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DİNLERDE TEMAYÜZ EDEN KAVRAMLAR VE GÜNÜMÜZ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Prof. Dr. Kenan HAS* 

             Din nedir? Sorusu insanlığın başlangıcından itibaren her dönemde gündemdeki yerini almış 

cevaplar aranmış ve öyle görünüyor ki özellikle muhtevasına yönelik fikri ayrılıklar ve tartışmalar 

dünyanın sonuna kadar devam edecektir. Birkaç örnekle başlayalım. 

Yahudilikte Din; bazen korku, haşyet anlamına gelen İbranice “Yirah”, bazen de İman 

anlamına gelen “Emunant” gibi psikolojik terimlerle ifade edilmiştir.  Tanrı Bilgisi anlamına gelen 

“Daath Elohim”, İlahi Doktrin, Kanun anlamlarında kullanılmıştır. “Abodath elohim” Allah’a 

ibadet tabiri de özellikle Din kavramını ifade etmek için kullanılmıştır. 

Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de din kelimesinin karşılığı olan “Dharma”, Budizm’in 

kutsal dili Palice’de “Dhamma” Hakikat, Ahlak, Kanun, doktrin, doğruluk, fazilet, sonsuzluk gibi 

anlamlara sahiptir.  “Sanatana-Dharma” olarak kullanıldığında, Ezeli-Ebedi hakikat anlamına gelir. 

Kuranda 92 yerde geçen din kelimesiyle ilgi olarak ayetlerin yaklaşık yarısı Mekki olup ilk 

inen ayetlerde din terimi ‘yevm’ kelimesiyle birlikte ‘yevmü’d-din’ (din günü, hesap, mükâfat ve 

ceza günü şeklinde geçer. Daha sonra nazil olan Mekki ve medeni ayetlerde de tevhit ve teslimiyete 

ağırlık verilmiştir. Buradaki ifadelere göre; insan sadece Allah’a ibadet edecek ve O’na ortak 

koşmayacaktır. Dolayısıyla din, Allah tarafından konulan ve insanları O’na ulaştıran yoldur. 

Kur’an’da geçen ‘Muhlisîne lehü’d-din’ ifadesinde vurgulanan ihlas, kişinin hayatını tamamıyla 

Yüce Allah’a vakfetmesi, bütün samimiyetiyle O’na bağlanıp teslim olmasıdır. 

Yapılan tanımlara gelince.. 

Din, akıl sahiplerini peygamberlerin bildirdiği hakikatleri benimsemeye çağıran ilahi bir 

kanundur şeklinde tanımlayan Seyyid Şerif el Cürcani’den, insanı hakikate bağlayan şeydir diyen 

Seyyid Hüseyin Nasr’a, dini; hepimizin itaat etmesi gereken ahlaki bir yasa vardır dolayıyla bütün 

görevlerimizi ilahi emirler olarak kabul etmektir şeklinde tanımlayan18. yy felsefecisi olan 

Kant’tan, dini; manevi varlıklara inanç olarak tanımlayan E.B. Tylor’a, din; kutsal olanla irtibattır 

diyen Rudolf Otto’dan, dini; kişinin kendi çabasıyla öğrenemediği sadece vahiy kanalıyla elde 

edebildiği gerçekler bütünü olarak ifade eden Reşid Rıza’ya kadar, dini; Allah’a, insanlara ve 

kendimize karşı yapmamız gerekene dair öğütlerle inançların tamamıdır diyen Michel Mayer’den, 

dini; Tanrı’nın insan ruhunda yaşamasıdır şeklindeki tanımıyla Teolog W. Newton Clark’a kadar 

sayısız düşünür Teolojik, ahlaki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik farklılıklardan kaynaklanan 

sayısız tanım yapmışlardır. 

 
* USBIK 2020 Kongresi Davetli Konuşmacısı, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 

 ORCID: 0000-0002-3925-4003 
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Kanaatimizce evrensel bağlamda dini; tanrının insanlara verdiği misyonun içselleştirilip 

eyleme dönüştürülebilmesi çabası olarak yeryüzünde gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanlara 

şamil olarak evrensel bir tanımla ifade edebiliriz. Çünkü eyleme geçmeyen bilgi ve malumat 

yığınının din olarak değer kazanması söz konusu edilemez. Diyelim ki inandığı dinden farklı bir 

dine yönelik olarak güçlü bir bilgi, malumat yığını, o dinin ayin ve törenleri hakkında teferruatlı 

bilgi, kutsal metnini okuma vs. kişinin o din üzere olduğu anlamına gelmez. 

Burada Roger Garoudy’nin; “senin inancın ve imanın hakkında ne söylediğin değil, 

bahsetmiş olduğun inanç ve imanının seni ne hale getirdiği insanlar için önemlidir sözünü Hz. 

Muhammed (S.A.V)’in  “Ameller niyetlere göredir..” 1  mealindeki hadisinin güncelleştirilmesi 

olarak ta değerlendirebiliriz. 

Dünyadaki bütün dinsel geleneklerin özelliklerini kısaca belirtecek olursak. 

Tabiatüstü, insanüstü metafizik varlıklara inanç, kutsalla kutsal olmayanın ayırt edilmesi, 

ibadet ayin ve törenler, yazılı veya yazısız gelenek, (kutsal kitap, ahlak kuralları), korku, güven, 

tapınma ve bağlılık duyguları), vahiy, peygamber, dua, niyaz gibi kavramlarla Tanrıyla olan irtibat 

(âlem, insan, hayat nizamı ve hayat ölüm ötesi ahiret anlayışı, vb. konular vardır. Bazı dinlerde 

bunların hepsi, bazılarında ise bir kısmı temayüz etmiştir. 

Aslında dinleri: Sümer Mısır, Hitit, Asur, gibi Eski dinler, Uzak Doğu dinleri, Taoizm-

Hinduizm ve ondan Türeyen Budizm ve Sihizm, Yahudilik ve onun farklı bir devamı niteliğinde 

Hıristiyanlık ve son olarak İslam şeklinde gruplandırabiliriz. 

Dinler birbirinden bağımsız değildir. Özellikle tarih sahnesinde temayüz eden semavi üç din 

den Yahudilik tarihine baktığımızda; insanlığın atası Hz. Adem’le başlayan insanlık tarihinde Nuh, 

İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Davud, Süleyman, İlyas vb.. sadece Yahudiliğin değil aynı 

zamanda Müslümanların da tarihini oluşturmakta ve bu isimlerin hepsi Kur’an’da adı geçen 

peygamberin listesi içerisindedir. 

Kuran’da ‘Millet-e ebîkum İbrahim’ ifadesinin geçtiği Hac/78. Ayetinde “..Babanız 

İbrahim'in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur'an'da Müslüman diye 

isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınz” 

buyrulmaktadır. 

Kuran açısından baktığımızda Mekke döneminde müşriklere hitaben, Sizin dininiz size, 

benim dinim bana (Kafirûn/109/6) ifadesi varken, Medine döneminde, bütün insanlar muhatap 

alınarak “Bütün dinlere üstün kılmak üzere peygamberini doğruluk rehberi Kur’an ve hak din olarak 

gönderen O’dur denilmesi” din kelimesinin kapsam alanı hakkında bizi yeterince 

aydınlatmaktadır... (Feth, 48/28) 

Peygamber gönderilmeyen milletlere azap edilmeyeceği…. Ve hemen akabinde de Her 

kavme bir uyarıcı gönderildiği... 

 
1 Buhari, Bed’ül-Vahy 1, Menâkibu’l-Ensâr, 45, Müslim, İmaret, 5 



3 

(İsra 15in son kısmı “Biz (kendilerine) bir elçi göndermedikçe (yaptığı haksızlıklardan dolayı 

hiçbir topluma) azap etmeyiz.” 

(Fatır 35/24- “Biz seni hakikat ehli bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Çünkü hiçbir 

topluluk yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.” 

Rad suresi 7. Ayette de “Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır.” 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde “Enbiyanın sayısı 124000 dir. Bunların 315 i resuldür 

şeklinde bir yer alan bir hadis.. 

Bütün peygamberlerin babaları bir kardeş olduğunu bildiren hadis2, tarihsel süreç içerisinde 

hak dinlerin temel prensiplerde müşterek olduğuna işaret eder. 

