that revolution, he in turn ponders how our 
own current communications revolution might impact cognitive formations (McLuhan, 1962). 

 

Figure 2, created by the author, based on work by McLuhan, The Gutenberg Galaxy: the Making of 
Typographic Man. 

Neil Postman lived to see the internet’s omnipresence cast its net in a way McLuhan did not, and 
was even more alarmed by what he was witnessing. In Amusing Ourselves to Death he bemoans the 
rise of an audio/visual culture that he believed was moving politics, news, and other serious topics 
into the realm of rapid-cutting, entertainment-oriented eye candy and sound bytes, resulting in 
more passive consumers with shorter attention spans. Although I do not consider myself as 
reactionary and alarmed as Postman—but taking these cultural changes more in stride—still, I am 
not ready to outright dismiss his fears that we are witnessing the degradation of a serious public 
conversation sustained by centuries of print culture (Postman, 1985). 

In the mid-90s, educator Sven Birkerts confirmed similar patterns with his own findings 
alongside his students, who were increasingly reluctant to read. He identified an extension of short-
term memory banks with a correlative atrophying of long-term memory and became concerned 
about the projected, unknown cognitive effects of data absorption. Drawing from his own 
experience with reading, he argues that his students are missing out on the very important 
subjective associative impulse of deep reading. Extending the empowering individualism of 
McLuhan’s faith in print culture, Birkerts describes how the reader’s deep reading takes control as 
the experience adapts to our needs and rhythms. The act of deep reading can be slow and 
meditative as we indulge our imaginations and create inner worlds in communion with the voice 
of the author playing privately in our heads. Birkerts clearly believes that our culture cannot afford 
to lose benefits such as these described with long-term deep reading (Birkerts, 1994).  
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In 2008, in The Atlantic, when Nicholas Carr famously wondered, “Is Google Making us Stupid?” 
he hit a decisive nerve in an ongoing debate about the possible cognitive effects associated with the 
use and overuse of the internet. He begins confessionally, with his own admission that the kinds of 
lengthy books he used to read effortlessly had now become difficult to concentrate on. In this article, 
he declares that the internet is the most pervasive and life-altering technology in human history, 
and strongly suspects that it is changing reading/study habits and concentration skills at 
unprecedented levels (Carr, 2008). Whether this will continue to bear out remains to be seen, and 
research into altering cognitive formations in a post-reading age needs to continue, and as new 
findings are published, there will no doubt arise alternative data from the other side of the shift, 
examining the more positive ways in which a new generation strengthens specialized skills through 
digital means with more upbeat consequences like multi-tasking and enhanced puzzle solving, 
which perhaps serve to compensate for a drop in reading legacy media and offer a welcomed 
balance to this discussion. 

As I came to the Middle East and took up my current teaching post 6 years ago, I asked my new 
colleagues if they thought I could get by with requiring my students to read a short novel as part of 
the Introduction to Literature class. “Don’t do it,” one colleague abruptly concluded. Another added, 
“You can require, but they won’t read it, and if you insist, you’ll just end up looking like the bad guy.” 
I decided to take the risk with at least partial bad guy labeling and require that they read a 10-page 
short story. On the day they were to have read it, only one student of the 25 had done so, and she 
admitted that she gave up before the end since it was not her kind of story (I can’t help but wonder, 
would students in, say, a botany class be excused from the day’s material about shrubs because, 
hey, shrubs are just not their thing?).  

As the terms passed by, I continued to require that they read, but, in deference to the contracting 
attention spans, only short texts, fables and fairy tales, poems and short stories. After a few years, 
for reasons not made clear, the literature classes were taken away from me and given to other 
teachers (who do not require the students to read literary texts). So it goes. Every teacher must find 
their own strategy of either resistance or compliance with the new age of not reading, and my 
method of semi resistance did not work for this particular post, but in closing I am happy to end on 
a brighter note about how literary studies came back for me, of all places, in the teaching of business 
ethics.  

Little do my students seem to know how often they are engaging in the art and craft of literary 
analysis inside the business ethics classroom. The parallels to me are striking, but I refrain from 
pointing that out, perhaps in the same way a parent might not mention how healthy a particular 
meal happens to be, thinking that an informed child might push the plate away and insist on 
something less nutritious. What I am referring to is the focus upon case studies, the real-world 
examples where abstract content crosses paths with lived experience, and these case studies are, 
simply put, stories. They are narratives with colorful characters caught up in fascinating tales that 
include scandal and greed, deceptions and corruption. The ancient magic of a suspenseful narrative 
casts its spell over the undergraduates and they are willingly drawn in. They apparently register no 
burden that they actually need to read the text to consume the story, and no one seems to care 
whether they ‘like’ the case study or not—and they’re also quite willing to probe what it can all 
possible mean, even to the extent of applying the concerns of theories like utilitarianism, Kantian 
ethics, or Marxist socioeconomic critique.  

Why are my students so much more willing to engage with theory and the meanings behind 
stories in a business class? The answer seems to be mostly about how business case studies 
happened. They are taken as true events drawn from the facts whereas literature is made-up stuff. 
But does it matter when reading a story that the events more or less happened? Yes, I must admit, 
from a certain perspective, it matters. It certainly impacts how we think and feel about the 
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characters, the actions of the villains and plight of the victims—such as with the use and abuse of 
workers, for instance the flesh-and-blood children growing up in sweatshop conditions, not 
allowed to be children. Business practices, though, can change the world, and students are aware of 
this, and it seems to make the examination of case study narratives all the more purposeful for 
them, which is a ride I very much enjoy going along with. 

In conclusion, I gaze backwards at the left-behind ‘made up stuff’ of fiction and add these points 
in defense of a losing battle. I wish my students better appreciated that the nonfiction business 
narratives that so captivate them actually generate their suspenseful lifeforce from the same 
wellsprings where fiction narratives get their ancient cultural power. Fiction or non, what matters 
in the end is what the story means to us, what it says about us and to us. Any narrative is a container 
into which is put the hopes, fears, dreams, warnings and values of a people. It probes the mysteries 
of a shared human experience. So it appears I have exchanged Shakespeare for Disney (the 
corporation, not the films), and the gothic horrors of Poe for the sweatshops of Brazil or China, but 
I am still at play in the fields of meaningful stories. It’s all good. The sneaky persistence of literary 
studies, for me, found a way to express itself even in this post-reading age and I have experienced 
this to be a worthwhile way to carry forth something like literary studies in an environment that 
thinks it’s not very interested in such a thing. Meanwhile, I await the chance to truly teach the 
subject again, with students who both read and do not.  
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Yansıtıcı Düşünme Bağlamında Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri 
 

Büşra KARTAL1 
Belgin ARSLAN-CANSEVER2 

Özet 
Türkiye’de yansıtıcı düşünme becerisi ve diğer üst düzey düşünme becerilerinin önem 

kazanması, 2005 yılındaki ilkokul programlarının yeniden yapılandırılması süreciyle 
gerçekleşmiştir. Bu süreçte dünyadaki pek çok ülkeyle birlikte Türkiye’de de ilkokul 
programlarında yapılandırmacılık yaklaşımı benimsenmiştir. Yapılandırmacılık, bireyin bilgiyi 
zihninde yapılandırarak problem çözmesinde kullanmasına dayanan bir öğrenme kuramıdır. 
2009 yılında güncellenen ilkokul programında ise yansıtıcı düşünme becerisinin  önemi, 
öğrencileri ve öğretmenleri eğitim sürecinde her daim aktif şekilde tutmayı ve süreç içindeki 
uygulamaları sorgulamayı ve değerlendirmeyi sağlaması yönüyle vurgulanmıştır. Bu çerçevede 
çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünme kavramı bağlamında yansıtıcı düşünen öğretmen 
özelliklerini ele almaktır. Çalışma kapsamında yansıtıcı düşünme kavramı ve temel görüşleri, 
yansıtıcı düşünmenin eğitim ile ilişkisi ve yansıtıcı düşünen öğretmen özelliklerine yer verilmiştir. 
Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup alanyazın taraması yapılarak 
dokümanlara ulaşılmıştır. Veri analizi yöntemi olarak ise doküman analizi (betimsel tarama) 
tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yansıtıcı düşünme, öğretmenler, öğrenciler, okulun tüm 
personelleri ve aileler olmak üzere eğitim sisteminin tüm bileşenleri için geliştirilmesi gereken 
bir üst düzey düşünme becerisi olarak tanımlanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin hem kendi 
öğrenmelerinin hem de öğrencilerinin öğrenmesinin sorumluluğunu almaları bakımından önemli 
bir aktör olduğu ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı Düşünme, Eğitim, Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri, 
Yapılandırmacılık. 

 

Reflective Thinking Teacher Characteristics in the Context of 
Reflective Thinking 

Abstract 
Reflective thinking skills and other high-level thinking skills gained importance in Turkey with 

the process of restructuring primary school programs in 2005. In this process, constructivism 
approach has been adopted in primary school curricula in Turkey as well as in many countries in 
the world. Constructivism is a learning theory based on the individual's use of knowledge in 
problem solving by structuring it in his/her mind. In the primary school program, which was 
updated in 2009, the importance of reflective thinking skills was emphasized in terms of keeping 
students and teachers active in the education process and questioning and evaluating the 
practices in the process. In this context, the aim of the study is to discuss the reflective thinking 
teacher characteristics in the context of the concept of reflective thinking. Within the scope of the 
study, the concept of reflective thinking and its basic views, the relationship of reflective thinking 
with education and the characteristics of reflective thinking teachers are included. Qualitative 
research method was used in the study and the documents were reached by  the literature review. 
As a data analysis method, document analysis (descriptive review) technique was used. As a result 
of the study, reflective thinking was defined as a high-level thinking skill that should be developed 
for all components of the education system, including teachers, students, all staff of the school and 
families. In this process, it has been revealed that teachers are an important actor in terms of 
taking responsibility for both their own learning and the learning of their students. 
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Keywords: Reflective Thinking, Education, Reflective Thinking Teacher Characteristics, 
Constructivism 

1. GİRİŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı (2017) öğretmenlerin, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde, 
istekli, sabırlı, canlı, enerjik, yaratıcı ve üst düzey düşünme becerilerine sahip ve bunları kullanan 
profesyoneller olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bilindiği üzere düşünme, zihinsel ve duyuşsal 
davranışları kapsayan hem bilgi, kavrama ve uygulama gibi davranışlarla; hem de analiz, sentez, 
değerlendirme gibi üst düzey davranışlarla kendini ifade eden çok yönlü bir süreçtir (Semerci, 
2003). Yansıtıcı düşünme, üst düzey düşünme becerileri arasında olup öğrencileri düşünmeye 
yöneltmek, olumlu-olumsuz geri dönüş ve öz eleştirilerle öğretim ortamını düzenlemek gibi 
özellikleri ile düşünme becerileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım yapılandırmacı 
yaklaşımın bir parçasıdır. Öğretim sürecinde kişiler yansıtma yaparak kendi deneyimlerini yeniden 
yapılandırmaktadır (Mahnaz, 1997). Yansıtıcı düşünme becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen 
karşılaştığı sorunları çözebilen bireyler yetiştirmek için yansıtıcı öğrenme ve öğretim süreci 
oldukça önemlidir. Yansıtıcı öğrenme, yapılan uygulamayı değerlendirme, öğretim tecrübelerinden 
dersler çıkarma, sorun çözme ve ilerideki öğretim faaliyetleri için edindiği bilgi ve tecrübeleri 
kullanarak mesleki yaşamını anlamlandırmaktır (Gür, 2008). Yansıtıcı öğretim ise başka bireylerin 
duygu ve düşüncelerine önem vermeyi göz önünde bulunduran, öğretimde yapılandırmacı 
yaklaşımı önemseyen bir sorgulama biçimi ve yaratıcı sorun çözme aktivitelerinin tümü 
(Henderson, 1996; akt. Bölükbaş, 2004) olarak yansıtıcı düşünmenin sınıf ortamına taşınmasıdır. 
Yansıtıcı öğretim süreci; ‘inceleme yapma, bilgi edinme, bilgileri karşılaştırma, değerlendirme ve 
eyleme geçirme’ aşamalarını sırasıyla takip eden bir süreçtir. (Bartlett, 1990; akt. Bölükbaş, 2004, 
ss. 23-25). Yansıtıcı eğitim sisteminde, öğrenciler yansıtıcı düşündüğünde öğrenme hedeflerini 
ortaya koyabilir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu duyabilir, yanlışlarını düzeltip 
şekillendirebilir, olumluya dönük davranışlarının farkında olabilir ve kendilerini tertip edebilir 
(Ünver, 2003). Öğrenciler zihinsel yaşantılar aracılığıyla yoğunlaştığında analiz, sentez, 
değerlendirme gibi üst düzey süreçlerdeki düşünmeye ulaşmaları daha kolay duruma gelecektir. 
Bu yansıtıcı düşünme çalışmalarında başarılı olmak için ise bireyin üst düzey düşünmeye yönelik 
düşüncelere ulaşması gerekmektedir. Tüm bu süreçler yalnızca yansıtıcı düşünme yaklaşımıyla 
gerçekleşmektedir (Yorulmaz, 2006). Öğrenciler zamanının çoğunu okul ortamında öğretmenleri 
ile beraber geçirdiği için öğretmenlerin kendilerini sorgulayarak bilgi, beceri ve tutumlarını gözden 
geçirmesi öğretim ortamına oldukça olumlu bir geri dönüş sağlayacaktır. 

2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünme bağlamında yansıtıcı düşünen öğretmen özelliklerine 
ilişkin kuramsal bir bakış açısı ortaya koymaktır.  

3. YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup alanyazın taraması yapılarak 
dokümanlara ulaşılmıştır. Veri analizi yöntemi olarak ise doküman analizi kullanılmıştır. Alanyazın 
taraması bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreçte önce veriler toplanır, önemi anlaşılır ve verilerin 
araştırma problemiyle bağlantısı kurularak bilgiler kategorilendirilir (Anderson 1990; Akt. Balcı, 
2016).  

4. KURAMSAL ÇERÇEVE 

4.1. Yansıtıcı Düşünme Kavramı 

Alanyazında yansıtıcı düşünme kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Türk Dil Kurumu (2021) 
yansıtıcı düşünmeyi ‘öznel bir yaşantı durumunu, dış dünyaya bağlayan; bireyin bir nesne, kişi ya 
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da toplumsal bir yapıda tasarladığı nitelikleri, duyguları ya da tutumları gerçekten varmış gibi 
düşünmesi’ olarak tanımlamaktadır. Yansıtıcı düşünme felsefesinin öncüsü John Dewey (1910) ise 
yansıtıcı düşünmeyi, bir düşünceyi ya da bilgiyi aktif kalıcı ve tutarlı bir şekilde düşünme ile 
amaçlanan sonuca ulaşma olarak tanımlamıştır. Yansıtıcı düşünme, olumlu ve olumsuz olaylar 
tespit edildikten sonra problemlerin çözümüne yönelik düşünme biçimidir (Saygılı ve Atahan, 
2014). Moon (2004)’a göre yansıtıcı düşünme, bir amaca ya da bir sonuca ulaşmaya yönelik 
yararlanılan zihinsel bir süreçtir. Lee (2005) ise yansıtıcı düşünme sürecini bir sorunu çözme ya da 
daha önceki uygulamaları tekrar değerlendirme olarak tanımlamaktadır. Yansıtıcı düşünmenin 
eğitim açısından tanımları da oldukça çeşitlenmiştir. Taggart ve Wilson (2005)’a göre, yansıtıcı 
düşünme; eğitim ile ilgili bir problem durumu üzerinde düşünerek uygun karar alma ve bu alınan 
kararın değerlendirilme sürecidir. Ross (1989) yansıtıcı düşünmeyi, eğitim sürecinde mantıklı 
seçimler yaparak bu seçimlerin sorumluluğunu alma becerisi olarak ifade etmiştir. Sparks-Langer 
ve diğerleri (1990) yansıtmayı kişilerin eğitim ortamındaki performansını oluşturan durumları 
kendi deneyimleri ile çözümleme olarak tanımlamışlardır. Eğitim-öğretim süresince öğretmen ve 
öğrencinin sürekli kendi eğitsel deneyimlerini gözden geçirmesi, durumların öncesi ve sonrasında 
kendilerini sorgulamaları, eğitim sürecine yönelik değerlendirme yapabilmeleri, yaşanılan olaylara 
farklı pencerelerden bakabilmeleri ve öz eleştiri yapabilmeleri yansıtıcı düşünebilmelerini 
sağlayacaktır (Maviş, 2014). Ünver (2003) ise yansıtıcı düşünmeyi kişilerin eğitim süreci içerisinde 
karşılaşabileceği tüm olumlu ve olumsuz durumları önceden belirleyerek bu olaylara bir çözüm 
bulma süreci olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerisini 
eğitim ortamında kullanmalarıyla eğitim sürecinin daha etkili olacağı anlaşılmaktadır. Yansıtıcı 
düşünme sürecinin tanımlarındaki ortak konu bir problem durumunun oluşması ve bu sürecin 
çözümle sonuçlanmasını içermektedir. Yansıtıcı düşünmenin eğitsel açıdan tanımları ise öğretim 
ortamındaki sorunları belirleyerek bireylerin kendini eleştirel olarak sorgulaması ve 
değerlendirmesidir. Yansıtıcı düşünmenin eğitim alanında geniş bir uygulama alanı vardır. 
Özellikle öğrencilerdeki eleştirel düşünme becerilerini cesaretlendirerek geliştirdiği için, eğitimde 
yansıtıcı düşünmenin önemi gittikçe artmıştır. Ancak eğitim sisteminde, yansıtıcı düşünme 
kavramının bilinmesi bu düşünmeyi uygulamaya geçirdiği anlamına gelmemektedir (Scanlan ve 
Chernomas, 1997). Ayrıca eğitim ile yaşantılar arasında organik bir bağ vardır. Geleneksel eğitimde 
yaşantılar kopuktur. Yaşantının etkililiğini artırmak amacıyla verimli ve yaratıcı yaşantıları seçerek 
yeni yaşantılarla ilişkilendirilmelidir (Ünver, 2003). Demirel (2012) yansıtıcı düşünmenin eğitim 
için ortaya çıkan sonuçlarını ele almıştır. Yansıtıcı düşünmede öğretmenin rehber rolüyle 
yönlendirdiği ekiple ortaya çıkardığı ürünü eğitim olarak tanımlamıştır. Eğitim ortamında 
öğrencilere açık, net, merak uyandıracak bilgiler sunulduğunda öğrencilerin harekete geçecekleri 
düşünülmektedir. Aynı zamanda bu eğitimin amacı; öğrencilerin farklı fikirler üretebilmesi, 
mantıklı ve sorguladıkları bilgileri yansıtabilen bireyler haline gelmesidir. Öğretmenler ise bu 
eğitimde otoriter olmak yerine olumsuz taraflarını ve yanlışlarını itiraf etmeye ve eleştirilmeye 
hazır olmalıdır. Bunun yanı sıra yansıtıcı düşünme yoluyla öğrencilerin öğrenme sürecine etkin 
katılması, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alması, kendi hedeflerini belirlemesi ve kendini 
eleştirel bir şekilde değerlendirmesi yapılandırmacı anlayışla paralel ve ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında öğretim ortamında aktif bir şekilde 
uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşım hem öğretmenin hem öğrencinin yansıtıcı 
düşünme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bu nedenle eğitim öğretim sürecinde yansıtıcı 
düşünme becerisine sahip olan öğretmenler, öğrencilerinin de bu beceriyi geliştirmesi için her türlü 
etkinlik ve aktivite ile öğretim ortamını desteklemektedir. Yansıtıcı düşünme becerisini kazanan 
öğrenciler ise sorgulayan, problem çözebilen, eleştirebilen, kendini ve akranlarını 
değerlendirebilen ve olaylara farklı açılardan bakan bireyler haline gelmektedir.  
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4.2. Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri 

Öğretmenin tamamen aktif olduğu eğitim sistemlerinde öğrenciler, bilgiyi direkt kaynağından 
alıp ezberlemektedir. Günlük yaşamında bilgiyi kullanması gerektiği durumlarda ise 
sorgulamadan, analiz etmeden bilgiyi ezberinden geri çağırmakta ve kullanmaktadır. Geleneksel 
eğitim sisteminde problem çözme ve düşünme becerileri göz ardı edilmektedir. Bu nedenle 
öğretmenlere öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik oldukça büyük bir görev 
düşmektedir.  OECD (1994) tarafından öğretimin kalitesinin nasıl arttırılacağı ile ilgili yapılan 
çalışmada, öğretmenlerin öncelikle kendi düşünmelerinin ve öğrenmelerinin önemi üzerinde 
durulmuştur (Gelen, 2002). Yansıtıcı bir şekilde düşünen öğretmenler öğretim aşamasında öğretici 
görevini üstlenmekten çok rehber görevini üstlenmektedir. Bundan dolayı yansıtıcı düşünen 
öğretmenler öğrencilerinin ilgi, istek ve ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere ulaşmaları için rehber 
olur. Öğrencilerin fikirlerini rahat bir şekilde paylaşabilecekleri ortamlar sunarlar (Duban ve 
Yelken, 2011). Norton (1996) ve Ünver (2003)  yansıtıcı düşünen öğretmenlerin, öğretim sürecini 
sürekli ve amaçlı düşünerek öğretim ortamına yansıtılabilen, öğretim aktivitelerine karşı 
eleştirilere açık ve durumlara farklı açılardan bakabilen, öğrencilerinin kişisel, duyuşsal ve bilişsel 
gereksinimlerinden kendini sorumlu hisseden, öğretim ortamı ve uygulamalarında yaptığı 
düzenlemelerin sonuçlarını düşünebilen, kendi öğretimini objektif ve samimi bir şekilde eleştirip 
değerlendirebilen, ileri görüşlü olabilen ve bunu öğrencilerine de kazandırabilen, kişisel ve mesleki 
hayatında değişimi ve gelişimi esas alabilen bireyler olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca Norton’a 
(1996) göre yansıtıcı düşünen öğretmenler öğretim sürecinin iyi yönleriyle ilgilenmelidir. Ünver 
(2003) ise yansıtıcı düşünen öğretmenlerin mesleğe bakışının olumlu olduğunu ve hem mesleki 
hem de kişisel gelişimini önemsediğini belirtmiştir. Yansıtıcı düşünmeyi uygulamak isteyen 
öğretmen, öğretim ortamını ve etkinliklerini öğrencilerin en etkili nasıl öğreneceğini tespit ederek 
bilgiler üzerinde düzenleme yapar. Bu sayede öğrenciler, önemli olduklarını hissedecek ve okulda 
daha etkin ve keyifli zaman geçirecektir (Yorulmaz, 2006). Bir başka anlatımla yansıtıcı düşünen 
öğretmen, öğrencinin ilgi, yetenek, tutum ve ihtiyaçlarına yönelik öğrencilerin kendi öğrenme 
hedeflerini belirler. Öğrencilere uygun materyaller sunar, öğrenme sürecine öğrenciyi de dâhil 
ederek karar almasını sağlar. Öğrencilere uygun öğrenme yaşantıları oluşturur (Ünver, 2003). 
Yansıtıcı düşünen öğretmenlerin özelliklerine ek olarak aileler, meslektaşları ve okulun diğer 
personelleri ile iletişim halindedir. Bu iletişimde yansıtıcı düşünen öğretmenler, meslektaşları ve 
diğer okul personelleri ile iletişim içinde olarak onların yapacağı eleştirilerden olumlu bir şekilde 
faydalanır. Yansıtıcı düşünen öğretmen, öğrencilerin bireysel özelliklerini belirleme, gelişimleri 
hakkında bilgilendirme ve öğrenme imkânlarını daha iyi hale getirmek için okulu temsil ederek 
ailelerle etkin bir iletişim kurar Calvin Koleji Eğitim Bölümü, 1998; Akt. Ünver, 2003). Kısacası 
yansıtıcı öğretmen öğretiminin nasıl olacağını bilir ve öğretiminin etkililiğini değerlendirir. 
Öğretmenler açık fikirli, ileri görüşlü, öğretiminin ve öğrencilerinin sorumluluğunu alır. Öğretimle 
ilgili teori ve uygulamadaki tüm bilgileri alarak günlük yaşama aktarabilir. Yansıtıcı düşünen 
öğretmenin tüm eğitim alanlarında öğrencilere, meslektaşlarına, kendine ve topluma yararlı 
olacağı gayet açıktır. Yansıtıcı düşünen öğretmenlerin, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, duygu 
ve düşüncelerinin farkında olması öğretim ortamını ve kendi öğretimini eleştirel bir şekilde 
değerlendirmesine zemin hazırlar. Öğretim sürecine başlamadan önce öğretim ortamına yönelik 
plan, program ve uygulamaları öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirir. Dolayısıyla 
yansıtıcı düşünen öğretmen kaliteli bir öğretimin yapılmasına katkı sağlayan dinamik bir süreci 
harekete geçirir (Pollard, 2005). Cruickshank, Bainer ve Metcalf (1995) yansıtıcı düşünen 
öğretmenlerin öğretim ortamına katkılarını ele almışlardır. Yansıtıcı düşünen öğretmenler kendi 
öğrenmeleri ve yaşantılarını yansıtmaya yönlendirir. Öğrenme ortamındaki durum ve olayları 
çözümleme, anlama ve yordama kabiliyetini geliştirmesi ile öğrenme ortamını daha iyi bir eğitim 
için merak uyandırıcı, öngörülebilir ve düşünmeye yönlendiren bir hale getirir. Öğrenme ve okul 



  
  

225 
 

ortamını tekrar gözden geçirerek kendi ve meslektaşlarının mesleki ve kişisel gelişimini sağlar (Akt. 
Ünver, 2003).   

5. SONUÇ 

Alanyazında birçok yansıtıcı düşünme tanımı yer almaktadır. Yansıtıcı düşünme, eğitimde 
yapılandırmacı yaklaşımın benimsenmesi ile birlikte öğretim ortamının bir parçası haline gelmiştir. 
Yansıtıcı düşünme, eğitimde öğretmenler, öğrenciler, okulun tüm personelleri ve aileler olmak 
üzere bu sürece dâhil edilerek geliştirilmesi gereken bir üst düzey düşünme becerisidir. Yansıtıcı 
düşünmeyi benimseyen eğitim sisteminin odak noktasında ise öğretmenler yer almaktadır. Bu 
bağlamda öğretmenler önce kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalı, kendi öğrenmelerini 
eleştirebilmeli ve değerlendirebilmelidir. Öz eleştiri ve değerlendirme yapabilen, öğrencilerin 
bireysel farklılıklarını, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan öğretmenler aynı zamanda öğretimin 
etkililiğini sağlayan öğretim ortamını da en iyi ve kullanışlı şekilde düzenleyebilmektedir. Yansıtıcı 
düşünen öğretmenler, kendi öğrenmelerini eleştirirken aynı zamanda meslektaşları ve diğer okul 
personellerinin eleştirilerine de açıktır. Bu eleştirileri ise pozitif şekilde algılayarak kendi öğrenmesi 
ve öğrenme ortamı için kullanır. Tüm bu eğitim sürecinde ise öğretmenler öğrencileri ile iyi bir 
iletişim kurmalıdır. Yansıtıcı düşünen öğretmenler, öğrencilerin kendi sorumluluklarını almalarını 
sağlayan ve onları destekleyen, baskı yapmayan ve rehber rolünde olan eğitimciler olmalıdırlar.  
Ayrıca yansıtıcı öğretmenler, üst düzey düşünme becerilerinin (analiz, sentez ve değerlendirme) 
gelişmesine yardımcı olurlarken her anlamda kendini sorgulayan ve geliştiren öğrencilerin 
topluma kazandırılmasını sağlamaktadırlar. 
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Sosyal Medyada Kişiselleştirilmiş Reklamlar: Genç Tüketicilerin Tutumları 
 

Fatma YASA1 
 

Özet  
Bugün teknolojik gelişmeler sayesinde reklamcılığın odağı geleneksel kitle reklamcılığından 

kişiselleştirilmiş reklamcılığa doğru yön değiştirmiştir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık olarak 
da adlandırılan bu reklamlar, internet kullanıcılarının web davranışlarından (gezinti, arama, satın 
alma, konum, beğeni, paylaşım vb.) elde edilen bilgiler ışığında tüketicinin ilgi alanına uygun 
özelleştirilmiş ikna edici mesajların sunulması esasına dayanır. Kişisel verilere ulaşmayı 
kolaylaştırması nedeniyle sosyal medya platformları ise bu tür reklamlar için reklam verenlerin 
öncelikli tercihi haline gelmiştir. Kişiselleştirilmiş reklamlar, reklam verenler için belirli hedef 
kitlelere ulaşma imkânı sağlarken; takip edilme hissi ve mahremiyet endişesinden dolayı bireyleri 
rahatsız edebilmektedir. Bu araştırmanın amacı genç bireylerin sosyal medyada yer alan  
kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Veriler 174 öğrencinin 
katılımıyla anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların kişisel bilgilerinin 
izinsiz paylaşılmasından dolayı mahremiyet endişesi yaşadıklarını ve kişiselleştirilmiş 
reklamlardaki bilgilerin doğruluğuna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediklerini ortaya 
koymuştur. Tutum bileşenleri arasındaki ilişki incelendiğinde ise reklamdaki bilgilerin 
doğruluğuna yönelik inançlar ve reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi ile reklamlardan 
duyulan rahatsızlık arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Reklamın doğru bilgi içerdiğine ve 
kişinin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlandığında dair inançlar arttığında, reklamdan duyulan 
rahatsızlığın azaldığı anlaşılmıştır. Bu tür reklamlardan duyulan rahatsızlık kişisel verilerin izinsiz 
kullanıldığına dair endişelerle doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu bağlamda genç bireylerin 
sosyal medyada yer alan, doğru bilgiler içeren ve ihtiyaçlarına seslenen kişiselleştirilmiş 
reklamlardan rahatsız olmadıkları; ancak kişisel verilerin izinsiz kullanımının bu konuda 
belirleyici olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş Reklamlar, Çevrimiçi Davranışsal Reklamlar, Tutumlar, 
Sosyal Medya Reklamları, Mahremiyet Endişesi 

 

Personalized Ads on Social Media: Attitudes of Young Consumers 

 
Abstract 
The recent technological developments have switched the focus of advertising from traditional 

mass advertising to personalized advertising. This new type of advertising, which is also known 
as online behavioral advertising, is about introducing personalized persuasive messages to 
potential consumers under the light of the information derived from web behaviors of internet 
users (surfing, searching, online shopping, location, likes and shares etc.). Social media platforms 
have been primarily preferred by advertisers to publish such advertisements since the nature of 
these platforms makes it easier to access personal information. While personalized 
advertisements allow advertisers to reach specific target consumers, individuals may feel 
uncomfortable with them due to privacy concerns and doubt of being tracked. The aim of this 
study is to explore young individuals’ attitudes towards personalized advertisements. The data of 
the study were collected from 174 participants through a survey. The results of the study revealed 
that the participants experience privacy concerns due to the unauthorized  sharing of their 
personal information and are skeptic about the accuracy of information presented in in 
personalized advertisements. When the relationship between the components of attitude was 
examined, it was found that there is a correlation between the beliefs about the accuracy of the 
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information presented on these advertisements, the perceived personalization level and the 
discomfort with these advertisements. The findings also showed that this discomfort gets weaker 
as individuals believe that the information presented in these advertisements is accurate and 
personalization is individual specific. The discomfort for these advertisements increases in 
proportion to the concerns about the unauthorized use of personal information. Thus, it can be 
concluded that young people do not feel uncomfortable with the personalized advertisements that 
are displayed on social media, involve accurate information and address to their needs; however, 
unauthorized use of personal information is a determining factor when this issue is concerned.   

Keywords: Personalized Advertisements, Online Behavioral Advertisements, Attitudes, Social 
Media Advertisements, Privacy Concern 

1. Giriş 

Sunulan çözümlerin tüketicilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi 
kişiselleştirilme olarak tanımlanır (Rodgers Wang, Rettie ve Alpert, 2007). Reklamcılık alanında 
kişiselleştirme ise her bir tüketicinin bireysel tercihlerine göre özelleştirilmiş ticari mesajların 
sunulmasını ifade eder. Bu tür mesajlar, tüketicilerin bireysel tercihlerine ve kişisel bilgilerine 
dayalı olup ürün/hizmetin sunduğu vaadi ve sağlayacağı yararı kapsar (Kramer, 2007). 
Kişiselleştirilmiş reklamlar, internet kullanıcılarının çevrimiçi davranışlarını izleyerek toplanan 
bilgileri (arama, gezinti, beğeni, konum, satın alma, paylaşım vb.) kullanarak tüketicilere ilgi 
alanlarına yönelik kişiye özel ikna edici mesajların sunulması esasına dayanır (Boerman, 
Kruikemeier ve Zuiderveen, 2017; McDonald ve Cranor, 2010). Çevrimiçi davranışsal reklamcılık 
olarak da adlandırılan bu reklamlar IAB Türkiye (Internet Advertising Bureau- İnternet 
Reklamcılığı Bürosu) web sitesinde şu şekilde tanımlanmıştır (2022):   

“…ziyaret ettiğiniz web siteleri üzerinde sunulan reklamları, size ve ilgi alanlarınıza 
daha uygun hale getirmenin bir yoludur. Sistem dahilinde kullanıcılar, daha önceki 
web tarama aktiviteleri göz önüne alınarak ortak ilgi alanlarına göre gruplandırılır ve 
bu gruplara ilgi alanlarına uygun reklamlar iletilir. Bu şekilde, reklamlar mümkün 
olduğunca size uygun ve faydalı hale getirilir.” 

Günümüzde dijital alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm birçok farklı mecranın gelişmesine 
zemin hazırlamıştır. Bu süreçte ortaya çıkan sosyal medya platformları ise bireyler tarafından hızla 
kabul görmüş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Kepios ve We Are Social’ın “2022 Dijital Türkiye” 
raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfus içinde sosyal medya kullanım oranı %80,8 olup son bir 
yılda sosyal medya kullanıcı sayısı %14,8 artarak 68,9 milyona ulaşmıştır (DigitalAge, 2022). 
Özellikle gençler için sosyal medya platformları günümüzde en popüler iletişim kanalı haline 
gelmiştir (Chu, 2011). Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %85,7’si sosyal medya 
kullanmaktadır (Türkiye Raporu, 2019). Sosyal medyanın gelişmesi ve kullanıcı sayısının hızla 
artması kişiselleştirilmiş reklamların yaygınlaşmasında önemli bir unsurdur. Çünkü sosyal medya 
sayesinde internet kullanıcılarının verilerine ulaşma imkânı artmış, böylece reklam mesajları hedef 
kitlenin ilgi alanları ve demografik bilgileri temelinde daha kolay tasarlanabilir hale gelmiştir (Kelly, 
Kerr ve Drennan, 2010, Sundar ve Marathe, 2010).  

Kişiselleştirilmiş reklamların reklamverenlere sunduğu bu avantajlar arasında belirli tüketici 
gruplarına daha düşük maliyetle ve daha yüksek hızda ulaşabilmek ilk sırada gelmektedir (Saxena 
ve Khanna, 2013;  Trusov, Bucklin ve Pauwels 2009; Wen, Tan ve Çang, 2009). Aynı zamanda dijital 
platformlara yönelik yapılan önceki araştırmalar, kişiselleştirmenin reklam etkinliğini arttırdığını 
ortaya koymuştur (Kalyanaraman ve Sundar, 2006; Pavlou ve Stewart, 2000; Tam ve Ho, 2005). 
Ancak tüketici açısından durum değerlendirildiğinde kişiselleştirilmiş reklamların 
dezavantajlarının daha belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tür reklamlar kişisel 
verilerin uygunsuz kullanılmasının yaratacağı endişeleri de beraberinde getirebilmektedir. 
Kişiselleştirilmiş reklamları inceleyen geçmiş araştırmaların odağında mahremiyet endişesi, 
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şüphecilik/güven, algılanan kişiselleştirme ve reklamın sebep olduğu rahatsızlığın belirleyici 
unsurlar olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan bireylerin reklamlara yönelik 
tutumlarının zaman içinde değişebileceği ve her yeni gelişen teknolojinin kişilerin bilgi, davranış ve 
tutumlarını şekillendirdiği varsayımından hareketle farklı mecralardaki reklamlara yönelik 
tutumların zaman içinde tekrar eden araştırmalarla incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu 
bağlamda bu çalışma kapsamında genç bireylerin bahsi geçen unsurlar (mahremiyet endişesi, 
güven, algılanan kişiselleştirme, reklamdan rahatsız olma) ekseninde kişiselleştirilmiş reklamlara 
yönelik tutumları ve bu tutum bileşenleri arasında bir ilişki olup olmadığı ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  Bu doğrultuda öncelikle kavramsal çerçevenin temelini oluşturan bu unsurların 
aydınlatılmasında fayda görülmektedir. 

2. Algılanan Kişiselleştirme 

Reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi, reklamın sunduğu tüketici yararı ve tüketicinin ilgi 
alanları ile ilişkilidir. Reklamın kişiye sağladığı yararın reklama yönelik tepkiler üzerinde belirleyici 
olduğu bilinmektedir. Reklamlar yararlı ve değerli olarak algılandığında, tüketicilerin reklamdan 
kaçınma eğilimi azalmaktadır. Bireyler kendisine faydalı olduğuna kanaat getirdiklerinde reklama 
yönelik daha olumlu tepkiler vermektedirler (White, Barnett, Zarhay, Thorbjornsen ve Shavitt, 
2008; Wendlandt ve Schrader, 2007). Bu durumun kişiselleştirilmiş reklamlar söz konusu 
olduğunda da geçerli olduğu ileri sürülebilir. Reklamlar kişinin ihtiyaçları özelinde hazırlandığında 
tüketiciler tarafından daha faydalı olarak değerlendirileceği ve reklama yönelik olumlu tepkilerin 
ortaya çıkacağı varsayılabilir. 

Algılanan kişiselleştirme, reklamın alaka düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmalar 
(Smit, Van Noort ve Voorveld, 2014; Ur, Leon, Cranor, Shay, ve Wang, 2012) bireylerin kendi ilgi 
alanlarına göre uyarlanmış reklamları daha faydalı bulduklarını göstermiştir. Reklamın kişiye özel 
olarak algılanması, reklama yönelik olumlu tutumların ortaya çıkmasını sağlar (Aaker, Brumbaugh 
ve Grier 2000). Beak ve Morimoto (2012) reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi arttığında, bu 
reklamlara yönelik şüpheciliğin azaldığını bulmuştur. Benzer şekilde Koçer ve Özmerdivanlı 
(2019) çalışmalarında algılanan kişiselleştirme ile reklam güvenirliği ve reklama yönelik tutumlar 
arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğunu tespit etmişleridir. Başka bir ifade ile reklamın 
kişiselleştirme düzeyi arttıkça reklama yönelik olumlu tutumların ve güvenin arttığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Aynı zamanda bu araştırmalardan elde edilen diğer sonuçlar tüketicilerin kişisel 
bilgilerinin kullanılmasından dolayı mahremiyet endişesi yaşadıklarını; kişiselleştirilmiş ikna edici 
mesajlara karşı şüpheyle yaklaştıklarını, dolayısıyla bu tür reklamlardan kaçınma eğiliminde 
olduklarını da ortaya koymuştur (Beak ve Morimoto, 2012; Smit ve diğerleri, 2014; Ur ve diğerleri, 
2012). Kişiselleştirilmiş reklamlar kişinin ilgi alanına uygun olduğunda olumlu tutumlar artmakta; 
diğer yandan mahremiyet endişesinin artması kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumlar 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır (Kim ve Huh, 2017). Bu bağlamda kişiselleştirilmiş 
reklamların başarısı üzerinde mahremiyet endişesinin belirleyici bir unsur olduğu söylenebilir. 

3. Mahremiyet Endişesi  

Kişiselleştirilmiş reklamlar, reklam mesajının tüketici bilgilerini kullanarak bireyin ilgi 
alanlarına göre özelleştirilmesi esasına dayandığı için mahremiyet endişelerini artırma 
potansiyeline sahiptir. Kişisel bilgilerin reklamcılar tarafından kullanılıyor olması çağımızda 
bireyler için bir endişe sebebidir (Ur ve diğerleri, 2012). 

Geçmiş araştırmalar mahremiyet endişesi ve reklamlar arasındaki farklı boyutları incelemiştir. 
Milne ve Boza (1999) mahremiyet endişesi ile satın alma davranışı, güven ve algılanan bilgi 
kontrolü arasında negatif yönlü ilişki olduğunu; kişisel verilerinin toplandığını fark ettiklerinde 
bireylerin çevrimiçi davranışlarını değiştirme eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir. 
Tüketicilerin mahremiyet endişeleri arttıkça web sitelerine eksik bilgi verme, e-posta listelerinden 
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çıkma talebinde bulunma, reklamı engelleme/kapatma veya olumsuz geribildirimlerde bulunma 
vb. gibi davranışlar sergiledikleri başka araştırmalarla da desteklenmiştir (Dolnicar ve Jordaan, 
2007; McDonald ve Cranor 2010; Sheehan ve Hoy,1999). Bu duruma paralel olarak mahremiyet 
endişesi düşük olan kişilerin kişiselleştirilmiş reklamlara karşı daha olumlu tutuma sahip oldukları 
bilinmektedir (Baek ve Morimoto, 2012; Miyazaki, 2008; Smit ve diğerleri 2014; Stanaland, Lwin 
ve Miyazaki, 2011).  

Mahremiyet endişesi üzerinde reklamın bilgi içeriği ve bu bilginin doğruluğuna yönelik güven 
düzeyi de belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiselleştirilmiş reklamlar söz konusu 
olduğunda tüketicilerin mahremiyet endişesi reklamın doğru ve yeterli bilgi sağladığına yönelik 
inançları arttığında azalmaktadır (Karabıyık ve Armağan, 2017).  

Bireyin yaşı ile mahremiyet endişesi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar da mevcuttur 
(Smit ve diğerleri, 2014; Turow, King, Hoofnagle, Bleakley ve Hennessy, 2009). Smit ve diğerleri 
(2014) internet kullanıcıları arasında yaş değişkenine göre bilgi bakımından anlamlı farklılıklar 
bulunmamasına karşın, mahremiyet endişesi söz konusunda olduğunda yaşın önemli bir değişken 
olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre genç bireyler arasında kişiselleştirilmiş 
reklamlara yönelik mahremiyet endişesi daha düşük oranda gözlenmektedir. Benzer bir sonuca 
Turow ve diğerleri (2009) de ulaşmış, gençlerin büyük çoğunluğunun kişiselleştirilmiş reklamlara 
maruz kalmaktan hoşnut olmasalar da yaşlılara kıyasla bu tür reklamlara olumsuz tepki verme 
olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. 

4. Güven  

Doğası gereği ikna edici bir iletişim türü olması, reklamın inandırıcılığına gölge düşürebilir; 
çünkü tüketiciler, reklamın ikna ve satış farkındadırlar (Mangleburg ve Bristol, 1998). Bu durum 
beraberinde reklama karşı şüphelerin ortaya çıkmasına ve güven duygusunun zedelenmesine 
sebep olabilir. Obermiller ve Spangenberg (1998) reklama yönelik şüpheciliği, “reklamın bilgi 
içeren iddialarına inanmama eğilimi” olarak tanımlamıştır. Reklama karşı duyulan şüphe, reklama 
verilen tepkiler üzerinde süreklilik arz eden belirleyici bir tüketici özelliğidir (Obermiller ve 
Spangenberg 1998, 2000). Bu konuda yapılan araştırmalar reklama karşı güven düzeyi azaldıkça 
olumsuz tepkilerin daha yüksek oranda ortaya çıktığını (Obermiller ve Spangenberg, 1998); 
yüksek şüpheciliğe sahip tüketicilerin reklamlara daha az güvendiklerini, reklamlardan daha az 
hoşlandıklarını ve dolayısıyla reklamdan kaçma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur (Obermiller, Spangenberg ve MacLachlan, 2005; Koçer ve Özmerdivanlı, 2019). 

5. Rahatsız Olma 

Reklamdan duyulan rahatsızlık, reklama maruz kalma sonucunda tüketicilerin zihninde oluşan 
hoşnutsuzluğa ilişkin algıları ifade eder (Aaker ve Bruzzone, 1985).  Önceki araştırmalar, reklam 
içeriği ve reklamda kullanılan yaratıcı yapım uygulamalarının reklamdan duyulan rahatsızlığı 
tetikleyebildiğini göstermiştir. Reklam içeriği gerçek dışı, abartılı veya kafa karıştırıcı olduğunda; 
tüketiciler çok fazla reklama maruz kaldıklarında veya aynı reklam çok sık tekrar ettiğinde 
bireylerin bundan rahatsız olması muhtemeldir (Edwards, Li ve Lee, 2002).  

Gerek reklama karşı olumsuz tutumların ortaya çıkmasında (Fennis ve Bakker, 2001; Morimoto 
ve Chang, 2006) gerekse reklamdan kaçınmada reklamdan duyulan rahatsızlık belirleyici bir 
unsurdur (Edwards ve diğerleri, 2002; Speck ve Elliott, 1997). Kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik 
olumlu tutumlar üzerinde reklamın tüketicilerin ilgi alanına uygun olması, hatırlatıcı ve 
bilgilendirici olması gibi özellikler belirleyici iken; aynı reklam içeriğine defalarca maruz kalmak ve 
takip edilme hissi ise kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik olumsuz tutumların ortaya çıkasına 
sebep olmaktadır (Gökdemir ve Akıncı, 2019). Morimoto ve Chang (2009) araştırmalarında 
reklama yönelik güven azaldığında reklamın sebep olduğu rahatsızlığın arttığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Şişman (2020) ise genç bireylerin ilgi alanlarına hitap etmesi durumda 
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kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik olumlu tutumlarının arttığını bulmuştur. Bu bağlamda 
kişiselleştirilmiş reklamlar, bireyin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun olduğunda ve reklama 
yönelik güven sağlandığında bu reklamlardan duyulan rahatsızlığın azalacağı ileri sürülebilir. 

6. Amaç ve Yöntem 

Bu araştırmanın ana amacı genç bireylerin sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara 
yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan sorulara cevap 
aranmıştır: 

 Katılımcıların sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumları 
nasıldır?  

 Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik güven, algılanan kişiselleştirme, 
mahremiyet endişesi ve reklamdan rahatsız olma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

 Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları (süre, kullanılan sosyal medya türü 
ve sayısı) nasıldır? 

 Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile kişiselleştirilmiş reklamlara 
yönelik tutum bileşenleri (Güven, algılanan kişiselleştirme, mahremiyet endişesi ve 
reklamdan rahatsız olma) arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmada verileri yüz yüze anket yönetimi ile toplanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde 
sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumları belirlemek amacıyla dört adet 
bileşeni içeren (şüphecilik/güven, algılanan kişiselleştirme, mahremiyet endişesi ve rahatsız olma) 
beşli Likert tipi (1- Kesinlikle katılmıyorum – 5-Kesinlikle katılıyorum) ölçek yer almaktadır. 
Reklama yönelik şüphecilik (güven1) ölçeği Obermiller ve Spangenberg’in (1998); mahremiyet 
endişesi ölçeği Dolnicar ve Jordaan’ın (2007); algılanan kişiselleştirme ölçeği Srinivasan, Anderson 
ve Ponnavolu’nun (2002); reklamdan rahatsız olma ölçeği ise Fritz’in (1979) çalışmalarından 
uyarlanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçme aracı bahsi geçen bu ölçekler ile sınırlıdır. Sosyal 
medya kullanım alışkanlıklarına ait sorular araştırmacı tarafından anket formuna eklenmiştir. 
Anketin son bölümünde ise yaş ve cinsiyet bilgilerine yönelik iki soru bulunmaktadır. Ölçme 
aracına nihai formu verildikten sonra 29 kişinin katılımı ile pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve 
anlaşılmayan ifadeler yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz 
edilmiştir.  

Bu çalışmanın evreni Türkiye’de yaşayan genç internet kullanıcılarıdır. Sosyal medya kullanım 
oranı genç bireyler arasında yüksek olduğu (Türkiye Raporu, 2019) için katılımcıların sosyal 
medya kullanan genç bireylerden oluşmasına özen gösterilmiş; araştırma kapsamında olasılıklı 
olmayan örneklem alma türlerinden homojen (benzeşik) örnekleme yöntemi esas alınmıştır. Bu 
doğrultuda 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında 174 kişinin katılımı ile anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinde araştırmacı elde de ettiği 
bulguları evrene genelleme girişiminde bulunmaz (Erdoğan, 2012, s.208). Dolayısıyla bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlar sadece katılımcı grup için geçerlidir; evrene genellenemez.  

7. Bulgular 

174 katılıcının %69,5’i (n: 121) kadınlardan, %27’si (n:47) ise erkeklerden oluşmaktadır. Yaş 
dağılımı incelendiğinde katılımcıların yaşlarının 18 ila 28 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yaş 
ortalaması 20,1’dir (Std.D: 1,59). Katılımcıların tamamı genç bireylerden oluşmaktadır.  

                                                             
1 Bu araştırma kapsamında “şüphecilik” yerine “güven” terimi kullanılmıştır. Çünkü “şüphecilik ölçeğinde” yer 

alan maddeler olumlu ifadeler içermektedir. Bu doğrultuda ölçek maddeleri veri analizi sırasında yeniden 

kodlanmadan (recode yapılmadan) analiz edilmiştir. 
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 7.1. Kişiselleştirilmiş Reklamlara Yönelik Tutumlar 

Ankette yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutum maddelerine faktör analizi 
uygulanmıştır. Veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını test eden Kaiser- Meyer- Olkin 
(KMO) değeri 0,849 olarak tespit edilmiş olup bu değer veri setinin faktör analizi için “çok iyi” 
kategorisinde olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2010). Faktör analizinde özdeğer istatistiği 
(Eigenvalues) 1’den büyük olan faktörler anlamlıdır (Kalaycı, 2010, s.322). Faktör analizi 
sonucunda özdeğer istatistiği değeri 1’den yüksek dört faktör olduğu tespit edilmiştir. Bu 
faktörlerin veri seti içindeki varyansı %60,12’dir.  

“0,60 ile 0,80 arasındaki Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu; 0,80 ve 
üzeri bir katsayı ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir (Kayış, 
2010, s.405).” Tablo1’de görüldüğü üzere araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alpha 
değerleri 0,640 ile 0,902 arasında değişmekte olup tüm ölçeklerin güvenirlik şartını sağladığı tespit 
edilmiştir. 

Tablo.1. Kişiselleştirilmiş Reklamlara Yönelik Tutumlar 

  
N Ortalama Std.S. 

Faktör 

yükü 

Özdeğer 

İsts. 

% 

Varyans 
α 

Güven   2,66 0,71         

Sosyal medyadaki çoğu kişiselleştirilmiş 

reklamın bize gerçek bilgiler verdiğine 

güvenebiliriz.  

171 2,47 0,97 0,670 

3,855 17,522 0,852 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş 
reklamların bilgilendirici olduğuna 

inanıyorum.  

174 2,98 0,98 0,734 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamlar 

genellikle doğrudur.  

169 2,70 0,93 0,725 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş 
reklamlar, ürünlerin kalitesi ve performansı 

hakkında güvenilir bir bilgi kaynağıdır.  

173 2,59 1,00 0,769 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş 

reklamcılık, gerçeği iyi anlatır. 

174 2,53 0,98 0,731 

Genel olarak, sosyal medyadaki 

kişiselleştirilmiş reklamlar, reklamı yapılan 
ürünün gerçek bir resmini sunar.  

173 2,79 1,05 0,655 

Sosyal medyadaki çoğu kişiselleştirilmiş 
reklamı izledikten (okuduktan, dinledikten 

sonra) doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi 

hissediyorum. 

172 2,72 0,99 0,670 

Algılanan Kişiselleştirme   3,21 0,79         

Genel olarak, sosyal medyadaki 

kişiselleştirilmiş reklamlar bana özel olarak 

hazırlanmıştır. 

172 3,08 1,21 0,807 

1,588 7,216 0,640 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş 

reklamların benim ihtiyaçlarıma göre 

özelleştirildiğine inanıyorum. 

174 3,21 1,11 0,666 

Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş 

reklamlar, ihtiyaçlarıma uygun satın alma 

önerileri sunuyor. 

172 3,37 1,07 0,457 

Mahremiyet Endişesi   4,23 0,84         
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Sosyal medyada kişiselleştirilmiş reklamlar 

gördüğümde 

    

3,390 15,409 0,874 

Kişisel bilgilerimin kötüye kullanılması 
konusunda endişeleniyorum. 

168 4,23 1,07 0,899 

Bilgilerim izinsiz paylaşıldığında kendimi 

rahatsız hissediyorum 

166 4,28 1,09 0,874 

Bilgilerin güvenli bir şekilde 

saklanamayacağından korkuyorum.  

167 4,38 0,90 0,803 

İlgimi çekmeyen çok fazla reklama maruz 

kalmak beni rahatsız ediyor.  

167 4,16 1,11 0,778 

Şirketlerin izinsiz bilgi paylaştığını 
düşünüyorum.  

168 3,98 1,10 0,601 

Rahatsız Olma   2,95 0,95         

Sosyal medyada kişiselleştirilmiş reklamlara 

rastlamak benim için…. 

        

4,405 20,022 0,902 

Olumsuzdur   152 3,24 1,11 0,569 

Anlamsızdır  154 3,19 1,18 0,596 

Nahoştur  150 2,97 1,06 0,827 

Yıkıcıdır 149 2,50 1,16 0,872 

İticidir  152 3,00 1,32 0,810 

Bayağılıktır  152 3,03 1,24 0,731 

Berbattır 152 2,85 1,36 0,861 

 

Güven faktörü incelendiğinde, sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yeterince 
güvenilmediği sonucuna ulaşılmıştır (Ort.:2,66; Std.S.:0,71). Katılımcılar kişiselleştirilmiş 
reklamların ürünlerin kalitesi ve performansı konusunda güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığını 
(Ort.:2,59; Std.S.:1); içerdiği bilgilere güvenilemeyeceğini (Ort.:2,47; Std.S.:0,97) ve gerçeği doğru 
yansıtmadığını düşünmektedirler (Ort.:2,53; Std.S.:0,98). Bu doğrultuda genç bireylerin sosyal 
medyadaki kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik şüpheyle yaklaştıkları ve bu reklamlara 
güvenmedikleri söylenebilir.  

Kuvvetli olmamakla birlikte, algılanan kişiselleştirme konusunda olumlu bir eğilim olduğu 
gözlenmiştir (Ort.:3,21; Std.S.0,79). Katılımcılar sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamların, 
kendi ihtiyaçlarına uygun satın alma önerileri sunduğu (Ort.:3,37; Std.S.1,07) ve bu tür reklamların 
kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini (Ort.:3,21; Std.S.1,11) düşünme eğilimindedir. Bu 
bağlamda kişileştirilmiş reklamların genç bireylerin ihtiyaçları ile eşleşen satın alma önerileri 
sunmasının reklamın kişiye özel olarak algılanması üzerinde belirleyici olduğu ileri sürülebilir.  

Mahremiyet endişesi faktörü altında yer alan maddeler incelendiğinde, katılımcıların kişisel 
bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanamadığı (Ort.:4,38; Std.S.:0,90) görüşünde birleştikleri 
anlaşılmıştır. Katılımcılar sosyal medyada kişiselleştirilmiş reklamlarla karşılaştıklarında kişisel 
bilgilerinin kötüye kullanılması konusunda endişelenmekte (Ort.:4,23; Std.S.:1,07) ve bu bilgilerin 
izinsiz paylaşılmasından dolayı kendilerini rahatsız hissetmektedirler (Ort.:4,28; Std.S.:1,09). Bu 
değişkene ait ortalama değer 4,23 (Std.S.: 0,84) olarak tespit edilmiş olup bu durum 
kişiselleştirilmiş reklamlar söz konusu olduğunda mahremiyet endişesinin genç bireyler arasında 
yaygın olduğunu ifade etmektedir.  
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Katılımcıların sosyal medyada kişiselleştirilmiş reklamlara rastlamayı olumsuz (Ort.:3,24; 
Std.S.:1,11) ve anlamsız (Ort.:3,19; Std.S.:1,18) bir deneyim olarak tanımladıkları; ancak bu eğilimin 
kuvvetli olmadığı anlaşılmıştır. Bu tür reklamlara yönelik genel rahatsızlık düzeylerinin düşük 
olduğu tespit edilmiştir (Ort.:2,95; Std.S.:0,95). Bu bağlamda katılımcıların sosyal medyada 
kişiselleştirilmiş reklamlardan yüksek oranda rahatsızlık duymadıklarını söylemek mümkündür.  

Bileşenler Arası İlişkiler 

Kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutum bileşenleri arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu 
yanıtlayabilmek için korelasyon analizinden yararlanılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda kuvvetli 
olmamakla birlikte bazı faktörler arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 
reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi ile reklama yönelik güven (r: 0.374; P<0.01) arasında 
pozitif; reklamdan duyulan rahatsızlık (r: -0.264; P<0.01) arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu 
anlaşılmıştır. Başka bir ifade ile reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi arttıkça reklamdan 
duyulan rahatsızlık artmakta; ancak diğer yandan reklamın doğru ve gerçek bilgiler içerdiğine 
yönelik güven artmaktadır. Mahremiyet endişesi ile reklama yönelik güven (r:-0.213; P<0.01) 
arasında negatif; reklamdan duyulan rahatsızlık (r:  0.255; P<0.01)  arasında ise pozitif yönlü bir 
ilişki olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle kişilerin mahremiyet endişesi arttıkça reklamdan 
duydukları rahatsızlığı artmakta; reklama yönelik güvenleri azalmaktadır. Reklama yönelik güven 
ile reklamdan duyulan rahatsızlık (r:-0.326; P<0.01)  arasında negatif yönlü bir ilişki gözlenmiştir. 
Bu bağlamda bireylerin reklama yönelik güvenleri arttığında kişiselleştirilmiş reklamlardan 
duydukları rahatsızlığın da azalacağı ileri sürülebilir (Tablo 2). 

Tablo 2. Bileşenler Arasındaki İlişkiler 

   
Güven Kişiselleştirme 

Mahremiyet 

Endişesi 
Rahatsızlık 

Güven 

Pearson Correlation 1 ,374(**) -,213(**) -,326(**) 

Sig. (2-tailed)  0 0,008 0 

N 163 159 155 139 

Algılanan 

Kişiselleştirme 

Pearson Correlation ,374(**) 1 0,046 -,264(**) 

Sig. (2-tailed) 0  0,561 0,001 

N 159 170 161 143 

Mahremiyet 

Endişesi 

Pearson Correlation -,213(**) 0,046 1 ,255(**) 

Sig. (2-tailed) 0,008 0,561  0,002 

N 155 161 164 144 

Rahatsız Olma 

Pearson Correlation -,326(**) -,264(**) ,255(**) 1 

Sig. (2-tailed) 0 0,001 0,002  

N 139 143 144 147 

** P< 0.01 

 

Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları  

Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları sosyal medya platformlarında bir günde 
geçirilen ortalama süre, kullanılan sosyal medya türü ve sayısı esas alınarak değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun (%73,7, n:123) 
sosyal medyada bir günde ortalama 3 ila 6 saat arasında zaman harcadığı tespit edilmiştir (Tablo 
3). 
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Tablo 3. Sosyal Medyada Geçirilen Süre 

Süre  N % 

1 Saatten Az 5 3 

1-2 Saat 30 18 

3-4 Saat 84 50,3 

5-6 Saat 39 23,4 

7 Saat ve üzeri 9 5,4 

Toplam 167 100 

 

Kullanılan sosyal medya sayısı incelendiğinde ise katılımcıların yarısından fazlasının (%62,8; 
n:106) iki ila üç adet farklı sosyal medya platformunu aktif olarak kullandığı belirlenmiştir (Tablo 
4). 

Tablo 4. Sosyal Medya Sayısı 

Ağ Sayısı N % 

1 30 17,8 

2 65 38,5 

3 41 24,3 

4 21 12,4 

5 10 5,9 

6 1 0,6 

7 ve daha fazla 1 0,6 

Toplam 169 100 

 

Katılımcılara kullandıkları sosyal medya türleri sorulduğunda 430 adet cevap elde edilmiştir. 
Verilen cevaplar analiz edildiğinde Instagram (%38,1; n:164), Twitter (%29,8; n:128) ve 
Facebook’un (%7,4; n:32) katılımcılar arasında en yüksek oranda kullanılan sosyal medya 
platformları olduğu ortaya konmuştur (Tablo 5). 
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Tablo 5. Sosyal Medya Türü 

Sosyal Medya Türü N % 

Instagram 164 38,1 

Twitter 128 29,8 

Facebook 32 7,4 

Tik Tok 28 6,5 

LinkedIn 23 5,3 

SnapChat 15 3,5 

Pinterest 13 3,0 

Tumblr 9 2,1 

YouTube 9 2,1 

Diğer 9 2,1 

Toplam 430 100 

Sosyal Medya Kullanımı ile Tutum Bileşenleri Arasındaki İlişkiler  

Sosyal medyada günlük ortalama geçirilen süre ve kullanılan sosyal medya türünün ölçek 
faktörleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını incelemek için tek yönlü manova analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucuna göre sosyal medyada geçirilen sürenin (Wilks' Lambda Sig.: 0.42; P<0.05) ve 
kullanılan sosyal medya türünün (Wilks' Lambda Sig.: 0.87; P<0.05) sosyal medyada yer alan 
kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik mahremiyet endişesi, güven, algılanan kişiselleştirme ve bu 
reklamlardan rahatsız olma üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Kullanılan ağ sayısı ile ölçek 
faktörleri arasındaki bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla korelasyon analizi uygulanmış; 
analiz sonuçları sosyal medyada kullanılan ağ sayısı ile kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutum 
bileşenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur (Hiçbir korelasyon değeri 
P<0.05 şartını sağlamamaktadır). 

Sonuç 

Günümüz teknolojileri sayesinde kişisel verilere ulaşma imkânının kolaylaşması, geleneksel 
kitle reklamcılığından kişiselleştirilmiş reklamcılığa doğru bir eksen kayması ile sonuçlanmıştır. Bu 
süreçte sosyal medyanın ortaya çıkışı ve bu mecralara olan yoğun talep ile kişisel verilere ulaşmak 
daha da kolaylaşmıştır. Bu sayede reklamverenler tüketicilerin ilgi alanlarına ve bireysel 
ihtiyaçlarına göre özelleşmiş reklamları, belirli ve iyi hedeflenmiş kitlelere ulaştırma imkânına 
kavuşmuşlardır. Diğer yandan bu reklamların etkililiği üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de 
bireylerin tutumlarıdır.  Bu doğrultuda bu araştırma kapsamında genç bireylerin sosyal medyada 
yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tutumları ve tutum bileşenleri arasındaki ilişkiler 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Sonuçlar araştırmaya katılan genç bireylerin sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş 
reklamlara şüpheyle yaklaştıklarını, bu reklamlardaki bilgilerin doğruluğuna güvenmediklerini 
ortaya koymuştur. Sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamlar ürün ve hizmetler hakkında 
güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmemektedir. Kuvvetli bir eğilim olmamakla birlikte genç 
bireyler sosyal medyadaki kişiselleştirilmiş reklamların, ihtiyaçları ekseninde kendilerine özel 
olarak hazırlandığına inanmaktadırlar. Ancak bu durumun kuvvetli bir eğilim olmadığı hatırda 
tutulmalıdır.  

Gençlerin kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu ve 
mahremiyet endişelerinin daha düşük olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Smit, ve 
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diğerleri 2014; Turow ve diğerleri 2009); ancak bu araştırmaya katılan genç bireylerin 
kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik mahremiyet endişelerinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Kişisel 
verilerin izinsiz ve uygunsuz kullanılacağına yönelik mahremiyet endişesi katılımcılar arasında 
yaygındır. 

Araştırmaya katılan genç bireyler kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kaldıklarında mahremiyet 
endişesi yaşama eğiliminde olmalarına karşın, sosyal medya kullanımı sırasında bu tür reklamlarla 
karşılaşma konusunda genel olarak ne olumlu ne de olumsuz bir tutum içerisindedirler. Özetle bu 
tür reklamların mahremiyet endişesi yarattığı, içerdiği bilgilere şüpheyle yaklaşıldığı ve yeterince 
“kişiye özel” olarak algılanmadığı; diğer yandan sosyal medyada kişiselleştirilmiş reklamlarla 
karşılaşmanın olumsuz bir deneyim olarak tanımlanmadığı tespit edilmiştir.  

Reklamın algılanan kişiselleştirme düzeyi arttığında, reklama yönelik şüpheciliğin azaldığını 
ortaya koyan geçmiş araştırmalar mevcuttur (Beak ve Morimoto, 2012; Koçer ve Özmerdivanlı, 
2019). Benzer bir sonuç bu araştırmada da elde edilmiştir. Reklamın algılanan kişiselleştirme 
düzeyi arttıkça genç bireylerin kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik güvenlerinin arttığı 
gözlenmiştir. Ancak aynı zamanda bu tür reklamlardan rahatsız olma düzeylerinin de arttığı 
anlaşılmıştır. Bu rahatsızlığın ana sebeplerinden biri mahremiyet endişesidir. Genç katılımcılar 
arasında mahremiyet endişesi arttıkça reklamdan duyulan rahatsızlık artmaktadır.   

Mahremiyet endişesi ile kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik olumlu tutumlar arasında negatif 
yönlü bir ilişki vardır (Baek ve Morimoto, 2012; Miyazaki, 2008; Smit ve diğerleri, 2014; Stanaland 
ve diğerleri, 2011). Bu araştırmadan elde edilen bulgular mahremiyet endişesi arttıkça reklama 
yönelik güvenin azaldığını ortaya koyan araştırmalarla (Karabıyık ve Armağan, 2017; Milne ve 
Boza, 1999) paralellik göstermektedir. Sosyal medyadaki kişiselleşmiş reklamların sebep olduğu 
mahremiyet endişesi artıkça bu reklamlara yönelik güven azalmaktadır. 

Reklama yönelik güven ile olumlu tutumlar arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu geçmiş 
araştırmalarla ortaya konmuştur (Morimoto ve Chang, 2009; Obermiller ve Spangenberg, 1998). 
Bu araştırmada da kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik güven düzeyi ile reklamdan duyulan 
rahatsızlık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile reklama 
yönelik güven arttıkça reklamdan duyulan rahatsızlık azalmaktadır.  

Özetle sosyal medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamların tüketicilerin ihtiyaç ve ilgi alanları 
ile eşleşen gerçek bilgiler içermesinin reklamın başarısında belirleyici olduğu söylenebilir. Sosyal 
medyada yer alan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik güven arttıkça bu reklamlardan duyulan 
rahatsızlığın ve mahremiyet endişesinin azalacağı öngörülebilir. Gelecek çalışmalarda farklı yaş 
gruplarından bireyleri içeren bir örneklem ile bu araştırmanın tekrarlanmasında fayda 
görülmektedir. Ayrıca kültürel değişkenlerin tutum bileşenleri üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla uluslararası karşılaştırmalı çalışmaların yapılması alana katkı sağlayacaktır. 
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Ordu İlinde Spor Yapan Bireylerin Yaşam Beceri Düzeyleri 
 

Ahmet İSLAM1 
 

Özet  
Bu araştırmada, 2018-19 yılında Ordu ilinde spor yapan bireylerin sağlıklı yaşam becerileri 

düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Kişisel bilgi formu ve Düz ve Açak (2018) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ) kullanılmıştır. Çalışmada 
tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 357 aktif spor yapan birey dikkate alınmıştır. Araştırma 
sonucunda, branş, milli sporcu olma durumu ve spor yılları değişkenlerinde anlamlı farklılıklar 
ortaya çıkmışken cinsiyet değişkeninde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna ilaveten 
bireylerin sağlıklı yaşam beceri düzeyleri alt boyutları arasında pozitif yönlü bir korelasyon 
olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada çözüm aranan alt problemler araştırma bulguları ile 
doğrulanmıştır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla bireylerin sağlıklı yaşam becerilerine olan 
farkındalıkları artırılmalı ve desteklenmelidir. 

 Anahtar Kelimeler: Spor, Yaşam Becerisi, Sağlıklı Yaşam   

 

The Life Skills of Athletes in Ordu 

Abstract  
This study aimed to determine the levels of healthy living skills of athletes in Ordu between 

2018 and 2019. The study adopted a correlational survey model. Data were collected using the 
Life Skills Scale for Sport (LSSS) adapted into Turkish by Düz and Açak (2018). The sample 
consisted of 357 athletes recruited using random sampling. The results showed that branch, being 
a national athlete, and sports experience had a significant effect on participants’ LSSS scores. 
However, there was no significant difference in LSSS scores between male and female 
participants. There was also a positive correlation between LSSS subscale scores. The sub-
problems were confirmed by research findings. We should use mass media to raise people's 
awareness of healthy living skills.  

Keywords: Sports, Life Skill, Healthy Life 

GİRİŞ 

Yaşam becerileri, insanların her gün ki yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler, engeller ve 
beklentiler ile düzenli bir şekilde üstesinden geldikleri olumlu davranış becerileri olarak 
söylenebilir. Bilgiyi artırmasının yanında bireyin yaşamını basit olarak algılayan, ona çok daha fazla 
roller kazandırmayı amaç edinmiş olan yardımcı davranışlardır (Khalil, 2018). Kişileri mutlu bir 
yaşama devam edebilmeleri amacıyla daha üretken ve başarıya ulaşmak adına onlara yardımcı 
olan beceriler şeklinde belirtilmiştir (Hendricks, 1996). Sağlıklı bir birey de WHO tarafından sahip 
olması gerekli olan pek çok çok yaşam becerisi olduğunu açıklanmıştır. Açıklanan bu becerilerin 
kimileri genel nitelikte, kimileri ise belirli duruma özel olduğudur. Pek çok kültürün temelini ortaya 
çıkaran, kişilerin psikolojik sağlığını özendiren 10 temel beceri ortaya çıkarılmıştır. Bunlar karar 
verme becerileri, öz farkındalık becerileri, duygularla başa çıkma becerileri, problem çözme 
becerileri, stresle başa çıkma becerileri, iletişim becerileri, yaratıcı düşünme becerileri ve eleştirel 
düşünme becerileri, empati kurma becerileri, kişilerarası iletişim becerileri olarak tanımlanmıştır 
(WHO, 1997: 1-2). Kişilerin yaşamlarında günlük olarak karşılaştıkları bu becerilere, sorunların 
üstesinden gelmek amacıyla başvurmakta ve öğretim yolu ile de bu becerileri kazanmaktadırlar 
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(Gulhane, 2014). Yaşam becerilerinin Jones, vd. (2011) spor etkinlikleri sayesinde geliştirebilen, 
fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak kişilerin gelişimlerinde önemli roller üstlendiğini söylemişlerdir. 
Spor, insanların fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak gelişimlerine katkılarda bulunan, onları disipline 
olmasına yardımcı olan, yeteneklerini geliştiren, sosyal hayatlarını düzenleyen etkili bir araçtır 
(Ekici, vd. 2011). Belirtilen bütün bu olumlu etkiler dikkate alındığında yaşam becerilerini 
geliştirmenin, gençler için sporun ideal bir ortam meydana getirdiği anlaşılmaktadır (Hansen ve 
Larson, 2007).  

Ulusal ve uluslararası alanyazına baktığımızda, sporun yaşam becerilerine etkisi ile ilgili yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, Yılgın, (2022); Özsarı, vd. (2022); Zeze ve Erel, (2021); Çimen ve Akıncı, 
(2021); Sarı ve Bozdağ, (2021); Altun, vd. (2021);  Yılmaz, (2020); Çimen (2020); Taşçı, (2020); 
Kardağ (2019); Çepikkurt ve Fındık (2017); Cronin ve Allen, (2017); Süt (2014); Yıldırım ve Özcan, 
(2011); Reynolds, vd. (1990) gibi araştırmaların olduğu görülmektedir. Spora yoluyla olumlu 
olarak kazanılan tutumlar, bireylerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve sosyalleşmesinde 
önemli etkiler meydana getiren, yaşamlarında fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı kalmak 
amacıyla onların hayatlarında önemli hale gelmektedirler (Koçak, 2014). Sağlıklı yaşam becerileri, 
bireylerin okul çağlarından itibaren ergenlik dönemindeki karşılaşılan zorluklara etkin olarak 
mücadele etme kolaylığı sağlamaktadır. Bu bağlamda bu becerilerin insanın yaşamındaki diğer 
alanlara transferi sağlanabilirse, uyuşturucu, alkol ve her türlü ilaç bağımlılığı gibi insan hayatına 
zarar veren alışkanlıklardan gençleri uzaklaştırabilir, onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine 
önemli katkılar meydana getirebilirler (Botvin ve Griffin, 2004). Tüm bu olumlu etkiler dikkate 
alındığında spor sayesinde geliştirilebilen bu yaşam becerilerinin, gençlerin fiziksel, sosyal ve 
zihinsel olarak gelişmelerinde kilit bir konumda olduğu anlaşılmaktadır (Jones, vd. 2011). 
Dolayısıyla spor yapan bireylerde sağlıklı yaşam becerilerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
amaçla ordu ilinde spor yapan bireylerin bazı sosyo-demografik özelliklerine göre sporun yaşam 
becerilerine etkisini ortaya çıkarmak araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu problemin 
çözümü aşamasında ise şu alt problemlere çözüm aranmıştır; 

1. Araştırmada spor yapan bireylerin cinsiyetleri ile sporun yaşam becerilerine etkisi arasında 
manidar bir farklılık var mıdır? 

2. Araştırmada spor yapan bireylerin spor branşları ile sporun yaşam becerilerine etkisi 
arasında anlamlı düzeyde bir fark var mıdır? 

3. Araştırmada spor yapan bireylerin milli sporcu olma durumu ile sporun yaşam becerilerine 
etkisi arasında manidar düzeyde bir farklılık var mıdır? 

4. Araştırmada spor yapan bireylerin spor yılları ile sporun yaşam becerilerine etkisi arasında 
manidar bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli ve Türü 

Araştırma yönteminde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model; bir olay ya da durum 
oluşmasını betimleyen ve buna neden olan değişkenler arasındaki etki, ilişki ve dereceleri ortaya 
çıkarmak için kullanıldığı belirtilebilir (Karasar, 2013). 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada 2019-20 yılında Ordu ilinde spor yapan bireylerin yaşam beceri düzeylerinin 
ortaya çıkarılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evreni Türkiye’deki spor yapan bireyler oluştururken, örneklemini ise Ordu ilindeki 
spor yapan bireylerden meydana gelmektedir. Literatüre bakıldığında örneklemi belirlemek için 
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“ölçek çalışmalarında örneklem büyüklüğü her ölçek maddesinin minimum 5 katı olmalıdır” 
(Tavşancıl, 2014) önerisi dikkate alınarak belirlenmiştir. Örneklem grubunu, tesadüfi örnekleme 
yöntemi ile belirlenen 357 spor yapan birey dikkate alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Bunun için gönüllü 
olarak araştırmaya katılmayı kabul eden bireylere araştırma hakkında genel bir bilgi verilmiş 
onlara anketlerin ne şekilde doldurulacağı, araştırmanın taşıdığı bilimsel niteliği, verdikleri 
bilgilerin doğruluğunun önemini ve istedikleri zaman da anket uygulamasını terk edebileceklerini 
kendilerine açıklanmıştır. Anketi doldurma sırasında spor yapan bireyler ile iletişimde kalınarak 
sordukları soruları cevaplandırılmıştır. Verilerin toplanma aşaması ise araştırmacı tarafından 
geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Literatür incelenerek araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda, cinsiyet, spor 
branşı, milli sporcu olma durumu ve spor yılı olarak toplamda dört adet bağımsız değişken 
bulunmaktadır. 

Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ) 

Spor yoluyla elde edilen yaşam becerilerini değerlendirmek amacıyla Cronin ve Allen (2017) 
tarafından 5’li Likert şeklinde geliştirilen ölçeğin Türk kültürüne uyarlanması Açak ve Düz (2018) 
tarafından yapılmıştır. Ölçek; “zaman yönetimi, iletişim, liderlik, takım çalışması, amaç belirleme, 
sosyal beceriler ve duygusal beceriler” olmak üzere 7 alt boyut ve 31 maddeden oluşmaktadır. 
Güvenirlik çalışması kapsamında iç tutarlık katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. Test–tekrar test 
güvenirlik çalışması için hesaplanan pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısının (r=.89) 
da yüksek düzeyde ve anlamlı olduğu belirlenmiştir (Açak ve Düz, 2018).  

Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Analizler 

Kategorik değişkenler (demografik özellikler) için tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde 
olarak sunulmuştur. Nümerik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun kontrolü “Shapiro-
Wilk Testi” ile yapılmıştır. Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri normal dağılım 
göstermeyen veriler için medyan (min-max) değerleri verilmiştir. Normal dağılıma sahip olmayan 
bağımsız iki grup karşılaştırmasında “Mann-Whitney U Testi”, ikiden fazla grup 
karşılaştırılmasında ise “Kruskal-Wallis H Testi” kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırma testlerinin 
sonuçları medyanların yanında harfli gösterim şeklinde ifade edilmiştir. Ölçekler arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi “Spearman’s Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı” ile belirlenmiştir. Tüm 
hesaplamalarda ve yorumlamalarda istatistik anlamlılık düzeyi “α<0,05, α<0,01, α<0,001” olarak 
dikkate alınmış ve hipotezler çift yönlü olarak kurulmuştur. Verinin istatistiksel analizi SPSS v26 
(IBM Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket programında yapılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Spor yapan bireylerin demografik ve spor bulgularının tanımlayıcı istatistikleri 

Cinsiyet n % 
Kadın 168 47,1 
Erkek 189 52,9 
Spor Branşı   
Bireysel 168 47,1 
Takım Sporları 156 43,7 
Diğer 33 9,2 
Milli Sporcu Durumu   
Amatör 330 92,4 
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Milli 27 7,6 
Spor Yılı   
0-3 yıl arası 138 38,7 
4-5 yıl arası 76 21,3 
6-7 yıl arası 52 14,6 
8 yıl ve üzeri 91 25,4 

Çalışmaya katılan spor yapan bireylerin demografik ve spor bulgularının tanımlayıcı 
istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bireylerin cinsiyetlerine göre %47,1’inin kadın ve %52,9’unun 
erkek olduğu, spor branşlarına göre %47,1’inin bireysel sporlar, %43,7’sinin takım sporları ve 
%9,2’sinin diğer sporlar yaptığı, milli sporcu olma durumlarına göre %92,4’ünün amatör olarak ve 
%7,6’sının milli sporcu olduğu, spor yıllarına göre %38,7’sinin 0-3 yıl arası, %21,3’ünün 4-5 yıl 
arası, %14,6’sının 6-7 yıl arası, %25,4’ünün 8 yıl ve üzeri spor yaptığı bulunmuştur.   

Tablo 2. Spor yapan bireylerin SYBEÖ puanlarının özet istatistikleri 

 Minimum Maksimum Ort. Std. Sapma 
Zaman Yönetimi 4,00 20,00 15,10 3,20 
İletişim 4,00 20,00 15,53 3,27 
Liderlik 5,00 25,00 19,03 3,74 
Takım Çalışması 8,00 30,00 23,73 4,18 
Amaç Belirleme 6,00 20,00 15,32 3,00 
Sosyal Beceriler 4,00 20,00 14,75 3,52 
Duygusal Beceriler 4,00 20,00 15,76 3,16 
SYBEÖ Toplam 37,00 155,00 119,20 18,84 

Spor yapan bireylerin SYBEÖ puanlarının özet istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. Ölçeğin 
“Zaman Yönetimi” puanında en küçük 4,0 ile en yüksek 20,0 arası değer aldığı ve ortalamasının 
15,10±3,20, “İletişim” puanında 4,0-20,0 arası değer aldığı ve ortalamasının 15,53±3,27, “Liderlik” 
puanında 5,0-25,0 arası değer aldığı ve ortalamasının 19,03±3,74, “Takım Çalışması” puanında 8,0-
30,0 arası değer aldığı ve ortalamasının 23,73±4,18, “Amaç Belirleme” puanında 6,0-20,0 arası 
değer aldığı ve ortalamasının 15,32±3,00, “Sosyal Beceriler” puanında 4,0-20,0 arası değer aldığı 
ve ortalamasının 14,75±3,52, “Sosyal Beceriler” puanında 4,0-20,0 arası değer aldığı ve 
ortalamasının 15,76±3,16 ve “SYBEÖ Toplam” puanında 37,0-155,0 arası değer aldığı ve 
ortalamasının 119,20±18,84 olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3. SYBEÖ puanlarının spor yapan bireylerin cinsiyetlerine göre karşılaştırılması 

SYBEÖ Cinsiyet Medyan (min-max) U p 

Zaman Yönetimi 
Kadın 15 (6-20) 

15387,5 0,614 
Erkek 15 (4-20) 

İletişim 
Kadın 16 (7-20) 

14939,5 0,333 
Erkek 16 (4-20) 

Liderlik 
Kadın 19 (10-25) 

15645 0,812 
Erkek 20 (5-25) 

Takım Çalışması 
Kadın 24 (13-30) 

14936,5 0,333 
Erkek 25 (8-30) 

Amaç Belirleme 
Kadın 16 (8-20) 

14433 0,136 
Erkek 15 (6-20) 

Sosyal Beceriler 
Kadın 15 (5-20) 

15098,5 0,423 
Erkek 15 (4-20) 

Duygusal Beceriler 
Kadın 16 (6-20) 

15764 0,908 
Erkek 16 (4-20) 

SYBEÖ Toplam 
Kadın 119 (88-155) 

15847 0,976 
Erkek 121 (37-155) 

U: Mann-Whitney U Testi 
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Spor yapan bireylerin cinsiyetlerine göre SYBEÖ puanlarının karşılaştırılması Tablo 3’te 
verilmiştir. Spor yapan bireylerin cinsiyetlerine göre ölçeğin tüm alt faktör ve “SYBEÖ Toplam” 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05) bulunmuştur.  

Tablo 4. Spor yapan bireylerin SYBEÖ puanlarının spor branşlarına göre karşılaştırılması 

SYBEÖ Spor Branşı Medyan (min-max) H p 

Zaman Yönetimi 
Bireysel 16b (8-20) 

11,937 0,003** Takım Sporları 15ab (4-20) 
Diğer 14a (6-20) 

İletişim 
Bireysel 16 (5-20) 

5,293 0,071 Takım Sporları 16 (4-20) 
Diğer 14 (9-20) 

Liderlik 
Bireysel 20 (8-25) 

5,461 0,065 Takım Sporları 19 (5-25) 
Diğer 18 (11-25) 

Takım Çalışması 
Bireysel 25 (13-30) 

5,701 0,058 Takım Sporları 24 (8-30) 
Diğer 23 (15-29) 

Amaç Belirleme 
Bireysel 16 (8-20) 

4,828 0,089 Takım Sporları 15 (6-20) 
Diğer 14 (9-20) 

Sosyal Beceriler 
Bireysel 16 (6-20) 

3,781 0,151 Takım Sporları 15 (4-20) 
Diğer 14 (5-20) 

Duygusal Beceriler 
Bireysel 16 (6-20) 

5,313 0,070 Takım Sporları 16 (4-20) 
Diğer 15 (8-20) 

SYBEÖ Toplam 
Bireysel 122,5b (66-155) 

8,815 0,012* Takım Sporları 119,5ab (37-155) 
Diğer 114a (88-141) 

H: Kruskal-Wallis H Testi, *p<0,05; **p<0,01 

Ortak harfe sahip olmayan medyanlar arasında fark anlamlıdır (p<0,05) 

Spor yapan bireylerin spor branşlarına göre SYBEÖ puanlarının karşılaştırılması Tablo 4’de 
verilmiştir. Spor yapan bireylerin spor branşlarına göre ölçeğin “Zaman Yönetimi” alt faktöründe 
(H=11,937; p<0,05) ve “SYBEÖ Toplam” puanında (H=8,815; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu, diğer tüm alt faktör puanlarında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) bulunmuştur. Sonuçlar 
incelendiğinde, “Zaman Yönetimi” puanında bireysel spor yapan bireylerin [16 (8-20)] puan 
ortancası, diğer spor branşlarını yapan bireylere [14 (6-20)] göre, “SYBEÖ Toplam” puanında 
bireysel spor yapan bireylerin [122,5 (66-155)] puan ortancası, diğer spor branşlarını yapan 
bireylere [114 (88-141)] göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. 

Tablo 5. SYBEÖ puanlarının spor yapan bireylerin milli sporcu durumuna göre karşılaştırılması 

SYBEÖ Branş Türü Medyan (min-max) U p 

Zaman Yönetimi 
Amatör 15 (4-20) 

3164,5 0,012* 
Milli 17 (6-20) 

İletişim 
Amatör 16 (4-20) 

3517,5 0,068 
Milli 17 (11-20) 

Liderlik 
Amatör 19 (5-25) 

2923 0,003** 
Milli 21 (8-25) 

Takım Çalışması 
Amatör 24 (8-30) 

3622 0,105 
Milli 25 (16-30) 

Amaç Belirleme 
Amatör 15 (6-20) 

3687,5 0,135 
Milli 16 (10-20) 
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Sosyal Beceriler 
Amatör 15 (4-20) 

3004,5 0,005** 
Milli 16 (9-20) 

Duygusal Beceriler 
Amatör 16 (4-20) 

3115 0,009** 
Milli 18 (8-20) 

SYBEÖ Toplam 
Amatör 120 (37-155) 

2974,5 0,004** 
Milli 133 (80-155) 

U: Mann-Whitney U Testi, *p<0,05; **p<0,01 

Spor yapan bireylerin milli sporcu durumuna göre SYBEÖ puanlarının karşılaştırılması Tablo 
5’te verilmiştir. Spor yapan bireylerin milli sporcu durumuna göre ölçeğin “Zaman Yönetimi” alt 
faktöründe (U=3164,5; p<0,05), “Liderlik” alt faktöründe (U=2923; p<0,01), “Sosyal Beceriler” alt 
faktöründe (U=3004,5; p<0,01), “Duygusal Beceriler” alt faktöründe (U=3115; p<0,01) ve “SYBEÖ 
Toplam” puanında (U=2974,5; p<0,01) istatistiksel olarak manidar bir fark olduğu, diğer tüm alt 
faktör puanlarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, “Zaman Yönetimi” 
puanında milli olan bireylerin [17 (6-20)] puan ortancası, amatör olan bireylere [15 (4-20)] göre, 
“Liderlik” puanında milli olan bireylerin [21 (8-25)] puan ortancası, amatör olan bireylere [19 (5-
25)] göre, “Sosyal Beceriler” puanında milli olan bireylerin [16 (9-20)] puan ortancası, amatör olan 
bireylere [15 (4-20)] göre, “Duygusal Beceriler” puanında milli olan bireylerin [18 (8-20)] puan 
ortancası, amatör olan bireylere [16 (4-20)] göre ve “SYBEÖ Toplam” puanında milli olan bireylerin 
[133 (80-155)] puan ortancası, amatör olan bireylere [120 (37-155)] göre istatistiksel olarak 
yüksek bulunmuştur. 

Tablo 6. SYBEÖ puanlarının spor yapan bireylerin spor yıllarına göre karşılaştırılması 

SYBEÖ Spor Yılı Medyan (min-max) H p 

Zaman Yönetimi 

0-3 yıl arası 15 (8-20) 

6,994 0,072 
4-5 yıl arası 15 (7-20) 
6-7 yıl arası 16 (4-20) 
8 yıl ve üzeri 16 (6-20) 

İletişim 

0-3 yıl arası 15 (5-20) 

7,604 0,055 
4-5 yıl arası 16 (7-20) 
6-7 yıl arası 16 (4-20) 
8 yıl ve üzeri 17 (8-20) 

Liderlik 

0-3 yıl arası 18a (8-25) 

10,588 0,014* 
4-5 yıl arası 19ab (10-25) 
6-7 yıl arası 20b (5-25) 
8 yıl ve üzeri 20b (9-25) 

Takım Çalışması 

0-3 yıl arası 24 (13-30) 

4,367 0,225 
4-5 yıl arası 24 (12-30) 
6-7 yıl arası 25 (8-30) 
8 yıl ve üzeri 25 (13-30) 

Amaç Belirleme 

0-3 yıl arası 15 (8-20) 

4,609 0,203 
4-5 yıl arası 15 (8-20) 
6-7 yıl arası 17 (8-20) 
8 yıl ve üzeri 16 (8-20) 

Sosyal Beceriler 

0-3 yıl arası 15 (6-20) 

3,092 0,378 
4-5 yıl arası 14,5 (5-20) 
6-7 yıl arası 16 (4-20) 
8 yıl ve üzeri 16 (4-20) 

Duygusal Beceriler 

0-3 yıl arası 16a (7-20) 

7,862 0,049* 
4-5 yıl arası 16a (7-20) 
6-7 yıl arası 18b (4-20) 
8 yıl ve üzeri 16a (6-20) 

SYBEÖ Toplam 
0-3 yıl arası 116a (66-152) 

8,871 0,031* 4-5 yıl arası 121ab (71-155) 
6-7 yıl arası 127b (37-155) 
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8 yıl ve üzeri 123ab (70-155) 

H: Kruskal-Wallis H Testi, *p<0,05 

Ortak harfe sahip olmayan medyanlar arasında fark anlamlıdır (p<0,05) 

Spor yapan bireylerin spor yıllarına göre SYBEÖ puanlarının karşılaştırılması Tablo 6’da 
verilmiştir. Spor yapan bireylerin spor yıllarına göre ölçeğin “Liderlik” alt faktöründe (H=10,588; 
p<0,05), “Duygusal Beceriler” alt faktöründe (H=7,862; p<0,05) ve “SYBEÖ Toplam” puanında 
(H=8,871; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, diğer tüm alt faktör puanlarında anlamlı 
farkın olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, “Liderlik” puanında 8 yıl ve 
üzeri spor yapan bireylerin [20 (9-25)] ve 6-7 yıl arası spor yapan bireylerin [20 (5-25)] puan 
ortancası, 0-3 yıl arası spor yapan bireylere [18 (8-25)] göre, “Duygusal Beceriler” puanında 6-7 yıl 
arası spor yapan bireylerin [18 (4-20)] puan ortancası, 0-3 yıl arası spor yapan bireylere [16 (7-
20)], 4-5 yıl arası spor yapan bireylere [16 (7-20)] ve 8 yıl ve üzeri spor yapan bireylere [16 (6-20)] 
göre ve “SYBEÖ Toplam” puanında 6-7 yıl arası spor yapan bireylerin [127 (37-155)] puan 
ortancası, 0-3 yıl arası spor yapan bireylere [116 (66-152)] göre istatistiksel olarak yüksek 
bulunmuştur. 

Tablo 7. SYBEÖ alt faktörleri arasındaki korelasyon katsayıları 

  SYBEÖ-1 SYBEÖ-2 SYBEÖ-3 SYBEÖ-4 SYBEÖ-5 SYBEÖ-6 SYBEÖ-7 SYBEÖ-T 

SYBEÖ-1 
s 1,000        
p .        

SYBEÖ-2 
s ,458 1,000       
p <,001*** .       

SYBEÖ-3 
s ,617 ,616 1,000      
p <,001*** <,001*** .      