Dolayısıyla bu kâinatın yegâne sahibi Yüce Allah farklı peygamberlerle farklı dinler 

göndermemiştir. Tevhid ortak paydasında olmak üzere akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle 

şimdiki halde yani dünyada salaha ve gelecekte de yani ahirette de felaha sevk eden kanunları tebliğ 

etmişlerdir. 

Eski Mısır’da M.Ö 14. Yüzyılda Kral IV. Amenofis, Re/Ra diye adlandırılan henoteist tanrı 

anlayışı ve putperestliğe karşı halkına Aton diye tanımladığı Tek Tanrı inancını yaymaya 

çalışmıştır. 

Sümerlerde “Bir” olan tanrının kâinatı 6 günde yarattığı daha sonra da insanı balçıktan 

yaratıp ona can verdiği dini metinlerinin en başında yer alır. Yahudilikte Tevrat’ın hemen başında 

kozmolojik konular, âlemin yaratılışı ve hemen akabinde de Âdem ve Havva’nın yaratılışı anlatılır. 

Bu anlatımda dünyayı 6 günde yaratan Tanrı Yahve’nin yorulduğu ve 7. Günde yani sebt/Cumartesi 

gününde dinlenmeye çekildiği belirtilir. 

Kuran’da da “Allah yeri ve göğü 6 günde yarattı sonra arşa istiva etti..”3 ayeti tamamen 

birbiriyle örtüşen içeriğe sahiptir. 

Bütün dini geleneklerde başta Kozmoloji evrenin yaratılışı olmak üzere insanın yaradılışı 

Tanrı İnsan ve âlem arasındaki ilişki vs. temel konular temayüz etmektedir. Mesela: Tufan olayına, 

Sümerlerden Avustralya dinlerine, Ön Asya dinlerinden Güney Amerika dinlerine, Kitabı 

Mukaddes’ten Kur’an’a kadar yer verilmemiş kutsal literatür hemen hemen hiç yoktur. 

Bu nedenle bazen, Tevrat İncil ve Kuran’ın kökeni Sümer metinleri gibi iddialar olsa da 

konuya şöyle bakmak gerekebilir. Kendilerine o zaman dilimi içerisinde yeterli olacak dini bilgiyi 

tebliğ eden bir uyarıcı her topluma gelmiştir ve dinsel metinlerinde ortak paydaların ki bunlar tahrife 

uğramamış olması kadar tabii bir şey yoktur. 

İslam’dan önce geleneksel Türk dininde Tek Tanrı Gök tengri inancı net ve berrak bir şekilde 

Allah’ın Birliği üzerine şekillenmektedir. 

 
2 Buhari, Enbiya 48, Müslim, Fezail, 145 
3 Hadid, 57/4 
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Zerdüşt’ün eski İran’a Tek tanrı inancını getirmesi, Çin dinlerinde Şang-Ti, Tien ve Tao 

şeklinde adlandırılan tanrı anlayışı, Hint dinlerinde, Barahma, Vişnu ve Şiva şeklindeki çok tanrılı 

ve üçlemeli bir yapı içerisinde bile bir ‘Tek Tanrı İnancı’  yine ön plandadır. Vedalarda Tanrı Tektir 

denilmektedir. Hıristiyanlıkta Baba-Oğul ve Kutsal Ruh teslis inancının bir tanrının üç ayrı tezahürü 

olarak izah edilmesi… 

Uzak doğu da Tao mistik panteizmdir. Tao her şeyin anasıdır ve her şey ondan doğmaktadır. 

Tao’dan ‘Bir’ doğar ve ‘Bir’den de iki: Yin ve Yang 

Uzak doğu dinlerindeki Karma: İnsanın bu dünyada yaptığı şeylerin karşılığını başka bir 

hayatta alması Sebep-Sonuç ilişkisi.. 

Hedef: Nihai hakikate ulaşmak.. 

Uzak doğu dinindeki birisi buna Nirvana’ya ulaşmak diyor, 

Biz Fenâfillah, Allah’ta yok olmak diyoruz. 

Evet.. Tanrı Bir ve sonsuzdur. Ama burada sonsuz olanın sonlu ve mahdut bir algılama gücü 

olan insanın bu sonsuzluğu kavram dünyasına farklı şekillerde indirgenmesi ve bu süreçte de insan 

biçimci diye tanımladığımız Antropomorfist tanrı anlayışları tarihin birçok döneminde zuhur 

etmiştir. 

Tanrının rızasını kazanabilme ve O’na yaklaşabilme adına değişik formlarda da olsa Kurban 

ve Oruc ibadetlerinin olmadığı hiçbir din yok.. 

Bu durumda ibadetin temel amacı? İnsanın Tanrıya kendisini yakın hissettirme çabası olarak 

dinlerde yerini almıştır. 

Tanrının huzuruna durulurken temiz olma şartı.. Hitit dinlerinde Tuhhuessar,  Hindularca 

kutsal kabul edilen Ganj nehrinde yıkanmak, temizlenmek ön planda olan ritüeldir. Gnostik 

dinlerden özellikle Sabiilik’te kelimenin kökeninde zaten “suya dalmak” anlamı yatmaktadır. 

Hıristiyanlıkta Vaftiz, biz Müslümanlarda abdest, temizlenmek anlamını taşıyor.. 

İnsan niçin yaratıldığını ve bu süreç içerisindeki misyonunu anlayabilmekten hareketle ölüm 

ve sonrasına yönelik kutsal metinlerinde yer alan zaman zaman müteşabih izahları anlamaya 

çalışmıştır. Çünkü doğum ve ölüm arasında geçen ve adına ömür dediğimiz yaşam süreci tanrıdan 

bir hediyedir ve bu bahsettiğimiz süreç mezar taşlarındaki bir küçük çizgiyle sembolize 

edilebilmektedir. 

Eski Mısır, Hitit ve Asur, ve Gnostik dinlerde.. Ölen insanın yer altındaki ölüler aleminde 

kalbinin tartıldığına ve oradan güneşe yükseldiği inancı.. Yahudilik’te 12 aylık süre Cehennemde 

kalış ve sonunda ebedi Cennet hayatı.. Hıristiyanlıkta ve bizdeki Cennet-Cehennem anlayışı.. 

Burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. 

Bütün sahih dinler Allah’tan gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte 

kalmışlardır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. 

Allah’ın varlığı, birliği zat ve sıfatları açısından mükemmelliğiyle peygamberlik ve ahiret inancı 

gibi temel itikadi prensipler bütün dinlerde değişmez ilkeler olarak yer almıştır. Bundan dolayı 
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İslami inanışa göre Hz. Âdemden Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak 

dinlerin ortak adı İslam’dır. Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak dinden uzaklaşmışlar ve beşeri 

zaaf neticesinde dinde meydana gelen yozlaşma sebebiyle Allah, peygamberler göndererek 

insanları ya eski dinlerini asli şekliyle öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni bir din veya şeriat 

göndermiştir. 

İlk insandan itibaren bütün insanlar, Allah tarafından gönderilen tevhid dininin esaslarını 

kavrayıp benimseyecek ve hayatlarını bu esaslara göre benimseyecek ve hayatlarını bu esaslara 

göre düzenleyecek seviyede zihni, ruhi ve bedeni kapasiteye sahip kılınmıştır. (Rum, 30/30) Bu 

sebeple herhangi bir hak dinin, peygamberine veya ortaya çıktığı kavme nispet edilerek 

adlandırılması evrensellik ilkesiyle bağdaşmaz. Kuran’da da Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir din 

kurucusu olmadığı, açık bir şekilde bir beşer-elçi olduğu belirtilir.4 

Konuşmamın burasında, tarihte müntesibi kalmamış Sümer, Eski Mısır, Hitit, Asur vb. 

dinleri bir tarafa bırakarak Yahudilik ve Hıristiyanlık eksenli konulara girmek ve Kitabı 

Mukaddes’te ön plana çıkan Ahit, Arz-ı Mev’ud, Armagedon ve Mesih kavramların günümüz 

dünyası için nasıl okunması gerektiği üzerinde durmak istiyorum. 

Öncelikle Kitabı Mukaddes’in nicelik ve nitelik yönüyle anlaşılma meselesi olduğunu 

düşünüyorum. 

Kitabı Mukaddes Tanak ve Yeni Ahit’ten oluşan külliyattır. Bible denilen kavram galatı 

meşhur olarak çoğunlukla İncil olarak kullanılmaktadır.  Bible da denilen Kitabı Mukaddes, hem 

Yahudiliğin Tora, Nevibim ve Ketubim’den oluşan Tanak’ını hem de Hıristiyanlığın İnciller, 

Pavlus’un Mektupları ve Yuhanna’nın Vahyi’nin oluşturduğu Yeni Ahit’i içine alan metindir. 

Hâlbuki İncili Gospel olarak kullanmak gerekir. 

Bizim Tevrat dediğimiz ise Tanak’ı oluşturan ve yaklaşık 1013 sayfalık metnin 210 sayfalık 

kısmıdır. Bu sayıya 18 ciltlik Talmud’u eklemiyoruz. Talmud  “l-m-d” kökünden gelen “çalışma, 

öğrenme, öğretim” manasında  İbrânîce bir kelimedir. Aynı kökten türeyen “Talmid”,  “öğrenci” 

anlamındadır. Yahudi geleneğinde Tevrat’ın yorumu olarak görülen Talmud, hukukî, etik, felsefî-

teolojik ve tarihî konular üzerine “Rabbi/Rabban” diye anılan Yahudi din âlimleri tarafından 

yapılmış yorumlardan meydana gelen öğretiyi ifade eder. 

Rabbânî gelenekteki inanışa göre Tanrı, Sînâ dağında Hz. Mûsâ’ya yazılı Tevrat’ın yanı sıra 

onun açıklaması niteliğindeki sözlü Tevrat’ı da vermiş, bu Tevrat şifahî yolla Mûsâ’dan Yeşu’ya, 

ardından peygamberlere ve Yahudi din âlimlerine aktarılmış milâttan sonra III-VII. yüzyıllar 

arasında derlenmiştir. 

Dört İncil, Pavlus’un Mektupları ve Yuhanna’nın Vahyi kısımlarından oluşan Yeni Ahit’e 

gelince: 

 
4 İsra, 17/93 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ibranice
https://islamansiklopedisi.org.tr/tevrat
https://islamansiklopedisi.org.tr/sina
https://islamansiklopedisi.org.tr/musa--peygamber
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Matta 36, Markos 22, Luka 37, Yuhanna 28, Pavlus’un Mektupları 104 sayfadan oluşur. 

Bunların da her birinin diğerini tamamlayıcı bir özelliği olmadığını ve her birinin diğerinden 

bağımsız İsa’nın hayat hikâyesini anlatan biyografik yazı olduğunu dikkate aldığımızda toplamda 

1303 sayfalık Kitabı Mukaddesin sadece 22 sayfası İncil’dir. 

İşte bu Kitabı Mukaddes’te bir diğer ifadeyle Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde tanrı Yahve; 

“Aranızda yürüyeceğim ve sizin Allah’ınız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız’ gibi 

ifadelerle ‘Tanrı’ adeta kendiliğinden bir zorunluluğa girmekte, diğer yandan da muhatap olarak 

kabul ettiği toplum üzerine yükümlülükler koymaktadır. 

Tanah’ta (Eski Ahit) içerik olarak yinelenen birçok ahit vardır. Nuh peygamberle yapılan ve 

Gökkuşağı olarak sembolize edilmiş ahit; yaratılış düzeninin devamlılığının taahhüt altına alınması5 

olarak anlaşılabilir. İbrahim peygamberle yapılan ahit, vaat edilen toprakları taahhüt etmekte ve çok 

sayıda gelecek nesli içine almaktadır. 6  Aynı şekilde tanrıyla gün ağarıncaya kadar güreşen 

Yakup’un kendisine tanrı tarafından güçlü kuvvetli anlamında İsrail adının verilmesi, seçilmiş 

millet bağlamında bir ahittir.  Daha sonra İsrailoğullarıyla Sina dağında yapılan ahit ve onların ‘On 

Emir’e yönelik yükümlülükleri, 7 de aynı kavramsal alan içerisinde yer alır. Ahit’e ilişkin daha 

sonraki referanslar Davut’la yapılmış ve kendisinin tahtının sonsuza kadar var olacağı vaadi 

verilmiştir. 8  Ayrıca son olarak Babil sürgününden sonra ahidin yenilenmesi ve peygamberler 

aracılığıyla süregelen ahit9 söz konusu kutsal metinlerde yer almaktadır. Dolayısıyla bu ahitler, bir 

diğeriyle bağlantısız değildir. Her bir yeni ahit, bir öncesine referans içermekte ve uygun terimlerle 

bunu yeniden belirtmektedir. 

Yeni Ahit’teki Ahit Teolojisi 

Hıristiyanlıkta Yeni Ahit, Hıristiyanlık teolojisi açısından, sonuncu ve Tanrının kulları ve 

herkes ile mühürlemiş olduğu kulluğun yeniden tanımlayıcı bir yorumlaması olarak görülür. 

Matta ve Markos İncillerinde ahidin sembolik kanından bahsedilmektedir.10  Bu nedenle 

İsa’nın havarileriyle olan son akşam yemeği Evharistiya, Sina’da akıtılan ahit kanının11 Hıristiyan 

geleneği içerisindeki yansıması olarak yorumlanmaktadır. Sina’da esenlik kurbanları olarak boğalar 

kestiler.  Musa kanın bir kısmını sunağın üzerine döktü.  Sonra on emri alıp halka okudu ve diğer 

yarısını da onların üzerine serperek, “Tanrının sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur” dedi. Halk, 

“Tanrının her söylediğini yapacağız, O'nu dinleyeceğiz” dedi. 

Arkaik geleneğe göre kan, bir toplumsal bağlantıya sebep olur. Dolayısıyla Hıristiyan 

inancında da İsa’nın son akşam yemeğinden sonra, ‘ekmeği bölüp şaraba batırarak her havarisine 

birer lokma yedirmiş ve bu ekmek benim bedenim ve bu şarap ta benim kanımdır diyerek onları 

 
5 Tekvin, 9/8–17     
6 Tekvin, 17 
7 Çıkış, 19, Tesniye, 5 
8 Yeşu, 24,  Samuel, 7/10–17   
9 Ezekiel, 16/60, 37/26 
10 Matta, 26/28, Markos, 14/24)  
11 Çıkış, 24/8 
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takdis etmiştir. Bu kâse sizin için, dökülen benim kanımla olan Yeni Ahit’tir’ ifadesinde12 kan 

sembolizmini kullanılmış ve bu şekilde aynı zamanda Yeni Ahit’in vaadi alınmıştır.13 

Hıristiyan teolojisine göre İsa, barış ortamı oluşturmuş ve Yahudileri ve Yahudi olmayanları 

kişiliğinde birleştirmiş ve uzlaştırmıştır.14 İsa, dönemine kadar yapılan tüm vaatleri ve ahitleri kabul 

etmiştir. 15  Dolayısıyla bu teoloji içerisinde Hıristiyanlıkta Eski Ahit geçersiz kılınmamıştır. 

Pavlus’un oluşturduğu ahit teolojisi yeni bir formla devam etmiş ve Yeni Ahit içerisinde İsa, tam 

anlamıyla Tevrat’ın yerini almıştır.16 

Pavlus, İsrailoğulları için ‘zeytin ağacının kökü’ sembolünü kullanarak Hıristiyanlığın 

kilisesini bir dal şeklinde sembolize etmiştir. Pavlus; ‘kökleri desteklemeniz söz konusu değildir, 

fakat kökler sizi destekler,’ ifadesini kullanmıştır.17 Kilise, Yahudiliğe sonsuza kadar bağımlıdır, 

Yahudiliğe karşı ya da ondan uzağa kendi köklerini kesmeksizin dönemez, Böyle bir anlayış, 

kendisini yok etmek anlamına gelir.18 

Bu iki ahit arasındaki bağlantıyı daha netleştirmek adına, 1963-65 yılları arasında yapılan II. 