SYBEÖ-4 
s ,496 ,541 ,686 1,000     
p <,001*** <,001*** <,001*** .     

SYBEÖ-5 
s ,434 ,566 ,525 ,535 1,000    
p <,001*** <,001*** <,001*** <,001 .    

SYBEÖ-6 
s ,445 ,509 ,558 ,522 ,540 1,000   
p <,001*** <,001*** <,001*** <,001 <,001*** .   

SYBEÖ-7 
s ,566 ,459 ,611 ,621 ,484 ,554 1,000  
p <,001*** <,001*** <,001*** <,001 <,001*** <,001*** .  

SYBEÖ-T 
s ,719 ,749 ,852 ,814 ,739 ,761 ,778 1,000 
p <,001*** <,001*** <,001*** <,001 <,001*** <,001*** <,001*** . 

SYBEÖ-1: Zaman Yönetimi, SYBEÖ-2: İletişim, SYBEÖ-3: Liderlik, SYBEÖ-4: Takım Çalışması, SYBEÖ-5: Amaç 
Belirleme, SYBEÖ-6: Sosyal Beceriler, SYBEÖ-7: Duygusal Beceriler, SYBEÖ-T: SYBEÖ Toplam 

s: Spearman’s Sıra Farkları Korelasyonu, ***p<0,001 

SYBEÖ alt faktör puanlarının arasındaki ilişki durumu Tablo 7’de verilmiştir. Spor yapan 
bireylerin SYBEÖ alt faktör puanlarının tamamının arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu 
(p<0,001) bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, 2019-20 yılında Ordu ilinde spor yapan bireylerin sağlıklı yaşam beceri 
düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular literatürdeki 
bulgular ışında tartışılıp yorumlanmıştır. 

Araştırmanın ilk bulgusunda yapılan istatiksel analiz sonucunda, spor yapan bireylerin 
cinsiyetlerine göre ölçeğin tüm alt faktör ve “SYBEÖ Toplam” puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı (p>0,05) bulunmuştur. Bu durum sporcuların cinsiyetleri acısından yaşam 
becerilerine etkisini yordamadığı söylenebilir. Bu sonuç araştırmamızın ilk alt problemini 
desteklemediği söylenebilir. Çimen ve Akıncı, (2021); Kardağ, (2019); Yılmaz, (2020) 
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çalışmalarında cinsiyet yönünden anlamlı farklılık olmadığını tespit ettiklerini ve bizim bu 
bulgumuz bu sonuçlar desteklemektedir. Yılgın, (2022); Sarı ve Bozdağ, (2021) ise çalışmalarında 
cinsiyet yönünden anlamlı farklılıklar olduğunu ve bizim bu bulgumuz bu ile sonuçları benzer 
olmadığıdır. 

Araştırmanın ikinci bulgusunda yapılan istatiksel analiz sonucunda, spor yapan bireylerin spor 
branşlarına göre ölçeğin “Zaman Yönetimi” alt faktöründe ve “SYBEÖ Toplam” puanında arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark varken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 
ortaya çıkmıştır. Bu durum spor yapan bireylerin sosyalleşme ile birlikte yaşam becerileri 
geliştirmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Bu durum araştırmanın ikinci alt problemini 
desteklemektedir. Yılmaz, (2020); Altun, vd. (2021);  Çepikkurt ve Fındık (2017); Özsarı, vd. (2022) 
araştırmalarında branş yönünden anlamlı farklılıklar olduğunu ve bizim bu bulgumuz bu sonuçları 
desteklemektedir. Kardağ, (2019); Çimen, (2020) çalışmalarında branş yönünden anlamlı farklılık 
olmadığını tespit ettiklerini ve bizim bu bulgumuz bu sonuçlar ile benzer olmadığıdır. 

Araştırmanın bir sonraki bulgusunda yapılan istatiksel analiz sonucunda, spor yapan bireylerin 
milli sporcu durumuna göre ölçeğin “Zaman Yönetimi”, “Liderlik”, “Sosyal Beceriler”, “Duygusal 
Beceriler” alt faktörlerinde ile “SYBEÖ Toplam” puanında (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark 
olduğu, diğer tüm alt faktör puanlarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Bu durum bireylerin 
ortak bir hedef uğruna işbirliği, paylaşma ve birlikte hareket etme olarak becerilene geliştirdikleri 
söylenebilir. Bu bağlamda bulgumuzda ortaya çıkan bu sonuç araştırmanın üçüncü alt problemini 
desteklemektedir. Yıldırım ve Özcan, (2011) çalışmalarında millilik yönünden anlamlı farklılık 
tespit ettiklerini ve bizim bu bulgumuz bu sonucu desteklemektedir. Zeze ve Erel, (2021) 
çalışmalarında anlamlı farklılık göstermediği ve bizim bu bulgumuzun da bu sonuç ile benzer 
olmadığıdır. 

Araştırmanın bir diğer bulgusunda yapılan istatiksel analiz sonucunda, spor yapan bireylerin 
spor yıllarına göre ölçeğin “Liderlik”, “Duygusal Beceriler” ve “SYBEÖ Toplam” puanında anlamlı 
fark olduğu, diğer tüm alt faktör puanlarında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla spor yapan bireylerin spor yılları arttıkça sporun onların yaşam becerileri 
davranışlarını sergiledikleri belirtilebilir. Araştırmanın dördüncü alt probleminde belirtilen durum, 
bu bulgumuzda ortaya çıkan bu sonuç ile desteklenmektedir. Taşçı, (2020); Reynolds, vd. (1990)  
çalışmalarında anlamlı farklılıklar olduğunu ve bizim bu bulgumuzun bu sonuçları 
desteklemektedir. Süt, (2014);  Özsarı, vd. (2022) çalışmalarında anlamlı farklılıklar olmadığını ve 
bizim bu bulgumuz bu sonuçları ile benzer olmadığıdır. 

Araştırmanın son bulgusunda yapılan korelasyon analizi sonucunda, spor yapan bireylerin 
SYBEÖ alt faktör puanlarının tamamının arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu (p<0,001) 
bulunmuştur. Dolayısıyla spor yapan bireylerin erken yaşlarda yapılacak bir yönlendirme ile 
sporun onlara sağladığı katkılar ve becerilerin etkileri onların yaşamlarını pozitif yönde etki ettiği 
belirtilebilir. Sarı ve Bozdağ, (2021); Kardağ, (2019); Cronin ve Allen, (2017) araştırmalarında 
pozitif yönde etkileşim belirledikleri bizim bu bulgumuzun da bu çalışmaları desteklediği 
görülmektedir. 

Ordu ilindeki spor yapan bireylerin sağlıklı yaşam beceri düzeylerinin belirlemek amacıyla 
yapılan bu araştırmanın sonucunda, branş, milli sporcu olma durumu ve spor yılları 
değişkenlerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmışken cinsiyet değişkeninde ise anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Buna ilaveten bireylerin sağlıklı yaşam beceri düzeyleri alt boyutları arasında 
pozitif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir. Araştırmada çözüm aranan alt problemler araştırma 
bulguları ile doğrulanmıştır. Dolayısıyla spor yapan bireylerin spora yönelik sağlıklı yaşam 
becerilerini yordadığı belirtilebilir. Kitle iletişim araçları yardımıyla da bireylerin sağlıklı yaşam 
becerilerine olan farkındalıkları artırılmalı ve desteklenmelidir. Sağlıklı yaşam becerilerini 
geliştirici ve destekleyici, spor organizasyonları, spor aktivitelerini, yerel ve kamu kurumlarının 
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desteğiyle bir spor iklimi oluşturmayı sağlayan uygulamalar yardımı ile bireylerde sağlıklı yaşam 
becerileri farkındalıkları artırılabilir. 
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Doğum Sonu Depresyon Danışmanlığında Anne-Bebek Bağlanmasını 

Güçlendiren ve Annenin Kendini Toparlama Gücünü Artıran Uygulamalar 
 

Fatoş GÜL1 
Hatice YALÇIN2 

Özet  
Bu araştırmanın amacı; doğum sonu depresyon danışmanlığında anne-bebek bağlanmasını 

güçlendiren ve annenin kendini toparlama gücünü artıran uygulamaların incelenmesidir. Bu 
çalışmada ölçüt olarak canlı doğum yapmış; neonatal dönemde bulunan anneler ele alınmıştır. 
Etik kurul izinleri alınmasının ardından google form aracılığıyla veriler toplanmıştır. Verilerin 
elde edilmesinde Demografik Bilgi Formu, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Edinburgh Doğum 
Sonu Depresyon Ölçeği, Anne Bebek Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundakilerin 
doğum sonu depresyon, anne bebek bağlanması ve kendini toparlama gücü ölçümleri arasında 
ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 
Araştırma sonunda en kısa sürede emzirmeye başlanması, anne ile bebeğin aynı odada kalması, 
kanguru bakımı, anneye ve bebeğe masaj yapılması, yoga, meditasyon, sosyal destek uygulamaları 
gibi atravmatik uygulamaların, annenin kendini toparlama gücünü artırdığına ilişkin veriler elde 
edilmiştir. Araştırmanın sonunda doğum sonu depresyonu danışmanlığında anne-bebek 
bağlanmasını güçlendiren ve annenin kendini toparlama gücünü artıran uygulamalar konusu ele 
alınarak gebelik sonrası stres ve bağlanmada yaşanan zorluklardan kurtulmanın yollarında 
çözümler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Depresyon, Anne Bebek Bağlanması, Kendini Toparlama 
Gücü. 

Applications in Postpartum Depression Counseling Strengthening 
Mother-Infant Attachment and Increasing Mother's Self-Recovery 

Power 

Abstract 
The purpose of this research; The aim of this study is to examine the practices that strengthen 

mother-infant bonding and increase the mother's self-recovery power in postpartum depression 
counseling. In this study; Neonatal mothers who gave live births were investigated. Ethics 
committee permissions were obtained; Then the data was collected via google form. Demographic 
Information Form, Self-Recovery Scale, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Mother-Infant 
Attachment Scale were used to obtain the data. Postpartum depression, mother-infant attachment 
and self-recovery measures of the study group were examined. In order to evaluate whether there 
is a relationship between these criteria, Pearson correlation analysis was performed. At the end 
of the research; It was recommended to start breastfeeding as soon as possible, to stay in the same 
room with the mother and the baby, to care for the kangaroo, to massage the mother and the baby, 
to practice yoga, meditation, and social support practices. These practices increase the mother's 
self-recovery power. At the end of the research; In postpartum depression counseling, practices 
that strengthen mother-infant bonding and increase the mother's self-recovery power are listed 
and solutions are presented. 

Keywords: Postpartum Depression, Mother-Infant Attachment, Self-Recovery 
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1. Giriş 

Kadınların bebeklerinin doğumundan sonra stresli, üzgün, endişeli, yalnız, yorgun veya 
ağlamaklı hissetme duygu durumu yaşaması yaygındır (Chandrasekaran vd., 2018). Kadınların 
yaklaşık %9-21'i bu dönemde depresyon ve/veya anksiyete yaşamaktadır (McGlone, Hollins-
Martin & Furber, 2016). Sosyal desteğe sahip değillerse, düşük gelire sahiplerse, istenmeyen bir 
gebelik varsa veya eşleriyle ilişkileri zayıfsa, kadınların duygusal sağlıkları daha fazla risk altındadır. 
Anne bebek bağlanmasını etkileyen bu durum annenin kendini toparlamasını da zorlaştırabilir ve 
hem bebeğe hem de annenin kendine bakma yeteneğini etkileyebilir (Anokye vd., 2018). Doğum 
ile başlayan ebeveynlik sürecinde annelere ve dolayısıyla annenin gerginliğinden etkilenen tüm 
aileye, etkili bir şekilde danışmanlık yapabilmek için, doğum sonrası duygudurum bozukluklarını 
tanımak önemlidir (Dennis, Hodnett & Kenton, 2009).  

Çoğu kadın, doğumdan sonraki birkaç gün içinde "bebek hüznü" yaşar veya üzgün veya boş 
hisseder. Doğum sonu dönemde anne iki haftadan uzun süre üzgün, umutsuz veya boş 
hissediyorsa, doğum sonrası depresyonu olabilir. Doğumdan sonra umutsuz ya da boş hissetmek 
anne olmanın normal ya da beklenen bir parçası değildir. Doğum sonrası depresyon, annenin 
davranışlarını ve fiziksel sağlığını etkileyen ciddi bir duygusal durumdur. Depresyon varsa üzgün, 
düz veya boş duygular kaybolmaz ve günlük hayatını etkileyebilir. Bebeğin annesi değilmiş gibi, 
bebeğine bağlı hissetmeyebilir ya da bebeği sevmiyor ya da umursamıyor olabilir. Bu duygular hafif 
ila şiddetli olabilir (Bekmezci, Hamlacı & Özerdoğan, 2016). Bu durum anne bebek bağlanmasını 
olumsuz etkileyeceğinden, anneye bebeğiyle bağlanmasını güçlendiren ve annenin kendini 
toparlama gücünü artıran bazı uygulamalar yapılması gerekmektedir.  

Postpartum depresyon doğumdan sonraki ilk 2–4 haftada belirtileri ortaya çıkan ve 12. aya 
kadar devam edebilen, önemli psikiyatrik durumlardan biridir ve postpartum kadınların %10–
15’inde görülmektedir (Arslantaş, H., Ergin, F., Balkaya, 2009). Yapılan çalışmalar postpartum 
depresyonun emzirme oranlarını azaltabileceğini (Babacan vd., 2012) göstermektedir. Ayrıca 
doğum sonrası erken dönemde anne stresinin bebeklerde aşırı ağlama, beslenme sorunları ve uyku 
sorunları ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Kurth vd., 2010). Doğum sonrası erken dönemdeki stres, 
doğum sonrası kilonun daha fazla tutulması da dahil olmak üzere annenin sağlığını da etkileyebilir 
(Petzoldt, Wittchen, Einsle & Martini, 2016). 

Araştırmalar, gebelik sırasında depresyon veya anksiyete, stresli son yaşam olayları, zayıf sosyal 
destek ve önceki depresyon öyküsü (Sit, Rothschild & Wisner, 2006); çocuk bakımı stresi, düşük 
benlik saygısı, annenin nevrotikliği ve zor bebek mizacı (Yawn, Olson, Bertram, Pace, Wollan & 
Dietrich, 2012) gibi bazı risk faktörlerinin doğum sonrası depresyonun güçlü belirleyicileri 
olduğunu göstermiştir. Roes ve Galea (2016) doğumdan sonraki ilk üç ayda annelerde depresif 
atakların anlamlı derecede daha yaygın olduğunu ve psikiyatrik hastalığa karşı savunmasızlığın 
artmasının bir yıl veya daha fazla sürebileceğini belirtmişlerdir. Doğum sonu depresyonunu diğer 
psikiyatrik ve psikiyatrik olmayan tanılardan ayırt etmek önemlidir (Manber, Schnyer & Lyell, 
2010). Doğumu takip eden on gün içinde yeni annelerin %75'ini etkileyen ve ağlama, sinirlilik, 
yorgunluk, kaygı ve duygusal kararsızlıktan oluşan geçici duygudurum bozukluğu bebek ile anne 
bağlanmasını geciktirebilmektedir ve bazı durumlarda profesyonel destek sunulmadığında da 
kalıcı hale gelebilmektedir (Erdoğan ve Hocaoğlu, 2020). Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın temel 
amacı; doğum sonu depresyon danışmanlığında anne-bebek bağlanmasını güçlendiren ve annenin 
kendini toparlama gücünü artıran uygulamaları incelemektir. 

2. Neonatal Dönem 

Doğumu takip eden ilk 4 hafta ya da yaşamın ilk 28 günü “neonatal dönem” (yenidoğan dönemi) 
olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem bir çocuğun hayatta kalması için en savunmasız dönemdir 
(Haroon vd., 2014). Neonatal dönem bebeğin tüm organ ve sistemlerinde belirgin fizyolojik 
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geçişlerin meydana geldiği ve çocukların birçok dış uyaran formuna yanıt vermeyi öğrendiği, 
çocuğun hayatta kalması için en riskli dönem olarak kabul edilmektedir (Debelew, Afework & 
Yalew, 2014).  

Neonatal dönemde birçok kritik olay meydana gelebilir: Besleme kalıpları kurulur. Ebeveynler 
ve bebek arasındaki bağ başlar. Ciddi hale gelebilecek enfeksiyon riski bu dönemde daha yüksektir. 
Birçok doğum veya konjenital kusur ilk olarak not edilir. Anne ve bebeğin duygusal bağ kurduğu ve 
tüm aile bireylerini etkileyen bu dönem, aile danışmanlığı bilim alanı açısından önemlidir (Kurth 
vd., 2010). 

3. Doğum Sonu Depresyonu 

Doğum sonrası depresyon, kadınları zayıflatıcı ancak tedavi edilebilir bir ruhsal bozukluktur ve 
doğumun en yaygın komplikasyonlarından biridir (Howard vd., 2014). Bir bebeğin doğumu, 
heyecan ve sevinçten korku ve endişeye kadar bir dizi güçlü duyguyu tetikleyebilmektedir. Ama 
aynı zamanda depresyon ya da doğum sonu hüznü şeklinde beklenmeyen bir şekişde de 
sonuçlanabilir. Çoğu yeni anne, doğumdan sonra, genellikle ruh hali değişimleri, ağlama nöbetleri, 
kaygı ve uyku güçlüğünü içeren doğum sonrası "bebek hüznü" yaşar. Bebek hüznü genellikle 
doğumdan sonraki ilk iki ila üç gün içinde başlar ve iki haftaya kadar sürebilir. Ancak bazı yeni 
anneler, doğum sonrası depresyon olarak bilinen daha şiddetli, uzun süreli bir depresyon biçimi 
yaşarlar. Nadiren doğum sonrası psikoz adı verilen aşırı bir duygudurum bozukluğu da doğumdan 
sonra gelişebilir. Doğum sonrası depresyonu bir karakter kusuru ya da zayıflık değildir. Bazen 
sadece doğum yapmanın bir komplikasyonudur (Manber vd., 2010). 

Payne ve Maguire (2019) doğum sonu görülen depresyonu açıklarken, anneyi yenidoğanın 
beklenen mutluluğundan mahrum bırakarak “anneliği çalan hırsız” olarak tanımlamaktadırlar. 
DSM-5 kriterlerinde doğum sonrası depresyon majör bir depresif bozukluk olarak 
sınıflandırılmaktadır (Perzow vd., 2021). Doğum sonrası depresyon prevalansı %6,5 ile %19 
arasında değişmektedir (Guvenc vd., 2021). 

Doğum sonu depresyonu belirtileri yoğundur ve uzun sürer. Bebeğe bakma ve diğer günlük 
işlerin üstesinden gelme yeteneğini etkileyebilir. Semptomlar genellikle doğumdan sonraki ilk 
birkaç hafta içinde gelişir, ancak daha erken - hamilelik sırasında - veya daha sonra - doğumdan bir 
yıl sonra başlayabilir. Doğum sonrası depresyon belirtileri ve semptomları depresif ruh hali veya 
şiddetli ruh hali değişimleri, aşırı ağlama, bebekle bağ kurmada zorluk, aileden ve arkadaşlardan 
çekilme, iştahsızlık veya normalden çok daha fazla yemek yeme, uyuyamama (uykusuzluk) veya 
çok fazla uyuma, ezici yorgunluk veya enerji kaybı, eskiden zevk alınan aktivitelere karşı ilgi ve 
zevkte azalma, yoğun sinirlilik ve öfke, iyi bir anne olmadığı korkusu, umutsuzluk, değersizlik, 
utanç, suçluluk veya yetersizlik duyguları, karar verme yeteneğinde azalma, huzursuzluk, şiddetli 
anksiyete ve panik atak, kendine veya bebeğe zarar verme düşünceleri ya da tekrarlayan ölüm veya 
intihar düşünceleri şeklinde belirtilerle seyredebilmektedir (Yawn vd., 2010). 

4. Anne-Bebek Bağlanması 

Bir bebek için bağlanma çok önemlidir. Annelik bağı, anne ile çocuğu arasındaki ilişkidir. Tipik 
olarak hamilelik ve doğumla ilişkilendirilirken, evlat edinme gibi çocuğun akraba olmadığı 
durumlarda da annelik bağı gelişebilir. Ebeveynlerin bebeklerini sevgi ve şefkatle yıkamak ve 
küçük çocuklarını korumak ve bakımını yapmak istemelerini sağlar. Ebeveynler ve çocuk 
arasındaki güçlü bağlar, bebeğin yakın ilişkiler için ilk modelini sağlar. Bağlanma, bir güvenlik 
duygusudur ve olumlu bir benlik saygısı geliştirilmesini sağlar. Ebeveynlerin bir bebeğin 
sinyallerine tepkisi, çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimini etkiler. Emzirme ve biberonla besleme, 
bağlanma için doğal zamanlardır. Bebekler, annelerinin kokularına ve dokunuşlarına olduğu kadar, 
ebeveynlerinin ihtiyaçlarına olan duyarlılığına da tepki verir (Özbaran ve Bildik, 2006). 
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5. Doğum Sonu Danışmanlığı 

Doğum sonrası dönem, yenidoğanın aile sistemiyle bütünleştiği, kadının emosyonel, fiziksel ve 
sosyal uyumunun gerçekleştiği yeni bir yaşam dönemidir. Bebeğin doğmasıyla birlikte kadın 
annelik rolünü takınır, yeni role uyum sağlar ve aile üyeleriyle ilişkiler yeniden tanımlanır. 
Kadınların çoğu tarafından olumlu olarak algılanan bu dönem, gelişimsel bir kriz dönemidir. Kriz 
yönetiminde danışmanlık uygulamaları bireye ve aileye daha uyumlu bir ortam oluşmasında katkı 
sağlar (Pazdera, McWey, Mullis & Carbonell, 2013). Doğum sonundaki ilk gün ve haftalarda 
depresyon taraması birinci basamak veya obstetrik ortamda yapılabilir ve depresif annelerin daha 
erken belirlenmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, emziren bebeklerde ilaç etkileriyle ilgili 
endişeler de dahil olmak üzere uygun tedavinin önünde birçok engel vardır (Sexton, 2002). 

Doğum sonu danışmanlık, anneyi dinleyen ve duygusal sorunlarla başa çıkmasının yollarını 
bulmasıza yardımcı olan, eğitimli bir aile danışmanlığı profesyonelinin uyguladığı konuşmaya 
dayalı bir destek şeklidir. Doğum sonu annenin bebek ile bağlanmasıyla ilgili tetikleyici risk 
faktörlerinin bilinmesi ve aile danışmanı tarafından öğretilmesi, annelere yardımcı olabilir. Doğum 
sonrası depresyon genellikle ilk doğumda gelişmektedir ve aile danışmanlığına genellikle ilk 
doğum sonunda ihtiyaç olur. Aile danışmanı, doğum sonrası duygudurum bozukluklarını önlemek 
ve yönetmek için etkili stratejiler uygulayabilir (Milgrom, Danaher & Gemmill, 2016; Yonkers, Lin 
& Howell, 2008). 

Doğum sonrası depresyon, farklı kültürlerden birçok kadın için önemli bir sağlık sorunu olsa da, 
bu durum genellikle teşhis edilmeden kalabilmektedir. Yakın zamanda doğum yapmış kadınlarda 
depresif belirtileri saptamak konusunda aile bireyleri genellikle bilgisizdir (Warfa, Harper, Nicolais 
& Bhui, 2014). Aile danışmanlığı alanında hizmet veren profesyonellerin bu faktörleri göznünde 
bulundurması ve anne-bebek bağlanmasından kaynaklanan aile içi etkileşim problemlerinde 
kaynağın çözümünün bebeğin aileye katılım sürecinden itibaren başladığını görerek, aileye uygun 
çözüm önerileri sunması gerekmektedir. Bebeğin aileye katılmasıyla birlikte oluşan değişimleri, bu 
süreci etkileyen faktörlerin her birini, anneyi ve aileyi etkileyen potansiyel risk faktörlerini, 
tanımlanabilir semptomları, doğum sonu süreçte aileye yararlı olabilecek mevcut en iyi 
uygulamaları ve doğum sonrası duygudurum bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde aile 
danışmanının rolünü anlamak önemlidir (Sexton, 2002). 

6. Kendini Toparlama Gücü 

Annelik rolü, kadını fiziksel, sosyal, duygusal olarak değiştirmektedir. Bebek sahibi olduktan 
sonra kıyafet bedeni, meme şekli, kalça genişliği, ayakkabı numarası bile farklılaşmaktadır. Bu 
değişiklikler bebekle yeni hayata uyum sağlarken, annenin zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını da 
artırmaktadır. Doğum sonu dönemde annenin bebekle bağlanabilmesi için kendini toparlama gücü 
ve psikolojik sağlamlık halinde olmasının önemi büyüktür. 

Kendini toparlama “yılmazlık, psikolojik sağlamlık” ifadeleriyle de açıklanan ve bir durum 
karşısında esnek bir bakış açısıyla çözüm üretebilmeyi ifade etmektedir. Başka deyişle kendini 
toparlama gücü olumsuz yaşam olayları karşısında stresle başa çıkmada kullanılan duygusal ve 
bilişsel dayanıklılık yetisidir (Thompson, McBride, Hosford, & Halaas, 2016). Bireyin olumlu sosyal 
ilişkiler kurabilme, karar verme, problem çözme, kendini tanıma, stresle başetme mizah 
becerileriyle olaylara bakabilme gibi özelliklerini kapsamaktadır. Olumlu baş etmenin sonuçları 
olan uyum (adaptation) ve yeterlik (competence) gibi olumlu gelişme, geleceğe yönelme ve umut 
ile ilgilidir. Psikolojik sağlamlık terimi mevcut zorlukları aşan ve beklenenden daha iyi gelişim 
gösteren yüksek risk altındaki bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır (Connor ve Davidson, 
2003). Olumsuz ve zorlu yaşam koşullarında yetişmiş başarılı kişilerin yaşam öyküleri ve 
otobiyografileri, yüksek risk altında yetişen çocuklarla yapılan sistematik psikolojik sağlamlık 
çalışmalarıyla paralellik ve uyum göstermektedir (Tonga, 2014). Araştırmalar psikolojik 
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sağlamlığın insanların ruh sağlığı ile olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Psikolojik 
sağlamlık, oldukça zor koşullara rağmen, kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla 
gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneğidir. Bir yetenek ve psikolojik bir nitelik olarak 
tanımlanmakla birlikte psikolojik sağlamlığın, sağlıklı gelişimin sürdürülmesine katkıda bulunma, 
olumsuz bir durumla karşılaşıldığında o durumla mücadele edebilme gibi birtakım özellikleri 
vardır (Masten ve Coatsworth, 1998). 
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50’li Yıllardaki Çileli Edebiyat Dergiciliğine Konya’dan Bir Örnek: Bizim 

Yayla Dergisi 
Adem DEMİRSOY1 

Özet 
Türkiye’de Edebiyat dergiciliği, ilk ortaya çıkışından bu yana çileli bir uğraşı temsil etmektedir. 

Bu işle uğraşanlar, okul çağlarında şiir ve hikâye yazmaya başlamış, edebiyata gönül vermiş, 
kendilerinin ve arkadaşlarının eserlerini başkalarıyla paylaşmanın yolu olarak dergi çıkarmayı 
gerekli görmüş kişiler olmuştur. Bunlar dergiciliği bir kazanç kapısı olarak görmemişler, 
geçimlerini başka alanlarda sağlamışlardır. Hatta derginin finansmanını kendileri 
karşılamışlardır. Böyle olduğu ve kamuoyundan beklenen ilgiyi görmedikleri içinde ömürleri kısa 
olmuştur.  

Bu, Anadolu’da edebiyat, kültür, sanat ve düşünce dergilerinin yayınlandığı önemli 
merkezlerden biri olan Konya’da da böyle olmuştur. 1 Şubat 1908’de yayınlanan Barika, Yeni Fikir, 
Halkevi tarafından 1936-1950 yılları arasında yayınlanan Konya dergisi bunlardan birkaçıdır.  

Bu dergilerde yazılarına rastladığımız kalemlerden birçoğu Konya tarih, kültür ve sanatına 
eserleriyle önemli katkılar sağlamışlar; Babalık, Ekekon ve Yeni Konya gibi gazetelerle, Çağrı, Türk 
Folklor Araştırmaları gibi dergilerin sayfalarında bir kültür ortamı oluşturmuşlardır. Gaffar 
Totaysalgır, Tomris Günbay, Muhlis Koner, Mithat Şakir Altan, Celalettin Kişmir, Mehmet Önder, 
Feyzi Halıcı, Ramiz Arda, Sofu Tuğrul, Gültekin Samanoğlu, Osman Attila bunlar arasında 
sayabileceğimiz isimlerdendir. Çoğu öğretmen, doktor, veteriner, avukat, savcı, kütüphaneci, 
müzeci olan idealist ve fedakâr bürokrat ve aydınlar, araştırma ve inceleme ürünü yazılarını hiçbir 
maddi karşılık beklemeden, kendilerine sayfalarını açan gazete ve dergilerde yayınlatmışlardır. 
Bu yazılar araştırmacılar için önemli kaynak olmuşlar, onlara yol göstermişlerdir.  

Bunlardan biri olan Bizim Yayla dergisi, Veteriner Hekim Muzaffer Meriç tarafından, 12 Nisan 
1950 tarihinden itibaren çıkarılmaya başlayan aylık edebiyat ve kültür dergisidir. Kısa ömürlü bir 
dergi olan Bizim Yayla, yayınlanmış 12 sayısının sayfalarında yer alan şair ve yazarlarıyla hak 
ettiği ilgiyi görememiş yayın organlarından da biridir. Sayfalarında farklı siyasi görüşlere sahip 
çok sayıda edebiyat, sanat ve kültür adamına ve eserlerine yer vermiştir.  

Çalışmada, unutulmuş bir dergi olan Bizim Yayla dergisinin tanıtılması ve hak ettiği değeri 
geçte olsa elde etmesi amaçlanmıştır. Derginin Selçuk Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan tüm 
sayıları incelenmiştir. Çalışmada, literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Dergiciliği, Konya, Bizim Yayla 

An Example from Konya to the Suffering Literary Journalism in the 
50’s: Bizim Yayla Magazine 

Abstract 
Literary journalism in Turkey has represented an ordeal since its first appearance. Those 

engaged in this business began to write poems and stories at school age, were devoted to 
literature, and found it necessary to publish a magazine as a way to share their own and their 
friends' works with others. They did not see journalism as a source of income, they made their 
living in other fields. They even financed the magazine themselves. As this was the case and they 
did not receive the expected attention from the public, their lives were short. 

This was the case in Konya, which is one of the important centers where literary, culture, art 
and thought journals are published in Anatolia.  

Barika, published on February 1, 1908, Yeni Fikir magazine which published by Namdar Rahmi 
and Naci Fikret and Konya magazine, which was published by the Halkevi between the years 
1936-1950, are some of the magazines that filled an important gap in the fields of culture and art. 

                                                             
1 Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, ademirsoy@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4939-
4533 

mailto:ademirsoy@selcuk.edu.tr
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Many of the authors that are encountered in this magazine significantly contributed to the 
history, culture and art of Konya by their works; afterwards, formed a cultural ambient on the 
pages of newspapers such as Babalık, Ekekon and Yeni Konya; magazines such as Çağrı and Türk 
Folklor Araştırmaları. Gaffar Totaysalgır, Tomris Günbay, Muhlis Koner, Mithat Şakir Altan, 
Celalettin Kişmir, Mehmet Önder, Feyzi Halıcı, Ramiz Arda, Sofu Tuğrul, Gültekin Samanoğlu and 
Osman Attila are some of them. Idealistic and altruistic bureaucrats and intellectuals who are 
mostly teachers, doctors, veterinarians, lawyers, prosecutors, librarians, musicians have 
published their poetry, story and the articles of research and review products in newspapers and 
magazines that open their pages without obtaining any material response. These writings have 
been an important source for the researchers; have shown them the way. 

One of these, Bizim Yayla is the monthly literatüre and cultural magazine that started to be 
published on April 12, 1950, by Veterinarian Muzaffer Meriç. Bizim Yayla which is a short-lived 
magazine, is one of the publication organs that have not got the attention that it deserves with the 
poets and writers taking place on the pages of the 12 published issue. His pages included the 
products of many literary, artistic and cultural men of his time. 

In the study, it was aimed to introduce Bizim Yayla which is a forgotten magazine, and to give 
the value it deserved to even if it is late. 

Keywords: Literature Journalism, Konya, Bizim Yayla Magazine 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli 
aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua olarak yapılan tanım derginin teknik bir tanımıdır. 
Yayınlayanlar için ise dergi, bir okul, bir ocak hatta bir ev konumunda ve de bir iddianın ürünüdür1.   

Kültür ve edebiyat dergilerinin batıdaki benzerlerine göre farklılıklar gösterdiğinin altını çizen 
Yazar ve şair Mehmet Aycı, şunları yazmıştır:2 

“Bu benzemezlik edebiyat ağırlıklı dergilerin idarehanelerinde de kendisini göstermektedir. Belli 
başlı edebiyat dergilerimizin mekânları yerine göre dergâh ve mektep işlevi görmüş, edebiyat 
heveslilerinden yetenekli ve istikrarlı olanlar o mektepten, o dergâhtan mezun olmak suretiyle yazar 
yahut şair kimliğine kavuşmuştur.  

Burada, ömrü boyunca dergi idarehanesine uğramasa bile yazdığı derginin edebiyatta izlediği 
yolu şekillendirdiğini, ona bir şeyler kattığını, ufkunu genişlettiğini, en azından dergi sayesinde 
Edebiyat Tekkesinin gizli-açık müntesibi olduğunu inkâr edecek yazar bir miktar nankörlük etmiş 
sayılmalıdır. 

O kadar ki, dergi koleksiyonları karıştırıldığında, nice ünlü edebiyatçının bir zamanlar genç 
kalemler sayfalarında yetkin olmayan ürünlerinin yayımlandığı görülecektir. 

O ilk heyecandır ki, genç kalemi edebiyatımıza kazandırmış, hatta bunlardan bazıları ileride ünlü 
dergilerin genç kalemler sayfası editörü olmuşlardır… Dergiler törpüler, yetiştirir, uslandırır, 
hırçınlaştırır, yazarın/şairin okuma serüvenini belirler, yazarı yazar yapan biraz da dergilerde aldığı 
o ilk eğitimin uzantısıdır.” 

Dergah Dergisi Yazı İşleri Müdürü şair ve yazar Ali Ayçil, dergiciliği, gazete dışında başka bir 
iletişim aracı bulunmayan dönemlerde seçkinlerin, günlük haberlerle geçiştirilemeyecek fikri, 
edebi, ilmi meseleleri gündeme getirip tartıştıkları bir zemin olarak tanımlarken, dergileri 
hazırlayanlarla okuyucuların çoğunun bürokrasinin içinde yer alan seçkinlerden oluştuğunu ve 
dergilerin seçkinlerin seçkinlerle iletişimini sağladığını öne sürmüştür.3 

                                                             
1 Soner Sert, Ali Çakmak ile söyleşi, https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/12/duvar-dergisi-editoru-

ali-cakmak-dergi-her-zaman-bir-secim-anlamina-gelir/ 12 Haziran 2018. 

   Hisar 50 yaşında, https://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a50286.aspx  
2 Mehmet Aycı, Bir Dergi Çıkaralım, Türk Edebiyatı dergisi, 400 (Şubat 2007): 23. 
3 Ali Ayçil, Dergiler Cepheden Çekiliyor mu? Türk Edebiyatı dergisi, 500 (Haziran 2015): 26. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/12/duvar-dergisi-editoru-ali-cakmak-dergi-her-zaman-bir-secim-anlamina-gelir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/12/duvar-dergisi-editoru-ali-cakmak-dergi-her-zaman-bir-secim-anlamina-gelir/
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a50286.aspx
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Kitabı fazla ciddi, gazeteyi fazla sorumsuz bulan Cemil Meriç1, dergiyi hür düşüncenin, kalesi 
olarak nitelendirmiş ve “Genç düşünce dergilerde kanat çırpar… Belki serseri ama taze ve sıcak bir 
tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar topluluğunun. Bir 
neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı” demiştir.  

Yazar Yusuf Akçay ise dergiyi fikrin, estetiğin ve idealin adı olarak değerlendirirken,2 Aycı, dergi 
konusunun alabildiğince renkli, zengin ve derin bir konu olduğunu vurguladıktan sonra edebiyat 
dergilerinin, yazarlarının veya yalnızca isimlerinin yan yana yazılmasının bile bu zenginliği 
fazlasıyla göstereceğini belirtmektedir. 

Yazar Muhammed Nur Ambarlı, dergiyi çıkaranlarla onların amaçları konusunda şu tespitleri 
yapmıştır:3  

“Bir mecmua etrafında kümelenen ve düşünce üreten birileri, ya bizzat kendileri ideolojik bir 
akımın beyin takımıydılar ya da beyin takımını üreten bir beslenme zemini oluşturuyorlardı… Zira bu 
iş kazanç kapısı olarak kurgulanmamış, aksine dünyayı düzene koyacak, toplumu dönüştürecek 
devrimci bir idealizm uğruna, yüksek idealleri hayata geçirmenin bir aktarım aracı olarak 
konumlandırılmıştı. Tiraj düşüktü, ama ülkenin entellektüelleri, yönetim takımı, bürokrasi, aristokrasi 
ya da halk tabakası arasında dalga dalga yayılan, tartışılan ve gümbürtü koparan bir etki alanı 
oluştururlardı.”   

Duvar dergisi editörü Ali Çakmak da görüşünü, “Dergi sadece bir fikri yaygınlaştırmaz, aynı 
zamanda onu örgütler de” şeklinde ifade etmiştir:4 

“Bir dergi, kendisi zamanla ona layık olamasa da, bir iddianın ürünüdür. Duvar da gündelik hayatı 
tarihle, sanatı hayatla tamamlayan bir bütünlüğün peşindedir. Gündelik hayatımızı belirleyen 
parçalanma, kısmilik ve eksikliktir elbette. Duvar bunları aşacak sihirli bir formül sunamaz ama bunu 
aşmanın gerekliliğini savunmaktan da geri duramaz. Yalnızca tüccar ruhlular gündelik hayatı 
imkânlardan, fırsatlardan ibaret görürler. Duvar, yaşarken sahip olunanlar kadar kaybedilenlerin de 
tanığı olmayı hedeflemiştir. 

İlk sayıda, çıkış bildirgemizde, yaşadığımız hayatın kötülüğü görünmez hale getiren dinamiğinden 
söz etmiştik: Kötülüğü görünmez hale getiren bir dünyada yaşıyoruz. Herkesin kendini ‘iyi’ zannettiği 
bir dünya bu. Aramızdaki, yanı başımızdaki, karşımızdaki kötülüğü söylemeye kararlıyız.”  

Yazar, şair ve akademisyen Ertuğrul Aydın, sağlam bir edebiyat tarihinin oluşumunda dergiler 
ve dergiciliğin önemli bir role sahip olduğuna dikkat çektiği yazısında şu görüşleri savunmuştur: 

“Gazeteler ve kitaplardan farklı bir geleneğe olan dergilerin, bu yayınların atmosferine 
benzemeyen bir atardamarı vardır. Çünkü dergiler bir süreli yayın olmaktan öte, uzak çevre ile 
zamanda yolculuğa çıkışın önemli adresleridir…  

Dergicilik, dönemler, kuşaklar ve coğrafyalara göre değişimler gösterir. Bir tarafıyla, derlemek, 
toplamak anlamıyla mecmuaya uzanan derginin, belirgin özelliklerinden biri de toplanma yeri ve 
üretim merkezi olmasıdır. Bizde XIX. yüzyılın son çeyreğine doğru giderek yaygınlaşan dergicilik, 
zamanla edebiyat topluluklarının üretim ve toplanma merkezi görevini de üstlenmiştir…  

Servet-i Fünun, Genç Kalemler, Meşale, Yaprak, Pazar Postası, Mavi ve Hisar’ın diğer dergilerden 
farkı aynı zamanda bir edebiyat topluluğunun yayın organı olmalarıdır… Dergilerdeki edebiyat 
topluluklarının izlerini sürdüğümüzde, kendimizi her devir ve kuşağa ait bir sosyal maceranın içinde 
buluruz…  

                                                             
1 Cemil Meriç, Bu Ülke (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007) 102. 
2 Yusuf Akçay. Dergi, Türk Edebiyatı dergisi, 400 (Şubat 2007): 25. 
3 Muhammed Nur Ambarlı, Türk Dergiciliğinin Ufkuna Yeni Açılımlar, Türk Yurdu, 132 (Ağustos 1998): 8. 
4 Soner Sert, age. 
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XX. yüzyıl genelinde, dergicilik tarihimizde planlı bir edebiyat topluluğunu ya da kadro hareketini 
barındırmamasına rağmen; edebiyatımıza kazandırdıkları, bir yeniliği veya öncülüğü üstlenen, bir 
çekirdek konu (referans) barındıran dergilerimizin sayısı da az değildir. Bu dergilerden bazıları, Ağaç, 
Dergâh, Diriliş, Halkın Dostları, İnsan, Hareket, Küçük Mecmua, Kültür Haftası, Papirüs, Töre, Türk 
Edebiyatı, Varlık, Yeditepe, Yeni Dergi ve Yeni Mecmua’dır.”1 

Türkiye’de kültür ve sanat alanında yayınlanan dergilerin bazıları uzun yıllar okuyucularıyla 
buluşurken bir kısmı da büyük oranda gerekli ilgiyi görememesinden de kaynaklı ekonomik 
koşulların zorlaması nedeniyle kısa sürede kapanmak zorunda kalmışlardır. Kapanan her dergiyi 
kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar olarak değerlendiren Meriç, şu tespitleri yapmıştır:2  

“Bizde hazin bir kaderi var dergilerin; çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi. En talihlileri bir nesle 
seslenir. Eski dergiler, ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına 
hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş, merak eden yok… 

Sonra zaman zaman çığlıklar duyulur, tek parti devrinin kesif ve kasvetli havasını dağıtmaya 
çalışan çığlıklar. Nihayet politika, haftalık kavga dergilerine görülmemiş bir alaka sağlar. Ve bu 
hayhuy içinde, sesi büsbütün kısılan edebiyat, birkaç zavallı derginin soluk sayfaları arasında nebati 
bir hayat yaşar.” 

Dergiler ister uzun, ister kısa ömürlü olsun bir memleketin kültür hafızalarıdır.3 Bizim Yayla’da 
bu bunlardan biridir ve maalesef unutulmuşlarındandır.  

I- BİZİM YAYLA DERGİSİ 

Bizim Yayla, Veteriner Hekim Muzaffer Meriç tarafından, 12 Nisan 1950 tarihinden itibaren, 
çoğu Yeni Konya gazetesi ile Ankara’da yayın hayatına bir ay önce merhaba diyen Hisar dergisi 
etrafında toplanan şair ve yazarların4 destekleriyle Konya’da çıkarılmaya başlayan aylık edebiyat 
ve kültür dergisidir. Derginin yayın hayatına başlayacağına ilişkin ilan 11 Nisan 1950 tarihli Yeni 
Konya’nın üçüncü sayfasında yer almıştır.  

Derginin yayına başlaması Hisar dergisinin üçüncü sayısında ikinci sayfada yer alan Sanat 
Hareketleri bölümünde, “Konya’da yayınlanmaya başlayan Bizim Yayla adlı fikir ve sanat dergisinin 
birinci sayısı bir Anadolu dergisinden ümit edilmeyecek kadar olgun ve güzel, Selahattin Batu’nun 
yazısı, Celalettin Kişmir’in hikâyesi zevkle okunuyor. Fevzi Halıcı’nın Sultan Dağları adlı nefis şiirinden 
başka Bekir Sıtkı Erdoğan, Fikret Sezgin, Yahya Benekay, Ali Rıdvan Bülbül ve Mehmet Çakırtaş’ın 
şiirleri de yer almış. Bizim Yayla’nın bundan sonraki sayılarının daha güzel ve daha olgun olacağına 
inanmaktayız. Kardeş dergiye uzun ömürler dileriz” şeklinde okurlara duyurulmuştur.5 

II- TASARIM ÖZELLİKLERİ 

Dergide sade, gösterişsiz, bazı sayılarında değişik renkte basılmış bir kapak kullanılmış; kapak 
üzerinde dergi içerisinde yer alan yazı ve şiirlerle, şair ve yazarlarının isimlerine yer verilmiştir. 
Birinci sayıda başlığın altında bir yayla resmi onun altında da dergide eserleri bulunan şair ve 
yazarların sadece isimleri yer almıştır. Tüm sayılarda aynı karakterde dizilen derginin başlığı 

                                                             
1 Ertuğrul Aydın, Dergilerde Edebiyat Toplulukları, Türk Edebiyatı, 400 (Şubat 2007): 28-29. 
2 Meriç, age, s.103 
3 Aydın, age, s.29 
4 Bizim Yayla dergisinin üçüncü sayısında yer alan Ferit Ragıp Tuncor’un yazdığı Leylak Gecesi adlı yazıda Şair 

Sami Belli’nin Ankara Cebeci’deki evinde yaptıkları toplantıya katılan dostları arasında dergide isimlerine 

rastladığımız Ahmet Tufan Şentürk, Rıza Polat Akkoyunlu, Yahya Benekay, İlhan Geçer ve Osman Atilla’nın 

isimlerine yer verilmiş. 
5 Sanat Hareketleri, Bizim Yayla, Hisar 3 (1950): 2. 
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sadece sekizinci sayıda farklı bir görünümdedir. Sadece ikinci ve üçüncü sayılarda kapakta başlık 
altında Feyzi Halıcı’nın Fezai mahlasıyla yazdığı birer dörtlük vardır.1 

Kapak içlerinin de kullanıldığı ve 20 sayfa yayınlanan dergi bulduğu zaman ilanlara 19 ve 20. 
sayfalarda yer vermiştir. İkinci sayıda 19. sayfada çeyrek sayfa, 3, 4, 5, 6 ve 7. sayılarda son sayfada 
tam sayfa, sekizinci sayıda ise yine son sayfada üçte bir reklam girilmiştir. Dergi diğer sayılarda 
reklama yer verememiştir.  

12 sayı yayınlanabilen ve 20 kuruştan satılan derginin yıllık abonelik bedeli 225 kuruştur. 24.5 
X 18.5 cm ebatlarında olan derginin düzenlemesi Yeni Kitap Basımevi’nde, baskısı M.A. 
Basımevi’nde gerçekleşmiştir.  

III- YAYIN AMACI 

Birinci sayısında alışılmışın dışında derginin amacına ilişkin herhangi bir yazı yer almamıştır. 
Derginin amaçlarına ilişkin bize ilk bilgileri veren Yeni Konya gazetesinde yazıları çıkan Ali Rıdvan 
Bülbül’dür.2 Bülbül, İstanbul dergilerinin içeriğine sert eleştiriler getiren yazısında edebiyat dergisi 
yayınlamanın güçlüğünden ve yayınlanma aşamasına gelen Bizim Yayla’nın amaçları hakkında 
okurlara ipuçları vermektedir:3 

“Bir edebiyat dergisi çıkarmak! Bu, belki bir aileyi geçindirmekten çok daha zordur. 

Bizde nedense öyledir; bir dergi satış yapabilmesi için ya sütunlarını kasap dükkânlarının 
camekânlarına benzetmeli veya atıcı tutucu olmalıdır. Şayet mütevazliği tercih ederse battığının 
resmidir. 

Bugün matbuat bakımından en çok ilerlemiş olan ‘İstanbul’umuz da bir tanecik bile ağırbaşlı 
derginin bulunmayışı, buna mukabil şehveti terennüm eden, yalanı hedef tutan dergilerin sürüsüne 
bereket oluşu üzülecek bir noktadır. 

Anadolu gösterişten uzak, yanık bağırlı evlatları hileden azadedirler. Konyamız her cihetten 
Anadolu’nun bir transit merkezidir. Buradan yükselen ses, Anadolu’nun bağrından fışkırıyor demektir. 
Bunu düşündüğümüzden Bizim Yayla adıyla bir edebiyat dergisi çıkarmak teşebbüsüne giriştik. 

Gayemiz tamamen bizimleşmek, gösterişten uzaklaşarak, Milli benliğimizin muhafazasını 
sağlamaktan ibarettir. 

Edebiyat sözünü alet ederek gizli ideoloji peşinde koşan sefiller ve sanatı şehvete tercih ederek kese 
doldurmak cihetine giden gafillerle ‘mücadele’ ana prensibimiz olacaktır. 

Yaylada cazın gürültüsü yerine kavalın içli sesi duyulur. Dans edilmez, halay çekilir. Yaylada iğrenç 
ideolojilerin nağraları duyulmaz; dere şırıltısı, kuş cıvıltısı, yaprakların hışırtısı insanı meşgul eder. 

‘Bizim Yayla’mız ‘Bizim’, Türkün yaylasıdır.” 

Bülbül dokuzuncu sayının yayınlanması sonrasında yazdığı yazıda da yukarıdakine benzer 
görüşleri savunmaya devam etmiştir:4 

“… Yalan havadislerin menbaı ‘Hadise’ler ve şehvetin kaynağı ‘periler’in rağbet gördüğü bu 
zamanda ciddi ve ağırbaşlı san’at dergisinin dokuzuncu sayısının muntazaman çıkması savunduğu 
fikrin gayeye erişmesi kadar mesut bir hadisedir. Hem de bu mesut hadisenin mazinin ilim, kültür 

                                                             
1 Toprak çatladı meraktan/ Bir mevsim lüllü yürekten/ Ferman çıktı Tendürek’ten/ Yaylada bahar 
başlıyor/                     Fezai (Bizim Yayla, Sayı: 2, s.1) 
2 Daha sonra Konya basınının önemli isimlerinden biri olacak Ali Rıdvan Bülbül, o günlerde 18 yaşında 
genç bir kalemdir. 
3 Ali Rıdvan Bülbül, Şırıltı, Bizim Yaylamız, Yeni Konya gazetesi, (16 Mart 1950): 2. 
4 Ali Rıdvan Bülbül, Şırıltı, Bizim Yayla, Yeni Konya gazetesi (28 Ocak 1951): 2. 
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merkezi, şimdinin kadersiz şehri Konya’da vukua gelmesi bizim için ayrı bir değer taşımakla beraber, 
Türk Edebiyatı içinde hizmettir. 

Bizim Yayla, Muzaffer Meriç’in şahsi gayreti ile çıkmaktadır. Bir aile bütçesinden yapılan tasarruf 
ile meydana getirilen bu eserde ne iğrenç bir ideolojinin korkunç sesi ve ne de şöhret düşkünü 
kimselerin hezeyanları vardır. 

Edebiyat perdesi altında işlenen facialar bütün fecati ile meydanda! 

Emsalsiz edebiyatımızın gül bahçesinde diken yetiştirmek isteyen insanlara karşı açılan her türlü 
mücadele de, hakiki edebiyatseverlerin yer aldığını görmekle seviniyoruz.” 

İkinci sayıda Hasan Ali Türker1, Yayla başlıklı yazısında, “Her zaman düşünülen yayla, daima 
güzel, daima temiz ve ruhlara ferahlık veren bir kelimedir. Yaylanın havası, suyu, çiçeği, kokusu, 
dağları ve vadileriyle insanlar üzerinde çekici bir tesir bırakmadığı zamanı tahmin etmiyorum. Yayla 
havası; içinde yaşayan her canlıyı inkişaf ettirir. Yayla suyu; temizliğin ve berraklığın bir sembolüdür. 
Yaylanın çiçekleri; renklerile, kokularile yayla havasını alanları mest edecek kadar güzeldir. Tatlı 
bahar havalarında, sıcak yaz aylarında serin esen yayla rüzgârları, soğuk kış günlerinde sağlam ve 
sarsılmaz bir karakterin timsalidir…” şeklinde yayla ve yayla insanının özelliklerinden bahsettikten 
sonra “Yalnız yaylaya çıkanlar dikkat etsinler: Yaylanın havası sağlam, iklimi serttir. Yayla şakaya 
gelmez. Bizim yaylada at oynatacakların kanı zayıf ve tansiyonu bozuk olmamalıdır. İşte bizim 
yaylanın en önemli özelliği budur” şeklinde cümlelerle derginin yayın politikası imalı ifadeler 
kullanırken, dergi ve yazarlarına yönelik eleştiri yapacaklara önceden sert bir uyarı yapmaktadır. 

Üçüncü sayıda yer alan Bizim Yayla imzalı Zoraki Bir Cevap başlıkla yazıda ilk çıktıklarında bir 
mukaddime ile çıkmamalarının ve gayelerini açıklamamalarının eleştirilmesine ağır bir üslupla 
cevap verilmiştir: 

“Ne olduğu belirsiz, hüviyetinden bile emin olmayan bir zat (!)var ki perde arkasından, yüzünde 
malum bir maske taşıyarak her sayımızın çıkışında hezeyana başlıyor ve yarı tehdit yarı tenkit yollu 
mektuplar gönderiyor. 

Neyleyim ki, imzan şöyle dursun, hakiki hüviyetini gizleyecek kadar namert ve o kadar da… osun! 
Yoksa sana umduğundan daha tatlı (!) bir cevap vermek gücümüzün dışında değildi. İlk çıkışta bir 
mukaddeme ile çıkmadık ve gayemizi açıklamadık öyle mi? Bu Anadolu Yaylası üzerinde 
yaşayanlarda başka başka gaye peşinde gidenlerin varlığına inanmadığımızdandır. Mamafih senin 
gibi ne olduğu belirsiz birkaç kişi- şayet varsa- meraktan kurtulsunlar diye açıklayalım: 

Bizim Yayla, özbeöz kendi yaylamız, Anadolu yaylamızdır… Seslerde bu toprak çocuklarının 
ahengi, ölümsüz ümitlerimizde yayla çocuklarının gücü ve erkek davul zurnanın kalbe hükmeden 
emirleri saklıdır. 

Bizim Yayla’nın havasında toprak kokusu ve bu toprakta yetişmesini becerebilen çiçeklerin rengi 
ve rayihası dalgalanır. Rüzgâr bize, bizim zevkimize göre esmesini bilir. O toprak ki yabancı 
ufuklardan kopup gelen bitkileri yadırgarsa ikliminin sertliğine vermelidir. Atmosferde ancak kökü 
yaylada olanlar barınabilir. 

Ağaç dallarında kıpırdanma görüyorsak, fırtınanın hüküm sürdüğüne işaret olabileceği gibi, Bizim 
Yayla’dan seslerin yükselişi de yayla sakinlerinin bu uğurda hararetli çalışmalarına en bahtlı 
nişanedir. Bu didinmelerde kültürün her türlüsü bulunur, san’atın en güzeline rastlanır, edebiyatın içe 
ferahlık veren türküleri dile gelir. 

Dudaklarımızdaki türküye uymak isteyenlere, yayla çocukları; temiz, riyasız hisleriyle 
selamlıyarak sedirlerini gösterirler. 

                                                             
1 Hasan Ali Türker, Yayla, Bizim Yayla dergisi 2 (1950): 9. 
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İçlerinden her hangi biri adımlarına uyamazlarsa arkada kalır. Şayet bu sedirde rahatsız olursa 
onu bir çıbanbaşı gibi koparıp atmasını da bilirler. 

Uzun söze ne hacet! Kış günlerinde yayla yamaçlarından kopmuş bir çığı parçasına uyamayanlara 
gereken cevap vaktiyle (Adsız) tarafından verilmişti. Mamafih hatırlatmakta faydasız olmayacak. 

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz; 

Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı dağına… 

Hâlbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin 

Değişilir topuda bir sokak kaltağına. 

Artık bize daha fazla söz söylemek düşmez.” 

14 Mayıs 1950 seçimi sonrasında DP’nin iktidara gelmesi ve Samet Ağaoğlu’nun bakan olarak 
atanması dergide umutla karşılanmış olacak ki şair Osman Atilla’nın, Ağaoğlu’na yazdığı açık ve 
uzun mektup üçüncü sayfadan yayınlanmıştır. Mektupta sanatın ve sanatkârların içinde bulunduğu 
zor durum belirtildikten sonra sadece sporcuların desteklenmesi eleştirilmiş ve hükümetten, 
sanatkârlara da destek vermesi istenmiştir: 

“Evet, Türkiye’de sanat ve sanatkâr himayeden mahrumdur. Bu hakikatı, bu acı hakikatı kimse, hiç 
kimse inkâr edemez. 

Şair, ressam, musikişinas, heykeltıraş, muharrir… diye sınıflandırdığımız, sanatkârlar, 
memleketimizde doğrudan doğruya sanatla uğraşmakta ve kendilerini tam manasıyla sanata 
verememekte, daha geniş söyleyelim, sanatı bir türlü “Gaye” edinememektedirler. 

Adını pek çok duyduğunuz, eserlerini gördüğünüz, okuduğunuz, seyrettiğiniz veya dinlediğiniz 
sanatkârlarımız, bir lokma ekmek yiyebilmek için, maalesef, kendilerini Devlet’e veyahut müesseselere 
satmışlardır. Kudretlerini, sanat kabiliyetlerini, belki de tam zıttı faaliyetlerle körletmektedirler. 
Memleketimizde isim yapmış olanların yüzde doksan dokuzu memurdur ve aybaşını beklemektedir. 

‘Dünya çapında sanat eserimiz yok!’ diye istihfaf etmekten de kendimizi alamıyoruz. Fakat bunun 
sebeplerini düşünmekten çekiniyoruz… 

Türkiye denilen memlekette, hiçbir zenginin tek bir sanatkârı himaye ettiğini bilmiyorum. Kuru 
alkıştan ne çıkar? Sanatkâr, yine meşhur halk sözüne sığınmakta devam ediyor: Evde unum yoksa 
çarşıda ünüm var! Boş teselli. 

Sanat ve sanatkâr bütün dünyada himaye görür ve dehalar, eserlerini böyle geniş imkânlar içinde 
bol bol verirler. Vaktiyle bizde de, Padişahlar, Sadrazamlar ve devlet ricali en az birkaç sanatkârı 
himayesine alır, korurmuş. İnkılap saltanatı yok ederken bu güzel an’aneyi de mi kaldırdı dersiniz? 

…  

Bu memlekette bir zümre vardır ki her türlü itibarı görmektedir. Bu ilginin aleyhinde olduğum 
sanılmasın, rica ederim. Memleket meselesidir. Kasdım sadece küçük bir mukayeseden ibarettir. 
Herhangi bir sporcu kadar, bir güreşçi kadar, bir sanatkâr da bu milletin malı, bu milletin yüz akı değil 
midir? Bir sporcunun gördüğü himayeyi, bir sanatkârın görmemesine ne denir?  

Hem ayıp, hem günahtır. 

Herhangi bir sporcu gencimiz, hepimizin göğsünü kabartacak başarılar kazanabilir; bu başarıya 
sevinir, öğünürüz. Fakat bir milletin yarınını evet Yarınını kucaklayan; millet varlığının başustası 
sanatkâr evladını da ihmal etmesi doğru mudur? Yazık değil midir? 

İşte bu düşünce iledir ki; memleketine beş-on sanatkârla ilgilenmesini beklemek, Yeni İktidardan 
isteyeceğimiz pek fazla bir şey değildir, diye düşünüyoruz…” 
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Kasım 1950 tarihli 10 sayısından sonra yayınına uzunca bir süre ara vermek zorunda kalan 
dergi, 1951 yılında 10 ve 11. sayılarını birleşik sayı olarak yayınlamıştır. Dergi bunun sebeplerini 
okurlarına şu şekilde anlatmıştır: 

“Anadolu matbuatının çileli bir hayatı vardır. Çorak topraklarımız gibi, endişeli ve susuz. 

Her şeyin yegâne dayanağı, Karınca Kaderince her şeyin en salim değerlendiricisi Anadolu bu! 

Tanrının yakıcı sıcağında sararan buğdaylar nasıl bir tevekküllün eseriyse, Gütenberg’ten bu 
tarafa pek az gömlek değiştiren matbuatımızda öylesine. 

Milli edebiyatımızın ana temalarını işlemek için elini kolunu sıvayan her teşebbüs şayet bunaltıcı 
bir sıcak altında olgunlaşmadan kuruyorsa bunun amillerini ele alınan mevzuun ehemmiyetsizliğinde 
değil; başka sebeplerde aramak lazımdır. 

Zira Anadolu kadar bu toprakta filizlenen davalarda kutsidir. Hürmete layıktır. Ancak hususen 
san’at havasına bürünerek temiz his ve düşünceleri mütevazı bir kompozisyon dâhilinde evet, bir 
mecmua olarak işlemek çeşitli fedakârlıklarla mümkün olabilir. 

Biz Anadolu çocukları, milli edebiyatımızın asil havasını terennüm etmek için (Bizim Yayla) da 
toplandığımız günden beri şunu unutmadık ki, bu toprağın san’at davası olabildiğine çalışan 
Linotiplerle, harıl harıl Anadolu’nun ezeli endişelerini, işlenmemiş mevzularını dile getirecek 
kalemlerle takviye edilmiştir. 

Teknik imkânlar yüzünden halis ya mecalsiz yürüyen basın hayatı her türlü teşvik ve himayeden 
uzak, tozlu yollarda yürüyen bu toprağın çocuğu gibi yalnız başına kalırsa, yazı göndereceklerini vaat 
eden kıymetli şair ve muharrir arkadaşlarımızda muhtelif düşüncelerle bu vaatlerini yerine 
getirmezlerse, matbaaya gittiğiniz zaman kâğıt stokunun bittiğini size söylerlerse, her ne pahasına 
olursa olsun kendi imkân sahanıza giren her ihtimali bertaraf ettiğinizde bile yine arzunuzun 
tahakkuk etmediğini görürseniz, üzülmeyiniz. Yalnız Anadolu’da bir San’at dergisi çıkardığınızı 
düşününüz kâfi. 

Mecmuamızın inkıtaa uğrayan neşriyatı dolayısıyla yukarıdaki düşüncelerimize yeni bir şey 
ekleyecek değiliz. Ancak Anadolu’nun çileli bir San’at dergisi olarak bu sayımızda bile çeşitli 
fedakârlıklarla huzurunuza geldiğimizi düşünüyor, teehhüre uğrayan neşriyatımızdan dolayı 
okuyucularımızdan özür diliyoruz.” 

IV- YAZI KADROSU 

Bizim Yayla dergisinde şiir ve yazıları yer alan sanatçıların tamamına yakını, Yeni Konya 
gazetesinin düşünenlerin düşünceleri, edebiyat sayfaları ile 1950 yılının Ocak ve Şubat aylarında 2 
sayı yayınlanabilen Sanat - Edebiyat ekinde isimlerine aşina olduğumuz kişilerden oluşmuştur. 
Bunların bir bölümü de Hisar dergisinde imzalarını gördüğümüz şair ve yazarlardır. Bizim Yayla 
ekibinin bir diğer ortak özelliği ise ya Konyalı ya o dönemlerde Konya’da görev yapmış bürokratlar, 
ya da onların edebiyat çevrelerinden arkadaşları oluşlarıdır.   

Sahip ve yazı işleri sorumluluğunu üstlenen Muzaffer Meriç’in (Baytari) yazıları dışında dergide 
yer alan isimlerden bazıları şunlardır: 

40 ve 50’li yıllarda Konya basınında ve Yeni Konya gazetesinde yazı ve şiirleri sıklıkla yer alan 
Celalettin Kişmir, Feyzi Halıcı, Mehmet Önder, Gültekin Samanoğlu, Ramiz Arda, Fakih Özfakih, Ali 
Rıdvan Bülbül, Ömer Lütfi Özüner, Haluk Tekmen, M. Kubilay İmer, Sofu Tuğrul, Osman Attila, 
Metin Halıcı, Necmettin Ar, şair, yazar ve folklor araştırmacısı Vehbi Cem Aşkun, Türkiye’nin ve 
TRT’nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar Göksan, felsefeci, şair çevirmen Miraç Katırcıoğlu, 
şair, yazar, gazeteci ve politikacı Şemsi Belli (Meftun Deliçay1), şair Halil Soyuer, şair, öğretmen Ali 

                                                             
1 Meftun Deliçay, Şemsi Belli’nin bazı eserlerinde kullandığı müstear adlardandır. 
(http://www.semsibelli.com/?Bid=1361469) 
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Rıza Polat Öztürk1, şair, araştırmacı, yazar Ferit Ragıp Tuncor, yazar, şair, araştırmacı, eleştirmen 
ve güfteci İlhan Geçer, şair, yazar Ahmet Tufan Şentürk, yazar Nurettin Can Gülekli, şair, yazar 
Sabahattin Çankaya, yazar Nejat Çağlı, Türkçü şair Hocaoğlu Selahattin Ertürk, yazar Nihat Kuşlu, 
öğretmen, şair Raci Damacı, Türkçü destan şairi Basri Gocul.2 

Samanoğlu, Önder ve Halıcı ile Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Mustafa Necati 
Karaer, Yahya Benekay, Fikret Sezgin Hisar dergisini yayın hayatına kazandıran ve de dergide yazı 
ve şiirleri yer alan kişilerdendir. Garip akımına duydukları tepki sonrasında Hisar dergisini 
yayınlayan bu kişiler daha sonra Hisarcılar olarak tanınacak şair ve yazarlardandır.  

V- ÖRNEK ŞİİRLER 

Dergide yayınlanan şiirlerin ana teması, aşk, gurbet, hasret ve yayla üzerinedir. Bunlardan bir 
kaç örnek vermek gerekirse:  

a- GURBET ELLERİNDE, Mehmet ÇAKIRTAŞ3 (Nisan 1950, Sayı:1 , s.11) 

Zamanı gelince alındaki ter  

Süzüle süzüle kaşa gidermiş  

Yaylalar boyunca aç kalan şahıs 

Yuvasız yaşayan kuşa gidermiş. 

*** 

Her saat kan ağlar aşık yüreği 

Tanrıdan daima vuslat dileği 

Ah! ile ömrünce bütün emeği 

Bir zalim severse boşa gidermiş. 

*** 

Gönlünde oldukça bir yeşil umut 

Âşıkın aşkına bulunmaz hudut 

Dağ’a hasret çeken her karabulut  

Yaz vakti çekilir kışa gidermiş. 

*** 

Mümkünse dünyada güzel demler sür 

Zira ölüm yolu çabuk görünür 

Dert yüklü yıllarca kocayan ömür 

                                                             
1 Tam adı Ali Rıza Polat Öztürk olmasına rağmen şiir ve kitaplarında Rıza Polat Akkoyunlu ismini kullandı. 
Bizim Yayla’da her iki isimde de eserleri yayınlandı. 
2 Basri Gocul’u destan şairi yapan ve 1937 yılından itibaren milliyetçi dergilerde (Filiz, Türkeli, Orkun, Türk 
Yurdu, Erciyes, Tanrıdağ, Ürün, Doğu, Ülkü, Kopuz, Serdengeçti, Aras) parçalar halinde yayımlanmaya 
başlayan baş eseri Türk Millî Destanı Oğuzlama, Bizim Yayla’nın altı sayısında (4,5, 6,7,8 ve 10-11) yer 
almıştır. Dede Korkut Hikâyelerinin nazımlaştırılmış hali olan eser üç cilt ve 10 bin 759 mısradan oluşan 
bir destandır.  
3 Mehmet Çakırtaş, 1918 yılında Edremit’e bağlı Karaaydın Madeni köyünde doğdu. Ortaokulu dışarıdan 
bitirdi. Ankara’da askerliğini yaparken Behçet Kemal Çağlar, Osman Atillâ, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairlerle 
tanışması, kendisine şairlik tutkusu ve şöhret kazandırdı. 1940’lı yıllarda âşk tarzı şiirler yazmaya başladı. 
Çoğu şiirlerini irticalen söyledi. İlk şiiri 1942’de Çınaraltı’da çıkmıştır. Şiirleri âşık tarzına yakındır. 
Birçok şiiri bestelenmiştir. Şiirlerini, Yedigün, Çınaraltı, Ülkü, Köy Postası gibi dergi ve gazetelerde 
yayımladı. 1945 yılında şiirlerini kitaplaştırdı. 1 Kasım 1988 tarihinde yaşamını yitirdi.  
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Selvili bir beyaz taşa gidermiş. 

*** 

Bu bülbül gönlüme çıkmadı sahip 

Yarası geçmedi el çekti tabip 

Gurbet ellerinde her âşık garip 

Mezarını eşe eşe gidermiş. 

b- BİR GÜZEL SEVDİM YAYLADA, Ali Rıdvan BÜLBÜL (Nisan 1950, Sayı:1 , s.10-
11) 

Mavi bulutlar şahidim; 

Bir güzel sevdim yaylada. 

Rüzgardan sorun aşkımı, 

Bir güzel sevdim yaylada. 

*** 

Saçları yere dökülü 

Dağılmış tel tel kâkülü; 

Elleri çiğdem kokulu 

Bir güzel sevdim yaylada. 

*** 

Yaylaya kurulmuş köşküm 

Hangi gönüldedir meşkim? 

Dağlara emanet aşkım 

Bir güzel sevdim yaylada. 

*** 

Cennete açılmış göynü, 

Çiçekler bitirir koynu, 

Bahardır; dört mevsim aynı. 

Bir güzel sevdim yaylada. 

c- YOSMA, Bekir Sıtkı ERDOĞAN1 (Nisan 1950, Sayı:1 , s.10) 

Bir yar sevdim; etekleri yeldirme. 

Yeldirir sallanı sallanı kâfir... 

Sakın dedim kimselere bildirme; 

                                                             
1 Bekir Sıtkı Erdoğan, 1926 yılında Karaman’da doğdu. İlk ve ortaokulu Karaman’da okuduktan sonra, önce 

Konya’ya taşınan Kuleli Askeri Lisesi’ni ve daha sonra 1948 yılında Harp Okulu’nu bitirdi. Askeri birliklerde 

görev yaptığı sırada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Ardından Heybeliada Deniz 

Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Koleji’nde edebiyat 

öğretmenliği yaptı. Kıdemli albaylıktan emekli oldu. Bunlardan divan ve halk şiirimizin sadeleşmiş şekline 

benzer yazdığı ilk 22 şiirini bir kitap halinde 1949’da çıkardı. Çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde şiirleri 

yayınlandı. Erdoğan, 24 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde 88 yaşında 

öldü. 
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Bildirir salına salına kâfir... 

*** 

Ağına düşmüşüm artık çarnaçar; 

Ben ondan kaçamam o benden kaçar 

Ağlasam çapkınca karşıma geçer, 

Güldürür sallanı sallanı kâfir... 

*** 

Hesabı kitabı şaşırdım çoktan! 

Bu bir işve değil belâdır haktan; 

Aklıma düştü mü, gece yataktan 

Kaldırır sallanı kâfir... 

*** 

O çeşmeye gelir sabrım son hadde. 

Cilve kitabıma girmez bu madde! 

Bir küçük testiyi yarım saatte 

Doldurur salına salına kâfir... 

*** 

Ben aşık Bekirim bilsin âlemde; 

Nasıl terkedeyim yâri bu demde, 

Görmesem ölürüm fakat görsemde 

Öldürür sallanı sallanı kâfir... 

d- TALİHSİZ AŞIKLAR, Jülide Gülizar GÖKSAN1 (Mayıs 1950, Sayı: 2, s.9) 

Aşk yolunda yürüyenin 

Her çiçekte gözü kalır 

Daldan koparırsa biri   

Yerinde bir sızı kalır. 

*** 

Aşık yaşın sile sile 

Feryat eder, gelir dile; 

Sevda geçip gitse bile  

Yar gönlünde izi kalır. 

                                                             
1 Jülide Gülizar Göksan, 1929 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İslâhiye, Tarsus, Mersin’de 

okudu. Lise eğitimini ise Ankara Kız Lisesi’nde yaptı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun oldu. Üniversite yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Bahçe adlı bir sanat-edebiyat dergisi çıkardı. O döneme 

kadar yazdığı şiirlerini Yedigün dergisi başta olmak üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayınladı. 1959’da Küçük 

Balıklar adlı ilk şiir kitabını yayınladı. Avukatlık stajının ardından Ankara Radyosu’na girdi. 1968 yılında 

başlayan televizyon yayınlarıyla TRT’de haber spikeri olarak ekranlara çıktı. Gülizar, ilk açık havada haber 

okuma, ilk naklen yayın ve ilk röportaj gibi birçok yeniliğe imza attı. TRT’den 1982 yılında emekliye ayrıldı. 

Gülizar 14 Mart 2011’de  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
(https://www.panzehirdergi.com/julide-gulizara-saygiyla-birsen-karaloglu/) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_%C3%9Cniversitesi_Hukuk_Fak%C3%BCltesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Radyosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hacettepe_%C3%9Cniversitesi_T%C4%B1p_Fak%C3%BCltesi
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*** 

Bir yar sevsek her ne zaman 

Sonbahara döner nisan 

Böyle takdir etmiş yazan  

Aşkın bize gözü kalır. 

*** 

Bir kem talih var ki bizde/ 

Kula döndük bir çift sözde  

Yari görmez olan gözde  

Yaşlar dizi dizi kalır. 

e- YEŞİL BALKON, Mehmet ÇINARLI1 (Mayıs 1950, Sayı:2 , s.8) 

Kaybolup gitti yeşil balkonda 

En güzel en unutulmaz demler. 

Etmişiz biz de batan günle veda 

Bilmeden aşka ve hülyaya meğer. 

*** 

Soldu beyhude sitemlerle yazık 

O Melekten daha saf, sevgili yüz. 

Söndü sevda dolu gözlerde ışık, 

Bir saadetli o gün gömdüğümüz.. 

*** 

Ayrıdır şimdi yeşil balkondan  

Bu ağaçlar ve sular ülkesi pek. 

Bir pilak sâde o (saf aşk) ı anan  

Yine (ömrümce yaşatsam) diyerek... 

                                                             
1 Mehmet Çınarlı: 1925 yılında Karaman’ın Ermenek İlçesinde doğdu. 19 Ağustos 1999 Ankara’da vefat etti. 
İlkokulu Ermenek’te, orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1948 yılında Ankara Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nda memurluk, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür 
Yardımcılığı, Maliye Tetkik Kurulu Üyeliği, Sayıştay Üyeliği, Anayasa Mahkemesi Üyeliği yapan Çınarlı, 
1990 yılında emekli oldu. Çınarlı ilk şiirlerini çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. Hisar dergisinin ve 
Hisarcılar akımının kurucularındandır. 1950-1956, 1966-1969 yılları arasında derginin imtiyaz sahipliğini 
de üzerine aldı. 
İlk şiiri Antalya'da Kış, 1937’de Antalya gazetesinde çıktı. Aruz ve heceyle şiirlerini yazdı. 26 Aralık 1966’da 
Ankara Radyosu’nca hazırlanan “Radyoda Hisar Saati” programında Munis Faik Ozansoy, İlhan 

Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu ve Nevzat Yalçın ile birlikte açıkladığı sanat anlayışları ve 
belli başlı sanat ilkeleri daha sonra, Hisar dergisinin 113. ve 114. (Şubat, Mart 1967) sayılarında 
Hisarcılar’ın bildirisi olarak dört madde halinde yayımlandı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Siyasal_Bilgiler_Fak%C3%BCltesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Siyasal_Bilgiler_Fak%C3%BCltesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa_Mahkemesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aruz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hece
https://tr.wikipedia.org/wiki/Munis_Faik_Ozansoy
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lhan_Ge%C3%A7er
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lhan_Ge%C3%A7er
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Necati_Karaer
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCltekin_Samano%C4%9Flu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nevzat_Yal%C3%A7%C4%B1n
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V- TAMAM MI, DEVAM MI? 

1951 yılının Temmuz ayında1 yayınlanan 12. sayısında yer alan Bizim Yayla imzalı Birinci Cildi 
Tamamlarken başlıklı yazıda, bir yılın değerlendirmesi yapılmış, devam konusundaki güçlüklerden 
bahsedilmiş, açıkça zikredilmese de yayın yaşamına son verebilecekleri ima edilmiştir:  

“Düşe kalka; emekleye, yürüye birinci cildin son sayısını da okuyucularımıza sunmak fırsatını elde 
etmiş bulunuyoruz. Akla hayale gelmeyen çeşitli sebeb ve imkânsızlıklarla neşriyatımız zaman zaman 
sekteye uğramak bahtsızlığında kaldı. Biz burada ne bu çeşitli sebepleri ele alacak, nede vaadlarıyla 
neşriyatımızı destekledikten sonra, akıbetimizi perde aralığından seyreden kalem erbabı dostlarımız 
veya Hocalarımızdan söz açacağız. Çok şükür karınca kaderince hemhal olup durduk ve 
iddialarımızda da ısrar etmesini bildik. Şu satırlarla ancak maddi manevi yardımlarını esirgemeyen 
ve hatta bizden çok bizim müdafaamızı yapanlara teşekkür etmeği borç bildiğimizi açıklamak 
isteyişimizdir. Yoksa samimiyetine güvenipte biraz fazlaca şişirmeğe kalkınca allı yeşilli çocuk 
balonları gibi patlayıveren dostlara (!) ne sözümüz olabilir ki… 

Bütün bu meşgaleler arasında baskımızın temizliği üzerinde titizlikle duran, son ayların 
doğurduğu kâğıt buhranı karşısında dahi her türlü yardımlarını esirgemeyen Yeni Kitap Basımevi 
Sahibi Mustafa Gücüyener abimize teşekkür için kalem bulamıyoruz. Sağ olsunlar… 

BİZİM YAYLA ilk cildiyle değerli okuyucularına kendi davası içinde bir şeyler verebildi ise ne mutlu. 

Bir dergi için oldukça uzun bir devre teşkil eden bir yıldan fazla zamanda edindiğimiz kanaat bize 
gelecek çalışmalarımıza yeni bir yol açmış ve hız vermiştir. Bundan böyle neşir hayatına devamı 
istiyorsak ta bu hususta henüz kat’i bir karara varmış değiliz. Ancak bir yılın muhasebesi sonunda belki 
yine değerli okuyucularımızın karşısına yeni bir çığırla çıkacak veyahut ta her edebi dergiye nasib olan 
akıbet içinde eriyip gideceğiz.” 

Bu sayıdan sonra Anadolu’da diğer birçok edebiyat dergisinin başına gelenle Bizim Yayla’da 
karşılaşmış, yeni bir sayı ile okur karşısına çıkmayı başaramayıp kapanmak zorunda kalmıştır. 

SONUÇ YERİNE  

Bizim Yayla, Konya’da bir grup edebiyat sevdalısı gönüllü aydının öncülüğünde mali sorunlar 
nedeniyle de ancak 12 sayı yayınlanabilmiştir. Başta Muzaffer Meriç olmak üzere dergiyi çıkaran 
ekip ilk çalışmalarını Yeni Konya gazetesinde yaptıktan sonra bu işe bağımsız bir dergi yayınlamaya 
girişmişlerdir. Bu özelliğiyle, dergiye, Yeni Konya gazetesinde bir ek veya sayfa olarak başlayan 
çalışmanın dergi haline dönüşmüş bir şeklidir de diyebiliriz. Meriç’in gayreti ile verilen yaşama savaşı 
parasızlık ve vefasızlık nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu Anadolu’da edebi dergi 
yayınlamaya çalışan tüm gönüllülerin karşılaştığı kaçınılmaz bir son gibidir. 12 sayılık ömründe 
ikinci sayıdan itibaren ikinci sayfada yer alan PK 22 ve Şiirler gibi köşelerde birçok yerel şairin ve 
yazarın eserlerine yer vererek onları destekleyen Bizim Yayla, yerel edebiyat kültürünün 
oluşturulmasına katkıda bulunmuş, diğer gazetelerde benzer uygulamaların çeşitli aralıklarla 
yapılmasına öncü olmuştur.  

Dergide eserleri yayınlananların bir bölümü Konya’da yaşamamakta, kendisinden bir ay önce 
yayın hayatına başlayan Hisar dergisinin kurucu ve önemli yazarlarındandırlar. Hisar’ı 
yayınlayanların daha sonra Hisarcılar olarak tanımlanmasına benzer şekilde Yaylacılar olarak 
anılmamalarında, uzun ömürlü olmamalarında, edebiyat tarihinde bir iz bırakmadan unutulup 

                                                             
1 Derginin nüshasında Temmuz ayında yayınlandığına ilişkin her hangi bir yazı yok. Ancak dönemin 
yazarlarından Mehdi Halıcı, Yeni Meram gazetesinin 15 Haziran 1951 tarihli nüshasındaki San’at ve Fikir 
Hareketleri başlıklı yazısında Bizim Yayla’nın 11. sayısının nefis bir tertiple zevk ve selim sahibi fikir 
müntesiplerine arz edildiğini duyurmaktadır. Buradan derginin 12. ve son sayısının da Temmuz ayı 
içerisinde çıktığını kabul edebiliriz.  
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gitmelerinde Anadolu’da yayınlanmalarının önemli bir rolünün var olduğunu söylemek boş bir 
iddia olmasa gerektir.  
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BİZİM YAYLA DERGİSİNİN DİZİNİ: 

1. SAYI (Nisan 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
01 Halil Soyuer Rubailer 3-19 

02 Selahattin BATU Yaylanın hasreti 3 
03 Nihat Kuşlu Bugünkü Şiirimiz ve Akıbeti 4 
04 Arif Kaptan Sanat Anlayışımız 5 
05 Rıza Polat Akkoyunlu Sen Güney Çocuğu (şiir) 5 

06 Sofu Tuğrul Özentiden Kurtuluş ve Aslına Dönüş 6-7 
07 Yahya Benekay Göynüm Gökten Yeni Düştü 7 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/12/duvar-dergisi-editoru-ali-cakmak-dergi-her-zaman-bir-secim-anlamina-gelir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/06/12/duvar-dergisi-editoru-ali-cakmak-dergi-her-zaman-bir-secim-anlamina-gelir/
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a50286.aspx
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08 İlhan Geçer Gurbet Duyguları (şiir) 7 

09 Ramiz Arda Ah Şu Şehirliler 8 

10 Fikret Sezgin Gönlüm Sendedir 9 

11 Meftun Deliçay Yara 9 
12 Bekir Sıtkı Erdoğan Yosma (şiir) 10 
13 Metin Halıcı Bahçemde Bir Gül Açtı 10-11 
14 Ali Rıdvan Bülbül Bir Güzel Sevdim Yaylada 10-11 

15 Mehmet Çakırtaş Gurbet Ellerinde 11 
16 Celalettin Kişmir Hikâyemiz 12-13-14 
17 Şemsi Belli Gurbet Türküleri (şiir) 14 
18 Mehmet Önder Bugünkü Antolojiler 15 

19 Ahmet Tufan Şentürk Bu Çile Böyle Çekilir 15 
20 Vasfi Aksu Kadının Yaratılışı 16 
21 Muzaffer Meriç Türklerde Çiçek Zevki 16-17-18 

22 Yahya Saim Balad: Lale Devri/ Sözün Gelişi 18 
23 Feyzi Halıcı Sultan Dağları 20 

2. SAYI (Mayıs 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
01  Bize Gelen Kitaplar 2 
02 Fakih Özfakih Şiirde samimiyet ve ahenk bozulmamalıdır 3-4 

03 Nurettin Can Gülekli Mevlana dergâhında 4-5-6 
04 Feyzi Halıcı Sesleniş (şiir) 5 
05 Halil Soyuer Kara Haber (şiir) 6 
06 Hilmi Yücebaş Trakya köylerinde Hıdırellez 7-8 

07 Mehmet Çınarlı Yeşil Balkon (şiir) 8 
08 Jülide Gülizar Göksan Talihsiz aşklar (şiir) 9 
09 Hasan Ali Türker Yayla 9 
10 Mehmet Önder Türk Çiniciliği 10-11 

11 Mustafa Necati Karaer Yere Bakan Pencereden 10 
12 Ali Rıdvan Bülbül Bir Pembe Rüya Gördüm (şiir) 11 
13 Vehbi Cem Aşkun Edebi Sohbet: Yayla 12-13 

14 Meftun Deliçay İki Kartpostal 13 
15 Gültekin Samanoğlu Bir Ömrün Hikâyesi (şiir) 13 
16 Celalettin Kişmir Ekmek Meselesi 14-15-16 
17 Yahya Benekay Ahretliğim (şiir) 15 

18 Mehmet Çakırtaş Demedim mi (şiir) 16 
19 Muzaffer Meriç İstanbul Şehir Tiyatrosu 17-18 
20 Ahmet Şimşek Yurduma sesleniş (şiir) 17 

21 İlhan Geçer Tenkid: Hayat şiiri 18 
22  Bize Gelen Dergiler 19 
23 M. Kubilay İmer 

Haluk Tekmen 
Haldun Özer 

Güzelleme 
Bu Sabah 
Enginden Hatıralar 

20 

3. SAYI (Haziran 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 

 
 
01 

ŞİİRLER 
Haluk Tekmen 
Hüseyin Özkan 
H. Vasfi Uşkan 
Aşık İsmail 
Yüksel Bozkırlı 
Kemal Cihan 

 
Düğüm 
Baharsın 
Kuşlar 
Yüce Tanrıma 
Yare Doğru 
Dil Eylemiş 

 
 
2 

02 Bizim Yayla Zoraki Cevap 3 
03 Nurettin Can Gülekli Mevlana dergâhında 4-5 

04 Fikret Sezgin Dönüş (şiir) 5 
05 Gültekin Samanoğlu Zaman mefhumu 6 
06 Rıza Polat Akkoyunlu ? (şiir) 6 
07 Feyzi Halıcı Sabahleyin (şiir) 7 

08 Nihat Etiz Bir güzel gün (şiir) 7 
09 Meftun Deliçay Güz- Eldir 8 
10 Nihat Kuşlu Eşref Üren’le bir konuşma 9 
11 Ali Rıdvan Bülbül Kederi (şiir) 9 

12 Muzaffer Meriç Son yaprak 10-11 
13 Mustafa Necati Karaer Terzinin kızı (şiir) 10 
12 Sabahattin Çankaya Yetiş… Yetiş ki (şiir) 11 

13 Ahmet Tufan Şentürk Tanrım (şiir) 12 
14 Ferit Ragıp Tuncor Ankara’da Leylak Gecesi  12-13-14 
15 Yahya Benekay Gurbet mektubu (şiir)  13 
16 Şemsi Belli  Veda türküsü (şiir) 14 

17 Ramiz Arda Niyet ve ötesi 15-16 
18 Halil Soyuer Tesadüf (şiir) 15 
19 Raci Damacı Nidelim (şiir) 16 

20 Muzaffer Meriç İstanbul Şehir Tiyatrosu 17-18-19 
21  Bize Gelen Kitaplar  
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4. SAYI (Temmuz 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 
01 

ŞİİRLER 
Ethem Soyugür 
Orhan Koçman 
K. Bayram Çukurkavaklı 
İlhan Yurdsever 
Hayri Mumcu 

 
Serzeniş 
Mevlananın Huzurunda 
Korka Korka 
Geçti 
Yeter! 

 
2 

02 İbrahim Zeki Burdurlu Şiire dair bazı düşünceler 3 
03 Nurettin Can Gülekli Mevlana dergâhında 4-5 

04 Nejat Çağlı Düşünceden kırıntılar 5 
05 Tacettin Tantuğ Klasik ve modern resim 6 
06 Rıza Polar Akkoyunlu Gün akşamüstüdür (şiir) 6 

07 Meftun Deliçay Bilmece 7 
08 Basri Gocul Türk Milli Destanı Oğuzlamadan: Ağlasın  7 
09 Fakih Özfakih Kendimizi tanıma 8 
10 Cenap Şehabettin Gedikoğlu Şarkı “Şiir” 9 

11 Mehmet Önder Türk sedef kakmacılığı 10-11-18 
12 Raci Damacı Çoştu (şiir) 10 
13 Ahmet Tufan Şentürk Aldı (şiir) 11 

14 Celalettin Kişmir Adam Olmak veya Olmamak  12-13-14 
15 Hali Soyuer Çırpınır (şiir) 12 
16 Ali Rıdvan Bülbül Mektup (şiir) 13 
17 Muzaffer Meriç Geceleyin sokaklar (şiir) 14 

18 Metin Halıcı Düşünce 15-16 
19 Sabahattin Çankaya İbrahim Hakkı Eroğlu 16-17-18 
20 Ferit Ragıp Tuncor Mektup 17 
21  Okuyuculara Cevaplar 19 

5. SAYI (Ağustos 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 

 
 
01 

ŞİİRLER 
Nuri Emen 
Kaya Özdenoğlu 
İsmail Hakkı Gaşan 
Rasim Karaduman 
Neriman Duranoğlu 
İnci Kartalkaya 

 
İlk Şehir 
Namaz 
Bizim Yayla 
Ayşem 
Anneme 
A Dostlar 

 
 
2 

02 Osman Attila Türkiye’de san’atkâr himayeden mahrumdur 3 
03 Nejat Çağlı Ölüm, Allah ve San’at 4 

04 Ferit Ragıp Tuncor Rıza Polat Akkoyunlu ve bende kalan 
mektuplar 

5-6-7 

05 Arif Nihat Asya Ziyaret (şiir) 5 
06 Halil Soyuer Kader (şiir) 6 

07 Rıza Polat Akkoyunlu Gel (şiir) 7 
08 Nihat Kuşlu Ressam Cevdet Bilgiş’in sulu boya resim 

sergisi 
8-17 

09 İlhan Geçer İlkbahar sanatı (şiir) 8 

10 Baytari Silleli iki halk şairi 9 
11 Basri Gocul Türk Milli Destanı Oğuzlamadan: Korkut 

Dedenin Öğüdü 
9 

12 Mehmet Önder Türkülerdi yazı sanatı 10-11 

13 Murat Sukuti Karaca Bizim Diyar (şiir) 10 
14 Bekir Sıtkı Erdoğan Türkmen Kızı Emine Bara Düştü (şiir) 11 
15 Sabahattin Çankaya Halının menşei ve Tarihi Türk Halıcılığına Kısa 

Bir Bakış 
12-13-14 

16 Jülide Gülizar Göksan Masal (şiir) 12 
17 Miraç Katırcıoğlu Bekleyen duygu (şiir) 13 
18 Necmettin Ar Bedia Statzer 15-16 

19 Lütfi Özüner Değmesin (şiir) 15 
20 Vasfi Aksu Ninemin masallarından 16 
21 Hüseyin Kara Borcum var (şiir) 17 
22 A. Halil Koç Türk musikisi 18 

23 Cenap Şehabettin Gedikoğlu Sanat ve şiir üzerine 18-19 
24 Fahri Sezer Esat Subaşı galerisi 19 

6. SAYI (Eylül 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 
 
01 

ŞİİRLER 
Yüksel Bozkırlı 
Ni-Bi 
İlhan Yurtsever 
Yıldız Nadir Ünlü 
Kemal Cihan 
Feridun Evrensel 

 
Meyre Köyü 
Olmasa 
Bu Gece 
Böyle Yazılmış 
İntizar 
Istırap Melodisi 

 
 
2 

02 Bizim Yayla Sabahleyin Şairine 3 

03 Nurettin Can Gülekli Vatan İçinde Bir Vatan, Konya 4-5-6 
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04 Rıza Polat Akkoyunlu Beni An 5 

05 Feyzi Halıcı Pergel (şiir) 6 
06 Süleyman Sami Barım Köse Atlı 7-8 
07 Gültekin Samanoğlu Yağmur Düşünceleri 7 

08 Rıza Ümid Beni Beni 8 
09 Ferit Ragıp Tuncor Saçların kokusu 9 
10 Basri Gocul Türk Milli Destanı Oğuzlamadan: Çocuklar 

Korksun Azınızdan 
9 

11 Mehmet Önder Sultan Cem 10-11 
12 Celalettin Kişmir Kurak Yılın Firarı 12-13 
13 Nejat Çağlı Baraj’da 13 
14 Selahattin Ertürk Bozkurtların ölümü ve Bozkurtlar diriliyor 14-15-16 

15 Jülide Gülizar Göksan Son Mektup (şiir) 14 
16 Ali Rıdvan Bülbül Türkü Gibi(şiir) 15 
17 N. Said Çekmegil Tahassür(şiir) 16 

18 Halil Soyuer Toros Dağları 17 
19 Ramiz Arda Karamanoğlu Mehmet Bey 18-19 

7. SAYI (Ekim 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 
 
01 

ŞİİRLER 
Haldun Özden 
Necati Emen 
Kaya Özdemiroğlu 
Fahri Sezer 
Orhan Koçman 
Mehmet Erbulan 

 
Şarkı 
Bu Şehirde 
Gel 
Çırpınış 
Sevgiliye Sesleniş 
Dereyim Seni 

 
 
2 

02 Bizim Yayla XXVII Yıl 3 

03 İlhan Geçer İleri Sanat Dergileri (!) ve Yahya Kemal 4-5-6 
04 Ahmet Tufan Şentürk Senin İçin (Şiir) 4 
05 Yahya Saim Yanan Pervane (Şiir) 5 
06 Hocaoğlu S. Ertürk Hikmet Damlaları 6 

07 Nejat Çağlı Zaman dair düşünceler 7-8 
08 İbrahim Hakkı Eroğlu Kıt’a 8 
09 Ferit Ragıp Tuncor Postacı 9 

10 Ali Rıdvan Bülbül Yare mektup yazdım (Şiir) 9 
11 Hüseyin Kara Vatan sevgisi (Şiir) 9 
12 Necmettin Ar İstanbul Şehir Tiyatrosu 10-11-19 
13 Feyzi Halıcı Kız Kulesi (Şiir) 10 

14 Murat Sukuti Karaca Aşık dilinden teselli 10 
15 Celalettin Kişmir Bıçak 12-13 
16 Baytari Bir garip çile ki bu 13 

17 Sabahattin Çankaya Selçuk sanatında halıcılık 14-15-16 
18 Fethi Kalkan Nerde (Şiir) 15 
19 Kenzi Cönkler Arasında 16 
20 Ramiz Arda Karamanoğlu Mehmet Bey 17-18-19 

8. SAYI (Kasım 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 
01 

ŞİİRLER 
Hayri Mumcu 
S.N. Çağlıyan 
H. Vasfi Uçkan 
Kaya Özdemiroğlu 
İsmeti- A. Saloğlu 

 
Yayla Türküleri 
Yar Bana Güldü 
Komşu Kızı 
Yine 
Koşma 

 
2 

02 Bizim Yayla Davanın Peşinde 3-4-5 
03 Nejat Çağlı Düşünceden Kırıntılar 6 
04 Rıza Ümid Sen ve Ben 6 

05 Nurettin Can Gülekli Vatan İçinde Bir Vatan, Konya 7-8-9-10-11 
06 Rıza Polat Akkoyunlu Derdime ninni 7 
07 Miraç Katırcıoğlu Ruh içre süründüğümüz 8-9 
08 Mehmet Önder Sultan Abdülhamid I’in aşk mektubu 12-13 

09 A. Tufan Şentürk Yollarım Gurbetten Gurbete Benim (şiir) 12 
10 Ferit Ragıp Tuncor Sabaha Karşı 13 
11 Necmettin Ar Talat Artemel 14-15 
12 Azmi Güleç Değil (şiir) 14 

13 Sabahattin Çankaya Ömrümün öbür yarısı 15 
14 Raci Damacı Gurbette Bahar 15 
15 Basri Gocul Türk Milli Destanı’nın Sunuluşu Dolayısıyla  16 

16  Türk Milli Destanı Oğuzlamadan Konturalının 
Nikap Serpmesi 

16 

16 Ramiz Arda Karamanoğlu Mehmet Bey 17-18-19-20 
17 Hocaoğlu S. Ertürk Hikmet Damlaları 17 

9. SAYI (Aralık 1950) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 ŞİİRLER   
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01 Hayali Hasan Yavaş 
Hasan Hüseyin Saygılıoğlu 
Yusuf Suphi Konukoğlu 
Yüsel Bozkırlı 
Bozkurt Türkçüoğlu 

Bekleye bekleye 
Yurt ve Hatice’nin Aşkı 
Garip His 
Koşma 
Kim Ne Der! 

2 

02 Bizim Yayla Göçmen 3 
03 Muzaffer Meriç Bir kitap karıştırdım 4-5 
04 Hocaoğlu S. Ertürk Hikmet Damlaları 6 
05 Nejat Çağlı Fısıltı 6 

06 Necmettin Ar Sabah Edebiyatımız- I 7-8 
07 Ömer Lütfi Özüner Görenler neler görmüş (şiir) 7 
08 Ali Rıdvan Bülbül Olduk olası (şiir) 8 
09 Basri Gocul Türk Milli Destanı Oğuzlamadan: Birimiz 

ölürse birimiz doğar/ Söyleme (şiir) 
9 

10 Azmi Güleç Münzevi 9 
11 Mehmet Önder Eflatunun mezarı Konya’da mı? 10-11-18 

12 Yahya Benekay Aralık (şiir) 10-11 
13 Celalettin Kişmir Miras Yedilik 12-13-14-15 
14 Gültekin Samanoğlu Karda ayak izleri var (şiir) 12 
15 Muzaffer Yersel Köroğlu Misali (şiir) 13 

16 Haluk Tekmen Hükmediyor (şiir) 14 
17 Şahin Şarkı (şiir) 15 
18 M. Necdet İnuğur Döneceksin (şiir) 15 
19 Ferit Ragıp Tuncor Saadet yaşları 16 

20 Baytari Yine Merdani’ye dair 16 
21 İbrahim Hakkı Eroğlu Kıt’a (dörtlük) 16 
22 Ramiz Arda Karamanoğlu Mehmet Bey 17-18-19-20 

10-11. SAYI (Haziran 1951) 

 Yazar Eser  Sayfa 
 
01 

ŞİİRLER 
Ekrem Şerif Turan 
Bumin Ay 
Hayali Hasan Yavaş 
Hayri Mumcu 

 
Beter Yazar 
Karanlıktan Gelen Ses 
Bizim Yayla 
Söz mü? 

 
2 

02 Bizim Yayla Neden Geç Kaldık 3 

03 Muzaffer Meriç Kendi seslerimiz 4 
04 Mehmet Önder Konya ve Türk sanatındaki yeri 5 
05 Necmettin Ar Sahne Edebiyatımız- II 6-7-8 

06 İlhan Geçer Garip Şehir (şiir) 6 
07 C. Şehabettin Gedikoğlu Sesli gemi (şiir) 7 
08 Jülide Gülizar Göksan Gençliğin sarhoşluğu (şiir) 8 
09 Basri Gocul Türk Milli Destanı Oğuzlamadan:  

Öğünsün/ Güzelleme/ Dandinili Beşik Havası 
9 

10 Metin Halıcı Tablomdaki Dünyadan 10-11 
11 Ömer Lütfi Özüner Şahane Aşk (şiir) 11 
12 Ali Rıdvan Bülbül Aşka Dair (şiir) 11 

13 N. Can Gülekli Milliyetçiliğin temel taşları 12-13-14 
14 Ali Fuad Azgur Zamanın arkasından (şiir) 13 
15 Hocaoğlu S. Ertürk Hikmet damlaları 14 

16 Ramiz Arda Gül ve Diken 15-16 
17 Remzi Yılmazer Bir içli çocuklar (şiir) 16 
18 Ferit Ragıp Tuncor Yanyana 17 
19 Baytari Apalı Rıza 17-18 

20 Celalettin Kişmir Halk Hikâyeleri 18-19 
21 *** Bir Gün 19 
22 Muzaffer Yersel Yaşamak 19 
23 Nejat Çağlı Düşünceden Kırıntılar 20 

12. SAYI (Temmuz 1951) 

 Yazar Eser  Sayfa 

01  Eşime Mektuplar (şiir) 2 
02 Bizim Yayla Birinci Cildi Tamamlarken 3 
03 Mehmet Önder Şair Ziya Paşa’nın Konya’daki kitapları ve el 

yazısı 
4 

04 Gündüz Gürgen Feryat (şiir) 4-5 
05 Metin Halıcı Haritamdaki sahil 5-6 
06 Nihat Kuşlu Florinalı Nazım ve ötekiler 6-7 
07 Feyzi Halıcı Davet (şiir) 7 

08 Baytari O Belde 8-9 
09 M. Necdet İnuğur Sana dair (şiir) 8 
10 Asiye Süel Gölümde akşam 9 

11 Muzaffer Meriç Akşehir dile gelse 10-11-12 
12 Ali Rıdvan Bülbül Aynalar sustu (şiir) 11 
13 Ramiz Arda İlk zafer ve sonu 12-13-14-15 
14 Remzi Yılmazer İçli şarkılar (şiir) 12 

15 İlhan Gencer Mevsim sonu (şiir) 13 
16 Hocaoğlu S. Ertürk Hikmet damlaları 15 
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17 Şemsi Belli Yayla türkülerinde hasret duyguları 16-17 

18 Ferit Ragıp Tuncor Benden sana 17 
19 M. Kubilay İmer Acz 18 
20 Ahmet Tufan Şentürk Seni dinlerken (şiir) 18 

21 Ömer Lütfi Özüner Beyaz uçurum 19 
22  Celalettin Kişmir’in ukalalıklar(ı) 20 

 

EKLER 

EK 1- 

 

EK- 2: İlk Sayı Kapak 
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EK- 3: Dergide yayınlanan reklamlardan örnekler 
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EK- 4: Sekizinci sayı başlık 
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Milli Eğitim Dergisi’nin “Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi” Özel 

Sayısında Yer Alan Makalelere İlişkin Bir Meta Sentez Çalışması 
 

Ali KIŞ1 
Nuri ERDEMİR2 

İsmail ŞAN3 
Özet  
21.yüzyılda Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan ve ülkeyi her yıl biraz daha fazla 

etkileyen Arap baharı hareketi, özellikle en uzun sınıra sahip olunan Suriye’deki iç savaşı 
sonucunda, Türkiye’ye doğru olan göç dalgası, yıllar geçtikçe göçmenlerin kalıcı olarak görünmesi 
ve ülke demografik yapısına etkileri düşünüldüğünde, bu dönem ve durumların çeşitli açılardan 
ele alınmasını ve incelenmesini zorunlu kılmıştır. Veriye dayalı yönetimin bir gereği olarak, ilgili 
konulara ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış ve makaleler yazılmıştır. Merkeze göçmenleri alan 
ve özellikle eğitim öğretim ile ilgili olabilecek konulardan oluşan araştırmaları, Milli Eğitim Dergisi 
de 2021 yılı sonunda “Özel Sayı” olarak yayınlamıştır. Milli Eğitim Dergisi’nin " Türkiye’de ve  
Dünyada Göçmen Eğitimi" özel sayısında yer alan makalelere ilişkin genel bir değerlendirme 
yapmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Meta-sentez yönteminin kullanıldığı bu 
çalışmaya özel sayıdaki 52 makale dahil edilmiştir. Betimsel ve içerik analiz yöntemleri ile 
makalelerin temel araştırma soruları, yöntemsel bilgileri, temel bulguları, önerileri kod, kategori 
ve temalar ile tablolar halinde doğrudan alıntı ile desteklenerek sunulacaktır. Elde edilen sonuçlar 
ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler kongre sözlü sunumunda ve bildiri tam 
metninde paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen eğitimi, Mülteci, Sığınmacı, Milli Eğitim Dergisi, Meta-sentez. 
 

A Meta-Synthesis Study on the Articles in the Special Issue of "Migrant 
Education in Turkey and in the World" of the Journal of National 

Education 

Abstract 
In the 21st century, the Arab spring movement, which took place in the near geography of 

Turkey and affected the country more and more every year, especially as a result of the civil war 
in Syria, which has the longest border, the wave of migration towards Turkey, the permanent 
appearance of immigrants over the years and the country's Considering the effects on the 
demographic structure, this period and situations have to be handled and analyzed from various 
perspectives. As a requirement of data-based management, various researches and articles have 
been written on related topics. The researches, which included immigrants to the center and could 
be related to education, were published in the Journal of National Education as a "Special Issue" 
at the end of 2021. The purpose of this study is to make a general evaluation of the articles in the 
special issue of "Migrant Education in Turkey and in the World" of the Journal of National 
Education. 52 articles in a special issue were included in this study, in which the meta-synthesis 
method was used. With descriptive and content analysis methods, the basic research questions, 
methodological information, main findings, suggestions of the articles will be presented in the 
form of codes, categories, themes and tables, supported by direct quotations. The results obtained 
and the suggestions developed based on these results will be shared in the oral presentation of 
the congress and in the full text of the paper. 
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Keywords: Immigrant education, Refugee, Asylum Seeker, Journal of National Education, 
Meta-synthesis. 

1. Giriş 

Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanoğlu yerleşik düzene geçmeden önce göçebe bir 
yaşama sahipti. Ancak önce imparatorluklar sonra ulus devletler eliyle insanın yaşamı daha sınırlı 
bir alanda geçmeye başladı. Ancak göç olgusu insanın yaşamında çeşitli nedenlerden dolayı hep var 
olmaya devam etti. Göç ve hareketlilik dünya tarihinde her zaman ayırt edici bir yere sahip 
olmuştur ve insanlık tarihi insanın hareketliliğinin de tarihidir. İnsanlar yaşamda karşılarına çıkan 
engellere ilave olarak kültürel ve politik nedenlerden dolayı da göçmeye devam etmiştir (Lüthi, 
2010).    

Küreselleşmenin de etkisi ile yoğunluğu artan ülkeler arası göç hareketliliği, ev sahibi ülke 
açısından çeşitli ve ağır sonuçlara yol açabilecek bir potansiyel de barındırmaktadır. 21. yüzyılda 
ekonomi, siyasi, doğal afetler ve özellikle savaşlar gibi nedenlerle artan göç dalgası bazı ülkeleri 
daha derinden etkilemektedir. Çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşebilen kitlesel hareketler 
barınma, beslenme, eğitim, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar açısından ev sahibi ülke için birçok 
zorluklara da neden olmaktadır. Bu zorluklardan belki de en önemlisi bu olguya ilişkin algının 
toplumda doğru yönetilebilmesidir.      

Kuzey Amerika ve Avrupa için Türkiye’den çok önce deneyimlenen bu olgu, özellikle 
1960’lardan itibaren, göçmen/mültecilerin yerleştikleri ülkelere entegre olmaları noktasında 
önemli bir toplumsal ve siyasal konu haline gelmiştir. Bu konuda yapılan birçok çalışma (rapor, tez, 
makale, kitap vb) göçmen/mültecilerin ev sahibi ülkeye tamamen entegre olmasının demokratik 
refah devletinin, toplumdaki uyum ve dayanışmanın devamlılığı bakımından yaşamsal öneme 
sahip olduğunu göstermektedir (Gün ve Yüksel, 2021). 

Göç olgusunun en kritik yönlerinden biri de bu olguya ait grupların farklı tanımlarıdır. Göç 
nedenleri, amaçları, süreleri, göçülen ülke açısından durumları gibi birçok nedenle farklı gruplara 
farklı adlar verilmektedir. Her ne kadar farklı statüler için farklı adlar kullanılsa da yine de toplumda 
bu anlamda birbirlerinin yerine eşanlamlı olarak kullanılabilmektedir. II.Dünya savaşı sonrası 
kurulan devletler üstü bir kurum olan Birleşmiş Milletler’in Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR)’ne göre farklı statüler için farklı adlandırmalar kullanılmaktadır 
(https://www.unhcr.org/tr/genel-bakis ) : 

Uluslararası hukukta mülteci (refugee), sığınmacı (asylum seeker), göçmen (immigrant) 
terimleri kullanılmaktadır. 

Mülteci: Vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve "ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu" için 
vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler (iltica edenler) 

Sığınmacı: Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak 
tanınmamış kişiler. 

Göçmen: Hem maddi/sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten 
beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye/bölgeye göç eden kişiler. 

Düzensiz göçmen: Göç ettiği ülkeye o ülkenin yasalarını ihlal ederek giriş yapan, ülkede kalmak 
için yasal hakkı bulunmayan kişiler. 

Vatansız kişi: Hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişiler. 

Türkiye için hep var olan göç olgusu özellikle Suriyelilerin gelişi ile daha görünür hale gelmiştir. 
6458 sayılı kanun kapsamında yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliğine göre; Suriye’den 

https://www.unhcr.org/tr/genel-bakis
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Türkiye’ye gelenlerin statüsü “Geçici Koruma”dır ve bireysel prosedür olan şartlı mülteci statüsü 
için başvuru yapamazlar. 

Geçici koruma altındakiler (GKA): Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde 
bireysel olarak sınırlarımıza gelen/sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak 
değerlendirmeye alınamayan yabancılar bu statü ile adlandırılırlar.  

Türkiye açısından kavram kargaşası devam etmektedir. Bu araştırma boyunca konuyu çeşitli 
yönleri ile paylaşmada terim birliği açısından “göçmen” kavramı tercih edilmiştir. 

Akademik dergilerin dönem dönem yayınladıkları özel sayılar bilim dünyasında üretilen 
makaleleri belli temalar altında bir araya toplamaktadır. Sorunların ağırlaşması ve çeşitlenmesi ile 
göç olgusunun da akademik çevrelerce ele alınması, tanımlanması ve çözüm önerilerinin 
üretilmesini zorunlu kılmaktadır.  Bu bağlamda yarım asra yaklaşan birikimiyle daha çok ulusal 
çapta yayın yapan Milli Eğitim Dergisi de, Türkiye’de ve Dünyada göçmenler ve eğitim dünyalarını 
odağına alan araştırmaları “Özel Sayı” olarak yayınlamıştır (Cilt 50 Sayı 1, 2021). Bu özel sayıda 52 
makaleye yer verilmiştir. Makaleler konuyu çeşitli açılardan ele almışlar ve bulgulara dayalı olarak 
hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara önerilerde bulunmuşlardır. Bu makaleler göç 
olgusunun tüm paydaşlarına gösterici olmakla birlikte yapılacak bir meta sentez çalışması ile bu 
çalışmaların ortak sonuçlarının ve önerilerinin belirlenmesinin verimlilik açısından konunun tüm 
paydaşlarına bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  Bu nedenle, Milli Eğitim Dergisi’nin 
“Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi” özel sayısında yer alan makalelere ilişkin bir meta sentez 
çalışması yapılması önemli görülmektedir. 

Problem Cümlesi 

Milli Eğitim Dergisi “Türkiye' de ve Dünyada Göçmen Eğitimi” özel sayısındaki makalelerin 
sentezlenmesi ile ulaşılan sonuçlar nelerdir?  

Alt Problemler: 

Araştırmalarda öne çıkan amaçlar nelerdir? 

Araştırmaların deseni/yöntemi nasıldır? 

Araştırmaların örneklemi/çalışma grubu nasıldır? 

Araştırmaların en önemli sonuçları nelerdir? 

Araştırmaların öne çıkan önerileri nelerdir? 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın deseni, dahil edilme/dışlama kriterleri, betimsel ve içerik analiz 
aşamaları açıklanmıştır. 

Araştırmanın Deseni 

Bu araştırmada aynı temada (Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi) yayınlanmış 
araştırmaların sentezlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaların sentezlenmesinde çeşitli yöntemler 
vardır. Bu çalışmada çoğunluğu nitel araştırma desenlerinde olan, ayrıca nicel ve karma araştırma 
yöntemlerinin de uygulandığı araştırmaların sonuçlarının birleştirilmesi için meta-sentez 
araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaların sistematik olarak derlenme yöntemlerinden biri 
olan meta-sentez deseni, belirli bir konuda yapılmış nitel araştırmaları, nitel anlayış çerçevesinde 
sentezleyerek yorumlamayı ve ortak sonuçlara ulaşmayı içerir (Gümüş, 2018). Aynı konu ya da 
alan üzerinde yapılmış özellikle nitel çalışmaların bir araya getirilmesi ve dahil edilen çalışmalarda 
belirlenen ortak temalar tek bir çalışmanın sağlayamayacağı derinlikte bilgi sağlayabilir (Erwin, 
Brotherson ve Summers, 2011). Meta-sentez bir alanda yapılan araştırmaların nitel bulgularının 
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kodlanması, temalandırılması, yorumlanması, değerlendirilmesi, benzer ve farklı yönlerinin ortaya 
konulması ve yeni çıkarımlar yapılmasını amaçlayan çalışmalardır.  

Bu araştırmanın deseni meta-sentez, yöntemi ise tematik sentezdir. Bu yöntemde çalışmaya 
dahil edilen araştırmaların nitel sonuçları detaylı bir şekilde kodlanır, gerekirse kategorileştirilir ve 
temalar oluşturulur. Sonuçların sunumunda tablolardan ve görsellerden de yararlanılır.  

Tematik sentezde üç aşama vardır (Thomas ve Harden 2008): 

1-Derlemeye dahil edilen çalışma nitel sonuçlarının detaylı şekilde kodlanması 

2-Elde edilen kodların ilgili alanda toplanarak betimsel temaların oluşturulması 

3-Betimsel temalardan yola çıkarak analitik temalara ulaşılması 

İlk iki aşama çalışmaların sonuçlarının sistematik olarak bir araya getirilmesini kapsarken, 
üçüncü aşama sonuçların yeniden yorumlanması ile yeni temaların ortaya çıkarılma aşamasıdır. 
Bu çalışmada araştırma soruları (alt problemler) temalar olarak önceden belirlenmiştir.  

Dahil Edilme Kriterleri 

Bu çalışmaya makalelerin dahil edilme kriterleri şunlardır: 

-MEB Dergisi özel sayısında yayınlanmış olmak (2021-50-1) 

-Göçmen eğitimi konulu araştırma makalesi olmak 

Dışlanan Çalışmalar 

Özel sayıda yayınlanmış 52 makalenin tamamı sentez sürecine dahil edildiğinden bu 
araştırmada dışlanan çalışma olmamıştır. 

Betimsel ve İçerik Analizi Aşaması 

Öncelikle Milli Eğitim Dergisi (Cilt 50 Sayı 1, 2021) özel sayısı dijital olarak bilgisayara 
indirilmiştir. Araştırma sorularına göre dahil edilme kriterleri belirlenmiştir; bu kriterlere göre, 
tüm makaleler başlık ve özeti okunarak gözden geçirilmiştir. 52 makalenin tamamı senteze dahil 
edilmiştir. 

Yazılım olarak QDA-Miner 2.0 kullanılmıştır (Lewis & Maas, 2007). Dahil edilen makalelerdeki 
amaç, yöntem, veri toplama, sonuç ve öneriler bölümleri yazılıma, her biri değişken olarak 
tanımlanmış; 52 makalenin bu değişkenlere ilişkin bölümleri yazılıma aktarılmıştır. 52 makale için 
-kayıt no- makalelerin Özel Sayı’daki sayfa numarasına göre verilmiş; metin için doğrudan 
alıntılarda kullanılacak kaynak no oluşturulmuştur (M1 = Makale 1; M2 = Makale 2 vb). 

Dahil edilen çalışmalar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu analizde amaç, ulaşılan 
verileri açıklayabilecek kod, kavram ve ilişkileri elde edebilmektir.  Amaç, analiz boyunca aynı 
anlama gelebilecek benzer ifadeleri belirli kod ve temalar altında toplamak ve okuyucunun 
anlayabileceği bir şekilde düzenlemektir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik analizi yöntemlerine 
uygun şekilde, araştırmanın değişkenlerine ait metinler (amaçlar, yöntem, veri toplama, sonuçlar, 
öneriler) detaylı okunarak 1. tur kodlama yapılmıştır. Sonuçlar için yapılan kodlamalar daha 
derinlemesine tekrar okunarak (gerektiğinde bulgular bölümüne tekrar dönülerek) 2. tur kodlama 
yapılmıştır. Kodlar uygun kategorilere indirgenmiş; kod ve kategorilerdeki ilişkiler dikkate alınarak 
mevcut temalara göre tablolar oluşturulmuş, yorumlanmış ve doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 
Tüm kodlama süreci 1. yazar tarafından yapılmış, 2. ve 3. yazar süreçte denetmen rolleriyle kontrol 
sağlamış; görüş ayrılığı olduğu noktalar, ortak bir fikre ulaşmak için yeniden değerlendirilmiş; en 
son kod ve kategoriler elde edilmiştir. 
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3. Bulgular 

Bu araştırmanın birinci alt problemi araştırmaların amaçlarının belirlenmesidir. Tablo 1’de 
senteze dahil edilen makalelerin genel amaçları kodlanmış ve 52 çalışmanın amaçlar frekans 
tablosu elde edilmiştir.  

Tablo 1. Senteze dahil edilen makalelerin amaçları 

# AMAÇLAR f % 

1 Göçmen öğrenci deneyimleri 10 19,23 

2 Göçmen öğrenci algısı 5 9,62 

3 Göçmen öğrenci sorunları 4 7,69 

4 Göçmen üniversite öğrencileri   4 7,69 

5 Türkçe öğretim uygulamaları 4 7,69 

6 Türkçe öğrenme sorunları 3 5,77 

7 Göçmen öğrenci okuryazarlığı 2 3,85 

8 Göçmenlerle ilgili tezler 2 3,85 

9 Basında göçmen eğitimi  1 1,92 

10 Çokkültürlülük algısı (Psikoloji Danışmanlar) 1 1,92 

11 Dil öğretiminde teknoloji 1 1,92 

12 Dünyada ve Türkiye'de göçmen eğitimi 1 1,92 

13 Göçmen aile görüşleri 1 1,92 

14 Göçmen çocuk edebiyat ürünleri 1 1,92 

15 Göçmen çocuk eğitimi (Okul öncesi öğretmen adayları) 1 1,92 

16 Göçmen çocuklar için rehberlik yol haritası 1 1,92 

17 Göçmen çocukların dil gelişimi (Almanya TBA) 1 1,92 

18 Göçmen eğitiminin finansmanı 1 1,92 

19 Göçmen erken çocukluk dönemi kitapları 1 1,92 

20 Göçmen öğrenci ve sosyal bilgiler dersi kavramları 1 1,92 

21 Göçmen öğretmen adaylarının eğitimi 1 1,92 

22 Göçmen Türklerin topluma entegrasyonu 1 1,92 

23 Göçmen Türklerin Türkçe algısı 1 1,92 

24 Göçmen yolculuğu (Bulgar Türkleri) 1 1,92 

25 Kanada ve Almanya'da göçmen entegrasyon süreçleri 1 1,92 

26 RAM göçmen özel eğitim süreçleri 1 1,92 

    

Toplam 52 100 
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Tablo 1’e göre, göçmen öğrencilere ilişkin olarak yaşadıkları deneyimleri ortaya çıkarma, 
toplumdaki algıyı ortaya koyma, bu öğrencileri bireysel, sosyal yaşamlarındaki sorunları sıralama 
çalışmaların en önde gelen amaçları olmuştur. Özellikle spesifik birçok amacın yanında, dil 
sorunlarının belirlenmesi, dil öğretim uygulamalarının sonuçlarının tespiti gibi göç olgusunun en 
önemli yönlerinden biri olan göçülen ülkenin dili ve göçmenin bu dil karşısındaki durumunu 
belirlemek de makalelerin öne çıkan amaçlarından olmuştur.   

Bu araştırmanın ikinci alt problemi araştırmaların yöntemine ilişkindir. Tablo 2’de görüleceği 
üzere, genel olarak toplumda yeni bir grup olması nedeniyle ve özellikle dil sorunları da göz önüne 
alınarak nitel araştırma desenleri ¾ oranından daha fazla tercih edilmiştir.  

Tablo 2. Senteze dahil edilen makalelerin yöntemleri 

# Yöntem f % 

1 Nitel 41 78,85 

2 Nicel 8 15,38 

3 Karma 3 5,77 

    

Toplam 52 100 

Bu araştırmanın üçüncü alt problemi araştırmaların örneklem ve çalışma gruplarına ilişkindir. 
Tablo 3’de görüleceği üzere, nitel çalışmaların da daha fazla olması nedeniyle çalışma grubu daha 
fazla tercih edilmiştir. Öncelikle her öğrenim kademesinden öğrenci, her branştan öğretmenlerden 
veri toplamak amaçlanmışsa da veli, yetişkin göçmenler, üniversite öğrencileri ve okul rehber 
öğretmenler de göçmen araştırmalarında veriye kaynaklık etmektedirler.  

Tablo 3. Senteze dahil edilen makalelerin örneklemleri/çalışma grupları 

# Örneklem / çalışma grubu   # örneklem/çalışma grubu 

1 8 ilkokul, 4.sınıf 160 suriyeli öğrenci 
 

22 33 öğrenci+12 öğretmen 

2 
dil eğitimi veren özel kurs; 17 yetişkin Suriyeli 

 

24 
ilkokul-4 13 öğrenci ve 8 sınıf 
öğretmeni 

4 3756 Suriyeli yetişkin 
 

25 209 psikolojik danışman 

5 
8 mülteci aile 

 

26 
12 öğretmen adayı (6 Türk 6 
yabancı) 

6 36 Suriyeli anasınıfı öğrencisi 
 

27 10 RAM öğretmeni 

7 45 anaokulu öğrencisi 
 

28 20 öykü kitabı (3-8 yaş) 

8 13 çalışma (3092 kişi) 
 

29 7. sınıf öğrencileri 

9 19 (9 öğretment, 2 okul yön, 3 ebeveyn, 6 öğrenci) 
 

30 5 göçmen kişi 

10 132 öğretmen adayı 
 

32 30 öğretmen 

12 16 öğretmen 
 

33 14 Suriyeli 

13 
117öğrenci (16 suriyeli+101 Türk) 7 sınıf öğretmeni+2 rehber 
öğretmen 

 

35 
107 sınıf ve branş öğretmenleri 

15 15 sığınmacı (9 Irak+6 Afgan) ebeveyn+17 meslek elemanı 
 

36 20 göçmen öğretmen adayı 
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16 28 sözleşmeli öğretmen 
 

37 48 öğrenci 

17 16 öğretmeni, 2 yön, 14 öğrenci, 9 aile 
 

38 9 ülke-185 göçmen öğrenci 

18 40 Suriyeli çocuk (4-6 yaş) ve aileleri 
 

39 132 katılımcı 

19 13 sınıf öğretmeni 
 

41 22 veli 

20 21 sınıf öğretmeni 
 

47 135 beden öğretmeni 

21 14 uzman 
 

49 8 öğrenci-5 yönetici-5 öğretmen 

          

Bu araştırmanın dördüncü alt problemi araştırmaların veri toplama yöntemlerine ilişkindir. 
Göçmen gruplarıyla ilgili araştırmaların çoğunlukla nitel yöntemlerle yapılması doğal olarak 
görüşme ve doküman inceleme (% 68) veri toplama yöntemlerini de öne çıkarmaktadır (Tablo 4).    

Tablo 4. Senteze dahil edilen makalelerin veri toplama yöntemleri 

# Veri Toplama  f % 

1 Görüşme 20 38,46 

2 Doküman inceleme 16 30,77 

3 Anket 5 9,62 

4 Ölçek  2 3,85 

5 Anket, görüşme, gözlem 1 1,92 

6 Deneysel 1 1,92 

7 Deneysel+gözlem 1 1,92 

8 Görüşme, Gözlem, Doküman inceleme 1 1,92 

9 Gözlem 1 1,92 

10 Karma-meta 1 1,92 

11 Meta analiz 1 1,92 

12 Ölçek+Anket 1 1,92 

13 Ölçek+Görüşme 1 1,92 

    

Toplam 52 100 

Bu araştırmanın beşinci alt problemi araştırmaların sonuçları ile ilgilidir. Tablo 5 araştırmaların 
en temel bulgularıyla oluşan sonuçların kodlamasını ve frekans tablosunu göstermektedir. 
Göçmenlerle ilgili yapılan araştırmalarda öne çıkan araştırma sonuçlarında, öncelik dil sorunlarıdır. 
Özellikle dört temel dil becerisi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) farklı düzeylerde de olsa 
göçmenlerin yaşamında en ağırlıklı sorun olmaya devam etmektedir. Bu baskın sorunun neden 
olduğu belki de en önemli nokta, öğrencilerin eğitim sistemine ve genel olarak topluma uyumu 
(uyumsuzluğu) ile de yakından ilişkilidir.  

 

Tablo 5. Senteze dahil edilen makalelerin en temel sonuçları 
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Yine bazı araştırmalarda doğrudan birçok araştırmada da dolaylı olarak vurgulanan önemli bir 
sonuç da eğitmenlerin göçmenlerle ilgili hizmetiçi eğitim almaları gerektiğidir. Her öğrenim 
kademesinden öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve yükseköğretimde 
akademisyenlerin göçmen bilinci, sorunun farkındalığı, uyumu kolaylaştırma yöntemleri vb. 
konularında eğitim almaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalarda dikkat çeken bir sonuç 
ise okul rehberlik servisi ve okul psikolojik danışma görevlilerinin göçmenler için harekete 
geçirilebilecek potansiyelleri olmuştur. Yine birçok araştırmada vurgulanan bir nokta da 
toplumdaki göçmen algısı olmuştur. Özellikle geleneksel ve sosyal medya aracılığı ile olumsuz 
algının çok hızlı yayılması birçok sorunun da kaynağını oluşturmaktadır. Zorunlu nedenlerle 
göçenlerin derinden hissettikleri ekonomik sorunlar da araştırmalarda vurgulanan bir diğer ortak 
sonuç olmuştur.   

 

Tablo 6. Senteze dahil edilen makalelerin öne çıkan önerileri 
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Bu araştırmanın altıncı alt problemi araştırmaların önerileri ile ilgilidir. Tablo 6 araştırmalardan 
derlenen ortak önerileri frekanslarına göre özetlemektedir.  

Tablo 6’ya göre, bulgulara dayalı olarak geliştirilen önerilerde öne çıkanlardan ilki dil 
becerilerinde yetkinliğin artırılması için yeni yöntemlerin ve ortamların kullanılması önerileri 
olmuştur. Yine ulaşılan bulgulardan hareketle eğitim camiasındaki tüm öğretmenlere ve 
yükseköğretimde akademisyenlere göçmen gruplarının eğitim yaşamına uyumlarına ilişkin 
hizmetiçi eğitimler verilmesi önerisi de öne çıkmaktadır. Frekansı yüksek olan diğer öneriler ise 
tüm göçmen toplumuna yönelik, özellikle de kitle eğitimi için en verimli yollardan biri olan uzaktan 
eğitim ortamlarından da yararlanarak psikolojik desteklerin artırılması, okul öncesi göçmen 
çocuklarının tamamının eğitim altına alınması ve göçmen gruplarının sorunlarının çözümünde 
sorun kaynakları açısından tüm paydaşlarla işbirliğinin artırılması önerilmektedir. 

4. Sonuç 

 Dahil edilen makalelerde öne çıkan amaçlar, öncelikle göçmen öğrencilerin yaşadıkları 
deneyimler ve bireysel ve sosyal yaşamlarındaki sorunların tespitini belirlemek 
olmuştur. Dikkat çeken bir diğer amaç misafir olunan ülke toplumunun göçmenlere 
yönelik algılarını belirlemek de olmuştur. Makalelerin 1/4’ünde Türkçe öğrenme 
sorunları, Türkçe öğretim uygulamaları ve göçmenlerin eğitim yaşantılarına yönelik 
sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 Dahil edilen makaleler açısından, araştırma yöntemlerinde baskın olarak nitel 
yöntemler tercih edilmiştir. 

 Makalelerin çalışma grupları ve örneklem çeşitliliğine bakıldığında, veriye ulaşmanın 
daha kolay olduğu öğrenci, öğretmen ve kursiyerler olduğu göze çarpmaktadır.  

 Nitel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edilmesi sonucunda veri toplama 
araçları da doğal olarak görüşme ve doküman inceleme olmuştur. 

 Araştırmalarda birçok önemli bulguya ulaşılmıştır. Frekansı en yüksek bulgular dil 
öğretim sorunları ve eğitim sistemine uyum sorunları olmuştur. Göçmen eğitimi için 
ihtiyaç duyulan yeni ve hizmetiçi eğitim verilerek mevcut eğitmen kadrosunun 
artırılması sorunu da neredeyse tüm çalışmalarda ulaşılan bulguların başında 
gelmektedir. Okul rehberlik servislerin bu süreçte en önemli paydaş olduğu da birçok 
çalışmada bulgulanmıştır. Birçok araştırmada öne çıkan bir bulgu da göçmen kitlesine 
özgü ekonomik sorunlar ve ev sahibi ülke toplumundaki (özellikle olumsuz) göçmen 
algısı olmuştur. 

 Araştırmalarda göçmenler konusunda araştırmacı ve uygulamacılara yönelik birçok 
önerilerde bulunulmuştur. Özellikle Türkçe öğretim uygulamaları ve yaklaşımlarında 
güncellemeler, daha etkili ve verimli yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Birçok 
çalışmada tekrarlanan bir öneri de okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitmen 
kadrosuna, özellikle göçmen öğrencilerle doğrudan muhatap olan eğitmenlere, acilen 
hizmetiçi eğitim verilmesi önerisidir. 

 Hızlı artan göçmen nüfusunun en hızlı şekilde topluma uyumu için uzaktan eğitim 
imkânlarının artırılması ve her düzeyde kullanılması önerisi de birçok araştırmada 
dikkat çeken bir öneri olmuştur. 
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Kentlerde Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Konut Çevreleri için Açık ve Yeşil 

Alanların Önemi 
Fatma ÖKDE1 

Özet 
Günümüzde açık ve yeşil alanlar kentlerde yaşanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması 

noktasında önemli bir işleve sahiptir.  Dünya’nın pek çok gelişmiş ülkesinde kentsel mekanların 
planlanmasında insanların doğa ile birlikte yaşamlarını sürdürebilecekleri alanlar oluşturulması 
çabası görülmektedir. Bunun yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkede, kent planlaması 
yapılırken bu durum ekonomik ve politika gibi kaygılarla göz ardı edilmektedir. Kentlerin nefes 
almasını sağlayan, doğal olanın yansıması olan açık ve yeşil alanlar yerine kentlerin beton yığınları 
haline geldiği, kentlerde hava kirliliğinin yaşandığı, sıkışık ve çok katlı konutların inşa edildiği ve 
edilmeye devam ettiği görülmektedir.  

Kentlerde yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasında açık ve yeşil 
alanların nicelik ve nitelik olarak işlevselliğinin artırılması gerekliliği, dünyanın birçok ülkesi 
tarafından kabul edilmiş bir gerçekliktir. Gelişmiş ülkelerde konuyla ilgili çalışmaların, yasal ve 
yönetsel düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Az gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde ise açık ve yeşil alanlara ilişkin çalışmaların, yasal ve yönetsel düzenlemelerin daha 
sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı Türkiye’de kentsel alanlarda yaşanabilir ve sürdürülebilir 
konut çevreleri için açık ve yeşil alanların öneminin ortaya konulmasıdır.  Çalışma yöntemi olarak 
literatür taraması uygulaması tercih edilmiştir. Konu farklı çalışmalarla karşılaştırılmalı olarak 
değerlendirilmiş ve Türkiye’deki kentlerin açık ve yeşil alan oranlarının kentlere ve kent insanına 
olan etkileri üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kentler, Yaşanabilirlik, Sürdürülebilirlik, Açık ve Yeşil Alanlar 

 

Importance of Open and Green Areas for Livable and Sustainable 
Housing Environments in Cities 

Abstract 
Today, open and green areas have an important function in ensuring livability and 

sustainability in cities. In many developed countries of the world, the effort is made to create areas 
where people can live with nature in the planning of urban spaces. In addition, in most 
underdeveloped and developing countries, the situation is ignored due to concerns such as 
economic and policy when planning cities. It is seen that instead of open and green areas, which 
reflect the natural one that allows cities to breathe, cities become piles of concrete, air pollution 
occurs in cities, cramped and multi-storey houses are built and continue to be built.  

The need to increase the functionality of open and green spaces in the creation of livable and 
sustainable living spaces in cities is a reality accepted by many countries of the world. It is seen 
that studies on the subject, legal and administrative arrangements are made in developed 
countries. In underdeveloped and developing countries such as Turkey, it is seen that studies on 
open and green areas, legal and administrative flattenings remain more limited. 

In this direction, the aim of the study is to demonstrate the importance of open and green 
spaces for livable and sustainable housing environments in urban areas in Turkey.  Literature 
review application is preferred as a working method. The subject was evaluated as comparable to 
different studies and the effects of open and green space ratios of cities in Turkey on cities and 
urban people were emphasized.  
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1. Giriş 

Kentler, doğal ve fiziksel çevrelerin birlikteliği ile oluşmakta ve zamanın gereksinimlerine göre 
şekillenmektedir. Dünyada ve Türkiye’de hızlı nüfus artışı, çarpık ve düzensiz kentleşme, ekolojik 
temelden yoksun olarak gerçekleştirilen planlamalar ile oluşturulan kentsel alanlar, kentlerde 
sorunlara neden olmaktadır.   Bu sorunların temelinde, kentlerin oluşumunda doğal çevrenin göz 
ardı edilip, insan müdahalesinin son safhada olduğu ve daha çok ekonomik kaygılarla 
gerçekleştirilen uygulamalar yer almaktadır. Bu durum kenti ve kentliyi doğal ortamdan 
uzaklaştırarak beraberinde birçok sorun alanı oluşturmakta, insanların sağlığını ve kentlerin 
ekosistemini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yeşil alanları az olan kentlerde yaşayan insanların, özelikle yeşilden uzak bir çevrede büyüyen 
çocukların doğal yaşamdan uzaklaştığı görülmektedir. Bu durumu normal olarak kabul eden 
nesillerin her geçen gün ekolojik yaklaşımdan uzaklaşmakta olduğu ve doğal çevre yerine insanın 
inşası olan fiziksel çevre alanına girdiği gerçeği kabul edilmektedir. Doğadan uzak kentlerde ve kent 
halkında, iklim değişikliğine neden olan hava kirliliği, beton yığınlarının arasında geçen bir yaşam, 
plansız ve kontrolsüz yapılaşma, psikolojik problemler vb. birçok sorunun oluştuğu ve bu 
durumların normalleştiği görülmektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, nüfus 
artışı, plansız kentleşme, kentsel alt yapı çalışmaları gibi birtakım sebeplerle doğal çevre tahrip 
edilmektedir.  

Kentlerde açık ve yeşil alanlar kentsel yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak dünyada önem 
verilen bir konu olup, kentin ekosistemine ve kent halkına ekolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik, 
rekreasiyonel vb. birçok yönde hizmet sunmakta ve katkı sağlamaktadır. Kentsel alanlarda açık ve 
yeşil alanların kentlerde yaşam kalitesine olan etkisi nitelik ve nicelik açısından çeşitli standartlarla 
belirlenmeye çalışılmış, dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli hedefler ve stratejiler 
geliştirilmiştir/geliştirilmektedir. Bu bağlamda kentlerde kişi başına düşen açık ve yeşil alan 
miktarı kentsel gelişmişliğin belirleyici unsurları olması bakımından da önemli bir role sahiptir. 
Kentlerde açık ve yeşil alanlara ilişkin standartların belirlenmesinde kentlerin coğrafik konumu, 
topografik yapısı, nüfusu, yasal ve yönetsel yapısı, ekonomik ve sosyal durumları gibi unsurlar etkili 
olmaktadır. Ülkeler bu unsurlar çerçevesinde kentlerde açık ve yeşil alan çalışmaları 
yürütmektedir.  

Kentlerde yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasında açık ve yeşil 
alanların nicelik ve nitelik olarak işlevselliğinin artırılması gerekliliği dünyanın birçok ülkesi 
tarafından kabul edilmiş bir gerçekliktir. Gelişmiş ülkelerde konuyla ilgili çalışmaların, yasal ve 
yönetsel düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Az gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde ise açık ve yeşil alanlara ilişkin çalışmaların, yasal ve yönetsel düzenlemelerin daha sınırlı 
düzeyde kaldığı görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kentlerde kişi başına düşen açık ve yeşil alanların minimum 10 m², 
günümüzde ise 50 m² olmasını ideal olarak öngörmektedir. Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş 
kentlerindeki kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranlarının 120 m²ye kadar ulaştığı 
görülmektedir. Gelişmiş ülke kentlerindeki kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranı Türkiye’deki 
kentlerle karşılaştırıldığında arada belirgin düzeyde bir farklılık olduğu görülmektedir. Bunun 
yanında bazı ülke kentlerinde, kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranlarının 2 m²’nin altında 
kaldığı da görülmektedir.  

Türkiye’de 3194 Sayılı İmar Yasası’nın belirttiği kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranı 1999 
yılına kadar 7 m² iken, sonrasında yapılan yasal düzenlemeler ile 10 m²’ye çıkarılmıştır. Yapılan 
düzenlemeler kapsamında, kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranı kentin altyapı ve sosyal 
alanlarıyla bağlantılı olarak belediye ve mücavir alan sınırlarında nüfusu 0 ile 100.000 arasında 10 
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m² olarak belirlenmekte olup Türkiye’de birçok kentte bu oranın çok altında kalındığı 
görülmektedir.   

Kentlerde yaşam alanlarının oluşturulması konusu birçok disiplin tarafından farklı açılardan ele 
alınmakta olup konuya ilişkin birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında ise, 
açık ve yeşil alanların kentlerin ekosistemine ve kent insanının zihinsel ve fiziksel sağlığına olan çok 
işlevli katkıları literatür taraması yöntemi ile irdelenmiştir. Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal 
çalışmalar ayrıntılı olarak taranarak konu çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Çalışma içerisinde öncelikle kavramsal çerçeve ele alınmış, Dünyada ve Türkiye’de açık ve yeşil 
alanların mevcut durumu ve standartlarına ilişkin literatür ortaya konulmuştur. Sonrasında, 
Türkiye’de kentsel planlamada açık ve yeşil alanlara ilişkin standartlar ile yasal mevzuat 
irdelenmiş, mevcut durum tespit edilmiştir. Son olarak, açık ve yeşil alanların artırılması açısından 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü “millet bahçesi” politikaları da ele 
alınarak kentin ekosistemine ve kent insanına olan etkisi ortaya konulmuştur.   

2. Kentlerin Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yaşam Alanlarında Açık-Yeşil 
Alanların Önemi 

Doğadan uzak beton yığınları içinde geçen kent yaşamı, psikolojik ve fiziksel açıdan 
rahatlayabilme ihtiyaçlarına cevap verememekte, bu durum beraberinde sıkıntı ve stres gibi 
sorunları getirmektedir. Yeşil alanların pek çok yararı olmakla birlikte, yeşil alanlar insanların 
doğayla kucaklaşmasına stresten uzaklaşarak sağlıklı bir yaşam sürdürmesine imkan 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kentsel yaşamın temel unsuru olan sağlıklı bireyler için 
de, açık ve yeşil alanların kentlerin önemli bir kısmını oluşturması ve bu doğrultuda kent 
peyzajlarında kullanılması sağlanmalıdır (Karataş ve Kılıç, 2017: 53). 

Günümüzde sürdürülebilir kentlerin gelişimi tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimle 
olumlu ve olumsuz olarak yarattığı durumlar açısından ele alınmaktadır (Ertürk, 1996: 82).  

Kentlerde başta nüfus artışı olmakla birlikte oluşan çeşitli çevresel sorunlarının önlenmesi ve 
toplumun kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hususu önem arz etmektedir. Bu kapsamda açık 
ve yeşil alanların kentsel yaşam alanları içerisinde planlanması, sürdürülebilir, ekolojik, rekreatif 
değeri yüksek açık ve yeşil alanların kente kazandırılması gerekmektedir (Bingöl, 2021: 2). 

Kentlerde kaliteli bir çevre ve yaşam dokusu için yapılaşma, ulaşım imkanları ile açık ve yeşil 
alanların dengeli bir ilişkisi içerisinde olması gerekir.  Açık ve yeşil alanlar taşıdıkları nitelikler, 
büyüklükleri, fonksiyonları ve türleri, kentsel yaşam kalitesini etkileyen ve belirleyen önemli 
unsurlardır (Emür ve Onsekiz, 2007: 368).  

Kentlerde sürdürülebilirlik konusu, merkezi ve yerel yönetimlerin tek başlarına üstlenecekleri 
bir özellikte değildir. Kentsel sürdürülebilirliğin ön koşulu toplumsal katılımın sağlanmasıdır. 
Bireyin yaşamını sürdürdüğü konularda söz sahibi olması bir hak olmakla birlikte, bireyin yararı 
açısından da katılım hayati bir unsurdur (Bergmann, 1997: 9). 

Sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde açık ve yeşil alanlar oldukça etkilidir. Kent içinde ve 
kentin yakın çevresinde bulunan açık ve yeşil alanlar, kent dokusunda ekolojik bir sistem 
oluşturmakta, yapısal ve doğal alan içerisinde dengeli arazi kullanımına imkan tanımaktadır. Bu 
durum büyüyen kentlerde ve oluşturulan yaşam çevrelerinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişim 
sürecini sağlamaktadır (Eminağaoğlu ve Yavuz, 2010: 1538). Açık ve yeşil alan türlerinden olan 
parklar, hava, toprak, koku ve renk, ağaç vb. doyumsal ve görünür deneyimlerle insanların doğa ve 
sosyal çevreyle etkileşimini sağlar (Öztürk ve Özdemir, 2013: 110). 

Sürdürülebilir gelişme, insan varlığını ve insanın sahip olduğu toplumsal, çevresel ve ekonomik 
değerleri koruma ve güvence altına alma düşüncesine dayanır. Yaşam için gerekli olan doğal 
kaynakların ve çevrenin korunması yaklaşımını da içermektedir (Mengi ve Algan, 2004: 1).  



  
  

291 
 

Sürdürülebilir ve ekolojik duyarlılığa sahip kentsel alan politikları, açık ve yeşil alanların kent 
içerisindeki dağılımında, altyapısının oluşturulmasında, farklı yaş grubundaki tüm bireylere 
yönelik katkı sunmasında, demokratik katılım sürecinde etkin bir işlev üstlenmekte, ekolojik yaşam 
kalitesinin attırılmasında ve yaşanabilir kentsel mekanların kurgulanmasında işlevsel ve mekânsal 
bir nitelik taşıdığı da söylenmektedir (Thompson, 2002: 62). Kentsel ekosistemlerde açık ve yeşil 
alanlar sürdürülebilir bir dokunun oluşturulmasında önemli bir bileşendir. Kentlerde yeşil hatların 
sürekliliği ve ekosistem bağlantılılığı açısından da belirleyici bir konsepttir (Tokuş, 2012: 1).  

Açık ve yeşil alanlar doğa ve insan arasındaki ilişkiyi dengeleyerek ve güçlendirerek kentsel 
yaşam kalitesinin artmasında önemli bir işleve sahiptir. Gelişmiş ülke kentlerinde açık- yeşil 
alanların taşıdığı özellikler yaşam kalitesinin ve medeniyetin belirleyici unsurlarından biridir. Bu 
nedenle pek çok gelişmiş ülke kent planlama ve tasarım sürecini, insanların yaşam kalitesini 
artıracak zihinsel, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına göre belirlemektedir (Gül ve Küçük, 2001: 29).  

3. Kentsel Açık-Yeşil Alanların Tanımı ve Yararları 

Açık ve yeşil alan kavramları farklı birçok yazar tarafından benzer şekilde tanımlanmıştır.  

Öztan (1968) ve Özbilen (1991)’e göre açık ve yeşil alanlar, kent kokusunun önemli 
unsurlarından olup, ulaşım alanları ve mimari yapıların dışında kalan boş ve açık alanlar şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

Gül ve Küçük (2001), açık alanları dış mekanların üzerinde yapılaşmanın olmadığı ve 
rekreasyonel kullanıma imkan tanıyan alanlar olarak tanımlamaktadır.  

Altunkasa (2004), tarımsal alanlar, fundalıklar, ormanlar, göller ile belirli bir amaç için arazi 
kullanımına ayrılmış park, meydan, bahçe, gezi, rekreasyon, spor ve oyun alanları vb. gibi çeşitli 
işlevlere sahip kentin içinde ve dışında, üzerinde yapılaşma bulunmayan boş alanlardır şeklinde 
tanımlamıştır. 

Kentte yaşayanların tümüne ait ortak kullanım alanı olan açık ve yeşil alanlar, üzerinde 
yapılaşmanın olmadığı, cadde, sokak ve meydan içinde bulunan çeşitli yapı ve bölümleri birbirine 
bağlayan kamusal mekanlardan oluşmaktadır. İnsanların bir araya gelip dinlenme, eğlenme, sosyal 
ilişkileri geliştirme ve sürdürme olanakları sağlayan açık ve yeşil alanlar, gezinti, dinlenme, oyun, 
eğlence, piknik ve kıyı alanlarını kapsamaktadır. Metropol ölçekte ise, hayvanat ve botanik 
bahçeler, fuar ve bölgesel parklar yeşil alanlardır (Budak, 2010: 9).  

3194 sayılı İmar Yasası çerçevesinde hazırlanan “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait 
Esaslara Dair Yönetmelik”in tanımlar bölümünde, “park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak 
ayrılmış alanlara aktif yeşil alan” denmektedir. Aynı kanunundan üretilen İmar Yönetmeliği’nin II. 
Bölüm 14. Maddesi’nde yeşil alanlar, “toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk 
bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekte fuar, botanik ve 
hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kentlerin genel karakterini ve bütünlüğünü mimari yapılar, açık-yeşil alanlar ile bunların 
birbirleriyle olan ilişkileri belirlemektedir. Açık ve yeşil alanlar aynı zamanda insan ve doğa 
arasındaki bozulan dengenin sağlanması açısından da önemli bir işleve sahiptir (Yılmaz, 2016). 
Açık ve yeşil alanlar Kentleşme, sanayileşme, kentlere olan göçler ve hızlı nüfus artışı gibi 
nedenlerle doğadan kopan insanların psikolojik ve fiziksel gereksinimlerine imkan sağlayarak 
onların doğayla buluşmalarını sağlamaktadır (Budak, 2010: 9).  

Kentler doğal yapı sistemlerine sahip olup, doğal yapı ile kültürel yapıların birbirini etkilediği bir 
ekosistemdir. Kentlerde ekosistem ağının sağlıklı ve dengeli dağılımı ve bu durumun sürdürülmesi, 
kent planlamalarının ekosistem algısıyla gerçekleştirilmesi ile mümkündür (Yaman ve Doygun, 
2014: 253-254). Yeşil alanların yeterliliğini sadece kişi başına düşen m² oranlarına göre 
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değerlendirmek yeterli değildir. Kentin geneline homojen bir şekilde dağılmış olması ve bu sayede 
kent halkının yeşil alanlara demokratik koşullarda ulaşması sağlanacaktır (Yenice, 2014: 259). 

Yeşil alanların insanlara sunduğu faydaları farklı açılardan özetlemek gerekir ise (Yazıcı ve 
Aslan, 2017: 276); 

-Sosyal yönden, bireylerin doğayla ve birbirleriyle bir araya gelmelerine olanak sağlamaları, 

-Sağlık yönünden, fiziksel ve psikolojik açıdan fayda sağlamaları, 

-Çevresel yönden, doğal yaşamı koruma, destekleme ve çeşitliliğin artırılması ile hava kalitesini 
artırılmasına katkı sağlamaları, 

-Ekonomik yönden, istihdam yaratma ve yatırımı alana çekme gibi faydaları sıralanabilir.  

4. Yeşil Alanların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

Kentsel alanlarda açık ve yeşil alanların pek çok işlevi olmakla birlikte, sağlık işlevi kuşkusuz en 
önemli işlevlerindendir. Kentlerde sürdürülebilir, sağlıklı çevreler ve sağlıklı bir toplum için açık ve 
yeşil alanların varlığı, büyüklüğü ve dengeli bir şekilde dağılımı önem arz etmektedir. Açık ve yeşil 
alanların, kentin sağlıklı bir çevreye sahip olmasında ve bireylerin sağlığına olumlu yönde katkı 
sağladığı farklı birçok disiplin tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.  

Sanayileşme ve beraberinde getirdiği avantajlar toplumun doğal çevreye olan yaklaşımının 
farklılaşmasına, doğal çevreden uzaklaşarak yapay çevreye yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu 
durum açık ve yeşil alanların kentsel alanlarda ve insanların yaşamında göz ardı edilmesine yol 
açmıştır. Ancak açık ve yeşil alanlar kentlerde artan kapalı yapılaşma, beton yığınları arasında 
geçen yaşamlar ile kapalı mekanlarda yoğun ve uzun süreli çalışma bireylerde sağlık sorunlara yol 
açmaktadır. Kentsel alanlarda açık ve yeşil alanların varlığı, kent yaşamının yol açtığı birtakım 
sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Açık ve yeşil alanların insan sağlığına yaptığı bu etki, ilk 
peyzaj mimarı olarak tanınan Central Park’ın mimarlarından Frederick Law Olmsted tarafından 
dile getirilmiştir. Günümüzde politikacılar, bilim insanları ve halk sağlığı uzmanları yeşil alanların 
insan sağlığına yaptığı olumlu etkiye dikkat çekmeye çalışmaktadır (Akpınar ve Cankurt, 2015: 
105).  Yeşil alanlar modern yaşamın getirdiği sorunların giderilmesine katkı sağlayacak niteliğe 
sahiptir. Büyük-küçük ve iyi-kötü… Koşulları nasıl olursa olsun açık ve yeşil alanların insanları 
sakinleştiren, dinlendiren, stresi azaltan birtakım olumlu düşüncelere yol açtığı açıktır (Karataş ve 
Kılıç, 2017: 64). Mutluluğun bilişsel boyutunu oluşturan yaşam tatmini, bireyin yaşamlarını 
oluşturan çeşitli alanlara (aile, iş, sosyal ve çevresel yaşam vb.) ilişkin yargılamaları ve 
değerlendirmelerini belirlemektedir. Bireyin yaşam alanından duyduğu memnuniyet, bireyin 
mutluluğunun belirlenmesinde rol oynayan önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Bıçak, 
2019: 17). Toplumların refah seviyesinin yüksek olmasında o toplumun bireylerinin öz mutluluğu 
belirleyicidir. Modern zamanın getirisi olan yoğun strese maruz kalan insanların günlük yaşam 
kalitelerinin devamlılığı için, bedensel ve ruhsal iyileşmenin sağlanması gerekmektedir. Bireyin 
yaşadığı çevreyle sürekli etkileşim halinde bulunması, kişisel mutluluğun ya da mutsuzluğun 
yansımasına yol açmaktadır. Günlük yaşam pratikleri içinde yer alan mimari unsurlar, bireylerin 
stresten uzaklaşmasında olumlu veya olumsuz yönde etki etmektedir (Akman, 2021: 60). 

Bazı araştırmalarda kentlerde açık ve yeşil alanların kalitesinin insanların fiziksel aktiviteleri 
üzerinde olumlu düzeyde bir etki yarattığı belirtilmiştir. Ball ve ark. (2001) ile Duncan ve 
Mummery (2005), yaptıkları araştırmalar sonucunda, bakımlı, estetik ve temiz yeşil alanlara sahip 
kentsel alanların, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini pozitif yönde etkilediğini belirtmiştir. 
Bowler ve ark. (2010), kentsel yeşil alanların bireylerin esenlik hissini arttırdığını ifade etmiştir. De 
Vries ve ark. (2013), yaptıkları araştırmada yeşil alanların bireylerin ruh sağlığı ile genel sağlığında 
yarattığı olumlu ilişkiyi ortaya koymuşlardır.  
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Wentworth (2016), yeşil alanların insan sağlığına yaptığı olumlu etki üzerine yapılan 
araştırmaları harmanladığı çalışmasında, farklı birçok araştırmanın benzer sonuçlar ortaya 
koyduğunu belirtmektedir. Yeşil alanların az olduğu kentsel alanlarda yaşayan bireylerde 
depresyon ve psikoz rahatsızlıklarının daha yüksek düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Açık ve yeşil 
alanların yaygın olduğu ve doğayla iç içe yaşayan bireylerde ruh ve beden sağlığının daha iyi olduğu 
gözlemlenmiştir. 1984 yılında Sience Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, doğada ya da bahçede 
zaman geçiren ameliyatlı veya enfeksiyonlu hastalar ile diğer bazı rahatsızlıkları olan bireylerin 
daha kısa sürede iyileştikleri görülmüştür. Başka bir araştırmada da kentsel yeşil alanlarda zaman 
geçirdikten sonra bireylerde stresin azaldığı, daha mutlu ve daha rahat hissettikleri tespit edilmiştir 
(Wentworth, 2016, Karataş ve Kılıç, 2017: 62). Özgüner (2004), doğal manzarayı seyreden bireyler 
üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, doğal manzarayı izleyen deneklerin fizyolojik ve psiko-
fizyolojik tepkilerinde (beyin dalgaları, kalp atış hızı, kan basıncı) gerilimin azaldığı, stresli halden 
stressiz hale geçişte olumlu düzeyde bir etki ve iyileşme sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu sonuç, 
doğanın bedene, ruha ve zihne yaptığı olumlu etkinin varlığını destekler niteliktedir. 

Söz konusu araştırmalar, açık ve yeşil alanların kent halkına pek çok açıdan katkı sağladığı ve 
halkın yaşam kalitesini artırdığı gerçeğini yansıtmaktadır.  Bu bağlamda kentsel açık ve yeşil 
alanların korunup geliştirilmesi, iyi tasarlanması ve kentin her alanında herkesin yararlanabileceği 
düzeyde olması, kentsel alanlarda sürdürülebilir yaşam çevreleri için oldukça önem arz etmektedir.  

5. Türkiye’de Açık ve Yeşil Alan Yasal Altyapısı ve Standartları 

Türkiye’de nüfus artışı ve kentleşme süreci devam edeceği için, yoğun bir yapılaşmanın da 
gerçekleştirileceği yüksek bir öngörüdür. Mevcuttaki kentsel açık ve yeşil alan oranlarının 
dünyanın birçok kentinden daha düşük oranda olması, ilerde bu durumdan daha olumsuz bir 
durumun oluşacağını göstermektedir. Türkiye’de yeşil alanlara yönelik norm düzeyi, nüfus artışıyla 
paralel olarak değişmemekte ve bu anlamda sorunlar yaşanmaktadır/yaşanacaktır. Oysa Avrupa 
Birliği ve Amerika kentlerinde yeşil alan norm düzeyi, nüfus büyüklüğüne paralel düzeyde olup 
sorun yaşanmamaktadır. Yeşil alanların planlamasında ve düzenlenmesinde bütüncül bir bakış 
açısıyla konuya yaklaşılmalı yeşil alanlar uzun vadeli ve farklı birçok unsur göz önüne alınarak 
artırılmalıdır. Avrupa ülkelerinde, nüfus artacağı için insanların doğadan daha da uzaklaşacağı 
endişesiyle açık ve yeşil alan miktarlarının oldukça arttırılması önerilmektedir (Aksoy, 2014: 2-6). 

Açık ve yeşil alanlara ilişkin normlar, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte aynı ülke 
içerisindeki kentlerde de farklılık göstermektedir.  Açık ve yeşil alan normlarının belirlenmesinde 
kentin fiziki ve çevresel özellikleri temel belirleyici olmakla birlikte, ekonomik, toplumsal, kültürel 
ve kullanım yoğunluğu gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır (Gül ve Küçük, 2001: 33). 

Türkiye’de bu alanda yasal mevzuatın başlangıcı 1933 tarihli ve 2290 sayılı “Yapı 
ve Yollar Kanunu” olarak görülmektedir. Kanunun 4. maddesinde belirlenen 
standartlara göre; koru, çayır göl ve oyun yerleri için kişi başına 4 m² ayrılması 
planlanmıştır. 

1956 yılı tarihli 6785 Sayılı İmar Kanunu’nda ise “İmar ve yol istikamet plânlarında 
yol, meydan, yeşil saha, park, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlerde inşaat 
yapılmasına izin verilmez” hükmü yer almıştır. 

1985 yılı tarihli 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin 04.04.2019 tarihli değişik 
fıkrasında; “..düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar 
yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün 
uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve 
kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon 
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alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve 
bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz” ifadesi yer almaktadır. 
Ayrıca kanunda aktif yeşil alan kişi başı 7 m² olarak belirlenmiştir. 

1999 tarihli 23804 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine 
Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan Ek 1’de 
kişi başına düşen aktif yeşil alan 10m² olarak belirlenmiştir.  

2014 tarihli 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” 
kapsamında da yeşil ve açık alanlar ele alınmıştır. 4. Madde’de belirtilen tanımlamalarda, “kentsel 
tasarım projesi” tanımlanırken, “Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi 
yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan 
düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, 
sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; 
altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve 
kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki proje” ifadeleri 
kullanılmıştır. “Sosyal altyapı alanları” ise “Birey ve toplumun kültürel, sosyal 
ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına 
yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve 
kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil 
alanlara verilen genel isimdir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, 23. Madde’de Nazım İmar Planlarına 
ilgili alınan kararda “Açık ve yeşil alan ile diğer sosyal ve teknik altyapı alanları bir bütün olarak, 
erişilebilir şekilde merkezlerle birlikte planlanmalıdır” hükmü bulunmaktadır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (2014) kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı EK1’ e göre 
nicelik olarak Belediye ve mücavir alan sınırlarında aktif yeşil alan miktarı kişi başına 10m², 
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise kişi başına 14m² öngörülmüştür. Ancak ülkemizde 
kentlerde kişi başına 10 m² yeşil alan standardına ulaşıldığını söylemek çok zordur (Bingöl ve Gök, 
2017). Türkiye’de çok kentin faaliyet raporları ve kişi başına düşen açık-yeşil alan oranları 
karşılaştırıldığında MPY Yönetmeliği’ne uygun standartlarda olmadığı ve kentler arasında ciddi 
farklılıklar olduğu görülmüştür. Kentler arasındaki bu farklılığın fazla olması ve bu anlamda yapılan 
planlama ve politikaların geliştirilmesi gerektiği yaklaşımını perçinlemektedir (Doğruyol ve 
Şişman, 2021: 595).  

2017 tarihli 30113 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”’nde de açık 
ve yeşil alanlar konusu kendi yer bulmuştur. 13. Madde’de belirlenen yapılaşma şartlarında “1000 
m² ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 
metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m²’yi geçmemek 
kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi…” ifadesi ile yapılaşmaya kısıtlamaya 
gidilmiştir. 

Türkiye kentlerinde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarlarının gelişmiş ülke kentleriyle 
kıyaslandığında çok düşük düzeylerde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkemiz içindeki 
kentlerde de kişi başına düşen açık-yeşil alan oranları da oldukça farklılık göstermekte ve iyi bir 
düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda farklı kentlerdeki açık-yeşil alanlara yönelik 
yapılan çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, bazı kentlerdeki kişi başına düşen açık ve 
yeşil alan miktarları Şekil 1’de yer almaktadır.   
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Şekil 1. Çeşitli Dünya Kentlerinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan (m²) 

Kaynak: http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens  

 

Şekil 1’de çeşitli kentlerde kişi başına düşen yeşil alanlar gösterilmiştir.  Dünya Metropolleri 
Kültür Forum (WCCF) raporuna göre 38 metropol kentin yeşil alanları sıralanmıştır. Raporda 
İstanbul 2,2 m²’lik yeşil alanla 38 metropol kentin sonuncu sırasında yer almaktadır (WCCF, 2018).  

Bununla birlikte farklı çalışmalarda bu oranların farklılık gösterdiği de bilinmektedir. Bu durum 
yeşil alan sınıflandırmasından kaynaklandığı gibi, kent sınırlarının belirlenmesinde farklı 
yöntemlerin uygulanmasından da ortaya çıkmaktadır. 

Farklı standartlarla yapılan farklı değerlendirmelerde dünyada kişi başına düşen en fazla 
kentsel açık ve yeşil alan miktarı sıralamasında 120 m² ile Viyana gelmektedir. Sonrasında   87.5 m² 
ile Stockholm, 66 m² Singapur, 48.5 m² ile Los Angeles, 46 m² ile Cambridge, 45.5 m² ile 
Amsterdam, 40 m² ile New York, 38.2 m² ile Washington, 27 m² ile Londra, 16 m² ile Münih, 3 m² 
ile Tokyo ve 1m² ile Buenos Aires yer almaktadır (Bagherian, 2013, Gül vd, 2020: 1290). 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de farklı ölçümler ve sonuçlar ortaya koyan çalışmalar 
bulunmaktadır. Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar aynı şehir için kişi başına düşen kentsel açık-
yeşil alan miktarını farklı oranlarda ortaya konulmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyükşehir belediyelerinde net bir oran söz konusu değildir.  Literatür taraması ile güncel olan ve 
ayrıntılı göstergelerle ölçen çalışmaların ortalama oranları verilmiştir.   

2018 itibariyle bazı büyükşehir belediyelerinde ve diğer belediyelerde kişi başına düşen yeşil 
alan miktarları; İstanbul’da 5,98 m² ve Antalya’da ise 4,4 m² (Gül vd, 2020: 1291), 2019 yılı 
itibariyle Ankara 19,93 m², İzmir 8,06 m² ve Konya 40 m² (Doğruyol ve Şişman, 2021: 595). 
Bayburt’ta 10,9 m² (Koçan, 2021), Isparta’da 3 m² (Gül ve Küçük, 2001), Kars’ta 1,02 m² 
(Demircioğlu ve Yılmaz, 2003), Kastamonu 1,04 m² (Öztürk ve Özdemir, 2013), Kayseri’de 5,44 m² 
(Öztürk 2004), Kırıkkale’de 2,2 m² (Özcan, 2006), Tokat’ta 1,39 m² (Yazıcı ve Aslan, 2017), 
Kahramanmaraş’ta 1,4 m² (Doygun ve İlter, 2007), Burdur’da 4,01 m² (Yenice, 2012). Antakya’da 
1, 73 m² (Budak, 2010). Antakya’da 6,93 m² (Budak, 2010) olarak ortaya koyulmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her şehir için erişilebilir, güvenli, ulaşılabilir ve işlevsel özellikler 
taşıması şartıyla, kentsel yeşil alan miktarının kişi başı en az 9 m² olmasını ve ideal olan kentsel yeşil 
alan miktarının kişi başına 50 m² olmasını önermektedir (WHO, 2010). 

2016 yılı verilerine göre dünya nüfusunun %55’inden fazlasının kentlerde yaşamaktadır. Bu 
oranın 2050 yılında %70’i geçeceği yüksek bir öngörüdür. Dünya nüfusunun çoğunun kentlerde 
yaşayacağı ve bu durumun kentlerdeki yapılaşmayı giderek artıracağı ortaya konulmaktadır 
(Friedman ve Lee, 2017: 8). Türkiye’de de 2021 yılı verilerine göre halkın %93,2’si kentlerde, 
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%6,8’i ise kırsalda yaşamaktadır. Bu veriler kentsel yaşamın yoğunluğunu ortaya koymaktadır 
(TUİK, 2022). Türkiye’de artan kent nüfusu sonrası, kentlerde az olan kentsel açık-yeşil alanların 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği tartışmaları yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımla 
geliştirilen “Millet Bahçeleri” projeleri kentlerde yeşil alanların oluşturulması ve yaygınlaştırılması 
açısından önemli bir gelişmedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan “On Birinci Kalkınma Planı” 
(2019-2023), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 18.07.2019 tarihinde kabul edilmiş ve 
23.07.2019 tarihli, 30840 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı’nın, 2.4.2. 
Şehirleşme bendinin, “Politika ve Şehirleşme” alt başlığı altında 676 ve 676.1 Maddesi’nde “Millet 
Bahçeleri” kavramına yer verilmiş ve “Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması 
ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde millet bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların 
miktarı artırılacaktır” denilmiştir. Aynı zamanda 676.1. Maddesi’nde “Şehirlerimizde sağlıklı yaşam 
alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için millet 
bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m² alanda millet bahçesi 24 
çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla yürütülecektir” 
şeklinde ifade edilmiştir (SBB, 2019). Millet bahçesi genel anlamda; “Halkı doğa ile buluşturan, 
rekreatif gereksinimlerini karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak kullanılabilecek, 
büyük yeşil alanlar” şeklinde tanımlanmaktadır (ÇŞB, 2019). Ayrıca, millet bahçeleri tanımı; “Tarihi, 
kültürel ve doğal özellikleri koruyan, sosyo-kültürel hayata dair önemli yansımalar sunan, şehrin 
ve ülkenin prestijine katkı sağlayacak simgesel yeşil alanlar” olarak da genişletilebilir (ÇŞB, 
2020).Millet bahçeleri alanları içinde, sosyal ve kültürel etkinlik mekanları bulunmakla birlikte 
morfoloji, iklim ve vejetasyon çeşitliliğin olduğu doğal faktörler ile gelenek ve görenekler, dini 
inançlar ve sosyo-kültürel yapı ve yerel üretim biçimleri gibi beşeri faktörler tarafından da 
şekillendirilmişlerdir (ÇŞB, 2020).  

Millet Bahçeleri, Türkiye genelinde halk ile doğayı buluşturan, aktif yaşam, rekreasyon ve 
sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan, gereksinim durumunda afet toplanma alanları olarak da 
kullanılabilen, bulundukları kentlerin simgesel yeşil alanları olma özelliği taşımalarından dolayı 
kentlere ve Türkiye’ye değer katan alanlardır. Millet bahçeleri açık ve yeşil alanların 21. yy. 
kentlerinde taşıması gereken kültürel ve peyzaj kimliği yansıtan özgünlüğe sahip olmasından 
dolayı son derece önemlidir. Bu kapsamda “Yeşil Şehir Vizyonu Projesi” ve Cumhurbaşkanlığı “100 
Günlük İcraat Programları” içerisinde yer alan millet bahçeleri proje ve yapım çalışmaları devam 
etmektedir. Kentlere yeşil alanlar kazandırarak yaşanabilir ve yaşam kalitesi yüksek çevreler 
oluşturulması amaçlanmaktadır. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya 
çalışılan millet bahçeleri (81 ilde 81 millet bahçesi yapılması amacına sahip olup 61 millet bahçesi 
yapılmıştır (Bingöl, 2021: 1). Millet bahçelerinin de ülkemizde 10 m² olan kişi başı yeşil alan 
miktarını 15 m²’ye çıkarma hedefi ile yola çıkması sevindiricidir (Bingöl, 2021: 41). 

6. Sonuç  

Çalışma sonucunda, Türkiye’de gelişmekte olan bir ülke olarak kentsel alanların 
planlanmasında ve konut çevrelerinin oluşturulmasında açık ve yeşil alanlara ilişkin 
düzenlemelerin sınırlı düzeyde kaldığı millet bahçeleri projeleriyle bir nebze de olsa ilerleme 
kaydedildiği görülmüştür. Ülkemizdeki çoğu kentte kişi başına düşen açık ve yeşil alan oranının 
düşük olduğu ve bu konuya ilişkin 3194 Sayılı İmar Yasası’nın ilgili yönetmeliklerinde de yetersiz 
düzenlemeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin artan nüfus potansiyeli olduğu, kentsel alanlarda 
yoğun yapılaşmanın görüldüğü ve bu durumun devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda 
konuya yönelik farkındalığın artırılması ve yasal yönetsel açıdan gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma sonucunda ortaya konulan tespitler şu şekildedir; 
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Türkiye’de kentlerin ekolojik bakış açısıyla tasarlanmasının kentlerde yaşanabilir alanların 
oluşturulmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ön koşulu olduğu ortaya konulmuştur. 
Türkiye’deki kentlerin daha sağlıklı ve yaşanabilir alanlar olabilmesi için, yaşam alanları 
çevresindeki açık ve yeşil alanların artırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Kentlerin 
tasarlanmasında ve yaşam alanlarının oluşturulmasında ekolojik bağın sürdürülmesinin kent 
insanının sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel olarak etkilerinin olduğu ve kentlerde açık ve yeşil 
alanların işlevinin bu doğrultuda artırılması gerektiği ortadadır.  

Kentlerde artan nüfus göz önüne alındığında, kentlerde kişi başına düşen açık ve yeşil alan 
oranın azalacağı gerçeği, mevcut durumdaki yetersizlikten daha olumsuz bir öngörü 
yansıtmaktadır. Bu durum kentlerdeki mevcut yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak arttırılması 
ve konuyla ilgili yasal alt yapının bu kapsamda yeniden düzenlemesi gerektiği sonucunu ortaya 
koymaktadır. 

Kentlerde gelecek nesillerin sağlıklı çevrelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, yerelden 
başlayarak üst ölçeğe giden açık ve yeşil alanların korunması, artırılması ve günlük yaşam 
içerisinde ulaşılabilir işlevselliğe getirilmesi noktasında stratejik tasarımlar yapılmalıdır. Kent 
planlaması yapılırken kentlerde açık ve yeşil alanlar konusuna, yerel ve merkez otoritelerin ciddi 
bir farkındalıkla yaklaşmaları ve bu konunun önüne geçebilecek durumları bertaraf etmeleri 
gerekmektedir. Yerel yönetimler açık ve yeşil alanlara yönelik kentsel tasarımların sürdürülebilir 
olması için, yapacağı çalışmaları gelecek nesillerin yaşayacağı doğal ve fiziksel çevreyi gözeten 
duyarlılıkla, her kentin sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurarak kentin gereksinimlerine 
uygun olarak gerçekleştirmelidir.  

Açık ve yeşil alanların yaşam alanlarındaki önemine dar bir bakış açısıyla değil, birçok alanda 
etkili olan sonuçlarını göz önünde bulundurarak, farklı disiplinlerle bağlantılı olarak yasal ve 
yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. Konuya ilişkin oluşturulacak hukuki zeminde, görev paylaşımı, 
standartlar, sorumluluk sahipleri, cezalar ve yaptırımlar açık ve detaylı bir şekilde ortaya 
konulmalıdır. Bu sayede açık ve yeşil alanlara yönelik çalışmaları engelleyen olumsuzlukların 
önüne geçilebilir.    

Kentlerde yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, kenti 
oluşturan doğal ve fiziksel tüm bileşenlerin planlı ve bütüncül olarak tasarlanmasıyla mümkündür.  
Açık ve yeşil alanlar kentlerde fiziksel çevreyle olan dengenin sağlanmasını ve kent insanına yaptığı 
çok yönlü (fiziksel, sosyal ve psikolojim yaşama) etkinin göz önünde bulundurulması ile doğru 
stratejiler üretilebilir. Kamusal kentsel yeşil alanlar, “kent insanlarına ve kent ekosistemine 
yapılabilecek katma değeri yüksek en önemli bir yatırımdır”. Bu nedenle yapılacak çalışmalar yasal, 
planlama, tasarım, uygulama ve yönetim gibi çok yönlü boyutları ile ele alınmalıdır (Gül vd., 2020: 
1307). 

Geleceğin kentlerinin sağlıklı ve daha yaşanabilir yerler olmasında, kentlerin sürdürülebilir 
gelişiminde daha fazla açık ve yeşil alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, yeşil alanların 
sürdürülebilir kent tasarım ve yönetiminin önemli bir gerçeği olduğu unutulmamalıdır. Kentlerde 
açık ve yeşil alanların korunmasına, artırılmasına ve kişi başına düşen açık ve yeşil alan miktarının 
karşılanmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler ve kent tasarımları yapılmalıdır (Karataş ve 
Kılıç: 2017: 73). 
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Abstract  
This article deals with neologisms in political discourse as the constituent part of the modern 

English vocabulary. The object of article is to define the types of neologisms in political discourse 
and name the sources of neologisms. The significance of the research lies in the fact that modern 
period is characterized by intensive development and changes of social, political and scientific 
spheres of human life. They are accompanied by the changes in the English language reflecting the 
objective reality. Outside reality is cognized and registered through the language, and thus, we 
need to be aware of modern language resources in order to adequately perceive modern realities 
of our existence. Effective communication is impossible without having knowledge of modern 
trends and tendencies in various aspects of human activity being immediately reflected in the 
language. 

Keywords: Neologisms, Political Discourse, Media, linguistic peculiarities, lexical “fund”. 

INTRODUCTION   

A living language is a dynamic process - its internal and external resources are constantly 
developing; it adapts to the changing circumstances of cultural, social, scientific and political life; the 
language creates new forms and leaves the old ones out, aiming at improving its expressive means 
and devices with the help of their structural complication or simplification.  

The extension of the language’s vocabulary is the central part of the development of languages. 
The newly formed words known as neologisms - are considered to be a central part of the 
language’s lexicon after a certain period of being used.   

Politics, as well as culture, science and conflict, is profoundly connected to the modern world. 
The interest and involvement of humans in politics is becoming more and more acute. Media is the 
mediator between politicians and ordinary citizens. 

In the analysis of neologisms, it is important to determine the criteria used to highlight them in 
the lexical “fund” of a language.  

Dutch linguist Janssen (2006) suggests the following criteria for the definition of neologisms:  

1. A neologism is a word, which is considered new by linguists; 

2. Any word which is not found in a dictionary is considered a neologism; 

3. A word which cannot be found in the premeditated excluded is a neologism; 

4. Any word form that is found in recent texts created in the popular language and that was 
not a part of the language before is a neologism.  

According to the free dictionary, neologisms are defined as:  

1. A new word or phrase or an existing word used in a new sense; 

2. The introduction or use of new words or new senses of existing words. 

While the Merriam-webster dictionary defines neologisms as:  
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1. new words, usage, or expressions. 

Considering the provided definitions, “neologism” means – “a new word or an expression”.  

BODY  

The language development was firstly stranded on the lexical changes, when the first linguists 
saw that the older the text, written or oral, is, the less its language has similarities with that of their 
own time. That was one of the reasons to start exploring and investigating the nature of language, 
as we see it on the examples of Panini, Greek and Roman grammarians and lexicographers. 

Language is a tool used to bring reaction to social, cultural, political and other kinds of changes 
in mankind’s life and activities. Language not only follow or go with these changes but also cause 
them – “But if thought corrupts language, language can also corrupt thought – George Orwell”, and 
it is not an inexplicable problem to find vivid examples for that in the past and present. 

Politics is an indispensable part of the modern world. Mass-Media is the link by which politicians 
and ordinary citizens connect to each other. It plays a huge role in the popularization of political 
activity. Media is often called “the third government” and blamed for bias and subjectivity over and 
over again. 

Therefore, in this process, political discourse is of great importance. We should define the 
essence of “political discourse”. The simplest, and not altogether imprudent, answer is that political 
discourse is defined by its actors or authors - politicians. Indeed, the most important field of  political 
discourse study is inextricably connected the text and talk of professional politicians or political 
institutions, such as presidents and prime ministers and other members of government, parliament 
or political parties, both at the local, national and international levels.  

Political discourse has become more “social”. This has resulted in the massive involvement of 
people in debates. Consequently, the interest of politicians in political discourse has increased, as 
they use it to bring the desired information to the desired addressee.  

Naturally, any kind of activity is planned, estimated and criticized through a language. Linguists 
are interested to determine the linguistic peculiarities and means used by politicians to exert an 
influence on people and thus get the desired outcome.  

While meeting a new word in the language, misunderstandings may appear. Newly-created 
words as a rule draws attention making a person think over or guess its meaning, denotative and 
connotative, or stir negative emotions. 

And finally, he suggests his own definition of a neologism, which sounds as follows: “Any word 
which was not in the morphological database of a dictionary due to its new nature is a neologism”. 

The following types of neologisms can be distinguished:  

2. Absolutely new words; 

3. Absolutely new meanings of old words; 

4. New semes in existing words. 

The first type of neologisms contains only lexemes that did not exist until a certain period 
meaning that they are not found in the the written texts so far, for example, words such as: googling, 
Blairite, Eurabia did not exist even in the first half of the 1990s. 

The second types of neologisms represent words that have changed their meaning but retained 
their old form, for example: web, net, mobile, etc. These items are the result of a secondary 
nomination. 
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The last, third type of neologisms consists of lexemes introducing only one or more meanings, 
without losing the old meaning; they represent the pragmatic attitude of polysemy, for example: 
surf, printer, cut, etc. 

We can discuss several neologisms being emerged in the XX-XXI centuries: 

1. Pandemic brinkmanship – this neologism involves pushing volatile engagements to the 
brink of active conflict, with the goal of achieving a positive outcome for yourself; 

2. Brinkman – the person standing on the edge, on the verge of anything, has reached the 
limit. Brinkmanship – it's teetering on the brink of disaster; 

3. Axis of evil – U.S. President George W. Bush used the phrase for the first time, addressing 
Congress on January 29, 2002. At first, the phrase was going to be “axis of hate” but it later 
became the controversial “axis of evil.” This neologism became a hallmark of the Bush 
administration’s foreign policy; 

4. Black Identity Extremism (BIE) –violent extremism motivated by racial prejudice. This 
term has been in force since August 2017 through 2019; 

5. Credibility gap – crisis of confidence or lack of trust;     

6. Putinversteher or Putin–Verstehe – a German political neologism which literally 
translates “Putin understander”, i.e., “one who understands Putin”; 

7. gig economy (also referred to as peer-to-peer economy and on-demand economy) - the 
underlying image of the metaphor is a gig – “a live performance, either musical, theatrical, 
or physical” (Urban Dictionary). In its earliest usage, gig work referred to jazz club 
musicians in the 1920s. Some features, such as the fact that workers do not get 
healthcare, pensions or paid holiday, have hardly changed since.  

8. Paper terrorism is a neologism to refer to the use of false liens, frivolous lawsuits, bogus 
letters of credit, and other legal documents lacking sound factual basis; 

9. sheconomy (or she-conomy) - this word was coined to describe an economic system 
where women have a greater control of incomes and spending in both households and 
society. Sheconomy is not gaining traction but the tendency to combine roots, or to mix 
prefixes with roots, is not all that uncommon. Take, for example, the term greenconomy 
(short for “green economy”), which can also be found as a trending hashtag on Twitter. 
Most of these constructions rely on the reader being clever enough to figure them out, 
with the hope that the reader will also appreciate the wittiness of the newly-coined term. 

10. Vaccine nationalism is a new term that denotes Russia's superiority in the development 
of a COVID-19 drug. The author of this term – New Statesman journal. The material, titled 
“pandemic balance of power” or pandemic brinkmandom, hides geopolitical differences; 

11. White guilt – feelings of guilt expressed by some white people due to racist treatment of 
ethnic minorities. In psychology it is a subset of "collective guilt"; 

12. Rat-licker – a person who does not use medical means or does not take any precautions 
to prevent illness during pandemic; 

13. Trumpism – a person who supports Mr. Trump as a candidate for president; 

14. Trumpflation – the expected increase in inflation as a result of economic policies of 
Trump. 

Sources of neologisms can be classified into two types. These sources have different natures and 
neither of them is enough for the formation of a new word. They co-exist and are virtually 
inspirable. These sources are: 
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1. Linguistic (basically, morphological units);  

a. Word creation  

b. Word borrowing 

2. Extra-linguistic (existing beyond the scope of a language). 

a. Social 

b. Technological 

c. Political 

d. Scientific 

e. Economic    

The first source is used through the process of constructing or borrowing a word. The difference 
between them is in the fact that the first language sources - morphemes (stems, roots, prefixes and 
suffixes), phonemes and grammars are integrated in the process. While the second – Extra 
Linguistic source relies on other language sources - the new word may be borrowed without 
noticeable change; though, this is rare because it has to undergo several phonological adaptations 
in the new language to be adequately  used by whom this language is native, e.g., Maidan, Taliban, 
etc. 

CONCLUSION  

It should be mentioned that political, technological, scientific, social and economic sources are 
profoundly connected with each other and often difficult to distinguish; however, the media imply 
the differences between economic, political, and social news separately. 

The analysis proves that a major part of political discourse, despite its seeming spontaneity, is 
not actually spontaneous at all. It is a pre-processed, target-oriented "text". 
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Utopia And Dystopia in English Language Literature 
 

Asatiani NATIA1 
Mariam GVARAMIA2 

Lolita MANUKOVA3 
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: Utopia, Dystopia, transformation, de-urbanization, imagination, fantasy 

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 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. 

MAIN 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. We tried to collect and analyze these views in the English literature of the 20th century, 
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. 

It is no coincidence to 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 
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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 article deals with the utopian views of English writers of the 20th century, based on the 
experience of the development of utopian thought in Great Britain, as well as the ways of their 
artistic embodiment. 

The object of the article is 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 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, 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 (Orwell, Huxley). 

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 century, whose dreams were directed towards the future, the world of the 
past centuries, on the contrary, seems too many English authors of the 20th century to be a 
"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, 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 
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progress, trying to comprehend its expediency and role in human life (Wyndham, Wilson, Clark, 
Huxley, and Forster). 

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 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). 

For centuries, English authors have been arguing about the nature of man, his ability to build a 
just society. This trend will continue in the XX century, and writers warn not only about human 
degradation, but also about changes in evaluation criteria. 

Writers of the 20th century are concerned about the transformation of socio-cultural 
institutions that have an impact on humans. If in the first English utopias the importance of 
traditional values: religion, family, education, literature of the 20th century states the withering 
away of religious and family ties, the decline in the bar and the prestige of education. At the same 
time, a person's need for all values rejected by him is proved with specific examples. All of these 
factors contribute to the development of the dystopian genre - the creation of utopian works with 
a minus sign - dystopias, or dystopias. 

Utopia is viewed by the writers of the late 20th century as an unattainable ideal, a path that 
transforms a person, that is, having completed a circle, the thoughts of English writers again return 
to Th. More and his "Utopia" - as "a place that does not exist." “There is one invariable,” one of 
Priestley’s heroes thinks, “which cannot be killed in a person with shells and bullets, neither 
knocked out with a club, nor burned out with a hot iron - this is an eternal desire and hope to 
remake the world so that life is better in it”. 

As a compensation for humanity, there remains the idea of an “inner” utopia based on religion, 
creativity, art, and the inner world of man. Outlined by Shakespeare, Milton, it finds development in 
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the works of 20th century writers: Forster, Hudson, Tolkien, and Priestley. Relying on the works of 
English folklore, the writers rely on such areas of consciousness as "imagination" and "fantasy", 
predict new unique possibilities for a person of the future: telepathy, telekinesis, forces equivalent 
to gravity and an electromagnetic field, and even connection with a higher mind. 

The utopian views of English writers of the 20th century, which are largely based on the age-old 
popular dream of an ideal state and a society of social justice, cannot be considered outside the 
general channel of development of English utopian thought, therefore, first of all, let us dwell on the 
utopian views of their predecessors of the 16th-19th centuries. So, having published in 1516 the 
famous "Golden Book, as useful as it is funny, about the best structure of the state and the new island 
of Utopia" Thomas More (1478-1535) becomes the generally recognized founder of utopia, and the 
very word he put into circulation ", Gives a name to the whole direction of social thought. 

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.  