Vatikan Konsili, Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındaki tarihsel ilişkilerde yepyeni bir bölüm 

açmıştır. 19  Katolik Kilisesi söz konusu konsilin sonuç bildirgesinde antisemitizmin her türlü 

tezahüründen dolayı üzüntüsünü göstermiş, kendi Yahudi köklerini doğrulamış ve Tanrı ile 

İsrailoğulları arasındaki ahidin geçerliliğinin devam ettiğini belirtmiştir.20 

Papa II. John Paul, her platformda ‘Unabrogated Covenant Sonlandırılmamış Ahit’ terimini 

tekrarlamış, Katolik kilisesi ve Yahudilik arasındaki ilişkiyi yeniden ele almıştır.. Bu yeni bir 

başlangıcı temsil etmektedir ki bu yaklaşım, piskoposların konferanslarında, sinodlar ve kilise 

komisyonlarındaki resmi bildirgelerde geniş bir yer bulmuştur. Aynı zamanda ‘Sonlandırılmamış 

Ahit’ hem Katolik hem de Protestan teoloji içerisinde Yahudilik teolojisiyle yenilenmiş bir 

başlangıç noktası olmuştur. 

Armagedon’ a gelince.. 

Eski Ahit'e göre: Yeryüzünün cennet olması için önce üzerindeki kötü insanlar ortadan 

kaldırılmalıdır.21 Yahudiler ve onların düşmanları arasında Kudüs'ün yaklaşık 90 km. kuzeyinde ve 

 
12 Luka, 22/20; I. Korintoslulara, 11/25 
13 Yeremya, 31/31 
14 Efeslilere, 2/11–22 
15 II. Korintoslulara, 1/20 
16 Yuhanna, 1/3–4.10; Koloselilere, 1/16  
17 Romalılara, 11/18 
18 Yuhanna, 4/22 

19 Hıristiyanlar açısından misyon-diyalog ilişkisi, diyaloğa dini anlam kazandıran, onu basit 

iki taraflı bir sohbetten çıkarıp dini bir kimliğe büründüren en önemli konudur. Bu ikisi arasındaki 

ilişki aynı zamanda Hıristiyan diyalog tarafının karşılaşma öncesi niyetini, maksadını karşılaşma 

öncesi hazırlıklarını ve hedeflerini anlamlandırır. Hıristiyanlar için diyalogun, misyon ve 

misyonerlikle karşılıklı ilişkisi, aynı zamanda Hıristiyanların ‘kendi aralarındaki’ anlamını 

vermektedir. Mustafa ALICI, 2000 Sonrası Roma Katolik Kilisesi ve WCC Belgelerinde Diyalog-

Misyon İlişkisi, Dinler Tarihi Araştırmaları-V, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, 

(01-02 Ekim 2005), Ankara,  s.69 
20 Walter Casper, ‘The Meaning of Covenant in Judaism’, 14 

21 Mezmur, 37/38 
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Akdeniz'den 24 km. içeride olan Megiddo ovasında gerçekleşeceği iddia edilen Yahudilerin büyük 

kayıplar vermelerine rağmen sonunda kazanacakları büyük bir savaş yaşanacaktır. Yahudiler, bu 

savaşın, bekledikleri Davud soyundan gelecek kurtarıcı Mesih öncesi olacağına inanmaktadır. 

Bu savaş; Yahudilerin vaat edilmiş toprakları kapsayan büyük İsrail de yeniden bir araya 

gelmelerinden sonra gerçekleşecektir. Peki, söz konusu topraklar neresidir? 

Tekvin, 15/18 de Mısır ırmağından yani Nil Nehrinden büyük ırmağa yani Fırat Nehri'ne 

kadar olan diyarın onların nesline verilmiştir. Ancak bu kadarla sınırlı değil. Çünkü Yahudilikte 

peygamberlerin, Yahudi tarihinde temayüz etmiş kahramanların, din adamlarının yaşamış oldukları 

yerler de kutsaldır. 

Kral Davud, bu amaç uğruna ülkesinin topraklarını Torosların güneyine kadar genişletmiştir. 

Yahudi tarihinde ön plana çıkmış bütün kahramanları, peygamberlerin, din adamlarının ayak 

bastığı topraklar, Yahudiliğe göre Tanrı Yahve’nin kendilerine verdiği kutsal topraklardır. Kitabı 

Mukaddes’in Ester bölümüne baktığımızda.. Yahudilerin Babil sürgünü sonrası M.Ö 3.yüzyılda 

Antik Pers imparatorluğunda takiyye yaparak kimliğini gizleyen bir Yahudi kızının Ninova 

kraliçesi olmasıyla başlayan kıssada, Yahudilerin bir gecede katliama uğramalarını engelleyen 

kadındır. Günümüzde kutlanan en önemli Yahudi din bayramlarından biri olan Purim, bu kurtuluş 

adına kutlanan bir dini bayramdır. Dolayısıyla Esterin yaşadığı yerler kutsal topraktır. 

Hıristiyanlıkta da İsa’nın, havarilerin ve yaşadığı topraklar vaftiz edilmiş topraklardır. 

Şam vizyonuyla İsa’nın Hıristiyanlığın yayılma misyonunu üstlenmiş olan Pavlus’un gezdiği 

vaaz ettiği yerler de Hıristiyanlık adına kutsaldır. 

Temayüz eden kavramlardan bir diğeri Mesih 

Mesih, Hint dinlerinde tanrı Vişnu’nun Kalki adıyla yeryüzüne inişi.. Sanskritçe de ‘Ava’ 

aşağı ve ‘Tar’ iniş anlamlarına gelen sözcüklerin birleşiminden oluşturulmuş olup, ‘Yeryüzüne İniş’ 

anlamında kullanılmaktadır. Hint inanışına göre Vişnu, yeryüve 10 kez bu şekilde inecektir. 

Bunlardan ilk 9’u gerçekleşmiş ve sonuncu avatar, büyük umutlarla beklenmektedir! 

Zerdüştlükte Zendavesta’da, tüm insanlara rehberlik edecek ve onları kurtaracak Saoşyant 

adı verilen bir kurtaracının geleceği, söz konusu inanç sistematiğinde son derece önemlidir. 

Yahudilikte ki mesihler.. 

Yahudiler Mesih'in birinci yüzyılda kendilerinin Roma İmparatorluğunda yaşadıkları 

sorunları sona erdirmek üzere gönderileceğini, dünyevi bir krallık kuracağını ve kendilerine yol 

göstereceğini düşünüyorlardı. 

Bar Kohba ve Giritli Moşe’nin hayat hikayeleri bu noktada önemlidir.. 

1600'lü yıllarda İzmir doğumlu bir Yahudi olan Sabatay Sevi, Yahudi toplumunu kendisinin 

mesihlik iddiası etrafında toplamayı ve devlet kurmayı hedeflemiş ve Yahudi tarihinin önemli 

süreçlerinden birini oluşturmuştur.. 

Savaş sonrası “Milenyum” adı verilen 1000 yıllık dönemde Şeytan hapsedilecek, 

kötülüklerin dünyayı bozmasına izin verilmeyecek dolayısıyla mutlu ve huzurlu bir dönem 
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yaşanacak, sonra da dünya hayatı sona erecektir... Hayatta kalanlar yalnızca Tanrı’nın kavmi 

olacaktır.22 

Hıristiyan eskatolojisinde Mesih'in bulutlar içinde büyük güç ve ihtişamla geleceği “İkinci 

Gelişi”nin özel bir yeri vardır. Hıristiyan iman esasının merkezini oluşturur. Armagedon Savaşı 

olmadan, İsa Mesih tekrar yeryüzüne dönmeyecektir. 

Hıristiyan geleneğindeki Evanjelik inancına göre Armagedon'un başlangıcının ilk adımı, 

büyük bir ‘Müslüman-Yahudi Savaşı’dır. Buradan hareketle Evanjelistler, Siyonist Hıristiyanlar 

olarak da adlandırılır. 

Hıristiyan inancında Mesih'in gelişi, olağanüstü bir hadisedir. Yuhanna'ya atfedilen Vahiy 

Kitabı'nda, Pavlus'un mektuplarında ve İncillerde dünyanın son dönemlerine ait ayrıntılı açıklama 

ve kehanetler vardır. 