Nineteenth-century scientific discoveries - the evolution of Charles Darwin Theory and the 
Second Law of Thermodynamics by Rudolf Julius Emmanuel Clausius Questioned the idea of 
enlightenment inexhaustible in the human mind about opportunities. Darwin's The Origin of 
Species (1859) the elaborated theory of selection and survival has spread not only 

In biology, but also in theology and political science. Darwin's work questioned the existence of 
the biblical Adam and Eve, which is why many man has lost faith in the existence of God. The author 
argued that man, too it evolved in the same way as other living things. English 

According to the naturalist Thomas Huxley, if man is from a primitive animal evolved, a 
reversible process is not ruled out and is easily possible man to return to the state of the animal 
again. 

Friedrich Nietzsche's philosophy can be boldly considered as the basis of dystopian thinking. 
Nietzsche sees religion as a substitute for religion. There are more similarities than differences 
between science and religion. People worship cars as they worship God in the church. Science and 
Religion combines the pursuit of dominance, making it possible to create a totalitarian regime. 
Science and religion restrict and subjugate man, and the means of escaping such pressure is art. 

Like Nietzsche, Martin Heidegger believes that art fights against dehumanization (Booker 1994) 
Later, Sigmund Freud's investigations into previously unknown discoveries about the human 
psyche and psychology brought to the fore the dark side of human consciousness. Freud's works 
are inspired by the scientific impulses of the Enlightenment, although he also casts doubt on the 
belief in the mind. It is Freud who sees the twentieth century as a stage in the transition from 
utopian to dystopian pessimism. The Freudian skeptical description of human society in Cultural 
Dissatisfaction (1930) is reminiscent of dystopian literature. By its very nature man is in constant 
search of happiness, but Freud is convinced that he achieves happiness impossible because the 
main desire of civilization and government is to restrict human freedom. There is no ideal state that 
cares about human well-being and no attempt to establish a perfect state instead of good, it will only 
bring evil. Reform of social institutions and rules does not lead to happiness because civilization 
opposes human impulses and it is the source of misfortune, not happiness represents. Civilization 
limits such a natural instinct as sexual desire. The establishment of civilization and stable life 
requires that this impulse be limited and transformed for society. As a useful energy in politics, 
science and art. In the dystopian literature, the emphasis on sexual restraint stems from Freud. 

Moving aggression differently is typical not only for the totalitarian regime, but also for religion. 
Like Nietzsche, Freud towards religion as a limiting force of human free will, 
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Expresses a negative attitude. For Freud, religion is the greatest oppressive force in the history 
of civilization. Religion, even though it seems to give a person free choice, always violates his free 
will and it wraps itself in dogmas. 

According to Freud, elements of totalitarian rule can also be seen in the system of the Catholic 
Church. The Catholic Church has controlled people through the Bible and faith for centuries. Only 
priests could interpret the Bible and it was considered a sin to argue with the church or question its 
decision. Because of this, Roman Catholic is common in dystopian literature criticism of the Church. 
Freud's view of religion is shared by Fyodor Dostoevsky, who likens Catholicism to socialism.  On 
the other hand, the crushing of utopian dreams and the birth of dystopia is associated with an 
industrial revolution that has swept the world promised steady progress, though the opposite 
result followed it has led to the plight of people, especially the working class. The Industrial 
Revolution changed the way of life in Europe - factories and mills emerged. World War II The 
ensuing incredible economic growth lasted for 30 years until the 1970s. The West has become the 
materialistic model to which 

The society of each country aspired. The synthesis of liberal democracy, social welfare and 
capitalism must have led to the creation of a logically ideal state. Regular progress should have been 
a guarantee of a good future. A colorful future became possible not only for the capitalist West, but 
also for the communist countries of Eastern Europe. 

Which were transformed into a non-ideological society after the overthrow of Stalinism. As 
British Prime Minister Harold Macmillan put it in the 1950s, "You've never had it so good," 
intellectuals agreed. 

According to many, it was during this period that utopia became a reality, not as a result of an 
unimplemented plan in a distant fictional country, but in an industrial society developed through 
technical progress. 

The social conflicts that arose in Western society in the 1960s, the 1973 oil crisis, and the 
realization that industrial society depended on depletion of minerals had a negative impact on the 
spread of utopian beliefs. 

As the prosperous life of the 1950s came to an end, capitalism significantly increased the gap 
between the poor and the rich. Suddenly thousands of workers discovered that it was possible to 
replace them with modern technology and the hidden problems of the industrial society have come 
to light. The theory of utopian socialism became a reality after the creation of the Soviet Union. What 
was described in the books became tangible everyday life. However, the seemingly ideal state 
oppressed the individual. There was no freedom of speech, people of different minds were 
persecuted, evicted or, at worst, beaten to death. Every effort was made to kill individuality in man, 
which seemed to be done to maintain the strength of the state. Dystopia as a literary phenomenon 
began to exist in the 1900s. Eugene Zamyatin, Aldous Huxley, George Orwell, and Ray Bradbury 
created classic patterns of dystopia. The literary basis of the dystopian novel is the anti-utopian 
novels of the nineteenth century. Zamiatin is considered to be the founder of the anti-utopia genre 
as well as the Mori utopia genre. However, neither the first nor the second view is correct. Moore 
coined the word "utopia", but utopian thinking is very old and it still dates back to ancient Greece. 
Dedicated to the peculiarities of the dual state, Plato's "state", which was created long before Morris' 
"utopia", in 380 BC. Anti-utopian elements are also found before Zamiatin in the above-mentioned 
work of Hesiod, in the works of Jonathan Swift, Jules Verne, Jack London, and of course, Herbert 
George Wells. However, it is undeniable that Zamyatin was the first to create a literary model of a 
new, if not auspicious, world. 

Swift's Journey to Gulliver (1726) is one of the first satirical novels to feature elements of the 
dystopian genre. In the early stages of the development of science as early as the beginning of the 



  
  

310 
 

XVII-XVIII centuries, in "Gulliver's Journey" Swift warns us of the impending dangers. The writer on 
the example of the flying city Laputa criticizes scientists who waste time in useless experiments and 
gradually drift away from nature. Shown in Swift's Gulliver's Journey 

The country Tribune is a model of a totalitarian state. It is common in the kingdom to catch spies 
on a daily basis and try them on charges of treason. 

The aim of the Tribune government is not only to make people think only as it pleases the state, 
but also to make citizens completely lose their sense of reality. In addition, the third book discusses 
simplified languages; 

On books written by machines, on brain surgeries. A country created in the XVIII century with 
the imagination of Swift with its informants, conspiracies and the trial of suspects in the XX century 
it reminds us of the political situation in Russia. Jack London's novel The Iron Heel (1908) is one of 
the first works of art to describe totalitarian rule. The government depicted in the London novel 
brutally oppresses opponents of its system and does not care about the welfare of its people. At the 
same time, the author addresses another issue characteristic of dystopia in the book, namely, it 
shows the negative aspects of the development of capitalism. Herbert George Wells also made a 
great contribution to the development of the literary genre of dystopia. In the novel "Modern 
Utopia" (1905) we can consider the Welsh state based on the science and sciences of the XIX 
century as a perfect socialist world. For the English writer, socialism and science are closely linked. 

CONCLUSION 

Thus, the traditional approach to issues of art and literature is preserved in dystopian and 
utopian works. Art and literature are still a means for the protagonists to show individuality, 
difference and creativity; At the same time, the authors are fully aware of the problems that are fully 
reflected in the utilitarian and oligarchic arrangement of the world, that such political and social 
circumstances pose a threat to world progress and drag the world into uniquely utopian and 
dystopian dimensions. 
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Linguocultural Analysis Of The Concept “Life” 
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Abstract  
Modern linguistics has shown that even a word does not represent an elemental atom. The 

word is the whole cosmos that needs research. This conception is completely rational in relation 
to a word such as "life". 

The aim of the paper is a conceptual analysis of the word "life" in modern English. 
The selection of this research object was conditioned by the fact that the concept of “life” 

represents the nuclear concept of any culture, in which the socio-historical experience and 
knowledge of the nation is accumulated. 

The integration of existing knowledge about the content of the phenomenon into linguistic 
research represents the cognitive approach, which is the necessary and sufficient condition for 
the access to the concept of “life”. 

Keywords: Modern Linguistics, Concept, Existing Knowledge, Paradigms. 

INTRODUCTION 

A person feels, perceives, realizes and reflects the world. In addition, he also interprets the world 
and imagines other “possible worlds”. The “icons of the world” are nationally determined and 
different people perceive it differently, that is why the interest that arises in revealing the 
knowledge and peculiarities of different language-carrying ethnoses is natural. This interest 
determines the actuality of the topic. The study was conducted within the framework of cognitive 
paradigm. 

At the modern stage of linguistic development, it is very important to study the concepts for 
access to the processes of categorization and knowledge representation. The idea of “concept” has 
not yet acquired the universal definition; accordingly, modern linguistics continue to search for a 
universal definition. 

Achieving the goals for the article requires solving the tasks, such as: 

1. Identification of linguistic mechanisms for the actualization of the concept "life" in 
English texts; 

2. Identification of the universal and unique (culturally determined) markers of the 
concept “life” in attributive and predicate word agreements;  

3. Defining and identifying the existing notions of life in English-speaking consciousness; 

4. Identifying the main metaphorical models relevant to the meaning of life; 

5. Analysis of the meaning of life in lexicographical sources; 

6. Defining the appropriate phraseological units relevant to the meaning of life. 

METHODOLOGY 

The following methods are used in the article: conceptual analysis (method of linguistic 
introspection), analysis of lexical definitions, methods of description and classification, method of 
cultural-background interpretation, contextual method. 

The scientific novelty of the article emerges against the background of a cognitive interpretation 
of the concept of “life" in modern English. 
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The theoretical value of the article is determined by the fact that the study makes some 
contribution to linguistic theory, to the theory of semantic structure of speech, in particular to the 
study of the lexical meaning of a concept from a lingo-cognitive perspective. 

The main purpose of cognitive semantics is to describe the structure of a concept. Studying the 
essence of the concept at the modern stage of linguistics development is important in order to 
understand the process of categorization and knowledge representation. Until today the methods 
and procedures of the concept still more or less depends on the authors’ intuition and their 
scientific “taste”, which, of course, evokes the sense of subjectivity and chaos. The idea of “concept” 
still does not have the definition that can claim universality. 

There are markers according to which, the concept represents: 

1. the possibility of the existence of events in cognition; 

2. A unit of information structure that reflects the mental and psychological resources of 
human consciousness, as well as knowledge and experience; 

3. The "quantum" of knowledge that arises in the process of forming information about an 
object and its properties; 

4. the ability to store existing knowledge about the world; 

5. The unit through which subjective experience is transformed into categories and classes 
recognized by a particular society. 

6. The concept is the basis of a culturally determined or individual icon of the world. It can 
be thought of as the result of experiences conceived within a particular culture. 

By generalizing the mentioned markers, it is possible to formulate the following definition: A 
concept is a unit that combines the representation of the meanings by which man operates in the 
process of thinking and which reflects human knowledge and experience, the results of human 
activity and world cognition processes. 

The whole human cognitive activity (cognition) can be considered as the ability to orient in the 
human world. Cognitive activity is driven by the need to determine the similarities and differences 
of objects. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The following provisions are fundamental to the research: 

1. Any natural language reflects a specific form of perception and organization 
(conceptualization) of the world; 

2. The meanings of language are united in a specific whole system and form a collective 
philosophy; 

3. In both naive and scientific versions of the world's icon, man assimilates all the 
information through the cognitive system, through which he comprehends reality, 
acquires knowledge, forms a point of view, and plans his actions; 

4. There is no complete similarity between the discretion of the universe and the reflection 
of reality in language, although there is some correspondence between them, without 
which language would not be able to perform a communicative function; 

5. The definition of a concept continuum is possible only through the integration of coded 
data into units, texts and informants fixed in the dictionary; 
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6. The structural peculiarity and content specificity of the nominal field generated around 
the concept is determined by the status of the concept (dominant / peripheral) in the 
linguistic icon of the world constructed by the language-bearing nation; 

Exploring linguistic problems, the researcher addresses human nature, its emotional and 
mental realms, ethical and aesthetic principles, value systems, world perception and cognition. The 
spiritual experience of mankind is reflected in language. "Language is the house of existence, but in 
addition, it is also a tool of communication. 

Man is the author of an idyllic model of the universe, and that is what gives him the right to vary. 
In order to evaluate an object, a person must "spread" it in himself. 

CONCLUSION 

The idealized icon of the universe does not include all the components and parameters of the 
object. Only what is needed by man and humanity is subject to evaluation. It is evaluation that 
makes man the vector on which the world is oriented. The following principle declared in this 
vector is "the world for a man and not a man for the world." An idealized model of the universe 
integrates not only what already exists, but also what a man aspires to. The idealized model of the 
universe includes man himself.  

The actualization of meaning implies a shift from the abstract unit of the dictionary to the spoken 
subject. This shift revealed the following patterns: 

1. As a "detached form" of lexical meanings and a combination of individual forms realized 
in speech, the unit "life" is a complete cognitive structure, the specificity of which is 
revealed only by the study of a complex of means of actualization of meaning; 

2. Lexicographical sources indicate that life is a fact of existence, a period of time, living 
conditions, a biography; 

3. The concept of "life" refers to the diversity and variety of human life. The factor of 
subjective interpretation, which is related to the individuality of a person's perception 
of the world and his attitude to the world is exceptionally important. 

4. The continuum of the concept "life" is much more diverse in English-speaking culture 
than in lexicographical sources; 

5. In the consciousness of English speakers, the essence of life is determined by the place 
of residence, the living environment and the purpose of life of the person. 
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Abstract 
The article deals with the inevitability of intertextual links in political speech. Whether 

intertextuality is intentional or not, it is there in every single text, including political speech. The 
inevitability of intertextuality is not a kind of surplus or a privilege of a good memory or education, 
but an obligatory operation of the mind which necessarily complements the receivers' 
"experience of textuality". The politicians usually provide the audience with information about 
important and actual issues. They do not provide a substantive explanation, they use bits of code, 
formulae, established models, fragments of social languages, etc., that pass into the political 
speech and are redistributed within it, for there is always language before and around the text. 
The high incidence of repetition and implication of other texts suggests the politicians do not 
elaborate very much. At the same time, however, those who listen to the political speech probably 
have a sense of familiarity with the politician's issues. 

Keywords: Intertextual Links, Textuality, Political Speech, Repetition, Implication. 
Representation, Interpretation, Presuppositions. 

INTRODUCTION 

Intertextuality is one of the seven standards of textuality in text linguistics. It concerns the factors 
which make the utilization of one text dependent upon the knowledge of previously encountered 
texts. Production and reception of the text is largely dependent upon the relation that is formed 
consciously or unconsciously in the mind of the reader. Adequacy of text reception varies according 
to the education and background (past experience) of communicants. Activation of the 
accumulated knowledge in the scope of intertextuality requires deep and comprehensive 
knowledge of the relevant field, what in its turn is aimed at appropriate reception of the ideological 
elements traced in the text. Previous texts create the codes, which will serve to form ready 
meanings in the future, as no text is of certain meaning separately, any text acquires the meaning 
only in relation with other texts. Therefore, the author’s intention is considered to be thoroughly 
fulfilled, when the reader is capable to discover intertextual links with the help of above mentioned 
codes and manages to interpret them in the scope of cultural traditions and context. 

Intertextuality is a discourse in its nature and it can be regarded as the dialogue between texts. 
While interpreting a text or any other work, the receiver applies familiar cultural codes. Production 
of new ideas and events is implemented by well-perceived codes. This phenomenon is closely 
linked with the concept of cultural encyclopedia, that forms common meaning and helps the 
individuals to perceive the world. Umberto Eco’s attitude to cultural encyclopedia concept implies 
estimation of the ways that enable society members to decode meanings in the text and visual 
images according to the universally accepted and set norms. The nature of signs plays significant 
role in the process of interpretation, as perception of these very signs occurs based on what was 
previously experienced, read or seen.  

The main hypothesis of the previous research implies that in the process of comprehending and 
analyzing political speech patterns (the articles on social-cultural news, political debates, or political 
discourse in general) tracing intertextual relationships and their appropriate interpretation is of 
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paramount importance, as while producing and receiving similar texts, both producer and receiver 
should take into account specific cultural, ideological and individual aspects (elements).  

BODY 

Political speech is distinguished with the frequent usage of intertexts, explained by author’s 
intention to review current events in argumentative manner.  Repetition of previous texts enables 
the author to achieve the goal and have a maximum impact on the receiver to change their mental 
attitude or physical behavior in a certain way. We should note that the author’s intention is 
adequately perceived by the receiver only when the text considers social-cultural background of 
the reader. With the help of intertextual links and distant associations the reader can resume the 
text and determine causality with previous texts.  

The research of intertextual relationships is carried out in the scope of three dimensions (three 
axes) – time, space and modality. When analyzing political speech patterns, we find it reasonable to 
analyze the third axis – modality. We consider that the first and second axes are not relevant to the 
scope of our research, as the space axis depicts (reflects) subsequent development of events and 
time axis acquires meaning in publicist writings if there exists considerable interval between text 
production and reception and if the text is differently perceived in consideration with political, 
historical and cultural context.  

When analyzing intertextual links in political speech, it is important to identify the principles of 
common modality used by politicians and journalists in expressing their intentions, with the 
consideration of specific cultural context of the nation. Modal axis expresses subjective evaluative 
attitude of the receiver to the idea given in the text and shows how the individuals involved in the 
current political events make influence on societies and how they manipulate public opinion. The 
research practice has shown that politicians frequently use explicit intertextual links expressed by 
various types of allusion to show their positions and opinions. Such links help people involved in 
the political process, trying to change mental attitude and behavior of the target audience in the 
desirable direction, to intrude into consciousness and unconsciousness of the receiver and 
influence public opinion. 

Whether intertextuality is intentional or not, it is there in every single text. From a literary 
semiotic point of view, Riffaterre highlights the inevitability of intertextuality, not as a kind of 
surplus or a privilege of a good memory or education, but as an obligatory operation of the mind 
which necessarily complements the receivers' "experience of textuality" (Riffaterre, 1994). Culler 
agrees with Riffaterre on the inevitability of intertextuality and reports Bloom's proposition on the 
intertextual nature of text and meaning (Culler, 1976). For Bloom, any test is combination of "words 
that refer to other words" which refer to other words as well, and so on. It is impossible to think, 
write or teach without going back to the tradition, i.e., without imitating the way other people have 
thought, written or taught. 

Others go even further, equaling an intertext to a text and referring to the social reasons behind 
this concept. Porter, for instance, argues that to search texts intertextually implies "looking for 
traces"; that is, "bits and pieces of Text" which authors seize from others and then combine in order 
to invent their own texts (Porter, 2006). Intertext means more than explicit citation; intertext 
means text. No single text can escape intertext. This perspective would shift our attention from the 
author as a mere individual to the social context from where their discourse arises. Consequently, 
an author is only "a member of a team, and a participant in a community of discourse that creates 
its own collective meaning". In other words, to be an author is an endeavor to find ourselves within 
the constraints of the "discourse community" as we have to borrow the traces, signs and codes we 
inherited from that community. Our freedom is restricted to how to "encounter, learn and 
intertwine" codes and to expand our semiotic potential." 
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The significance of previous knowledge in making sense of current texts cannot be ignored. In 
fact, the more knowledgeable the receiver, the more intertextual references they are likely to 
identify while reading a text. A text is a compilation of words which are brought to life when readers 
or listeners process them with their store of information and emotions. They give a text more than 
it gives them. This is obvious in political speech when a politician, for instance, makes speech and 
then it is left for the audience to argue about the reasons, implications and intentions behind it. In 
addition, previous knowledge draws attention to the question of the level of readership. If a 
producer mainly aims for general, uneducated receivers, they need to refer to well-known texts, 
persons or events. The more educated the target audience, the more specialized or less common 
the references are likely to be. 

Bakhtin, for example, argues that when people speak they use a specific mix of discourses which 
they have appropriated in an attempt to communicate their intentions (Bakhtin, 1981). However 
they inevitably suffer interference from two sources: the word's pre-existing meaning and the alien 
intentions of a real interlocutor. Our previous knowledge is a necessity for two major reasons. First, 
it is our society and history that have initially built up the texts we encounter. Second, it is also our 
society and narratives that will be influenced by the way we process these texts in our daily life. 
These two aspects represent the two dimensions of intertextuality: reception and production of 
text. 

Intertextuality also acts as a discourse, a dialogue between texts. This suggests that subjectivity 
is created through language. In the interpretation of a text or any other work, we use the cultural 
codes that we are familiar with. In turn, new ideas and things are generated out of these previously 
internalized codes. This fits in with the notion of the cultural encyclopedia, which creates a sense of 
shared meaning through which individuals can make sense of the world. Umberto Eco's notion of 
a cultural encyclopedia refers to "how members of an interpretive community decode meanings in 
texts or images by rule-governed procedures". As such, "the very nature of signs postulates an 
active role on the part of the interpreter" because signs can only be interpreted in accordance with 
our previous experiences, readings, and viewings of works. Dr. Martin Irvine describes the cultural 
encyclopedia is always in an ongoing mode of transmission as new information and new ways of 
interpretation come into being. It contains the codes of symbolic correspondences which help 
create meaning and understanding. This cultural encyclopedia helps provide background 
knowledge and a foundation for understanding any cultural object that is read, viewed, or heard. 
Just as a person cannot learn every word in a dictionary, no one individual can learn all of the codes 
and knowledge of the cultural encyclopedia, which contains all the ways one can comprehend 
information.  

As an election nears, voters express high hopes that they will learn more when the candidates 
face each other in a debate because in the debate forum the candidates answer questions about 
their proposals and explain their positions on the issues. In fact, people watch political debates. 
Candidates in the political speech strive to distinguish themselves from their opposition, to present 
their agenda, to demonstrate their political knowledge and leadership qualities, and most 
important of all, to persuade people to vote for them.  

DISCUSSION  

The phenomenon of intertextual reference is the relation of one text, in this case the text of the 
political speech, to other texts. The four dimensions for analysis of intertextual reference that are 
important to this analysis include repetition of previously presented information, representation 
and interpretation of other people's words, mentioning another text to criticize or to reject it, and 
making presuppositions, defined as introducing information as though it were previously 
presented.  
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Politicians incorporate a high proportion of other texts, so they present very little new 
information in their political speech. Intertextual references in political speech are of different 
types: reporting current events or conversations, mentioning or explaining social programs, 
presenting agenda for change, mentioning legislation either by name or by purpose, and repeating 
prior information which includes things said by anyone.  

The intertextual references commonly occur when a politicians report other people's discourse 
and repeat a conversation that reflects his or her position on the certain issue. At the same time, the 
politicians usually add an evaluation or interpretation of the event to advance his or her argument:  

“ ...when I talk to people who work for major corporations, they tell me that they are moving assets 
out of America because it is too expensive to do business here, and I say, well, what are the reasons? 
What are the main problems you're having? And they say, "regulation and litigation".  

Since regulation and litigation reform are two of the key concepts that politician mentions over 
and over throughout the debate, she/he offers this report, which is essentially a summary of several 
conversations, as an interpretation that supports her/his position.  

Another aspect of intertextuality is to mention another text and then reject or contest it. In the 
political speech, the politicians primarily mention or explain social programs, generally to point out 
the flaws in them and imply, if not directly claim, that they can improve how these programs 
operate. In the following examples, politicians mention the welfare system several times 
throughout the speech: 

“...we have to make sure that we provide a way for these mothers to escape from welfare, raise their 
families in a dignified manner ...the government needs to reform the welfare system in this country and 
make it a bridge to the private sector, and to prosperity, and not a permanent trap.”  

“...I am not for changing Medicaid for the elderly or the nursing homes. What I am for.. saying is that 
people can be on welfare for two years, these are able-bodied, and..and people without children, for 
two years, and then they're off.”  

The politicians claim that welfare should be a bridge to prosperity, but don't say how the 
government will do it. Throughout the speech the audience hears the politicians associate welfare 
with the same words, specifically 'private sector,' 'prosperity,' and 'permanent trap' four times.  

Intertextual reference is also evident when the politicians mention their own agenda, which has 
been outlined in other speeches, written in campaign literature, and presented as press releases. 
An example of a sequence to present the agenda comes from the closing remarks, given below: 

“...I hope people in Texas understand I am for open and honest government. I hope the people in 
Texas can see that I can identify problems, but I also have concrete, solid, positive solutions for Texas' 
problems in welfare, education, and juvenile justice. I want to be your governor.” 

In these examples it is inevitable to find intertextual links, as every listener knows that three 
agenda issues, the politician mentions are welfare, education, and juvenile justice; the politician has 
mentioned them repeatedly, so this sequence offers nothing new, and serves only as a final 
reminder.  

Finally, the largest portion of intertextual material is the prior references. All of this type of 
intertextuality comes from something that has been said earlier in the debate, or has been said 
before in another situation. Nearly a third of all the intertextual tokens refer to material the 
politicians have said before in the speech. Of course, some of these references provide a sense of 
coherence, such as when the question is raised about the certain issue and the politicians repeat the 
subject while producing the speech. References of this kind, however, account for less than one 
fourth of the times they repeat information. Most of the repetitions, frequently a word for word 
repetition comes from prior material.  



  
  

318 
 

“...the question that was raised though and is consistently raised and is the one in which the public 
really has a right to know, and that is whether or not someone who puts himself forth to run the state 
of Texas with a 70 billion dollar budget, has the qualifications either in his background as a 
businessman or her background as an elected official to do that job.”  

“...the problem is we don't have any boot camps, and we don't have any detention centers because 
nothing has been done to change the juvenile justice system in the state of Texas in the past four years.  

These examples are only a few of many similar repetitions. A large percentage of each 
politician's message is made up of material from or about other texts. All of the politicians include 
some incidents of each type of reference, and refer to prior material from their own speech than 
any other type of reference.  

CONCLUSION  

This analysis suggests that intertextual reference is inevitable and a major component of 
political speech. The politicians repeat information they have provided many times before, and 
often the repetition is word for word. The politicians are indeed providing the audience with 
information about themselves and what they see as important issues. What they are not providing 
is a substantive explanation. The high incidence of repetition and implication of other texts suggests 
the politicians do not elaborate very much. At the same time, however, those who listen to the 
political speech probably have a sense of familiarity with the politician's issues. The danger is that 
familiarity with some key words, or well-worn phrases about a subject is not the same thing as 
knowing about it. If voters want to know more about the candidates' proposals, they must look to 
a source other than the political speech.  

Thus, any text, including political speech, is a new tissue of past citations. Politicians use bits of 
code, formulae, established models, fragments of social languages, etc., that pass into the text and 
are redistributed within it, for there is always language before and around the text. Intertextuality, 
the condition of any text whatsoever, cannot be reduced to a problem of sources or influences. The 
intertext is a general field of anonymous formulae whose origin can scarcely ever be located. 
Politicians usually use unconscious or automatic quotations, given without quotation marks, to be 
more persuasive and impressive.  
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Defeated Expectancy at Lexical Level 
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Abstract 
The article deals with the problem of the research on the phenomenon of defeated expectancy. 

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 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 stylistic phenomenon of defeated expectancy is based on semantic unpredictability of the 
text on different language levels, beginning with morphological and finishing with text level. It 
may also be created with the help of several stylistic devices. The paper will explain this 
phenomenon from lexical and psycholinguistic points of view. The article presents the analysis of 
different ways of creating the effect on the material of English and American literature.  

Keywords: Defeated Expectancy; Collocations; Parts of Speech; Puns; Oxymorons; Paradox. 

I. INTRODUCTION 

Domestic and foreign linguistics is characterized by an ambiguous attitude to the effect of a 
defeated expectation. Many authors have written about it, but there is no generalized character yet, 
and much of this stylistic phenomenon remains unclear. 

The effect of a defeated expectation can be defined as the effect of unpredictability - a special 
technique that is one manifestation of stylistic use of the category of setting on the reader. 

To create defeated expectations there are often used 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 
covertly. 

Arnold considers the effect of defeated expectation (within the stylistic context) as an element 
of the text, having relation to the given context the property of unpredictability, i.e. as a violation of 
linearity and continuity of speech. And speech is linear, in it as a subsequent phenomenon prepared 
by the previous. And the reader's consciousness foresees the following information. If in this 
background there appear elements of low probability (or having little predictability), then there is 
a violation of continuity and authenticity, the reader overcomes some barrier, its appearance and 
creates a stylistic effect. 

II. METHODOLOGY 

The paper aims to investigate the mechanisms creating the effect of defeated expectation on the 
lexical level. 

The research methodology is interdisciplinary.  Synthesis of anthropocentric-communicative 
and lingo-cultural approaches are implemented. 

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 on the multidimensional phenomenon of defeated expectancy requires a 
multidisciplinary approach.  
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In the paper, the effect of defeated expectancy is understood as a violation of conventionalism, 
the realization of a specific intention through violation of the established norms.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

M. Riffater has constructed the following model of the principle of defeated expectation: "In the 
speech circuit, the stimulus of stylistic effect - contrast - consists of elements of low predictability 
encoded in one or more constituents... Only this variability can explain why the same linguistic unit 
acquires, modifies, or loses its stylistic effect depending on its position" [2, p.109]. 

Based on this model, one can consider the effect of a defeated expectation as the reaction of the 
reader or listener to a departure from the rules and norms established in speech. The contrast is 
that the recipient expects to hear one but gets quite another. In this contrast, the effect of defeated 
expectation is achieved. 

The effect of defeated expectations can occur in a language at any level: 

1. morphological, 

2. phonetic, 

Z. syntagmatic (at the level of the compatibility of words), 

4. at the level of super-phrasal unity and paragraph, 

5. text. 

At the morphological level, this can be malapropism, i.e., the misuse of forms of parts of speech. 
Writers use this technique when they want to show that the character is not educated enough or is 
excited. As an illustration, the following is an example of the hero of Martin Cole's novel: “Has to be 
Vic, don't it?” Another example: An angry, irritated Elita Doolittle shouts at Mr. Keeggins in response 
to his coolness: "I am nothing to you - not so much as them slippers" angers his teacher: "those 
slippers" ( George Bernard Shaw: Pygmalion) 

In the first case, it is a grammar violation, instead of the expected form "hasn't he?" or "doesn't 
he?". The recipient reads "Don't it?", i.e., there is a complete disagreement with the grammatical 
norm. The reader encounters a barrier that must be overcome. During further reading, he has a full 
idea of the illiteracy of the interlocutor and, as time passes, he gets accustomed to his manner of 
speaking and quite understands it. The writer seeks the point: He created an inimitable, lively, and 
organic character. 

Another example of malapropism: 

In Romeo and Juliet, the nurse becomes the butt of youthful pranks. In Act 2, she comes 
searching for Romeo with a message from Juliet and in her haste mistakes ‘confidence’ for 
‘conference’: 

Nurse: if you be he, sir, I desire some confidence with you. 

Benvolio: She will indite him to some supper. 

(Romeo & Juliet, Act 2, scene 4) 

Benvolio extends the joke by adding a malapropism of his own: indite (compose) instead of 
"invite" to supper. 

At the level of the compatibility of words, the essence of the effect of defeated expectation is that 
words do not fit together. There are many examples of such phrases, including oxymoron, 
antithesis, paradox, and other stylistic methods. 

For example, the well-known word combinations "living corpse" and "hot snow" are an 
oxymoron, where two opposite words are connected in word combinations. 
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Such unusual collocations create the effect of defeated expectation and amaze the writer's 
wisdom: The reader or listener becomes accustomed to looking at the world differently, deeply, 
and thoughtfully. 

There are phrases that, in our usual form, make sense even when words are incompatible. For 
example, "terribly handsome".  In this case, we all understand that this is a very beautiful girl or 
woman. The qualitative adjective "terrible" is synonymous with the adjective "remarkable" and 
does not allow (in neutral use) the formation of a comparative degree [b, p.34]. 

Harris (2008:15) and Fontana (2008:7) indicate that oxymorons can be helpful when things 
have gone contrary to expectation, belief, desire, or assertion, or when one's position is opposite to 
another's which one is discussing. The figure then produces an ironic contrast that shows how 
something has been misunderstood or mislabeled.   

The oxymoron used by Milton in his Paradise Lost mainly expresses sharp contrast (Willis, 
2008: 2). "… as one great furnace flamed; yet from those flames.  

No light; but rather darkness visible”     

Another example: 

Good night, good night!  

Parting is such sweet sorrow, That I shall say good night till it be morrow.                                                      (Act 
II, Scene ii:201-2; Romeo and Juliet)      

 Sweet sorrow is a combination of just two opposite feelings (a feeling of both sweet and 
sorrowful) Juliet feels at the same time when parting with Romeo. Simply with these two words, 
the character's blended feeling is economically and vividly depicted. 

The use of forms of different parts of speech in unusual grammatical meanings and with unusual 
grammatical correlation infuses the old lexical meaning of the word with new meaning, creating 
the effect of a defeated expectation. It can be observed in transposition - the discrepancy between 
the traditional signifier and the situational signifier. Human memory keeps certain rules of the use 
of a word, and if these rules are violated, and a word or expression acquires a different meaning and 
meaning, for a person it becomes unexpected [7, p.19]. 

On the level of compatibility of words can be considered puns. Pun as one of the forms of 
wordplay as pointed out by Leppihalme (1997), wordplay can be based on several different 
features of the language(s) involved. These features are pronunciation, spelling, morphology, 
vocabulary, or syntax. According to its form, wordplay may be expressed in ambiguous verbal wit, 
orthographic peculiarities, sounds, and sorts of the words, in breaking the grammar policies and 
different linguistic factors. It ought to be additionally noted that context has critical significance for 
the actualization of the wordplay (pun), as its pragmatic role (humorous, satirical, sarcastic, etc.) is 
fulfilled and actualized in a specific context. It is already noted that there doesn’t exist a universal 
definition of wordplay or pun; that the difficulties created by the complexity of wordplay and its 
numerous classifications are caused by the complexity of the phenomenon and its categories and 
subcategories.   

one of the one-liner jokes is discussed as an example under the category of Lexical – Semantic 
Pun.  

(1). I like kids, but I don’t think I could eat a whole one.  

In the given example polysemous word kid creates a pun.  kid – 1. a baby; 2. a baby goat.  

(2). Where do fish learn to swim?  They learn from a school.  (Carroll, Alice’s Adventures in 
Wonderland) 
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In this example, the word school is confusing because it can mean either the place where kids go 
to learn or a group of fish. Here, uncertainty is based on a single homonym and polysemy. One has 
to have a piece of certain background knowledge to guess this witty answer or in other words, 
should know the meanings of this word (school). 

Another figure of speech to discuss is Paradox. The paradox is a figure of speech that seems to 
lead to an illogical contradiction or a situation that contradicts common sense and reasoning. 
Paradoxical statements contradict themselves while creating a rare sense of depth in language. 
There are some literary paradoxes: 

I must be cruel only to be kind (William Shakespeare, Hamlet, 1609) 

This is a literary paradox as it is a contradiction that is possible and is not wholly self-
contradictory. There are some instances in which you need to be 'cruel' in one way to be 'kind' in 
another way. It is also possible to be both cruel and kind at the same time but they are still 
contradictory. 

I'm nobody! Who are you? / Are you - Nobody - too? (Emily Dickinson, ' I'm nobody! Who are 
you?', 1891) 

This is an example of a self-contradictory logical paradox and the speaker cannot logically be 
'nobody' as they are somebody; They are also speaking to someone, whom they call 'nobody' (again 
this person must be somebody). This is quite a confusing paradox but is a good example of a logical 
paradox.  

We can obviously see that paradoxes can be very self-contradictory and they may cause the 
effect of defeated expectancy.  

IV. CONCLUSION 

First, the effect of defeated expectation is not in itself a stylistic trope or a technique. Secondly, 
the main condition for its realization is the established psychophysiological and linguistic nature of 
man. Man is used to certain things, to the correct organization of sentences, to the correct 
pronunciation of words, to the correct construction of speech. Any violation of this "correctness" 
creates the effect of a defeated expectation. Third, the greatest impact of the effect of the defeated 
expectation is achieved at the lexical level, i.e., on the violation of predictability of the event. This is 
how many literary works are built in different speech styles. 
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Analysis of The Use of Anglicism in Media Discourse 
 

 
Ekaterine  KUTALIA1 

 
Abstract 
The present article tries to overview some of the most widely spread Anglicisms in Georgian 

press and find out the reasons lying behind the preference of English terms rather than using the 
native ones. The main purpose of the paper is to demonstrate to what extent and in what ways 
speakers understand anglicisms which they constantly come across in Georgian daily newspapers.   

The corpus encompasses more than 100 articles in three newspapers, “City’, “24 Saati”, “Kviris 
Palitra” structured into five domains IT, Beauty, Sport Politics and Law.  Every category  used in 
my research covered 20  parallel  topics,  in  order  to  arrive at comprehensive summary of the 
total ratio of Anglicisms and  patterns in the types of borrowings. 

While investigating the frequency of anglicisms in Georgian press a set of questions naturally 
arises: 1). what are the most common anglicisms used in Georgia mass media? 2)how profoundly 
has English influenced the Georgian language? 3). in what semantic fields are they employed? 4). 
How does the frequency of English borrowings vary in different genres of news?  

The present article concentrates on the most prominent features of anglicisms used in 
Georgian press. Firstly, it focuses on the frequency analysis of anglicisms and secondly on their 
syntactic and semantic integration to the related linguistic system.  

Keywords: media language, Anglicism, frequency of occurrence, flow of English loan words 

INTRODUCTION 

The present article aims to discuss the flow of number of anglicisms into present-day Georgian 
newspaper for the last twenty-five years after the country achieved its independence. It is worth 
mentioning that the change of the country’s political orientation and its regular aspiration to join 
NATO and EU integration caused the use of the Russian language to be replaced by English because 
of the increase of American impact and globalization on every field of the country.  Like other 
languages, the main reason for the emergence of anglicisms in Georgian press is language contact. 
The regular emergence of anglicisms is especially evident in the Georgian media. Nowadays, there 
is virtually no Georgian newspaper article, news programme without a fair share of English 
borrowings. Both Macmillan Dictionary and Oxford Learner’s Dictionary classify Anglicisms as 
English words that are used in another languages.  

No doubt, the integration of anglicisms into present-day Georgian mass media is most dominant 
in the field of lexis. It is clear that  that the majority of directly imported anglicisms are represented 
by nouns, since people regularly borrow new concepts and things with the help of their names, and 
majority of them take the Georgian suffixal inflexion of the nominative case -i [i], which is 
considered as an universally accepted morphological marker of their adaptation into the Georgian 
language. The increasing flow of English words into Georgian confirms that the country and its 
people respond to the changing needs of communication and ways of living in general. 

The research has revealed that, like many European languages, present-day Georgian 
distinguishes three main groups of anglicisms that are differentiated from each other on the ground 
of the linguistic strategies of their borrowing:  Semantic borrowings When an English word finds 
its way into another language, mostly only one or more of its individual meanings are borrowed. 
Fir example: the same can be said about the Georgian word mexsiereba (memory),that has also 
received a new technical meaning in connection with a computer.  lexical/ direct borrowing when 
an English word is imported into Georgian press together with its form and meaning; for instance: 
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mass-media; baby-sitter, billboard; transliterated/ indirect borrowing: many linguists give their 
high priority to the use of transiletarated anglicisms into a receptor language. This group of 
transliterated anglicisms is quite numerous and most frequently used in Georgian.  

The analysis of my research covers five domains IT, Beauty, Sport, Politics and Law.  The study 
focuses on a sample of English borrowings used in Georgian Newspapers. These Anglicisms seem 
to be used for different reasons:  

1. The prestige related to English; 

2. The lack of Georgian equivalents in some cases for example college, skype, campus, 
internet, investor, skateboard, computer, laptop, processor, scanner, blogger, browser, 
site, debit,  coalition, corporation, hamburger, sandwich;  

3. The increasing impact of Anglo-American culture.  

RESEARCH METHODOLOGY 

In order to clearly envisage the use of anglicisms in Georgian press we used some traditional 
methods such as qualitative and quantitative analysis to get some data about the percentage of 
Georgian newspaper which use anglicisms; the words were collected from three different variables, 
cultural, scholarly, and general interest magazines published in Georgia. Each Anglicism was 
analyzed linguistically and comparatively. The comparative analysis included frequencies, 
percentages.  

Choosing different genres of news enabled me to investigate whether certain subject matters 
are more likely than others to have a higher percentage of English words. The following news 
genres were chosen for the research: Politics, Law, Beauty, Computer and Sport. The percentage of 
English words in articles of different kinds of sports is highly dependent on the type of sport the 
article covers. For example, an article dealing with American football is more likely to have many 
English words than an article on a sport that traditionally has been played in some parts of the 
world.  The news genre with a technology-related topic and Fashion articles on diet and fitness 
programs, medications, and other topics related to the body. Some types of words that are not 
included in the count are proper names, names of cities, and names of events (festivals, 
tournaments e.g Champions League). The reason for their omission is the fact that proper names 
and the like are hardly ever translated and tend not to have Georgian equivalents. 

RESULTS AND DISCUSSION 

After completed the linguistic analysis, I compared the frequency of anglicisms used in each 
category. When my research has been carried out, it was observed that proper names, titles, words 
related with computer and science technology are used in English with no translation. The lack of 
terms to describe new inventions, especially technical words, makes it necessary to use anglicisms.  
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The chart given above summarizes the total word count of Anglicisms with regard to article’s 
subject matter, be it SPORT, LAW, IT and BEAUTY. The section with the highest ratio of Anglicisms 
is SPORT with 30%, English borrowings in the sport section are often field-specific borrowings. 
Soccer originating in Great Britain, English terms such as Trainer, Club have been used in the realm 
of soccer for a long period. Many of the borrowings in the Soccer section do have Georgian 
equivalents, so the English borrowings continue to be used more. The second highest position is 
occupied by the domain of LAW with 29%. Based on the findings of this study, the English 
borrowing found in the domain law were mostly latin, because a high percentage of legal terms 
come from latin. As for the field IT and Beauty are comprised of 23% and 11%. The main Reasons 
for the high number of anglicisms in the Computer section are not difficult to understand. Many of 
the computer-related borrowings are domain-specific, i.e. there is no alternative to using the 
English words since there are no Georgian equivalents, and the usage of English borrowings is an 
obligatory. As the huge number of computer products and software applications coming from the 
United States, the Georgian language adopts the vast majority of new terms such as Software, E-
mail, online. 

It is also worth mentioning that in the field of Politics anglicisms are the least commonly 
detected. The domain politic has the lowest percentage (0.12%) of English words. There are a few 
clear explanations for this finding. Firstly, the Politics sections are very news-oriented and are 
generally not read for entertainment. Moreover, the articles regarding Politics often deal with 
domestic current events e.g. Georgia’ political system. When discussing internal politics, the use of 
English words is not required.  

How does the frequency of English borrowings/ anglicisms vary in different newspapers? The 
CITY clearly stands out with 47 % English words. The 24 SAATI  has the second highest percentage 
of English words 33 %. The KVIRIS PALITRA with 20% does not lie too far from the 24 SAATI. 

 

 

CONCLUSION 

Finally, it is important to remember that this study counts both words where the journalist 
deliberately chooses to use an English alternative for a word (stylistic borrowings), as well as words 
that have no Georgian equivalent. The words that have no Georgian equivalent, e.g. Internet, online, 
Jazz, are not an indication of the journalist's choice. The most important advantage of borrowing 
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loanwords in a particular language is that it enables the recipient country to be up to date with the 
economic, political, and technological developments of the world. Thus, its usages enriches the 
recipient language and brings its citizens up to date with the new advancement, innovation and 
inventions, though the large majority of citizens still expect public discourse to set norms and 
standards, which implies the use of native equivalents of Anglicisms. They support the idea that 
believe that Georgian equivalents should be  
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Conceptual and Semantic Spaces in the Thematic Dimension of Professional 

Communication 
 

Irina BAGAEVA1 
 

Abstract 
The analysis of the specifics of the teaching/learning process of English-language professional 

communication has revealed that there are no English-language professional communication 
training materials for the B2+ level which integrate the topics relevant to different content-based 
dimensions of professional communication (economics, law, business, politics, international 
relations). 

The article deals with the problem of segmenting the thematic dimension of professional 
communication. The construction of conceptual and semantic spaces is considered to be the most 
effective way of organizing a diverse and complex thematic dimension of professional 
communication. 

The similarities and differences existing between conceptual and semantic spaces, the 
pedagogical and methodological aspects of the construction of an English-language program for 
professional communication have been considered, the specifics of creating a didactic model of 
teaching professional communication, the peculiarities of processing the material according to the 
mentioned model have been analyzed in the article.  

Keywords: Professional communication; Conceptual and Semantic Spaces; Thematic 
Dimension. 

I. INTRODUCTION 

Professional communication, as one of the spheres of human intellectual activity, is the result of 
the activation of convergent tendencies in the world. These trends have manifested themselves in 
different ways, although it is still possible to single out three main reasons for the activation of the 
phenomenon of professional communication. These reasons are: 

1. The dominance of professional communication in the modern world 

There is a growing number of people who want to learn English not for their own pleasure or 
prestige, but for the effective functioning of their professional field. 

English language teaching/learning acquired the function of obtaining the required product and 
it became a subject of study not in the traditional-linguistic sense, but in the utilitarian sense. English 
has become an instrument of knowledge acquisition in the fields of technology, scientific and 
technological progress, business, politics, law and international relations. 

2. Changes in teaching methodology 

Once the need for professional communication training was identified, new ideas emerged in its 
teaching methodology. It has become clear that if the language is differentiated into different speech 
situations, it is advisable to describe the markers of these situations. The description of the 
mentioned markers determines the specifics of the content dimensions of the professional 
communication course. 

In the process of teaching/learning English, the applied aspect is becoming more and more 
important. The mentioned aspect ensures the improvement of the quality of professionalism of the 
language learner. This fact determines the relevance of training language learners in the field of 
professional communication. 
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The process of orientation in a globalized world implies involvement in the intense professional 
discourse. The process of integration of specialists in the world scientific space requires their 
involvement in the current professional discourse. In view of the above, the search for effective 
means of integrating specialists into the international English-language professional discourse is 
gaining special urgency. 

The search for these tools and the analysis of the specifics of the teaching/learning process of 
the English-language professional communication has revealed the following problem: there are 
no English language professional communication training materials for the B2+ level which 
integrate topics relevant to different thematic dimensions of professional communication 
(economics, law, business, politics, international relations). 

The following factor is to be taken into account when creating the program: "professional 
communication" is a special subject (considering its content, goals and communication strategies); 
therefore, the course of professional communication should be based on the didactic model created 
by the synthesis of communication models. 

The methodological function is responsible for selecting and developing valid methods and 
principles. The methods and principles to be applied are: 

1. A synthesis by which fragments of scientific knowledge are combined into an integral 
system; 

2. Explanatory principle which ensures the identification of important markers of the 
construct; 

3. Rationality which sets certain norms of research; 

4. Structuring knowledge that ensures the generalization and synthesis of basic scientific 
principles, concepts and methodological approaches. 

The program should be focused on: 

 The application of professional-field vocabulary and terminology; 

 The adequate perception of professional-field texts and their analytical-synthetic 
processing. 

II. RESEARCH METHODOLOGY 

The list of necessary and sufficient tasks for creating the professional English language 
communication material is as follows: 

 Analysis of textual material taking into account thematic and linguistic criteria; 

 Adequate application of the thematic criterion - implies the analysis of texts in terms of 
their thematic value for students of different specialties; 

 Adequate application of the linguistic criterion - implies the analysis of texts in terms of 
their linguistic complexity in accordance with the standards set for the B2+ level; 

 Formation of conceptual and semantic spaces; 

 Classification of texts according to conceptual and semantic spaces; 

 Construction of blocks of exercises focused on the presentation of the target language 
vocabulary; 

 Orientation on interdisciplinary teaching, which means developing the skills of the 
effective representation of the accumulated professional knowledge in English. 

Creating the English-language professional communication program involves: 
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1. Creating a didactic model of teaching professional communication; 

The use of a didactic model of professional communication training is associated with the 
development of grammatical, discourse and communicative competences. 

2. Processing the material according to the mentioned model. 

The goal should be implemented: 

1. in the pedagogical aspect. The mentioned aspect implies: 

 Activation of the basic pedagogical techniques that promote the most effective use of 
learners' professional knowledge;  

 Development of the learners’ ability to use professional-field languages in professional 
activities. 

2. in the methodological aspect. The mentioned aspect implies: 

 Determination of the methods of teaching English-language professional 
communication;  

 Development of the training materials focused on developing analytical and critical 
thinking skills. 

3. in the psychological aspect. The mentioned aspect implies the development of learners' 
intellect in the process of teaching and learning professional communication. 

III. DISCUSSION 

The program should be systemic, in other words, any object should have a multilevel 
hierarchical organization, any process and event should be treated as a set of subsets (signs, 
details). 

The task of designing this type of program is to frame certain infinity with "completeness" - to 
introduce sufficient restrictions and assumptions. 

The most important task in creating the program for professional English communication 
implies conceptual and semantic analysis of the thematic dimensions of professional 
communication. 

Conceptual analysis aims at presenting the peculiarities of the knowledge about the world. The 
essence of conceptual analysis lies in modeling conceptual space comprising the whole conceptual 
field of relationships between its elements. Conceptual analysis involves the search for concepts 
that unite around an integral sign and define the existence of that sign as a cognitive structure (Lynn, 
1984). The purpose of semantic analysis is to explain the semantic structure of the word. 

The similarities/differences between the conceptual and the semantic spaces are as follows: 

 The conceptual space consists of concepts, while the semantic space of a language is a 
part of the conceptual field, which has received expression through linguistic signs, 
meanings; 

 The conceptual space is much more voluminous than its part expressed through 
linguistic means.  

However, the study of the semantics of linguistic signs makes it possible to penetrate the 
conceptual space. Since the concept is objectivated through linguistic meanings, the concept is 
conceived through the prism of the linguistic meaning (Palmer, 1976). The connections between 
the elements of the semantic space reflect the relationships of concepts within the conceptual space. 



  
  

330 
 

The similarity of conceptual and semantic spaces implies the fact that both of them are related 
to the process of reasoning (Lakoff, 1988). The main difference between them is as follows: 
linguistic meaning, as an element of the semantic space, is linked to the linguistic sign, while the 
concept, as an element of the conceptual space, is not tied to the linguistic sign. 

IV. CONCLUSION 

The construction of conceptual and semantic spaces is one of the most effective ways of 
organizing a diverse and complex thematic dimension of professional communication. 

The most important task in creating the program for professional English communication 
implies the implementation of the conceptual and semantic analysis of different thematic 
dimensions of professional communication. 

The methods and principles to be applied in constructing the program are: synthesis – the 
integration of fragments of knowledge into an integral system; the explanatory principle ensuring 
the identification of important markers of the construct; rationality which sets certain norms of 
research; structuring knowledge providing the generalization and synthesis of basic scientific 
principles, concepts and methodological approaches. 
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Problem of Supreme Suiside in Albert Camus' Works 
 

Khatuna TSIKLAURI1 
Sofiya TARTARASHVILI2 

Abstract  
Albert Camus (1913-1960) French writer is known for the readers as wise but pretty 

controversial writer who created novels, stories, plays, philosophical and literature essays. His 
early literature creations as well as his world outlook were prepared with the characteristics of 
European philosophic traditions and literature development. 

Camus was not so called “a professional humanitarian” The way with which he reached the 
absurd was for him the struggle with everything that he thought to be irrational. Practically by the 
end of 30ies he called this unperceptive struggle “a rebellion”. Camus used to define: “to be only 
satisfied – means that you are accustomed, this means that one loses the human dignity”.   

Plenty of existentialists raised this problem including Sartre, Camus, Simon dë Bovuar… It is 
true that after Sartre and Malor Camus is one of the important representatives of French 
existentialism he was always against to be called existentialist or even the philosopher. 
Existentialist – possibly because that in the evolution of his viewpoints time by time he used to 
separate its chief statements. And philosopher because he did not have the system of philosophical 
conception.     

Keywords: European Philosophic Traditions, Literature Development, Existentialists, Albert 
Camus. 

INTRODUCTION  

Each researcher of Albert Camus suggests interesting schemes but very often controversial 
ideas appear. The research method and principles are different as well. Such controversial ideas are 
caused by Camus’ himself as he was a controversial person. Very often he negates those opinions 
that are included in his novels and essays.  

Camus constantly repeated: “I am not a philosopher. I only write about absurd feelings”. Blez 
Paskal (Blasé Pascal) is known to be predecessor of existentialism, philosophic ontology and other 
modern philosophic schools and mixed directions. Among numerous problems he distinguished 
one main problem such as: human’s desire towards immortality and infiniteness. The thing is 
“absurd thinking” that is beyond borders for Camus and reaches the art sphere. In 1945 Camus told 
the paper Nouvel Literer journalist Annin Deplesh that: “No, I am mot an existentialist… Sartre is an 
existentialist and the only book I published about this issue The Myth of Sisyphus was directed 
against existentialist philosophy”.  

Camus proves that human’s life is lack of essence and it is an absurd though he still thinks that 
suicide is not a right way out. He tries to prove that life is worthy but suicide and disappointment 
are not fair solutions. Camus paradoxically evaluates disappointment, rejection of the sole 
immortality as well as the life itself. Life needs passive passion for absurd conception and Camus 
shares it as “consumption” and “endless struggle”. 

BODY  

The Myth of Sisyphus is a small essay more human than philosophical and much more ethical, 
which includes autobiographical moments and where the author speaks about the world, history 
and life.  

The first pages of The Myth of Sisyphus like the novel The Stranger create an image of absurd:  

1) Pour toujours je serai etranger a moi-meme. 2) Etranger a moi-meme et a ce monde. 5  
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Camus explains an absurd as follows: “Absurd is an essence between the humans’ aspirations 
and real abilities. Otherwise absurd is revealed in humans attitude towards the world because the 
world is against humans goals, refuses its aims and desires” .  

From the very beginning of The Myth of Sisyphus we read: “There exists one real, serious, 
philosophical problem – suicide.” Sisyphus teaches us the highest cordiality that refuses gods and 
carries the log. This is the world without the Lord. Sisyphus is free and happy. He believes that he 
will carry the log and in his trust there still exists something human because he does not loose his 
faith. “Il faut imaginer Siziphe heureux” . 

The issues of the sin, crime and confession do not exist for the author. He does not recognize 
humans’ crime, on the contrary according to him human does not have sins towards humans but 
the God is in charge of it because he made a man for suffering and death.  

According to Camus’ essay Sisyphus, famous for his courageous character, is a well-known 
worker from an old legend. The unfair God made him to suffer. He deliberately started a rebellion 
against gods and chose his destiny by himself.  

According to Greek myth he was sentenced to vain labor. Sisyphus even launched against the 
God of death Thanatos. He captured him and there were not the cases of death for a certain period 
of time. Sisyphus does not want to be paroled. He does not hate his executors and he is not able to 
change his fate. He altered his suffering labor as a proof of disobeyed sole. His suffering is his victory. 
With this verdict Camus reaches a tragic optimism. Human is an only person that acknowledges its 
immortality factor, wants to realize all his needs that would justify his life and death.  

Camus did not finish The Myth of Sisyphus on the base of realizing absurd. It is the quest of life: 
he wrote Plague in which he included totally new possibilities. At the same time it is the realization 
and implementation of those points in life that are shown in The Myth of Sisyphus. This small novel 
is one of the sharp illustrations of Camus works.  

Camus followed radical existentialism, criticized Sartre and pored that he was non-accordance 
philosopher who tried to hide “human’s absurd condition in the world”. Camus himself both shared 
and rejected existential philosophy. Thus he has controversial evaluations.   

During studying philosophy in Oran he was influenced by his tutor that liked Schopenhauer’s 
philosophy and his relation towards philosopher Jean Grenier played an important role in 
establishing his philosophy viewpoints. Camus entirely studied Blez Paskal, Kierkegaard and 
Fridrich Nietzsche’s works.  

“I let myself to call existentialists’ condition philosophic suicide. This is the definition of the 
process in which an essence rejects itself and has attendance to be altered as it used to reject in the 
beginning”. – The definition of the way existentialists used to follow. Every now and then they 
repeated the term absurd and with this they meant the absurdity of the world.  

Existentialists declared themselves as atheists. They rejected the God but “this rejection was the 
God” they adored. To be more precise “the God exists only as the rejection in the human’s mind”. 

“Absurd is the metaphysic condition of a human, but it does not take a man to the God”. Although 
besides the fact that Camus wants to be separated from existentialism, his explanation of suicide 
still frames him in the clasps of existentialism. Camus words clearly show his opinions; according 
to him an absurd philosophy does not exist, it is invented by existentialists.  

Immoralists are related with the moralists only with a sense of crime, a desire of justifying 
themselves but different from them absurd man has nothing for justifying himself: “I am coming 
from their innocence principles”. And here he mentions Ivane Karamazov and his words 
“everything is permitted” and he concludes “his absurdity is revealed in this”. 
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Absurd does not free him but on the contrary locks him. This means that a seed of morality still 
exists in his works and it is revealed in his novel The Stranger.  

“Today mother died, or perhaps yesterday, I do not remember”. (“Ajourd’hui maman est morte. 
Ou peut-ertre hier, je ne sais pas”). Camus starts his novel with these words about a man who 
accidentally commits a crime and unfair judge sentences him.  

Three appointments with the death define the book’s structure. It consists of three parts – I novel 
(part I, chapter V), its middle part (part I, chapter VI), and ending (part II, chapter V).  

Each of the parts is defined by death theme. (Mrs. Meursault, Arab, and Meursault himself) – it 
begins with the mothers death and finishes with the sons death. The novel’s central event is Arab’s 
death. Here the death is the starting point. It unites the both parts of the text and is a leading topic.  

As Camus used to write in 1942 he wanted his characters to approach the major problem with 
the natural way. This problem is an absurd, its discovery and lifestyle that absurd dictates and 
defines Meursault’s life.  

Meursault is sick with century illness. This is the sense of absurd – far from philosophy; as if it 
admits the message from The Myth of Sisyphus.  Like Caligula and Patris he follows the absurd and 
concludes the same: “rebellion,” “freedom” and “passion.” Rebellion against false, freedom from 
fixed rules and passionate love. Though Meursault’s absurd man is calm and kind. According to 
Camus Dairies The Stranger’s creation history has a simple development. 

This theme first appeared in the manuscripts in 1937. This is a novel about a man who doe not 
want to be justified and prefers the imagination that people created about him. He dies but at the 
same time he is satisfied because he is sure in his truth. The word truth is written in the very first 
manuscript.   

According to Camus the hero hides a truth but which truth? He is a stranger and the title of the 
novel says the same. Thus this circumstance made the critics on the one side to see totally different 
characters such as either witness or racist, Christ, Dandy, homosexuals, people’s child, or the 
follower of the absurd philosophy in Meursault. On the other side in the critical literature dominates 
the opinion as if Meursault revealed all the feeling of Camus’ generation. This opinion is exactly the 
most important. 

Camus chose the mythological viewpoint of the truth. The Stranger is neither reality nor fantasy 
for him. “Here I consider the myth,” he used to write. The Stranger is a complicated novel, where 
Camus tries to give a mythical covering to its main character.  

When Albert Camus novel The Stranger was published French criticism immediately recognized 
it as the important book. For example on July 11, 1942 critic Marsel Arlan published an article “Un 
ecriavain qui viet –Albert Camus” in the magazine Komedio.  

During being in Oran Camus was told that his novel was evaluated as immoral or amoral and he 
wrote in his dairy: “in The Stranger they wanted to see new type of amoral person, it is not true; 
moral has nothing in common with it as here we have the world of the court trial, modern ulcer. 
Meursault is not on the side of the judges,’ the social law, conditionality. He exists as a stone, wind 
or sea under the sun and they never deceive. If we discuss the book according to this point of view 
then we can find the honesty and moral in it that is simultaneously ironical as well as tragic”. 

Perhaps we should try to find secret of Meursault’s indifference and strangeness. But Camus 
says nothing about it until the culmination scene when Meursault get furious with the chaplain’s 
demagogy and tells him: “I was carrying the truth so well that I appeared in its hands.” 

So Meursault is exactly that incomparable, irrational hero which Dostoevsky called “indifference 
towards the highest idea of human life.” The secret of the indifference is expressed in the 
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conclusions that Meursault found when he understood the absurdity of the life. He just wants 
staying alive, to feel himself here, on the earth today, to live in the “permanent reality”. The same 
way as Camus was thinking the Idiot, prince Mishkin was living.    

Camus makes the character not to find out the meaning of the conditionality on which the 
society is based, to forget the laws as if they were not existed at all.  

From the very beginning of the novel we can see that Meursault’s mind is surrounded with the 
ambiguity and we can feel that the character is either half-asleep or mentally undeveloped, as if the 
author tries to hide himself behind the main character.  

It is true that only once at the end of the final chapter we can find the word “absurd”, but the 
reader even from the very first paragraphs appears in the absurd atmosphere and is staying there 
until the final scene.   

Sensitive Meursault discusses the meaning of the life without thinking as the person of absurd. 
Camus is coming closer to the idea of existentialism. We can find such phrases in his dairy: “feeling 
yourself unprotected – means the inability of attacking”.    

But the author’s aim in The Stranger was to turn “naked” character to the society. Camus could 
perfectly understand that the hero would face the difficulties during implementing his blame life-
experience instinct. He would commit something that the society evaluates as a crime. But 
Meursault as the carrier of the “negative truth” is very valuable for the author. That is why the 
murder of Arab is presented as the “disinterested action” in the novel. 

Irresponsible deny of the hero, when he tries to pretend as if he regrets what he has committed. 
From the very beginning he is acting as abnormal man but then he irritates the clerks. He is trying 
to protect himself from the false and does not try to get rid of it.  

During one questioning Meursault’s investigator tries to awake his belief towards the God in the 
“criminal,” to assure him that he is “hopeless,” but time by time it is becoming clear that the accused 
is clever, “he is able to answer”, “he can understand the meaning of the words”.  

The defense attorney could recognize Meursault’s personality and he even found the definition 
– “Devil”. 

 Since that time the elaborated court machine has been working nonstop. Meursault appeared 
in the hands of those people who were thinking that the committed murder was not occasional but 
the inevitable result of his whole life, his “strangeness”. 

The justice ritual has an absurd sign. The associated judges were examining Meursault, 
everyone is looking at the accused but for Meursault “they are not different from each other”. Thus 
exactly this absurd scene performance is the comedy of the court: they are regarding the character’s 
strangeness as crime.  Meursault does not have social personality as a result of his past life the 
judges are trying to create criminal from Meurasault. 

The court tenseness during Meursault’s trial is ambiguous, with undistinguished feeling of 
guiltiness that is in every person’s character, which means the human being is always trying to 
justify himself: “each of us are even slightly guilty in something,” said Meurasault. 

We should single out one point of Camus write style; he does not describe the appearance of the 
protagonist Meurasault or the secondary characters, as well as the environment in which they are 
acting.  

Meurasault was extremely single person who did not have the future. He is not interested in 
talking with the God, chaplain he just does not have enough time for it. Meurasault is not hopeless 
any more and beliefs in earth. Nothing exists beyond the borders for him. Meurasault is sure that 
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he is still alive but at the same time he is sure that he will die soon. It seems that the hero lives in the 
captivity of the truth, on the background of which the chaplain’s belief is meaningless.  

Absurdity is dominating in the life, nobody is guilty for anything or everybody is guilty in 
everything. Meurasault has nothing except this unbearable truth. He is the part of the world. 
Sisyphus to whom the absurd and happiness “are two indivisible children of same earth” is also 
happy for Camus.  

The lonely prisoner directly, stubbornly walking to the death still stays as the devoted to the 
psychology of justice. “The feeling of absurd” make the murder as unimportant fact thus as the 
probable crime. 

If we do not belief in anything, if we do not have any idea, then we are allowed to do everything 
and it does not have meaning. There does not exist “yes” or “no,” the killer is neither criminal nor 
right, “you can light on the crematorium fire, try to treat leprous, crime or charity all these are 
simply occasions.” Camus is faithful to the psychology of truth. It is becoming clear that now 
Meurasault is dreaming of going far away from people’s world, and “to shut the door”. The last word 
of the novel is still the hatred.  

Why did Meurasault need spectators’ hatred? Because to get rid of loneliness in that only place 
which is distinguished for him – on the square at the day of the death penalty. Camus remembered 
Dostoevsky’s words about the torture of a person under death penalty – “even the Christ was 
talking about the torture and horrible fact.” “You should not treat a man so”.  

Some times later in 1950s Camus describes his novel as a history of a man, who has no idea 
about the heroism, he agrees to die for truth: it is written in gospel that people were greeting the 
Christ going to crucifixion with the hatred yelling and Camus often uses this scene in his essays and 
prose. And in The Stranger Meurasault wants the spectators’ hatred, for the “complete death”.  

Camus tried to defense a person in The Stranger. He freed the hero from falsification. We should 
remember that for Camus the freedom is “right – not to tell lies.” Accordingly he tries to express the 
feeling of absurd as he created the typical environment of the époque of disappointment.  

Camus’ The Stranger was published in 1942. It was widely spread novel. Jean-Paul Sartre gave 
the high evaluation to The Stranger and compared it to philosophical novels by Walter. 

The fear causes the death but the person’s independence is revealed in fear. Sartre used to 
mention: “by describing fear existentialist states that the coward is responsible for his fear. Thus 
the responsibility is coming out from the freedom.  

The human being is sentenced to freedom and with its independence he quests himself. The 
thesis The Absurd Man about the absolute freedom takes us to the rejection of the public norms. 
Camus does not want to follow the logic and even in the absurd he is seeking the measures of the 
moral freedom restriction. Absurd does not liberate but restricts. To allow everything does not 
mean that nothing is forbidden. 

This play gives us the clear imagination about the author’s esthetic attitude as well as about his 
viewpoint, his artistic method thus it is easier for us to understand Camus. The author makes the 
right sign: “I am not afraid to call my works the essays and novels about absurd; this is negative and 
the period that is hard to overcome and that will distinguish all the rest”.  

In 1937 there appeared the first note “about Caligula”: “if you gain the power, if you like life, you 
have heart then you will see how the monster or the angel will cut out it from your body”.  

Dostoevsky wrote in The Writer’s Dairy if trust of immorality is so essential for the human being 
and he commits suicide without it thus this belief is normal condition of a human. Therefore if it is 
this way then immortality really exists. 



  
  

336 
 

It is widely spread that till Camus R. Rolan tried to create Caligula’s character in one of his essays 
but it did not have influence on Camus’ Caligula. Both of the plays are focused on the central idea 
that manipulates the main character – this is the power of death that shadows the essence of life. 
Camus wanted his play to have the general importance that would exceed the époque borders that 
is described in the Twelve Caesars’ life and Camus discovered this by the assistance of the professor 
Jean Grenier.  

He uses Svetonius, the author of the Twelve Caesars, by his way. Here Caligula is not only sick, 
unreasonable and crazy but – Nietzsche – barbarous, for whom the God died and he proves the 
poverty of a super man.  

Monterlan is amazed with neurasthenic king eccentric character that is both angel and savage. 
Camsu deliberately avoids anachronism. He tries to transfer the tragedy on the stage that will be 
adequate of epoch.  In the center of the tragedy appears emperor’s metaphysical rebellion that 
coincides with Dostoevsky’s characters, which according to Camus are most modern. But according 
to Dostoevsky life is worthy if the God exists.  

In November 1939 Camus was 26. The World War II was in progress in Europe but for many 
French people this was a strange war and Camus imagined it as the absurd event that led us to 
death.  

Controversial movement appeared in France, occupied by Hitler. Its active members were 
Sartre and Camus. They did not believe in the God. But time passed and they became the witnesses 
and then participants of the tragedy in which “million Caligulas” killed people and collapsed the 
world. Camus and Sartre established a new “order” in Europe compared with which both 
Nietzsche’s revaluation of the values and Caligula became alike innocent babies.  

France as well as the whole Europe was facing the danger. This was an epoch, a national 
catastrophe that influenced a certain wise man and they accelerate awakening.  

When the Caligula was first performed in 1945, in France, the public identified him with Hitler. 
Caligula consist 4 acts. The first act is separated from the rest with three years and this allows us 
the play to be better performed.  

The tragedy actions, characters and key points are developing expressionally. The action takes 
place in 38 AD. The spiritual defeat of the young Roman emperor Caligula is sudden and the main 
reason is his fall is meeting with the death. Standing in front of his dead sister and beloved Rozila 
Caligula discovers a genuine truth. “People die and they are unhappy.” They are dieing and they find 
out that it is impossible to establish justice in the world.  

Caligula refused to escape from genuineness and to hide behind illusions. Human beings attitude 
towards death is metaphysical, mysterious and inevitable. The fears of death, mysterious 
experience and human weakness are the components of Camus’ works. The death dominates over 
the life thus life become pointless. The beautiful world is just glimpse.   

If the person is unapproachable, absolute and infinite this means that human is absolutely 
unlimited and free. Thus the absolute freedom in its case means the rejection of others rights and 
domination over them.  

In the beginning of the play the main character does not appear. By the end of second act 
everything becomes clear – Caligula returns. Now the epoch, place of action and characters are on 
the stage. Camus used to say about Caligula: “This was a tragedy of wisdom.” (“tragedie de 
l’inteligence”). 

The author tries to show the complex picture of reality but he discovers that the reality is 
ambiguous and creates illusion. 
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Caligula trusts himself. During the whole play the main characteristics of Caligula are: cruelty, 
nihilism, hatred towards values, life, feelings and the God. 

This is the logical philosophy of suicide and this reveals the existential points in Camus literature. 
The character fights against himself, with his weakness and wants to change the world, which is 
lack of supreme mind. Life is false. People try not to recognize absurd, the God, and immortal 
traditions, rituals as well and they behave as they love their close persons.  

But in reality they are lacking immortal prospects. They are indifferent to each other. The author 
thinks that the essence of life is in solving death problem. Caligula is extremely powerful and tries 
to use his power for conquer the world. “I am not crazy but on the contrary I have never been such 
clever.” He refuses to obey his destiny, he wants to create a new trial and he even does not bother 
himself to explain why he sentences this or that person.  

“Now and forever my freedom is endless” and he adds “the freedom can be gained on the 
expense of others, unfortunately it is the reality.” Why did Caligula need all this flattery? Because to 
establish false and unreasonable steps in the world.  

Emperor’s freedom is unlimited. Caligula regards that to be free means to kill. He humiliates 
mocks people and concludes: “this is the happiness.”  In Caligula Camus acts the same way as in 
Dostoevsky’s novels with – the idea. Courageous Carea, who used to be Caligulas best frined now 
confronts the emperor. Carea has different ideas about human beings. He hates when a strange idea 
comes true in a very short period of time “like a lunge in the breast”.  

Camus thinks much about Dostoevsky’s response towards his supreme suicide. The author 
analyzed Dostoevsky’s supreme idea and expressed it in the play with the character of Carea. 

Carea knows that Caligula rejects human being and the world as well. He understands that we 
should not barrier the world but on the contrary we must take care of it if we want to live there. 
Though in the drama Carea’s truth is suspicious. In the struggle he is not able to overcome Caligula’s 
crazy ideas but at the same time he dreams to kill him.  This murder is a symbol of Carea’s freedom 
from evil.   

In 1939 manuscript Caligula’s Competitor is paradoxical. He shares the “passion” of his former 
student but he is afraid of its realization. Because this passion threatens his “individual security.” 
The play was staged in 1945.  

CONCLUSION  

In the beginning French critics envisioned Carea as a prototype against totalitarianism. Those 
persons that are fighting for their happiness are always against Caligula. It is impossible for the 
emperor to stay in former “frames” because he acknowledged his own and public limitations. 
Caligula as the member of utopian world is alone with himself and from this stage begins his 
spiritual loneliness. But this is not his topic. “And what is the loneliness? Isolation from the poets 
and disabled people? Nobody leaves abandoned person alone. People feel each other. Every 
meeting in every person awakes new personality. My freedom failed, say Caligula in the final act.  

In 1958 in the introductions of the plays published by American publication Camus used to 
write: “Caligula, this is the story of supreme, self killer, who is extremely tragic. Caligula is ready to 
die when he understands that nobody can survive alone and it is impossible to be free against other 
people. The freedom directed against people will always fail”.  

“If Caligula’s truth is in his rebellion – his mistake is in rejecting people, it is impossible to destroy 
and abandon everything without destroying yourself,” wrote Camus in 1958. This stupid play is 
performed to prove that the truth of the world is that “it is not.” There exists neither evilness nor 
kindness. Everybody should do the thing they like.  



  
  

338 
 

Caligula is the History of Supreme Suicide. Caligula is the killer not by the nature but by 
philosophic principles. He is paradoxical, he thinks that he is right but in fact he is wrong.  

Fear and death – according to the existential philosophy this is the definition of human life. 
Caligula cannot understand that it is impossible to destroy everything without self distrainment. It 
is the most tragic, cruelest truth. Emperor is demanding impossible thing. He tries to establish 
abnormal freedom but he fails.  
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Effective Intercultural Verbal Communication – Laws and Competences 
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Abstract  
The goal of communication research is to clarify and formulate its laws determined by the 

characteristics and specifics of communication.  
The article deals with the problem of laws and competences determining effectiveness of 

verbal communication. The specificity of some essential components of communicative 
competence has been analysed.  

The author tried to answer the following questions: 
1. How to deal with the mismatch between the speaker’s intention and the hearer’s 

interpretation? 
2. How to handle the difference in the repertoires of interactants’ “mental models”? 
3. How to manage the difference in the sociolinguistic rules of interaction? 
4. How to get rid of the glitches in verbal communication? 
5. How to re-establish the lost coherence and cohesion of verbal communication? 

The answers to the mentioned questions provide the answer to one of the most important 
questions: Is the expression acceptable given the context in which it is used or perceived, or is this 
form appropriate (and if so, to what extent)? 

Keywords: Laws of communication, Communicative act, Communicative competence, 
Intercultural verbal communication. 

INTRODUCTION  

Society is a form of communication through which experiences are described, modified or 
exchanged. Society is not just a network of political or economic relations - it is a process of 
communication and learning. As this process begins in our minds and we convey its consequences 
to others, we become dependent on certain models of communication. We can change these 
models when they are inadequate for the current situation. Human life is a modification of these 
models. 

All the main components and stages of the effective verbal communication process are 
characterized by a stable-invariant sequence. Due to feedback and correction, this sequence is 
"circular". 

The principle of "circle" is important both architecturally and psychologically: it ensures the 
outcome of communication, through which the effectiveness of communication is controlled. The 
"circle" implies the repetition of the entire communication cycle at its first ineffective realization. 

The laws of communication are objective - they are realized in our thought and actions, so it is 
impossible to discover and formulate them without considering the connection between the 
objective and the subjective factors. The laws of communication explain objectively existing 
communication requirements, interests and actions of people. 

The laws of communication express the general nature of the exchange of information and 
reflect the interrelationships occurring in society. Disruption of communication connections 
inevitably leads to disorganization of any system. 

The exchange of information in society is possible only if certain conditions are met. Their non-
fulfilment makes communication impossible. Necessary, solid, recurrent conditions under which 

                                                             
1 Professor, The University of Georgia, e-mail: maia_chkheidze@yahoo.com 
2 BA student, The University of Georgia, e-mail: l.axlouri@gmail.com 



  
  

340 
 

information is exchanged give them the status of communication laws. These conditions include 
the following: 

1. Any communication is an interaction, characterized by the exchange of different types 
of information, and therefore it is necessary to have at least two parties - participants in 
the process of exchange of information; 

2. Any communication, as an informational interaction, is based on the principle of 
feedback, which appears to be a necessary condition for the implementation of a 
communicative act. Feedback is an indicator of the quality of message perception 
(Canale, 1984); 

3. Every communication is characterized by signs (signals). At the core of the study of 
communication is the study of the signs used in its process, as well as the study of the 
rules that these signs and their users obey. Signs refer to certain information used in 
human relations. 

RESEARCH METHODOLOGY  

In order to identify the factors determining the effectiveness of intercultural verbal 
communication, analysis of the texts has been conducted. Existence/non-existence of the following 
competences has been observed: 

1. Grammatical competence is limited to mastering a language code. This includes 
language features such as language vocabulary, word production, sentence formation, 
pronunciation, spelling, and linguistic semantics; 

2. Sociolinguistic competence - determines the acceptability and understanding of this or 
that expression. This implies compliance with the sociolinguistic context - with factors 
such as: participant status, interaction norms and conditions; 

3. Discourse competence - involves the combination of grammatical forms and meanings, 
taking into account the specifics of a particular functional language. The unity of the text 
is achieved through cohesion and coherence; 

4. Communicative competence - refers to the knowledge and skills of the subject, which 
allows him / her to use the whole semiotic system that is available to him/her as a 
member of the sociocultural community. The notion of communicative competence 
encompasses everything a speaker needs to know in order to communicate successfully 
in a culturally determined context (Hymes, 1972).  

DISCUSSION 

Different languages segment amorphous mass of human thought in different ways. The 
language is not a nomenclature - a simple list of things. Different languages describe and segment 
the reality in different ways. No language follows the universal scheme for the simple reason that 
such universal scheme is non-existent.  

Each language represents a particular system of classification of the reality and therefore the 
number of the systems of classification equals to the number of existing languages. Despite the fact 
that the similarity between these systems of classification is evident, the difference between them 
is also observable. Therefore, different systems of classification represented in different languages 
can be interpreted as different versions of the universal system, being the integral composed of 
differentials (Taylor, 1988).  

Cognitive (mental) context denotes the cognitive representation of the interaction between 
mental concepts or cognitive categories. This type of cognitive representation - context, moulded in 
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the process of human interaction with the real world, immediately comes into contact with the 
knowledge of the individual, stored in the long-term memory. 

Cognitive context is a product of the individual’s activity implying the constant interaction 
between perceptual and cognitive, cognitive and affective, verbal and nonverbal, continual and 
discrete aspects of the individual’s life.  

While viewing others with preconception and making assumptions about them based on 
differentials (nationality, gender, age, social class, level of education, occupation, sexual orientation, 
appearance, etc.), we put them (others) in a certain category. 

Instead of viewing another individual as unique, we ignore his individual markers and condense 
our view of him to a simplified image. 

Thus, stereotypes stem from the consensus among one group members to put the other group 
members in a certain category and make the results of categorization arbitrary. 

Stereotypes emerge when we are confronted with something or someone new or unfamiliar. 
The process of reacting and adapting to new objects, situations and people is really overwhelming. 

How to create cultural synergy in intercultural business communication between people from 
different cultures?  

How to create common ground for the people with enormous differences in beliefs, life styles, 
economic resources and religions? 

How to develop dynamic and universal patterns of perception, values and behaviours 
acceptable for heterogeneous groups of people?  

The values of peace, freedom, social progress, equal rights and human dignity are universal 
values. Unfortunately, millions of people in the world today are still far from enjoying these rights 
in practice and this very fact makes their desire for freedom, progress and equality stronger. The 
only way to live in a shared ever-widening world is to focus on the shared values. Let’s create the 
world where each unique society fits into the joint development of the world of the universal 
values!  

What does it mean to live in the world of the universal values? – It means to live in the world 
where differences offer many rewards and opportunities. The essential advantage of living in such 
a world is being the part of the integrity free from stereotypes, prejudices, neophobia, racism, 
ethnocentrism, and other “isms”. 

But, is it possible to create the world of the universal values? – Yes, it’s absolutely possible by 
recognizing the existence of any difference and by hiding difference under similarity. By doing this 
we can create the world of the universal values shared by all humanity. 

It’s evident that differences in the interactants’ language and culture are accountable for the 
occurrence of communication problems (Savignon, 1983). There are some questions to be 
answered: 

1. How to avoid the disruption of communication caused by misunderstanding and 
misinterpretation? 

The only answer to the above-mentioned questions sounds the following way: 
miscommunication is improvable by considering: 

2. Setting and scene - the environment refers to the physical condition (place, time) in 
which the act of communication takes place. The scene is a more psychological 
environment, or "cultural definition" of the scene. Different psychological atmospheres 
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can be created in the same physical environment, for example serious or humorous, 
which determines the use of language forms appropriate to the situation; 

3. Participants - addressee and audience; 

4. Ends - includes goals and outcomes. We can talk in the same environment and with the 
same audience for different purposes, for example, to entertain the audience, to provide 
interesting information to them etc. In addition, the speaker and the listener/listeners 
can be involved in the communication process for completely different purposes. On the 
other hand, the result can also be divided into probable and unforeseen consequences; 

5. Act sequence - refers to the form and structural organization of the speech act.; 

6. Key - the manner in which the speech act is performed; 

7. Instrumentalities - tools that refer to the channels and forms of speech. It involves the 
use of different speech styles; 

8. Norms - refer to the social conditions that dominate a given speech situation and 
determine the actions and reactions of its participants. By considering the norms the 
listeners' expectations for a specific speech act are formed; 

9. Genre - the type of speech act (Hymes, 1972). 

CONCLUSION 

Each communicative act is carried out within certain spatial and temporal coordinates, so the 
basic categories of communication theory include the categories of communicative space and 
communicative time. 

All communication interactions are realized in the communication space; however, the 
communication space should not be understood as a kind of field where interactions take place. 
Communication space is not a private dimension, on the contrary, it exists insofar as 
communicative interactions take place. It arises there and then when communicative connections 
arise. Communication space can therefore be defined as a system of communication connections 
originating between different communication agents. 

Diversity of the fallacies of intercultural business communication reflects the diversity of human 
psychology. Our interest is focused on the interpretation and semantic barriers to intercultural 
business communication.   

It is about the communicant’s ability to contextualize the expression correctly. Correct 
contextualize of the expression implies an adequate knowledge of the connections between the 
specific features of the context and the linguistic forms. Universal logical principles and general 
conditions of acceptability can be combined here. 
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Phenomenon of Polysemy in Professional Discourse 
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Abstract 
This article deals with a linguistic analysis of some polysemantic words in professional 

discourse. 
The aim of this research is to analyze and identify the main problems related to the translation 

of 
English polysemantic terms in the professional discourse. 
The main goal of this paper is achieved through the study of the following tasks: 
1. Studying thoroughly the polysemantic words in professional discourse; 
2. Providing some interesting examples to polysemy in the English Language, concerning to 

some parts of human body. 
3. To analyze polysemy under synchronical and diachronical approaches in order to let the 

learners to comprehend it.  
The findings of this study revealed that mainly conceptual source domains 
parts of human body used as polysmentic words with the greatest frequency in professional 

discourse. 
In comparison to other field such as politics and law, Business English is distinguished by the 

frequency of polysemous terms due to its linguistic peculiarities. 
Keywords:   professional discourse, frequency of polysemy, terminological system 

INTRODUCTION  

The research paper is devoted to the phenomenon of polysemy. Most English words are 
polysemantic. A well-developed polysemy cannot be considered as a drawback but a great 
advantage in any language. 

 The complicated process of the development of polysemantic words covers both the 
emergence of new meanings and the loss of old ones.  

  The wealth of expressive resources of a language mainly depends on the degree to which 
polysemy has developed in the language.  

   According to the research Polysemy was first used as a term by M. Breal in 1887 and was 
popularized. “Polysemy” was derived from the Greek word “poly” (many) and “sema” (meaning). 

   The term “polysemy” is used to express the existence of several meanings in the same word 
based on the primary meaning. This means that, while keeping its basic meaning, the word may 
have several additional meanings. In addition to the basic meaning of the word, the use of additional 
meanings is particularly important for the development of the language. When the word is 
polysemantic, one meaning is basic while the other meanings are additional. 

It’s clear that the polysemy of words is related to the internal development of language. 

One of the most important ‘drawbacks’ of polysemantic words in professional discourse is that 
sometimes some words are  misunderstood  and lead to misunderstandings and double meanings.  

  Based on empirical research we analyzed some polysmantic terms in business/ legal and 
medical discourse.  
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                                                                   Business English  

1. Capital   

E.g.. This company is ready to attract foreign capital                  (Business English)    

                Capital- Refers to the sum of financial assets that are required to produce goods or 
services 

E.g. what is the capital of this country?                                       (Business English)    

                Capital‐ the city or town that functions as the seat of government  

2. Competition  

      E.g. This Company reduced prices due to competition among suppliers.   (Business English)    

      Competition‐ rivalry between companies selling similar products and services with the goal 
of achieving profit; 

      E.g.   Which Company failed to be the winner in the competition?                  (Business English)    

               Competition- the person or organization over whom one is attempting to establish one's 
supremacy or superiority;  

3. Bank     

E.g. I paid the money straight into the nearest bank.             (Business English)    

                              Bank‐ that provides financial services 

E.g.   He broke my bank by accident                                           (Business English)    

                     bank is a small container shaped like a pig, to put coins. 

E.g. The witness approached to the bank.                                     (legal English) 

                   Bank – the chair of the judge 

4.   Credit 

E.g.    He has got unlimited credit                                           (Business English)    

                       Credit - The ability of a customer to obtain goods or services before payment 

 

E.g.  A director gave them credit for a job well done! 

                    Credit- Recognition or approval for an act, ability, or quality: 

                                                                     5. Contract     

E.g.   He contracted a debt of $3,300                             (Business English) 

Contract    - Become liable to pay (a debt). 

E.g.  Country’s economy has contracted by 10 percent.      (Business English) 

                                        Contract- reduce 

E.g. The local authority will contract with foreign agencies to ensure services                                    
(LegalEnglish)      
                       Contract    - enter into a formal and legally binding agreement. 

E.g. e.g Prime Minister was contracted with corona virus.  (Medical English) 

                                           Contract    - Develop (a disease or infectious agent)      

Medical English  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/container
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/put
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1. Sole  

E.g.    The soles of her feet were hurt                     (Medical English) 

             Sole- the bottom surface of foot  

E.g. He is the sole survival of the air crush 

          Sole‐the only one 

2. Swell  

E.g. He was diagnosed swell by mistake                        (Medical English) 

      Swell- abnormal growth of tissue causing tumor      

E.g. Her wrist started to swell                                           (Medical English) 

            Swell- to become larger                                                 

3. Remedy 

E.g.  I am against home remedy for treating illness.         (Medical English) 

                Remedy- to cure unserious illness                                   

E.g. This project is remedy for eliminating discrimination 

               Remedy- to deal with the problem  

4. Plaster 

E.g. Doctor used plaster to fix her broken legs.                      ( medical English) 

              Plaster-  hard material used for fixing the body . 

E.g. apply a medical plaster to the wounded part of the body   ( medical English)  

             Plaster-  thin material to cover the wound   

5. Prescribe 

E.g. Can you prescribe something strong for relieving my pain?             ( medical English) 

               Prescribe- medicine a sick person should get                     

E.g.  Can you tell me what punishment the law prescribes for such crime? ( legal English) 

             Prescribe-  to announce  officially what should be done in a particular occasion   

6. Nurse 

E.g. The nurse was responsible for giving the injection                         ( medical English) 

               Nurse- someone who is looking after ill people usually in a hospital                  

E.g. This company has a vacancy for a male nurse.  

                Nurse- a person looking after a child  

7. Treat 

E.g. she has been treating for five years at this hospital.                       ( medical English) 

              Treat- to cure an illness by using hospital care   

   E.g.    she had been brutally treated 

             Treat-  behave towards or deal with in a certain way. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/medicine
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sick
https://www.ldoceonline.com/dictionary/hospital
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cure
https://www.ldoceonline.com/dictionary/illness
https://www.ldoceonline.com/dictionary/hospital
https://www.ldoceonline.com/dictionary/care
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Legal English 

Nail 

E.g. It took police several years to nail the guy who robbed my neighbor. (legal English)   

           Nail- to catch someone as they are guilty    

E.g. she finally nailed her dream book. 

              Nail - you succeed in getting it  

E.g. At first she thought that song might be too difficult for her, but finally she nailed it! 

           Nail- to do something perfectly, while singing or performing 

2.  Sentence 

E.g. Unfortunately, she has received   a five year- prison sentence ( legal English) 

     Sentence- a punishment given to smb who is found guilty by a judge  

E.g. it’s not easy to say it in one sentence. 

E.g. In a few short sentences, the chairman spoke about this issue in detail. 

           Sentence- a group of words that expresses a statement, question, command 

3. Trial 

E.g.  He was on trial for bribery.                   (Legal English)  

       Trial-    legal process, when a jury makes a decision whether a person is guilty or innocent.  

E.g.  I will be hired on a four-month trial.  

         Trial -a test of the performance, qualities, or suitability of someone or something. 

4. Custody 

E.g.   A young boy was held in police custody in relation with the murder (Legal English) 

                Custody -   being kept in prison  until going to court            

E.g. Unfortunately She did not get custody of her daughter after the divorce (Legal English) 

                  Custody- protection  

 

5. Dock 

E. g The prisoner had to sit for 4 hours in the dock during the trial.  (Legal English)  

       Dock- a space in a court for the accused to sit during trial.           

E.g. Number of people were waiting for him at the dock.  

       Dock- an enclosed area of water in a port for the loading, unloading, and repair of ships. 

6. Court 

E.g. Protestors gathered outside the court to await the final verdict.    ( legal English)  

               Court- a body of people presided over by a judge, judges, or magistrate  

E.g. They were penalized for having too many players on the court. 

               Court - An area marked out for ball games such as tennis or squash. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/catch
https://www.ldoceonline.com/dictionary/guilty
https://www.ldoceonline.com/dictionary/succeed
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sing
https://www.ldoceonline.com/dictionary/perform
https://www.ldoceonline.com/dictionary/prison
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gather
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/outside
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/await
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/verdict
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/penalize
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/player
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  In these given sentences a reader may be misled by the polysemy of the given words as their 
basic meanings as well as their additional ones are used.  

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. 50 students (upper intermediate level) studying 
at the faculty of philology were interviewed. The purpose of the empirical research was to define 
the problems of the phenomenon of polysemy  in professional discourse. 

        Here are the questionnaires students answered  

How often do you use polysemantic words in professional discourse? 

Name the difficulties caused by the use of polysemy in professional discourse?  

Name the most commonly used polysemantic words ... 

Name the filed which is distinguished by the frequency of polysemous terms…( medical discourse , 
business discourse…so on) 

Name the main reasons for using polysemantic words… 

Do you agree to the opinion that - the use of polysemous terms develop thinking... 

RESULTS AND DISCUSSION  

      Studies conducted prove that the learners are experiencing the problems in understanding 
polysemantic words in professional discourse. There is no doubt that most English words are 

polysemantic. The system of meanings of any polysemantic word develops gradually, mostly over 
the centuries, as more and more new meanings are either added to old ones, or out some of them. 

      Thus, the words we use in our everyday life, like capital, credit, contract and so on mean other 
meanings in the context of business discourse. This causes a problem in understanding the 
meaning. It’s obvious that the polysemy of words in language is closely connected with its figurative 
meaning. Thus, when the word is used in figurative meaning, a new, specific meaning is formed 
from its basic meaning. 

We tried to highlight clearly the information gathered to fulfill the objectives of our study. 

Based on the empirical research 70% of the surveyed students use polysemantic words in 
professional discourse.  

85% of surveyed students emphasized that polysemantic words lead to misunderstandings, 
ambiguity and double meaning.  

55% of the surveyed participants identified   commonly used polysemantic words concerning to 
some parts of human body. 

75 % of the surveyed participants consider business discourse as distinguished by the frequency of 
polysemous terms 

35% of respondents positively consider the use of polysemous terms in professional discourse and 
name language development as the main reason.  

75 % of surveyed students agree to the statement that polysemous terms develop thinking. These 
have been revealed by reliable empirical data. 
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CONCLUSION  

This study has revealed that the density of polysemous terms is significantly higher in 
professional discourse (business, legal, medical discourse). 