Kral Davud soyundan Yahudilerin beklediği Mesih, özellikle Hıristiyanların beklediği İsa 

Mesih, Şii inancındaki beklenen kayıp 12. imam ile bir kısım Sünni Müslüman tarikat ve 

cemaatlerin beklediği Mehdi anlayışıyla ortak paydaya sahiptir. 

Yeni Ahit‘e göre İsa Mesih, insanların asli günahı için ölmüş, mezara gömülmüş ve Eski 

Ahit’teki geleceğe yönelik öngörüleri tamamlamak üzere üçüncü günde tekrar dirilmiştir. 

(Korintlilere Birinci Mektup’ta) 

İsa Mesih’in ilahi kurtarıcılık misyonuna dayalı Hıristiyan inancının temel mesajı olan bu 

öğretiyi vazeden kişiler de evanjelist olarak adlandırılırlar. Bu bağlamda mevcut kanonik İncillerin 

yazarları olduklarına inanılan Matta, Markus, Luka ve Yuhanna da evanjelist ismiyle anılmaktadır. 

Zira Hıristiyan geleneğinde bunlar İsa Mesihin mesajını ifade eden metinleri tanrısal bir 

ilhamla/esinle derleyip yazıya geçirmişlerdir. 

17. yüzyıl İngiliz ve Amerikan Puritenler döneminde Avrupa merkezli olarak gelişen 

evanjelik harekette özellikle şu temel noktaları ön plana çıkmıştır. 

1. Dinde temel kaynak olarak Yahudi ve Hristiyan külliyatının tamamı olan Kutsal Kitab’ın 

–ki konuşmamızın başında değindik, otoriter yapısına vurgu yapılması ve literal olarak okunması. 

Burada (Yahudilerin tanrının seçilmiş halkı olduğu ve Kutsal Toprakların verilmiş olduğu fikri) 

2. İncil mesajının yayılmasına ve misyonerlik faaliyetlerini İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi 

öncesi mutlaka yapılması gereken küresel bir evanjelizm görev olarak görmektedirler. 

3. En büyük misyon Yahudiliğin egemenliğine destek olmak 

Günümüzde ABD’de Evanjelik Hıristiyanlar en büyük, güçlü ve etkili grubu 

oluşturmaktadırlar. Öyle ki Gallup tarafından ABD genelinde yapılan araştırmalarda halkın 

kendisini evanjelik olarak tanımlaması 1998’de %47’ye çıkmıştır ki 2018 nüfus sayımında 

ABD’nin nüfusunun 327 milyon olduğu dikkate alınırsa bu oran oldukça önemlidir. 

 
22 Vahiy, 16/14, 20/1-3 
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Evanjelik beklentiler içerisinde olan ve beklenen Armegeddon Savaşı’nın kendi başkanlığı 

döneminde gerçekleşeceğini düşünen ABD başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık %40’ının 

evanjelik oylar olması belirleyiciliği açısından herhalde yeterli bir orandır. 

Aslında Skulls and Bones Society’nin yapısı ve işleyişi, seçimler sürecindeki belirleyici rolü 

ve ABD başkanlarının bu sistemle bağlantısı son derece stratejiktir.. 

1977-81 arası 39.başkan Jimmy Carter New Jersey Sinagogundaki konuşmasında. ”Sizinle 

aynı tanrıya saygı duyuyorum. Sizinle aynı Kitabı Mukaddesi inceliyoruz. İsrail’in ayakta kalması 

siyasete bağlı değil, ahlaki ve dini bir görevdir. 

81-89 arası 40. Başkan Ronald Wilson Reagon “Armagedon işaretlerini gördüğümüz tam şu 

sıralarda İsrail, güveneceğimiz tek demokrasiyi temsil etmektedir. 

90-92 arası 41. Başkan George Herbert Walker Bush.. Körfez savaşındaki siyaseti.. 

2001-2009 arası 43. Başkan George Walker Bush’un “Adalet ile zulüm her zaman savaş 

halindedir. Ve tanrı bunlar arasında tarafsız değildir. ABD iyiliği kötülükten ayırt edecek.. derken 

neyi kastettiği herhalde hepinizin malumudur. 

Trump’ın, “Kudüs Filistinlilerle İsrail arasında asla bölünmeyecek, çünkü Kudüs, İsrailindir” 

şeklindeki açıklamaları..  ABD deki Müslümanları ve Orta Doğu’yu kontrol etmek amaçlı kurulmuş 

ve görev ve yetki alanlarında sadece başkana karşı sorumlu The Minareth’i belirtmem gerekiyor. 

Bu bağlamda Ortadoğu’da yürütülen siyasi ve askeri operasyonlarda, “şer güçler”, “Haçlı 

Seferi” gibi terminolojinin kullanması dinsel jargonun politik dile egemen olması olarak 

açıklanabilir. 

Evanjeliklere göre geleceğe yönelik olayların gerçekleşmesinde Yahudilerce Kudüs’te 

mabedin yeniden inşa edilmesi ve Ortadoğu’da Yahudilerin de içinde bulunduğu bir savaşın 

çıkması gerekli. Ortaçağda Hıristiyanlarca “tanrı katili” yaftası verilen Yahudilere kutsal bir görev 

verilmektedir. Bu görev, İsa’nın yeryüzüne ikinci kez gelişine uygun şartların oluşmasında 

sağlayacakları katkıdır. 

Günümüzde de kendilerini dindar ve muhafazakâr olarak tanımlayan Yahudi ve Hıristiyan 

dinî hareketler, söz konusu dinî metinleri doğrultusunda kutsallaştırdıkları coğrafyayı geleceğe 

hazırlamaktadırlar. 

Kur’an’daki İsa Mesih anlatımlarının İsa'nın ölümüyle ilgili farklı bir anlama gelen ifadeler 

içermesi, İslam toplumunda konunun farklı ele alınmasına yol açmıştır. İslami anlayışta göğe 

yükseltilmenin maddi olarak yapılıp yapılmadığı, İsa’nın gökyüzünde yaşayıp 

yaşamadığı, Kıyamet’e yakın bir zamanda dönüp dönmeyeceği ve eğer dönecekse bunun bedensel 

olarak mı gerçekleşeceği yoksa manevi olarak mı gerçekleşeceği konuları nakilcilerin ve 

yorumcuların katkılarıyla zengin bir literatür düzeyine ulaşmıştır. 

Kuran’ın hiçbir ayeti bugünkü kullandığımız manada Mesih ve Mehdi inancını 

temellendirmez. Mehdi iki anlama gelir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anlat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1yamet
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1. Hidayete erdirilmiş kimse, hidayete ermesi sağlanmış insan. Yüreğini Allaha teslim etmiş, 

bütün samimiyeti ile Yaradan’ın kendisine yüklediği misyonu hissedebilen kişi anlamına gelir. 

2. Şahıs olarak kurtarıcı ise tüm peygamberler zaten Mehdi’dir. 

Dolayısıyla bu kavramın aşırı yorumlarıyla ortaya çıkan sonuç; Hıristiyanların İsa’dan sonra 

gelecek bir peygambere inanmamak için İsa’yı tekrar indirmeleri şeklindeki ‘Hıristiyan İman 

Esası’na boyun eğmekten başka bir şey değildir. 

Zerdüştler de benzer şekilde Hz. Peygambere inanmamak için Mehdi gelecek diyorlar. 

Bu anlayış; Kuran’ın temel referanslarına paralel değildir... İnsan hayatıyla ilgili “Biz senden 

önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık”23 ve önceki peygamberlere atıfla “Biz onları yiyip içmez bir 

beden kılmadık ve ölümsüz de değillerdir.24 

İfadesi konumuz açısından oldukça aydınlatıcı bir ayettir. Hz. İsa’nın dünyadan ayrılışından 

yaklaşık 600 yıl sonra nazil olan bu ayet, şayet İsa o an –Hıristiyanlık inancında olduğu gibi Baba 

tanrının sağında vs. herhangi bir yerde- sağ olarak yaşamına devam etmiş olsaydı bu ayette “..İsa 

hariç” denerek ölümlü olmanın yegane istisnası olarak gösterilecekti. 