Based on the empirical research we can conclude that the problem of polysemy is the problem 
of interrelation and interdependence of the various meanings of the same word.  

Analyzing polysemy under diachronical approaches Polysemy is a historical change in the 
semantic structure of the word resulting in disappearing some meanings or new meanings 
emerging/ being added to the ones already existing. 

Analyzing polysemy under synchronical approaches Polysemy is understood as coexistence of 
the various meanings of the same word. 

Some meanings of polysemantic words is representative of the word in isolation, while others 
are understood only in certain contexts. 
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Contemporary Georgian Short Story Paradigms 
 

Tamta KALICHAVA1 
 

Abstract 
Modern Georgian storytelling is characterized by a variety of configurations. The aim of our 

article is to reveal the characteristics of modern, Georgian short story paradigms in order to 
highlight the role and significance of this popular literary genre. 

Based on the analysis of the stories of prominent Georgian writers of the XXI century, we will 
try to identify the modern tendencies of this genre, which are established in Georgian literary 
criticism and literary theory. 

Keywords: Contemporary Georgian Short Story, Literary Theory 

INTRODUCTION  

The Georgian short story of the XXI century is a complex and multifaceted phenomenon. Its 
genre and thematic characterization should be made by taking into account the signs characteristic 
of the current literary processes in Georgia at the beginning of the XXI century. Georgian short 
stories are an integral part of the Georgian literature. Thus, it is characterized by its remarkable 
properties. As it is known, the Georgian literature, on the one hand, has embraced local traditions 
and, on the other hand, different literary styles and themes in Europe and America. It has changed 
their code and created a literary phenomenon for an ethnically, religiously and racially diverse 
audience. 

The Georgian story of the beginning of the XXI century is different from the foreign one. It is 
characterized by such specific genre-typological features as orientation to non-artistic fields and 
masses, stylistic pluralism, ironic attitude towards classical artistic-cultural traditions, use of the 
game method in communication with the reader, etc. theorists of modern Georgian literature have 
not agreed on the issue whether the folklore has been the sources of the narrative yet. Some argue 
that the roots of Georgian storytelling are not related to the folklore; while others write about the 
Georgian folk tradition of oral stories / oral conversations, which spread in the first half of the XIX 
century. 

BODY  

Modern Georgian short stories offer many interesting configurations. For example, the author's 
mask is a character who creates the appropriate mood for the reader, orienting them through a 
"fantastic", colorful, unusual environment, explains the purpose of using strange, unconventional 
artistic methods, in short, the important constructive principle of the literary text. In 2002, 
Sulakauri Publishing House published a collection of Beso Khvedelidze's short stories "Magic". One 
of the stories included in this collection can be considered as an original sample of the author's mask 
and, consequently, a metatext. In particular, the story "Paper Planes". Here the author appears in 
the guise of a character, which means that the metatext is created in the name of the characters - in 
the name of the characters who are critical of their author: 

"Look at the rainbow!" The girl suddenly raised her hand to the sky. From the horizon to the 
horizon a rainbow glowed brightly. 

- And there has been no rain? - The boy was surprised. 

"He wants that and ..." the girl explained and smiled '' (Khvedelidze 2002: 77). 

In "him" the girl refers to the author! Without a proper effort it is difficult to guess whether we 
are dealing with a text or a metatext; usual inertia pushes us to perceive the read one as a text, but 
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at the same time, with similar remarks quoted above, the characters remind us that we become 
acquainted with the metatext of the beginning of an unended text. It evokes an unusual feeling 
when reading the story - "Paper Airplanes" - a feeling that is a mixture of postmodernist sensitivities 
and epistemological doubts. 

In Lasha Imedashvili's book "Biographies`̀  (published by Lomisi") published in 2003, the 
postmodernist artistic-creative tendencies of the modern Georgian short story are presented with 
special intensity. In the story "Mikheil Javakhishvili" a specific Georgian variant of epistemological 
doubts is revealed, reevaluation through postmodernist sensitivities of a number of stereotypical 
opinions about Mikheil Javakhishvili's life and work is realized. We are confronted with the 
mutation of some of our great metanarratives into multi-dimensional and paradoxical narratives 
aimed not at constructing new metanarratives but at dramatizing the authorial understanding of 
the existing crisis (Jean-François Lyotard). The intertextual nature of the story is obvious - 
systematic quotations, allusions from the works of Mikheil Javakhishvili and others, from movies. 
It is impossible not to notice the emphasized essayism of the story - you not only know how the text 
was created, which you are now reading with interest, but sometimes you think that you are 
reading the research on Mikheil Javakhishvili. As the critic Nugzar Muzashvili points out, "the 
double-coded quotations and the principle of non-selection are striking - the text is a synthesis of 
different genres and artistic styles unimaginable for real art" (Muzashvili 2004: 91). 

The reality of the stories of Zurab Lezhava, the laureate of the 2010 "Gala" award, is sometimes 
determined with meticulous accuracy, sometimes on the contrary - it is exaggerated. Superstitions 
are mocked at, and "mighty" politicians – scoffed at.  It is a serious literature on dire issues, often 
extremely frivolous and unexpected: with a lot of slang, straightforwardness, on the one hand 
strictness, on the other hand naivety, behind which is knowledge, personal experience and 
boundless imagination. A language overlaid with strange slang is very accurate, although for many 
such accuracy may be unacceptable. When writing, he "does not take into account aesthetic criteria" 
and never tries to fascinate the reader in simple ways. The author himself often writes about such 
embarrassing situations when he finds it difficult to express in Georgian what once, some inmates 
of the prison expressed so poetically. 

Sometimes Zurab Lezhava's language is very naive, a masterpiece of naivety is the story "A 
Million Happiness", which is probably the most outstanding work among his writings. 

I would like to recall the history of the revived monuments that haunted the population of the 
city of Tbilisi. At this point, the authorial naivety achieves the amazing accuracy: 

The population of our country at that time, if not completely, at least a large part, was still 
immortal. Our then-disloyal people, full of ignorance and greed, were truly immortal, as it became 
virtually impossible to kill these coward, shameless, brutal creatures. They in all cases only changed 
their appearance and so changed their way of existence. If someone touched their clothes - they 
would change their clothes. If someone pulled the skin - they changed the skin, if someone ripped 
the flesh from their bones- they changed the flesh; Or they just walked without clothes, without skin 
and without flesh – without anything ” (Lezhava 2003: 65). 

In 2010, Zurab Lezhava's short story "An Unchangeable Coin" was published in the magazine 
"Hot Chocolate". The protagonists of the story are creatures created by Dr. Iva Kuzanov, a kind of 
modern Dr. Frankenstein, a Vaso transformed into a Taso, and a `̀ Man of Honour" recreated from 
a pile of obsolete proteins, fats and carbohydrates, again called Vaso. 

The Minister of Internal Affairs, Vano Merabishvili, a character from Lezhava's old stories, Father 
Olympios, whose prototype is the notorious Father Basil, various types of dishonest personalities, 
Georgian law enforcement officers, including Armenian and Azerbaijani policemen dressed in 
Georgian police uniforms playing on the kamancheh and tar, opposition politicians, show business 
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stars , for example choreographer Jamlet Tsotskolauri and many others are actively involved in the 
development of the storyline.  

The list of Zurab Lezhava ̀ s characters is always very impressive. The writer is different from all 
modern counterparts, he sometimes may not pay much attention to the correctness of the sentence, 
but is characterized by several features that are undoubtedly new configurations for Georgian 
writing. For example, humor and satire, the writer uses a rare artistic method for Georgian 
literature - bufonada. In addition, it has publicist-realist passages that lead to bufonada. Some 
people think that the main sign of his style is uncontrollability. In my opinion, Zurab Lezhava will 
be interesting as long as he, his thoughts, writing and style are uncontrollable. With him, 
intertextuality assimilates existing artistic approaches, allusions are more than direct quotations, 
and double coding is the presentation of the story from different angles not the starting point for 
postmodern eclecticism or non-selection. 

A collection of short stories compiled in one book in 2011 - "Fontanelle`̀  reflects the traumatic 
memory ingrained in the nation's consciousness. Violence in Georgia and Abkhazia in the 1990s 
remains an open wound in the consciousness of Georgians in the 21st century. It includes 25 novels 
written by the author in different periods. 

One of the stories is called "Fontanelle" and it is the title of the collection. The authors often 
choose the title of the collections with extraordinary caution. Even here, this story is special, the 
collection is named after it. Zviad Kvaratskhelia's book is about fear and hope. It is dangerous when 
you are a child of a divided, two-shore country; When every side, wherever you turn the eye of the 
narrator, has its own truth, and the civil war instigated in the name of the truth is itself the prelude 
to the most outrageous injustice in this world. It is perilous, when the process of formation as a 
personality is belated - maturation is so delayed, even fontanelle has not solidified, you cannot and 
will not get out of the fragile membrane that constantly hinders this process. 

For years one party have been trying to blame the other, one person has been accusing the other 
of all the misfortunes and the majority avoided their share of responsibility. A lot has been written 
in the press about the tragic events of Georgia in the 1990s, published in books and I have heard 
public debates many times, which is more like a personal revenge, a reminder of 'old sins' to each 
other. While actively discussing socio-political topics, we often forget the people who were unjustly 
oppressed, experienced all the devastation themselves, and became forever mutilated both 
physically and spiritually ... 

 "The most difficult is to be a realist," Pasternak wrote. At the beginning of the technocratic 
century, without paying postmodernist tributes, Zviad Kvaratskhelia also follows a difficult path 
with a realistic narrative, although this does not exclude modern trends and fashionable twists in 
his prose. Zviad Kvaratskhelia's realism, of course, does not mean documenting reality, it is more 
about the method of narration, the rule. It is the duty of the artist to become the reference point for 
the society while dealing with spiritual traumas, conflicts and opposition. Writing is an instrument 
of gathering intellectual or spiritual powers, self-determination, human liberation. Language is the 
most important tool to move forward. According to "Fontanelle", a short story is also a means of 
traumatic memory therapy. 

CONCLUSION 

The analysis of the paradigms of Georgian storytelling of the XXI century should be done in the 
light of the aesthetic, theoretical and cultural background of the genre, which highlights its integrity 
and rejects the existing stereotype that modern Georgian novels have no national peculiarities. 
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Bilinçli Farkındalık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Duygusal 

Zekanın Aracı Rolü 
 

Ceren AYDOGMUS1 
Özet  
Bilinçli farkındalık kişinin içinde olduğu anın tamamen farkında olması, çevresinde olup biteni 

yargılamadan, açık ve nazik bir bakış açısı içerisinde bulunmasıdır. “An”da farkındalık ve yargısız 
kabul, örgütsel vatandaşlık davranışının temelini oluşturan yardım etme davranışlarını 
etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda bu tarz davranışlarla ilişkili olumlu duygulardaki artış ve 
olumsuz duygulardaki azalışa sebep olabilmektedir. Bilinçli farkındalık aynı zamanda kişinin dış 
dünyada olup bitenlerin yanı sıra bilinçli bir şekilde kendi düşünce, duygu, duyum ve dürtülerinin 
farkında olmasını ifade etmekte ve  duygusal zekayı içeren yetkinliklerinin artmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu açıdan bilinçli farkındalığın kişilerin duygusal zekalarını olumlu etkilediği ve 
duyguların kullanımını ve yönetimini geliştirdiği düşünülmektedir. Tüm bu ilişkilerden yola 
çıkarak bu çalışmanın amacı çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına olan etkisi üzerinde duygusal zekalarının aracı rolünü incelemektir. Araştırma 
örneklemini Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan farklı büyüklükte ve endüstrilerde yer alan 39 
firmada farklı pozisyonlarda çalışan toplam 327 firma çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma verileri 
kolayda örnekleme yöntemi ile, anket toplama tekniğinden faydalanılarak elde edilmiştir. 
Araştırmada  kullanılan bilinçli farkındalık, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
ölçeklerinin geçerliliklerini ölçebilmek için doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Bu 
değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkileri değerlendirmek için korelasyon analizi, önerilen 
modeldeki aracılık etkisini ölçebilmek için ise yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular çalışanların bilinçli farkındalıklarının duygusal zeka seviyelerini ve örgütsel  
vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, çalışanların 
duygusal zeka seviyeleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında da istatistiksel olarak 
anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, yapılan analizler neticesinde çalışanların 
bilinçli farkındalıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisinde duygusal zekalarının 
tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmada önerilen model için temel 
destekleyici teorik çerçeve olarak pozitif psikoloji hareketleri kabul edilebilir. Pozitif psikoloji 
hareketlerinden yola çıkarak, çalışanların bilinçli farkındalıkları arttığında, daha olumlu duygu 
durumları deneyimleyecekleri, duygusal zekalarının yükseleceği ve bu durum neticesinde örgüt 
içinde de verimliliğin ve etkinliğin artmasına sebep olan örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
artacağı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Duygusal Zeka, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
 

The Relationship Between Mindfulness and Organizational Citizenship 
Behavior: The Mediating Role of Emotional Intelligence 

Abstract 
Mindfulness denotes being fully aware of the moment, presence with an open and gentle 

perspective without judging what is going on around. Awareness and non-judgmental acceptance 
in the “moment” not only affects helping behaviors that form the basis of organizational 
citizenship behavior, but also can cause an increase in positive emotions and a decrease in 
negative emotions associated with such behaviors. Mindfulness also refers to being aware of what 
is going on in the outside world as well as consciously being aware of one’s own thoughts, feelings, 
sensations and impulses with improved emotional intelligence competencies. In this respect, it is 
believed that mindfulness positively affects individuals’ emotional intelligence levels and 
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improves the use and management of emotions. Grounded on all of these associations, the aim of 
this study is to examine the mediating role of emotional intelligence on the effect of employees' 
mindfulness on their organizational citizenship behaviors. The research sample consists of a total 
of 327 company employees working in different positions in 39 companies of different sizes and 
industries in Ankara, Istanbul and Izmir. The data were obtained by using the convenience 
sampling method and survey technique. Confirmatory factor analysis was conducted to measure 
the validity of mindfulness, emotional intelligence and organizational citizenship behavior scales 
used in the research. Correlation analysis was applied to assess the relationships among these 
variables, and structural equation modeling was utilized to measure the mediation effect in the 
proposed model. Study findings reveal that employees’ mindfulness levels positively influence 
their emotional intelligence and organizational citizenship behaviors. In addition, there exists a 
statistical positive relationship between employees’ emotional intelligence and their 
organizational citizenship behaviors. Eventually, employees’ emotional intelligence levels have 
been found to act as a mediator between their mindfulness and organizational citizenship 
behaviors. Positive psychology movements can be regarded as the main underpinning theoretical 
framework for the proposed model in the study.  Based on the positive psychology movements, it 
was found that when employees’ mindfulness levels increase, they will experience more positive 
emotional states, their emotional intelligence will increase, and as a result, organizational 
citizenship behaviors, which leads to an increase in productivity and efficiency within the 
organization,  will increase. 

Keywords: Mindfulness, Emotional Intelligence, Organizational Citizenship Behavior 

1. Giriş 

Literatürde “mindfulness” olarak yer alan bilinçli farkındalık, idraklı olarak ve bilinçli bir hal içerisinde 

ve istemli bir şekilde, herhangi bir şeyi yargılamadan sadece içinde bulunulan ana dikkat vererek ortaya 

çıkan farkındalık anlamında kullanılmaktadır (Kabat-Zinn, 2018). Mindfulness, kişinin iç ve dış dünyasına 

açık, yargısız ve farkındalıkla bakmasını gerektiren bir biliş halidir. Bu farkındalığın içinde herhangi bir 

şekilde sürece müdahalede bulunmama, yönlendirme ya da yargılamada içinde olmama, kişinin içinde 

bulunduğu ana odaklanması ve aynı zamanda gerek içinde, gerekse de dışarıda olup bitenlerin farkında 

olması yer almaktadır. Mindfulness, bir bilinç durumu olduğu kadar, aynı zamanda kişisel bir özellik 

olarak da tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, bazı kişiler, diğerlerinden daha fazla bilinçli farkındalığa 

sahiptirler (Brown, Ryan & Creswell, 2007: 212). Mindfulness, dışarıdan gelen uyarıcıların farkında 

olmanın yanı sıra, kişinin duygu, duyu, his ve biliş durumunun da farkında olmasını içermektedir (Reb, 

Narayanan & Chaturvedi, 2014: 37). Yüksek seviyede bilinçli farkındalık özelliğine sahip kişiler üzerinde 

yapılmış biyolojik araştırmalar, farkındalık özelliğinin duygusal algılama sürecinde farklı beyin 

aktivasyon bölümleri ile ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Frewen vd., 2010). 

Yüksek seviyede bilinçli farkındalığın daha iyi sağlık, yüksek performans (Reb vd., 2014), artan iş 

tatmini, düşük seviyede işten ayrılma niyeti (Andrews, Kacmar, & Kacmar, 2014), stres ve endişeyi 

düşürme (Soysa & Wilcomb, 2015) gibi pekçok olumlu etkisi bulunmaktadır. İş ortamlarında, yüksek 

bilinçli farkındalık özelliğinin olumlu olarak etkilediği unsurlardan biri de çalışanların örgütsel vatandaşlık 

davranışı düzeyleridir (Želvys, Zabardast, Nemati, Adak & Shariati, 2019). Örgütsel vatandaşlık davranışı 

(ÖVD), çalışanın resmi olarak belirlenen iş tanımlarının dışında, tespit edilmiş işsel rol beklentilerini ve 

gerekliliklerini aşan, çalışanın örgüte destek olabilmek için gönüllü olarak ve isteyerek gösterdiği rol ve 

davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Organ 1997: 86). Yüksek farkındalık düzeyi, kişinin çevresine daha 

çok yardımcı olmasına, örgütsel vatandaşlık düzeyinin artmasına ve çalışanın çevresindeki kişiler ile daha 

iyi sosyal ilişkiler kurmasına neden olmaktadır (Reb vd., 2014).  

Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışına etki eden unsurlardan biri de çalışanın duygusal zeka 

seviyesidir. Çalışanların duygusal zeka seviyeleri örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu ve anlamlı bir 

şekilde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, gerek ulusal (Deniz, Erus & Büyükcebeci, 2017), gerekse 

uluslararası araştırmalar (Brown vd., 2007) daha yüksek farkındalık düzeylerinin, duygusal zeka olarak 

tanımlanmış daha uyumlu duygusal işlevsellik ile ilişkili olduğunu belirtmektedir.  
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde, çalışanın bilinçli farkındalık düzeyinin örgütsel vatandaşlık 

davranışını hangi mekanizma vasıtasıyla ve nasıl etkilediğine dair Türkiye’de araştırma yapıldığına 

rastlanmamıştır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek amacıyla, bu çalışmada ülkemizdeki çalışanların 

bilinçli farkındalık seviyelerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada, 

çalışanların duygusal zeka seviyelerinin, bilinçli farkındalık düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasındaki ilişki üzerindeki aracı rolü Türkiye’de farklı sektörlerde bulunan firma çalışanları örneklemi 

baz alınarak incelenmiştir.  

Araştırmanın bir sonraki bölümünde bilinçli farkındalık, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlık 

davranışına ilişkin kavramsal çerçeveye değinilmiş ve çalışmanın araştırma hipotezleri belirtilmiştir. Daha 

sonraki kısımlarda ise sırasıyla yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri bulunmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1 Bilinçli Farkındalık 

Mindfulness, diğer bir deyişle, bilinçli farkındalık, bilinçli olarak açık, nazik ve yargısız bir şekilde 

dikkat etme sonucunda ortaya çıkan farkındalık olarak tanımlanmaktadır (Kabat-Zinn, 2003: 145).  

Bilinçli farkındalığın kökeni M.Ö. 500 yıllarındaki Budist öğretilerine dayanmaktadır. Batı dünyasına 

“mindfulness” kavramının girişi ise bilinçli farkındalığın hem psikolojik, hem de fiziksel sağlık üzerindeki 

olumlu etkisinin görülmesi ile birlikte olmuştur. Geçmişte bilimsel olmaktan ziyade daha çok felsefi olarak 

değerlendirilen bilinçli farkındalığın, günümüzde, klinik psikoloji (Shapiro, Oman, Thoresen, Plante & 

Flinders, 2008), sosyal ve kişilik psikolojisi (Giluk, 2009), sinirbilim (Creswell, Way, Eisenberger & 

Lieberman, 2007), tıp (Santorelli, 1999), eğitim (Burke, 2010) gibi pekçok alanda olumlu etkilerinin 

olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda bilinçli farkındalık örgüt yaşamındaki olumlu etkilerinden dolayı 

örgütsel davranış alanında da büyük önem kazanmış durumdadır.  

Bilinçli farkındalık kişinin dış dünyada olup bitenlerin yanı sıra kendi düşünce, duygu, duyum ve 

dürtülerinin bilinçli bir şekilde farkında olması halini ifade etmektedir. Bilinçli farkındalık seviyesi 

kişilerde geliştirilebilmekle beraber, özellik olarak bilinçli farkındalığın bazı kişilerde diğerlerine göre daha 

fazla olduğu çeşitili araştırmalarda tespit edilmiştir (Brown & Ryan, 2003; Hülsheger, Alberts, Feinholdt 

& Lang, 2013). Gündelik çalışma hayatı içerisinde kişiler belirli bir rutin içinde davranmakta, işsel rol ve 

gerekliliklerini yerine getirmekte ve otomatik bir süreç içerisinde hareket etmektedirler. Bilinçli farkındalık 

seviyesi yüksek kişiler, içinde bulundukları “an”ın daha çok farkında olup, duyu organlarına gelen 

uyarıcıların aktif olarak bilincinde olmaktadır. Bunun yanı sıra, gerek çevre şartlarında, gerekse de 

duygusal olarak hissedilen duygu, duyum, dürtü ve düşüncelerin herhangi bir yargılama olmadan kabul 

edilmesi hali söz konusudur. Düşüncelere, duygulara kapılıp gitmek yerine, karşılaşılan durumların veya 

zihinde yer alan düşüncelerin, hissedilen duyguların gelip, geçici olduğunun farkında olarak bunları 

yargısız bir şekilde izlenmesi söz konusudur. Tüm yaşantımız, geçmiş şartlanmalarımız, anılar ve 

duygular bir şekilde bedenimizde kayıtlıdır. Ayrıca çevremizden gelen tetikler de mevcuttur. Tüm bu 

geçmiş şartlanmalar ve çevresel tetikler neticesinde şu anki duygu, düşünce, duyum ve dürtülerimiz 

oluşmaktadır. Kişi ilk hissettiği birincil duyguyu kabullenmeyip, kendi duygu, duyum ve dürtüleri, 

zihninde oluşan düşüncelere ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunduğunda, süreç iyice içinden 

çıkılmaz bir hal almakta ve kişi neticede ızdırap hissetmektedir (Arslan, 2018).  

Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer ve Toney (2006) bilinçli farkındalığı tepkisizlik, yargısızlık, 

gözlemlemek, eylem farkındalığı ve tanımlama olmak üzere beş temel boyutta incelemişlerdir. 

Tepkisizlik, kişinin düşünce, duygu, duyum ve dürtülerinin geçici olduğunun bilincine vararak, bu duruma 

izin vermesidir. Yargısızlık ise duygu, düşünce, duyum ve dürtülerin yargılanmadan kabul edilmesidir.  

Gözlemleme, kişinin hem içsel, hem de dışsal faktörleri ve deneyimleri fark etmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Eylem farkındalığı, kişinin “an”da olan olaylara karşı otomatik olarak değil, bilinçli 

şekilde davranışlar göstermesidir. Son olarak, tanımlama ise kişinin yaşadığı deneyimleri 

kavramlaştırabilerek net olarak ifade edebilmesi anlamını taşımaktadır. 
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Bilinçli farkındalık seviyesi yüksek olan kişilerde birincil duyguya karşı yargısız bir kabulleniş ve 

anlayış durumu daha fazla deneyimlendiği için, ilk hissedilen acının süreç içerisinde ızdıraba dönüşme 

durumu da daha az gözlemlenmektedir. Bilinçli farkındalık seviyesi yüksek olan birey dikkatini şimdiki 

zamana- ana- yönelterek, içinde bulunduğu zamana daha rahat odaklanmakta ve “an”daki hedef, plan ve 

amaçlarının daha çok farkında olmaktadır. Odaklanma, dikkat kesilme ve farkındalık kabiliyeti kişiler 

arası farklılık göstermekte, “an”da dikkati devam ettirerek farkında olma hali bireyler arasında 

değişebilmektedir (Brown & Ryan, 2003). Söz konusu farkındalık, bilinçsiz olarak gerçekleşen ve 

otomatik olan durum ve davranışların tersine bilinçli ve kasıtlı bir şekilde “an”a odaklanmayı içermektedir. 

Dolayısıyla, dikkati dağınık ve “an”da kalmayı deneyimleyemeyen ve dikkatini şimdiki zamanda 

toplayamayan kişilerin bilinçli farkındalık seviyelerinin daha düşük olduğu belirtilmektedir (Deniz vd., 

2017).  

2.2 Duygusal Zeka 

Duygusal zeka günümüzde psikolojik, eğitim ve yönetimsel gibi alanlarda kullanılan çok önemli bir 

konudur. Duygusal zekanın teorik olarak temelini bireylerin çevresindeki kişilerin duygularını 

algılayabilme ve anlayabilme yeteneği olarak tanımlanan sosyal zeka (Thorndike, 1920) oluşturmaktadır. 

Daha sonra bu sosyal zeka kavramı genişletilerek çoklu zeka kavramı gündeme gelmiştir (Gardner, 1993). 

Çoklu zeka kavramının benimsenmesi ile bireysel zekanın ne kadar zeki olduğumuzu sayısal olarak ifade 

eden IQ (Intelligence Quotient) kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Cumming, 2005). Ardından 

Salovey ve Mayer (1990) ilk olarak literatürde duyguları değerlendirebilme, düzenleme ve kullanabilme 

yeteneğini ifade eden “duygusal zeka” kavramını kullanmışlardır. Daha sonra Goleman (1995) Salovey 

ve Mayer'in tanımından yola çıkarak,  duygusal zekayı kişisel farkındalık (self-awareness), duyguları 

yönetme (self-management), ilişkileri yönetme (relationship management) ve empati (social awareness) 

olarak dört farklı boyutta incelemiştir. Mayer ve Salovey'in (1997) duygusal zeka tanımından yola çıkarak 

duygusal zeka modelini oluşturan Wong ve Law (2002) ise duygusal zekayı dört ana boyutta 

değerlendirmiştir. Bu boyutları şu şekilde ifade etmek mümkündür: (a) Özbilinç (öz-duygusal 

değerlendirme) (self-emotional appraisal): Bireyin kendi duygularını anlayabilme ve bu duyguları doğal 

olarak ifade edebilme yeteneği ile ilgilidir. Bu alanda yeteneği olan kişiler, kendi duygularını çoğu 

insandan çok daha önce hissederek kabul etme güdüsüne sahiptir; (b) Empati (başkalarının duygularını 

değerlendirme) (others’ emotional appraisal): Kişilerin çevrelerindeki insanların duygularını algılayabilme 

ve anlayabilme yetenekleri ile ilgilidir. Bu yeteneği yüksek olan kişiler, başkalarının hislerine ve 

duygularına karşı daha duyarlıdır; (c) Duyguların düzenlenmesi (regulation of emotion): Kişilerin 

duygularını düzenleme yeteneği ile ilgilidir. Bu yeteneği yüksek olan kişiler, psikolojik gerginlik ve 

sıkıntılara daha rahat göğüs gerebilirler; (d) Duygu kullanımı (use of emotion): Kişilerin duygularını kişisel 

performansa ve daha yapıcı faaliyetlere yönlendirerek kullanma yeteneği ile ilgilidir (Wong ve Law, 

2002). 

2.3 Örgütsel vatandaşlık davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanın herhangi bir ödül beklentisi olmadan çalıştığı örgütün 

psikolojik ya da sosyal ortamına destek olarak, aynı zamanda örgütün hedeflerine erişmesine ilişkin, 

rutinin dışında, isteğe bağlı davranışı olarak tanımlanmaktadır (Organ, 1997). Burada tamamen bir 

gönüllülük esası mevcuttur. Çalışanın sergileyeceği ÖVD konusunda örgütün resmi olarak çalışandan 

herhangi bir beklentisi bulunmamaktadır. ÖVD çalışanların örgüt ile ilgili olumlu davranışlarını 

kapsamaktadır (Van Dyne, Graham & Dienesch, 1994). Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel 

davranış alanında hem teorik, hem de uygulamadaki önemi büyüktür. ÖVD yöneticilerin çalışan 

performanslarını değerlendirmeleri, karşılığında ödül vermeleri gibi hem bireysel anlamda, hem de 

verimlilik, etkinlik, maliyetlerde azalma ve müşteri memnuniyeti gibi olumlu etkilerinden dolayı örgütsel 

anlamda etkilidir (Podsakoff,  Whiting, Podsakoff & Blume, 2009). Bu durum da örgütsel vatandaşlık 

davranışını belirleyen faktörlerin araştırılması gereklliliğini ortaya çıkarmıştır.  
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Organ (1988) ÖVD’nı beş ana boyutta incelemiştir. Bu boyutlar sırasıyla: (a) Özgecilik (altruism) 

toplum yanlısı davranış biçimini yansıtmaktadır. Özgecilik, örgütteki üretim kalitesinin yükselmesine 

katkıda bulunmakta ve örgüt etkinliğini olumlu yönde arttırmaktadır; (b) Vicdanlılık (conscientiousness) 

çalışanların kendilerinden beklenen gereklilikler konusunda, diğer bir deyişle, uzun saatler çalışmak ya da 

rutin görevler dışında diğer işleri yapmak için gönüllü olmalarını ifade etmektedir; (c) Nezaket (courtesy) 

sorunların önlenmesine ve gelecekte sorunun etkilerini azaltmak için gerekli adımların atılmasına 

odaklanan davranışları içermektedir. Nazik çalışanlar, iş arkadaşları için sorun çıkmasını önlemek için 

samimi bir çaba içerisindedirler. İletişime önem verirler, çaba gösterirler ve bu durum örgüt içindeki 

çatışmaların azalmasına yardımcı olur; (d) Sportmenlik (Sportsmanship) çalışanların örgüt içinde 

hoşgörülü bir şekilde davranmalarını, çok şikayet etmemeye özen göstermelerini ve herhangi bir 

gerginliğe sebep olabilecek davranışlardan kaçınmalarını içermektedir; (e) Örgütsel erdem (civic virtue) 

ise çalışanın örgütüne bağlılığını ve ilgisini ifade etmektedir. Çalışanın örgütün aynı zamanda iç 

politikasına da aktif bir şekilde katılmasını ve yönetimsel fonksiyonlara destek olmasını kapsamaktadır. 

Günümüzde örgütlerde çalışanların sadece kendilerinden beklenen resmi iş tanımları çerçevesinde 

hareket etmeleri, global rekabeti de düşündüğümüzde kesinlikle yeterli olmamaktadır. Bu yüzden 

çalışanların rutin iş gerekliliklerinin dışına çıkarak, gerek iletişim, gerek ilişkiler, gerekse de örgüt 

faaliyetlerine gönüllü katkıda bulumak gibi davranışlar sergilemesinin örgüt etkinliğinde ve verimliliğinde 

etkisi büyüktür. Bu yüzden çalışanların ÖVD düzeyinin yüksek olması günümüzde örgütlerde hayati 

önem taşımaktadır. 

2.4. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

2.4.1 Bilinçli Farkındalık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi 

Örgütün işleyişine gönüllü olarak katkıda bulunan, örgütsel işleyişe destek olan örgütsel vatandaşlık 

davranışları hem örgütü korumakta, hem de örgüt etkinliği arttırmaktadır (Turnipseed & VandeWaa, 

2012). Çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkilediği çeşitli 

araştırmalarda belirtilmiştir (Deviren, 2021; Mulligan, 2018). Açık algı ve düşüncelere sahip esnek bir 

zihne sahip olmak çalışma hayatında performansı arttırdığı kadar, çalışanın çevresine olan bakış açısını da 

olumlu yönde etkiler. Bilinçli farkındalık, deneyimlerin yapısını keşfetmeyi ve algısal süreçlerin işleyişinin 

farkındalığını sağlamaktadır. Çalışanlar, açık ve destekleyici ortamlarda iş gereksinimlerinin ötesinde 

çalışır ve özen gösterir. Örgütlerde resmi ve önceden tasarlanmış görevlerinin ötesinde gönüllü olarak 

hareket eden ve daha başarılı ve etkili bir örgüt için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan kişilerin 

değeri büyüktür. Bu tür gönüllü eylemlerin oluşmasında, aynı zamanda örgüt içinde olumlu ve motive 

edici bir örgüt iklimi yaratılmasına da katkıda bulunan çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin etkisi 

bulunmaktadır. Söz konusu gönüllü eylemler de belirtildiği gibi, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi 

bir ödül ile ilişkilendirilmeyen, çalışanların ÖVD’larını temsil etmektedir. Bilinçli farkındalık seviyesi 

yüksek olan çalışanların zihinleri daha açıktır, ayrıca farkındalık ve kabul bakış açılarından dolayı olası 

başarısızlıklarla daha kolay başa çıkabilirler. Bu tarz çalışanlar örgüt içinde sorunların üstesinden gelmek 

için yeterli motivasyona sahip, açık ve arzu edilen bir atmosfer yaratır (Nourafkan, Tanova & 

Gökmenoglu, 2022). 

Bilinçli farkındalık, empatinin prososyal davranışları arttırarak özgesel motivasyona (altruistic 

motivation) neden olduğunu belirten empati-özgecilik hipotezi  ile ilişkilendirilmiştir (Batson vd., 1991). 

Bu hipoteze göre empati, özgesel motivasyonla sonuçlanabilecek toplum yanlısı duyguların oluşmasına 

sebep olmaktadır. Prososyal ya da diğer bir deyişle toplum yanlısı davranışlar, bencil olmayan eğilimleri 

içermektedir. “An”da farkındalık ve yargısız kabul, ÖVD’nın temelini oluşturan yardım etme 

davranışlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda bu yardım davranışlarıyla ilişkili olumlu duygulardaki 

artış ve olumsuz duygulardaki azalmalara sebep olmaktadır (Cameron & Fredrickson, 2015). Ayrıca, daha 

yüksek empati, odaklanma ve dikkat seviyeleri nedeniyle bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan 

çalışanlar, iş arkadaşlarının ne zaman yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmede daha usta olabilmektedir 

(Nourafkan vd., 2022). Bu yüzden, çalışanın hem kişisel farkındalığının, hem de bilinçli farkındalık 
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düzeyinin ÖVD’nı arttırdığı belirtilmektedir (Reb, Narayan & Ho, 2015). Bu nedenlerden dolayı, bu 

araştırmada aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

Hipotez 1: Çalışanların bilinçli farkındalık düzeyleri, örgütsel vatandaşlık olumlu yönde 

etkilemektedir.  

2.4.2 Bilinçli Farkındalık ve Duygusal Zeka İlişkisi 

Bilinçli  farkındalığın duygusal zeka üzerindeki olumlu etkisi gerek ulusal (Cankurtaran & Şakiroğlu, 

2020; Deniz vd., 2017), gerekse de uluslararası (Brown vd., 2007; Schutte & Malouff, 2011) literatürde 

kanıtlanmış durumdadır. Bilinçli farkındalık, mevcut deneyime netlik ve canlılık katmakta ve içinde 

bulunulan andaki duyusal teması arttırmaktadır. Ayrıca psikolojik, somatik (bedensel) ve çevresel 

durumlara ilişkin dikkat duyarlılığı ile birlikte gelen duyguları yönetme kabiliyetini geliştirmektedir 

(Brown vd., 2007). Bilinçli farkındalık, duyguların kullanımını ve yönetimini geliştirir. Bu nedenle bilinçli 

farkındalık, bireylerin duygusal zekayı içeren yetkinliklerinin geliştirmelerine de yardımcı olur. Bilinçli 

farkındalık, duygu düzenlemesinin gelişimine katkıda bulunur. Bilinçli farkındalık, kişilerin hem bireysel 

olarak, hem de çevresindeki kişilerin duygularını daha doğru bir şekilde algılamalarına yardımcı olurken, 

yüksek bilinçli farkındalık düzeyine sahip olan kişiler, kendi duygularını içsel olarak da daha etkin bir 

şekilde düzenleyip, yönetebilirler (Koole, 2009).  

Bilinçli farkındalığın aynı zamanda yargısız olma özelliği sayesinde kişiler kendilerinin ve başkalarının 

duygularını daha doğru bir şekilde anlayabilmektedir. Bilinçli farkındalığın doğasında bulunan kendine ve 

çevreye karşı nazik bakış açısı, duygusal zekanın duyguların yönetimi özelliğinin kişilerde artmasına 

yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, bilinçli farkındalık, duyguların zamanında kullanılmasını ve 

doğru tepkide bulunulmasını kolaylaştırmaktadır (Schutte,  & Malouff, 2011). 

Sonuç olarak, bilinçli farkındalık, duyguların daha çok farkında olunmasına, daha doğru bir şekilde 

algılanmasına, kişisel farkındalığa, empatiye ve daha etkin duygu yönetimine katkıda bulunmaktadır 

(Wang & Kong, 2014). Tüm bu belirtilen nedenlerden ötürü, bu çalışmada aşağıdaki hipotez önerilmiştir:  

Hipotez 2: Çalışanların bilinçli farkındalık düzeyleri, duygusal zekalarını olumlu yönde 

etkilemektedir.  

2.4.3 Duygusal Zeka ve Örgütsek Vatandaşlık Davranışı İlişkisi 

Duygusal zeka, gerek kişisel, gerekse de profesyonel yaşantıda kişilere pekçok fayda sağlamaktadır. 

Geleneksel IQ, öğrenme, anlama ve akıl yürütme yeteneğini ifade etmektedir. IQ’nun kişinin başarısına 

yalnızca %20 katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Öte yandan, kendini anlama ve insanlarla etkileşim 

kurma yeteneğini içeren duygusal bölümün, diğer bir deyişle, duygusal zekanın, kişinin genel anlamda 

başarısına olan katksının %80 olduğu ifade edilmektedir. Duygusal zekanın, etkili liderlik (Korkmaz & 

Arpacı, 2009), yaşam doyumu, stres (Wang & Kong, 2014), çalışanın iş tatmini, örgüte olan bağlılığı, işten 

ayrılma niyeti (Miao, Humphrey & Qian, 2016), performansı (Van Rooy & Viswesvaran, 2004) gibi 

faktörlerde olumlu etkisi mevcuttur. IQ ise işe alımlarda kilit bir unsur olarak düşünülmektedir. Bununla 

birlikte duygusal zeka, liderlerin/yöneticilerin konumlarını koruma ve rollerinde başarılı olma 

becerilerinde kendini göstermektedir. Gerçek şu ki pek çok firma IQ nedeniyle işe alımlarını 

gerçekleştirmekte ancak daha sonra çalışanların duygusal zeka seviyelerindeki düşüklük nedeniyle ortaya 

çıkan olumsuz tutumları yüzünden başarısız olmaktadır (Turner, 2004: 29). Duygusal zekası yüksek olan 

çalışanlar, kendi davranışlarını izleyebilir ve çevresindeki arkadaşlarının davranışlarını anlayabilir ve 

böylelikle birbirlerine karşı daha anlayışlı ve nazik olabilirler. Birbirlerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini 

hisseden çalışanlar örgüt için de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya istekli olacaklardır ve böylece daha 

yüksek seviyede örgütsel vatandaşlık davranışı deneyimleyeceklerdir (Korkmaz & Arpacı, 2009: 2433). 

ÖVD doğrudan formal ödül sistemi ile ilişkili olmayan, zorla ortaya çıkmayan, örgütün genel olarak 

verimli ve etkin işleyişini güçlendiren bireysel bir davranıştır. Bu davranışlar önemlidir çünkü örgütün 

sosyal mekanizmasının devamlılığına katkıda bulunurlar (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006). 

Duygusal zeka da örgüt içinde sosyal iletişimi ve etkileşimi olumlu olarak etkileyen davranışlarla 
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ilişkilidir. Duygusal zeka kişilerin kendi ve çevresindeki kişilerin duygularını anlayabilmesini, empatide 

bulunmasını, duyguları etkin bir şekilde düzenleme ve yönetme özelliklerinden dolayı örgüt içinde 

çalışanların birbirine yardım etmelerini, karşılıklı uyum içinde davranmalarını, ilişkilerde karşılıklı anlayış 

içinde olmalarını kolaylaştırmaktadır (Carmeli & Josman, 2006: 404).  

Duygusal zekası yüksek çalışanlar, duyguları tanımlama, yorumlama ve tepki verme konusunda daha 

çok beceriye sahiptir. Bu nedenle, çevresindekilere yardım etme konusunda daha fazla eğilime sahip 

olurlar. Benzer şekilde, duygusal zeka seviyesi yüksek olan çalışanlar, örgütsel uyarıcıları daha olumlu 

algılama ve yorumlama eğilimine sahip olur, böylelikle de daha düşük duygusal zekaya sahip çalışanlara 

nazaran daha yüksek derecede ÖVD gösterir (Turnipseed & Vandewaa, 2012: 900). 

Duygusal zekanın ÖVD’na olan olumlu etkisi hem ulusal (Bağcı, 2014), hem de uluslararası (Miao,  

Humphrey, & Qian, 2017; Turnipseed, & Vandewaa, 2012) literatürde tespit edilmiş bulunmaktadır. Tüm 

belirtilen sebeplerden ötürü, bu çalışmada aşağıdaki hipotez önerilmiştir:  

Hipotez 3: Çalışanların duygusal zekaları, örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde 

etkilemektedir.  

2.4.4 Bilinçli Farkındalık, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Arasındaki İlişkiler 

Araştırmalar bilinçli farkındalığın iyi olma hali, yaşam doyumu ya da hissedilen stres seviyesinde 

azalma gibi olumlu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamasında duygusal zekanın aracı rolünün olduğunu 

göstermektedir (Bao, Xue & Kong, 2015; Schutte & Malouff, 2011; Wang, & Kong, 2014). Çalışanların 

bilinçli farkındalık düzeyleri duygusal zekalarını olumlu olarak etkilemektedir. Hem bilinçli farkındalık, 

hem de duygusal zeka profesyonel yaşamda ÖVD gibi olumlu sonuçlara sebep olmaktadır. Bilinçli 

farkındalığın yol açtığı pozitif olguların yüksek duygusal zeka vasıtasıyla ortaya çıktığı çeşitli 

araştırmalarda vurgulanmaktadır (Bao vd., 2015; Schutte & Malouff, 2011). Yüksek OVD, hem bilinçli 

farkındalıkla (Mulligan, 2018), hem de yüksek duygusal zeka (Brown vd., 2007) ile ilişkilidir. Tüm bu 

nedenlerden dolayı bu araştırmada bilinçli farkındalığın, duygusal zekayı arttırdığı ve artan duygusal 

zekanın da çalışanın ÖVD’nı olumlu olarak etkilediği öngörülmektedir. Araştırmada yer alan değişkenler 

arasındaki ilişkilerin dayandığı teorik alt yapı pozitif psikoloji hareketleri teorisine dayanmaktadır (positive 

psychology movement) (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000). Pozitif psikoloji hareketi teorisinin 

temelinde insan mutluluğu vardır. Bu yaklaşıma göre olumlu düşünce ve duygulara sahip olan kişi, içinde 

bulunduğu pozitif psikoloji sebebiyle, olumlu davranışlar gösterecektir. Pozitif psikoloji hareketlerinden 

yola çıkarak bu araştırmada da çalışanların daha fazla bilinçli farkındalık düzeylerine sahip olduklarında, 

pozitif duygu durumları deneyimlerinde artış olacağı, duygusal zekalarının yükseleceği ve bu durum 

neticesinde örgüt içinde de verimliliği ve etkinliğin artmasına sebep olan örgütsel vatandaşlık 

davranışlarının artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hipotez kurulmuştur:   

Hipotez 4: Çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

etkisinde duygusal zekalarının aracı rolü vardır. 

3. ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Araştırmanın temel amacı çalışanların bilinçli farkındalık düzeyleri, duygusal zeka seviyeleri ile 

örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve bu değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkileri inceleyerek duygusal 

zekanın, bilinçli farkındalık ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerindeki aracı rolünü analiz 

etmektir. Bunun yanı sıra, bu çalışmada çalışanların yaş ve cinsiyetlerine göre, belirtilen değişkenlerin 

farklılık gösterip göstermedikleri de araştırılmıştır.  

3.2 Araştırma Modeli 

Araştırmada önerilmiş olan hipotezleri baz alarak oluşturulmuş araştırma modeli Şekil 1’de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Bilinçli farkındalık ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerinde duygusal zekanın aracı rolü 

3.3 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma belirli bir sebep ve sonuç ilişkisi göz önüne alınarak, kolayda örnekleme yöntemi ile, anket 

toplama tekniğini kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yapısal eşitlik 

modellemesi uygulanmıştır. Araştırmada test edilen aracılık etkisi için Baron ve Kenny’nin yöntemi 

kullanılmıştır.  

3.4 Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemini Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan farklı büyüklükte ve sektörde yer alan 

39 firmada farklı pozisyonlarda çalışan kişiler oluşturmaktadır. Belirli bir sektör, belirli sayıda firma ve 

çalışan pozisyonuna odaklanılmamasının nedeni olabildiğince farklı bir araştırma evrenine sahip olmaktı. 

Katılımcılarda ortak olan tek özellik tümünün üniversite mezunu olması idi. Katılımcılara anket soruları 

online olarak gönderilmiştir. Anket sorularını toplam 327 kişi cevaplamıştır.   

3.5. Ölçüm Araçları  

Araştırmada kullanılan anket demografik değişkenler ve ölçek sorularının yer aldığı iki bölümden 

oluşmaktadır. Kullanılan ölçeklerde 5’li Likert ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle 

katılıyorum) ile değerlendirmeler yapılmıştır.  

3.5.1. Demografik Değişkenler. Anketin ilk bölümünü çalışanların yaş, cinsiyet ve eğitim 

durumunun yer aldığı demografik değişkenler ile ilgili sorular oluşturmaktadır. Katılımclıların tümünün 

üniversite mezunu olduğu görülmüştür.   

H2 (+) 
H3 (+) 

H1 (+) 

H4: Aracılık Etkisi 

 

Duygusal Zeka 

 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı 

Bilinçli 
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3.5.2. Ölçekler 

3.5.2.1. Bilinçli Farkındalık Ölçeği. Katılımcıların bilinçli farkındalık düzeyleri Brown ve Ryan’ın 

(2003) geliştirmiş olduğu ve Türkçe uyarlaması Çatak (2011) tarafından yapılan, 15 sorudan oluşan 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile değerlendirilmiştir (Örn: Ne yaptığımın pek farkında olmadan otomatik 

yaşıyor gibiyim; bu soru ters olarak kodlanmıştır). 

3.5.2.2. Duygusal Zeka Ölçeği. Çalışanların duygusal zeka seviyeleri Wong ve Law’un (2002) 

geliştirmiş olduğu,  özbilinç, empati, duyguların düzenlenmesi ve duygu kullanımı boyutlarından oluşan  

Duygusal Zeka Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Duygusal zeka ölçeği toplam 16 sorudan (Örn: 

Çevremdeki kişilerin duygularını rahatça anlarım) oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uygulanması 

Güleryüz, Güney, Aydın ve Aşan (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir.  

3.5.2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışları 

DiPaola, Tarter ve Hoy’un (2005) geliştirmiş olduğu ve Türkçeye uyarlaması Taşdan ve Yılmaz (2008) 

tarafından yapılan 12 soruluk tek boyutlu ÖVD ölçeği kullanılarak ölçülmüştür (Örn: Örgüte yeni gelen 

kişilere gönüllü olarak yardımcı olurum).  

3.6. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri  

Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla AMOS 16.0 programı ile doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerdeki soruların uygulanan analiz neticesinde 

tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Literatürde kabul edilen kriterler: CMIN/DF değerinin 3'ten 

küçük, GFI (Goodness-of-Fit Index), CFI (Comparative Fit Index) ve TLI (Tucker Lewis Index) 

değerlerinin 0.90’dan büyük, RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) değerinin ise 0.08’den 

küçük olması gerektiğini göstermektedir (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006). Bu bilgiler ışığı 

altında Tablo 1 araştırmada kullanılan bilinçli farkındalık ölçeğinin tek faktörlü, duygusal zeka ölçeğinin 

tek faktörlü ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin de tek faktörlü modellerinin en iyi uyumu verdiğini 

ortaya çıkarmıştır.  

Tablo 1: Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek/Model x2 / df GFI CFI TLI RMSEA 

Bilinçli Farkındalık (Tek boyutlu)  2.23 0.93 0.92 0.94 0.05 

Duygusal Zeka (Tek boyutlu) 2.44 0.93 0.95 0.95 0.06 

ÖVD (Tek boyutlu) 2.19 0.92 0.91 0.93 0.06 

*p < 0.01 

Araştırmada kullanılan ölçeklere dair güvenirlik analizleri sonuçları ise Tablo 2’de yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi, ölçeklerin güvenilirliğini gösteren Cronbach Alpha (α) katsayıları arzu edilen seviye olan 

0.70’in üzerindedir (Nunnally, 1978).   

Tablo 2: Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları 

Ölçekler Madde Sayısı Güvenilirlik 

Bilinçli Farkındalık 15 0.81 

Duygusal Zeka 16 0.80 

ÖVD 12 0.78 

 

Bu nedenlerden ötürü, bu çalışmada kullanılan ölçeklerin, araştırma örneklemini oluşturan çalışanlar 

için geçerli ve güvenilir olduğu sonucu elde edilmiştir.  
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4. BULGULAR  

4.1. Demografik Özellikler  

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Tüm katılımcıların eğitim düzeyi 

görüldüğü gibi en az üniversite mezunudur.  

Tablo 3: Katılımcıların demografik özellikleri 

Değişkenler N = 327 % 

Cinsiyet Kadın 175 54 

Erkek 152 46 

 

Yaş 

20-30 

31-40 

66 

98 

20 

30  

 41-50 87 27 

 >50 76 23 

 

Eğitim 

Üniversite 229 70 

Yüksek Lisans 85 26 

Doktora 13 4 

 

4.2. Korelasyon Analizleri  

Araştırma değişkenlerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve korelasyonlar ise Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4: Değişkenlere ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 

1. Bilinçli Farkındalık 4.09 0.68 ----   

2. Duygusal Zeka 4.01 0.62 .39** ----  

3.Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 4.11 0.71 .18** .57** ---- 

** p < 0.01, Ort. =Ortalama, S.S.= Standart Sapma. 

Tablo 4’den anlaşıldığı gibi çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları hem bilinçli farkındalık 

düzeyleri ile olumlu yönde ve anlamlı (r = 0.18; p < 0.01), hem de duygusal zeka seviyeleri ile olumlu 

yönde ve anlamlı (r = 0.57; p < 0.01) bir ilişkiye sahiptir. Bunun yanı sıra, çalışanların bilinçli farkındalık 

düzeyleri ile duygusal zeka seviyeleri arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r = 0.39; p 

< 0.01).  

4.3. Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Aracılık Testi  

Çalışanların bilinçli farkındalık seviyelerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisi üzerinde 

duygusal zekalarının aracılık rolü AMOS 16.0 yazılımı kullanılarak oluşturulan iki ayrı yapısal yol analizi 

yardımıyla incelenmiştir. Şekil 2 uygulanan aracılık analizi neticelerini göstermektedir.  
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Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Aracılık Analizi 

** p < 0.01 

Çalışmada aracılık etkisi Baron ve Kenny’nin (1986)’nin yöntemine göre analiz edilmiştir. Buna göre 

ilk olarak bağımsız değişken olan bilinçli farkındalığın, bağımlı değişken olan ÖVD üzerinde anlamlı bir 

etkisi olması gerekmektedir. İkinci olarak bağımsız değişken olan bilinçli farkındalığın aracı değişken olan 

duygusal zeka üzerinde anlamlı bir etkisi olması gerekir. Üçüncü olarak, aracı değişken olan duygusal 

zekanın, bağımlı değişken olan ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmalıdır. Son olarak ise hem 

bağımsız değişken olan bilinçli farkındalığın, hem de aracı değişken olan duygusal zekanın bağımlı 

değişken olan ÖVD üzerindeki etkileri hesaplanmaktadır. Eğer bağımsız değişken olan bilinçli 

farkındalığın, bağımlı değişken olan ÖVD üzerindeki etkisi aracı değişken olan duygusal zeka 

hesaplamaya dahil edildiğinde anlamsızlaşır ise tam aracılık, eğer ki azalır ise kısmi aracılık söz 

konusudur. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulan birinci modelde bilinçli farkındalığın ÖVD üzerindeki 

etkisi analiz edilmiştir. Şekil 2’de de görüleceği gibi, hesaplanan regresyon katsayıları her bir yol için ayrı 

ayrı olmak üzere parantez içerisinde gösterilmektedir. Birinci model incelendiğinde çalışanların bilinçli 

farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu tespit 

edilmiştir (β = 0.79, p < 0.01). Bu durumda Hipotez 1 kabul edilmiştir. Birinci model için elde edilen 

değerlerin uyum indekslerine uygun olduğu görülmektedir ([x2 (df = 189) = 426.72; GFI = 0.92; CFI 

=0.94; TLI = 0.91; RMSEA = 0.06]). İkinci model içinde çalışanların duygusal zeka seviyeleri aracı 

değişken olarak modele dahil edilmiştir. İkinci model incelendiğinde çalışanların bilinçli farkındalık 

düzeylerinin de duygusal zekaları üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu (β = 0.69, p < 0.01) 

görülmüştür. Dolayısıyla Hipotez 2 kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların duygusal zeka 

seviyelerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde de olumlu ve anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır (β 

= 0.75, p < 0.01). Bu bulgudan yola çıkarak Hipotez 3 kabul edilmiştir. Anlaşılacağı üzere, Baron ve 

Kenny’nin aracılık etkisi yöntemindeki ilk üç koşul sağlanmıştır. Son olarak duygusal zeka modelin içine 

dahil edildiğinde, bilinçli farkındalığın örgütsel vatandaşlık davranışına olan etkisi anlamsızlaşmaktadır  

(standardize beta = .08; p > .05). Dolayısıyla, Baron ve Kenny’nin aracılık etkisi yönteminin dördüncü 

koşulu da gerçekleşmiştir.  Bu durumda, çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık 

davranışlarına olan etkisinde, duygusal zekalarının tam aracı olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle, Hipotez 

4 de kabul edilmiştir. İkinci modelin uyum endekslerinin de kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu 

görülmektedir ([x2 (df = 194) = 489.58; GFI = 0.91; CFI =0.93; TLI = 0.91; RMSEA = 0.07]).  

4.4. Farklılık Analizleri  

Çalışanların bilinçli farkındalık düzeyleri, duygusal zekaları ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının t 

testi ve ANOVA kullanılarak uygulanan farklılık testleri sonucunda yaş ve cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p > 0.05). 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Bu araştırmada, çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan 

etkisinde duygusal zekalarının aracı rolü incelenmiştir. Araştırma sonuçları, çalışanların bilinçli farkındalık 

düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını anlamlı ve olumlu bir biçimde etkilediğini göstermektedir. 

Bilinçli farkındalık düzeyleri yüksek olan çalışanlar daha çok toplum yanlısı olurlar. Bu tarz çalışanların, 

empati özellikleri, odaklanma ve dikkat seviyeleri, yorumlama yetenekleri de yüksektir. Böylelikle 

çevresindeki iş arkadaşlarının ihtiyaçlarını, gereksinimlerini daha rahat algılayabilir ve yardımcı olabilirler. 

Bu yardım, iş gerekliliklerinden ve kurallarından bağımsız, kişinin kendi içinden gelen bir yardım 
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güdüsüdür. Ayrıca bilinçli farkındalığın özelliği olan açık ve nezaketle davranış ve yorumlama 

niteliklerinden dolayı, çevrelerine karşı daha anlayışlı, yumuşak ve şeffaf bir ortam oluşturabilirler. Bunun 

yanı sıra, hem kabullenici, hem de yargısız olmaları neticesinde ortaya çıkan problemler ile daha rahat 

başa çıkabilir ve sorunların üstesinden gelebilmek için arkadaşlarına yardım eden davranışlar 

gösterebilirler. Tüm bu unsurlar, ÖVD’nın temelini oluşturan yardımcı olma, gönüllülük ve sportmenlik 

niteliklerinin artmasını sağlayacaktır. Bu sonuçlar, aynı zamanda literatürdeki araştırmaları (Deviren, 

2021; Mulligan, 2018; Reb vd., 2015) da destekler niteliktedir. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise çalışanların bilinçli farkındalıklarının duygusal zekalarını 

olumlu ve anlamlı olarak arttırmasıdır. Bilinçli farkındalıkları yüksek olan çalışanların belirtildiği gibi 

empati düzeyleri, diğer bir deyişle, sosyal farkındalıkları yüksektir. Kendilerini, duygularını daha rahat 

anlamlandırabilir ve bu doğrultuda da duygularını daha rahat kontrol altına alıp, doğru şekilde 

kullanabilirler. Bilinçli farkındalığın, kişinin kendisine ve çevresine karşı nazik ve açık bakış açısı içinde 

olma özelliği sayesinde duygularını daha rahatlıkla yönetebilirler. Böylelikle bu tarz çalışanlar duygularını 

zamanında ve yerinde kullanarak, daha doğru tepkilerde bulunabilirler. Tüm bu belirtilen etkiler 

neticesinde de duygusal zeka yetkinliklerinde artış gözlemlenir. Araştırma sonuçları, bu açıdan, 

literatürdeki çeşitli araştırmaları (Brown vd., 2007; Deniz vd. 2017) desteklemektedir. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise çalışanların duygusal zekalarının ÖVD’larını arttırmasıdır. 

Bu sonuçlar da benzer konuda yapılan araştırmaları (Bağcı 2014; Turnipseed & Vandewaa, 2012) 

destekler niteliktedir. Duygusal zekası yüksek olan çalışanlar hem kendi duygularının, hem de 

çevresindeki kişilerin duygularının farkındadırlar. Çalışma arkadaşlarını ve onların gereksinimlerini daha 

iyi anlayabilirler, empati kurma yetenekleri yüksektir. Aynı zamanda duygularını daha iyi yönetirler ve 

daha uyumlu ilişkileri vardır. Böylelikle, daha yüksek seviyede örgütsel vatandaşlık davranışı deneyimleri 

mevcut olacaktır. 

Son olarak, literatürde bilinçli farkındalık ve ÖVD ilişkisi az sayıda da olsa incelenmiş bulunsa da 

(Nourafkan vd., 2022), bu araştırma, söz konusu ilişkinin altında yatan nedeni tespit etmiş olması sebebiyle 

gerek ulusal, gerekse de uluslararası yazına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Elde edilen bulgular, 

çalışanların bilinçli farkındalıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarını, duygusal zeka seviyeleri 

aracılığıyla arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Tespit edilen ilişkinin teorik alt yapısı ise pozitif psikoloji 

hareketleri teorisine (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000) dayanmaktadır. Bu teoriden hareketle, 

çalışanlar daha olumlu düşüncelere ve pozitif duygulara sahip olduklarında (Örn. Bilinçli farkındalıkları 

yoluyla duygusal zekalarının yükselmesi), bu durum olumlu davranışların (Örn. Örgütsel vatandaşlık 

davranışlarında artış) oluşmasına sebep olacaktır. Bu açıdan, araştırma bulguları pozitif psikoloji 

hareketleri teorisine de katkıda bulunmaktadır.  

Araştırma sonuçları organizasyonlar açısından da önemli uygulamalar yapılmasına dikkat 

çekmektedir. Bu uygulamalardan ilki, örgüt verimliliği ve etkinliği için çok büyük önem taşıyan örgütsel 

vatandaşlık davranışına olan olumlu etkisinden dolayı, örgütlerde bilinçli farkındalık eğitimlerinin yer 

almasıdır. Kişilerin bilinçli farkındalık düzeylerinin MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction- 

Mindfulness Temelli Stres Azaltma) eğitimleri ile yükseldiği literatürde pek çok araştırma ile kanıtlanmış 

durumdadır (Cameron & Fredrickson, 2015; Frewen vd., 2010; Kabat-Zinn, 2003). Beyin görüntüleme 

teknolojisi ile 8 haftalık MBSR eğitimlerinin neticesinde, beynin duygu düzenleme, benlik algısı, hafıza, 

öğrenme ve bakış açısı geliştirme ile ilgili farklı bölgelerinde değişim gözlemlenmiştir. Bu eğitimlerin 

etkisiyle beynin yapısında değişme, yeniden düzenleme anlamına gelen “nöroplastisite” oluşmaktadır 

(Kabat-Zinn, 2018) 

Organizasyonlarda örgütsel vatandaşlık davranışının artmasına sebep olacak etkenlerden bir tanesi de 

çalışanların duygusal zekasıdır. Duygusal zeka, IQ’dan farklı olarak daha çok geliştirilebilir bir yapıya 

sahiptir. Dolayısıyla, doğru şekilde planlanmış ve organize edilmiş duygusal zeka eğitimleri sayesinde 

örgütlerde çalışanlar kendilerinin ve duygularının daha çok farkında olacaklardır (Cumming, 2005; 

Goleman, 1995). Sosyal farkındalıkları artacak, empati yetenekleri yükselecek, böylelikle çevresindeki 

kişilere, olaylara daha farklı bir bakış açısı geliştireceklerdir. Ayrıca ilişkileri yönetme becerileri de artacak, 
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duygularını daha rahat bir şekilde kontrol edecek ve daha uyumlu bir ortam yaratacaklardır. Tüm bu 

etkilerin neticesinde de örgüt içindeki çalışanların örgütsel vatandaşlık seviyelerinde de artış olacaktır. 

Teorik ve pratik katkılarının dışında bu araştırmanın da, tüm diğer araştırmalarda olduğu gibi birtakım 

kısıtları mevcuttur. İlk olarak araştırmada kesitsel veri kullanılmıştır. Gelecekteki araştırmalarda 

boylamsal veri kullanılması, neden-sonuç ilişkilerinin tespiti için, daha detaylı bir yol sunacaktır. Bunun 

yanı sıra, bilinçli farkındalık ve ÖVD arasında öz yeterlilik, iyi oluş hali, bilişsel esneklik gibi başka aracı 

etkiye sahip olabilecek değişkenlerin etkileri de araştırılabilir. Son olarak, araştırma bulgularının 

genelleştirilebilmesi açısından benzer araştırmaların, farklı ülkelerde de uygulanması sonuçların 

sağlamlaştırılması açısından değerli olacaktır.   

Kaynaklar 

Andrews, M., Kacmar M., & Kacmar, C. (2014). The mediational effect of regulatory focus 
on the relationships between mindfulness and job satisfaction and turnover 
intentions. Career Development International, 19, 494–507. 

Arslan, I. (2018). Bilinçli farkindalik, depresyon düzeyleri ve algilanan stres arasindaki 
ilişki. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 73-86. 

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report 
assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45. 

Bağcı, Z. (2014). Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Hitit 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 259-279. 

Bao, X., Xue, S., & Kong, F. (2015). Dispositional mindfulness and perceived stress: The 
role of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 78, 48-52. 

Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social 
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal 
of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. 

Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M., & Todd, R.  M. 
(1991). Empathic joy and the empathy-altruism hypothesis. Journal of  Personality 
and Social Psychology, 61(3), 413-42 

Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its 
role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 
822–848.  

Brown, K.W., Ryan, R.M., & Creswell, J.D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations 
and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18, 211–237 

Burke CA (2010) Mindfulness-based approaches with children and adolescents: A 
preliminary review of current research in an emergent field. Journal of Child and 
Family Studies 19(2), 133–144. 

Cameron, C. D., & Fredrickson, B. L. (2015). Mindfulness facets predict helping  behavior 
and distinct helping-related emotions. Mindfulness, 6(5), 1211-121. 

Cankurtaran, & Şakiroğlu, M. (2020). Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ile irnet 
bağımlılığı ilişkisinde bilinçli farkındalığın rolü. Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi, 49-67. 

Carmeli, A., & Josman, Z. E. (2006) The relationship among emotional intelligence, task 
performance, and organizational citizenship behaviors. Human Performance, 19, 403-
419. 



  
  

367 
 

Catak, P.D. (2012). The Turkish version of mindful attention awareness scale: 
preliminary findings. Mindfulness, 3(1), 1-9.  

Creswell, J. D., Way, B. M., Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2007). Neural correlates 
of dispositional mindfulness durit labeling. Psychosomatic Medicine, 69(6), 560-565. 

Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. (2000). Positive psychology. American 
Psychologist, 55(1), 5-14. 

Cumming, E. A. (2005). An Investigation into the Relationship between Emotional 
Intelligence and Workplace Performance: An Exploratory Study. Master’s thesis, 
Lincoln University, New Zealand. 

Deniz, M. E., Erus, S. M. ve Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi 
oluş ilişkisinde duygusal zekânın aracılık rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Dergisi, 7(47), 17-31. 

Deviren, R. (2021). Proaktif kişiliğin ve farkındalığın örgütsel vatandaşlık davranışlarına 
etkileri: Sivil toplum örgütlerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Türkiye. 

DiPaola, M. F., Tarter, C. J. & Hoy, W. K. (2005). Measuring organizational citizenship in 
schools: The OCB Scale. In W. K. Hoy & C. Miskel (Eds.). Educational leadership and 
reform (pp. 319–342). Greenwich, CN: Information Age. 

Frewen, P. A., Dozois, D. J., Neufeld, R. W., Lane, R. D., Densmore, M., Stevens, T. K., & 
Lanius, R. A. (2010). Individual differences in trait mindfulness predict dorsomedial 
prefrontal and amygdala response during emotional imagery: An fMRI 
study. Personality and Individual Differences, 49(5), 479-484. 

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. NY: Basic Books 

Giluk T.L. (2009) Mindfulness, Big Five personality, and affect: A meta-analysis. 
Personality and Individual Differences, 47(8), 805–811. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books 

Guleryuz, G., Guney, S., Aydın, E.M., & Asan, O. (2008). The mediating effect of job 
satisfaction between emotional intelligence and organisational commitment of 
nurses: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(11), 1625-
1635. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. 
Pearson Education, Pearson, NJ. 

Hülsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt, A., & Lang, J.W. (2013). Benefits of mindfulness 
at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job 
satisfaction. Journal of Applied Psychology, 98(2), 1-16. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and 
future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144– 156. 

Kabat-Zinn, J. (2018). The healing power of mindfulness: A new way of being. Hachette UK. 

Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. 
Cognition and Emotion, 23, 4–41. 

Korkmaz, T., & Arpacı, E. (2009). Relationship of organizational citizenship behavior 
with emotional intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2432-2435. 



  
  

368 
 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey, & D. 
Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: educational 
implications ( pp. 3 – 34). New York: Basic Books. 

Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2016). Leader emotional intelligence and 
subordinate job satisfaction: A meta-analysis of main, mediator, and moderator 
effects. Personality and Individual Differences, 102, 13–24 

Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2017). Are the emotionally intelligent good citizens 
or counterproductive? A meta-analysis of emotional intelligence and its relationships 
with organizational citizenship behavior and counterproductive work 
behavior. Personality and Individual Differences, 116, 144-156. 

Mulligan, R. (2018). Mindfulness Matters: The Effects of Mindfulness on Organizational 
Citizenship Behavior. Unpublished Thesis, Claremont College, USA. 

Nourafkan, N. J., Tanova, C., & Gökmenoglu, K. G. (2022). Can Mindfulness Improve 
Organizational Citizenship and Innovative Behaviors through its impact on well-being 
among academics?, Psychological Reports, 1-22. 

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory, NY: McGraw-Hill. 

Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. 
Lexington books, DC. 

Organ, D.W. (1997). Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up 
time. Human performance, 10(2), 85-97. 

Organ, D.W., Podsakoff, P.M., & MacKenzie, S.B. (2006) Organizational citizenship 
behavior: its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Podsakoff, N.P., Whiting, S.W., Podsakoff, P.M., & Blume, B.D. (2009). Individual-and 
organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-
analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1), 122-141. 

Reb, J., Narayanan, J., & Chaturvedi, S. (2014). Leading mindfully: Two studies on the 
influence of supervisor trait mindfulness on employee well-being and 
performance. Mindfulness, 5(1), 36-45. 

Reb, J., Narayanan, J., & Ho, Z. W. (2015). Mindfulness at work: Antecedents and 
consequences of employee awareness and absent-mindedness. Mindfulness, 6(1), 
111–122. 

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and 
Personality, 9(3), 185 – 211. 

Santorelli S. (1999). Heal Thy Self: Lessons on Mindfulness in Medicine. New York: 
Random House. 

Schutte, N.S., & Malouff, J.M. (2011). Emotional intelligence mediates the relationship 
between mindfulness and subjective well-being. Personality and Individual 
Differences, 50(7), 1116-1119. 

Shapiro S.L., Oman D., Thoresen C.E., Plante T.G., & Flinders T. (2008). Cultivating 
mindfulness: Effects on well-being. Journal of Clinical Psychology, 64(7), 840–862. 

Soysa, C.K., & Wilcomb, C.J. (2015). Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and 
gender as predictors of depression, anxiety, stress, and well-being. Mindfulness, 6(2), 
217-226. 



  
  

369 
 

Taşdan, M., & Yılmaz, K. (2008). Adaptation to Turkish of organizational citizenship and 
organizational justice scales. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 87–96. 

Thorndike, E.L. (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine, 140, 227 – 235. 

Turner, L. (2004). Emotional intelligence --our intangible asset? Chartered Accountants. 
Journal of New Zealand, 83(3), 29-31. 

Turnipseed, D. L., & Vandewaa, E. A. (2012). Relationship between emotional 
intelligence and organizational citizenship behavior. Psychological reports, 110(3), 
899-914. 

Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship 
behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of 
Management Journal, 37(4), 765-802. 

Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic 
investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational 
Behavior, 65, 71–95. 

Wang, Y., & Kong, F. (2014). The role of emotional intelligence in the impact of 
mindfulness on life satisfaction and mental distress. Social Indicators 
Research, 116(3), 843-852. 

Wong, C.S., & Law, K.S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence 
on performance and attitude: an exploratory study. The Leadership Quarterly, 13(3), 
243-274. 

Želvys, R., Zabardast, A., Nemati, S., Adak, K., & Shariati, O. (2019). Mindful principals in 
effective schools: mediating role of organizational climate and organizational 
citizenship behavior. Pedagogika, 133(1), 5-27. 

 

 

 



  
  

370 
 

Covid-19 Pandemisinin Pazarlama ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi 
 

Abidin Umut ÜNLÜLER1 
Özet 
Dünyada ve ülkemizde, bilgi edinmeden alışverişe, uzaktan eğitimden kamu kurumlarının 

hizmetlerine ulaşmaya, bilet rezervasyonlarına, kurumsal ve sosyal iletişimlere kadar internet 
günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hayatımıza hızlı bir giriş yapan internet 
teknolojisi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması, kişilerin 
yaşama yönelik beklentilerini yükseltip, davranışları, alışkanlıkları ve alışveriş biçimlerinde 
değişiklikler oluşturmuştur. Yaşanan bu gelişmeler ve değişiklikler, online alışverişin internet 
kullanma amaçları arasında ilk sıralara yükselmesine sebep olmaktadır. Yeni bir alışveriş ortamı 
olan internet, tüketicilere geleneksel alışveriş alışkanlıklarından çok farklı bir alışveriş ortamı 
sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışverişin özellikle pandemi sürecinde pratik olarak 
yapılabilmesi, kampanya ve indirimlerden anında haberdar olunabilmesi, ödemenin temassız bir 
şekilde yapılabilmesi, gereksinim duyulan ürünlere daha çabuk erişilebilmesi, ürün seçeneğinin 
farklı fiyatlar ile karşılaştırılabiliyor olması, ürün yelpazesinin geniş olması ve sosyal mesafeyi 
koruyarak ev rahatlığında alışveriş imkanı tanıyor olması tüketicilerin bu platformlara 
yönelmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada, online alışveriş, e-ticaret ve pazarlamanın pandemi 
sürecinde tüketim üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, online alışveriş, pazarlama, covid-19, tüketim. 
 

The Effect of the Covid-19 Pandemic on Marketing and Consumer 
Behavior 

 
Abstract 
In the world and in our country, the internet has become an inseparable part of daily life, from 

obtaining information to shopping, from distance education to accessing the services of public 
institutions, to ticket reservations, to corporate and social communications. Internet technology, 
which makes a rapid entry into our lives, is used for different purposes. The widespread use of the 
Internet has increased people's expectations for life and created changes in their behaviors, habits 
and shopping styles. These developments and changes cause online shopping to rise to the top of 
the internet usage purposes. The internet, which is a new shopping environment, offers 
consumers a very different shopping environment from their traditional shopping habits. The fact 
that online shopping can be done practically, especially during the pandemic, can be instantly 
informed about campaigns and discounts, payment can be made in a contactless way, the products 
needed can be accessed more quickly, the product selection can be compared with different prices, 
the product range is wide, and shopping in the comfort of home by maintaining social distance 
The fact that it provides an opportunity has caused consumers to turn to these platforms. In this 
study, it is aimed to determine the positive and negative effects of online shopping, e-commerce 
and marketing on consumption during the pandemic process. 

Keywords: E-commerce, online shopping, marketing, covid-19, consumption. 
 

GİRİŞ 

Dünya tarihinde ilkel zamanlardan, tarıma geçiş evresine, tarımdan sanayi ve endüstri evresine 
geçişler yaşanmıştır. İnsanlar doğada avcılık ve tarım ile geçimini kazanıp, hayatını devam 
ettiriyorken, sanayi devrimi ile makineleşmiş endüstrinin başlaması, üretim yapan büyük 
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fabrikaların kurulması ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere de yol açmıştır. Toplumsal 
dönüşümlerde bilgi çağı başlamış, bu bilginin işleme ve yönetimi teknolojik gelişmelerle 
desteklenmiştir. Bilgi, iletişim ve teknoloji çağı olan bu dönem, bilgiyi oluşturarak, kullanarak ve 
erişimini sağlayarak hizmet sektöründe yeni bir modelin başlamasını sağlamıştır. 

1985 yılında kullanılmaya başlayan ve kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelen internet 
bir elektronik iletişim ağıdır. İnternet sağlık, eğitim, pazarlama, üretim, ulaşım, enerji, sanayi, gıda 
sektörü vb. her alanda iletişimi sağlayan ve hizmeti kolaylaştıran bir araç haline gelmiştir. İnternet, 
hızla büyüyen ve gelişen dünyada her türlü imkan ve olanağı sağlayan, büyüyen dünyayı tek tık ile 
elimizin altına getiren global çapta etkisi olan bir iletişim aracıdır. Artan ARGE ve bilişim faaliyetleri, 
bilgi teknolojilerindeki gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi hizmet sektörünü de 
etkilemektedir.  İşletmeler çok hızlı bir şekilde internet yolu ile bilgi ve fikirlerini paylaşarak, 
üreticiden tüketiciye kadar her türlü pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. İnternet yolu ile işletmeler daha çok müşteriye ulaşıp, pazarlamada daha 
çok, kolay ve hızlı alternatifler, daha az maliyetler ve global pazarlara daha hızlı açılma olanağı ile 
müşteriyi etkilemektedirler. Her türlü ticari işlemlerin, elektronik ortamda ve kısa sürede 
yapılmasına olanak sağlayan bu ticaret şekline e-ticaret adı verilmektedir. Küreselleşmeyle ve bilgi 
toplumuna geçilmesiyle birlikte e-ticaret günlük hayatta daha belirgin hale gelmiştir. E-ticaret, 
yaygınlık ve kolaylıklar ile ekonomik hayatın tüm kesimlerinde uygulanabilme ve ilerleme alanları 
bulmuştur. Bu gelişmelerin sebebi elektronik ticaretin internet ortamında ve anında ulaşılabilir 
olmasından kaynaklanmaktadır (Güven,2020). 

 Tüketim, toplumların yaşadıkları sosyal, politik, kültürel ve ekonomik süreçlerinden etkilenen, 
geçmişten günümüze toplumsal yapının önemli unsurlarından biridir. Tüketim alışkanlıkları 
yaşanılan dönemin özelliklerinden etkilenmekte olup salgın gibi küresel çaplı olaylardan da 
etkilenmektedir. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
süreci e-ticaret alanında ciddi değişimlerin yaşanmasına ve sürece hızla adapte olan markaların 
daha fazla öne çıkmasına neden olmuştur. Mobil uygulamalara artan talepler, internette geçirilen 
süreler, günlük hayattaki tüm sosyalleşme süreçlerinin dijital ortama entegre olması e-ticaret 
hacminde artış meydana getirmiştir. Pandemi sürecinde hızlı tüketim malları arasında bulunan 
yiyecek ve içecekler, temizlik ve kişisel bakım maddeleri gibi ürünlerde talep artmıştır. Şekil 1’de 
Covid-19 pandemi sürecinde bireylerin yaşam tarzı ve pratikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Covid-19 sürecinde değişen yaşam pratikleri (Erdoğan, 2020) 

Üç ülkede yaşayan bireylerin yaşam tarzında hiçbir değişiklik yapmadığını belirten katılımcı 
yüzdesi oldukça düşüktür (%2-%5). Online alışverişte artan oranlar da dikkat çekmektedir. 
Evlerde kalan ve hijyene dikkat eden bireyler ihtiyaçlarının çoğunu online alışverişler ile 
karşılamak zorunda kalmışlardır. Covid-19 süreci boyunca 4 farklı tüketici profili ortaya çıkmış 
olup, bunlar; stoklayan tüketici, tedbirci tüketici, stabil ve garantici tüketici olup pandemi 
döneminde artan tüketici profili %35 oranında stoklayan tüketici olmuştur. 

 Garantici Tüketici (%11): Pandemi süreci ile ilgili kaygılı olup, satın alma alışkanlıkları 
pandemi ile birlikte değişime uğrayan tüketicilerdir.  

 Stabil tüketici (%26): Pandemi döneminde tüketim tercihlerinde pek fazla değişiklik 
görülmeyen kişilerdir.  

 Tedbirci Tüketici (%27): Pandemi sürecine karşı karamsar olup, yalnızca ihtiyaçları 
dahilinde olan ürünleri satın alma eğiliminde olan tüketicilerdir. 

 Stoklayan Tüketici (%35): Pandemi sürecine panik halinde yaklaşan ve en fazla alışveriş 
yaptıkları alan marketler olan tüketicilerdir. 

E-ticaretin pandemi dönemindeki yükselişinin temel nedenleri arasında dijital ortamda ürün 
çeşitliliğinin fazla olması ve ortamın karşılaştırmaya imkan tanıması, kampanya ve indirimler, 
zaman, mekan gibi kısıtlamaların olmayışı, evde kalan ya da kalmak zorunda olan birey için pratik 
online ödeme kolaylığı yer almaktadır. Örneğin; Mart 2020’de 2019 yılına kıyasla yapılan çalışmada 
ABD’de pandemi sürecinde e-ticaret satışlarında en hızlı büyüyen ve düşüşe geçen kategoriler Şekil 
2’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2. E-ticaret verileri (Styrk, 2020) 
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E-ticarette hızla büyüyen kategoriler arasında tek kullanımlık eldiven, ekmek makinesi yer 
alırken en çok düşüşe geçen kategoriler arasında bavul, iş/evrak çantası yer almaktadır. 

PAZARLAMA 

Pazarlama; mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve 
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir. Aynı zamanda pazarlama, tüketicinin 
istek ve ihtiyaçlarına yönelik olan mal ve hizmetlerin, üreticiden tüketiciye aracılar vasıtasıyla 
ulaşımını sağlayan tüm işletme faaliyetleridir. Günümüzde gelişen ve çığ gibi büyüyen teknolojik 
sistemler, internet, mobil cihazlar ile ticaret ve alışverişlerde yeni bir dönem başlamıştır. 
Dijitalleşen dünyanın insan yaşamında meydana getirdiği köklü değişimler, pazarlama alanında da 
yeni yaklaşımların doğmasını zorunlu kılmıştır. 

Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet kullanıcıları üzerinde her yıl yenileyerek 
gerçekleştiği “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2016)” sonuçlarına göre, 
internet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi 
verme ya da satın alma oranı %34,1’e yükselirken, internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 
%60’ının “giyim ve spor malzemesi”, %29,7’sinin “seyahat bileti, araç kiralama vb.”, %25,8’inin “ev 
eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.)”, %21’inin “elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, 
radyo, TV, DVD oynatıcı vb.)” ve %19,8’inin ise “gıda maddeleri” ile “günlük gereksinimler (çiçek, 
kozmetik, tütün ve içeceklerin de dahil)” satın aldığı sonucuna ulaşılmıştır. TÜİK 2020 “Hane Halkı 
Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması” verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında internet 
üzerinden alışveriş yapma oranı %36,5 olarak belirlenmiştir. Şekil 3’de görüldüğü üzere internet 
üzerinden en çok sipariş verilen ürünler kıyafet, aksesuar ve ayakkabı olmuştur. Bu ürünleri satın 
alan kişilerin oranları ise %60,9’dur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Türkiye’de 2020 Yılında İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Alışveriş Oranları (%) (Kalkan, 2021) 

İnternet üzerinden alışveriş yapan ya da sipariş veren bireylerin %24,9’unun alışverişte sorun 
yaşadığı görülürken bu sorunlar arasında en çok karşılaşılanların ise %44,9 ile “teslimatın 
belirtilenden daha yavaş olması” ve %42,1 ile “yanlış veya hasarlı ürün teslim edilmesi” olduğu 
saptanmıştır (Saygılı ve Sütütemiz, 2017). 

Değişen tüketici ve yaşam biçimleri giderek daha fazla sayıda tüketiciyi internet ortamına dahil 
etmektedir. Tüketicilerin internet ortamını kabul etmeleri ve benimsemeleri hizmet sunucularının 
pazardaki performanslarına bağlı olarak değişecektir (Saydan, 2008). Bireylerin, sosyal grupların, 
yerel ve ulusal firmalar ile siyasal otoritelerin ihtiyaç ve isteklerindeki değişimler, pazarlama 
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faaliyetinin yeniliklere ve gelişmeye her zaman açık olması sonucunu doğurmaktadır. 
Pazarlamanın tarihsel gelişim sürecini etkileyen başlıca faktörler; endüstri, teknolojik ilerlemeler, 
iletişimin kolaylaşması, internetin günlük hayatın parçası hâline gelmesi, eğitimin yaygınlaşması, 
küreselleşme ve kişi başına düşen gelirdeki artıştır. Şekil 4’de pazarlamanın gelişim evreleri 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Pazarlamanın gelişim evreleri (Alankuş, 2020) 

Pazarlamanın bilimsel ve felsefi bağlamda anlam kazanması 1950’lerde gerçekleşmiştir. Bu 
nedenle 1950’ler pazarlama tarihinde bir kilometre taşı kabul edilmektedir. Postmodern dönem 
pazarlamasının gelişiminde düşünce ve zeka faktörü yapay zekaya evrilmekte ekonomi doğrudan, 
pazarlama dolaylı etkilenmektedir. Pazarlamanın gelişim evrelerinden dijital çağ da denilen 
döneme postmodern dönem de denmektedir. Postmodernizm, tüketici ve iletişimin ön planda 
olduğu ve teknolojiye sahip toplumların incelendiği, modernist anlayışı eleştiren bir kuramdır. 
Postmodern koşulların teknolojik imkânlarla ve online pazarlama fırsatıyla birleşmesinin en 
önemli sonucu elektronik ticaretin (e-ticaret) ortaya çıkmasıdır. Dijital çağda e-ticaretin insan 
hayatına girmesiyle pazarlamanın önemi artmış ve alanı genişlemiştir.  

İşletmelerin kriz döneminde uygulayabilecekleri pazarlama stratejileri beş kısımda 
incelenebilir. Bunlar büyüme, rekabetçi, pazar payı, maliyet düşürme ve müşteri kazanma 
stratejileri şeklinde sıralanabilir. Kriz pazarlaması, müşterilerle ilişkinin oluşturulması ve 
işletmenin krizle başa çıkmasına yardımcı olacak pazarlama araçlarının kullanılması olarak 
tanımlanabilir. Covid-19 pandemisi beraberinde pazarlama felsefesinde köklü değişimlerin 
olmuştur. Bu doğrultuda yeni normal için strateji ve medya planlarını yeniden düşünmek, marka 
bilinirliğini kanıtlamak ve sadakati yeniden sağlamak düşünülmelidir. Tüm toplumu ilgilendiren 
sorunların çözümünde insanları belli bir davranışa yönlendirmek amacıyla pazarlama stratejileri 
etkilidir. Sosyal pazarlama; pazarlama stratejilerinin insanları istenilen davranışa yönlendirerek 
sosyal fayda sağlama amacıyla toplum sorunlarının çözülmesini amaçlamaktadır. Sağlıklı 
beslenme, obezite, sigara ve madde bağımlılığı, çevrenin ve doğal kaynakların korunması gibi 
alanlarda sosyal pazarlama çalışmaları vardır. Bunun yanı sıra pandemi krizi ile korona virüsün 
tehlikeleri, ona karşı önleyici tedbirler, sağlığın korunması ve kişilerin bilgilendirilmesi konularında 
sağlık alanında korona virüsle mücadele kapsamında sosyal pazarlama uygulamalarının 
kullanıldığı görülmektedir (Cevher, 2021). Covid-19 pandemisinde dijitalleşen tüketici 
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alışkanlıklarıyla birlikte işletmelerin rekabette avantaj sağlayabilmeleri dijital hizmetleri 
iyileştirerek ve tüketici güvenini kazanarak mümkündür. 

E-TİCARET, ONLİNE ALIŞVERİŞİN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ 

İnternet ve mobil araçların kullanımının artışı, farklı ödeme yöntemleri, ürün tesliminde hız ve 
bilinçli tüketicilerin sayısında meydana gelen artış e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine olanak 
sağlamıştır. Digital 2020: Global Digital Overview adlı rapora göre 7,75 milyar olan dünya 
nüfusunun %59’unun, 83,88 milyon olan Türkiye nüfusunun %74’ünün internet erişimine sahip 
olduğu belirlenmiş ve internet kullanımında Ocak 2019 yılına göre %7 bir artış olduğu tespit 
edilmiştir (Güven, 2020). İnternet ve mobil araçların kullanımının artmasıyla birlikte, insanların 
çevrim içi geçirdikleri süreler ülkeden ülkeye değişmektedir. Şekil 5’de internet, sosyal medya ve 
mobil kullanım süreleri gösterilmiş olup Dünya ortalaması 6 saat 43 dakika iken Türkiye’de bu süre 
7 Saat 29 dakikadır. Filipinler’de bu süre en fazla olup 9 saat 45 dakika olarak belirlenmiştir. 

Şekil 5. Türkiye’de internet, sosyal medya ve mobil kullanım istatistikleri (Güven, 2020) 

Türkiye’de elektronik ticaret sektörünün son 6 yılda büyüdüğü Şekil 6’da görülmektedir. 2013 
yılında 14 milyar lira olan elektronik ticaret pazarı büyüklüğü, %35 büyüme kaydederek 18,9 
milyar liraya, 2015 yılında %31 büyüme kaydederek 24,7 milyar liraya, 2016 yılında %25 büyüme 
gerçekleştirerek 30,8 milyar liraya, 2017 yılında 42,2 milyar liraya ve 2018 yılında 60,8 milyar 
liraya yükselmiştir. Bu verilere göre, elektronik ticaret sektörünün son 6 yıldaki ortalama büyüme 
hızı %34,4 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 6. Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre büyüklüğü (Yılmaz, 2020) 

Online alışveriş tüketicilere bir alışveriş ortamı sunarak; yorulmadan, sıkılmadan mağaza ve 
vitrin gezme sıkıntısı yaşamadan, karşılaştırma yaparak ve farklı kişilere danışma fırsatı sunarak, 
fikir alma gibi üstünlükleri de kullanarak alışveriş yapma imkanı sağlayan bir alışveriş şeklidir. 
Geleneksel alışverişle kıyaslandığında kolay bir alışveriş imkânı sunan, bilgiye daha hızlı ulaşmayı, 
daha fazla seçim şansı, zaman ve para tasarrufu yapma imkânı sağlayan yeni bir pazarlama ve satış 
kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler ürünlerin online olarak satın alınmasına 
imkan sunan işletmelerin sayısının artmasına, tüketicilerin online alışverişe yönelik beklentilerinin 
de artmasına sebep olmaktadır. Tüketiciler ürünlerin fiyatlarıyla ilgili daha rahat bilgi 
edinebilmekte, kendilerine özel ürünleri tasarlayabilmekte, indirim veya promosyon bilgisi 
alabilmekte ve alışveriş sonrası müşteri desteğine de sahip olabilmektedirler. Online alışveriş, 
geleneksel alışverişte karşılaşılan mağaza kalabalığı yaşama ve kuyrukta bekleme gibi problemleri 
ortadan kaldırmanın yanı sıra 7/24 alışverişe olanak sağlayarak ve geniş bir ürün çeşidi sunarak 
tüketicileri alışverişe özendirmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ait güvenlik problemleri, 
kimlik bilgilerinin farklı kişi ve kurumlar tarafından ele geçirilmesi, ürüne dokunamama, 
deneyememe, ürünün özelliklerini ve gerçek boyutunu görememe, ürünün teslimatında yaşanan 
problemler ve teslim süresinin uzaması, memnun kalınmayan ürünün iadesinde çeşitli sorunların 
ortaya çıkması, kargo ücretinin tüketici tarafından ödenmesi gibi birçok etken online alışverişi 
olumsuz etkilemektedir. Online alışverişte karşılaşılan bu olumsuzluklar ise tüketicileri geleneksel 
alışverişe sevk etmektedir. 

Pandemi sebebiyle kısa vadede işletmeler nakit sıkıntısı, tesislerin kapanması ve tedarik 
zincirinin bozulması gibi ciddi sorunla karşı karşıya kalırken, hayatta kalabilmek için yenilikçi 
hamleler yapmaları gerekmektedir. Uzun vadede ise bu kriz dönemi, ticari büyüme ve 
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak pazarlama yeniliği ve dönüşümü için bir fırsat haline 
gelecektir. Salgın, firmaları iş süreçleri, müşteri ilişkileri ve pazarlama stratejilerini dijital 
teknolojilere daha fazla yönlendirmiştir. Web tabanlı teknolojilerin (video konferans, e-ticaret) 
müşteri etkileşimlerini, dijital deneyim yoluyla firma rekabetini ve performansını destekleyici 
etkileri olmuştur (Özoğlu, 2021).  

Covid-19 pandemisinden küresel çapta bütün sektör ve sektörlere bağlı işletmeler olumsuz 
yönde etkilenmiştir. Pandeminin en çok etkilediği sektörler havacılık işletmeleri, yeme-içme ve 
sosyalleşme imkanı sağlayan alanlarda hizmet veren işletmeler, ihracat ve ithalat işi yapan 
işletmeler, turizm üzerinden iş yapan işletmeler (yolcu taşımacılığı, konaklama işletmeleri gibi), 
denizcilik bağlantılı iş yapan işletmeler ve limanlar, enerji sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerdir. Online alışveriş ve e-ticaret ile bazı sektörlerdeki işletmelerin zararları minimum hale 
gelmiştir. Online alışveriş daha fazla müşteriye daha kısa zamanda ulaşma ve yeni pazarlama 
imkânlarını sunmaktadır. Müşteriler ihtiyaç duydukları ürüne daha kısa zamanda ve en az maliyet 
oranı ile sahip olmaktadır. Geleneksel olarak yapılan alışverişin mecburi olarak internet ortamına 
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taşınmasıyla online satışın kar oranları oldukça yükselmiştir. Şekil 7’de 2020 yılındaki geleneksel 
ve e-ticaret oranları verilmektedir. 

Şekil 7. Geleneksel ve e-ticaret oranları (%) 

Araştırmalara göre Almanya, Amerika ve İngiltere’de 2020 yılı Mart-Mayıs ayları arasında e-
ticaretin %150 oranında yükseliş gösterdiği, Türkiye’de ise 2020 Mart-Nisan döneminde e-
ticaretin yükselme oranın %200’lere çıktığı gözlemlenmiştir (Kalkan, 2021). Covid-19 pandemisi 
öncesinde insanların online alışveriş tercihleri büyük oranda konaklama, seyahat, takı gibi ürün ve 
hizmetler iken pandemi sonrasında ise bu tercihler değişmiş bu alanlara olan talep azalmış, talep 
daha çok tıbbi, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri olmuş ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Covid-19 sürecinde internet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları (Kalkan, 2021)  

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile oteller, kafeler, restoranlar, insanların sosyalleştiği bütün 
alanların gelirlerinde düşüşler meydana gelmiştir. Türkiye’de tüketicilerin pandemi sürecinde 
internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerinin ortaya çıktığı ve kadınların internet üzerinden 
alışveriş yapma konusunda daha fazla olduğu, salgın öncesinde normal marketlerden yapılan 
alışverişin online ortama kaydığı gözlenmektedir. Ayrıca salgın öncesi en fazla giyim alışverişi 
yapılırken, salgın sonrasında alışverişin gıdaya kaydığı görülmüştür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı pandeminin online alışveriş, e-ticaret ve pazarlamaya etkisini araştırarak 
olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan 
alışveriş oranlarında artış olduğu gözlemlenmiştir.  

İnternet üzerinden alışveriş tüketicilere, bilgiye hızlı ulaşma, ürünlerin uygun fiyatlı olanını 
yakalama, zaman tasarrufu ve satış elemanı baskısından uzak rahat bir alışveriş imkânı 
sağlamaktadır. Tüketici güveni, dolandırılma düşünceleri, ödeme, kargo ve iadelerde çıkabilecek 
sorunlar, müşteri hizmetlerine ulaşma da çıkabilecek sorunlar online alışveriş ve e-ticaret için engel 
sayılmaktadır. Covid-19 pandemi süreci korku ve endişenin yarattığı ruh hali ile insanın hayatını 
idame ettirme paniği yaşamasına, bu da market-gıda sektöründe dünya genelinde bir artış 
görülmesine neden olmuştur. Bu dönemde tüketim, gösterişçi tüketimden uzak, ihtiyaç temelli bir 
tüketimdir. Virüsün yayılım hızı ve artan ölüm oranları sonucu bireylerin karantina süreleri 
uzadığından, tüketiciler ihtiyacı olandan fazlasını alarak depolayan ve bu şekilde kendini güvende 
hisseden “stoklayan tüketiciler” olarak en sık görülen tüketici profilini oluşturmuştur. Covid-19 
salgınında, tüketiciler internet üzerinden alışverişe yönelmiştir. Daha hızlı ve pratik olması, sosyal 
mesafenin sağlanması (kapıda teslim ile daha az kişiyle temas) gibi nedenlerle e-ticaret salgın 
döneminde kurtarıcı bir yol olmuş ve önemi artmıştır. Pandemi dönemlerinden sonra sosyal, 
psikolojik, kültürel etkilerinin devam edeceği, bunun tüketici davranışlarına ve pazarlama 
faaliyetlerine etkileri olduğu açıktır. Bunlar; zayıf şirketler ve markalar yok olmuş, tüketiciler 
güvenilir ve tatmin edici markalar bulmak zorunda kalmış, ani iş kaybı harcama ve birikim 
alışkanlıklarımızı etkileyip alışverişlerde seçenek arayışına yöneltmiş, seçmek ve daha mantıklı 
alıveriş yapmak için sosyal medyaya, online alışverişe eğilim artmış, evde kalmak, birçok tüketiciyi 
kendi gıda ihtiyaçlarının üreticisi yapıp, ihtiyaçları dışarıdan temin etmeyi azaltmıştır. Dijital 
pazarlama, e-ticaret, online alışveriş ile ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştıran işletmeler 
pandemi döneminde avantaj elde etmişlerdir. İnternet uygulamaları sayesinde daralan pazarı 
genişleten işletmeler pandeminin etkilerini en aza indirmişlerdir. 

Pandemi döneminde internet üzerinden yapılan alışverişin daha pratik ve basit olması, indirim, 
kampanya ve promosyonlardan hemen haberdar olunmasıyla fırsatların hemen 
değerlendirilebilmesi, internet bankacılığı ile ödeme işlemlerinin kolaylıkla halledilebilmesi, ürün 
çeşitliliğinin fazla olması ve pandemi ortamında evden çıkmadan ürün sahibi olunabilmesi gibi 
avantajlar online alışveriş ve e-ticaretin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Her şeyin 
dijitalleşmeye başladığı bu dönemde insanların evde vakit geçirmek için sosyal platformlara 
yönelmesi, takip etmesi, e-kitaplar okumaya başlaması bu alanda yatırım yapan işletmeler için 
olumlu sonuçlar doğurmuştur. İnternet üzerinden alışveriş yapmak; daha karlı, daha az zaman 
gerektiren, kalabalık ortamlara girmeden ihtiyaçların giderilmesine olanak sağlayan bir süreçtir. 
Birçok işletme işlerini online platformlara taşımış ve sonrasında da bu şekilde devam etmeye 
yönelmiştir. Online olarak işleri yürütmek işletmeler için maliyetlerin daha aza çekilmesi anlamına 
gelmektedir. Pandemi sonrasında internet üzerinden alışveriş yapma oranlarının düşmesi, aynı 
kalması ya da yükselmesi tüketicilerin alışkanlıkları, kullandıkları alışveriş yönteminden sağladığı 
fayda ve memnuniyet düzeyleri sonucunda ortaya çıkması beklenmektedir. 
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Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Eğitimi Verilen Batı Müziği Teori ve 

Uygulaması 1 Dersinin Ders Kitapları Kapsamında İncelenmesi 
 

Güneş UYGUN1 
Özet  
İşitme eğitimi müzik eğitiminde önemli alanlardan biridir. Değişen programlarla işitme eğitimi 

dersi kredisi, ders sayısı ve isim değişikliğine gidilmesine karşın her mesleki müzik eğitimi 
programlarında yer almıştır. Bu kapsamlı dersin eğitiminde kullanılan ders kitapları çeşitlilik 
göstermektedir. Ders kitapları derslerin verimliliğinin artmasını sağlayan önemli etkenlerden 
biridir.  Bu araştırma ile müzik eğitimi anabilim dallarında eğitimi verilen, alan derslerinden biri 
olan Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders kitaplarının ulusal ders kitapları 
ve uluslararası ders kitapları olma durumları ile müzik teorisi eğitimi, dikte eğitimi, ezgi söyleme 
eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi özelliklerinin nasıl olduğunu saptamak amaçlanmaktadır. 
Araştırmadaki veriler üniversitelerin bilgi paketlerinden alınmıştır. Araştırmanın örneklemini 
random yöntem ile belirlenmiş müzik eğitimi anabilim dalı bulunan ve verilerine ulaşılabilen on 
beş üniversite oluşturmaktadır. Bilgi paketlerinden edinilen ders kitabı bilgileri alt problemlere 
göre tablolaştırılmış ve yüzdelik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada dersin eğitiminde, uluslararası kitapların ulusal kitaplara göre daha 
çok kullanıldığı, araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerin %80’inin dersin eğitiminde 
ezgi söyleme eğitimi ağırlıklı kitaplara yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersi, 
Bilgi Paketi, Ders Kitabı, İşitme Eğitimi 

 

Examining the Western Music Theory and Practice 1 Lesson in Music 
Education Departments in the Scope of Textbooks 

 
Abstract 
Ear training education is one of the important areas in music education. Despite the changes 

in ear training education lesson credits, number of lessons and names with the changing 
programs, it has been included in every professional music education program. The textbooks 
used in the training of this comprehensive lesson vary. Textbooks are one of the important factors 
that increase the efficiency of the lessons. In this research, the national and international 
textbooks that used in the Western Music Theory and Practice 1 lesson, which is one of the field 
lessons, taught in the music education departments and It is aimed to determine how the features 
of music theory education, dictation education, melody education and rhythmic education are. 
The data in the research were taken from the information packages of the universities. The sample 
of the study consists of fifteen universities with a music education department determined by 
random method and whose data can be accessed. The textbook information obtained from the 
information packages was tabulated according to the sub-problems and analyzed as a percentage. 
Descriptive analysis method was used in the research. In the research, it was concluded that 
international books are used more than national books in the education of the lesson, and 80% of 
the universities that make up the sample of the research include melodic education-oriented 
books in the education of the lesson. 

Keywords: Department of Music Education, Western Music Theory and Practice 1 Lesson, 
Information Package, Textbook, Ear Training Education 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’nin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı 
hedefleyen, 49 ülkenin yer aldığı önemli bir reform sürecidir. Şen, Uludağ, Kavak ve Seferoğlu’na 
göre (2016, s. 85)“Bologna sürecine dahil olunmasıyla birlikte üniversiteler tarafından, öğretim 
faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm programlar için program bilgi paketleri oluşturulmuştur.” 

Timurcanday Özmen, Özdağoğlu, Damar, Akdeniz, Süral Özer, Duygulu, Durukan Salı, 
Topoyan’a göre (2015, s. 163) “Bologna Süreci ile birlikte gelen standartlardan en önemlisi 
yürütülen programlara ait bilgi paketlerinin oluşturulmasıdır. Bilgi paketleri, yükseköğretim 
kurumları için kurumu ve programları tanıtan, sistematik bir dokümantasyon sağlayan, yazılım alt 
yapısıyla desteklenmiş, sürdürülebilir bir sistemi ifade eden rehber niteliğinde yapılardır.” Bu 
rehber niteliğindeki yapılar sayesinde eğitimi verilen dersler, bölümler, fakülteler ve 
üniversitelerin genel yapısı ile ilgili birçok bilgiyi öğrenmek mümkündür. Eğitimi verilen derslerin 
amaç, içerik, değerlendirme sistemi, iş yükü durumu, öğrenme çıktıları, ders kaynak kitapları gibi 
önemli bilgiler de bilgi paketlerinden öğrenilebilir.  

Müziksel İşitme Okuma Yazma dersi mesleki müzik eğitiminde yer alan temel alan derslerinden 
biridir. Müziksel İşitme Okuma Yazma dersi bir bütün olmakla birlikte müzik teorisi eğitimi, solfej 
eğitimi, dikte eğitimi, ritim eğitimi çalışmalarını kapsamakta ve müzik teorisi, ses eğitimi, 
enstrüman eğitimi gibi diğer mesleki müzik eğitimi derslerini de destekleyici niteliktedir. 
Özdemir’e göre (2018, s. 1)“Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar ve diğer mesleki müzik eğitimi 
veren kurumların temel alan dersi olan müziksel işitme, okuma ve yazma dersleri geniş bir 
öğrenme alanına sahip olduğu gibi diğer alan dersleri ile de etkileşimli halde yürütülmektedir. 
Dolayısıyla öğrencilerin bu derslerdeki başarısı ya da başarısızlıkları diğer alan derslerini de 
etkileyecektir.” ifadesi ile desteklenir niteliktedir.   

Köksal’a göre (2021, s. 293)“Eğitim öğretim sürecinin en önemli materyallerinden biri de ders 
kitabı olarak görülmektedir. Bu bağlamda müziksel işitme, okuma ve yazma eğitiminde solfej 
kitaplarının önemli bir yer tuttuğu görülebilir. Solfej kitaplarının notaları, aralıkları, ölçü birimlerini, 
tonları ve çeşitli anahtarları vb. teorik konuları öğretme veya pekiştirme noktasında zengin bir 
içeriğe olması gerektiği düşünülmektedir.”  Bununla birlikte, dersin eğitiminde kullanılacak ders 
kitaplarının çeşitliliği şüphesiz öğrencinin müziksel işitme, okuma ve yazma alanlarında gelişimini 
olumlu anlamda etkileyecektir.  

Özdemir’e göre (2018, s. 10) “Yüksek Öğrenim Kurumu’nun 2007 yılında yayınlamış olduğu 
Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları içeriğine göre, MİOY dersi Eğitim 
Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında altı dönem 
devam etmekte olup, öğretim programı içeriğinde yer alan diğer alan derslerine göre en yüksek 
AKTS kredisi değerine sahiptir.”  

2018 yılında güncellenen öğretmen yetiştirme lisans programı ile ders iki yarıyıl boyunca 
devam etmektedir. Teke ve Tanınmış ’ın yapmış olduğu bu dersi yürüten dokuz öğretim 
elemanının görüşü ve önerilerinin alındığı araştırmanın sonuçlarına göre (2019, s. 159) “2018-
2019 programında yer alan Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersinin süre bakımından yetersiz 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” Ders birinci yarıyıl için Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1, ikinci 
yarıyıl için ise Batı Müziği Teori ve Uygulaması 2 ismini almıştır. 2007 programında diğer alan 
derslerine göre en yüksek AKTS kredisi değerine sahip olma durumu 2018 programında da devam 
etmektedir.  

Gürpınar’ın yapmış olduğu işbirlikli öğrenme yöntemine dayalı çoksesli solfej uygulamalarının, 
Müziksel-İşitme-Okuma Yazma ve Koro ders başarıları üzerindeki etkilerini amaçlayan 
araştırmanın sonucuna göre (2014, s. 76)“Çalışmanın en önemli sonucu; işbirlikli öğrenme 
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yönteme dayalı çoksesli solfej uygulamalarının MİOY ve Koro başarısını manidar bir düzeyde 
etkilemiş olmasıdır.”  

Alanında başarılı müzik öğretmenleri yetiştirmek için Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi 
çok büyük önem taşımaktadır. Dersin AKTS kredisinin yüksek olması, mesleki müzik eğitimi alan 
dersleri ile bağlantılı olması, mesleki müzik eğitimi alan bireylerin diğer alan derslerindeki 
başarıları ile bağlantılı olması sebebi ile araştırmada bu ders seçilmiştir. 

1.1. Problem Cümlesi 

Bu araştırmada “Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders kitaplarının 
özellikleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

1.2. Alt Problemler 

Alt problemleri şu şekilde belirtilmiştir: 

1. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders kitapları nelerdir? 

a. Ulusal ders kitapları nelerdir? 

b. Uluslararası ders kitapları nelerdir? 

2. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders kitaplarının içerikleri nasıldır? 

a. Müzik teorisi eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir?  

b. Dikte eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? 

c. Ezgi söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? 

d. Ritmik söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bologna Süreci kapsamında Türkiye’deki lisans düzeyi müzik eğitimi anabilim dallarında yer 
alan Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi içeriğinde kullanılan kaynak kitapların özelliklerini 
saptayarak betimlemek, varsa farklılık durumlarını ortaya çıkartmak, yeni ders kitaplarının 
önerilmesine katkıda bulunmak ve bu sayede müzik eğitimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

1.4. Araştırmanın Önemi 

Mesleki müzik eğitimi alan kişilerin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi ile; müzik teorisi, 
müziksel işitme, müziksel okuma, müziksel yazma alanlarında temel bilgileri öğrenecek olması 
müzik öğretmeni adaylarının mesleki gelişimlerine büyük olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte 
Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi diğer mesleki müzik eğitimi alan derslerine de katkılar 
sağlamaktadır. Bu nedenle Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi mesleki müzik eğitiminde 
büyük önem taşımaktadır. Derste kullanılan kaynakların incelenmesi derse önemli katkılar 
sağlayabilecektir. Dersin eğitiminde kullanılan ders kitapları ile ilgili araştırma sayısının az olması 
nedeni ile araştırmanın önemini artırdığı düşünülmektedir.  

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırma random yöntem ile belirlenmiş müzik eğitimi anabilim dalı bulunan ve verilerine 
ulaşılabilen on beş üniversitenin bilgi paketinden 21.01.2021-21.05.2021 tarihlerinde elde edilen 
verilerin incelenmesiyle sınırlıdır.  
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın yönteminde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel’e göre (2014, s. 22)“Betimsel (descriptive) araştırmalar, verilen bir durumu 
olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar.” Araştırma nicel özellikler taşımaktadır.  

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Müzik Eğitimi Anabilim dalı bulunan üniversiteler, örneklemini ise 
araştırmacı tarafından random yöntem ile belirlenen müzik eğitimi anabilim dalı bulunan ve 
verilerine ulaşılabilen on beş üniversite oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde yer alan 
üniversiteler tabloda belirtilmiştir.   

Tablo 1: Araştırmanın Örneklemini Oluşturan Üniversiteler 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Aksaray Üniversitesi 
Araştırmanın Örneklemini Oluşturan Üniversiteler 
Atatürk Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Harran Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

2.3. Verilerin Toplanması 

Random yöntem ile belirlenmiş müzik eğitimi anabilim dalı bulunan ve verilerine ulaşılabilen 
on beş üniversitenin bilgi paketleri Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi odaklı olarak 
incelenmiştir. Üniversitelere ait bilgi paketlerinden edinilen bilgilere göre dersin eğitiminde 
kullanılan ders kitapları alt problemlere göre tablolaştırılarak analiz edilmiştir. Batı Müziği Teori ve 
Uygulaması 1 dersinin eğitiminde kullanılan ders kitaplarının müzik teorisi eğitimi, dikte eğitimi, 
ezgi söyleme eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi olmak üzere hangi eğitim alanına yönelik oldukları 
bu kaynaklara ulaşılmaya çalışılarak değerlendirilmiştir. Zaman zaman bazı verilere ilişkin anlaşılır 
ifadeler ile karşılaşılamamış, bilgi paketlerinde yer alan verilerin ne ifade ettiği çözümlenmeye 
çalışılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın alt problemlerine göre elde edilen veriler tablolaştırılmış, oluşturulan tablolar 
yüzde istatistikleriyle çözümlenmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Yönelik Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders 
kitapları nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir.  

Tablo 2:  Üniversitelerin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandıkları Ders Kitapları 
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Üniversite Adı Ders İçin Önerilen Kaynaklar 

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 

2. Ali Sevgi& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej 

3. Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictees 
Musicales  

4. Nurhan CANGAL- Armoni 

5. Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati 

6. Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları 

7. Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar 

8. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

9. André WAIGNEIN- 12 Leçons Progressives de Solfege 

10. Aldo ROSSI- Metodo Completo Per la Divisione Bona 

11. Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales 

12. Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 

Aksaray Üniversitesi 1. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

2. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II  

3. Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation 
and Music Theory  

4. Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 

5. Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş  

6. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

7. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B 

8. Ahmet SAY- Müzik Sözlüğü 

9. Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej I 

Atatürk Üniversitesi 1. Vicdan TABAKOĞLU- Bona   

2. Muammer SUN-Solfej 

3. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

4. Yardımcı Kaynaklar:  

5. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma 

Balıkesir Üniversitesi 1. Muammer SUN-Solfej Kitabı I 

2. Muammer SUN-Solfej Kitabı II 

3. Muammer SUN-Tonal Diziler ve Kadanslar 

4. Muammer SUN-Aralık Bilgisi 

5. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

6. Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 

7. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası  

8. Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej 

9. Noël GALLON- Cours Complet de Dictée Musicale 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi 

1. Muammer SUN- Solfej I 

2. Muammer SUN- Solfej II 

3. Noël GALLON- Solfége a 2 Voix 

4. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

5. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B 

6. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C 

7. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 

8. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B 

9. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C 

10. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A 

11. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A 

12. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B 

13. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A 

14. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

15. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II 

16. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası Dördüncü Kitap  

17. Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej 

18. Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej 

19. Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati  

20. Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 Voci  

21. Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales  

22. Lucien GRANDJANY- 500 Dictées Graduées 

23. Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales  

24. Simone PETIT- Solfege1 

25. Simone PETIT- Dictées Musicales 

26. Simone PETIT- Cent Dictees a 2 Voix 

27. Nurhan CANGAL2 

Cumhuriyet Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

2. Muammer SUN-Solfej 

3. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

Harran Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

2. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma 1  

3. Nazım BAĞIROV- Müzik Teorisi 

4. İ. EROL- Müzik Kılavuzu  

5. Muammer SUN-Solfej I 

İnönü Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

2. Lucien GRANDJANY- Dictées Graduées 

                                                             
1 Kitabın verilerine ulaşılamadığı için alt problemlerin çözümlenmesinde yer almamıştır.  
2 Kitabın adı yer almadığı için alt problemlerin çözümlenmesinde yer almamıştır.  
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Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

1. Ahmet SAY- Müziğin Kitabı  

2. A. DANHAUSER& İlhan BARAN- Temel Müzik Kuralları  

3. Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş  

4. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme-Okuma 1 

5. Jules ARNOUD- Exercices Gradue 1  

6. Jules ARNOUD- Exercices Gradue 2  

7. Lucien GRANDJANY- Dictées Graduées  

8. Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej  

9. Albert LAVIGNAC-Solfége Des Solféges 1A 

10. Muammer SUN- Solfej I 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

2. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 

3. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C 

4. Albert LAVIGNAC-Solfége Des Solféges 3A 

5. Muammer SUN- Solfej I 

6. Muammer SUN- Solfej II  

7. Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 

8. Marta Árkossy GHEZZO- Corso completo di Educazione 
dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica  

9. Odette GARTENLAUB- Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter à 2 
voix 

10. Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati a 2 Voci 

11. Georges DANDELOT- Manuel Pratique 

12. Jean- Clément JOLLET- Livre de Mélodies 

Ek Kaynaklar: 

1. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

2. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II 

3. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası IV  

4. Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej  

5. Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales 

6. Lucien GRANDJANY-500 Dictées Graduées 

7. Georges DANDELOT-Cent Dictées Musicales  

8. Noël GALLON-Solfége a 2 Voix 

9. Armand BOURNONVILLE-250 Dictées Musicales  

10. Henri VACHEY-Cours Initial 50 Dictees 

11. Aldo ROSSI-101 Pezzi Celebri Classici e Operistici 

12. Hanna DANYSZOWA& Zofia ISZKOWSKA& Jan JARGOŃ& Maria 
LEITNER& Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR- Zbiór Ćwiczeń Do 
Kształcenia Słuchu 

13. Mehmet Emin GÖKTEPE- Müzikte Ses Süre Hız Yoğunluk 

14. Vicdan TABAKOĞLU- Bona-Müzik Teorisi Notları 
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15. Paraşkev HACIEV- Temel Müzik Teorisi 

Pamukkale Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC-Solfége Des Solféges 1A  

2. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN Müziksel İşitme Okuma 1  

3. Nazım BAĞIROV-Müzik Teorisi 

4. İ. EROL- Müzik Kılavuzu 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A  

2. Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR-Halk Ezgileriyle Solfej 

3. Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictees 
Musicales 

4. Nurhan CANGAL- Armoni 

5. Aldo LAZZARI -Solfeggi Cantati 

6. Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları 

7. Muammer SUN-Tonal Diziler ve Kadanslar 

8. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

9. André WAIGNEIN- 12 Leçons Progressives de Solfege 

10. Aldo ROSSI- Metodo Completo Per la Divisione Bona 

11. Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales 

12. Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 

Uludağ Üniversitesi 1. Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation 
and Music Theory  

2. Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 

3. Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş  

4. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

5. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B  

6. Ahmet SAY- Müzik Sözlüğü  

7. Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej I 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 

2. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B 

3. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C  

4. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 

5. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B 

6. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C 

7. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A  

8. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A  

9. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B  

10. Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A 

11. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

12. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II  

13. Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası IV 
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14. Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej 

15. Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR-Halk Ezgileriyle Solfej 

16. Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati 

17. Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati a 2 Voci 

18. Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales  

19. Lucien GRANDJANY-500 Dictées Graduees 

20. Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales 

21. Simone PETIT-Solfege1 

22. Simone PETIT -Dictées Musicales  

23. Simone PETIT -Cent Dictées a 2 Voix 

24. Nurhan CANGAL-Armoni 

25. Nurhan CANGAL-Müzik Formları  

26. Walter PISTON- Harmony 

27. Muammer SUN- Solfej 1 

28. Muammer SUN- Solfej 2 

29. Noël GALLON- Solfége a 2 Voix 

 

Tabloya göre üniversitelerin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde çeşitli ders kitapları 
kullanıldığı görülmektedir. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersi kapsamında üniversitelerin 
kullandığı ders kitabı sayıları; Adnan Menderes Üniversitesi 12 ders kitabı, Aksaray Üniversitesi 9 
ders kitabı, Atatürk Üniversitesi 4 ders kitabı, Balıkesir Üniversitesi 9 ders kitabı, Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi 26 ders kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi 1 ders kitabı, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 2 ders kitabı, Harran Üniversitesi 5 ders kitabı, İnönü Üniversitesi 2 ders kitabı, 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 ders kitabı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27 ders kitabı, 
Pamukkale Üniversitesi 4 ders kitabı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 12 ders kitabı, Uludağ 
Üniversitesi 7 ders kitabı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 29 ders kitabı olarak görülmektedir.  

a. Ulusal ders kitapları nelerdir? şeklinde ifade edilmiştir. 

Dersin eğitiminde kullanılan ulusal kitaplar tabloda yer almaktadır.  

Tablo 3:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Ulusal Ders Kitapları 

Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej I 
Ahmet SAY- Müziğin Kitabı 
Ahmet SAY- Müzik Sözlüğü 
Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları 
Ali Sevgi& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej 
İ. EROL- Müzik Kılavuzu 
Mehmet Emin GÖKTEPE- Müzikte Ses Süre Hız Yoğunluk 
Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar 
Muammer SUN-Aralık Bilgisi 
Muammer SUN-Solfej 1 
Muammer SUN-Solfej 2 
Nurhan CANGAL- Armoni 
Nurhan CANGAL- Müzik Formları 
Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram II 

                                                             
1 Kitabın verilerine ulaşılamadığı için alt problemlerin çözümlenmesinde yer almamıştır. 
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Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV 
Vicdan TABAKOĞLU- Bona-Müzik Teorisi Notları 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 19 ulusal ders kitabı 
kullanılmaktadır. 

b. Uluslararası ders kitapları nelerdir? şeklinde ifade edilmiştir. 

Dersin eğitiminde kullanılan uluslararası kitaplar tabloda yer almaktadır. 

Tablo 4:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Uluslararası Ders Kitapları 

A. DANHAUSER& İlhan BARAN- Temel Müzik Kuralları 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A 
Aldo LAZZARI -Solfeggi Cantati 
Aldo ROSSI- Metodo Completo Per la Divisione Bona 
Aldo ROSSI-101 Pezzi Celebri Classici e Operistici 
André WAIGNEIN- 12 Leçons Progressives de Solfege 
Armand BOURNONVILLE-250 Dictées Musicales 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 Voci 
Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 
Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales 
Georges DANDELOT- Manuel Pratique 
Hanna DANYSZOWA& Zofia ISZKOWSKA& Jan JARGOŃ& Maria LEITNER& Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR- Zbiór 
Ćwiczeń Do Kształcenia Słuchu 
Henri VACHEY-Cours Initial 50 Dictees 
Jean- Clément JOLLET- Livre de Mélodies 
Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales 
Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictees Musicales 
Lucien GRANDJANY- 500 Dictées Graduées 
Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation and Music Theory 
Nazım BAĞIROV- Müzik Teorisi 
Noël GALLON- Cours Complet de Dictée Musicale 
Noël GALLON- Solfége a 2 Voix 
Odette GARTENLAUB- Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter à 2 voix 
Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş 
Paraşkev HACIEV- Temel Müzik Teorisi 
Simone PETIT- Cent Dictees a 2 Voix 
Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales 
Walter PISTON- Harmony 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 36 uluslararası ders kitabı 
kullanılmaktadır. 
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3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinde kullanılan ders 
kitaplarının içerikleri nasıldır?” şeklinde ifade edilmiştir.  

a. Müzik teorisi eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? şeklinde ifade edilmiştir. 

Dersin eğitiminde müzik teorisi eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 5:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Müzik Teorisi Eğitimi İçin Kullanılan Ders Kitapları 

A. DANHAUSER& İlhan BARAN- Temel Müzik Kuralları 
Ahmet SAY- Müziğin Kitabı 
Ahmet SAY- Müzik Sözlüğü 
İ. EROL- Müzik Kılavuzu 
Mehmet Emin GÖKTEPE- Müzikte Ses Süre Hız Yoğunluk 
Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar 
Muammer SUN-Aralık Bilgisi 
Nazım BAĞIROV- Müzik Teorisi 
Nurhan CANGAL- Armoni 
Nurhan CANGAL- Müzik Formları 
Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş 
Paraşkev HACIEV- Temel Müzik Teorisi 
Walter PISTON- Harmony 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde müzik teorisi eğitimi için 
13 ders kitabı kullanılmaktadır. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde müzik 
teorisi eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 6:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Müzik Teorisi Eğitimi ve Ritmik Söyleme Eğitimi İçin 
Kullanılan Ders Kitapları 

Vicdan TABAKOĞLU- Bona-Müzik Teorisi Notları 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde müzik teorisi eğitimi ve 
ritmik söyleme eğitimi için 1 ders kitabı kullanılmaktadır.  

b. Dikte eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? şeklinde ifade edilmiştir. 

Dersin eğitiminde dikte eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 7:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Dikte Eğitimi İçin Kullanılan Ders Kitapları 

Armand BOURNONVILLE-250 Dictées Musicales 
Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales 
Hanna DANYSZOWA& Zofia ISZKOWSKA& Jan JARGOŃ& Maria LEITNER& Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR- Zbiór 
Ćwiczeń Do Kształcenia Słuchu 
Henri VACHEY-Cours Initial 50 Dictees 
Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales 
Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictees Musicales 
Lucien GRANDJANY- 500 Dictées Graduées 
Noël GALLON- Cours Complet de Dictée Musicale 
Simone PETIT- Cent Dictees a 2 Voix 
Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV 
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Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde dikte eğitimi için 12 ders 
kitabı kullanılmaktadır. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde dikte eğitimi ve ezgi 
söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 8:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi İçin Kullanılan Ders 
Kitapları 

Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları 
Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde dikte eğitimi ve ezgi 
söyleme eğitimi için 2 ders kitabı kullanılmaktadır.  

Ezgi söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? şeklinde ifade edilmiştir.  

Dersin eğitiminde ezgi söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 9:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Ezgi Söyleme Eğitimi İçin Kullanılan Ders Kitapları 

Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej I 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A 
Aldo LAZZARI -Solfeggi Cantati 
Ali Sevgi& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej 
André WAIGNEIN- 12 Leçons Progressives de Solfege 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 Voci 
Jean- Clément JOLLET- Livre de Mélodies 
Muammer SUN-Solfej 1 
Muammer SUN-Solfej 2 
Noël GALLON- Solfége a 2 Voix 
Odette GARTENLAUB- Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter à 2 voix 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram II 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde ezgi söyleme eğitimi için 22 
ders kitabı kullanılmaktadır. 

Ritmik söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları hangileridir? şeklinde ifade edilmiştir.  

Dersin eğitiminde ritmik söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları tabloda yer almaktadır.  

Tablo 10:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Ritmik Söyleme Eğitimi İçin Kullanılan Ders Kitapları 

Aldo ROSSI- Metodo Completo Per la Divisione Bona 
Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rytme Mesuré 
Georges DANDELOT- Manuel Pratique 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde ritmik söyleme eğitimi için 
3 ders kitabı kullanılmaktadır. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde müzik teorisi 
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eğitimi& dikte eğitimi& ezgi söyleme eğitimi& ritmik söyleme eğitimi için kullanılan ders kitapları 
tabloda yer almaktadır. 

Tablo 11:  Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Müzik Teorisi Eğitimi& Dikte Eğitimi& Ezgi Söyleme 
Eğitimi& Ritmik Söyleme Eğitimi İçin Kullanılan Ders Kitapları 

Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation and Music Theory 

 

Tabloya göre Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde müzik teorisi eğitimi& dikte 
eğitimi& ezgi söyleme eğitimi& ritmik söyleme eğitimi için 1 ders kitabı kullanılmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde kullandıkları ders kitaplarının içeriklerini gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 12:  Adnan Menderes Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı 
Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ &Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictées Musicales  Dikte Eğitimi 
Nurhan CANGAL- Armoni Müzik Teorisi Eğitimi  
Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi  
Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar Müzik Teorisi Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
André WAIGNEIN- 12 Lecons Progressives de Solfege Ezgi Söyleme Eğitimi 
Aldo ROSSI- Metodo Completo Per la Divisione Bona Ritmik Söyleme Eğitimi 
Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales Dikte Eğitimi 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati a 2 Voci Ezgi Söyleme Eğitimi  

 

Tabloya göre Adnan Menderes Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 12 ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %16,66’ya, Kullandığı ders kitaplarının ikisi dikte eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %16,66’ya, kullandığı ders kitaplarının altısı ezgi söyleme eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %50’ye, kullandığı ders kitaplarının biri ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %8,33’e, Kullandığı ders kitaplarının biri dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %8,33’e eşittir. 

Tablo 13:  Aksaray Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation and 
Music Theory 

Müzik Teorisi Eğitimi &Dikte Eğitimi & Ezgi 
Söyleme Eğitimi & Ritmik Söyleme Eğitimi 

Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rythme Mesuré Ritmik Söyleme Eğitimi 
Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş Müzik Teorisi Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ahmet SAY-Müzik Sözlüğü Müzik Teorisi Eğitimi 
Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
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Tabloya göre Aksaray Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 9 ders 
kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %22,22’ye, kullandığı ders kitaplarının beşi ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %55,55’e, kullandığı ders kitaplarının biri ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %11,11’e, kullandığı ders kitaplarının biri müzik teorisi& dikte& ezgi söyleme& ritmik 
söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %11,11’e eşittir.  

Tablo 14:  Atatürk Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Vicdan TABAKOĞLU- Bona  Müzik Teorisi Eğitimi ve Ritmik Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma  Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Atatürk Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 4 ders 
kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %75’e, kullandığı ders kitaplarının biri müzik teorisi eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %25’e eşittir.   

Tablo 15:  Balıkesir Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Muammer SUN- Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej 2 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar Müzik Teorisi Eğitimi 
Muammer SUN- Aralık Bilgisi Müzik Teorisi Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rythme Mesuré Ritmik Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası  Dikte Eğitimi 
Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi 
Noël GALLON- Cours Complet de Dictée Musicale Dikte Eğitimi 

 

Tabloya göre Balıkesir Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 9 
ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %22,22’ye, kullandığı ders kitaplarının ikisi dikte eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %22,22’ye, kullandığı ders kitaplarının üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %33,33’e, kullandığı ders kitaplarının biri ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %11,11’e, kullandığı ders kitaplarının biri dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %11,11’e eşittir.  

Tablo 16:  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde 
Kullandığı Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Muammer SUN- Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej 2 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Noël GALLON- Solfége a 2 Voix Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C Ezgi Söyleme Eğitimi 
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Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram II Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası 
Dördüncü Kitap 

Dikte Eğitimi 

Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2 Voci Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales  Dikte Eğitimi 
Lucien GRANDJANY- 500 Dictées Graduées Dikte Eğitimi 
Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Simone PETIT- Solfege İçerik Bulunamamıştır. 
Simone PETIT-Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Simone PETIT- Cent Dictees a 2 Voix Dikte Eğitimi 
Nurhan CANGAL - 

 

Tabloya göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 
dersinin eğitiminde 26 ders kitabı kullanmaktadır. Buna karşın Simone PETIT’ in Solfege kitabının 
verilerine ulaşılamadığı için alt problemlerin çözümlenmesinde yer almamıştır. Bilgi Sistemi’nde 
Nurhan CANGAL’ a ait kitabın isminin yer almamasından dolayı kitap inceleme ve yüzdelik 
değerlendirmede yer almamış, yüzdelik hesaplama 24 kitap üzerinden yapılmıştır.  Kullandığı ders 
kitaplarının altısı dikte eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %25’e, kullandığı ders kitaplarının on 
sekizi ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %75’ye, kullandığı ders kitaplarının biri 
dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %4, 16’ya eşittir. 

Tablo 17:  Cumhuriyet Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Cumhuriyet Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 1 
ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitabı ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %100’e eşittir.   

Tablo 18:  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde 
Kullandığı Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Muammer SUN- Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 2 ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi ezgi söyleme eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %100’e eşittir. 
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Tablo 19:  Harran Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR &Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Nazım BAĞIROV- Müzik Teorisi  Müzik Teorisi Eğitimi 
İ. EROL- Müzik Kılavuzu  Müzik Teorisi Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Harran Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 5 ders 
kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %40’a, kullandığı ders kitaplarının üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum 
%60’a eşittir.  

Tablo 20:  İnönü Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Lucien GRANDJANY- Dictees Graduées  Dikte Eğitimi 

 

Tabloya göre İnönü Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 2 ders 
kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının biri dikte eğitimi içeriğine sahip olup bu durum 
%50’ye, kullandığı ders kitaplarının biri ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %50’ye 
eşittir.   

Tablo 21:  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde 
Kullandığı Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan 
Kitaplar 

Kitapların İçeriği 

Ahmet SAY-Müziğin Kitabı Müzik Teorisi Eğitimi 
Adolphe DANHAUSER& İlhan BARAN- Temel Müzik Kuralları  Müzik Teorisi Eğitimi 
Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş Müzik Teorisi Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jules ARNOUD- Exercices Gradué 1  Dikte Eğitimi 
Jules ARNOUD- Exercices Gradué 2  Dikte Eğitimi 
Lucien GRANDJANY- Dictees Graduées  Dikte Eğitimi 
Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej I Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 10 ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının üçü müzik teorisi eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %30’a, kullandığı ders kitaplarının üçü dikte eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %30’a, kullandığı ders kitaplarının üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %30’a, kullandığı ders kitaplarının biri dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %10’a eşittir. 

Tablo 22:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı 
Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
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Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Aldo ROSSI- 101 Pezzi Celebri Classici e Operistici İçerik Bulunamamıştır. 
Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR-Halk Ezgileriyle Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Armand BOURNONVILLE- 250 Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati a 2 Voci Ezgi Söyleme Eğitimi 
Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rythme Mesuré Ritmik Söyleme Eğitimi 
Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Georges DANDELOT- Manuel Pratique Ritmik Söyleme Eğitimi 
Hanna DANYSZOWA& Zofia ISZKOWSKA& Jan JARGOŃ& Maria 
LEITNER& Krystyna MOSZUMAŃSKA-NAZAR- Zbiór Ćwiczeń Do 
Kształcenia Słuchu 

Dikte Eğitimi 

Henri VACHEY- Cours Initial 50 Dictees  Dikte Eğitimi 
Jean-Clément JOLLET- Livre de Mélodies Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Lucien GRANDJANY- 500 Dictées Graduées Dikte Eğitimi 
Marta Árkossy GHEZZO- Corso completo di educazione 
dell’orecchio, ritmo, solfeggio, dettato e teoria della musica 

Müzik Teorisi Eğitimi & Dikte Eğitimi & Ezgi 
Söyleme Eğitimi & Ritmik Söyleme Eğitimi 

Mehmet Emin GÖKTEPE- Müzikte Ses Süre Hız Yoğunluk Müzik Teorisi Eğitimi 
Muammer SUN-Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN-Solfej 2 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Noël GALLON- Solfége a 2 Voix Ezgi Söyleme Eğitimi 
Odette GARTENLAUB- Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter à 2 
voix 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Paraşkev HACIEV- Temel Müzik Teorisi Müzik Teorisi Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası Dördüncü Kitap 

Dikte Eğitimi 

Vicdan TABAKOĞLU- Bona- Müzik Teorisi Notları Müzik Teorisi Eğitimi ve Ritmik Söyleme 
Eğitimi 

 

Tabloya göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 27 ders kitabı kullanmaktadır. Buna karşın Aldo ROSSI- 101 Pezzi Celebri Classici e 
Operistici kitabının içeriğine ulaşılamadığı için yüzdelik değerlendirmede yer almamıştır. 
Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %7,69’a , 
kullandığı ders kitaplarının yedisi dikte eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %26,92’ye , 
kullandığı ders kitaplarının on üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %50’ye , 
kullandığı ders kitaplarının ikisi ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %7,69’a, 
kullandığı ders kitaplarının  biri müzik teorisi eğitimi ve ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup 
bu durum %3,84’e,   kullandığı ders kitaplarının  biri müzik teorisi eğitimi & dikte eğitimi & ezgi 
söyleme eğitimi & ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %3,84’e eşittir. 

Tablo 23:  Pamukkale Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR &Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma 1  Ezgi Söyleme Eğitimi 
Nazım BAĞIROV- Müzik Teorisi Müzik Teorisi Eğitimi 
İ. EROL- Müzik Kılavuzu  Müzik Teorisi Eğitimi 
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Tabloya göre Pamukkale Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 4 
ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %50’ye, kullandığı ders kitaplarının ikisi ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup 
bu durum %50’ye eşittir.   

Tablo 24:  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde 
Kullandığı Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2/A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR- Halk Ezgileriyle Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jules ARNOUD- Exercices Gradués de Lecture et de Dictées Musicales  Dikte Eğitimi 
Nurhan CANGAL- Armoni Müzik Teorisi Eğitimi 
Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ- Çok Sesli Dikte ve Okuma Parçaları Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi  
Muammer SUN- Tonal Diziler ve Kadanslar Müzik Teorisi Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1/A Ezgi Söyleme Eğitimi 
André WAIGNEIN- 12 Lecons Progressives de Solfege Ezgi Söyleme Eğitimi 
Aldo ROSSI- Metodo completo per la divisione Bona Ritmik Söyleme Eğitimi 
Simone PETIT- Cours Complet de Dictees Musicales Dikte Eğitimi 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati A 2  Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 12 ders kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %16,66’ya, kullandığı ders kitaplarının ikisi dikte eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %16,66’ya, kullandığı ders kitaplarının altısı ezgi söyleme eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %50’ye, kullandığı ders kitaplarının biri ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip 
olup bu durum %8,33, kullandığı ders kitaplarının biri dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi 
içeriğine sahip olup bu durum %8,33’e eşittir. 

Tablo 25:  Uludağ Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı Ders 
Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
Marta Árkossy GHEZZO- Solfege, Ear Training, Rhytm, Dictation 
and Music Theory 

Müzik Teorisi Eğitimi &Dikte Eğitimi& Ezgi 
Söyleme Eğitimi & Ritmik Söyleme Eğitimi 

Fernand FONTAINE- Traité Pratique du Rythme Mesuré Ritmik Söyleme Eğitimi 
Ottó KÁROLYI- Müziğe Giriş Müzik Teorisi Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ahmet SAY- Müzik Sözlüğü Müzik Teorisi Eğitimi 
Ahmet Adnan SAYGUN- Toplu Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Uludağ Üniversitesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde 7 ders 
kitabı kullanmaktadır. Kullandığı ders kitaplarının ikisi müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %28,57’ye, kullandığı ders kitaplarının üçü ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %42,85’e, kullandığı ders kitaplarının biri ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %14,28’e, kullandığı ders kitaplarının biri müzik teorisi eğitimi & dikte eğitimi & ezgi 
söyleme eğitimi & ritmik söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum %14,28’e eşittir.  

Tablo 26:  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinin Eğitiminde Kullandığı 
Ders Kitapları 

Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 Dersinde Kullanılan Kitaplar Kitapların İçeriği 
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Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 1C Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 2C Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 3A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 6B Ezgi Söyleme Eğitimi 
Albert LAVIGNAC- Solfége Des Solféges 7A Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram I 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve 
Kuram II 

Ezgi Söyleme Eğitimi 

Ülkü ÖZGÜR& Salih AYDOĞAN- Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi 
Bankası IV 

Dikte Eğitimi 

Sadık ÖZÇELİK- Müzikal Dikte ve Solfej Dikte Eğitimi ve Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ali SEVGİ& Erdal TUĞCULAR-Halk Ezgileriyle Solfej Ezgi Söyleme Eğitimi 
Aldo LAZZARI- Solfeggi Cantati Ezgi Söyleme Eğitimi 
Ettore POZZOLI- Solfeggi Cantati a 2 Voci Ezgi Söyleme Eğitimi 
Jeanine RUEFF- 250 Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Lucien GRANDJANY-500 Dictées Graduees Dikte Eğitimi 
Georges DANDELOT- Cent Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Simone PETIT-Solfege İçerik Bulunamamıştır. 
Simone PETIT -Dictées Musicales Dikte Eğitimi 
Simone PETIT -Cent Dictées a 2 Voix Dikte Eğitimi 
Nurhan CANGAL-Armoni Müzik Teorisi Eğitimi 
Nurhan CANGAL-Müzik Formları Müzik Teorisi Eğitimi 
Walter PISTON- Harmony Müzik Teorisi Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej 1 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Muammer SUN- Solfej 2 Ezgi Söyleme Eğitimi 
Noël GALLON- Solfége a 2 Voix Ezgi Söyleme Eğitimi 

 

Tabloya göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin 
eğitiminde 29 ders kitabı kullanmaktadır. Buna karşın Simone PETIT’ in Solfege kitabının verilerine 
ulaşılamadığı için alt problemlerin çözümlenmesinde yer almamış, yüzdelik hesaplama 28 kitap 
üzerinden yapılmıştır. Kullandığı ders kitaplarının üçü müzik teorisi eğitimi içeriğine sahip olup bu 
durum %10,71’e, kullandığı ders kitaplarının beşi dikte eğitimi içeriğine sahip olup bu durum 
%17,85’e, kullandığı ders kitaplarının on sekizi ezgi söyleme eğitimi içeriğine sahip olup bu durum 
%64, 28’e, kullandığı ders kitaplarının biri müzik dikte eğitimi ve ezgi söyleme eğitimi içeriğine 
sahip olup bu durum %3,57’ye eşittir.  

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bulunan ve verilerine ulaşılabilen on beş üniversitenin örneklemini 
oluşturan bu araştırmanın sonuçlarına göre, üniversitelerin Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 
dersinin eğitiminde kullandıkları kaynakların 19’u ulusal olup bu durum %34,54’e, dersin 
eğitiminde kullandıkları kaynakların 36’sı uluslararası olup bu durum %65,45’e eşittir. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerden; Adnan Menderes Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uludağ  Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nin ezgi söyleme eğitimi kitaplarına daha çok yer verdiği bu durumda araştırmanın 
örneklemini oluşturan üniversitelerin %80’inin dersin eğitiminde ezgi söyleme eğitimi kitaplarının 
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ağırlıklı olarak kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  İnönü Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi dersin eğitiminde farklı içeriklere sahip olan eğitim 
kitaplarını eşit oranlarda kullanmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerin bilgi paketlerinden edinilen bilgilerin,  
Özdemir’in 2018 yılında yapmış olduğu Türkiye’deki eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği 
anabilim dallarında okutulan müziksel işitme, okuma ve yazma derslerinde uygulanan ölçme ve 
değerlendirme yöntemlerini kıyaslayarak benzer ve farklı yönleri ortaya koymanın amaçlandığı, 
verilerin e-mail ya da posta yolu ile toplandığı araştırmanın alt probleminde yer alan “Eğitimcilerin 
ölçme değerlendirme uygulamalarında yararlandıkları kaynakların benzerlik ve farklılıkları 
nelerdir?” probleminin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında; dersin eğitiminde toplam 79 ders kitabı 
kullanıldığı, kullanılan kitapların araştırmada yer alan ders kitapları ile karşılaştırıldığında 
benzerlik durumunun %35,44 olduğu, bu durumun  Özdemir’in yapmış olduğu araştırmanın 
2017- 2018 eğitim yılını kapsıyor olmasından ve araştırmanın yapıldığı 2017-2018 eğitim yılında 
dersin süresinin altı yarıyıl olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.    

Adnan Menderes Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin dersin eğitiminde 
benzer kitaplar kullandığı gözlemlenmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’nin mesleki müzik eğitimi alan derslerinden biri olan Armoni dersinin eğitiminde 
kullanılan Nurhan CANGAL’ ın Armoni kitabına yer vermesinin nedeninin armoni dersine hazırlık 
olması için kullanıldığı düşünülmektedir. Bu durum Özdemir’e göre (2018, s. 58)“Bu kaynakların 
yanı sıra eserlerden kesitler kullanarak okuma yaptırdıklarını, armoni kitaplarının akor 
yürüyüşlerini seslendirerek uygulama yaptığını belirten eğitimcilerde bulunmaktadır.” bu nedenle 
Adnan Menderes Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilgi paketlerinde Nurhan 
CANGAL’ ın Armoni kitabının yer aldığı düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak aşağıda yer alan öneriler 
sunulmuştur.  

1. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitimde kullanılan ders kitaplarının 
çeşitliliğinin artırılması, 

2. Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 dersinin eğitiminde kullanılan ulusal ders kitaplarına 
daha fazla ağırlık verilmesi, böylelikle dersin eğitimini alan öğrencilerin ders kitabının 
diline daha hakim olacağı ve eğitimin uluslararası ders kitaplarına göre daha 
anlaşılabilir olacağı düşünülmekte ve önerilmektedir.  
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Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporun Yaşam 

Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi 
 

Serap ÇOLAK1  
Maşuk AY2  
Burcu BAŞ3 

Özet  
Yaşam becerileri bireyin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda günlük yaşamında karşılaştığı 

problemler karşısında hızlı bir şekilde çözüm üretebilme becerisidir. Bu araştırmanın amacı 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (47), Antrenörlük (57), Spor Yöneticiliği (101) ve Rekreasyon 
(48)  olmak üzere toplam 253 öğrencinin sporun yaşam becerileri düzeylerine olan etkisini 
incelemek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin sporun yaşam becerilerine 
olan etkisini belirleyebilmek için Türkçeye uyarlamasını Açak ve Düz (2018) tarafından yapılan 
‘’Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği’’ ve ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Analiz 
sonucunda bölüm bilgileri değişkenine bağlı olarak yaşam becerilerinin alt boyutu olan iletişim 
becerileri ve amaç belirleme becerileri ve yaş değişkenine bağlı olarak yaşam becerilerinin alt 
boyutu olan liderlik becerileri puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Spor hem 
fiziksel hem de mental olarak insanlar üzerinde yaşamlarında olumlu sonuçlar getirdiği 
bilinmektedir. Sporun yaşam becerileri üzerinde de pozitif yönde katkı sağlayacağı 
düşünüldüğünde insanların spora ayıracağı vakti artırmaları gerektiğinin önerisi sunulabilir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Yaşam Becerileri, Eğitim  
 

Investigation of tel Effect of Sport on Life Skills of Kocaeli University 
Faculty of Sport Sciences Students 

 
Abstract  
Life skills are the ability to quickly produce solutions to the problems encountered in daily life 

in line with the interest and ability of the individual. The aim of this research is to determine the 
life skills of 253 students, including Physical Education and Sports Teaching (47), Coaching (57), 
Sports Management (101) and Recreation (48), studying at Kocaeli University Faculty of Sport 
Sciences in the 2021-2022 academic year. was carried out to examine its effect. In order to 
determine the effect of sports on students' life skills, the "Effect of Sports Scale" and "Personal 
Information Form" adapted into Turkish by Açak and Düz (2018) were used as data collection 
tools. As a result of the analysis, a significant difference was found in the communication skills and 
goal setting skills, which are the sub-dimensions of life skills, depending on the department 
information variable, and in the leadership skills, which are the sub-dimensions of life skills, 
depending on the  

age variable (P<0.05). It is known that sports bring positive results in people's lives both 
physically and mentally. Considering that sports will also contribute positively to life skills, it can 
be suggested that people should increase their time for sports.  

Keywords: Sports, Life Skills, Education 
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1.GİRİŞ 

Günlük yaşantımızın bütün alanlarında ihtiyaç duyduğumuz, bireysel olarak veya bireyler 
arasında öğrenilen, geliştirilebilen ve düzeltilebilen fiziksel ve zihinsel yetkinlikler beceri olarak 
açıklanmaktadır (Zeze ve Erel, 2021).  

Bir başka açıklamaya göre beceri “ Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri 
tamamlayabilme yeteneğidir. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” kapsamında 
beceriler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve/ veya uygulamalı (el becerisi ve 
yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır”(Güneş, 2012). 

Yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamın talepleri ve zorluklarıyla etkili bir şekilde başa 
çıkmalarını sağlayan uyarlanabilir, olumlu davranış becerileridir. Özellikle, yaşam becerileri, 
insanların bilinçli kararlar vermelerine, problem çözmelerine, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine, 
etkili iletişim kurmalarına, sağlıklı ilişkiler kurmalarına, başkalarıyla empati kurmalarına, sağlıklı 
bir yaşamla baş etmelerine ve yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olan bir grup psikososyal 
yeterlilikler ve kişilerarası becerilerdir. (World Health Organization (WHO, 2004). 

Spor tek başına veya toplu olarak yapılan, kendine özgü kuralları olan genelinde bir yarışmaya 
dayanan bedensel ve zihinsel yetilerin gelişimini sağlayan eğitici ve eğlendirici uğraştır. Spor, ferdin 
doğal çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar 
altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu olarak boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam 
zaman olacak şekilde meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, topluluğu bütünleştirici ruh ve fiziği 
geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Atasoy ve Kuter, 2005). 

2. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi 

Yaşam becerilerinin geliştirilmesinde spora ayrılan zaman dilimi oldukça mühimdir. Spor, 
bireylerin eksik yönlerini tamamlamada bireylere verimli ve yararlı katkı sağlamaktadır. Spor 
bireyleri sosyalleştiren, bireylerin arkadaşlık kurma, empati yapma, hoşgörülü davranma, iş birliği 
yapabilme, farkındalık düzeylerinin artması, problemlerle ve stresle başa çıkabilme, olumlu 
düşünme becerilerinin artmasını sağlamaktadır. Sporun bireye kattığı yaşam becerileri sayesinde 
birey hem kendisinin farkında olup hem de çevresinde olan değişim ve gelişimlerin farkında 
olmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin günümüz ekonomi şartları düşünüldüğünde yaşam şartları 
konusunda ciddi anlamda zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Buna paralel olarak yaşam 
becerilerinde de eksilme olduğu varsayılmaktadır. Bunları göz önünde tuttuğumuzda gençlerin 
pahalı spor etkinlikleri ile birlikte sporun yaşam becerilerine olan etkisini incelemek ve bilimsel 
anlamda nasıl sonuçlar ortaya çıkacağını belirlemek amacıyla eğitim kurumlarının en üst 
merciinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sporun yaşam becerilerine olan etkisinin 
incelenmesinin söz konusu olduğu düşünülmektedir.  

Yapılan bu çalışmada spor yapan ve yapmayan spor bilimleri öğrencilerinin yaş, cinsiyet, sınıf 
ve spor türüne göre yaşam becerilerinin alt boyutları olan zaman yönetimi, iletişim becerileri, 
liderlik becerileri, takım çalışması, sosyal beceriler, duygusal beceriler ve amaç belirleme 
becerilerini hedef almaktadır. 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nicel araştırma yönteminden betimsel tarama modeli kullanılmıştır.  
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3.2. Araştırma Grubu (Evren/Örneklem) 

Araştırmanın örneklemi, 2021-2022 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencilerinden %18,6’sı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(47), %22,5’i 
Antrenörlük(57), %39,9’u Spor Yöneticiliği(101), %19,0’ı Rekreasyon(48) bölümü 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler basit tesadüfü örnekleme yoluyla seçilen ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler dâhil edilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri yaş, 
cinsiyet, sınıf, bölüm bilgisi, spor yapma durumu, yaptıkları spor türü ve yaptıkları spor branşı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise araştırma grubunun yaşam becerileri ve alt 
boyutları bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin sporun yaşam becerilerine olan etkisini 
belirleyebilmek için Türkçeye uyarlamasını Açak ve Düz (2018) tarafından yapılan ‘’Kişisel Bilgi 
Formu’’ ve ‘’Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçek 31 sorudan oluşan 5’li 
likert tipi bir ölçektir. Ölçek soruları 7 alt boyuttan oluşmaktadır; Zaman Yönetimi (1, 2, 3, ve 4. 
sorular) Cronbach’s Alpha0.86, İletişim (5, 6, 7, ve 8. sorular) Cronbach’s Alpha 0.80, Liderlik (9, 10, 
11, 12 ve 13. sorular) Cronbach’s Alpha 0.84, Takım Çalışması (14, 15, 16, 17, 18 ve 19. sorular) 
Cronbach’s Alpha 0.87, Sosyal Beceriler (20, 21, 22, ve 23. sorular) Cronbach’s Alpha 0.75, Duygusal 
Beceriler (24, 25, 26 ve 27. sorular) Cronbach’s Alpha 0.84, Amaç Belirleme (28, 29, 30 ve 31. 
sorular) Cronbach’s Alpha 0.86 alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin derecelendirilmiş 
seçenekleri ‘’hiç(1 puan) , çok az(2 puan), biraz(3 puan), fazla(4 puan), çok fazla(5 puan)’’ 
şeklindedir. Ölçek sorularında ters puanlanan her hangi bir madde yer almamaktadır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucu elde edilmiş olan verileri çözümlemek amacıyla SPSS 22 paket programından 
faydalanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluklarına bakılarak normal dağılıma 
uygunluk göstermediklerinden bağımsız iki örneklem karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, 
çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testinden faydalanılmıştır. Anlamlılık düzeyi  p<0.05 olarak 
alınmıştır. 

4. BULGULAR 

Tablo 4.1. Katılımcıların bölümlere göre dağılımları 

Bölüm Bilgileri n % 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 47 18,6 

Antrenörlük 57 22,5 

Spor Yöneticiliği 101 39,9 

Rekreasyon 48 19,0 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.1’e göre araştırma grubunun okudukları bölümlerin %18,6’sı beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği(47), %22,5’i antrenörlük(57), %39,9’u spor yöneticiliği(101), %19,0’ı 
rekreasyon(48) bölümü oluşturmaktadır. 

Tablo 4.2. Araştırma grubunun sınıf dağılımları 
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Sınıf n % 

1.Sınıf 62 24,5 

2.Sınıf 35 13,8 

3.Sınıf 70 27,7 

4.Sınıf 86 34,0 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.2’ye göre araştırma grubunun %24,5’inin 1.sınıf(62), %13,8’inin 2.sınıf(35), 
%27,7’sinin 3.sınıf(70), %34,0’ın 4.sıınf(86) öğrencisi oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 4.3. Araştırma grubunun yaş dağılımları 

Yaş n % 

18-20 69 27,3 

21-23 127 50,2 

24-26 37 14,6 

26+ 20 7,9 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.3’e göre araştırma grubunun %27,3’ünün 18-20 yaş(69), %50,2’sinin 21-23 yaş(127), 
%14,6’sının 24-26 yaş(37), %7,9’unun 26+(20) yaş olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.4. Araştırma grubunun cinsiyet dağılımları 

Cinsiyet n % 

Kadın 87 34,4 

Erkek 166 65,6 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.4’e göre araştırma grubunun %34,4’ünün kadın(87), %65,6’sının erkek(166) olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 4.5. Araştırma grubunun spor yapma durumlarının dağılımları  

Spor Yapma Durumu n % 

Evet 243 96,0 

Hayır 10 4,0 
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Toplam 253 100,0 

Tablo 4.5’e göre araştırma grubunun %96’sı evet(243), %4’ü hayır(10) yanıtını vererek spor 
yapma durumları tespit edilmiştir. 

Tablo 4.6. Araştırma grubunun spor türlerinin dağılımları  

Yaptığınız Spor Türü n % 

Bireysel Sporlar 138 54,5 

Takım Sporları 105 41,5 

Spor Yapmayan 10 4,0 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.6’ya göre araştırma grubunun %54,5’i bireysel sporlar(138), %41,5’i takım 
sporları(105) yanıtını vererek hangi spor türü ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 4.7. Araştırma grubunun yaptıkları spor branşlarının dağılımları 

Spor Branşı n % 

Futbol 54 21,3 

Fitness 28 11,1 

Yüzme 23 9,1 

Voleybol 21 8,3 

Basketbol 18 7,1 

Pilates 11 4,3 

Hentbol 7 2,8 

Tenis 25 9,9 

Okçuluk 8 3,2 

Buz Pateni 2 ,8 

jimnastik 7 2,8 

Futsal 10 4,0 

Atletizm 8 3,2 

Snowboard 2 ,8 

Korumalı Futbol 2 ,8 



  
  

406 
 

Yoga 4 1,6 

Savunma Sporları 10 4,0 

Bisiklet 1 ,4 

Halk Oyunları 2 ,8 

Spor Yapmayan 10 4,0 

Toplam 253 100,0 

Tablo 4.7’de araştırma grubunda yer olan deneklerin yaptıkları spor branşına ait çeşitlilikler 
görülmektedir.  

Tablo 4.8. Araştırma grubunun bölüm bilgileri değişkenine göre analiz sonuçları 

Yaşam Becerileri Bölüm Bilgileri N Ort. Std. x2 P 
Farkın 

Kaynaklandığı 
Grup 

Zaman Yönetimi 
Becerisi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 15,16 2,778 

2,184 ,535 - Antrenörlük b 54 15,93 3,250 

Spor Yöneticiliği c 97 15,77 2,921 

Rekreasyon d 48 15,35 3,329 

İletişim Becerisi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 15,82 3,006 

14,219 ,003 

d<b 

p=0,003 

Antrenörlük b 54 17,31 2,977 a<b 

p=0,041 

Spor Yöneticiliği c 97 16,02 2,887 

c<b 

p=0,027 Rekreasyon d 48 15,25 3,405 

Liderlik Becerisi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 20,00 3,589 

4,296 ,231 - 
Antrenörlük b 54 20,91 3,338 

Spor Yöneticiliği c 97 20,10 3,842 

Rekreasyon d 48 19,50 3,713 

Takım Çalışması 
Becerisi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 23,80 3,945 

7,657 ,054 - Antrenörlük b 54 25,83 4,174 

Spor Yöneticiliği c 97 24,71 4,238 

Rekreasyon d 48 24,06 4,388 
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Sosyal Beceriler 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 15,18 2,920 

7,244 ,065 - 
Antrenörlük b 54 16,52 3,202 

Spor Yöneticiliği c 97 15,76 2,868 

Rekreasyon d 48 16,23 2,545 

Duygusal 
Beceriler 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 15,43 2,999 

6,325 ,097 - 
Antrenörlük b 54 16,59 3,165 

Spor Yöneticiliği c 97 15,29 3,326 

Rekreasyon d 48 15,42 3,293 

Amaç Belirleme 
Becerileri 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği a 

44 15,98 2,663 

10,640 ,014 
d<b 

p=0,024 

Antrenörlük b 54 17,28 3,194 

Spor Yöneticiliği c 97 16,26 2,966 

Rekreasyon d 48 15,69 3,295 

Tablo 4.8’e göre araştırma grubunun bölüm değişkenine bağlı olarak yapılan analizde sporda 
yaşam becerileri alt boyutlarından iletişim ve amaç belirleme alt boyutlarında farkın istatiksel 
olarak anlamlı olduğu (p<0.05), diğer boyutların tamamında farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı belirlenmiştir(p>0.05). 

Tablo 4.9. Araştırma grubunun sınıf değişkenine göre analiz sonuçları 

Yaşam Becerileri Sınıf N Ort. Std. x2 P 

Zaman Yönetimi Becerisi 

1.Sınıf 60 15,47 3,342 

,183 ,980 
2.Sınıf 35 15,46 3,441 

3.Sınıf 69 15,74 2,853 

4.Sınıf 79 15,68 2,849 

İletişim Becerisi 

1.Sınıf 60 15,77 3,543 

,493 ,920 
2.Sınıf 35 15,86 3,735 

3.Sınıf 69 16,36 2,781 

4.Sınıf 79 16,29 2,690 

Liderlik Becerisi 

1.Sınıf 60 19,98 3,964 

6,244 ,100 
2.Sınıf 35 19,54 3,807 

3.Sınıf 69 20,94 3,351 

4.Sınıf 79 19,84 3,604 

Takım Çalışması Becerileri 1.Sınıf 60 24,67 4,732 1,548 ,671 



  
  

408 
 

2.Sınıf 35 24,17 4,105 

3.Sınıf 69 25,12 4,171 

4.Sınıf 79 24,49 3,993 

Sosyal Beceriler 

1.Sınıf 60 15,82 2,849 

1,070 ,784 
2.Sınıf 35 15,91 3,416 

3.Sınıf 69 16,22 2,770 

4.Sınıf 79 15,73 2,881 

Duygusal Beceriler 

1.Sınıf 60 15,12 3,747 

1,889 ,596 
2.Sınıf 35 16,09 3,459 

3.Sınıf 69 15,68 3,061 

4.Sınıf 79 15,77 2,904 

Amaç Belirleme Becerileri 

1.Sınıf 60 16,40 3,310 

,458 ,928 
2.Sınıf 35 16,40 3,500 

3.Sınıf 69 16,35 2,822 

4.Sınıf 79 16,20 2,928 

Tablo 4.9’a göre araştırma grubunun sınıf değişkenine bağlı olarak yapılan analizde sporda 
yaşam becerileri alt boyutlarının tamamında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 4.10. Araştırma grubunun yaş değişkenine göre analiz sonuçları 

Yaşam Becerileri Yaş N Ort. Std x2 P 
Farkın Kaynaklandığı 

Grup 

Zaman Yönetimi 
Becerisi 

18-20 67 15,18 3,307 

2,279 ,517 - 
21-23 121 15,69 2,981 

24-26 36 15,81 2,837 

26+ 19 16,32 2,964 

İletişim Becerisi 

18-20 67 15,58 3,290 

5,847 ,119 - 
21-23 121 16,40 3,108 

24-26 36 15,72 2,625 

26+ 19 16,95 2,972 

Liderlik Becerisi 

18-20 67 19,09 3,919 

12,911 ,005 
18-20<21-23 

p=0,011 

21-23 121 20,75 3,474 

24-26 36 19,56 3,211 

26+ 19 21,11 4,012 
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Takım Çalışması 
Becerileri 

18-20 67 24,06 4,424 

4,521 ,210 - 
21-23 121 25,02 4,220 

24-26 36 24,03 4,212 

26+ 19 25,74 3,494 

Sosyal Beceriler 

18-20 67 15,42 3,234 

3,436 ,329 - 
21-23 121 16,28 2,690 

24-26 36 15,69 2,471 

26+ 19 15,79 3,706 

Duygusal Beceriler 

18-20 67 15,21 3,319 

4,659 ,199 - 
21-23 121 15,99 3,360 

24-26 36 15,42 2,708 

26+ 19 15,21 3,190 

Amaç Belirleme 
Becerileri 

18-20 67 15,96 3,062 

6,826 ,078 - 
21-23 121 16,70 3,111 

24-26 36 15,61 3,045 

26+ 19 16,53 2,632 

Tablo 4.10’a göre araştırma grubunun yaş değişkenine bağlı olarak yapılan analizde sporda 
yaşam becerileri alt boyutlarından liderlik alt boyutunda farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0.05), diğer boyutların tamamında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir(p>0.05). 

Tablo 4.11. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçları 

Yaşam Becerileri Cinsiyet N Ort. Std. Z P 

Zaman Yönetimi Becerisi 
Kadın 86 15,72 3,180 

,595 ,552 
Erkek 157 15,55 2,986 

İletişim Becerisi 
Kadın 86 15,71 2,938 

-1,761 ,078 
Erkek 157 16,34 3,168 

Liderlik Becerisi 
Kadın 86 19,92 3,974 

-,505 ,614 
Erkek 157 20,27 3,502 

Takım Çalışması Becerileri 
Kadın 86 24,51 4,581 

-,134 ,894 
Erkek 157 24,75 4,050 

Sosyal Beceriler 
Kadın 86 15,91 3,321 

-,534 ,593 
Erkek 157 15,92 2,676 
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Duygusal Beceriler 
Kadın 86 15,55 3,183 

-,628 ,530 
Erkek 157 15,68 3,294 

Amaç Belirleme Becerileri 
Kadın 86 16,08 3,144 

-,959 ,337 
Erkek 157 16,45 3,024 

 

Tablo 4.11’e göre Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine bağlı olarak yapılan analizde sporda 
yaşam becerileri alt boyutlarının tamamında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05). 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan denek grubunun yaş değişkenine göre yaşam 
becerileri alt boyutlarından zaman yönetimi becerisi, iletişim becerisi, takım çalışması becerileri, 
sosyal beceriler, duygusal beceriler ve amaç belirleme becerilerinde anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Liderlik beceri puanlarında, 18-20 yaş grubu ile 21-23 yaş grubu arasında; 18-20 
yaş grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0.05). Kardağ (2019) 
tarafından yapılan araştırmada sporun yaşam becerileri alt boyutlarının yaş değişkeni üzerinde 
herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Taşçı (2020) tarafından yapılan araştırmada sporun yaşam 
becerileri alt boyutlarının yaş değişkeni üzerinde amaç belirleme alt boyutu hariç diğer alt boyutları 
ile anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmamızın sonuçları ve Kardağ’ın sonuçlarına göre 
üniversite öğrencileri için yaş değişkeninin yaşam becerileri üzerinde bir etkisinin olmadığı 
bulgusuna varılabilir. Ancak Taşçı’nın çalışmasına göre ortaokul öğrencileri için yaş değişkeninin 
yaşam becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna varılabilir. 

Cinsiyet değişkenine göre yaşam becerileri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır(p>0.05). Özsarı, Kara ve Kara (2022) tarafından yapılan araştırmada da sporun 
yaşam becerileri alt boyutlarının cinsiyet değişkeni üzerinde anlamlı bir farklılık olmadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç bizim çalışmamız ile paralellik göstermektedir.  

Sınıf değişkenine göre yaşam becerileri alt boyutlarında sınıfsal bazda anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır(p>0,05). Kardağ (2019) tarafından yapılan araştırmada spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin sporun yaşam becerileri alt boyutlarına ilişkin sınıf değişkeni üzerinde anlamlı bir 
fark olmadığı saptanmıştır. Yapılan bu araştırma çalışmamızı destekler niteliktedir. Taşçı (2020) 
tarafından yapılan araştırmada sporda yaşam becerileri alt boyutlarından sınıf değişkeni üzerinde 
yapılan analiz sonuçlarına göre amaç belirleme alt boyut becerisi hariç diğer tüm becerilerde 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu araştırma bizim çalışmamız ile paralellik 
göstermemektedir. 

Araştırmaya katılan denek grubunun bölüm bilgileri değişkenine göre yaşam becerileri alt 
boyutlarından zaman yönetimi becerisi, liderlik becerisi, takım çalışması becerisi, sosyal beceriler 
ve duygusal beceriler bölümler bazında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır(p>0,05). İletişim 
becerisi alt boyutunda antrenörlük bölümü öğrencileri lehine diğer bölümler ile istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur(p<0,05). Amaç belirleme becerisi alt boyutunda ise antrenörlük bölümü 
öğrencilerinin rekreasyon bölümü öğrencilerine göre daha iyi olduğu görülmüştür. İstatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Kılcıgil ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan 
araştırmada iletişim becerisi boyutuna göre bölümler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu 
sebeple bizim çalışmamız ile paralellik göstermemektir. Açak ve Taşçı (2019) tarafından yapılan 
araştırmada sosyal beceriler boyutuna göre bölümler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Bu çalışmanın bizim çalışmamız ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 
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Yaş değişkenine göre liderlik becerisi puanı 18-20 yaş grubunda, 21-23 yaş grubunun 
ortalamasından daha düşüktür ve istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Yaşın artışı ile birlikte 
yaşamımızdaki tecrübelerde artmaktadır. Analiz sonucunda da görüldüğü üzere yaş ile birlikte 
liderlik becerilerinde bir artış bulunmuş, anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bölüm bilgisi 
değişkeninin iletişim becerileri alt boyutunda rekreasyon bölümündeki öğrencilerinin iletişim 
becerileri antrenörlük bölümü öğrencilerine göre daha düşüktür. Beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin iletişim becerileri antrenörlük bölümü öğrencilerine göre daha 
düşüktür. Spor yöneticiliği bölümündeki öğrencilerinin iletişim becerileri antrenörlük bölümü 
öğrencilerine göre daha düşüktür. Amaç belirleme becerilerinde ise antrenörlük bölümü 
ortalaması rekreasyon bölüm ortalamasından yüksektir. Bölüm bilgisi değişkenine göre iletişim 
becerileri ve amaç belirleme becerilerinde anlamlı farklılıklar görülmektedir. 

6. ÖNERİLER 

Spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin okudukları bölümler gereği kendilerini daha iyi 
ifade edebilmeleri gerekmektedir. Yaşam becerilerinin daha fazla geliştirilmesi için seminer, 
sempozyum ve kongrelere katılım göstermeleri ve görev almaları önerilmektedir. 

Sporun bireyler üzerinde pozitif bir etkisi olduğu düşünüldüğünde, spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin yaşam becerileri geliştirildiğinde zaman yönetimi becerisi, iletişim becerisi, liderlik 
becerisi, takım çalışması becerileri, sosyal beceriler, duygusal beceriler ve amaç belirleme 
becerilerinde de olumlu yönde bir gelişme olması düşünülebilir. 

Erken yaşta spora başlamanın çocuklar üzerinde özgüven, özsaygı, iletişim ve sosyal becerilerde 
olumlu etkilerinin gözlemlendiğini düşünürsek erken yaşta spora başlamanın yaşam becerileri 
üzerinde olumlu bir etkisinin olacağı görülecektir. 

Yaşam becerilerinin alt boyutlarını geliştirmek için spora daha çok yönlendirilmeler yapılabilir. 

7. KAYNAKÇA 

Açak, M., Taşçı, M. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal 
Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2),  20-
28. 

Atasoy, B.,& Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme Ve Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22. 

Düz, S., &  Açak, M. (2018). Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeğinin Türk Kültürüne  
Uyarlanması. İnönü  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 74-86. 

Erel, M., Zeze B. (2021). Badminton Ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi “Badminton 
Andıtseffect On Life Skills”. Anatolia Sportresearch, 2(1), 16-29. 

Güneş, F. (2012). Bologna Süreci İle Yükseköğretimde Öngörülen Beceri Ve Yetkinlikler. 
Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, (1), 1-9. 

Kardağ, A. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Becerileri Ve Sosyal 
Bütünleşme İlişkisinin İncelenmesi (Master'sthesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). 

Kılcıgil, E., Bilir, P., Özdinç, Ö., Eroğlu, K., & Eroğlu, B. (2009). İki Farklı Üniversitenin 
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin 
Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 19- 28. 

Özsarı, A., Kara, N. Ş., & Kara, M. Çeşitli Spor Branşlarının Yaşam Becerilerine 
 Etkisinin İncelenmesi 

Taşçı, M. (2020). Ortaöğretimde Sportif Faaliyetlere Katılımın Bireyin Yaşam Becerileri 
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 



  
  

412 
 

World Health Organization (Who) (2004). Skillsforhealth: Skills-Basedhealth 
Educationincluding Life Skills. Information Series On School Health, Document 9, 
Atlanta, Georgia, Usa: The World Healthorganization’sinformation Series On 
 School Health. 



  
  

413 
 

Z Kuşağı Kişilerin Özyeterlilik Algılarının İş Yaşam Beklentilerine Etkisi: 

Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 
 

İsa KAYA1 
Hüseyin ÇİÇEK2 

 
Özet 
Kuşak kavramı belirli yıllar arasında doğan ve yaşamları boyunca farklı deneyimlere maruz 

kalmış olan kişileri gruplandırmak için kullanılmaktadır. Farklı zamanlarda doğan kişilerin içinde 
bulanacağı sosyo-kültürel ve ekonomik deneyimler farklılık göstereceğinden iş hayatından 
beklentileri de farklı olacaktır. Bu çalışmada literatürde dijital nesil, dijital yerliler, kristal nesil vb. 
adlarla anılan Z Kuşağının Özyeterlilik Algılarının İş Yaşam Beklentilerine Etkisi araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılım sağlayan öğrencilere Google forms üzerinden 
anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma evreni Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 201 
öğrencinin katılımıyla oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, açımlayıcı 
faktör analizi, bağımsız örneklem t testi, anova testi, korelasyon analizi ve path analizi 
uygulanmıştır. Yapılan analizler ortalama ve standart sapmalarla belirlenmiş olup bu doğrultuda 
Z kuşağı bireylerin özyeterlilik algıları iş yaşam beklentileri arasında anlamlı farklılıklar 
bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak Z kuşağı bireylerin genel özyeterliliği 
yükseldikçe iş yaşam beklentilerinin de yükseldiği görülmektedir. Bu bireylerin genel özyeterlilik 
düzeyinin yükseltilebilmesinde ise annenin bireye karşı demokratik/anlayışlı tutumu ve 
kardeşler içinde eğitim düzeyinin yükselmesi önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ebeveynlere, 
özgüvenleri yüksek bireyler yetiştirebilmeleri için annenin bireye karşı demokratik/anlayışlı 
tutumla yaklaşması ve kardeşler içinde eğitim düzeyinin yükseltilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Özyeterlilik Algısı, İş Yaşamı Beklentisi, Kristal Nesil 
 

The Effect Of Perceptıons Of Self-Effıcıency Of Z Generatıon Persons On 
Work Lıfe Expectatıons: An Application on University Students 

 
Abstract 
The concept of generation is used to group people who were born between certain years and 

who have been exposed to different experiences throughout their lives. Since individuals born at 
different times will have different socio-cultural and economic experiences, they will look at 
business life from a different window and their expectations from business life will also be 
different. In this study, digital generation, digital natives, crystal generation etc. in the literature. 
The aim of this study is to investigate the Effect of Self-Efficacy Perceptions of Generation Z, which 
is known by their names, on Work Life Expectations. For this purpose, a questionnaire was applied 
to the participating students via Google forms. The research universe was formed with the 
participation of 201 students from the students studying at a Vocational School at Süleyman 
Demirel University by using the random sampling method. Frequency analysis, exploratory factor 
analysis, independent sample t-test, anova test, correlation analysis and path analysis were used 
to analyze the data. The analyzes were determined with the mean and standard deviations, and in 
this direction, it was determined that there were significant differences between the self-efficacy 
perceptions of the Z generation individuals and their work life expectancies. As a result of our 
research, it is seen that as the general self-efficacy of the Z generation individuals increases, their 

                                                             
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Y. Lisans Öğrencisi, ORCİD: 0000-
0001-7812-6269, isa.kaya90@hotmail.com.tr  
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job life expectancy also increases. In order to increase the general self-efficacy level of these 
individuals, the mother's democratic/understanding attitude towards the individual and the 
increase in the level of education among siblings play an important role. For this reason, it is 
recommended that the mother should approach the individual with a democratic/understanding 
attitude and raise the level of education among siblings so that they can raise individuals with 
high self-confidence. 

Keywords: Generation Z, Self-efficacy Perception, Business Life Expectancy, Crystal 
Generation 

Giriş 

Günümüzde kuşak kavramı belirli yıllar arasında doğan kişileri betimlemek için 
kullanılmaktadır. Ancak literatürde kuşak kavramı için farklı tanımlamalar yapılabilmektedir. 
Kuşaklar altı ana grupta inceleme konusu olmuştur(Ünlü ve Çiçek, 2019:448).  Bu altı ana gruptan 
birisi de z kuşağıdır. Z kuşağı kişileri tanımlamak için 90 lı yılların ortalarında doğan kişilerden 
başlanılmış ancak neslin sona erdiği doğum tarihi için bir fikir birliğine varılamamakla birlikte genel 
olarak 2005 yılı neslin son doğum tarihi olarak belirtilmektedir(Karadoğan, 2019:9). Z kuşağı 
ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde onları diğer kuşaklardan ayıran en belirgin özelliklerinin bilgi 
çağında doğup büyüyen ve bilgiye çabuk ulaşabilen insanların oluşturduğu bir nesli ifade ettikleri 
görülecektir(Akduman ve Hatipoğlu, 2021:207). Farklı zamanlarda doğan bireylerin farklı sosyo-
kültürel ve ekonomik deneyimleri olacağından iş hayatına farklı bir pencereden bakacaklar ve iş 
hayatından beklentileri de farklı olacaktır(Deniz ve Gemlik, 2022:3). Bu çalışmada da altı ana 
gruptan biri olan, daha çok tüketim ve teknoloji çağında doğan z kuşağı kişilerin öz yeterlilik 
algılarının iş yaşam beklentilerine etkisi ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle z kuşağı kişilerin, 
kişilik özellikleri üzerinde durulacak daha sonra öz yeterlilik algıları ve bu algılarının iş yaşam 
beklentilerine etkisi iki başlık halinde inceleme konusu olacaktır. Daha sonra ise z kuşağı kişilerin 
öz yeterlilik algılarının iş yaşam beklentilerine etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırma verileri 
ve analiz sonuçları paylaşılacaktır. 

2. Z Kuşağı Kişilik Özellikleri 

Teknolojiyi hayatının her alanında kullanan ve hatta birer teknoloji bağımlısı haline gelen Z 
Kuşağı kişilere literatürde Dijital Nesil çocukları da denilmektedir (Kırık ve Köyüstü, 2018:1503). 
Teknoloji çağında büyüyor olmaları nedeniyle hızlı ve analitik düşünme yetileri de diğer kuşaklara 
nazaran oldukça gelişmiştir (Oblinger & Oblinger, 2005:2.5).  Aynı zamanda psiko – motor 
becerilerinin de gelişmiş olması bu kuşağın aynı anda birden fazla işi yapabilmelerini ve 
düşünebilmelerini sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor becerileri 
senkronizasyonu en yüksek nesli olarak görülmektedir (Çetin ve Karalar, 2016:161). Z Kuşağı 
kişilerin diğer kuşaklardan farklı olarak yaratıcılık yönlerinin daha gelişmiş olmasından dolayı 
yaratıcılığa izin veren aktivitelerden hoşlandığı görülmektedir (Karadoğan, 2019:23). Ancak bu 
yetilerini daha çok bireysel olarak kullanmayı tercih ederler, asla ekip çalışmasına dahil olmak 
istemezler. Daha çok bireysel olmaya önem verirler, toplumsallaşma gibi bütünleşmeler onlara 
göre değildir . Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmaları onları hızlı yaşamayı seven bireyler haline getirmiştir. 
Bu nedenle onları oyalamak çok da kolay değildir, çabuk sıkılırlar(Kırık ve Altun, 2019:112).   

Özgüvenleri son derece yüksek olan Z kuşağı özgürlüklerine ve bağımsız olmaya son derece 
düşkündürler(Ercan, 2021:32-33). Kendilerine bu konuda yapılan herhangi bir müdahale ve 
kısıtlamadan hoşlanmazlar. Özgüvenleri o kadar yüksektir ki başaramayacakları bir şey olduğuna 
inanmazlar. Z kuşağı bireyleri için imkânsız diye bir şey yoktur onlar her şeyi yapabileceklerini 
düşünürler(Erer, 2020:581). 

Sosyal çevrelerindeki kuralların onlar için bir bağlayıcılığı yoktur. Asi karakterli kişiler 
olduklarından kurallara uymak konusu onlar için çokta önemli değildir. Çoğu zaman kendi yollarını 
çizmek isterler (Ercan, 2021:32-48). 
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Z Kuşağı kişileri kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı asla sesiz kalamazlar, onların tahammül 
edemediği iki kavram adaletsizlik ve eşitsizliktir. Z kuşağı kişileri inatçı karaktere sahiptirler, 
isteklerinde sonuna kadar diretirler. Bir konuda haklı olduğuna inanmışlarsa asla geri adım 
atmazlar(Ercan, 2021:42).  

3. Z Kuşağı Kişileri ve Özyeterlilik Algıları 

‘’Bu işi başarabilecek miyim?’’ sorusu aslında tamamen bireyin kendisine güvenmesi yani öz 
yetkinlik (özyeterlilik) ile alakalıdır. Eğer birey yapabileceğine inanarak bir işe başlıyorsa 
özyeterlilik algısı pozitif yönlüdür. Buda bireyi başladığı bir işi planlama ve yürütme konusunda 
pozitif yönde etkilemektedir. Öz yeterliliğin bir başka tanımı ise; bireyin belirli bir işi başarmak, o iş 
ile ilgili istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli aşamaları düzenleme ve yürütme kapasitesine 
yönelik inancıdır şeklinde yapılabilmektedir(Erol ve Temizer Avcı, 2016:711).  

Öz yeterlilik alanında çok sayıda çalışması olan Bandura (1977), öz yeterliliği “kişinin geleceğe 
dönük durumları yönetmek için gerekli olan hareket biçimlerini planlama ve gerçekleştirme 
konusunda kendi yeteneklerine olan inancı” şeklinde ifade ederken, Lunenburg’da (2011) 
özsaygının eyleme özgü bir  versiyonunu  öz yeterlilik olarak tanımlamıştır(Arseven, 2016:67). Her 
ne kadar bu konuda bilim insanları tarafından bir çok tanım yapılmış olsa da aslında bu konuda en 
anlaşılır ve açık tanımı Mahatma Gandhi aşağıdaki şu sözüyle yapmıştır; 

"Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile onu yapacak gücü kendimde 
bulurum." 

Mahatma Gandhi nin bu sözünden hareketle Z kuşağı bireylerin kişilik özellikleri de dikkate 
alındığında öz güvenleri yüksek olan ve girişimcilik yönü ağır basan bu kuşağın ısrarcı ve 
başarılarıyla övünen karakteristik özellikleri nedeniyle özyeterlilik algıları da oldukça 
yüksektir(Arseven, 2016:67-68). 

Öz yeterlilik yargıları genel olarak üç temel ölçek üzerinden ele alınır: düzey, güç ve 
genellenebilirlik. 

-Öz yeterlilik düzeyi: Belirli bir işi yapmaya karar veren bireyin karşılaşacağını düşündüğü zorluk 
düzeyidir (kolay, orta, zor gibi).  

-Öz yeterlilik gücü: Bireyin içine düştüğü zor durumlara karşın başarılı performans göstereceğine 
olan inancını ölçmeyi ifade eder. Bu işin üstesinden geleceğime ne kadar inanıyorum? Sorularına 
cevap bulmaya çalışmasıdır. 

-Öz yeterliliğin genellenebilirliği: Farklı durumlara karşı beklentilerin ne derece 
genellenebileceğini gösterir(Arseven, 2016:67-68). 

Bandura (1977), öz yeterlik ile ilgili yazmış olduğu makalesinde, öz yeterliği kişinin belirli bir iş 
veya alandaki becerisine yönelik algısının bir değerlendirmesi olarak açıklasa da aynı makalesinde, 
bu algıların genellenebilirliği üzerinde de durmaktadır. Bandura’ya göre, bir kişi herhangi bir 
konudaki yetenek algısına ilişkin değerlendirmesini benzer özellikler taşıyan diğer konular içinde 
genelleyebilmektedir. Öz yeterliğin genellenebilirliğine yönelik düşünceler, daha sonra genel öz 
yeterlik kavramının ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır(Aypay, 2010:118). 

Genel özyeterlilik konusunda bilim insanlarının farklı tanımları olsa da aslında ortak paydaları; 
bireylerin birçok alanda karşılaştıkları başa çıkılması zor olan veya alışık olmadıkları olaylara karşı 
sergiledikleri genel güveni olarak tanımlanmasıdır(Aypay, 2010:119). 

Bireyin özyeterlilik algısı 4 temel kaynaktan elde edilen bilgilerden oluşur. Bunlar; 

- Bireyin doğrudan kendi deneyimlediği yaşantılar: İnsanların hayatları boyunca 
yaşadıkları ve biriktirdikleri deneyimleri ne kadar fazla olursa öz yeterlilik algısı inancı da pozitif 



  
  

416 
 

yönde o denli yüksek olacaktır. Olumlu yaşantılar gelecekte karşılaşabileceği benzer durumlar için 
bireyde öz yeterlilik inancının oluşmasına katkı sağlar. 

- Dolaylı yaşantılar: İnsanlar çevresindeki diğer insanların karşılaştıkları zor durumlara karşı 
başarılı ya da başarısız deneyimlerini izleyerek kendisinin aynı durumla karşı karşıya kaldığında 
başarılı olup olamayacağı konusunda bir yargıya varırlar. Sosyal Öğrenme Kuramı’nın önemli bir 
bileşeni olan modelin davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözleyerek öğrenme, öz 
yeterlilik inancının oluşumunda da karşımıza çıkmaktadır. Bandura’ya göre gözlemciler daha çok 
kendilerine benzeyen ve yüksek statülü bireylerin davranışlarını gözlemleme ve taklit etme 
çabasındadırlar. Buna bir örnek verecek olursak; sosyal medya ve çevrimiçi aktif kullanıcıları 
olmasından dolayı z kuşağı bireylerin gözlemledikleri ve benzemek istedikleri kişilerin daha çok 
şarkıcı, oyuncu vb. kamuoyunda saygınlığı olan yüksek statüdeki kişiler olduğu 
söylenebilir(Arseven, 2016:68-69). 

- Sözel ikna: Bireyin bir konuyla alakalı başarılı olup olamayacağına ilişkin çevresindeki diğer 
bireyler tarafından verilen telkin ve nasihatler özyeterlik algısını etkiler. Pajares (2002)’e göre, 
pozitif ikna yoluyla öz yeterlilik inancının güçlendirilmesi çok zor iken; negatif ikna yoluyla öz 
yeterlik inancının zayıflatılması daha kolay olmaktadır(Tepe, 2011:11). 

- Psikolojik durum: İnsanların psikolojik durumları, stres ya da kaygı düzeyleri özyeterlik 
algısını olumlu yada olumsuz yönde etkiler. Hayatından memnun olan ve psikolojik olarak rahat 
olan bireyin, bir işi başarı ile sonuçlandırma konusunda özyeterlik beklentisi de yüksek olurken; 
mutsuz ve psikolojik durumu kötü olan insanların öz yeterlik beklentisinin de düşük olacağı 
söylenebilir. (Arseven, 2016:69). 

Kuşaklar arası bir karşılaştırma yapıldığında Z Kuşağı kişilerde öz yeterlilik algısı diğer 
kuşaklara oranla daha yüksek seyretmektedir. Bunda Z kuşağı bireylerin özgüvenlerinin ve her işi 
başarabileceğine olan inançlarının yüksek olmasının payı büyüktür. Öz yeterlilik algıları yüksek 
olan Z kuşağı bireyleri, akıllarına koydukları bir işi başarabilmek için büyük emek harcamakta, 
karşılaştıkları olumsuz durumlarda kolayca pes etmemekte, giriştikleri işin üstesinden gelebilmek 
için sabırlı ve ısrarlı davranışlar sergilemektedirler(İrge ve Özkan, 2019:278). 

4. Z Kuşağı Kişilerin İş Yaşam Beklentileri 

90 lı yılların sonlarında doğan, yakın geleceğin çalışanları ve müşterisi konumunda olan Z 
kuşağını anlamak, onların  taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek tüm organizasyonlar, hatta 
ülkeleri için hayati önem taşımaktadır(Güleç Bekman, 2021:22). 

Öz yeterliliği yüksek olan ve iş hayatına yeni atılan Z kuşağı bireylerinin iş yaşantıları hakkında 
kapsamlı bilgi bulunmamaktadır. Ancak Z kuşağının kişilik özellikleri ve bu kuşakla ilgili kısıtlı 
yapılan araştırmalar dikkate alındığında iş hayatına olumlu ve olumsuz yönde etkileri ile ilgili bazı 
sonuçlar elde edilmiştir(Pekel vd, 2020:3 ; Taş vd., 2017:1039-1040). 