Dolayısıyla, Yahudi, Hıristiyanlık iman esasının Şiilikte ki kayıp 12. İmam düşüncesine 

yansıması ve orada da itikadi bir konu olarak kabul edilmesi şekline dönüşen bu anlayış; 

mazlumların, ezilenlerin içinde bulundukları durumdan çıkamama durumundan kaynaklı bir 

kurtarıcı beklentisinin dinsel motiflerle süslenmiş halidir. 

Hıristiyanlar ve Yahudiler biri diğerinde olan ortak bir kökü ve biri diğerine yönelik ortak 

bir beklentiyi paylaşırlar. Bu çerçevede İslam coğrafyasına adeta altın tepside sunulan bölgeye 

demokrasi barış ve özgürlük getirme adına başlatılan Arap Baharı süreci başta olmak üzere ve Orta 

Doğudaki ve dünyadaki dini, siyasi ve ekonomik gelişmelerin aslında söz konusu temel kavramlar 

çerçevesinde okunması gerektiğini düşünüyorum. 

Selam ve saygılarımla.. 

 
23 Enbiya, 21/34 
24 Enbiya, 21/8 



 

 

TÜRKÇE VE ARAPÇADA İSİM TAMLAMALARI 

-KURULUŞ, İŞLEV, BELİRLİLİK VE ANLAM- 

 

İsmail Hakkı Sezer 

Özet 

Diller, kökenden gelen benzerlikleri, farklılıkları, çoğu zaman genel bazen özel esas ve kuralları bulunan 

evrensel olgular bütününü temsil eder. Bu bütünü topyekûn tahlil etmek, dillerde doğru anlatım kurallarını, 

sesleri, sözcük, deyim, deyiş vs. ayrıntılarını, genel dilbilimin kökenbilim, fonetik, fonoloji ve morfoloji ile 

söz dizimi, anlam bilim, semantik, belagat gibi dallarını karşılaştırmalı ve tarihsel olarak işletmekle 

gelişebilir. Bu esaslara binaen isim tamlamalarını karşılaştırmak üzere, Türkçe, İngilizce ve Arapça şeklinde 

en az iki veya üç ayrı dil ailesinden dil seçmek uygun olacaktır. Türk Dilinde tamlamalar, çift ekli, tek ekli 

ve eksiz olmak üzere üçe ayrılır. Belirtili olmak çift ekli, belirtisiz olmak da tek ekli tamlamaların ayrılmaz 

özelliği değildir. Dilimizde belirlilik ya ismin kendinden ya cümle içindeki konumundan ya da sözün 

söylendiği ortam ve sözün gelişinden anlaşılır. Yani her üç çeşit tamlamada da tamlanan belirli veya 

sınırlanmış da olabilir belirsiz de. Arap Dilinde ise bu açıdan tamlama manevi (anlam etkili) tamlama ve lafzi 

(okunuş etkili) tamlama diye ikiye ayrılır. Manevi tamlama (izafet-i maneviyye) marifelik (belirlilik) ya da 

sınırlılık (tahsis, yani kapsam daralması) ifade eder. Arapçada tamlananın son harf harekesi cümledeki 

görevine göre değişir. Tamlayan daima mecrurdur. Yani bu dilde eksiz (harekesiz) tamlama diye bir şey 

yoktur. Her iki dilde de tamlama sonucunda benzer anlamlara ulaşılır. Ancak tamlama türünde farklılaşmalar 

görülebilir. İngilizcede “of” kelimesi veya tamlayanın sonuna gelen “s” eki ile veya eksiz tamlama yapılabilir, 

“hand baggage” el bagajı gibi. Tamlamaların en belirgin faydası belirlilik ve belirsizlik veya kısmi belirlilik 

(tahsis) olmakla birlikte daha birçok dilbilimsel ve edebi açılıma kapı aralamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 1.tamlama, 2.izafet, 3.kapsam 

(PHRASES IN TURKISH AND ARABIC LANGUAGES IN TERMS OF STRUCTURE, 

FUNCTION, SPECIFICITY AND MEANING) 

Abstract 

Languages represent similarities and differences from their original backgrounds and universal facts that often 

have general and sometimes specific principles and rules. Total analysis of this whole can be developed by 

comparing and historically operating branches of correct linguistic rules, sounds, vocabulary, idioms, idioms 

and similar details, genetics, semiotics, phonetics, phonology and morphology, and syntax, semantics, 

semantics, rhetoric. In order to compare the noun phrases based on these principles, it would be appropriate 

to choose languages from at least two or three different language families like as Turkish, English and Arabic. 

Noun phrases in Turkish language are divided into three as double-attached, single-attached and seamless. 

Definition is not an integral feature of double-attached, and unspecified, single-attached phrases. Definition 

in our language is understood either from the name itself or from the position in the sentence, or from the 

environment in which the word is spoken and the arrival of the word. That is, in all three kinds of phrases, 

the phrases can be certain, limited or uncertain. In the Arabic language, in this respect, the noun phrases 

(idâfah that means annexation or addition) are divided into two parts as spiritual/ semantic (meaning effective) 

and verbal/ lexical (reading effect). The spiritual/semantic type (idâfah manaviya) refers to ingenuity 

(certainty) or limitedness (allocation, that is, narrowing of scope). The last letter movement of the additive 

(mudâf) in Arabic depends on the task of the word in the sentence. The genitive (mudâf ilayh) is always 

majroor. In this language, there is no such thing as seamless (non-motion) completion. Similar meanings are 

achieved as a result of completion in both languages. However, differences in the type of phrase can be seen. 

In English, noun phrases can be done with the word “of” or the suffix “s” that comes to the end of the 

completion, or without it, like "hand luggage". The most obvious benefit of the noun phrases is definity and 

undefinity or partial definity (allocation), but it opens the door to many linguistic and literary expansions. 

Keywords: noun phrase, defined, undefined 
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GİRİŞ 

Tümce ögesi bir ismin farklı açılımlar 1  kazanması için başka bir isim veya isimlerle 

bütünleştirilmesiyle oluşan söz öbeğine isim tamlaması denir. Arapçada buna, bir isme isim ekleme 

yani ilintileme anlamında izafet )2 إضافة( denmektedir. Örneğin “Ali’nin kitabı” )كتاب علّي( gibi bir 

isim tamlamasında Ali’nin= ّعلي tamlayan, (Arapçada muzâfun ileyh مضاف إليه(, kitabı= كتاب   ise 

tamlanan (Arapçada muzâf  مضاف(’tır. 

Bir ögeye açılım kazandıran sıfat ve tamlayan gibi birimler Türkçede önce, Arapçada sonra gelir: 

“Ciltli kitap” )كتاب مجلد( ve “Ali’nin kitabı” )كتاب علّي( gibi. Bu genel bir kuraldır. Devrik anlatımda 

müstesna bir yere sahip olan Türkçede, kullanılır veya en azından anlaşılır olmak kaydıyla hem 

günlük konuşmalarda hem edebi dilde takdim-tehirlere rastlarız: 

Kanadı kırılmış zavallı kuşun; düz şekli: Zavallı “kuşun kanadı” kırılmış 

Ovada vurulmuş bir kuş kanatsız; düz şekli: Ovada vurulmuş bir “kanatsız kuş” veya “kanatsız 

kalmış bir kuş”3 

Arapçada da bu tür takdim-tehirlere rastlarız. Ancak tamlama yapısında dilbilgisel çözümleme 

yönünden farklılık ortaya çıkar. 

 kelimesi zamire izafetinden dolayı كتاب terkibinde كتابه .kitabını okudum” demektir“ قرأت كتابه

marifedir.4 Arapçada muzaf ancak üç yolla belirsiz hale getirilebilir: 

 okudum bir kitabı (nı) onun” da“ قرأت كتابا له okudum onun bir kitabı (nı)” veya“ قرأت له كتابا-1

denebilir. Ancak  له’lerin dilbilgisel değeri artık tamlayan değil sözcük öbeği (câr-mecrûr) olarak 

sıfat olmaktır. 