 Bu sonuçlar; 

• Organizasyonlara karşı bağlılıkları zayıf olacaktır. 

• Otorite kavramı onlar için çokta önemli olmayacaktır. 

• Monotonluktan çabuk sıkıldıkları için işleri kişiselleştirmek isteyeceklerdir. 

• Doyumsuz bir kariyer anlayışına sahiptir.  

• İş yaşamlarında esnekliğe önem verip, başarıları ile övünmeyi tercih etmektedirler.  

• Psiko-motor becerileri yüksek olduğundan aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri 
de yüksektir.  

• İş dünyasının geleceğini şekillendirecek olan en yeni neslidir 
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• İş yerinde bağımsız ve bireysel çalışmayı sevmektedirler. 

• Öğrenme istekleri fazla olduğu için girişimcilik yönleri de yüksek olabilmektedir. 

• Tekdüzelikten çok farklılıkların olduğu renkli bir iş hayatını tercih etmektedirler. 

• Hiyerarşik yapının daha az olduğu bir iş hayatı talep etmektedirler. 

• Organizasyonlara karşı bağlılıklarının yüksek olmaması ve kolay vazgeçmeleri şirketler için 
ileride sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir. 

• Ben merkezli düşünce yapısına sahip olmaları takım çalışmasını zorlaştırmaktadır. 

• Doyumsuz kariyer beklentileri rekabeti daha da sertleştirebilmektedir.  

• Tekdüzelikten çabuk sıkılacaklarından dolayı işletmelerde standart işleri yaptırmayı 
zorlaştırabilmektedir.  

• Zaman ve emek gerektiren mesleklerin bitmesine yol açacak derecede aceleci ve sabırsız 
davranışlar sergilemektedirler, şeklindedir. 

Z kuşağı kişilerin organizasyonlara bağlılıkları düşük olduğundan dolayı kendilerinden önceki 
kuşaklardan farklı olarak bir iş veya sektörde çok uzun süreli çalışmak istemezler. Aynı zamanda 
kendilerinden önceki kuşaklardan farlı olarak Z kuşağı, iş hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi 
korumaya önem vermektedir(Başar, 2017). Yoğun şekilde çalıştıkları zamanlarda bile eğlenmek 
için vakit yaratabilmektedirler. Z kuşağının bu özelliği bazı çevreler tarafından olumsuz olarak 
algılansa da organizasyonlar tarafından yapıcı yaklaşıldığı taktirde iş ortamına pozitif anlamda 
katkı sağlayabilmektedir. Z kuşağının karakteristik özelliğini barındıran, değiştirmesi çok zor olan 
bu davranışın iş hayatına olumlu yansımasını isteyen organizasyonlar z kuşağının iş hayatında 
daha aktif olmaya başlamasıyla artış göstermektedir. Bu organizasyonlara uzmanlar tarafından 
daha eğlenceli ve risk almaya açık bir iş ortamı oluşturulması tavsiye edilmektedir (Güleç Bekman, 
2021:22-23).  Dünyanın önde gelen bazı firmaları çalışma ortamlarını düzenlerken bu tavsiyeleri 
dikkate alarak çalışanlarının ofis içerisinde rahat edebilecekleri, eğlenceli aktiviteler 
düzenleyebilecekleri, sosyalleşmenin kolay olduğu çalışma alanları oluşturma çabası içerisine 
girmektedirler (Taş vd., 2017:1041). 

Z kuşağını oluşturan bireyler teknolojinin ve bilginin geliştiği bir dünyada doğup 
büyüdüklerinden dolayı ayakta kalabilmek için bilgilerini ve kendilerini ‘sürekli güncellemeleri’ 
gerektiğine inanmaktadırlar (Güleç Bekman, 2021:22). Bu kuşağı oluşturan bireylerin diğer 
kuşaklardan farklı olarak teknolojiyi neredeyse hayatının her alanında kullanması ve teknolojik 
araç-gereçlerin gündelik yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmasından dolayı, bu kuşağı 
oluşturan bireyler iş yaşamlarında da gelenekselden çok modern ve teknolojik ofisleri tercih 
etmektedir (Arar, 2016:100).  

Günümüzde X ve Y kuşağının ağırlıklı olduğu çalışma ortamına bu sabırsız, esnekliği seven, 
otoriteden hoşlanmayan ve özgüvenleri yüksek Z kuşağı bireylerin dahil olmasıyla birlikte çalışma 
ortamlarında anlaşmazlıkların önlenmesi organizasyonlar açısından daha zor olacaktır (Pekel vd, 
2020:3). Bu birbirinden farklı kuşakların bir arada ve verimli çalışmasını sağlamak konusunda en 
büyük iş, işletmelerin yönetici kademelerine düşmektedir. İşletmelerin yönetici kademeleri iş 
süreci yönetimini bünyesinde çalışan kuşakların özelliklerine ve beklentilerine cevap verecek 
şekilde oluşturmalıdır (Kaplan ve Çarıkçı, 2018:31). Farklı kuşakları bünyesinde çalıştıran bazı 
işletmelerin son dönemlerde bu konuya önem vererek, farklı kuşakların birbirleriyle uyum 
içerisinde çalışabileceği koşulları oluşturmaya gayret etikleri görülmektedir (Pekel vd, 2020:3).  

Teknolojiyi çok yönlü kullanma becerisine sahip ve aynı anda birden fazla işi yapabilen Z kuşağı 
bireylere üst yöneticiler tarafından olumlu yaklaşıldığı takdirde işletmelere değer katacakları 
düşünülmektedir. Aynı zamanda yeni kuşakla eski kuşakların birbirleriyle uyum içerisinde 
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çalışabileceği iş ortamları oluşturabilen organizasyonların verimliliklerinin de artacağı 
düşünülmektedir. İlerleyen dönemlerde Z kuşağının yoğun bir şekilde iş hayatına gireceği 
düşünülecek olursa, organizasyonların iş süreçlerini bürokrasiden uzak, teknoloji ile desteklenmiş 
ve çalışanların bireyselleşen isteklerine karşılık verebilecek esnek sistemlerin oluşturulması hayati 
önem taşıyacaktır (Taş vd., 2017:1046). 

Yukarıda bahsedilen tüm bu konular dikkate alınarak Z Kuşağının iş yaşamından beklentilerini 
başlıklar halinde toplayacak olursak; (Arar, 2016:104-105). 

 İş yerinde ve çalışma zamanında esneklik; mümkünse mobilite,  

 İş -yaşam dengesi  

 Hiyerarşik yapıdan çok organik örgütlenme,  

 Hem dikey hem yatay kariyer ilerlemesi olanağı,  

 Verilen işlerde monotonluktan uzak, yaratıcılık ve teknolojinin entegre edildiği görevler, 

 Anlamlı işler,  

 Başarısının çalıştığı saatten çok yaptığı ve ortaya çıkardığı iş ile değerlenmesi  

 Maddi tatmin kadar manevi tatmin de sağlayan fırsatlar ve getiriler,  

 Takım ruhundan daha çok bireysel çalışmayı tercih ettikleri için bireysel ofisler 

 Teknolojik araçlar (Bilgisayar, internet vb.) kendilerine tahsis edildiği takdirde bu kuşaktan iş 
dünyasında daha verimli sonuçlar alınabilir. 

Son olarak değişimin oldukça yoğun ve süratli yaşandığı bilgi çağında, çabuk sıkılan ve çok fazla 
iş değiştirme eğilimleri olan Z kuşağını örgütlerde tutabilmek için organizasyonların ‘’yetenek 
yönetimi’’ stratejisine daha çok önem vermeleri gerekmektedir. Bunun içinde yeni nesillerin 
beklentilerine ve ihtiyaçlarına tam manası ile cevap verecek bütün önlemleri alması gerekmektedir 
(Taş vd., 2017:144-145). 

5. Yöntem 

5.1.Araştırmanın Amacı, Türü ve Hipotezi 

Araştırmanın amacı, Z kuşağı kişilerin özyeterlilik algılarının iş yaşam beklentilerine etkisini 
incelemektir. Araştırmanın türü ise tanımlayıcı kesitseldir.  

H0 : Z kuşağı kişilerin özyeterlilik algısı ile iş hayatı beklentileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1 : Z kuşağı kişilerin özyeterlilik algısı ile iş hayatı beklentileri arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evreni Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir Meslek Yüksekokulunda öğrenim 
gören öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Öğrencilerin mobil iletişim gruplarından anket linki paylaşılarak, çalışmaya davet edilmişlerdir.  
Davet sonucunda 201 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen veriler araştırmaya 
konu olan üniversiteye özgü olarak yorumlandığı için sonuçların Türkiye’ye genellenmesi söz 
konusu değildir. 

5.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Çalışma verileri Google Forms’ta oluşturulan online anket yoluyla toplanmıştır. Anket, üç 
bölümden oluşmaktadır.  

Birinci Bölüm: Literatür doğrultusunda hazırlanmış sosyo-demografik verileri içeren 
sorulardan oluşmuştur. Form; cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, kardeş sayısı, kardeşler içindeki 
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sırası, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, kardeşler içindeki en yüksek eğitim düzeyi, 
yetiştiği coğrafi bölge, yetiştiği yerleşim birimi, annenin bireye karşı tutumu, babanın bireye karşı 
tutumu, önceki iş tecrübesi olmak üzere toplam 14 sorudan oluşmaktadır.  

İkinci Bölüm: Bu bölümde Genel Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği yer almaktadır. Ölçek Jerusalem ve 
Schwarzer tarafından 1979 yılında geliştirilmiştir. Sonraki yıllarda ile aynı yazarlar tarafından 
revize edilmiştir(Jerusalem ve Schwarzer, 1995:35-37).  Birçok dile uyarlanmıştır. Türkçe 
uyarlaması Aypay tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Aypay’ın uyarlamasında ölçek iki faktörlü 
yapı göstermiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır(Alpay, 
2010:125).  Ölçek dörtlü likert tiptedir. Ölçekteki tüm maddeler olumlu yönde puanlanmakta ve 
toplam en düşük 10, en yüksek 40 puan alınmaktadır. 

Üçüncü Bölüm: İş Hayatı Beklentileri Ölçeğini içermektedir. İş Hayatı Beklentileri Ölçeği ilk 
olarak Demirkaya vd. (2015)’nin araştırmasında kullanılmıştır. Ölçek orijinal halinde iş hayatı 
kişilik özelliklerinin ve iş beklentilerinin belirlenmesini amaçlayan iki ayrı bölümden ve toplam 
yirmi sorudan oluşmaktadır(Demirkaya, 2015:105). Pekel vd. (2020)çalışmasında ölçeğin 20 
soruluk haliyle Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,947 olarak saptanmıştır. İş hayatından 
beklentileri bölümünün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,896 olarak saptanmıştır(Pekel, 
2020:4). Çalışma sonuçlarına göre ölçek oldukça güvenilirdir(Tavşancıl, 2006:16-156).  Ölçek 5’li 
Likert tiptedir. Dereceleme biçimi ifadelerde yer alan davranışlara ne derece katılma sıklığını 
ölçmeye yönelik olarak “(5) Hiç Katılmıyorum, (4) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (2) Katılıyorum, 
(1) Tamamen Katılıyorum” şeklinde sıralanmıştır. Ölçekteki tüm maddeler olumlu 
puanlanmaktadır. Toplam ölçek puanı en düşük 10, en yüksek 50’dir.  
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6. BULGULAR 

6.1. Tanımlayıcı Bulgular (Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular) 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin ölçülmesi için yöneltilen sorulara 
verdikleri cevaplara göre oluşturulan veriler tablo 1 de gösterilmektedir. Bu veriler ışığında 
edinilen bilgilere göre, araştırmaya katılan öğrencilerin %54,72(110 kişi) si kadınlardan oluşurken, 
%45,28(91 kişi) i erkeklerden oluşmaktadır. Öğrencilerin doğum tarihlerine göre bulunan veriler 
ise, 2000 öncesi doğanlar %18,4(37 kişi), 2000 yılında doğanlar  %23,4(47 kişi), 2001 yılında 
doğanlar %18,9(38 kişi), 2002 yılında doğanlar %24,4(49 kişi), 2003 yılında doğanlar %11,9(24 
kişi), 2004 yılında doğanlar %2,5(5 kişi), 2005 yılında doğanlar %0,5(1 kişi) olarak saptanmıştır. 
Öğrencilerin %52,2(105 kişi) si 1. Sınıf iken %47,8(96 kişi) 2. Sınıflardan oluşmaktadır. Öğrenim 
türleri sıralaması ise %52,2(105 kişi) 1. Öğrenim, % %47,8(96 kişi) 2. Öğrenim öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin kardeş sayılarına bakıldığında 1 kardeşi olan %15,4(31 kişi), 2 kardeşi 
olan %28,9(58 kişi), 3 kardeşi olan %11,4(23 kişi), 4 kardeşi olan %13,4(27 kişi), 5 ve daha fazla 
kardeşi olan %10,4(21 kişi) oldukları görülmektedir. Büyükten küçüğe kaçıncı kardeş oldukları 
yönündeki soruya verilen cevaplara göre öğrencilerden, 1. Çocuk olanlar %35,3(71 kişi), 2. Çocuk 
olanlar %36,8(74 kişi), 3. Çocuk olanlar 11,4(23 kişi), 4. Çocuk olanlar %0,6(12 kişi), 5. ve sonrası 
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olanlar %10,4(21 kişiden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler annelerinin eğitim düzeyleri 
ile ilgili soruya;  %42,3(85 kişi) ü annesinin ilkokul mezunu, %27,4(55 kişi) ü annesinin lise 
mezunu, %22,9(46 kişi) u ortaokul mezunu olduğunu söylerken; babalarının eğitim düzeyleri ile 
ilgili soruya; %38,8(78 kişi) i babalarının lise mezunu, %26,9(54 kişi) u babalarının ilkokul mezunu, 
%22,4(45 kişi) ü babalarının ortaokul mezunu olduğunu söylemişlerdir. Çalışmaya katılan 201 
öğrenci, kardeşleriniz içinde en yüksek eğitim düzeyi ile ilgili soruya; %33,8(68 kişi) i önlisans, 
%28,9(58 kişi) u lisans, %19,9(40 kişi) u lise mezunu olduğunu söylemişlerdir. Çalışmamızda 
katılımcılara yöneltilen yaşamınız boyunca en uzun süreyle kaldığınız/yetiştiğiniz coğrafi bölge ile 
ilgili soruya katılımcıların; %37,8(76 kişi) i Akdeniz, %15,4(iç Anadolu) ü İç Anadolu, %12,9(26) u 
Ege bölgesi cevabını vermiştir. Katılımcılara yöneltilen, yaşamınız boyunca en uzun süreyle 
kaldığınız/yetiştiğiniz yerleşim birimi ile ilgili soruya; %46,8(94 kişi) i il, %37,3(75 kişi) ü ilçe, 
%15,9(32 kişi) u köy cevabını vermiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler annenizin size karşı 
tutumunu nasıl değerlendirirsiniz  sorusuna; %64,7(130 kişi) si Demokratik / anlayışlı, %29,4(59 
kişi) Otoriter/baskıcı, %6(12 kişi) sı ilgisiz cevabını vermiştir. Çalışmaya katılan 201 öğrenci, 
babanızın size karşı tutumunu nasıl değerlendirirsiniz ile ilgili soruya;%55,7(112 kişi) si 
Demokratik/baskıcı, %32,8(66 kişi) i Otoriter/baskıcı, %11,4(23 kişi) ü ilgisiz cevabını vermiştir. 
Çalışmaya katılan 201 öğrenci, daha önce iş tecrübeniz oldu mu sorusuna; %44,8(90 kişi) i bir süre 
çalıştım, %30,3(61 kişi) ü hiç çalışmadım, %24,9(50) kişi şuanda çalışıyorum cevabını vermiştir. 

Ölçeklerin yapı geçerliliğini yapabilmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. Faktör analizi yapabilmek için örneklem sayısının yeterli büyüklükte olması ve 
normal dağılması gerekmektedir. Çalışmamızda kullanılan her iki ölçekte normal dağılımı 
değerlendirmek için Barlett testi, örneklem büyüklüğünü analiz etmek için ise Keiser-Meyer-Olkin 
(KMO) testi yapılmıştır.  Sonraki aşamada açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi 
kullanılmıştır.  

6.2. Genel Öz Yeterlik Ölçeğinin Faktör Analizi ve Güvenilirlik Katsayıları 

Çalışmamızda kullanılan Genel Öz Yeterlilik Ölçeğinin KMO değeri 0,957 olarak saptanmıştır. 
Kaiser, bulunan değerin 0,90 ve üstü ile mükemmel, 0,80 ve üstü ise iyi, 0,70- 0,60’larda ise vasat ve 
0,59’un altında ise kötü olduğunu belirtmektedir(Tavşancıl, 2006:16-156). Barlett testinde 
p<0,001 olarak hesaplanmıştır. Barlett testine göre örneklem normal dağılım 
göstermektedir(Tablo 6). 

KMO Değeri 0,957 

 
Barlett 
Testi 

X2 1942 
df 45 
p <0,001 

Tablo 6. Genel Öz Yeterlilik Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

KMO ve Barlett testi sonucuna göre Genel Öz Yeterlilik Ölçeği veri seti faktör analizi yapmak için 
uygundur. Açıklayıcı faktör analizinde(AFA) temel bileşenler analizi yapılmış, veri direk oblimin 
rotasyon yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. Faktör yükü en düşük 0,30 olarak 
değerlendirilmiştir (Deniz, 2017:28). Çalışmamızda Genel Öz Yeterlilik Ölçeğine ait maddelerin 
faktör yükleri 0,955- 0,960 arasında değerler almıştır. Diğer çalışmalarda tek boyutlu yapıya sahip 
olan ölçek, bizim çalışmamızda da tek boyutlu yapısını korumuştur. Tüm maddelerin faktör yükleri 
0,30 üstünde olduğu için madde çıkarmaya gerek duyulmamıştır. Ölçek tek boyutlu yapı ile toplam 
varyansın %71,5’ini açıklamaktadır(Tablo 7). 
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Genel Öz Yeterlik Ölçeği (Genelleştirilmiş öz yetki beklentisi ölçeği) Faktör 
Yükü 

1. Yeterince çaba harcarsam, zor sorunları çözmenin bir yolunu daima bulabilirim 0,956 
2. Bana karşı çıkıldığında, istediğimi elde etmemi sağlayacak bir yol ve yöntem 
bulabilirim 

0,959 

3. Amaçlarıma bağlı kalmak ve bunları gerçekleştirmek benim için kolaydır. 0,957 
4. Beklenmedik olaylarla etkili bir biçimde başa çıkabileceğime inanıyorum 0,956 
5. Yeteneklerim sayesinde beklenmedik durumlarla nasıl baş edebileceğimi 
biliyorum 

0,958 

6. Gerekli çabayı gösterirsem, birçok sorunu çözebilirim. 0,956 
7. Baş etme gücüme güvendiğim için zorluklarla karşılaştığımda, genellikle birkaç 
çözüm yolu bulabilirim. 

0,956 

8. Bir sorunla karşılaştığımda, genellikle birkaç çözüm yolu bulabilirim. 0,955 
9. Başım dertte olduğunda, genellikle bir çözüm düşünebilirim. 0,958 
10. Önüme çıkan zorluk ne olursa olsun, üstesinden gelebilirim. 0,960 
Toplam Varyans      %71,5 

Tablo 7. Genel Öz Yeterlik Ölçeği Maddeleri ve Faktör Yükleri 

Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi bulguları Tablo 8’de verilmiştir.  

 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçek 10 maddelik tek faktörlü yapısı ile kullanılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Kabul edilebilir değerler tabloda gösterilmiştir (Yaşlıoğlu, 2017:). Sonraki 
aşamada ölçeğin iç tutarlılığı değerlendirmiştir. Bu amaçla hesaplanan Cronbach alfa kat sayısının 
en az 0,70 olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2006:16-156). Çalışmamızda ölçeğin Cronbach alfa kat 
sayısı 0,961  olarak hesaplanmıştır(Tablo 9).  

 Bulunan Değer Kabul Edilebilir Değer 
Cronbach alfa kat sayısı 0,961 0,70 

Tablo 9.  Genel Öz Yeterlik Ölçeğinin İç Tutarlılık Testi Sonucu 

6.3. İş Hayatı Beklentileri Ölçeğinin Faktör Analizi ve Güvenilirlik Katsayıları 

Çalışmamızda kullanılan İş Hayatı Beklentileri Ölçeğinin KMO değeri 0,901 olarak saptanmıştır. 
Kaiser, bulunan değerin 0,90 ve üstü ile mükemmel, 0,80 ve üstü ise iyi, 0,70- 0,60’larda ise vasat ve 
0,59’un altında ise kötü olduğunu belirtmektedir(Tavşancıl, 2006:16-156).  Barlett testinde 
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p<0,001 olarak hesaplanmıştır. Barlett testine göre örneklem normal dağılım 
göstermektedir(Tablo 2). 

KMO Değeri 0,901 

 
Barlett 
Testi 

X2 760 
df 45 
p <0,001 

Tablo 2. İş Hayatı Beklentileri Ölçeğinin KMO ve Barlett Testi Sonuçları  

KMO ve Barlett testi sonucuna göre İş hayatı Beklentileri Ölçeği veri seti faktör analizi yapmak 
için uygundur. Açıklayıcı faktör analizinde(AFA) temel bileşenler analizi yapılmış, veri direk 
oblimin rotasyon yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. Faktör yükü en düşük 0,30 olarak 
değerlendirilmiştir(Deniz, 2017:28). Çalışmamızda İş Hayatı Beklentileri Ölçeğine ait maddelerin 
faktör yükleri 0,838- 0,866 arasında değerler almıştır. Diğer çalışmalarda tek boyutlu yapıya sahip 
olan ölçek, bizim çalışmamızda da tek boyutlu yapısını korumuştur. Tüm maddelerin faktör yükleri 
0,30 üstünde olduğu için madde çıkarmaya gerek duyulmamıştır. Ölçek tek boyutlu yapı ile toplam 
varyansın %61,735’ini açıklamaktadır(Tablo 3). 

İş Hayatı Beklentileri Faktör 
Yükü 

1. İş hayatında otoriter nitelikli yöneticilerden hoşlanmıyorum 0,860 
2. İş hayatında sorumluluk bende olmak koşuluyla öncelik almak isterim 0,846 
3. İş hayatında küçük-büyük başarılarımda takdir edilmek isterim. 0,839 
4. İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten bile rahatsız olurum 0,857 
5. İş hayatında takım çalışması olsa bile takım üyeleri arasında rekabet olmalıdır 0,866 

6. İş hayatında başarılı olduğumda hızlı terfi etmek isterim. 0,836 
7. İş hayatında ekip çalışmasında takım lideri olmak isterim. 0,839 
8. İş hayatında yönetici ve çalışan arasında resmiyet ve mesafeden ziyade, 
yakınlık ve samimiyet ararım. 

0,844 

9. İş hayatında kariyerimin ilk yıllarında aldığım ücretten çok eğitim, yükselme ve 
deneyim olanaklarına önem veririm. 

0,847 

10. İş hayatında bana duyulan güven çalışma isteğimi arttırır. 0,838 
Toplam varyans   %61,735 

Tablo 3. İş Hayatı Beklentileri Ölçeği Maddeleri ve Faktör Yükleri 

 Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi bulguları Tablo 4’te verilmiştir.  

 Bulunan Değer Kabul Edilebilir Değer 
RMSEA 0,0789 <0,08 

TLI 0,910 >0,90 
X2 (df) 3,589 <5 

P <0,001 <0,05 

 Tablo 4. İş Hayatı Beklentileri Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçek 10 maddelik tek faktörlü yapısı ile kullanılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Kabul edilebilir değerler tabloda gösterilmiştir (Yaşlıoğlu, 2017:78). Sonraki 
aşamada ölçeğin iç tutarlılığı değerlendirmiştir. Bu amaçla hesaplanan Cronbach alfa kat sayısının 
en az 0,70 olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2006:16-156). Çalışmamızda ölçeğin Cronbach alfa kat 
sayısı 0,861 olarak hesaplanmıştır(Tablo 5).  
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 Bulunan Değer Kabul Edilebilir Değer 
Cronbach alfa kat sayısı 0,861 0,70 

Tablo 5. İş Hayatı Beklentileri Ölçeğinin İç Tutarlılık Testi Sonucu 

6.4. Korelasyon Analizi 

Çalışmamızda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlerle olan ilişkisine yönelik 
varsayımımız Şekil 1’de gösterilmiştir.   

 

Şekil 1. Değişkenlerin ilişkisinin varsayımı  

Çalışmamızda bireyin sosyo-demografik özelliklerinin(cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, yaş, kardeş 
sayısı, kardeşler içindeki sırası, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, kardeşler içindeki en 
yüksek eğitim düzeyi, yetiştiği coğrafi bölge, yetiştiği yerleşim birimi, annenin bireye karşı tutumu, 
babanın bireye karşı tutumu, önceki iş tecrübesi ) genel öz yeterlilik düzeyini etkilediği 
varsayımında bulunulmuştur. Genel özyeterlilik düzeyinin ve önceki iş tecrübesinin iş hayatı 
beklentileri düzeyini etkilediği düşünülmektedir. Çalışmamızda bu varsayımları analiz etmek için 
path analizi uygulanmıştır.  

 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken P değeri 
İş Hayatı Beklentileri Genel Özyeterlilik <0,001 
Genel Özyeterlilik Annenin bireye karşı tutumu <0,05 

Genel Özyeterlilik 
Kardeşler içindeki en yüksek 
eğitim düzeyi 

<0,05 

İş Hayatı Beklentileri Daha önceki iş tecrübesi >0,05 
Genel Özyeterlilik Cinsiyet >0,05 
Genel Özyeterlilik Sınıf >0,05 
Genel Özyeterlilik Yaş >0,05 
Genel Özyeterlilik Kardeş Sayısı >0,05 
Genel Özyeterlilik Öğrenim Türü >0,05 
Genel Özyeterlilik Kardeşler içinde sırası >0,05 
Genel Özyeterlilik Annenin eğitim düzeyi >0,05 
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Genel Özyeterlilik Babanın eğitim düzeyi >0,05 
Genel Özyeterlilik Yetiştiği coğrafi bölge >0,05 

Genel Özyeterlilik 
Yaşamınız boyunca en uzun 
süre kaldığınız yerleşim birimi 

>0,05 

Genel Özyeterlilik Babanın bireye karşı tutumu >0,05 
Genel Özyeterlilik Daha önceki iş tecrübesi >0,05 

Tablo 10. Path Analizi Değerleri 

Path analizi sonrası genel özyeterliliğin iş hayatı beklentileri düzeyini etkilediği saptanmıştır. 
Ayrıca kardeşler içindeki en yüksek eğitim düzeyinin ve annenin bireye karşı tutumunun genel 
özyeterlilik düzeyi üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Path analizi sonrası bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerimizin ilişkisi şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. Path analizi sonrası bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenlerin ilişkisi  

Path analizi ile aralarında ilişki saptanan sürekli değişkenlerin ilişki düzeyleri korelasyon analizi 
ile test edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için Pearson katsayı tercih edilmiştir.  Genel 
özyeterlilik düzeyi ile iş hayatı beklentileri düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir(p<0,01). Bu sonuca göre çalışmanın hipotezlerinden H1 kabul edilir.  

Genel özyeterlilik skoru ile bağımlı kesikli değişkenlerin arasındaki ilişkiyi incelemek için 
ANOVA analizi yapılmıştır. Genel özyeterlilik skoru ile kardeşler arasındaki en yüksek eğitim düzeyi 
ANOVA ile analiz edilmiştir. Veriler normal dağılmış(Shapiro-Wilk p <0,001) ve 
homojendir(levene’s p<0,001) . Post-Hoc test olarak Tukey yapılmıştır. Tukey  testinde kardeşler 
arasında en yüksek eğitim düzeyi lisans olan öğrencilerin genel özyeterlilik puanı,  önlisans olan 
öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu saptanmıştır(p=0,029<0,05). Diğer eğitim düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.  

Genel öz yeterlilik puanı ve annenin bireye karşı tutumu incelendiğinde verinin normal dağıldığı 
(Shapiro Wilk p< 0,001 ), varyansların homojen olmadığı(levene’s p=0,219>0,05) saptanmıştır. Bu 
nedenle post-hoc test olarak Games Howell Testi yapılmıştır. Test sonucunda demogratik/anlayışlı 
anne tutumu ile büyüyen öğrencilerin genel özyeterlilik ölçek puanı otoriter/baskıcı anne ile 
büyüyen öğrencilerin ölçek puanından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 
saptanmıştır(p<0,001). 

7. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Z Kuşağı kişilerin Genel Özyeterlilik Algılarının İş Yaşam Beklentilerine etkisi 
incelenmiştir. Ek olarak bireyin sosyo-demografik özelliklerinin genel özyeterliliğine etkisi 
incelenmiştir. Yapılan analizler sonrasında genel özyeterliliğin iş hayatı beklentileri ile pozitif yönde 
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anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca kardeşler içindeki en yüksek eğitim düzeyinin ve 
annenin bireye karşı tutumunun genel özyeterlilik düzeyinde etkisi olduğu saptanmıştır.  

Annenin demokratik/anlayışlı tutumu Z kuşağı bireylerin genel özyeterlilik düzeyi ile ilişkilidir. 
Bu nedenle anne-çocuk ilişkisi bireyin iş yaşam beklentileri üzerinde de dolaylı olarak rol 
oynamaktadır. İş yaşam beklentisi ve özyeterliliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi annenin bireye 
karşı uygun tutumu ile mümkün olabilmektedir.  

Aynı ailede yetişen kardeşler birbirine rol model olmaktadır. Bu nedenle kardeşler arasında 
eğitim düzeyinin yükselmesi genel özyeterlilik düzeyini de doğrudan yükseltmektedir. Bu değişken 
dolaylı olarak iş yaşam beklentilerini de pozitif yönde etkilemektedir.   

Sonuçta Z kuşağı bireylerin genel özyeterliliği yükseldikçe iş yaşam beklentileri de 
yükselmektedir. Bu bireylerin genel özyeterlilik düzeyinin yükseltilebilmesinde ise annenin bireye 
karşı demogratik/anlayışlı tutumu ve kardeşler içinde eğitim düzeyinin yükselmesi önemli rol 
oynamaktadır. Bu nedenle ebeveynlere, özgüvenleri yüksek bireyler yetiştirebilmeleri için annenin 
bireye karşı demogratik/anlayışlı tutumla yaklaşması ve kardeşler içinde eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi önerilmektedir. Ancak bu bulgular Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 
oluşturulan öğrencilerin verdiği cevaplara göre elde edilmiştir. Çalışma sonucu elde edilen veriler 
araştırmaya konu olan üniversiteye özgü olarak yorumlandığı için sonuçların Türkiye’ye 
genellenmesi söz konusu değildir. 
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Bartın İlindeki Üretim Yapan Firmaların İhracat Performanslarını Ölçen 

Kriterlerin Tespiti 
 

Alper AYTEKİN1 
Ertuğrul YILMAZ2 

Özet 
Küreselleşen Dünyada artış gösteren ticari faaliyetler, ticarette sınır kavramının daha kolay 

aşılabilmesiyle ülkelerin ve işletmelerin ihracata yönelik çalışmalarının da artmasına sebep 
olmuştur. İhracatın, ülkeler ve işletmeler için büyüyen güç olması ihracat performansına yönelik 
artışın da başlıca sebebidir. Çalışmada Bartın ilinde faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı 
firmaların ihracat performanslarının ölçümünde önemli bir kriter olan rekabet durumu kriteri 
açısından faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çok sayıdaki değişkeni az sayıda nitelikli ve 
birbirinden bağımsız maddelere dönüştüren, öz değer yüklerine göre önem derecesini belirleyen 
faktör analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Rekabet durumu kriterleri ölçeği 25 katılımcı 
firmanın oluşturduğu örneklem çevresine anket yöntemiyle uygulanmıştır. Analizler sonucunda 
öz değer sırasına göre marka ve pazar talepleri, yeni pazarları araştırma, yeni pazarlara giriş ve 
uyum, rekabet üstünlüğü sağlama faktörleri ortaya çıkmıştır. Firmaların sıkı bir rekabet 
ortamında oldukları ve bunun üstesinden stratejiler oluşturarak ya da profesyonel destek alarak 
geldikleri görülmüştür. Bölgede yer alan işletmelerin sektörden aynı pazara ihracat yapan diğer 
firmalara karşı da rekabet üstünlüğü sağladıkları, fiyat avantajlı üretim gerçekleştirdikleri ve fiyat 
belirlenmesinde öncülük yaptıkları gibi maddelere büyük ölçüde katıldıkları görülmüştür. 
Firmaların öz değer yükü en yüksek olan marka ve pazar talepleri faktöründe pazar araştırmaları 
ve pazarda talep edilen kalite standartları sağlama maddeleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Üstünlüğü, Açımlayıcı Faktör Analizi, İhracat Performansı 
 

Determination of the Criteria Measuring the Export Performance of 
Manufacturing Companies in Bartın Province 

 

Abstract 
Increasing commercial activities in the Globalized World have led to an increase in the export-

oriented work of countries and enterprises, as the concept of borders in trade can be more easily 
overcome. The fact that exports are a growing force for countries and businesses is the main 
reason for the increase in export performance. In the study, it is aimed to determine the factors in 
terms of the competitive status criterion, which is an important criterion for measuring the export 
performance of manufacturers and exporters operating in Bartın province. It was analyzed using 
the factor analysis method, which converts a large number of variables into a small number of 
qualified and independent substances, determines the degree of importance according to their 
self-value loads. The competition status criteria scale was applied to the sample of 25 participating 
companies by the survey method. As a result, in order of core value, brand and market demands, 
researching new markets, entering new markets and self-development to support competition. It 
has been observed that companies are in a tight competitive environment and they overcome this 
by creating strategies or receiving professional support. It has been observed that companies are 
in a tight competitive environment and they overcome this by creating strategies or receiving 
professional support. It will be presented that the facilities in the region will also provide 
advantages against companies for exporting to the applicable market, they will sell for affordable 
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products and their great participation in affordable products. The brand and market demand 
factors with the highest equity cost of the companies are not defined in accordance with the 
quality standard demanded in the market. 

Keywords: Competitive Advantage, Exploratory Factor Analysis, Export Performance 

Giriş 

İşletme çevrelerinde meydana gelen gelişmeler, değişimler ve küreselleşmeyle birlikte birçok 
konuda sıkı rekabet ortamları ortaya çıkmıştır. Şüphesiz bu durumdan en çok üretici firmalar 
etkilenmiştir (Aytekin, 2003:1). 21. yy. ’da tüm dünyada ticaret sistemlerinde “küresel rekabet” 
olarak kabul gören pazar paylaşım çabaları giderek artmaktadır. İşletmeler arasında basit 
rekabetin dışında, küresel rekabette eğitim, teknoloji altyapısı, işletme-çalışan ilişkileri, kamu-özel 
sektör ilişkileri, politikalar ve finansal altyapı durumları sıkı ilişki içerisindedir. Bundan dolayı 
küresel rekabet ortamında işletmelerin yanı sıra hükümetlerinde üstleneceği görevler artmaktadır. 
Küresel rekabet ortamında bulunan işletmeler başarı için; değişen çevre koşullarına hızlı uyum 
sağlamaya, rekabet gücünü arttırmak için stratejiler belirlemeye, varlığını sürdürmek için her türlü 
bilgiye ulaşmaya ve Ar-Ge çalışmalarına önem vermesine bağlıdır (Bayindir, 2008:41). 

Aytekin (2003) çalışmasında stratejisi olmayan bir işletmenin doğrultusunun olmadığını, 
strateji olmadan kazanılan başarının şans eseri elde edildiğini savunmuştur. Bundan dolayı 
stratejinin hayati önem taşıdığı fikrini ön plana çıkartmaktadır. İmalat stratejisi ve pazar stratejisi 
olmadan rekabet ortamına girecek işletmelerin büyük olasılıkla başarısızlıkla sonuçlanan 
girişimleri meydana gelecektir. Bu durumlar birçok işletmenin rekabetçi ortamlarda başarısının 
belirleyici faktörüdür. 

Çalışmada rekabet durumu kriteri açısından faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Hedefler 
doğrultusunda faktör analizi uygulanarak ihracat performansının belirleyicileri ölçeğinde yer alan 
rekabet durumu kriterleri Bartın ilinde yer alan 25 adet imalat-ihracat firmasına uygulanmıştır. 
Elde edilen veriler SPSS paket programında analize tabi tutulmuş ve bu doğrultuda 
yorumlanmıştır.  

1. İHRACAT PERFORMANSI VE REKABET KRİTERLERİ 

Rekabet gücü farklı alanlar ve projelerin hedeflerine bağlı olarak, çeşitli bakış açıları sağlayarak 
birçok araştırmaya konu olmuştur. Çeşitli konularda ve alanlarda çalışmalar olmasından 
araştırmacılar ve bilim insanlarının rekabet gücüne yaklaşımları da çok yönlü olmuştur. Çok yönlü 
yaklaşımın olması farklı bakış açıları gelişmesine, rekabet gücü kavramının literatürde sürekli hale 
gelmesine ve tartışılır bir konu olarak gündemde kalmasına sebep olmuştur. 

Çalışmalarda rekabet gücünü açıklamaya çalışan araştırmacılar incelendiğinde genel anlamda 
kabul gören tek bir kavramsal çerçeveye ulaşılamamıştır. Ancak çeşitli araştırmacılara göre rekabet 
gücü iki farklı bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bakış açıları mikro (işletme ve endüstri) ve makro 
(ülke) bakış açıları olarak ayrışmaktadır (Çivi, 2001:22; Erdil vd., 2019:140). Mikro bakış açıları 
ulusal pazardaki firmalar arasında rekabet gücünü ve bu gücün ulusal veya uluslararası pazarda 
oluşan rekabetin etkileri üzerine incelemeler yaparken, makro bakış açısı ülkelerin uluslararası 
pazarlardaki rekabet konumları üzerine incelemeler yapması olarak tanımlanmaktadır (Erdil vd., 
2019:140). 

Porter, rekabet kriterlerini ve rekabet gücünü makro, mikro çevre bakış açısıyla ele almak 
yerine, bireylerin yaşam standartlarını arttırmaya yönelik çerçeve ile ele almıştır. İki temel rekabet 
avantajı elde edileceğini, bunların karlılığı etkileyen maliyet ve farklılaştırma avantajları olduğuna 
değinmiştir (Bayindir, 2008:39). Rekabet edebilmenin üretkenliğe olumlu yönde katkıları 
olduğunu savunmuştur. Rekabet edebilme yeteneği ile ilişkilendirilen üretkenliğin artışında 
vurguladığı noktalar; kalite odaklı üretim, farklılaştırılmış ürün çıktısı, verimli üretim, üretimde 
fiyat avantajı ve otomasyon dayanaklı üretim artışıdır (Porter, 1991). Firmaların kendileri için en 
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uygun rekabet koşullarını sağlayan pazarlara ulaşma çabaları başarılı olabilmek için yeteneklerini 
geliştirmekle başlamaktadır. Sonrasında ise rekabet avantajları elde edebilen, yaratan ve bunu 
sürdürülebilir hale getiren organizasyonlar olarak ilerlemektedir. 

Sıkı rekabetin olduğu ulusal ya da uluslararası piyasalarda başarılı olmanın en önemli unsurları; 
piyasa etkisi, mevcut konumu, yönetimin demografik özellikleri, inovatif durumu, koşullar 
karşısında esnekliği ve bağımsızlığı gibi kriterler öne çıkmakla beraber piyasaların temelinde 
işletmelerin piyasa içerisinde rekabet cazibesini öne çıkaran en önemli kriter “düşük fiyat” 
avantajıdır. Maliyet avantajlı üretim yapmaları, işletmelerin düşük fiyatlı ürün veya hizmet 
vermelerine neden olmaktadır (Levy & Powell, 2005:33; Yildiz & Alp, 2012:39).  

Kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, güncel teknolojiye sahip, güçlü müşteri potansiyeline sahip 
işletmeler finansal kaynaklarının da sağlam olmasıyla rekabetçi piyasadan fazla 
etkilenmemektedir. Türkiye de ise az sayıda çalışanı bulunan KOBİ olarak nitelendirilen 
işletmelerin çoğunlukta olması, rekabet etmeleri konularında zorlandıklarını göstermektedir.  

Küreselleşmenin etkileriyle, uluslararası piyasalara ulaşmanın kolaylaşması, sınır kavramının 
ortadan kısmen kalkması işletmelerin ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesine neden olmuştur 
ancak bununla beraberinde özgün ürün ve hizmetlerin özgünlüklerinin çok uzun sürmemesine, 
inovatif üretim gerçekleştiren firmaların ürün ve hizmetlerin taklit edilmesi gibi durumları da 
ardında getirmektedir (Rıza vd., 2009:47). Bundan dolayı firmaların rekabet edebilmeleri için 
yenilikçi teşebbüsler olarak faaliyetlerine devam etmeli, yeni pazarlar araştırmalı, yeni pazarlara 
hızlı uyum sağlamak için AR-GE faaliyetlerine önem vermeli, yeni pazarların gerektirdiği taleplere 
karşı hızlı cevap vermeli ve kalite-maliyet dengesini korumalıdır. 

Maliyetlerin işletme büyüklüğüne bağlı olarak farklılaştığı ve bu durumun ölçek ekonomisi 
olarak ifade edildiği görülmektedir. Ölçek ekonomilerinin kaynakları seri üretim sonucu 
maliyetlerin azalması, girdi maliyetlerinin toplu alımla düşürülmesi ve yüksek miktarda üretimle 
sabit giderlerin birim başına maliyetlerin azalması gibi değişkenlerle etkin kullanılabilmektedir. Bu 
durumda, ölçek ekonomisine sahip teşebbüslerin yeni rakiplerini tehdit olarak görmeyecektir. 
İnovasyon üretebilen ve yüksek teknolojiye sahip işletmelerin önemi giderek artmaktadır. Özellikle 
bu özellikleri taşıyan işletmelerin rekabet gücünde ve ihracat imkanlarında artışın meydana geldiği 
görülmektedir (Rıza vd., 2009:48). İşletmelerin rekabet edebilme durumlarının, rakipleri 
karşısında üstün yönlerinin ve farklılıklarının ortaya konulmasında yarar vardır. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Toplanan araştırma verileri SPSS 18.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm 
katılımcılarla görüşülerek anket yoluyla elde edilen veri kümesi SPSS programında faktör analizi 
uygulanmasının uygun olup olmadığı anlaşılması için ve ön şartları sağlaması açısından KMO testi 
ve Bartlett Küresellik testi uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. KMO örneklem ölçüm 
yeterliliği değeri 0,639 olarak bulunmuştur. KMO sonucuna göre örneklem genişliği açısından 
toplanan veri kümesinin yeterli düzeyde olduğu ve KMO değerinin >0,5 şartını sağladığı için uygun 
olduğu görülmüştür (Kaiser & Michael, 1975). Aynı zamanda Bartlett’s testi sonuçlarına göre ki 
kare= 74,485, p=,000 olarak bulunmuştur. Ön analiz sonuçları doğrultusunda veri kümesinin 
faktör analizi uygulamak için uygun olduğu kararı verilmiştir. Faktör analizi uygulamak için Aytekin 
(2019) tarafından geliştirilen ihracat performansı kriterleri ölçeğinin rekabet kriterleri kısmı 
olarak ayrıştırılmış bir kısmı kullanılarak 10 adet likert (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle 
Katılıyorum) soru yapısına sahip kriterler katılımcılara uygulanmış ve verilen cevaplar güvenilirlik 
testine sokulmuş sonrasında güvenilirlikleri ölçülmüştür. Analiz sonucu güvenilirliği bozduğu 
düşünülecek soru ile karşılaşılmamıştır. 10 adet likert sorunun Cronbachs’ Alpha değeri; α=,809 
olarak tespit edilmiş ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Değerlendirmeler 
sonucunda veri setinin faktör analizi uygulanması için uygun olduğu kararı verilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Araştırma örneklemine alınan Bartın ili imalat-ihracat işletmelerinin demografik özelliklerine 
dair bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e göre Ankete katılan işletmelerin %48’i Anonim şirket, 
%52’si Limited şirkettir. İşletmelerin yönetim şekline bakıldığında aile işletmesi olarak devam 
eden 21 işletme (%84), kurumsal yönetici atanmış 4 işletme (%16) bulunmaktadır. İşletme 
yöneticilerinin yaş ortalamaları incelendiğinde ise 25 yaş altında yöneticinin bulunmadığı, 35-44 
yaş aralığı yöneticilerin (%56) çoğunlukta bulunduğu, ardından ikinci sırada 45-54 yaş (%28) 
aralığında yöneticilerin bulunduğu ve 26-34 yaş (%8) aralığında yöneticiler ile 55 yaş ve üzeri (%8) 
yöneticilerin eşit olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Araştırmaya katılan İşletmelerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

        

                

Hukuki Yapı     Yönetim Şekli 

 
Adet %   

  
Adet % 

Anonim Şirket 12 48,0    Aile İşletmesi 21 84,0 

Limited Şirket 13 52,0    Kurumsal Yapı 4 16,0 

Toplam 25 100,0    Toplam 25 100,0 

         

Yönetici Yaş     Yönetici Eğitim Düzeyi 

 Adet %     Adet % 

26- 34 2 8,0    İlkokul 1 4,0 

35- 44 14 56,0    Lise 9 36,0 

45- 54 7 28,0    Ön lisans 8 32,0 

55 yaş ve üzeri 2 8,0    Lisans 6 24,0 

Toplam 25 100,0    Lisans Üstü 1 4,0 

      Toplam 25 100,0 

         

Çalışan Sayısı     Öz sermaye 

 Adet %     Adet % 

50 kişi Altı 6 24,0    1 – 5 milyon 10 40,0 

51 – 100 kişi 3 12,0    5 – 10 milyon 5 20,0 

101 – 200 kişi 8 32,0    10 – 15 milyon 4 16,0 

201 – 500 kişi 4 16,0    15 milyon üzeri 6 24,0 

501 kişi ve üzeri 4 16,0    Toplam 25 100,0 
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Toplam 25 100,0       

                

 

Yöneticilerin eğitim düzeyleri incelendiğinde birinci sırada %36 katılımla Lise mezunlarının yer 
aldığı, ikinci sırada %32’yle Ön lisans mezunlarının yer aldığı, üçüncü sırada %24’le Lisans 
mezunlarının bulunduğu ve son olarak %4’le ilkokul ve Lisans üstü mezunlarının eşit olarak yer 
aldığı görülmektedir. İşletmelerin çalışan sayılarına ait verilere göre 101-200 kişi aralığında çalışan 
sayısı bulunan 8 firma, 50 kişi altında çalışan sayısı bulunan 6 firma, 201-500 kişi ve 501 kişi üzeri 
çalışan sayısı bulunan 4’er firma, son olarak 51-100 kişi aralığında çalışanı bulunan 3 firmanın yer 
aldığı görülmektedir. İşletmelerin öz sermayelerine ait verilere göre 1 milyonun altında öz 
sermayeye sahip firmanın olmadığı, 1 milyon – 5 milyon aralığında öz sermayesi bulunan 
firmaların oranı %40, 15 milyon üzeri öz sermayeye sahip firmaların oranı %24, 5 milyon – 10 
milyon öz sermayeye sahip firmaların oranı %20 ve son olarak 10 milyon – 15 milyon aralığında 
öz sermayesi bulunan firmaların oranı %16’dır. 

Faktör analizi uygulanabilmesi için değişkenler arasında yüksek derecede korelasyon ilişkisi 
aranmaktadır. Değişken arasında ilişki derecesi azaldıkça güven de doğru orantılı olarak 
azalmaktadır (Karagöz, Kösterelioğlu, 2008:89). Anlamlı olabilmesi açısından Bartlett testinde 
p(sig.) = 0,000<0,05 değeri göz önüne alınmıştır. Çıkarıma göre değişkenler arasında yüksek 
derecede korelasyon ilişkisi bulunmakta ve verilerin normal dağılımdan geldiği görülmektedir. 
KMO yeterlilik katsayısı 0,639 olması örneklem genişliğinin yeterli olduğunu ve veri setinin faktör 
analizine uygun olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testleri 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem 
Ölçüm Yeterliliği 

0,639 

Barrtlett's Testi 
Ki-Kare 74,485 

df 36 
p ,000 

 

Cronbach alfa kullanımına likert tip ölçek kullanılan çalışmalarda sıkılıklar denk gelinmektedir. 
Cronbach alfa aralıkları aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir; 

0 <α <0.40 ise güvenilir değil 

0.40 <α <0.60 ise düşük güvenilirlikte 

0.60 <α <0.80 ise oldukça güvenilir  

0.80 <α <1.00 ise yüksek güvenilirlikte olduğu söylenmektedir ve literatürde bu şekilde kabul 
görmektedir (Alpar, 2020:258). Rekabet kriterleri ölçeğinde yer alan soruların güvenilirlik analizi 
Cronbach alfa ile test edilmiştir. Tablo 3’te bu sonuca ait çıktılar görülmektedir. 

Tablo 3. Güvenilirlik Testi Sonucu 

Cronbach Alfa Item (Adet) 

,809 10 
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Rekabet kriterleri ölçeğinde yer alan 10 adet sorunun Cronbach alfa güvenilirliği %80,9 olarak 
bulunmuştur. Cronbach alfa sonucunun yüksek güvenilirlik sınırları içerisinde olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 4. Toplam Varyans Değerleri  

Bileşenler 
Başlangıç Değerleri Kare Yüklemelerin Dönüşüm sonrası 

Toplam 
Varyans 

% 
Kümülatif % Toplam 

Varyans 
% 

Kümülatif 
% 

Soru1 4,045 40,450 40,450 4,045 40,450 40,450 

Soru2 1,501 15,008 55,458 1,501 15,008 55,458 

Soru3 1,237 12,367 67,825 1,237 12,367 67,825 

Soru4 ,923 9,230 77,055       
Soru5 ,679 6,788 83,843       
Soru6 ,513 5,125 88,968       
Soru7 ,430 4,305 93,273       
Soru8 ,369 3,688 96,961       
Soru9 ,170 1,695 98,656       
Soru10 ,134 1,344 100,000    

 

Tablo 4’te toplam varyans değerlerini incelediğimizde başlangıç ve dönüşüm sonrası öz 
değerler görülmektedir. Dik döndürme işlemi sonrası analiz sonuçlarından öz değeri 1’den büyük 
olan 3 faktör altında ayrıştığı belirlenmiştir. Öz değer ≥1 kuralı dikkate alınmıştır (Kaiser, 1960). 
Faktör ayrışmaları ve analizin devamı bu yönde ilerlemiştir. Tabloda toplam varyansın ne kadarını 
yansıttığı öz değer yükü ve kümülatif yüzde olarak görülmek istenmiştir. İlk faktör toplam 
varyansın %40,45’ni, ikinci faktör %15,01’ni, üçüncü faktör %12,36’sını açıkladığı görülmektedir. 
Üç faktörün öz değerlerinin toplam varyansı açıklama oranı ise %67,82’dir. 

Tablo 5’te faktör analizi sonucunda hazırlanmış faktör yapısı yer almaktadır. Faktör yükü 0,50 
üstü değerlere sahip sorular dahil edilmiştir. Ölçekte kullanılmış 10 bileşen içerisinde 0,50 altında 
yer alan madde olmadığı için herhangi bir soru elenmemiştir. 10 bileşen arasında en düşük faktör 
yüküne sahip olan “Soru7” maddesinin faktör yükü 0,637 olduğu, en yüksek faktör yüküne sahip 
olan “Soru8” maddesinin faktör yükü 0,875 olduğu görülmektedir. 

Faktör 1: Marka ve Pazar Talepleri 

Soru 5: Pazarda talep edilen kalite belgeleri kısa zamanda alınır. 

Soru 6: Yeni pazarlar araştırmaya isteklidir. 

Soru 1: İhracat pazarında tanınan bir markası vardır. 

Soru 10: Farklı pazarlarda farklı pazarlama stratejileri kullanılır. 

Faktör 2: Yeni Pazar ve Uyum 

Soru 2: Yeni pazarlara hızlı uyum sağlar. 

Soru 3: Yeni pazarlarda rekabete girmekte sakınca görmez. 

Soru 4: Ürünlerin satış fiyatının belirlenmesinde rakip firmalara göre ayarlama yapar. 

Faktör 3: Rekabet Üstünlüğü 

Soru 8: Fiyat avantajı sağlayarak ihracat alanında rakiplerine üstünlük sağlar. 

Soru 9: İhracat alanında ve Türkiye bazında, sektörel rekabet gücümüz yüksektir 
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Soru 7: Ürünlerin satış fiyatının belirlenmesinde öncüdür. 

Tablo 5. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Bileşenler 
Faktör 1 

“Marka ve Pazar 
Talepleri” 

Faktör 2 
“Yeni Pazar ve  

Uyum” 

Faktör 3 
“Rekabet  

Üstünlüğü” 
Soru5 ,800   
Soru6 ,746   
Soru1 ,744   
Soru10 ,729   
Soru2  ,776  
Soru3  ,757  
Soru4  ,678  
Soru8   ,875 
Soru9   ,689 
Soru7   ,637 
Varyans Açıklama Oranı 
(%)  

%40,450 %15,008 %12,367 

 

Tablo 6’da faktörleşen maddelerin tek tek güvenilirlik analizleri verilmiştir. Birinci sırada yer 
alan “Marka ve Pazar Talepleri” faktörünün Cronbach alfa değeri α=0,781, ikinci sırada yer alan 
“Yeni Pazar ve Uyum” faktörünün Cronbach alfa değeri α=0,682, üçüncü sırada yer alan “Rekabet 
Üstünlüğü” faktörünün Cronbach alfa değeri α=0,668 olarak çıkmıştır. Her bir faktörün güvenilirlik 
derecesi oldukça güvenilir bulunmuştur. En yüksek güvenilirlik değerine sahip olan birinci sıradaki 
marka ve pazar talepleri faktörü altında yer alan dört soru (Soru1, Soru5, Soru6, Soru10) arasında 
olumlu yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Faktörlerin güvenilirlik analizi 

 Güvenilirlik Analizi Cronbach's Alpha Alınan Değer Adet 

Marka ve Pazar Talepleri ,781 4 

Yeni Pazar ve Uyum ,682 3 

Rekabet Üstünlüğü ,668 3 

 

Bu çalışmada ihracat yapan firmaların ihracat performansı kriterlerinin tespiti anketinde yer 
alan rekabet durumu kriterleri kısmı ele alınmış ve gerekli geliştirme işlemleri için geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi uygulanabilmesi için gerekli olan KMO ve 
Bartlett testlerine tabii tutulmuş, literatürde kabul gören standartlar içerisinde yer aldığı için 
analize devam edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda 10 bileşenden oluşan 
ölçeğin 3 faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Söz konusu üç faktörün öz değere göre sıralaması 
yapılmış ve adlandırılmıştır. Üç faktörün sırayla birincisi “Marka ve Pazar Talepleri”, ikincisi “Yeni 
Pazar ve Uyum”, son olarak üçüncüsü “Rekabet Üstünlüğü” şeklinde adlandırılmıştır. İlk sırada yer 
alan faktörün varyansa yapmış olduğu katkı yüzdesi %40,45, ikinci faktörün varyansa yaptığı katkı 
yüzdesi %15,01, üçüncü faktörün varyansa yaptığı katkı yüzdesi %12,36 olduğu tespit edilmiştir. 
Faktörlerin varyansa yapmış olduğu katkının toplam birikimli yüzdesi %67,82’dir. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada Bartın ilinde yer alan 27 imalat-ihracatçı firmanın 25 tanesine ulaşılmış ve anket 
yöntemi ile veriler toplanmıştır. İhracatçı 25 firmanın ihracat performansını etkileyen önemli 
kriterlerden olan rekabet kriterleri ölçek bölümü analiz edilmek istenilmiş ve işletmelerin marka 
ve pazar taleplerine karşılık önem derecelerini arttırma istekleri vermiş oldukları cevaplarda 
açıkça belirlenmiştir. Marka ve Pazar talepleri faktörü arasında olumlu yönde ilişkiler tespit 
edilmiştir. Ardından gelen faktörde ise yeni pazarlar araştırma isteği ve bu pazarlara hızlı uyum için 
hareketlenme olduğu sonucuna varılmıştır. İşletmelerin mevcut pazarda rekabet üstünlüğü 
sağlaması sonrasında yeni pazarlara ulaşma isteği pazarlarda oluşan daralmalara ve rakip işletme 
sayılarında gerçekleşen artışla doğru orantılıdır. Son faktörde ise işletmelerin rekabet üstünlüğü 
sağlamak için gerçekleştirdiği hamlelerle ilgilidir. Bartın ilinde yer alan işletmelerin ihracat 
pazarında güçlü bir rekabet içerisinde bulunduğu, ulusal pazardan ihracat pazarına ihracat yapan 
sektörün diğer firmalarına karşı da üstünlük sağladığı ve buna katıldıkları analizler çerçevesinde 
tespit edilmektedir. Rekabet gücü sağlamak için firmalarla rakipleri arasında fiyat belirlenmesinde 
öncü olduğu bulgusuna güçlü bir katılım olduğu görülmektedir. Firmaların bir diğer rekabet 
üstünlüğü sağlama stratejisi de fiyat avantajı sağlayarak rekabete girmesidir. Fiyat avantajı 
maddesine orta düzeyde katılım olduğu görülmektedir. Çalışmada bu yönlü faktörleşmeler olduğu 
görülmüş ve önem düzeyleri tespit edilmiştir. İhracat performansının belirlenmesi aşamasında 
önemli kriterlerden olan rekabet kriteri ve faktör analizi yöntemine dair yazına katkı sağlanması 
hedeflenmiştir. Daha sonra yapılacak araştırmalarda ihracat performansını etkileyen diğer 
kriterler üzerinde analizler yapılması ve önem dereceleri belirlenmesi önerilebilir. 
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Çeşitli Etkenler Sonucu Bağlamanın Yapısında Meydana Gelen Bozulmalar 
 

Emirhan GÜLER1 
Uğur GÖKTAŞ2 

Özet 
Bağlama, genellikle metal telleri haricinde ağaçtan yapılan bir çalgıdır. Son zamanlarda 

kompozit malzemelerden de üretilen bağlama örnekleri görülmesine karşın günümüzde bağlama 
yapımında ağaçların kullanımı daha yaygındır. Üretilen bir bağlamanın dayanıklılık durumunun 
ise bazı iç ve dış etkenlere bağlı olduğunu söylemek mümkündür. İç etkenlerin bağlamanın 
yapımında kullanılan malzemelerin durumundan ve bağlamanın yapılış şeklinden, dış etkenlerin 
ise ortam sıcaklığı, rutubet ve bağlamada yüksek basınç oluşturacak gergin akortlama gibi 
durumlardan kaynaklandığı görülmektedir. Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup 
betimsel bir özelliğe sahiptir.  Araştırma sürecinde dijital ve yazılı kaynaklar taranarak ayrıca 
bağlama yapımcıları ve icracılarıyla kişisel görüşmeler yapılarak konuya yönelik bilgiler elde 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada; mukavemetli ve kaliteli malzemelerden yapılan bağlamaların 
daha sağlam ve uzun ömürlü olduğu, bağlamanın tamamen kurutulmuş ağaç malzemelerden 
yapılması durumunda sıcağa ve soğuğa karşı daha dayanıklı olduğu, ağaçların birleştirilmesinde 
kullanılan kaliteli ve mukavemetli yapıştırıcı vb. malzemelerin bağlamanın yapısal olarak daha 
dirençli olmasını sağladığı, bağlama yapımında kullanılan tekniklerin dayanıklı bir bağlamanın 
üretilmesinde oldukça önemli olduğu, ideal sıcaklığın sağlandığı ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilen bağlamaların zamanla meydana gelebilecek bozulmalara daha dirençli olduğu, 
yapılan akordun bağlamaya uyguladığı basıncın bağlamanın direncini etkilemeyecek bir şekilde 
ayarlanması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime: Bağlama- Bağlama Yapımı- Organoloji  

 

Distortions in the Structure of the Baglama as a Result of Various 
Factors 

 
Abstract 
A baglama is an instrument that is usually made of wood, with the exception of metal strings. 

Although there have been examples of bindings produced from composite materials recently, the 
use of trees in baglama making is more common today. It is possible to say that the durability of a 
manufactured connection depends on some internal and external factors. It is seen that internal 
factors are caused by the condition of the materials used to make the binding and the way the 
baglama is made, while external factors are caused by conditions such as ambient temperature, 
humidity, and tense tuning that will create high pressure on the baglama. The research is aimed 
at conducting due diligence and has a descriptive feature. During the research process, digital and 
written resources were scanned and personal interviews were conducted with context producers 
and performers to obtain information on the subject. In the study, strength and made of quality 
materials, the baglama is more solid and long-lasting baglama made from wood is completely 
dried trees that are more resistant to heat and cold if used in combination and the quality of the 
adhesive strength, etc. it has been concluded that materials make the baglama structurally more 
resistant, the techniques used in baglama construction are very important in producing a durable 
guitar, the ideal temperature is maintained and the baglama maintained in damp environments is 
more resistant to deterioration that may occur over time, the pressure applied to the baglama 
chord should be adjusted in such a way as not to affect the resistance of the binding. 

Keywords: Baglama- Baglama Making- Organology 
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1. GİRİŞ 

Bağlama kabul edilen yaygın görüşe göre Orta Asya’dan günümüze kadar gelişimini sürdürmüş 
bir çalgıdır. Köken itibariyle kopuzdan türediği yine çoğu araştırmacı tarafından kabul 
edilmektedir. Demirsipahi’ye göre (1975) “bağlamanın kökeni kopuza dayanır. Kopuz Orta 
Asya’dan Çin’e, Kıpçaklara, oradan da Avrupa’ya yayılmış, Hunlulardan Bizans’a geçmiş, Oğuzlarla 
Anadolu’ya girmiş, Selçuklularla da yerleşmiştir” (s.165).   Zaman içerisinde kopuzun çeşitli 
etkenler sonucu bir takım değişikliğe uğrayarak bağlamaya dönüştüğü düşünülmektedir.  
Bağlamının bugünkü halinin Anadolu’da son birkaç yüzyıl içerisinde şekillendiği bilinmektedir. 
“Kopuz ve onun devamı olan bağlama, en önemli değişim ve gelişimini Anadolu'da sağlamıştır. Asya 
Türk kültürünün köklü bir uzantısı olarak Anadolu'ya getirilen kopuz, çeşitli medeniyetlerin beşiği 
olan Anadolu topraklarının zengin kültürü içinde yoğrularak, zamanla çok gelişmiş bir yapıya 
ulaşmıştır. Fiziksel özellikleri, tınısı ve çalış teknikleri ile özgün bir karakteri olan ve sürekli 
gelişerek, büyüyerek gelen bu sazın ufkunu ve oluşabilecek yeni gelişmelerini kestirebilmek, bugün 
bile güçtür. Kopuzda geçmişte meydana gelen köklü değişikliklerden en önemlisi, metal tele 
geçiştir. Zira, metal tel bu çalgıya tınlayış ve kullanım (el ile ve mızrapla) bakımından at kılı, bağırsak 
ve ipek tel gibi birbirine yakın mat tınılardaki, dayanıksız maddelerin çok ötesinde farklılıklar 
getirmiş, adeta çığır oluşturmuştur” (Parlak, 2000: 62).  

 20. yüzyıl itibariyle ise bağlamanın birçok türü ortaya çıkmış ve bunlar bağlama ailesini 
meydana getirmiştir. Bağlama ailesini; meydan sazı, divan sazı, çöğür, bağlama , bozuk, aşık sazı, 
tanbura, cura bağlama, iki telli, bulgari, ırızva, kara düzen, cura gibi çalgılar oluşturmaktadır. 

Meydan Sazı: “Meydanlarda ve genel yerlerde çalındığı için bu isim verilmiştir. On iki tel 
takıldığı için on iki telli de denilen sazda 30-32 perde mevcuttur. Bas ses veren bas telleri takılır. Tel 
boyu 112-115 cm’dir” (Emnalar, 1998, 59). 

Divan Sazı: “Meydan sazından biraz daha küçüktür. Dokuz telli ya da yedi telli olarak 
kullanılabilir. Meydan sazından dört saz daha tiz akort edilir. Form boyu 49 cm, sap boyu 65 cm, tel 
boyu 104 cm, form eni ve genişliği 29.5 cm’dir. Altta iki çelik tel 0.30 mm, bazen bunların yanına 
üste gelecek şekilde bam teli takılabilir.  Ortada bir çelik tel ve kalın bam, üstte ise 0.30 mm çelik tel 
ve kalın bam olmak üzere üç sırada altı ya da yedi tellidir” (Karahasan: 2003:43). 

Çöğür: “Divan sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 kadar perdesi bulunmaktadır. 
Akordu alt iki tel La orta tellerin birisi La diğeri Re, üst teller Sol sesine akort edilir. Çöğür ile Nefes, 
Ayin ve Semai gibi havalar çalınır, bugün daha ziyade Curası çalınmaktadır. Yeni yetişen 
gençlerimiz, cura bağlamadan az farkı bu saza Çöğür diyerek, aslının curası ile karıştırmaktadırlar. 
Cura; adı geçen sazın bir oktav daha tizi ve küçüğüne denir” (Açın, 1994, 91). 

Bağlama: “Adını alan ailenin temel sazıdır. 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav, 
divan sazından ise beş ses tizdir. Üçerli gruplar halinde 6 ile 9 tel takılır. Alt telleri La sesine akort 
edilir. Orta ve Üst teller de devamlı akort değişikliği yapılır. Her düzende değişen orta ve üst tellerin 
akortlarıdır. Bağlama düzeni alt (La) Orta (Re) Üst (Mi) ayrıca 19 ayrı düzende de çalınır” (Açın, 
1994, 91). 

Bozuk: “Bağlamanın ikinci bir adına da Bozuk denir. 15-18 perdesi vardır. Üçerli gruplar 
halinde 9 tel takılır. Ortaya iki sarı ve bir ince çelik tel, üste ve alta ise birer kalın sarı ve ikişer çelik 
tel takılır. Sarı teller çelik tellere göre bir oktav daha pest akort edilir” (Açın, 1994, 91). 

Âşık Sazı: “Âşıkların (Halk Ozanlarının) çalmış oldukları bağlamaya Âşık Sazı denilmektedir. 
Normal bağlama ile arasında pek az fark vardır. Sapı normale göre daha kısadır. 13-15 perdesi 
vardır. Dip perdesi (Re) değil (Do) dur. 6 tellidir. Nadir olarak 9 telli olur” (Açın, 1994, 92). 

Tanbura: “Bağlamadan daha küçüktür. Divan Sazından bir oktav tizdir ve Divan Sazının Curası 
olarak bilinir. Bağlamadan ise dört ses tizdir. 3 grup halinde ikişerden 6 tel takılır, teller çekilir. 
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Ortaya çift sarı teller takıldığı dönemler de olmuştur. Alt (Re) Orta (Sol), Üst (Do) seslerine akort 
edilir. Genellikle icracıların en çok kullandıkları sazdır” (Açın, 1994, 92). 

Cura Bağlama: Açın’a (1994) göre “curadan büyük bağlamadan küçüktür. Çöğür ile 
karıştırmamak gerekir. Boyu çöğürden büyüktür” (s. 92). Karahasan’a (2003) göre “bağlamadan 
bir oktav, tamburadan ise beş ses tizdir. Form boyu 26,5 cm, sap boyu 35 cm, tel boyu 56 cm, form 
eni ve derinliği 13.5 cm’dir” (s. 44).  

İki Telli: “Anadolu’nun en eski saz örneklerinden biridir. Cura bağlama büyüklüğündedir. İki 
teli vardır. Zamanında çok yaygınlık kazanmıştır. Çiftetelli oyunu bu sazla çalındığı için adını iki 
telliden almıştır” (Açın, 1994, 92). 

Bulgari: “4 telli olduğu gibi 2 tellilerine de rastlanır. 16 perdeli Güneyde ve Kayseri yöresinde 
görülür. Cüra’ya yakındır. Eski Volga boylarında yerleşmiş, Bulgari isimli Türk boylarından bazıları 
Anadolu’ya geçerek Toros bölgesindeki yaylalara yerleşmişler ve ellerinden düşürmedikleri cura 
bağlamalarının bir benzeri olan bu sazın adı da onlardan gelmektedir” (Açın, 1994, 92). 

Irızva: “Üç tek telli 13 perdelidir. Cura bağlama büyüklüğünde, perde kısmı yanlardan tabana 
doğru konik olarak iner, arka kesitinden bir üçgeni andırır, parmak uçları ile çalınır” (Açın, 1994, 
93). 

Kara Düzen: “Gaziantep dolaylarında halen bu adla kullanılmakta olup, Irızva’dan biraz 
büyükçedir. Karadüzen, tezene ile değil parmak uçları ile çalınmaktadır” (Açın, 1994, 93). 

Cura: “Bağlama ailesinin en küçük sazlarındandır. 7-16 perdesi, 3-6 teli bulunmaktadır. 
Genellikle 6 telli olduğu gibi, 3 telli olanları ve ayrıca altta iki ortada iki üstte ise tek telli olanlarına 
rastlanır, hatta iki telli olanlarına da rastlanmıştır” (Açın, 1994, 93). 

1.1. Bağlamanın Yapısı 

Bağlama genel olarak; tekne, göğüs (kapak), sap (klavye, tuşe, kol), burguluk, burgu, alt ve üst 
eşik, perde, tel yuvası ve tellerden meydana gelmektedir. 

 

Şekil 1. Bağlamanın Bölümleri (Güler,2017:17). 
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1.1.1. Tekne 
 

  

Şekil 2. Oyma Tekne Şekil 3. Yaprak Tekne 

 

Bag lamada tınıyı etkileyen en o nemli bo lu mlerden biridir. Teknedeki ag açlar ne kadar kaliteli 
olursa bag lamanın tınısı o kadar gu zel olabilir. “Bag lamanın teknesi yani go vde kısmı oyma ve 
yaprak olmak u zere iki şekilde yapılmaktadır. Oyma go vdeli bag lamalarda; dut, gu rgen, kestane, 
ceviz, erik ve karaag aç gibi sert ag açlardan oyularak yapılır. En makbulu  ise dut ag acıdır. Yaprak 
bag lamalarda ise çeşitli ag açlardan oluşturulan parçaların birleştirilerek tekne oluşturulması 
sonucu yapılmaktadır” (Ekici, 2012, 46).  

1.1.2. Göğüs (Kapak) 
 

 

Şekil 4. Göğüs (Kapak) 

Go g u s, ses tahtası veya kapak olarak adlandırılan bag lamanın bu bo lu mu nde ag aç olarak 
genellikle ladin kullanılır. Bag lamanın kaliteli ses vermesinden kapag ın rolu  o nemlidir. Kapak 
kısmında ag aç seçerken sık damarlı olması ve dik açıyla kesilmesi o nemlidir. Kapag ın kenar kısmına 
kenar çıtası olarak adlandırılan tahta konulabilir. Kapag ın son aşamasında hem go ru ntu  açısından 
hem de uzun o mu rlu  olması açısında gibi polyester kullanımı daha sag lıklı olmaktadır (Elmas, 
2022). 

1.1.3. Sap (Klavye, Tuşe, Kol) 
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Şekil 5. Sap (Klavye, Tuşe, Kol)  

Tuşenin (klavye, sap, kol) yapımında gu rgen ve meşe ag açlarının tercih edilmesi gerektig ini 
savunan Kurt ag açların ayrıca sert ve budaksız olması gerektig ini vurgulamaktadır. Sap için ayrılan 
ag açlar iyice kurutulup hatta fırınlandıktan sonra yapımı başlanır. Sapın zamanla tellerin baskısıyla 
oynamaması için (sap atma) saplık ag açlar uzunlamasına parçalara bo lu nu p, karşılıklı ters du z 
edildikten sonra tekrar tutkallanıp preslenir. Sap tekneye “kurt ag zı” denilen geçme şeklinde 
tutkallanır. Sapın tesviyesi, tel çekme payı iyi hesaplanmalıdır (Kurt, 1989, s.18). 

1.1.4. Burgu ve Burguluk 
 

  

Şekil 6. Burgu Şekil 7. Burguluk 

   

Burgular gürgen, meşe, şimşir ağaçlardan tornada yapılır. Ayrıca özel burgu yapımcıları vardır. 
Bugün genellikler aynı tip burgu kullanımı yaygındır (Kurt, 1989, s.19). Burguluk, bağlamada 
burguluların ve tellerin takıldığı alan olarak tarif edilebilir. Burguluk kısmının yapılışının iki şekli 
vardır. Bunlardan ilki, ikinci bir parçayı kurt ağzı olarak kesip eğim verilerek oluşturulur. İkinci ise 
farklı bir parça kesip, elde edilen parçanın arka tarafa kavisli bir şekilde yapıştırılmasıyla meydana 
gelir (Elmas, 2022). 

1.1.5. Alt ve Üst Eşik 
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Şekil 8. Alt Eşik Şekil 9. Üst Eşik 

      

Alt Eşik; Sap üzerinden gelen tellerin göğüs (kapak) kısmında belli bir yükseklikte durmasına 
sağlayan kısma denir. Alt eşik yapımında bazı yapımcılar abanoz-kelebek veya maun-kelebektir 
gibi çift ağaç kullanırken, bazıları ise akgürgen veya şimşir gibi tek ağaç kullanmaktadır. Üst Eşik; 
Bağlamanın burgu kısmından gelen tellerin sap üzerinde intizamlı bir şekilde durmasına sağlayan 
bölümdür. Üst eşiğin yapılmasında sert olmasından dolayı şimşir ağacı tercih edilmektedir (Elmas, 
2020). 

1.1.6. Perde 
 

 

Şekil 10. Perdeler  

Bağlamanın tuşesi üzerine genellikle dörtlü sarmal bir halde bağlanan perdeler, tuşe üzerinde 
seslerin yerinin belirlenme görevini üstlenirler (Haşhaş, 2013, s.15). 

1.1.7. Tel Yuvası 
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Şekil 11. Tel Yuvası 

Bağlamada “tel yuvası” teknenin ve göğüsün bitiş noktasında tellerin bağlandığı bir kısımdır.  
Haşhaş tel yuvası ile ilgili şu ifadelerde bulunmaktadır: “Teknenin en uç kısmında bulunan tel 
yuvası; üzerinde bulunan deliklerin içinden tellerin geçirilmesiyle, tellerin bağlama üzerinde sabit 
kalmalarını sağlayan bölümdür” (Haşhaş, 2013, s.15). 

2. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma olarak tanımlanabilir (Creswell, 2007; Yıldırım, Şimşek, 2011). 

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Bağlamanın Yapısındaki Bozulmaları Tetikleyen Etkenler 

Bağlamanın birbirinden farklı birçok türü mevcuttur. Bu farklı türdeki bağlamaların birbirleri 
arasındaki en belirgin farklılığı ise boy ve ebatlarıdır. Farklı boy ve ebatlardaki bağlamaların 
herhangi bir iç veya dış etkene karşı yapısal bozulma durumlarının birbirinden farklı olduğu 
düşünülmektedir. Boy ve ebat bakımından küçük olan bağlamaların büyük olan bağlamalara 
oranla daha mukavemetli olduğu söylenebilir. Elmas’a göre “bağlamalarda tekne, kapak, sap 
kısımları orantılı bir şekilde birbirini etkilediği için bu oran küçüldükçe veya büyüdükçe bağlama 
kısımlarının boy ve hacmi de orantısal bir şekilde küçülmekte ve büyümektedir. Bu durumdan 
dolayı kısa boylu ve küçük hacimli bağlamaların yüzey alanı dar olmakta ve uzun boylu ve büyük 
hacimli bağlamalara göre daha mukavemetli olmaktadır. Uzun boylu ve büyük hacimli 
bağlamaların yüzey alanı geniş olduğu için örneğin; bir divan sazının geniş ve derin teknesinin 
üzerinde konumlanacak olan geniş yüzeyli kapağı, alt eşik üzerindeki tellerin basıncı daha fazla 
etkilemektedir” (Elmas, 2022). 

Bağlamanın yapısındaki bozulmaların çeşitli iç ve dış etkenlerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

1. İç Etkenler 

Ağaç Türü 

Yapıştırıcı Malzemeleri 

Yapılış Şekli  

İşçilik 

2. Dış Etkenler 

Ortam Sıcaklığı 

Nem ve Rutubet 

Akortlama  

Muhafaza Durumu 

İcra Tarzı 

Bakım Durumu 

 Ağaç Türü 

“Bağlama; gövde, kapak, sap, burgu ve eşik gibi bölümlere ayrılmıştır ve her bölüm özelliğine 
göre farklı ağaçlardan yapılır. Kesin bir kural olmamakla ve ustanın tecrübe ve becerisiyle 
değişebilmesine karşın bağlamanın farklı bölümlerinde en çok kullanılan ağaçlar şunlardır. 
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Gövde: Dut, Maun, Ladin, Vengi, Ardıç Kapak: Ladin Sap: Kayın, Maun, Kelebek, Meşe, Ceviz 
Burgu: Abanoz, Gül Eşik: Kelebek”1 

Bağlama yapımında birçok ağaç türü kullanılmaktadır. Bu ağaç türlerinin yapı bakımından sert 
ve yumuşaklık düzeyleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklardan dolayı bu ağaç türlerinin kullanım 
şekilleri de bağlamanın yapım aşamasında farklılık göstermektedir. Bağlamanın yapım aşamasında 
tercih edilen ağaç türünün ve yapım şeklinin bağlamanın mukavemetli olup olmamasında oldukça 
etkili olduğu düşünülmektedir.  

Yapıştırıcı Malzemeleri 

Bağlamanın parçalarının yapıştırılmasında kemik (boncuk) tutkal kullanılmalıdır. Hızlı 
yapıştırıcı veya polimer denilen plastik yapıştırıcılar kullanılmamalıdır. Bu tür malzemeler esnek 
ve yumuşak olduğu için sesi emerek tının devam etmesini engelleyip sesin bozulmasına sebep 
olmaktadır. Ayrıca bu tür malzemeler bağlamanın parçalarının kuvvetli yapıştırılmasına engel 
olarak yapısında kolaylıkla bozulmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple bağlamanın yapımında sert 
tutkal kullanılması gerekmektedir. Aksi taktirde bağlamanın yapısında ve tınısında bozulmalara yol 
açacağı düşünülmektedir (Elmas, 2022). 

Yapılış Şekli 

Bağlamanın bozulmasın da en önemli etkenlerden biri de yapılış şeklidir. Bağlamada gövde ile 
sap iki türlü birleştirilir. Bunlardan ilki kurt ağzı diğeri ise kavalye geçme olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Kurt ağzı, sap ile gövdenin birleştirilmesinde en sağlam yol olarak görülmektedir. Bu 
yolla yapılan bağlamalarda sapta bozulmaların çok zor olduğu bilinmektedir. Kavalye geçme 
tekniği daha çok seri üretimlerde yapılır. Bu yöntemin sağlık olmadığı, iyi yapıştırılmadığı taktirde 
zamanla kendini bırakıyor olması ileride sapta bozulmalara sebep olabileceği düşünülmektedir 
(Elmas, 2022). 

İşçilik 

Bağlamanın bozulmasında en önemli etken işçiliktir. İyi bir işçilikle ve teknikle yapılan 
bağlamanın daha uzun ömürlü olacağı düşünülmektedir. Örneğin; tekne yapımında teknenin iç 
kısmına çıtanın konulması, kapağı yapıştırırken kapağın meyil alması ve kuru olması bağlamanın 
bozulmasını engelleyecek faktörlerdendir. Dolayısıyla bağlamada kullanılan iyi bir işçilik, daha 
uzun ömürlü bağlamaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

Ortam Sıcaklığı 

Ortam sıcaklığının bağlamanın yapısındaki bozulmalarda oldukça etkili olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin; bağlamanın kalorifer peteği, soba veya şömine gibi ısı yayan 
kaynakların yakınında bulunması, oldukça soğuk bir ortamda bağlamanın bırakılması veya ortam 
sıcaklığının ani değişimi gibi durumların bağlamanın yapısındaki bozulmaları hızlandırdığını 
söylemek mümkündür. 

Nem ve Rutubet 

Nem ve rutubetin bağlamanın yapısındaki bozulmalarda oldukça etkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu duruma bağlamanın ağaçtan yapılması ve ağaçların neme, rutubete karşı 
dayanıksız olması sebep olmaktadır. Ağaç nem ve rutubet karşısında yumuşar ve esnek bir hal alır. 
Bu esneklik ağacın eğilmesini ve bükülmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla ağaçtan yapılan bağlamalar 
da nemden ve rutubetten doğrudan etkilenmektedir. Örneğin; bağlamanın sapında meydana gelen 
eğilmeler, bükülmeler, burgu ve burgulukta meydana gelen şişmeler, tıkanmalar gibi bağlamanın 

                                                             
1 https://www.rekorsanat.com.tr/blog/ba%C4%9Flama-yap%C4%B1m%C4%B1nda-kullan%C4%B1lan-
a%C4%9Fa%C3%A7lar.html 
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yapısındaki bozulmalara nemli ve rutubetli ortamlar sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra bağlamaya 
takılan madeni tellerin nemli ve rutubetli ortamlarda daha çabuk pas tuttuğu görülmektedir.  

Akortlama 

Bağlamadaki teller tel yuvasından geçirilerek burgulara bağlanmaktadır. Bu teller alt ve üst 
eşiklerde konumlanmaktadır ve bağlamada yapılan akordun direncine göre alt ve üst eşiğe baskı 
yapmaktadır. Akort direnci yükseldikçe alt ve üst eşiğe olan baskı da artmaktadır. Dolayısıyla bu 
baskı sonucunda altı boş olan kapağın zamanla çökmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca tel yuvası 
ile burgu arasında gerilimin artması sonucunda bağlamanın sapında veya sap ve tekne arasındaki 
bağlantı kısmında eğilmelerin, bükülmelerin olabileceğini söylemek mümkündür. 

Muhafaza Durumu 
 

 

Şekil 12. Sapından Asılan ve Stantta Bırakılan Bağlamalar 

Zamanla meydana gelebilecek yapısal bozulmalarda bağlamanın nasıl muhafaza edilmesi 
gerektiği önem arz eden bir konudur. Elmas’a göre “bağlama, kılıfında kapalı bir şekilde 
bırakılmamalıdır. Bunun yanı sıra bu şekilde güneş ışınlarına da maruz kalmamalıdır. Bu durum 
kılıf içerisindeki bağlamayla dış ortam arasında ısı farklarının oluşmasına dolayısıyla bağlamada 
daha hızlı gelişen bozulmalara sebep olmaktadır. Bağlamanın en uygun muhafaza şekli, sapından 
yukarıya asılması ya da stant üzerine konulmasıdır” (Elmas, 2022). Elmas’ın görüşüne göre 
bağlamanın sapından asılarak muhafaza edilmesi, bağlamanın daha korunaklı bir şekilde muhafaza 
edilmesi için uygun bir yoldur. Ancak bağlamanın yukarıdan asılı bir şekilde bırakılmasının sapa ve 
sap-tekne birleşim noktasına basınç uygulayabileceği düşünülmektedir. Bu basınç sonucunda 
zamanla sapta ve sap-tekne birleşim noktasında birtakım bozulmaların meydana gelebileceğini 
söylemek mümkündür.  

İcra Tarzı 

Bağlamanın yapısında meydana gelen bozulmalarda icracıların icra şekillerinin de etkili olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin; icracıların bağlamayı sert veya yumuşak çalması sonucunda tellere 
olan baskıyı artırması ve icracıların göğse vurarak çalması bağlamanın yapısında bozulmalara 
sebep olabilmektedir. Ayrıca sap üzerinde sol elin pozisyon durumunun saptaki perdelerin 
zamanla ezilmesi ve çözülmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

Bakım Durumu 

Bağlamanın bakımlı olup olmamasının bağlamanın yapısında meydana gelebilecek 
bozulmalarda etkili olduğu düşünülmektedir. Örneğin; icra öncesinde ve sonrasında silinmeyen 
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teller daha hızlı deforme olmaktadır. İcracı bağlamayı çalarken genel durumunu kontrol ederek 
(örneğin; tel yüksekliği, eşik mesafesi vb.) bakımını yapmalıdır (Elmas, 2022). 

4. SONUÇLAR 

 Ağaç türünün ve kalitesinin bağlamanın yapısındaki bozulmalarda oldukça etkili 
olduğu, 

 Bağlamanın yapıştırılmasında daha çok kemik (tutkal) kullanılması gerektiği, 

 Bağlamada sap ve gövdenin birleşmesinde iki yöntemin (kurt ağzı- kavalye geçme) 
kullanıldığı ve bu yöntemlerin en sağlam olanının kurt ağzı olduğu, 

 Bağlama yapımında iyi bir işçiliğin bağlamanın yapısındaki bozulmaları en aza 
indireceği, 

 Ortam sıcaklığının bağlamanın yapısındaki bozulmalarda oldukça etkili olduğu, 

 Nem ve rutubetin bağlamanın yapısındaki bozulmalarda oldukça etkili olduğu, 

 Tel yuvası ile burgu arasında gerilimin artması sonucunda bağlamanın sapında veya sap 
ve tekne arasındaki bağlantı kısmında eğilmelerin, bükülmelerin olabileceği, 

 Bağlamanın kılıfıyla birlikte güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiği, 

 Bağlamanın yukarıdan asılı bir şekilde bırakılmasının uygun olmadığı,  

 Bağlamanın yapısında meydana gelen bozulmalarda icracıların icra şekillerinin de etkili 
olduğu, 

 Bağlamanın bakımlı olup olmamasının bağlamanın yapısında meydana gelebilecek 
bozulmalarda etkili olduğu, 

 Ayrıca bağlama ailesindeki çalgıların (meydan sazı, divan sazı, çöğür, cura vb.) farklı boy 
ve ölçülerinin meydana gelebilecek yapısal bozulmalarda etkili olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

5. ÖNERİLER 

 İleride olabilecek bağlamadaki bozulmalara karşı şu önlemler alınabilir; 

 Bağlama yapımında kullanılan ağaçların kurutulmuş ve kaliteli olmasına özen 
gösterilmeli, 

 Bağlama yapımında kullanılan yapıştırıcı vb. malzemelerin kaliteli olanları tercih 
edilmeli, 

 Bağlama yapımında dayanıklılığı denenmiş ve test edilmiş yapım teknikleri kullanılmalı, 

 Bağlama yapımında işçiliğe önem verilmeli, 

 Bağlama aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlardan uzak tutulmalı, 

 Bağlama ani sıcaklık değişimlerinden korunmalı, 

 Bağlama nemli ve rutubetli ortamlarda bırakılmamalı, 

 Bağlamanın genel yapısını zorlayacak gergin akort yapılmamalı, 

 Bağlamanın genel yapısını zorlayacak sert icra tarzlarından kaçınılmalı, 

 Bağlamanın icra öncesinde ve sonrasında temizliğine dikkat edilmeli,  

 Bağlama stant üzerine konulmalı gibi önerilere yer verilmiştir. 



  
  

447 
 

6. KAYNAKÇA 

Açın, C. (1994). Enstruman Bilimi (organoloji). İstanbul: Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti. 

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 
approaches. Thousand Oaks: Sage. 

Demirsipahi, C. (1975). Türk halk oyunları (Vol. 2). Türkiye İş Bankası. 

Ekici, S. (2012). Bağlama eğitimi yöntem ve teknikleri. Ankara: Yurtrenkleri. 

Elmas, S. (2022, Mayıs 5). Kişisel İletişim.  

Emnalar, A. (1998). Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. İzmir: Ege 
Üniversitesi Basımevi. 

Haşhaş, S. (2013). Bağlama eğitiminde bağlama tutuş, mızrap (tezene) tutuş vuruş 
yerlerinin yeri ve önemi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

Güler, E. (2017). Uzun Sap Bağlama ve Tanburun Organolojik ve İcra Özellikleri 
Açısından Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

Karahasan, T.H. (2003). “Buram Buram Anadolu Bağlama Metodu (Karadüzen)” 
İstanbul: Alkım Yayınevi. 

Kurt, İ. (1989). Bağlamada düzen ve pozisyon. İstanbul: Pan. 

Parlak, E. (2000). Türkiye’de el ile (şelpe) bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri. 
Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. 

Severgün, O. (2017). Bağlama Yapımında Kullanılan Ağaçlar, 
https://www.rekorsanat.com.tr/blog/ba%C4%9Flama-yap%C4%B1m%C4%B1nda-
kullan%C4%B1lan-a%C4%9Fa%C3%A7lar.html, sayfasından erişilmiştir. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: 
Seçkin. 

https://www.rekorsanat.com.tr/blog/ba%C4%9Flama-yap%C4%B1m%C4%B1nda-kullan%C4%B1lan-a%C4%9Fa%C3%A7lar.html
https://www.rekorsanat.com.tr/blog/ba%C4%9Flama-yap%C4%B1m%C4%B1nda-kullan%C4%B1lan-a%C4%9Fa%C3%A7lar.html


  
  

448 
 

TRT THM Repertuvarında Görülen Nota Yazım Hataları 
 

Uğur GÖKTAŞ1 
Emirhan GÜLER2 

Özet 
Günümüzde mevcut Türk halk müziği repertuvarının, son yüz yıl içerisinde Türk halk müziği 

alanında yapılan derleme faaliyetleriyle kayıt altına alınmış eserlerden meydana geldiği 
bilinmektedir. Teknolojinin ve medya araçlarının henüz yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde 
yürütülen bu çalışmaların yetersiz koşullar sebebiyle birtakım noksanlıkları barındırdığını 
söylemek mümkündür. Bu noksanlıklardan biri de günümüzde TRT THM Repertuvarındaki bazı 
eserlerde görülen nota yazım yanlışlarıdır. Bu nota yazım yanlışlarının birçok sebepten 
kaynaklandığı düşünülmektedir. El yazmalarının bilgisayar ortamına aktarımında yaşanan 
yanlışlıklar, eserlerin notaya alınmasındaki bazı unutkanlıklar, bilgisayar nota yazım 
programlarının Türk müziği işaret ve simgelerini desteklememesinden kaynaklanan aksaklıklar 
vb. gibi durumlar nota yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına sebep olan etkenler arasında 
gösterilebilir. Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup betimsel bir özelliğe sahiptir. 
Araştırma sürecinde dijital ve yazılı kaynaklar taranarak konuya yönelik bilgiler elde edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa; TRT THM Repertuvarında 
bulunan eserlerin bazılarının kimlik bilgilerinde hatalı aktarımların olduğu, donanımlarında yer 
alan ses değiştirici işaretlerde eksikliklerin olduğu, yine donanımlarında eser içerisinde 
kullanılmayan ses değiştirici işaretleri barındırdığı, ölçü içerisinde bazı nota değerlerinin yanlış 
yazıldığı veya nota ve sus işaretlerinin unutulduğu, donanımda belirtilen usulün eser içerisinde 
bazı ölçülerle uyuşmadığı vb. durumlar aklımıza ilk gelenlerden bazılarıdır.   