واحدا من   isim tamlamasının anlam olarak أحد كتبه kitaplarının birini okudum”. Burada“ قرأت أحد كتبه-2

 sıfat tamlamasından bir farkı yoktur.5 كتبه

ِ يَدُْعوهُ َكادُوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَدًا-3 ا قَاَم َعْبدُ َّللاَّ ayetinde َوأَنَّهُ لَمَّ 6   ِ  tamlaması ile Peygamber (SAV) َعْبدُ َّللاَّ

kastediliyor ve muzaf marifedir. Ben emir kulu değil Allah / Allah’ın kuluyum (  أنا لست عبد

 aynen “emir kulu” tamlaması gibi cins ”عبد هللا=sözünde ise “Abdullah (أمر/أوامر/األوامر بل عبد هللا

bildirir, belirli değildir. Bu cümlede أمر/أوامر kelimelerinin aynı derecede cins kapsamlı anlam ifade 

ettiğini izliyoruz. Ayrıca األوامر’in başındaki (ال) takısı da cins/istiğrak içindir, عبد kelimesine 

belirlilik sağlamaz;  بل عبد هللا cümlesindeki Allah lafza-i celali “en marife isim” olmasına rağmen  عبد 

kelimesi belirlilik kazanmamıştır, nekredir ve “O (İsa Aleyhisselam) kendisine lutfettiğimiz bir 

 
1 Açılım demeyi yeğliyoruz. Çünkü tamlayan her zaman belirlilik veya açıklık sağlamaz. 
 ,kökünden gelir ve eğerek bir şeye dayamak veya dayanmak anlamındadır, (bk. İbn Faris, (1970) ضيف kelimesi إضافة 2

az-Zamahşarî, (1965), ضيف maddeleri.) Buradan hareketle izafet, ismi, başıboşluktan yani belirsizlik vs. 

açılımsızlıklardan kurtararak ilintili hale getirmekte, bağlandığı ismin belirliliği oranında belirlilik, sınırlılık vs. 

sağlamaktadır. Türk dilinde ise tamlama adlandırması, mesela yerine göre belirliliğin belirsizliğe oranla daha tam, 

muayyen ve açık olmasındandır. İngilizce “Noun Completion”, isim bütünleşmesini anlatır. Kastedilen, yine tek başlarına 

taşıdıkları anlamın, yeni bir açılımla geliştirilmesidir. 
3 Bu söyleyişler arasında okunuşta vurgu ve durak farkı vardır, dolayısıyla anlamda kayma ve farklı bir incelik duyulur, 

dilbilgisel çözümleme değişik sanatsal açılımlar sergiler. 
 gibi bazı kelimeler bunun dışındadır. Arap Dili Dilcileri bu tür kelimeleri aşırı belirsiz (şedîd غير، شبيه، نظير، حْسب، مثل 4

at-tenkîr, mutavağğil fi’l-ibhâm) sayarlar ve hiçbir belirli tamlayan bunları belirli hale getirmez. Bk. Sîbavayhi, (1898) 

ve (1988), al-Kitâb, II,13-14; az-Zaccâcî, (1988), 180-181; Mustafâ, (1996), İbrahîm, I, 51. Bizce أحد kelimesi de bu 

guruba girmelidir. 
5 Bak. Burada, dipnot, 3. 
6 Kur’an Kerim, 72/19. 
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kuldur ancak” anlamındaki ( ِإْن هُوَ  إاِل َعْبدٌ أَْنعَْمنَا َعَلْيه) ayetinde7 geçen  ٌَعْبد gibi İslam ümmetinden bir 

kulu ifade eder. 

Dillerin çok ayrıntılı ifade gücüne binaen belirtili ve belirtisiz tamlama ölçütlerini taramak gerekir. 

Mesela Ali’nin kitabı (كتاب علي) ile Ali’nin bir kitabı (أحد كتب علي) veya Ali’nin başka kitabı (  كتاب

 tamlamalarında kitaplar Ali’ye ait olmak yönünden birbirinden farklı değil iseler de işiten  (علي اآلخر

kişinin zihninde aynı yoğun belirliliği /sınırlılığı sağlamazlar. Hatta konuşan kişi açısından bile 

kastedilen kitap herhangi “bir kitap” veya “başka kitap” olabilir, yani belirsizdir; yani gizleme 

amaçlı bir belirsizleştirme istenmemiş olabilir.  

Tamlanan (muzâf), hem tamlamanın bir parçası hem bulunduğu cümlenin bir ögesidir. Bu yüzden 

esastır. Tamlayan (muzâfun ileyh) ise tamlananı (muzâfı) belirlileştirir, sınırlandırır veya ona 

açılımlar kazandırır. 

Tamlayan sadece “tamlama eki”ne veya “eksiz bildirim gücü”ne sahiptir. Tamlanan ise hem 

tamlama ekine veya eksiz bildirim gücüne, hem de cümle içindeki yerini gösteren “ögelik eki”ne 

veya “eksiz öge bildirim gücü”ne sahiptir. Okulun bahçesi (bahçesini, bahçesine, bahçesinde, 

bahçesinden) ve okul bahçesi (bahçesini, bahçesine, bahçesinde, bahçesinden) gibi. 

2. TAMLAMA ÇEŞİTLERİ 2.1.Çift Ekli İsim Tamlaması 

“Ekli veya eksiz bildirim gücü”ne nazaran tamlamalar üç çeşittir: 

2.1.1.Kuruluş 

“Ekli veya eksiz bildirim gücü”ne nazaran üçe ayrılan isim tamlamalarının ilki çift ekli isim 

tamlamasıdır. Yaygın olarak “belirtili isim tamlaması” diye adlandırılan bu tamlamada ses 

uyumuna göre değişen -in, -ın, -un, -ün veya –n kaynaştırma harfi ilavesiyle –nin, -nın, -nun, -nün 

ekleri bu ismin başka bir isme bağlı olduğunu ve onu açılımladığını (tamamladığını) ifade eder. 

Tamlanan ismin sonunda da ses uyumuna göre değişen -i, -ı, -u, -ü veya –s kaynaştırma harfi 

ilavesiyle –si, -sı, -su, -sü8 ekleri bulunur.9 

Tablo 1. Çift Ekli Tamlama 

Bu sözcük öbeklerinin hepsi Türkçe açısından belirtili isim tamlaması olarak sunulur. Arapçada, 

eğer tamlayanların hepsi belirli (marife) isim ise tamlanan, belirli (marife) sayılır. Çünkü belirli bir 

isimle ilgilendirilmiş bir şey zorunlu olarak belirlilikten pay10  alacaktır. Türkçede benimsenen 

kurala göre–in ilgi eki ile –i iyelik eki almış tamlamalarda bütün tamlayanlar belirli, almayanlarsa 

 
7 Kur’an Kerim, 43/59 . 
8 Su ve ne kelimeleri bu kuralın dışındadır: “Tavşanın suyunun suyu”, “nenin/neyin”, “Hasan’ın nesi/neyi olur?”, bk. 

Gencan, (1966), 107-108. 
9 Bu eklerde değişik düşmelere rastlanabilir, bk. Gencan, (1966), 113-114. 
10 Dil gibi sonsuz verili bir olguyu çözümlerken olabildiğince ihtiyatlı ifadeler kullanmak zorundayız. Yolda giderken bir 

ineğe rastladığımızı düşünelim. Bu inek kimin sorusuna oralardan bilmeyen biri “ne bileyim arkadaş işte Allah’ın ineği” 

derse ineğe belirlilik değil bilinmezlik sağlamış olur. Çünkü zaten asıl itibariyle bütün mülk Allah’ındır. Yani adam hiçbir 

bilgim yok demiş oluyor. Allah, “en bilinen” olmakla birlikte maliki olduğu inekler sayısızdır ve her biri “Allah’ın 

ineği”dir. Ama mesela “Allah’ın Evi” deyince eğer Ka’be kastediliyorsa -ki genelde öyledir-, o zaman tam belirlilik 

vardır. Konuşan kişi “mescitler Allah’ın evidir, namazımızı kendi evimizde değil, Allah’ın evinde kılalım” derse o zaman 

muhatap mahalle mescidini anlayacaktır. “Mescitler Allah’ın evidir, namazlarımızı daima Allah’ın evinde kılalım” derse 

o zaman bulunduğu yer (mahalle, çarşı, okul vs.)’deki her bir mescit anlaşılacaktır. 

alim’in defteri Hasan’ın kitabı okulun salonu köyün bülbülü 

 بلبل القريةِ  درسةِ صالة الم كتاب حسن   دفتر العالم

Ali’nin tentesi Musa’nın parası ordunun korusu (karargahı) köylünün öyküsü 

 قصة القرويِ  حمى )معسكر( الجيِش  نقود موسى  خيمة علي  
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belirsiz midir? Bunu çözümlemek için “işlev ve belirlilik” yönünden örnekler üzerinde durmalıyız. 