Anahtar Kelimeler: TRT, THM, TRT THM Repertuvarı, Nota Yazım Hataları. 
 

Note Spelling Errors Seen in the TRT THM Repertoire 

 
Abstract 
It is known that the current repertoire of Turkish folk music consists of works that have been 

recorded over the past hundred years through compilation activities in the field of Turkish folk 
music. It is possible to say that these studies, carried out at a time when technology and media 
tools were just beginning to become widespread, have a number of shortcomings due to 
insufficient conditions. One of these shortcomings is the misspellings of the notes that are seen in 
some works in the TRT THM Repertoire today. It is believed that the spelling errors of this note 
are caused by many reasons. Inaccuracies in the transfer of manuscripts to a computer 
environment, some forgetfulness in taking notes of works, glitches caused by the fact that 
computer note writing programs do not support Turkish music signs and symbols, etc. such 
situations can be cited as one of the factors that cause the appearance of Deciphering errors. The 
research is aimed at conducting due diligence and has a descriptive feature. During the research 
process, digital and written sources were scanned and information about the subject was tried to 
be obtained. If some of the research results will be listed; TRT transfer the credentials of some of 
the works in the repertoire of a voice changer incorrect sign in deficiencies in the hardware, 
however, the related works in Marks voice changer unused, hosted by some note or notes within 
the measure marks to have been forgotten by incorrectly written and ornamental values, where 
the procedures laid down in the work of some measure did not match hardware, etc. situations 
are some of the first things that come to mind. 

Keywords: TRT, THM, TRT THM Repertoire, Note Spelling Errors. 
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1. GİRİŞ 

Türk halk müziği, çok eski tarihlerden günümüze taşınmış zengin bir yapıya sahip müzik 
türüdür. Türk halk müziği Türklerin Orta Asya’dan dünyanın diğer bölgelerine yayılmasıyla birlikte 
çeşitli etkileşimler sonucu gelişimini sürdürmüştür. “Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri her boy 
ve aşiretin kendine has zengin müzikal unsurları, uygarlıkların beşiği olmuş Anadolu’daki kültürel 
birikimlerle etkileşime girerek yeni müzikal sentezlerle daha da zenginleşmiştir. Her coğrafi 
bölgede farklı özellikte ve güzellikte kültür ürünleri ortaya çıkmış, hemen hemen son yüzyıla kadar 
kapalı ekonomi toplumunun da etkisiyle bölgesellik özelliği keskin hatlar şeklinde belirgin halk 
müziği örnekleri doğmuştur” (Büyükyıldız, 2015:112).  Türk halk müziği Türklerin yaşama dair 
tüm kültürel ögelerinin izlerini taşımaktadır. Büyükyıldız’a göre halk müziği “halkın ortak duygu ve 
düşüncelerini yansıtan, halk içinde her zaman var olan halk sanatçıları tarafından yakılmış, 
yaratılmış-bestelenmiş, değişimler ve yoğrulmalarla dilden dile, telden tele, kulaktan kulağa 
yayılarak geçmişten günümüze ulaşmış geleneksel bir müziktir” (Büyükyıldız, 2015:108).  Hoşsu 
(1997) ise halk müziğini şu şekilde tanımlamaktadır: “Her ulusun kendi halkının genel folklor 
kuralları içinde oluşan bir sanatı vardır. Örf, adet ve gelenekler içinde doğan bu halk sanatı, ezgi ve 
ritimden oluşmuşsa ‘halk müziği’, söz ve şiirden oluşmuşsa ‘halk edebiyatı’, eğer bir takım ritmik 
hareketlerden oluşmuşsa ‘halk oyunları’ adı altında kültür varlığını gösterir” (s.3). 

Türk halk müziği asırlarca kulaktan kulağa aktarılarak halk içinde varlığını sürdürmüştür. 19. 
yüzyılın sonlarına doğru halk bilimine olan ilginin artması ile Türk halk müziği bir ihtisas alanı 
olarak belirlenmeye başlamıştır. Türk halk müziğine yönelik yapılan çalışmalar ilk olarak bazı fikir 
akımlarıyla birlikte derleme faaliyetleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Milli birlik ve milli müzik 
fikrini destekleyecek tarzdaki halk müziği araştırmalarının Anadolu'da geniş halk kitleleri arasında 
yapılabileceği fikri, Cumhuriyet'in ilanından sonra resmî Türk müzik politikasının ana 
unsurlarından biri olmuştur. 1896 yılından beri gündemde olan halk müziği derlemeleri işini 
fiiliyata kavuşturan ilk kurum, Dârülelhân'dır1” (Kaya, 2019:10). Devlet bünyesinde ilk resmi 
derleme faaliyetlerinin Darülelhan tarafından yürütüldüğü görülmektedir. “Dârülelhân (1914-
1927) (İstanbul Belediye Konservatuarı): ilk resmî müzik okulu olarak tanımlanan kurum çatısı 
altında çalışmalarını sürdüren Dârülelhân heyeti ilk resmi derleme faaliyeti kapsamında Musa 
Süreyya Bey tarafınca hazırlanarak 1 Şubat 1340 -4 Ekim 1921- tarihli Dârülelhân Mecmuası’nda 
yayınlanan 14 soruluk anket/2000 anket fişi çerçevesinde 100 adet Türk halk müziği 
edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek iki defter hâlinde Yurdumuzun Nağmeleri adlı eserde 
Milli Matbaa aracılığıyla 1926 yılında yayınlanmıştır” (Dârülelhan Mecmuâsı 1340: 39-40). 
Dârülelhân heyeti ikinci resmi derleme faaliyeti kapsamında Anadolu’ya özgü yerel/yöresel 
edebi/müzikal verileri yerinde/mahalinde derleme ve arşivleme süreçleri çerçevesinde 31 
Temmuz 1926 tarihinde başlayıp 17 Eylül 1929 tarihine kadar süren dört araştırma gezisi 
gerçekleştirilmiştir. 1000 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek 
Anadolu Halk Şarkıları 1-13 defterlerinde İstanbul Şehzadebaşı Evkaf Matbaası aracılığıyla 1926-
1928 yılları arasında yayınlanmıştır (D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 
5 & 5.1, 6 & 6.1, 7 & 7.1, 1926-1928) & (Şenel, 2000: 29) & (Paçacı, 1994: 21).1930’lu yılların 
sonlarında en kapsamlı derleme gezileri Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından başlatılmış ve 
16 yıl aralıksız sürdürülmüştür. “Halk müziğini sistemli bir şekilde ve yerinden derleme işini yerine 
getirmek için çeşitli teşebbüsler olduysa da, bunların en genişini ve en verimlisini dönemin Kültür 
Bakanlığı (sonraki ismi Millî Eğitim Bakanlığı) düzenlemiştir. 1937 yılında başlayıp 1952 yılında 
son bulan ve ülkenin tüm illerini kapsayan alan araştırmalarıyla, Türk bestecileri için güvenilir bir 

                                                             
1 İlk 1914 (1333) yılında Maarif Nazırı Şükrü Bey zamanında açılan fakat daha sonra I. Dünya Savaşı 
yüzünden çalışmalarını sürdüremeyen ve 1917 yılında Ziya Paşa yönetiminde tekrar açılan”, 21 
Rebiyülevvel 1335 tarihli Takvîm-i Vekâyi gazetesinde talimatname ve programı yayınlanan ve ilk resmî 
müzik okulu olarak bilinen Darü’l Elhan’dır (Feyzi, 2015:833). 
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halk melodileri arşivi oluşturulmakla kalınmamış, aynı zamanda müzikolojik araştırmalar için de 
temel teşkil edebilecek bir külliyat elde edilmiştir. Bahsi geçen bu derlemenin ürünleri, o dönemde 
Kültür (Millî Eğitim) Bakanlığı’na bağlı olan Ankara Devlet Konservatuvarı’nda kurulan Folklor 
Arşivi’nde muhafaza edilmiştir. Arşiv’in şefliğine getirilen Muzaffer Sarısözen, ömrünün sonuna 
dek burada çalışmış ve Arşiv’in derleme ve tanzim işleriyle meşgul olmuştur” (Kaya, 2014:1).  

Resmi kurumlarca yapılan derleme faaliyetlerinin sonucunda birçok halk ezgisi kayıt altına 
alınmıştır. Kayıt altına alınan eserlerin aynı zamanda radyo yayınlarıyla birlikte halka aktarıldığı 
bilinmektedir. “Radyo yayınlarında yer vermek için Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı’nın 
Folklor Arşivi’nde bulunan malzemelerden bu arşivin şefi Muzaffer Sarısözen vasıtasıyla 
yararlanılma yoluna gidilmiştir. Radyo sanatçıları haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma) halk müziği çalışmalarına zaman ayırmış; Folklor Arşivi’nden seçilen türküler Muzaffer 
Sarısözen tarafından sanatçılara radyoda öğretilmiştir. Teknik ve üslup bakımından incelenen ve 
işlenen bu türkü notaları, ders aralarında her sanatçı tarafından kendi ders defterlerine yazılmış ve 
böylelikle bu defterler sanatçıların kendi repertuvarını oluşturmuştur. Ayrıca bu notalar 
şapirograflarla çoğaltılarak radyo kütüphanesinde arşivlenmiştir. Bu repertuvarlar Yurttan Sesler 
programında on beş günde bir, Bir Halk Türküsü Öğreniyoruz veya Bir Marş Öğreniyoruz adlı 
programlarda ise haftada bir yarım saatlik zaman diliminde icra edilmiştir” (Alpyıldız, 2018, s.79). 

TRT THM repertuvarı büyük ekseriyetle Ankara Devlet Konservatuvarı’nın yapmış olduğu 
derlemelerden meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra TRT kurumunca yapılan derlemeler bu 
repertuvara eklenmiştir. Kişisel bazda yapılan ve TRT kurumunca kabul edilen derlemelerin de 
eklenerek günümüze ulaşan mevcut TRT THM repertuvarında yaklaşık 7000 adet sözlü ve sözsüz 
eser bulunduğunu söylemek mümkündür. 

2. YÖNTEM 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu 
var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2018:109). 
Bağlama icrasının öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde yaşanan problemleri tespit etmeye 
yöneliktir. Kaynak taraması ve konuya yönelik durumun tespiti aşaması betimsel bir yaklaşım ile 
ele alınmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

TRT THM repertuvarında bulunan eserler incelendiğinde birçok yazım hatasıyla 
karşılaşılmaktadır. Bu hatalar, donanımda, ölçülerde, söz unsurlarında ve kimlik bilgilerinde 
görülmektedir.  

Donanımda Görülen Yazım Hataları 
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Şekil 1. “Ağ Elime Mor Kınalar Yakdılar” adlı türküde görülen yazım hataları 

 

 

 

Şekil 2. “Baca Baca Barhana” adlı türküde görülen 
yazım hataları 

Şekil 3. “Gine Gam Yükünün” adlı  türkü 
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Şekil 1,2 ve 3 incelendiğinde donanımda si notasının bemol1,2 ve 3 değiştirici işaretleri ile 
birlikte kullanıldığı görülmektedir. Bu durum Türk halk çalgıları arasında özellikle perdeli sazlarda 
problemli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; ulusal ölçekte yapılan bağlamaların perde 
düzenlerinin belirli bir standarda göre ayarlandığını söylemek mümkündür. Ayarlanan bu 
perdelerde naturel la-si ve naturel fa-sol arasında 2 perdenin olduğu ve bu perdelerin genellikle si 
bemol, si bemol2, fa# ve fa#3 şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. Buna karşın TRT THM 
repertuvarında bulunan farklı ses değiştirici işaretlerinin (si bemol1,2,3 -fa#1,2,3) mevcut 
bağlamalarla aynı perde ile icra edilmeye çalışıldığı dikkat çekmektedir. Bu durumun bağlama 
icracıları arasında kafa karışıklığına sebep olduğu görülmektedir. Bağlamanın Türk halk müziğinde 
en yaygın eşlik sazı olmasından dolayı bağlamada yaşanan bu problemin diğer Türk halk çalgılarına 
da aksettiğini söylemek mümkündür. 

 

Şekil 4. “Gemilerde Talim Var” adlı türküde görülen yazım hataları 

Şekil 4 incelendiğinde eserin makamsal dizisinde yer alan ses değiştirici işaretlerinden birinin 
donanımda diğerinin ise eser içerisinde gösterildiği görülmektedir. Evrensel nota yazımı dikkate 
alındığında bu tür kullanımın hatalı olduğu söylemek mümkündür. Eser içerisinde gösterilen ses 
değiştirici işaretlerin donanımda yer alması gerektiği düşünülmektedir. TRT THM repertuvarında 
buna benzer birçok eserin olduğu bilinmektedir. Bu tür yazım hatalarının eserlerin çözümleme 
sürecini etkilediği söylenebilir. 
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Şekil 5. “Bursa Köy Güvendeleri (Bindim Atın Birine)” adlı türküde görülen yazım hataları 

Şekil 5 incelendiğinde eserin makamsal dizisinde yer alan ses değiştirici işaretlerinin 
donanımda yer almadığı bunun aksine eser içerisinde gösterildiği görülmektedir. Evrensel nota 
yazımı dikkate alındığında bu tür kullanımın hatalı olduğu söylemek mümkündür. Eser içerisinde 
gösterilen ses değiştirici işaretlerin donanımda yer alması gerektiği düşünülmektedir. TRT THM 
repertuvarında buna benzer birçok eserin olduğu bilinmektedir. Bu tür yazım hatalarının eserlerin 
çözümleme sürecini etkilediği söylenebilir. 

 

 

Şekil 6. “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” adlı türküde görülen yazım hataları 
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Şekil 6 incelendiğinde eserin makamsal dizisinde mi bemol ses değiştirici işaretinin yer 
almamasına karşın donanımda gösterildiği görülmektedir. Eserin mevcut kayıtları dinlenildiğinde 
eserde mi bemol perdesinin değil re bemol perdesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
eserin notaya aktarımında bu durumun gözden kaçtığını ve ses değiştirici işaretin yanlış nota 
üzerinde gösterildiğini söylemek mümkündür. 

Ölçülerde Görülen Hatalar 

 

Şekil 7. “Ey Ağalar Hangi Derde Yanayım” adlı türküde görülen yazım hataları 

Şekil 7 incelendiğinde eserin 9 ve 7 zamanlı usullerde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. En 
alt porte ele alındığında eserin 9 zamanlı olarak devam edeceği belirtilmiş ancak ölçü içerisindeki 
nota değerleri hesaplandığında 8 zamanlı bir usûl ile karşılaşılmaktadır. Bu tür yazım hatalarının 
eser çözümlemelerinde problemlere yol açtığını söylemek mümkündür.  

Söz Unsurlarında Görülen Hatalar 
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Şekil 8. “Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız” adlı türküde görülen yazım hataları 

Şekil 8 incelendiğinde eserin porte altlarında yer alan söz unsurlarının eserin en sonunda yer 
verilen dörtlük halinde yazılmış söz unsurlarıyla örtüşmediği görülmektedir. Eserin 13. ölçüsünde 
yer alan “Selvim yuhusuzdur dünkü geceden” sözleri, eserin sonunda yer alan ikinci kıtanın 3. 
dizesindeki “Belki Selvim yuhusuzdur geceden” sözleriyle uyuşmamaktadır. Bu tür yazım 
hatalarının kafa karışıklıklarına sebep olduğunu söylemek mümkündür. 

Kimlik Bilgilerinde Görülen Hatalar ve Eksiklikler 
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Şekil 9. “Şafak Söktü Gine Sunam Uyanmaz” adlı türküde görülen yazım hataları 

Şekil 9 incelendiğinde “3163 Repertuar numaralı "ŞAFAK SO KTU  GI NE SUNAM UYANMAZ" adlı 
tu rku nu n notası u zerinde, "Yo resi: Orta Anadolu", "Kimden Alındıg ı:"Halil Sarıog lu" yazmasına 
rag men TRT THM Repertuar Kitabında; "Erzurum ve Haydar Telhu ner" bilgileri yazılıdır”1 Bu tu r 
yazım hatalarının oldug u eserlerde bir takım bilgi kirlilig inin oldug u go ru lmektedir. O rneg in bu 
tu rku  Malatya’da Fahri KAYAHAN’a ait olarak bilinmektedir. Ayrıca tu rku ye yo nelik yaşanmamış bir 
hika yenin uyduruldug u ve Fahri KAYAHAN’A atfedilerek tu rku yle o zdeşleştirildig i go ru lmektedir. 
Hatta bu hatalı bilgilerin resmı  kurumlarca2 da yayınlandıg ını so ylemek mu mku ndu r.   

THM Repertuvarında Görülen Diğer Durumlar 

TRT THM repertuvarındaki notalar u zerinde go ru len hataların dışında kafa karışıklıg ına sebep 
oldug u du şu nu len bazı durumlar tespit edilmiştir. O rneg in; o lçu nu n porteye sıg madıg ı ve alt 
portede devam ettig i durumlarda devam çizgisinin kullanıldıg ı go ru lmektedir. Bu durumun deşifre 
sırasında o lçu  saymada problemlere sebep oldug u du şu nu lmektedir. Bir başka durum ise; TRT 
THM repertuvarında bulunan el yazması notaların bilgisayar ortamında yazılmamış olmasıdır. Bazı 
el yazması notaların silik ve okunamayacak halde olması notaların deşifre hızını etkilemektedir.  

Devam Çizgisi 

                                                             
1 https://www.repertukul.com/SAFAK-SOKTU-YINE-SUNAM-UYANMAZ-3163  
2 https://www.youtube.com/watch?v=QcfQsPW8vbA 

https://www.repertukul.com/SAFAK-SOKTU-YINE-SUNAM-UYANMAZ-3163
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Şekil 10. “Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam” adlı türküde görülen devam çizgisi 

Şekil 10 incelendiğinde eserin 7. Ölçüsünün porteye sığmadığı ve ölçünün sonuna devam çizgisi 
eklenerek bir alt porteye aktarıldığı görülmektedir. Buna benzer kullanımın TRT THM 
repertuvarında birçok eserde yer aldığı bilinmektedir. Ölçülerin porteye sığmadığı durumların 
haricinde bu eserde görüldüğü gibi porteye sığabilecek durumlarda devam çizgisi konulan ölçünün 
bir alt porteye aktarılarak sorunun çözülebileceği düşünülmektedir. Bu şekilde yazılan eserlerin 
kafa karışıklıklarına sebep olduğunu ve çözümleme hızını etkilediğini söylemek mümkündür.  

El Yazması 
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Şekil 11. “Dahlenk” adlı eserin el yazması 

Şekil 11 incelendiğinde “Dahlenk” adlı eserin TRT THM repertuvarında el yazması şeklinde 
kayıt altına alındığı görülmektedir. Eser incelendiğinde notaların silik ve kolaylıkla 
çözümlenemediğini söylemek mümkündür. Bu tür el yazmalarının eser çözümlemelerinde 
problemlere yol açtığı görülmektedir. 

4. SONUÇLAR 

 TRT THM Repertuvarında bulunan eserler üzerinde şu nota yazım hataları 
görülmüştür; 

 Donanımda görülen bazı koma değerlerinde tutarsızlıklar (Örneğin; sibemol1-2-3, fa# 
1-2-3), 

 Donanımdaki ses değiştirici işaretlerin tamamına yer verilmemesi, bir kısmının 
donanımda bir kısmının ise eser içerisinde yazılması, 

 Esere ait ses değiştirici işaretlere donanımda yer verilmesi gerekirken tümünün eser 
içerisinde gösterilmesi, 

 Eserde kullanılmayan ses değiştirici işaretlerin donanımda gösterilmesi, 

 Porte başındaki ölçü sayısının eser içerisindeki bazı ölçülerle uyuşmadığı, 

 Notaların altında yazılan sözler ile dörtlük halinde yazılan sözlerin birbiri arasında 
uyuşmadığı,  

 Ölçünün porteye sığmadığı durumlarda devam çizgisinin kullanıldığı ve bunun deşifre 
hızını etkilediği, 

 Bazı el yazması notaların oldukça silik ve anlaşılmaz olduğu ve bilgisayar ortamına 
geçirilmediği, bu durumun da yapılan deşifreyi zorlaştırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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5. ÖNERİLER 

 Donanımda görülen koma değerlerinin standart olması gerektiği, 

 Donanımdaki ses değiştirici işaretlerin tamamına yer verilerek eser içerisinde ayrıca 
gösterilmemesi gerektiği, 

 Bazı eserlerin donanımında görülen kullanılmayan ses değiştirici işaretlerin 
düzeltilmesi gerektiği, 

 Bazı eserlerde görülen ölçü sayısı ile eser içerisindeki ölçülerle olan uyuşmazlıkların 
giderilmesi gerektiği, 

 Notaların altında yazılan sözler ile dörtlük halinde yazılan sözlerin birbiri arasında 
görülen uyuşmazlıkların giderilmesi gerektiği,  

 Devam çizgisinin kullanılmaması gerektiği, 

 El yazması notaların bir an önce bilgisayar ortamına aktarılması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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Türk Halk Edebiyatının Korunmasında ve Aktarılmasında Türk Halk 

Müziğinin Yeri ve Önemi 
Uğur GÖKTAŞ1 

Emirhan GÜLER2 
Özet 
Türkler, tarih sahnesinde en kadim uluslardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişe 

yönelik yapılan araştırmalar Türklerin ilk zamanlarda göçebe bir toplum olduğunu 
göstermektedir. Göçebe düzende Türklerin edebi eserlerini yazılı aktarımdan ziyade sözlü 
aktarımla gelecek kuşaklara naklettiğini söylemek mümkündür. Halk içerisinde söylenen şiir, 
destan, hikâye vb. eserler yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılarak günümüze ulaştırılmıştır. Bu 
eserlerin korunması ve akılda daha kolay kalmasında müziğin oldukça önemli bir role sahip 
olduğu bilinmektedir. Türk halk müziği incelendiğinde söz unsurlarının oldukça önemli bir yere 
sahip olduğu görülmektedir. Ozanların ve aşıkların ilk planda sözlerinin olması ve çalgılarını 
büyük ölçüde sözlerini desteklemek için kullanmaları bu durumu kanıtlar niteliktedir. Müzik, 
söylenen sözlerin akılda kalmasında ve en az tahriple gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin bir 
araç olarak kullanılmıştır. Günümüzde bilinen ve geniş kitlelerce sevilerek söylenen şiirlerin 
neredeyse tamamı türküler aracılığıyla korunmuş ve muhafaza edilmiştir. Araştırma durum 
tespiti yapmaya yönelik olup betimsel bir özellik sergilemektedir.  Araştırma sürecinde dijital ve 
yazılı kaynaklar taranarak konuya yönelik bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 
sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa; TRT THM Repertuvarında yaklaşık 5300 adet sözlü 
eser bulunduğu, müzikle ilgisi bulunmayan dini ve tasavvufi önderlerinin bestelenmiş şiirlerinin 
yaygınlık kazandığı ancak bestelenmemiş şiirlerinin ise yaygınlık kazanmadığı, aynı şekilde bu 
durumun halk ozanlarının ve halk aşıklarının şiirlerinde de görüldüğü vb. durumlar akla ilk 
gelenlerden bazıları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Müziği, Sözlü Aktarım. 
 

The Place and Importance of Turkish Folk Music in the Preservation 
and Transmission of Turkish Folk Literature 

Abstract 
The Turks are one of the most ancient nations on the historical stage. Historical studies show 

that the Turks were a nomadic society in the early days. It is possible to say that in the nomadic 
order, the Turks transmitted their literary works to future generations by oral transmission 
rather than written transmission. Poetry, epics, stories, etc., sung in public. the works have been 
transmitted from ear to ear for centuries and have been delivered to the present day. It is known 
that music plays a very important role in preserving these works and keeping them in mind more 
easily. When Turkish folk music is examined, it is seen that the lyrics have a very important place. 
The fact that bards and lovers have words in the first place and use their instruments largely to 
support their words proves this situation. Music has been used as an effective tool in keeping the 
words spoken in mind and transferring them to future generations with minimal destruction. 
Almost all of the poems known today and loved by the wide masses have been preserved and 
preserved through folk songs. The research is aimed at conducting due diligence and exhibits a 
descriptive characteristic.  During the research process, digital and written sources were scanned 
and information about the subject was tried to be obtained. If some of the research results are 
listed; There are about 5000 oral works in the TRT THM Repertoire, the composed poems of 
religious and Sufi leaders who have nothing to do with music have gained popularity, but their un 
composed poems have not gained popularity, the same way that this situation is seen in the poems 
of folk bards and folk lovers, etc. situations will be some of the first to come to mind. 

Keywords: Turkish Folk Literature, Turkish Folk Music, Oral Transmission. 
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1. GİRİŞ 

“Halk Edebiyatı” insanın en eski çağlardan başlayarak meydana getirdiği halk kültürünü 
inceleyen bir bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle XVIII. yüzyıldan itibaren sözlü kaynaklardan 
derlenmeye başlayan mit, efsane, masal, destan, atasözü, tekerleme, fıkra, ninni vb. tür ve şekillere 
Halk Edebiyatı adı verilmiştir (Biltekin, 2012). Halk edebiyatıyla ilgili birçok tanım yapılmıştır; fakat 
Saim Sakaoğlu’nun şu tanımı en öz ve açık tanımlardan biridir: “Halkın edebî zevkini karşılamak 
üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.” (Sakaoğlu, 
1997: 345). “Halk edebiyatı, doğuş hususiyetleri ve gelişimi farklı olsa da anonim ve kolektif 
karakter taşıyan ürünler olan efsane, menkıbe, destan, masal, hikâye, atasözleri, fıkra, türkü, 
bilmece, mani, ninni, ağıt, köy-orta oyunu olarak tabir edilen temsiller; meddah, karagöz ve 
ortaoyunu hatta kuklanın da içinde yer aldığı geniş bir yelpazenin adıdır” (Elçin, 2000: 4). 

 1.1. Türk Halk Edebiyatı 

Her milletin kendi kültürü içerisinde yoğrularak biçimlenen bir edebiyata sahip olduğu 
söylenebilir. Türk halk kültürü içerisinde de halk edebiyatının kültürel birikimle harmanlandığı ve 
yaşama dair her alanda kendini gösterdiği görülmektedir. Geçmişten günümüze Türk halk 
edebiyatı, toplumun genel yapısına göre gelişim göstermiş ve Türklerin çok eski tarihlerden beri 
büyük ölçüde göçebe bir toplum olmasına paralel olarak sözlü aktarım geleneğiyle varlığını 
sürdürmüştür. Yüzyıllarca Türklerin dünyanın çeşitli bölgelerine göçü ile meydana gelen kültürel 
etkileşimler sonucu Türk halk edebiyatı günümüzdeki zenginliğine kavuşmuştur. 

Her ne kadar Türk halk edebiyatı bazı dönem ve devirlere göre değişiklik gösterse de 
geleneğin genel özellikleri şöyle sıralanabilir: 1. Türk halk edebiyatı, ürünlerini hem 
nazım hem de nesir alanında vermiştir. 2. Nazım alanında meydana gelen türlerde ölçü 
olarak millî veznimiz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. 3. Nazım alanında birim olarak 
genellikle dörtlükler kullanılmıştır. 4. Yabancı dillerin etkisinde kalmayan bir 
edebiyattır. 5. Nazım ve nesirlerde verilen eserlerde kullanılan dil, açık, duru, sade bir 
Türkçedir. 6. Millî kültür unsurlarımızın, folklorumuzun, değerlerimizin, 
inançlarımızın bünyesinde teşekkül ettiği bir edebiyattır. 7. Milletimize ait kültür ve 
değerlerin günümüze aktarılmasında büyük bir rol oynamıştır. 8. Nazım alanında 
verilen türlerde güçlü bir kafiye geleneği oluşmuştur. 9. Gerek nazım gerek nesir 
olarak ortaya konan türlerde işlenen konular, halkın sorunları, kederleri, dertleri, 
yasları, üzüntüleri, sevinçleri, aşkları, savaşları, göçleri, felaketleri, ölümleri ve 
nasihatleridir. 10. Halk edebiyatında verilen ürünlerde halka hep ahlak kuralları, iyilik, 
yardımlaşma, birlik, dayanışma, ders verme, doğruluk, dürüstlük gibi mesajlar 
verilmeye çalışılmıştır. 11. Türk halk edebiyatının geçmişten günümüze kadar 
oluşturduğu güçlü bir sözlü geleneği vardır. Yazılı gelenek pek fazla gelişmemiştir. 
Bundan dolayı birçok tür anonim kalmıştır. 12. Türk halk edebiyatının günümüze 
kadar gelmesinde, unutulmamasında ve yaşanmasında müziğin büyük işlevi vardır 
(Gökahmetoğlu, 2010:30-31). 

Türk halk edebiyatının başlıca üç kolu vardır: 

1. Ortak (Anonim) halk edebiyatı: Mâni, türkü, bilmece, atasözü, halk hikâyesi, destan, masal, 
tekerleme, ninni...gibi yazarı belli olmayan türler.  

2. Âşık edebiyatı: Halk şairleri tarafından geliştirilen koşuk, koşma, divan, destan, semaî, 
kalenderî, varsağı, güzelleme, taşlama, yedekli, ağıt, koçaklama... gibi türler. 

3. Tekke (Tasavvuf) edebiyatı: Hikmet, ilahî, nefes, devriye, sathiye, deme... gibi dinsel konulu 
şiirler” (Köklügiller, 1974, s. 59). 

Anonim Halk Edebiyatı 
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Anonim halk edebiyatı; ilk söyleyicilerinin unutulup ağızdan ağıza kulaktan kulağa aktarılarak 
halka mal olmuş edebiyat ürünlerinin adıdır. Müzikle iç içe gelişimini devam ettiren Anonim halk 
edebiyatının en önemli özelliği sözlü oluşudur (Köprülü, 1981: 12). Anonim ürünler genellikle halk 
arasında yaygın olduğu için yabancı etkilerden uzaktır fakat bu ürünlerin dilden dile geçerken 
değişikliğe uğradığı bölgelere göre özellikler kazandığı görülmüştür (Artun, 2004:43). Anonim halk 
edebiyatı yaratıcılarının zamanla unutulduğu fakat sözlü kültürde anlatılıp okunup söylenmeye 
devam edilen geleneksel edebi ürünleri karşılar. Anonim halk edebiyatı manzum, mensur ve 
manzum-mensur karışık ürünler başlıkları altında incelenir (Çobanoğlu, 2009: 77). 

Tekke ve Tasavvufi Halk Edebiyatı 

Tarikat ve tekkelerdeki ortak amaca yönelik ortak, yaşayış, anlayış ve yorumlayışın dışa vurumu 
ortak bir edebi anlayışı ortaya çıkarmıştır. Zamanla bu edebi anlayışın tür ve şekil özellikleri 
gelenekselleşerek kalıplaşmıştır. Çoğu tekkelerin, tarikatların ayin ve törenlerinde okunma 
amacıyla oluşturulan bu türler “Tekke- Tasavvuf edebiyatı” ekolünü oluşturmuştur (Çobanoğlu, 
2009: 268). 

“Tasavvuf ya da tekke edebiyatı, halk edebiyatının “tasavvufî halk edebiyatı” ya da 
“tekke edebiyatı” denilen türü 12. yüzyılda Ahmet Yesevi ile başlamıştır. Ama 
Anadolu’nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre’dir. Anadolu da 19. yüzyıla 
değin çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü 
Alevî-Bektaşî ve Melamî-Hamzavî şairler oynamıştır. 

Tekke edebiyatı şairleri, yalın bir dille, hece ölçüsüyle ya da aruzun heceye yakın yalın 
kalıplarıyla şiirler yazmışlardır. Tekke şiirinin genel adı, özel bestelerle okunan ve 
tarikatlara göre değişik isimlerle anılan ilahilerdir. Bu nazım birimi genellikle dörtlük 
birimini kullanan nazım şekilleriyle yazılır. Ama gazel biçiminde ayrılmış ilahiler de 
vardır. Bu edebiyatın düz yazı biçimini ise evliya menkıbeleri, efsaneler, masallar, 
fıkralar ve tarikat büyüklerinin yaşamlarını konu alan eserler oluşturur” 
(Gökahmetoğlu, 2010:28.). 

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı 

“Âşık Edebiyatı; halkın konuştuğu dille oluşturulan, daha çok hece veznini kullanılan, saz çalarak 
diyar diyar dolaşıp çok defa âşık adı ile kalem şuarasından ve divan şairlerinden ayrılan şairlerin 
mahsullerinden oluşan bir edebiyattır” (Güzel ve Torun, 2003:232). “İslamiyet’ten önceki sözlü şiir 
tarzının devamı olan âşık edebiyatında görülen en önemli özellik sanatçıların şiirlerini sazla çalıp 
çağırmalarıdır. Bu yüzden bunlara “Saz şairleri” de denilir” (Güney, 1971: 253). “Âşık tarzı şiirinin 
nazım birimi dörtlüktür. Âşık tarzı edebiyat geleneğinde heceli mâni, koşma ve destan olmak üzere 
üç nazım şekli vardır. Âşık şiirinde konu sınırsızdır. Âşık tarafından herhangi bir nedenle 
şiirleştirilmeye değer bir konu ele alınabilir” (Çobanoğlu, 2009: 299). “Âşıklar düz konuşma 
biçiminde söylemekle şiir söylemeyi dilden söylemek ve telden söylemek deyimleriyle ayırırlar; 
bununla âşığın şiirini söylerken sözlere eşlik eden müzik aracının, sazın, âşığın şiirinden ayrılmaz 
bir öge olduğu anlatılmak istenir.” (Boratav, 1984: 22). “Âşık edebiyatı, halk edebiyatının “âşık” adı 
verilen sanatçılarının ürünlerinden oluşur. 16. yüzyılın başlarında ortaya çıkan “âşık edebiyatı” 
geleneğinde söz ve müzik birbirini tamamlayan iki unsurdur. Günümüzde varlıklarını sürdüren 
âşıklar, bir yandan eski destan geleneğini yansıtırken bir yandan da doğaçlama şiirleri söyler, başka 
sanatçıların ürünlerini yayar, çeşitli törenlerde bir eğlence unsuru olarak yer alırlar. Âşık şiirinin 
nazım birimi de dörtlük olmakla birlikte bazı eserlerde farklı nazım birimleri kullanılmıştır” 
(Gökahmetoğlu, 2010:28-29). 

 1.2. Türk Halk Müziği 

Türk halk müziği incelendiğinde söz unsurlarının oldukça önemli bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Türk halk müziği içerisinde önemli bir role sahip olan ozanların ve aşıkların ilk 
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planda sözlerinin olması ve çalgılarını büyük ölçüde sözlerini desteklemek için kullanmaları bu 
durumu kanıtlar niteliktedir. Tuna’ya göre (2001) “Âşıklar halk şiiri ve müziğimizin önemli 
temsilcileridir. 15. yüzyıldan itibaren Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Ayak disiplinleri, âşık makamları, 
hikâye anlatma, divan şiirinin dil ve türlerine yaklaşma, muamma gibi kurallar görürüz. Âşıkların 
bir kısmı ümmidir. Söylediklerinin pek çoğu dini ve ahlakidir. Çoğu aynı töre gelenekten çıktığı için 
benzeyen yanları vardır. Birçoğu şiirlerini sazla çalıp söylerler. Başka şairlerin şiirlerini de söylerler. 
Âşık ile sazını birbirinden ayıramayız. Âşık sazına gözü gibi bakar. Saz halk şiirinde o kadar önemli 
bir semboldür ki, diğer zümre şairleri ile bunları ayırt etmek için, birincilere kalem şairi, ikincilere 
saz şairleri denmiştir” (s. 66). Saz şairlerinin Türk halk müziğinin temelini oluşturan başlıca kişiler 
olduğunu söylemek mümkündür. Zamanla derin ve zengin bir geleneğe dönüşen ozanlık ve aşıklık 
geleneğinde Türk halk müziğinin büyük ölçüde sözlü kültürün etrafında şekillendiği 
görülmektedir.  

“Halk Müziği, halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, halk içinde her zaman var olan halk 
sanatçıları tarafından yakılmış, bestelenmiş, değişimler ve yoğrulmalarla dilden dile, telden tele, 
kulaktan kulağa yayılarak geçmişten günümüze ulaşmış geleneksel müziktir” (Büyükyıldız, 2009: 
89). Türk halk müziği incelendiğinde “uzun havalar” ve “kırık havalar” olarak 2 farklı biçim 
karşımıza çıkmaktadır. 

Uzun Havalar 

Ölçü ve düzüm bakımından serbest olduğu halde, belli bir dizisi ve bu dizi içinde belli bir seyri 
bulunan serbest ağızla söylenen halk ezgisi olarak tanımlanabilir (Özbek, 1998: 194). Haşhaş’ın 
(2022) tespit etmiş olduğu uzun hava türleri şunlardır: Bozlaklar, Emlek ağzı uzun havaları, 
Çamşıhı ağzı uzun havaları, gurbet havaları, Çukurova bozlakları, baraklar, gazeller, hoyratlar, 
divanlar, Arguvan havaları, maya uzun havalar, yol/yayla havaları, Efilo havaları. 

Kırık Havalar 

Kısaca tanımlanacak olursa, kırık havalar; belli bir ölçüsü ve ritmi olan türkülerdir. 

Oyunlu kırık havalar: “halay, bar, zeybek, semah (samah), hora, karşılama, mengi, bengi, kasap 
havaları, güvende, kaşık havaları, horon, teke havaları” olmak üzere 13 çeşittir (Pelikoğlu, 2007: 
27).  

Oyunsuz kırık havalar: “ağıt, divan, tatyan, nefes, ilahi, güzelleme, yiğitleme, karşılıklı türküler, 
destan, kına türküleri, iş (meslek) türküleri, sohbet türküleri, kahramanlık (serhat) türküleri, ninni, 
varsağı”dır (Pelikoğlu, 2007: 27).  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu 
var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2018:109). 
Kaynak taraması ve konuya yönelik durumun tespiti aşaması betimsel bir yaklaşım ile ele 
alınmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Türk halk müziğinde öteden beri kulaktan kulağa söylenen türküler 20. Yüzyılın başından 
itibaren hızla kayıt altına alınmaya başlamıştır. Kayıt altına alınan eserlerde sadece ezgiler değil 
aynı zamanda söz unsurları da derlenmiştir. Yapılan derlemelerin halk arasındaki kişilerin 
hafızalarından beslenerek yürütüldüğü bilinmektedir. Kayıt altına alınan türkülerin çoğu 
günümüzde TRT THM Repertuvarında mevcuttur. TRT THM Repertuvarında yaklaşık 6400 adet 
sözlü eser tespit edilmiştir. Bu sözlü eserler incelendiğinde, eserlerin söz içeriklerinin kime ait 
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olduğu bazı eserlerde belliyken bazı eserlerde de belli olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmada 
TRT THM Repertuvarındaki eserlerin sözlerinin kime ait olduğu bilinen şairlerin ayrıca 
bestelenmemiş şiirleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemelerde aynı kişiye ait şiirlerin 
ezgilendirilmiş olanlarının yaygın olduğu, ezgilendirilmemiş olanlarının ise yaygın olmadığı 
kolaylıkla görülebilmektedir. Örneğin; Karacaoğlan’a ait iki farklı şiir aşağıda gösterilmektedir.  

Go nu l gurbet ele varma, 
Ya gelinir ya gelinmez. 
Her gu zele go nu l verme, 
Ya sevilir ya sevilmez. 

                      Karacaog lan 

 

Uçup uçup dağ salından gelirsin 
Gelişin nereden yalınız ördek 
Ben bilirim bizim ilden gelirsin 
Söylesin bir kelam diliniz ördek 

                                 Karacaoğlan 

Yukarıda Karacaoğlan’a ait iki farklı şiirin ilk kıtası görülmektedir. İlk şiir incelendiğinde bu şiirin 
ezgilendirilerek türkü formunda halk arasında yaygın bir şekilde çalınıp söylendiği görülmektedir. 
Ayrıca TV ve radyo programlarında, konser vb. etkinliklerde de “Gönül gurbet ele varma”1 
türküsüne sıklıkla rastlanmaktadır. Buna karşın “Uçup uçup dağ salından gelirsin” dizeleriyle 
başlayan şiir incelendiğinde bu şiirin herhangi bir bestelenmiş şekliyle karşılaşılmamıştır. Aynı 
zamanda bu şiire TV ve radyo programlarında, konser vb. etkinliklerde “Gönül gurbet ele varma” 
türküsü kadar yer verilmediği görülmüştür. Dolayısıyla şiirlerin bestelenerek bir ezgiyle 
bütünleşmesinin o şiirlerin hem akıllarda daha kolay yer ettiğini hem de popülerliğini artırdığını 
bunun sonucu olarak sözlü aktarım ile ezgilendirilmiş şiirlerin geleceğe daha kolay taşındığını 
söylemek mümkündür. Bestelenmemiş şiirlerin ise akıllarda daha az yer ettiğini ve sözlü aktarımla 
geleceğe taşınmasında daha problemli olduğunu dolayısıyla bestelenmiş şiirlere nazaran 
popülerliğinin oldukça az olduğunu söylemek mümkündür.  

Bir başka örnek olarak Yunus Emre’ye ait iki farklı şiir aşağıda gösterilmektedir. 

Ben yürürem yane, yane, aşk boyadı beni kane, 
Ne akilem, ne divane, gel gör beni, aşk neyledi 
Gel gör beni beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi 

                                                             Yunus Emre 

Can olgil can içinde, kalma güman içinde, 
İstediğin bulasın yakın zaman içinde. 

                                                   Yunus Emre 

Yukarıda Yunus Emre’ye ait iki farklı şiirin ilk kıtası görülmektedir. İlk şiir incelendiğinde bu 
şiirin ezgilendirilerek ilahi türünde halk arasında yaygın bir şekilde çalınıp söylendiği 
görülmektedir. Ayrıca TV ve radyo programlarında, konser vb. etkinliklerde de “Ben yürürem yane, 
yane, aşk boyadı beni kane”2 ilahisine sıklıkla rastlanmaktadır. Buna karşın “Can olgil can içinde, 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=ktXu5KZdmJE ,  https://www.youtube.com/watch?v=7uZT1Yrv_xc 
, https://www.youtube.com/watch?v=ApHsFl2IV3Q , https://www.youtube.com/watch?v=aB_g8z5nbBM 
, https://www.youtube.com/watch?v=gR6YPGjXXuw , https://www.youtube.com/watch?v=J89jKVHQHio  
2 https://www.youtube.com/watch?v=E3a5j3SDumQ , https://www.youtube.com/watch?v=ICZogT57u6s 
, https://www.youtube.com/watch?v=H0JI_zfR65w , https://www.youtube.com/watch?v=Z2ut2j3rgdM , 
https://www.youtube.com/watch?v=p2RQIV7z3BM , https://www.youtube.com/watch?v=rDOONoCAtfo  

https://www.youtube.com/watch?v=ktXu5KZdmJE
https://www.youtube.com/watch?v=7uZT1Yrv_xc
https://www.youtube.com/watch?v=ApHsFl2IV3Q
https://www.youtube.com/watch?v=aB_g8z5nbBM
https://www.youtube.com/watch?v=gR6YPGjXXuw
https://www.youtube.com/watch?v=J89jKVHQHio
https://www.youtube.com/watch?v=E3a5j3SDumQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICZogT57u6s
https://www.youtube.com/watch?v=H0JI_zfR65w
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ut2j3rgdM
https://www.youtube.com/watch?v=p2RQIV7z3BM
https://www.youtube.com/watch?v=rDOONoCAtfo
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kalma güman içinde” dizeleriyle başlayan şiir incelendiğinde bu şiirin herhangi bir bestelenmiş 
şekliyle karşılaşılmamıştır. Aynı zamanda bu şiire TV ve radyo programlarında, konser vb. 
etkinliklerde “Ben yürürem yane, yane, aşk boyadı beni kane” ilahisi kadar yer verilmediği 
görülmüştür. Dolayısıyla şiirlerin bestelenerek bir ezgiyle bütünleşmesinin o şiirlerin hem akıllarda 
daha kolay yer ettiğini hem de popülerliğini artırdığını bunun sonucu olarak sözlü aktarım ile 
ezgilendirilmiş şiirlerin geleceğe daha kolay taşındığını söylemek mümkündür. Bestelenmemiş 
şiirlerin ise akıllarda daha az yer ettiğini ve sözlü aktarımla geleceğe taşınmasında daha problemli 
olduğunu dolayısıyla bestelenmiş şiirlere nazaran popülerliğinin oldukça az olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Yine bir başka örnek olarak Aşık Sümmani’ye ait iki farklı şiir aşağıda gösterilmektedir. 

Ervah-ı ezelde levh-i kâlemde 
Bu benim bahtımı kara yazmışlar 
Bilirim güldürmez devr-i âlemde 
Bir günümü yüzbin zara yazmışlar  

                                   Aşık Sümmani 

Ustam bana iki üç harf okuttu 
Merak elif efkâr elif zâr elif 
Bu elifnen kimler have yetişti 
Sahip elif üstâd elif âr elif 

                                      Aşık Sümmani 

Yukarıda Aşık Sümmani’ye ait iki farklı şiirin ilk kıtası görülmektedir. İlk şiir incelendiğinde bu 
şiirin ezgilendirilerek türkü formunda halk arasında yaygın bir şekilde çalınıp söylendiği 
görülmektedir. Ayrıca TV ve radyo programlarında, konser vb. etkinliklerde de “Ervah-ı ezelde 
levh-i kâlemde”1 türküsüne sıklıkla rastlanmaktadır. Buna karşın “Ustam bana iki üç harf okuttu” 
dizeleriyle başlayan şiir incelendiğinde bu şiirin herhangi bir bestelenmiş şekliyle 
karşılaşılmamıştır. Aynı zamanda bu şiire TV ve radyo programlarında, konser vb. etkinliklerde 
“Ervah-ı ezelde levh-i kâlemde” türküsü kadar yer verilmediği görülmüştür. Dolayısıyla şiirlerin 
bestelenerek bir ezgiyle bütünleşmesinin o şiirlerin hem akıllarda daha kolay yer ettiğini hem de 
popülerliğini artırdığını bunun sonucu olarak sözlü aktarım ile ezgilendirilmiş şiirlerin geleceğe 
daha kolay taşındığını söylemek mümkündür. Bestelenmemiş şiirlerin ise akıllarda daha az yer 
ettiğini ve sözlü aktarımla geleceğe taşınmasında daha problemli olduğunu dolayısıyla bestelenmiş 
şiirlere nazaran popülerliğinin oldukça az olduğunu söylemek mümkündür. 

4. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada Türk halk müziğinin Türk halk şiirleri üzerindeki etkisinin ne olduğu 
araştırılmıştır. Bu doğrultuda Türk halk müziği bünyesinde ezgili okunan şiirler ile herhangi bir 
ezgisi olmayan şiirlerin güncel durumu karşılaştırılmıştır. Halka ait edebi ürünlerin bir kısmının 
yazılı bir kısmının ise sözlü bir şekilde geçmişten günümüze aktarıldığı bilinmektedir. Ancak bu 
ürünlerin sözlü bir şekilde aktarılmış olanlarının müzik eşliğinde akılda daha kalıcı olduğu 
görülmüştür. TRT Türk halk müziği repertuvarında kayıt altına alınmış yaklaşık 6400 adet sözlü 
eser (kırık hava-uzun hava) bulunmaktadır. Bu eserlerin sözleri aynı zamanda Türk halk 
edebiyatının da içeriğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla halka ait bu edebi eserlerin müzikle eşleşerek 
akıllarda daha kalıcı bir şekilde muhafaza edildiğini söylemek mümkündür.   

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=KN4SifqYI9w , https://www.youtube.com/watch?v=0UzRW-
TvXVU , https://www.youtube.com/watch?v=r88pAOoSul8 , https://www.youtube.com/watch?v=-
s8jAoCc6DQ , https://www.youtube.com/watch?v=b-T7v1lG-UM , 
https://www.youtube.com/watch?v=e_l7LkVMAlc  
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Yapılan araştırmada müziğin birçok alanda etkili olduğu görülmüştür. Müziğin sadece 
insanların duygu aktarımında değil duyguların pekiştirilmesi, söz öbeklerinin en az tahribatla 
korunması ve kolaylıkla ezberlenmesinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda 
Türk halk edebiyatı ile Türk halk müziğinin birbiriyle yakından ilişkili olduğu, Türk halk müziğinin 
Türk halk edebiyatının korunmasında ve aktarılmasında çok önemli bir paya sahip olduğu, Türk 
halk müziğinin Türk halk edebiyatı ürünlerini yaygınlaştırıp popülerleştirdiği, Türk halk müziğinin 
sevilerek yaygın bir şekilde icra edilmesi/dinlenmesi sonucunda Türk halk edebiyatı ürünlerinin 
hafızalara kazındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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The Effects of Stress and Resilience on Academic Achievement Considering 

the Coronavirus Pandemic 
 

Kiriaki KANAKIDI1 

Abstract 
To consider the aspects that relate to academic grades is important for enhancing the 

performance of university students. Research suggests that an individual’s resilience and their 
perception of stress have a relationship with academic outcome and that these three variables 
have a relationship with each other. The current research explores the nature of these 
relationships. According to the literature such kind of research has never been conducted in 
Central Asia. 

In this study I investigated the relationship among wellbeing and academic performance in 
light of the COVID-19 “pandemic” academic year taking into account mandatory online studies 
during the first semester of 2020.  

A sample of 98 first year university students completed an internet-based questionnaire, 
which measured the participants’ resilience and perceived stress in the first and second 
semesters based on Wagnil and Young’s Resilience Scale and Perceived Stress Scale (1993). The 
results of those students’ academic performance were obtained via Student Record System (SRS) 
of the university based on the written consent forms signed by the participants. 

The obtained results showed that the levels of stress positively correlated with the fact of 
mandatory online education and showed no significant correlation with academic outcome. 
Furthermore, the correlation between resilience and academic achievement proved to be 
significant. Additionally, resilience was associated with higher academic achievement. 

Implications of these results are discussed and further research in the area of stress and 
resilience in relation to academic achievement of university students in light of emergency online 
education is proposed. 

Keywords: emergency online education, academic achievement and online education, stress 
and academic performance, academic achievement in light of “pandemic” year, student wellbeing 

Introduction  

In January 2020 the World Health Organization announced a highly infectious illness named 
COVID-19 a worldwide public health emergency (Cucinotta and Vanelli, 2020). Due to the disease’ 
high-spread most countries in the world implemented lockdowns and that consequently brought 
closure of educational places in over 150 countries, which influenced the educational process of 
approximately one billion learners (Sahu, 2020). In Uzbekistan strict quarantine measures were 
imposed in March 2020 (Reuters, 2020). That lockdown brought to unexpected circumstances in 
the academic sphere for students and educators in regard to receiving and providing educational 
services.  

Having experiencing emergency teaching during quarantine period back to 2020-2021 
Academic Year (AY), and observing both students and teachers’ adaptation to new, emergency 
situation has inspired my interest in researching the relationship between students’ perceived 
stress and academic achievements at Westminster International University in Tashkent (WIUT), 
where I deliver seminars to year one students. The study attempted to investigate the effect of 
online learning on WIUT students’ grades, taking into account the level of perceived stress during 
the online and offline educational processes. The participants of the research were year one 
students of WIUT as they experienced both educational modes, offline and emergency online ones. 
A consideration of the aspects that relate to academic grades is important for enhancing the 
performance of university students. Various research studies suggest that an individual’s 

                                                             
1 Westminster International University in Tashkent (WIUT), kkanakidi@wiut.uz 
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resilience and their stress perception have a relationship with academic outcome and that these 
three variables have a relationship with each other (Singleton, 2014; Walker, 2011). Stress 
perception can be subjective and objective, the proposed research is going to deploy Cohen’s 
Perceived Stress Scale (1988), which is based on subjective self-measurements. According to 
Fawaz, who studied depression anxiety, and stress among 520 Lebanese university students 
during COVID-19 quarantine “university students are characteristically susceptible to developing 
stress disorder and depression and the possibilities of such implications are expected to grow in 
the times of COVID‐19 quarantine due to the psychological challenges that they are faced with every 
day” (2020, no page). There has been a number of attempts to study the relationship between 
stress, resilience, wellbeing and academic achievements most of which concluded a strong 
correlation between these variables (Friederike, 2017; Rodriguez, Ramos, Inge, 2018). But there 
are a few studies that reflected the relationship between stress and academic achievements during 
the “Pandemic” school year (Tus, 2021; Mahapatra and Sharma, 2020). In the context of WIUT, 
there was no research in the area of stress and resilience in relation to academic achievement of 
students in light of emergency online education. Thus, the investigation on the effects of stress 
and resilience on WIUT students’ academic achievements considering the emergency shift 
to online studies due to the Coronavirus pandemic was initiated.  

Many believe that a student’s IQ will determine their academic performance. However,  
academic achievement is a complex variable, and many factors can influence it (Sarwar et al. 
2010, p20). There are various studies attempting to research the correlation between stress, 
resilience and academic achievements where main conclusion was drawn showing a vivid 
relationship between the variables (Friederike, 2017; Rodriguez, Ramos, Inge, 2018).  However, the 
pandemic has changed the life of almost every person and influenced their subjective well-being at 
some point (Zacher and Rudolph, 2021). The Coronavirus pandemic has especially affected 
students in tertiary education. In an Australian study with a sample of 787 university students 
86.8% of students reported that the pandemic has significantly impacted their studies, 65.3% 
reported low or very low well-being (Dodd et al., 2021). In the past 20 years there has been done 
considerable research concerning online learning in higher educational institutions, where full 
Bachelor and Masters’ programs are delivered. According to Adams (2019) who studied readiness 
of Thai college students to e-learning “students who are enrolled in full instruction based programs 
and are not familiar with such experience were faced with a system shock” (no page). His 
quantitative research concluded that online education produces higher levels of perceived stress 
and reduces academic achievements. In my opinion, in the case where learners were put under the 
emergency situation and urgently needed to shift from offline to online schooling stress and 
resilience effect on academic performance could have a higher impact.  

Based on the previous research on relationship between perceived stress and academic grades 
(Shalaby and Samah, 2015; Ocaña-Moral et al. 2021) the first hypothesis was that there might be a 
negative correlation between perceived stress and academic performance. The second hypothesis 
was that resilience correlates negatively with academic performance. The third hypothesis was that 
there might be a significant negative correlation between resilience and perceived stress. The 
fourth hypothesis was whether perceived stress and resilience were better predictors of academic 
achievement in combination, rather than individually. 

Measured Variables: 

 Relationship of perceived stress on academic achievements 

 Online education on perceived stress level 

 Online education on academic achievements  

 Resilience on perceived stress level 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374021000790#bib0030
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a. Perceived Stress  

According to Sanders and Lushington, stress has been defined as a “strain that accompanies a 
demand perceived to be either challenging (positive) or threatening (negative) and, depending on 
the appraisal, either adaptive or debilitating” (2002, p75). Cohen defines psychological stress as the 
extent to which persons perceive (appraise) that their demands exceed their ability to cope (Cohen, 
1988). 

 Akgun and Ciarrochi (2003) indicate that there is a high possibility of learners’ being 
academically stressed which influences their performance skills, and physical and mental 
wellbeing. Previous literature provides the connection between personal perception of stress and 
academic achievements. It was found by Inam et al. (2011) that there is a relationship between 
severe perceptions of stress and academic performance. There are several findings on perceived 
stress and its interrelation with students’ academic results.  Sandler (2001), Talib and Zia-ur-
Rehman (2012), Gabre and Kumar (2012) demonstrate correlation between stress and academic 
performance as highly negative (cited in Solomon, 2013, p4). In contrast to the found correlation, 
there was no association found between perceived stress and academic achievements among 
university students (Sanders et al. 2002; Womble, 2003).  

b. Resilience 

Wagnild (2009) defines resilience as the ability to deal with change or adversity, effectively, or 
even as a positive feature of personality, which promotes individual adaptation. Resilience 
comprises of 5 essential characteristics of meaningful life (purpose), perseverance, self-reliance, 
equanimity, and existential aloneness. Well-being – a state of happiness and contentment, with low 
levels of distress or good quality of life (APA Dictionary of Psychology). 

c. Academic Performance  

As Martinez indicates academic performance is “the product given by the students and it is 
usually expressed through school grades” (2007, p34). According to Pizarro (1985) academic 
performance could be a measurement of the characteristic and perceptive skills that perform in a 
proposed way during or after the educational process (1985).  

Research Methodology 

A quantitative cross sectional research design was employed, WUIT undergraduate students of 
level 4 were surveyed regarding their perceived stress and resilience using self-report 
questionnaire in Google forms. Students were requested to provide their GPA for the 1st and 2nd 
semesters of 2020-2021 academic year. The data was analyzed using SPSS software.  

This study was guided by the following research questions:  

Is there a relationship between resilience and academic achievement? 

 Is there a relationship between perceived stress and academic achievement?  

To what extend is stress level affected by emergency online education? 

To measure perceived stress a self-report questionnaire Perceived Stress Scale (PSS) designed 
by a professor of psychology Sheldon Cohen  (Cohen and Williamson, 1988) will be used.  It is the 
most widely used instrument in the world for assessing perceived stress.  As a global stress 
measure, the PSS items are general in nature rather than event-specific, and measure the extent to 
which individuals appraise their lives to be “unpredictable, uncontrollable, and overloading” 
(Cohen et al., 1983, p387). This 5 item Likert scale was developed for use with adults aged 18+. PSS-
10 has 10 items including 4 reverse items, maximum score is 40, minimum is 14. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261792/#R10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261792/#R9
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The psychometric properties of the PSS-10 are originally evaluated in a large national sample of 
2,387 American adults. Cohen and Williamson (1988) reported that scores on the PSS-10 
demonstrated adequate internal consistency reliability (α = .78); moderate concurrent criterion 
validity with the amount of stress experienced during an average week (r = .39, p < .001) and the 
frequency of stressful life events within the past year (r = .32, p < .001); and adequate convergent 
validity as evidenced by expected negative associations with perceived health status (r = −.22, p < 
.001) and positive associations with psychosomatic symptoms (rs = .28 to .34, p < .001) and health 
service utilization (r = .22, p < .001).  

Lee (2012) analyzed 12 studies that had used the PSS-10 and evaluated the Cronbach’s alpha at 
>.70. This suggests that the PSS-10 has very good reliability. Cohen and Williamson (1988) also 
found the PSS-10 to have good construct validity stating that ‘PSS scores were moderately 
related to responses on other measures of appraised stress, as well as to measures of potential 
sources of stress as assessed by event frequency’ (Cohen and Williamson, 1988 p55). It has also 
been found that the predicative validity of the PSS-10 is good (Allen, 2012). 

The second page of the questionnaire consisted of the Resilience scale by Wagnild (1993) 
chosen for the study as the first resilience assessment as well as the most popular with researchers. 
According to the review by Wagnild (2009) Cronbach’s alpha coefficients ranged from .72 to .94 
supporting the internal consistency reliability of the Resilience Scale. 

The scale measures the capacity to withstand life stressors, and to thrive and make meaning 
from challenges. It consists of a total of 25 items 17-item "Personal Competence" subscale and an 
8-item "Acceptance of Self and Life" subscale. There is a 7-point Likert type scale with answers 
varying from strongly disagree to strongly agree.   For example, “I do not dwell on things that I can’t 
do anything about” 1 is strongly disagree while 7 would be strongly agree.  

The next page of the questionnaire was asking questions about the individual’s academic 
achievements. Three questions were composed by the researcher asking the participants’ most 
recent multiple choice test (MCT) mark and their most recent piece of coursework mark; the 
individual then wrote their response in the space provided. The participant is going to be also asked 
what mark they most commonly achieve and is going to be asked to tick either between 40 and 50 
(responses coded as the number one), between 50 and 60 (responses coded as the number two), 
between 60  and 70 (responses coded as the number three) and 70 and above (responses coded as 
the number four). Academic achievement was scored by looking at the participant’s response. 

When the data was collected it was downloaded into SPSS software. Some items were reversed 
and some were coded (see method) in order to make the data easier to analyze.  

Ethics Consideration  

To ensure ethics consideration kept ethical guideline and there was not anything contentious 
about the research project or the questions which were asked in the questionnaire. All the potential 
participants were provided with an electronic consent form prior to participating in the survey. It 
was sent to WIUT year one students via the email, by typing their name and date on the consent 
form participants will perform their agreement in taking part in the survey. The participation in the 
survey was volunteer based, and they could withdraw at any time.  Participants were entitled to 
ask questions and to receive an explanation. Participants were not asked to provide their names; 
thus, the anonymity was ensured.  

Literature Review  

With the eruption of digital technologies some decades ago, the traditional nature of educational 
processes changed (Ahern and Repman, 1994). One of the effects was the emergence of what 
Harasim (2000) called online education, defined as a new learning domain which enables new 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261792/#R10
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forms of interaction. The author distinguishes five idiosyncratic attributes of online education: “(1) 
many-to-many (group communication); (2) any place (place-independence); (3) any time 
(asynchronicity, time-independence); (4) text-based (enhanced by multiple media); and (5) 
computer-mediated messaging” (p49). The idea that online learning was a new learning domain is 
crucial. It means that online learning is not a modality of distance learning. Factors influencing 
student satisfaction and perceived learning based on online education is not the same as distance 
education, although it “shares some of the same attributes like any place, any time, and largely text 
based” (Harasim, 2000, p50).  

However, neither online education nor distance one was well developed before the emergency 
online classes were imposed in Uzbekistan. And most of the learners were emerged into the new 
academic environment due to the pandemic situation and quarantine measure which took place in 
March 2020 (Reutures, 2020).  

The present study explored the relationship between perceived stress, resilience, and academic 
achievement among level 4 WIUT students during online and offline studies in 2020-2021AY. 
Previous literature research encouraged the upcoming study to clarify the relationship between 
perceived stress and academic achievement. There are many researchers who found a negative 
correlation between perceived stress and academic achievement (Gabre and Kumar, 2012; Inam 
et al. 2011, Sandler, 2001; Talib and Zia-ur-Rehman, 2012).  

Based on found literature it is hypothesized that increased levels of perceived stress would be 
associated with studies online and in turn be associated with decreased academic achievement 
(Rafidah, et al. 2009).  

The second hypothesis is that resilience correlates negatively with academic performance and 
the third hypothesis proposing a significant negative correlation between resilience and perceived 
stress could be supported by Solomon (2013). In the study where 162 university students took part 
was found that “resilience and perceived stress have a negative correlation with each other” (p21). 
That is why when students were highly resilient, their perception of stress was low, and when their 
perception of stress was high, their resilience was low. And it shows a possibility of the influence of 
perceived stress and resilience on each other, and on their academic results.  

However, there is contradicting view point based on the research which shows a positive 
correlation between resilience and academic achievement. Research findings demonstrated that 
academic resilience can be described as an active procedure through which academically 
prosperous learners are able to cope with problematic cases (Morales and Trotman, 2004). Thus, 
academic resilience is minded as both a motivation for succeeding academically, and a supplier of 
realistic techniques to overcome tension and stress that might take place in the HE (Cassidy, 2016). 

The present research proposal is also aimed to determine whether perceived stress and 
resilience will be better predictors of academic achievement in combination, rather than 
individually.  As Salomon investigated, learners perceived stress and their resilience combined 
together became a stronger predictor rather than these variables are used separately (2013). On 
the other hand, Connor-Davidson Resilience Scale, indicated outcomes that none of the predictors 
are helpful in anticipating academic outcomes, neither individually nor in combination (2003). 
Hypothesis four had scarcely been explored in previous literature and therefore I find it 
appropriate to investigate this relationship.  

Limitations and Benefits 

The proposed research had a few limitations that hindered research results.  

1. Low number of participants. As the survey was taken online, and it was hard to motivate 
students to take part in the survey.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.823537/full#B62
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.823537/full#B6
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2. Insufficient level of English proficiency. The questionnaire was compiled in English and 
contains specific psychological terminology, and most participants were not native 
English speakers. 

Conclusion 

The research outcomes are beneficial due to its future practical input. The results might be able 
to:   

1. Provide evidence-based connection between perceived stress and academic 
performance or resilience and academic performance, which in turn can assist in 
improving some strategies for learners to either decrease students perceived stress or 
enhance growth of their resilience that might guide them to better academic 
performance.  

2. To prepare academic interventions that would decrease perceived stress and increase 
resilience, leading to higher academic performance among students if necessary.  
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Alfred Adler Hakkinda Bazi İslami Dergilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: 

Bir Durum Tespiti 
 

Beyazıt Yaşar SEYHAN1 
Özet 
Zengin bir ailenin ikinci evladı olarak 1870’te dünyaya gelen Alfred Adler, sadece hayat 

hikayesi ile değil aynı zaman da psikolojideki görüşleri ile dikkate gelmiştir. Psikanaliz ekolünü 
ilk defa sosyal psikolojik bir alana doğru çeken ilk kişi Adler kabul edilir. Bunun için ekolüne 
“bireysel psikoloji” adı verilmiştir. Kendi ekolünün görüşleri elbette dünyanın dikkatini çektiği 
gibi Türkiye’deki birtakım İslami kökenli dergilerin de gözünden kaçmamıştır. “Bu İslami dergiler 
Adler’in hangi görüşlerini ne şekilde ele almıştır?” Sorusu bu sunumun ana problemini 
oluşturmaktadır. Araştırabildiğimiz kadarı ile Adler’in Freud karşıtı olarak “cinsellik” görüşü, 
“aşağılık kompleksi”, “doğum sırası” vb. gibi görüşleri İslami dergilerin kendi fikir dünyaları için 
kullandıkları argümanlardır. Elbette İslami dergilerin bu görüşleri kullanma nedenleri kendi fikir 
dünyalarını okuyucusu için çeşitlendirmek ve ispatını göstermek iken bilimsel bir kuram ya da 
gelişim sağlamak değildir. İslami dergilerin bu tavırlarını göstermek bu sunumun en önemli 
amacını oluşturmakta olup belli sonuçlara gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alfred Adler ve Görüşleri, Psikanaliz, Bireysel Psikoloji, İslami Dergiler.  

 

An Assessment Of Some Islamic Journal’s Opinions About Alfred Adler: 
A Fact Data 

Absract 
Alfred Adler, who was born in 1870 as the second son of a wealthy family, has come to the fore 

not  only with his life story, but also with his views in psychology. Adler is considered to be the 
first person to pull the psychoanalytic school towards a social  psychological field fort he first time. 
For this reason, his school is called “individual psychology”. The views of hs own school, of course, 
caught the attention of the World and did not go unnoticed by some Islamic-based journals in 
Turkey “Which views of Adler did these Islamic Journals deal with and how?” This question 
constitutes the main problem of this presentation. As far as  we can research, Adler’s ant-Freudian 
view of “sexualty”, inferiority complex”, “birth order” etc. These are the arguments that Islamic 
journals use for their own world of iadeas. Of course, the reason why Islamic journals use these 
views is to diversify their own world of ideas for their readers and to show the proof, not to proof 
a scientific theory or development. Showing these attitudes of Islamic journals is the most 
important aim of this presentation and certain results have been reached. 

Keyword: Alfred Adler and His Views, Psychoanalysis, Indvidual Psychology, Islamic Journals. 

GİRİŞ 

Psikanaliz ekolü insanları katı bir biyolojik varlık olmak üzere değerlendirirken dünyada ve 
özellikle Amerika’da insanların sosyal bir varlık olarak araştırılması gerektiği görüşü de yayılmaya 
başlamıştı (Schultz ve Schultz, 2007: 651-652). İşte Adler’i Psikanaliz ekolü içinde değerli kılan ve 
onun bireysel psikoloji akımının dünyada olumlu tepkiler almasına yol açan durum buydu. Alfred 
Adler ile Karen Horney psikanaliz ekolü içinde Freud’un görüşlerine karşı çıkarak insanı sosyal bir 
varlık olarak kabul eden iki bilim insanıydı. Özellikle Adler, 1911’de Freud ile ilişkilerini bitirdikten 
sonra psikanalizin sosyal psikolojik dalının çoğunlukla ilk yandaşı olarak görülür (Schultz ve 
Schultz, 2007: 652).  

                                                             
1 Dr. Öğt. Üyesi, OKÜ İlahiyat Fakültesi Din psikolojisi, ORCID ID: 0000-0001-7404-3976, 
beyazit.seyhan1@gmail.com 
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Bu sunumda, Adler’in görüşleri Türkiye’de yayınlanmış bazı İslami dergilerde nasıl ele alındığı 
ve hangi amaçlarla kullanıldığı, Adler’e karşı olumlu veya olumsuz bir algının oluşturulup 
oluşturulmadığı vb. gibi konuları araştırılacaktır. İlk olarak Adler’in hayatı ve kariyeri hakkında kısa 
bir bilgi verilecek olup ilerleyen sayfalarda da bu konularda çeşitli bilgiler sunulacaktır.  

Alfred Adler’in Hayatı ve Kariyeri 

Zengin bir ailenin ikinci evladı olarak Viyana’da 7 Şubat 1870’te dünyaya gelen Adler, Jung ve 
Freud gibi mutsuz ve sıkıntılı bir çocukluk dönemi yaşandığını görmekteyiz. Ailesinin ikinci erkek 
çocuğu olan Adler, çocukluk dönemindeki ölümcül kazalar ile geçirdiği raşitizm, zatürre gibi ağır 
hastalıklar yüzünden çelimsiz ve güçsüz bir bünyeye sahip olmasına rağmen abisi ile olan rekabeti 
ile bilinir. Abisine olan kıskançlık, annesi tarafından reddedilme korkusu ve ilgisizlik, okulda 
başarısızlıktan kaynaklanan aşağılanma duygusu ile başarısızlık korkusu psikoloji kariyerinde ileri 
süreceği fikirlerden olan “üstünlük çabası” görüşünün temelini oluşturmuştu (İnanç ve Yerlikaya, 
2010: 40 vd.). 

Okul hayatında Adler, bazı başarısızlıklardan dolayı öğretmenlerin okuldan alınması tavsiyesine 
uymayan babasının yüzünü kara çıkarmamış ve sınıf birinciliğine kadar yükselmişti. Viyana’da tıp 
fakültesini kazanıp ilk önce göz daha sonra iç hastalıklarda ihtisas yaptı. En son olarak da 
psikiyatriye geçerek uzmanlaştı. 1902 sonbaharında Adler Freud tarafından evine davet edilerek 
psikiyatri sohbetlerine katılmış ve 1910 yılında da psikanaliz derneğinin başkanlığına getirilmişti. 
Freud ile yakinen tanışmasına rağmen ikili arasında sıcak rüzgarlar esmezdi. Nihayetinde Adler’in 
görüşleri Freud’un görüşleri ile karşılaştırılması için psikanaliz derneğinde tartışmaya açıldı ve 
Freud ile Adler’in aynı görüşleri savunmadıklarına karar verildi. Bunun üzerine Adler psikanaliz 
derneğinin başkanlığından istifa ederek “Özgür Psikanaliz Derneğini” kendi gibi Freud’dan ayrılan 
9 kişiyle birlikte kurdu. Kurduğu derneğin adı daha sonra “Bireysel Psikoloji” adını alacaktı ve Adler 
özgürlüğüne kavuşunca oldukça verimli çalışmalar yapmaya başladı. 28 Mayıs 1937’de İskoçya’nın 
Aberdeen kentinde konferans dönüşü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tarihe kadar Adler’in 
görüşleri tüm dünya tarafından yakından takip edilmişti (İnanç ve Yerlikaya, 2010: 41 vd.; Schultz 
ve Schultz, 2007: 652 vd.). 

Adler’in Psikolojiye Katkıları 

Adler, elbette psikolojiye yeni fikir ve görüşler sunmuştur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, 
Adler tıpkı Jung, Horney, Fromm, Sullivan ve Erikson gibi Freud’dan ayrılarak kendine ait yeni bir 
kuram geliştirse de psikanalizin izlerini taşımaktadır. Çünkü -Adler gibi- Freud’dan ayrılıp kendi 
kuramlarını kuranlar aslında psikanalizin kökenini oluşturan “bilinçten çok bilinçdışına vurgu”, 
“normal insanlardan ziyade hasta kişilerin psikolojisi üzerinde daha fazla durma” ve “az sayıda temel 
güdü üzerine odaklanma” gibi ortak düşüncelere bağlı kalmışlardır (İnanç ve Yerlikaya, 2010: 41 
vd.; Schultz ve Schultz, 2007: 652 vd.; Uygur, 2015; Ayrıca bkz. http://docplayer.biz.tr/106264591-
Kisilik-kuramlari-alfred-adler-ve-bireysel-psikoloji.html).  

İşte Adler’in de kendi kuramı da psikanalizin kökenini oluşturan bu düşüncelere bağlıdır. 
Psikanalizin temel felsefesini veya kökenini reddetmeden Freud’un bazı düşüncelerine karşı 
çıkarak değişiklikler ve eklemeler yaparak kendi kuramını oluşturan Adler ve diğerlerinin aslında 
psikanaliz ekolünden bağımsız ve yepyeni bir kuram oluşturduğunu iddia edemeyiz. Bunun için 
Freud’un görüşlerine karşı çıkan Adler gibi kuramcılar Freud’un görüşlerine karşı çıkmıştılar. 
Psikoloji tarihinde psikanaliz Freud ve sonrası diye iki tarihsel dönemde incelenmesinin nedeni 
budur diyebiliriz. Freud’a karşı çıkan Adler, Jung, Horney vb. gibi kuramcılara psikanalizci 
denilmese de psikodinamik kuramcılar olarak adlandırılmaları makuldür (bkz. İnanç ve Yerlikaya, 
2010; Schultz ve Schultz, 2007). 

Adler’in Freud’a karşı çıktığı ilk eleştirisi elbette Freud’un aşırı derecede “cinsellik” güdüsüne 
vurgu yapmasıdır. Adler, Freud’un temel güdü olarak “cinsellik” güdüsünü kabul etmesine karşı 
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çıkmıştır. İkilinin arasındaki ana tartışmanın konusu buydu. Adler, Freud’un cinsellik görüşüne 
karşı çıkarak “kişilerarası ilişki/sosyallik” görüşünü benimsiyordu (Monte ve Sollod, 2003; akt. 
Karataş ve Akkoyun, 2013: 107). Hatta Freud’un iddia ettiği, çocukluk döneminde erkek çocuğun 
babasına karşı geliştirdiği “Odibus/Odip” kompleksine de Adler karşı çıkmıştır (Adler, 2012). 
Adler’e göre “Odibus/Odip” kompleksi bilimsel gerçeklere uygun değildir (Burger, 2006: 
156¸Murduck, 2013). Adler bunu kendi hayatından verdiği örnek ile ispata çalışır. Çünkü Adler 
çocukluk döneminde annesinde ziyade babasına daha yakın hissetmiş ve eğitim hayatındaki 
başarısızlıklarının üstesinden babası ile geldiğini ve çocukluk döneminde babasının kendisine 
güven verdiğini anılarında anlatır. Uygur’un da ifade ettiği gibi, Adler teorilerinde ortaya koyduğu 
temel kavramların pek çoğu onun yaşamıyla çok yakın benzerlikler içermektedir (Uygur, 2015: 8). 
Bunun için, Freud’un “cinsellik” temel iç güdüsü yerine “aşağılık” hissine karşı “üstünlük” çabasını 
temel güdü olarak alan Adler, bu görüşünü çocukluk dönemindeki yaşadığı hayatına dayandırır.  

Adler’e göre insanın aşağılık kompleksine kapılmasının birtakım sebepleri vardır. Bunlardan 
birisi insan vücudunun yetersizliği, aksaklığı veya kusurlarıdır. İnsan dünyaya geldikten sonra 
çeşitli nedenlerden dolayı gerektiği gibi gelişemezler. Kimisi kısa boylu, zayıf çelimsiz veya sakat 
olurken kimisinin vücut yapısı dengesiz olur (Özgü, 1976: 121-122). Mesela uzun burunlu, büyük 
kafa yapısı veya kepçe kulaklı olmak insanda zaman içerisinde aşağılık kompleksine neden olur. 
Peki bu durumda birey ne yapar? İşte Adler’in psikolojiye ve psikanalize getirdiği yeni bir kavram 
ortaya çıkar. Bu kavrama Adler “Ödünleme” mekanizması demektedir. Ödünleme en kısa hali ile 
insanın eksik yanlarını tamamlamaya çalışması yani telafi etmesidir (Adler, 1994). Ödünleme 
mekanizması, aşağılık kompleksini yok edemezse de bilinçaltına iterek bireyin kendine göre yeni 
bir yaşam stili oluşturmaya katkı sağlar ki bunun sonucunda tüm davranışlar, bu yeni yaşam stiline 
ulaşmaya yönelik ve amaçlı olarak ortaya çıkar (Karataş ve Akkoyun, 2013: 111).  

Freud gibi insan ruhunu katmanlara ayırmasa da Adler için ruh önemlidir. Adler ruhsal hayatın 
saldırgan etkinliklerle, güvenliğe ulaşmak için yapılan etkinliklerden oluşan karmaşık bir bütün 
olduğunu düşünür ve ruhun fonksiyonunun da insan organizmasının varlığını sürdürmesini 
sağlamak ve ona güvenlik hissi vermek olduğunu iddia eder (Adler, 1994:16). Adler’in ruha 
yüklediği bu anlam ruhun işlevini ve önemini metafizik açıklamalardan çok sosyal alan açısından 
açılamasına fırsat vermiştir. Bunun için Adler insanın ruhunu veya bilinçaltını Jung ya da Freud gibi 
çok derinlerde ve çok soyut kavramlarla izaha yanaşmaz. Adler’de id, ego, süper ego ya da Jung’taki 
gibi kolektif bilinçaltı vb. kavramlara rastlanılmaz. Ancak Adler ruhun veya ruhsal hayatın sosyal 
görünüşleri ile ilgili açıklamalar yapar (Adler, çev: Yörükan, 1994: 23 vd.).   

Bazı İslami Dergilerde Adler ve Görüşleri 

Öncelikle şunu kaydedelim: Tüm İslami dergileri incelemek çok zor ve sıkıcı olacağı için “İslami 
Dergiler Projesi” adlı internet adresi içinde yer alan bazı dergilerde ele alınan Adler ve görüşlerini 
tespit edip bunlar hakkında yorumlara girişilecektir. Ayrıca bazı İslami dergileri incelerken 
görülmüştür ki, Alman asıllı Alfred Adler adında 1930 tarihinde doğmuş bir matematikçe de 
bulunmaktadır. İslami dergiler kendi yazılarının politikaları çerçevesince bu matematikçinin bile 
görüşünü alıp kullanmışlardır (bkz. Arda Kılıç’ın Matematik Üzerine adlı yazısı, Baran Dergisi, 2011 
Mayıs, 228. Sayı ve 14. Sayfa). 

İlk olarak Müslüman Sesi adlı dergide Adler’de bahsedildiği görülmektedir. Hilali Durukan 
tarafından yazılan 27 Kasım 1959 tarihli ve 12. Cilt 180 sayı 7. Sayfadaki “İnsan küçük bir alem” adlı 
yazıda Adler’den bahsedilmektedir. Bu yazıda çok kısa olarak Adler’den bahsedilse de herhangi bir 
bilimsel kaynakça gösterilmemiştir. Jung’un arketip anlayışı kendi fikirleri doğrultusunda 
yorumlayan Durukan’a göre Freud’un arketipinden sonra Adler’in de arketipinin bulunduğunu ve 
bu arketipin “hürriyet” arzusu olduğunu iddia eder. Böyle bir fikrin Adler’in hangi eserinde veya 
görüşleri içinde geçtiğine dair bir bilimsel veri tarafımızca araştırıldığı kadarı ile bulunmamıştır. 
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Selim Çoraklı tarafından tanıtılan ve Yadigâr Türeli tarafından Adler’in Türkçeye çevrilen 
“Eğitimi Zor Çocukların Psikolojisi” adlı kitap tanıtımı yazısı Cuma dergisinin 27 Ekim-2 Kasım 2000 
tarihinde ve 1. Cilt 522. Sayı ve 42. Sayfasında yer almaktadır. Buna göre Çoraklı (2000) bu kitabın 
içeriği hakkında çeşitli bilgiler verdikten sonra okunmasını şöyle tavsiye etmektedir: “Ancak çocuk 
yetiştirmenin bir sanat olduğu asla unutulmamalı ve bu sanatı öğrenmek için ne kadar çalışmak 
gerekiyorsa yerine getirilmelidir. Dr. Alfred Adler, bu sanatın inceliklerini eserinde takdim etmiş”. 

Zafer dergisinin 1986 yılı ve 118. Sayıda “Freud ve Sonrası” adlı yazıda Dr. Sefa Saygılı Adler’den 
bahsetmektedir. Saygılı’ya göre psikolojide ekol meydana getirmiş talebelerinin teorileri 
incelendiğinde, çoğunun Freud’u reddettiği görülür (Saygılı, 1986: 20). Alfred Adler (1870-1937), 
psikanaliz teorisinin hepsini ve şuur dışı ile ilgili görüşleri geçersiz saydı der Saygılı (1986: 20). 
Saygılı’ya (1986: 20) göre Adler, “Aşağılık duygusunu” esas alarak “ferdi psikolojiyi” kurdu ve hastayı 
çevresinin bir parçası olarak gördü. Adler’in teorisinde şahsiyet, cinsiyetle değil; ferdin kendisine, diğer 
insanlara ve topluma karşı geliştirdiği davranışların mahsulü olarak gelişir. Freud’un aksine Adler 
çocukları ailede, okulda ve diğer eğitim merkezlerinde doğrudan incelemiştir (Saygılı, 1986: 20). 
Saygılı (1986) Adler’den anlatırken daha akademik bir üslup kullanmaya çalıştığını görmekteyiz. 
Diğer İslami dergilerden farklı olarak, yazısında kullandığı akademik üslubu farklı olsa da Saygılı, 
Adler’in görüşlerini anlatırken kaynakça belirtmemiştir. 

İslam adlı dergide Fahrettin Akbulut tarafından 1960 Ocak Ayında 3. Cilt ve 28. Sayıda 114. 
Sayfada Adler’in “derinden derine” incelediği suçluluk ve aşağılık duygusundan bahsedilmiştir. 
Akbulut (1960: 114), Adler’in psikolojiye kazandırdığı aşağılık kompleksi görüşünü bir örnek 
vererek izah eder. Akbulut’a göre (1960), düşük not alan bir öğrenci eğitim hayatında aşağılık 
kompleksine kapıldığında gangsterlik yoluna saparak bir çete başına dönüşebilir. Bu anlatımların 
sonucunda okuyucuya İslamiyet’in insandan talep ettiği görevleri harfiyen yerine getirerek bu gibi 
durumlardan kurtulacağımızı iddia eder (Akbulut, 1960: 114).  

Adler hakkında dikkat çekici bir yazı silsilesi “Aşağılık Duygusunu Keşfeden Adam: Dr. Alfred 
Adler” başlığı ile Büyük Doğu dergisinde yazılmıştır (1960). Bu yazı silsilesi yazarı Nejat Akgün 
tarafından birden beşe kadar devam ettirilmiştir. Her bir yazıyı ele almak mümkün olmadığı için 
çok kısa bir özet halinde ifade edebiliriz ki, o da şudur: Bu yazılarda Adler’in aşağılık kompleksi yeri 
gelmiş övülmüş olup bu aşağılık kompleksi ile derginin okuyucularına İslami duygu ve düşünüş 
empoze edilmeye çalışılmıştır. Bu konu ve yazılar farklı bir araştırma konusu yapılacak kadar 
geniştir. 

Mostar dergisinin Kasım 2016 ve 141. Sayısının 24. Sayfasında Mehmet Ali Özkan tarafından 
kaleme alınan “İnsanlık Öldü Yaşasın Hümanizm” adlı yazıda Adler diğer Batı psikolog ve 
düşünürler gibi eleştirilmiştir. Özkan’a (2016: 24 vd.) göre “Adler insanı: Bu tip için en önemli şey 
başarıdır. Eğer tipimiz dışa dönükse hayatının iki safhası var demektir. Birinci safhada iyi bir vatandaş, 
iyi bir cemiyet üyesidir. Çalışkandır, iş adamıdır. Fakat bir kere bir işte başarı kazandı mı orada 
durmaz ve hemen çevresine tahakküm etmeye kalkar. Gücünün yettiğine zulüm saçar… Yok, bu kişi 
içe dönük ise bir başarısızlıkta ayağı birden sürçer ve artık kendi fildişi kulesine kapanır”. Burada 
Adler’in içe dönük dışa dönük kişilik anlayışının Batı karşıtlığı ile eleştiriye tabi tutulduğunu 
anlıyoruz. 

İslami dergiler içerisinde kaynakça gösterilerek Adler’in görüşlerinden bahseden ve Ertuğrul 
Nehri tarafından kaleme alınan “Batan İmparatorluğun Hüznü: Adler ve Orhan Pamuk’un İstanbul’u” 
adlı bir yazı mevcuttur (Nehri, 2016). Bu yazı Mahalle Mektebi adlı dergide Ocak-Şubat Ayı 27. Sayı 
ve 138. Sayıda yayınlanmıştır. Buna göre “Alfred Alder’in hayatın her detayına dokunabilecek 
tarzdaki korkutucu kuramı, insanların yaşamlarını içgüdüsel bir aşağılık hissiyatına karşı temel bir 
direnç gösterme üzerinden kurguladıklarını iddia eder” diyen Ertuğrul Nehri bu görüşünü Adler’in 
“The Sciens of Living” s. 74’teki “Aşağılık durumu, insanın çabasının ve başarısının temelidir” 
sözünü kaynakçada yazmış ve bu şekilde atıf vererek dayandırmıştır. Bu yazıda çok öznel ifadeler 
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kullanarak “her detaya dokunabilecek”, “korkutucu kuramı” gibi ifadeler yazarın kendi ifadeleri 
olduğunu anlamaktayız. 

Ahmet Çağlayan’ın Vuslat dergisinin 2005 Şubat, 44. Sayı ve 44 ve devamı sayfalarında 
“Karakter Eğitimi” başlıklı yazısında Adler’in görüşlerinden istifade ettiğini anlamaktayız. Ancak 
yazıda kaynakça belirtilmemiştir. Buna göre Çağlayan kendi fikirlerini sanki Adler’e 
onaylatıyormuş şeklinde sunarak “Adler’e göre: Karakter ne verasetle geçen ne doğuştan gelen 
birtakım yatkınlıklardır…” diyerek önceki paragraftaki kendi görüşünü Adler’den alıntı yaparak 
ispatlamaya çalışmıştır (bkz. Çağlayan, 2005: 44). 

İslami dergiler projesi adlı internet sitesinde Adler’den bahseden İslami dergilerden elde edilen 
bulgulardan elde edilen yorum ve sonuçlar aşağıda bahsedilmektedir. 

YORUM ve SONUÇLAR 

Elde edilen bulgulara göre İslami dergiler Adler’i ele alırken herhangi bir bilimsel kaygı ve 
bilimsel görüş ortaya koymak amacı taşımamaktadırlar. Araştırmada ele alınan birçok İslami 
dergide Adler ile ilgili kaynakça verilmemiştir. Her İslam dergi kendi yazı politikaları çerçevesince 
Adler’i ve onun görüşlerini ele alıp anlatmaktadır. Durukan (1959) ve Çağlayan (2005) gibi İslami 
yazarlar Adler’den bahsederken kaynakça bile göstermemiştir. Çünkü İslami dergilerin bilimsel bir 
çalışma yapma gayretleri yoktur. İslami dergiler, din psikolojisi veya eğitim psikolojisi anlatmak, 
ispat veya izah etmek yerine kendi fikirlerini destekleyecek düşünceleri Adler üzerinden 
okuyucuya vermeyi amaçlamaktadırlar. Çoğunlukla Adler’i kendi görüşlerinin onaylayıcısı ya da 
destekleyicisi şeklinde kullanmaktadırlar. Durukan (1959), Saygılı (1986), Akbulut (1960), Akgün 
(1960), Nehri (2016) ve Çağlayan (2005) gibi İslami yazarlar Adler’i bu şekilde kullanmışlardır.  

Araştırmada ele aldığımız İslami yazarlar içinde sadece Özkan (2016) Adler’i kısa bir eleştiriye 
tabi tutarak kendi fikrini okuyucuya empoze etmeye çalışmıştır. Özkan’ın (2016) aslında eleştirdiği 
Batı düşüncesince yetişmiş bir kişilik anlayışını eleştirmektir. Batı tarzı düşüncesini Adler 
üzerinden eleştirmek gibi bir amaç güden Özkan, aslında Adler’in kişilik hakkında ortaya koyduğu 
psikolojik verileri çürütmek ya da farklı bir teori geliştirmek değildir. Mantık biliminde ön kabul 
olarak düşünülen “question begging” olarak İslami düşüncenin karşısında Özkan tarafından 
konumlandırılan Batı düşüncesini eleştirmektir. Yani Özkan İslami düşünceyi merkeze alarak Batı 
tarzı kişilik teorilerini eleştiriye tabi tutmuş ve Adler de bu eleştiriden nasibini almıştır.  

Bütün bu açıklamalara ek olarak şunları da söyleyebiliriz ki Adler ve düşünceleri, İslami dergiler 
tarafından ele alınırken çoğunlukla olumlu bazen de olumsuz öznel yargıları çağrıştıran birtakım 
ifadelerle anlatılır. Adler ve görüşlerine dair olumlu olan öznel yargılara “her detaya 
dokunabilecek”, “korkutucu kuramı”, “bu sanatın incelikleri” vb. gibi, olumsuz öznel yargılara ise 
“fildişi kulesi” gibi sözcüklerle ulaşılabilmektedir. Kısacası İslami dergiler Adler’i bilimsel kritiğe tabi 
tutarken öznel olumlu veya olumsuz ifadeleri kullanmışlardır.  

Sonuç olarak, İslami dergilerin Adler ve görüşlerini ele alırken yazdıkları yazılar bilimsel yazılar 
değil aktüel yazılardır. Bilimsel bir izah ve ispat veya açıklama gayesi olmayan İslami dergiler 
okuyucuya verecekleri ana düşünceyi Adler üzerinden verme gayretindedirler. Olumsuz bir 
şekilde eleştiren İslami dergiler bile aslında olumsuz düşüncelerini ispat için Adler’i kullanırlar. 
Kesin olarak şunu diyebiliriz ki, Adler’i eleştiriye tabi tutan İslami dergiler bile Freud’a nazaran 
Adler’i daha az eleştirirler. Freud’un İslami dergilerin nazarında kötü bir ününün olacağını peşinen 
kabul ettiğinizde Adler, İslami dergiler için görüşleri kullanılacak daha uygun bir örnektir. 

Tüm bu izahlara istinaden şunu diyebiliriz ki, psikoloji ve onun bünyesinde ortaya çıkan bazı 
bilgiler İslami dergiler tarafından tamamıyla reddedilmemekte olup bazen kendi fikirleri 
doğrultusunda yazarlarınca alıp kullanılmaktadır. İşte Adler de bazı düşünceleri İslami dergilerin 
yayın politikalarına uygun bir şekilde alınıp kullanılmıştır. Benzer şekilde bazı İslami dergilerce 
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Jung da bu şekilde kullanılmıştır (bkz. Seyhan, 2021). Zaten bu İslami dergilerin bilimsel bir amaç 
gütmedikleri düşünülürse modern bilimsel bir psikoloji veya din psikoloji yerine ideolojileri 
doğrultusunda dini psikoloji veya İslami bir psikoloji yapmayı hedeflediklerini iddia edebiliriz. 
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