Diğer Anlam ve Açılımları ise en sonunda ele alacağız. 

2.1.2.İşlev ve Belirlilik 

Belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında “Arap Dili Dilcileri”11nin tamlayan (muzaf ileyh)’ın 

belirli (nesne veya tür ve cins olarak belirli) ya da belirsiz olması esasına dayandırmalarını göz 

önünde bulundurmak yararlı açılımlar sağlayabilir. Başka deyişle Türk Dili Dilcilerinin belirtili 

isim tamlamasını yukarıdaki eklerin birlikte bulunmasına bağlamaları tartışmaya açık 

görünmektedir: 

a-Özellikle belirliliğe delaletinde eksiklik veya güçsüzlük bulunan sözcükler tam anlamıyla belirtili 

isim tamlaması kuramazlar: “neyin nesi, kimin fesi” (anlam tamamen belirsiz), “dağlar efesi” veya 

“dağların efesi” (çoğul tamlayan), “adamın kralı” (cins isim olan tamlayan şununla aynı anlamda:) 

“adamların kralı”, “adamlar kralı”, gibi. Bunlara benzeyen “beylerbeyi” gibi bileşik adlar veya “hey 

gidinin efesi, efelerin efesi” gibi sözcük veya sözcük öbeklerinde de aynı anlam boyutları 

düşünülmelidir. 

b-Yukarıdakinin aksine belirliliğe delaletinde tamlık veya güç bulunan sözcükler de tamlayan ekine 

ihtiyaç duymadan belirtili isim tamlaması kurabilirler. Daha doğrusu böyle söz öbekleri, cümlesine 

göre hem belirtili hem belirtisiz tamlama olabilir: “Bakanlık arabası geldi mi?” (Belli bir Bakanlığın 

arabası; belirli), “Bakanlık arabası resmi plaka taşır” “Bakanlık arabası (yani bakanlıklara ait araba) 

görürsen durdur”, (belirsiz veya cins anlamı). 

Bu noktada akla şu soru geliyor: Türk Dilinde sözcükler ne zaman belirli ne zaman belirsiz 

olurlar?12 Konu, evrensel dil çözümlemelerinde de her zaman sorgulanmıştır. Anlamla ilgili bir 

sorunun cevabını da her zaman biçembilimsel kural vermez. Başında İngilizcede “the” Arapçada 

 olan sözcük her zaman belirli olmaz. Türkçede ise belirlilik ve belirsizlik önek veya edatla ”ال“

değil cümlede belli olur.13 Belirlilik (tarîf) ve belirsizlik (tenkîr), dilde söz gereçlerinin (edatların) 

önemli sonucudur. Her ne kadar Arapçada belirlilik ve belirsizliği ayıran harf (yani uç, taraf, ek) 

olarak “el takısı” ve tenvin varsa da bu iki neden olsa da olmasa da işaret, sınırlama, özelleme 

(tahsis) gibi belirleyen veya belirsizlik sağlayan unsurlar da vardır.14  Mesela özel isim daima 

belirlidir ne tenvin onu belirsiz kılabilir ne el takısı daha belirli yapabilir. Arapçada cümleler belirsiz 

 
11 Bu deyişi, “Arap Dilciler” demeye yeğliyoruz. Çünkü Arapçaya Müslüman olan hatta olmayan bütün milletlerin 

dilcileri kendi birikimlerini de katarak hizmet etmiştir. 
12 Bu konuda Tahir Nejat Gencan ihtiyatlı davranarak tamlamaları üçe ayırmış, isimlendirmeye gitmeksizin “Birinci Türlü 

Ad Takımı”, “İkinci Türlü Ad Takımı”, “Üçüncü Türlü Ad Takımı (Takısız Tamlama)” demiştir. Açıklamalarında, 

tamlamaların belirlilik durumları ile ilgili, yaygın kanaatleri düzeltecek önemli ışıklar bulunmaktadır. Bk. Gencan, 

(1966), 107-110. Tahsin Banguoğlu da tamlamalarda belirlilikte birtakım derecelendirmelere gitmekte, bunların sebepleri 

üzerinde durmaktadır. İrdelemelerindeki eksik kalan husus, belirlilikte, siyakı ve cümlenin yapısal özelliklerini saymamış 

olmasıdır, (bk. Banguoğlu, (2004), 324-325, k.284-285.) “1. tip, Belirtili/2. tip, Belirtisiz/3. tip, Eksiz, bk. Eker, (2005), 

462-465 Ankara, 3. baskı. Ayrıca bk. Bilgin, (2002) , 190-200; Korkmaz, (2009), 270-275, TDK, Ankara. 
13 “The, used before a singular noun to refer to all the things or people represented by that noun: The panda is becoming 

an increasingly rare animal. The car is responsible for causing a lot of damage to our environment.” Bk. Cambridge 

Advadced Learner’s Dictionary; ayrıca bk. Thomson ve Martinet, Anka Basım, (Türkçeye uyarlayan:) Soytekin, 7-12 

İstanbul. Bu cümlelerde belli bir panda veya araba kastedilmiyor, kelime tekil olsa da cins anlamı taşıyor, pandalar, 

arabalar, yerine göre her araba, her panda, yerine göre bazı pandalar, bazı arabalar anlamında kullanılabilir. Arapçada 

buna istiğrak (kapsamlılık) deniyor. Türk Dilinde buna denk bir edat veya önek yoktur. Anlam sözün gelişinden seçilir. 

“Çekiç önemli bir alettir” (çekiçler, her çekiç), “Çekiç getir” (herhangi bir çekiç), “Çekiç nerde?”, (belli bir çekiç). Sonek 

alma özellikli dilimizde bazı soneklerin belirliliğe kanıt olduğu hissediliyor: “Çekiç getir” (herhangi bir çekiç) / “Çekici 

getir” (belli bir çekiç) yani ismin –i hali, sözcüğün belirli olduğuna tanıklık ediyor. Yalnız bu ek, belirlilikte, her cümlede 

geçerli bir kanıt değildir. Bence belirliliğin asıl nedeni cümlenin gelişi, iç yapısı (yani eylem-tümleç veya özne ilişkisi) 

gibi nedenlerdir. Mesela yalın ve –i hallerindeki şu yoğurt ve ayranların birbirinden hiçbir farkı yoktur: Kimi yoğurt sever 

kimisi ayran= O yoğurdu sever ben se ayranı. Ancak şu üç cümlede farklıdır: Üstüne yoğurt dökme/Üstüne yoğurdu 

dökme. Burada şöyle bir ayrıntı daha var: Yoğurdu üstüne dökme, diyebiliyoruz ama yoğurt üstüne dökme, diyemiyoruz. 

Çünkü eylemle nesnesinin bağı kopunca onun nesneliğini –i hal eki ile pekiştirmek gerekiyor. Az sonra vereceğimiz 

“Kapıya adam geldi” örneğindeki belirsizliğin “Adam kapıya geldi” deyince ortadan kalkmasının nedeni de öne almaktır, 

-i halinde olması değildir ki nedenin –i hali olduğunu söyleyelim. 
14 Bk. 31-20 ,(1980) ,غابوتشان. 
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öbek sayılır ve yüklem olurlar. Şan (konu) zamirini belirli hale getiren, onu açıklayan cümledir ve 

bu cümle Türkçede de sonra gelir. “Doğrusu” dediğimizde neyin doğrusu olduğu anlaşılmıyor. 

Buradaki – (s)u zamiri kendisinden sonraki cümle ile belirlenecektir. “Doğrusu karar veremiyorum” 

denirse o zaman doğru olanın, karar veremeyiş olduğu anlaşılıyor. 

“Bir adam” öbeğindeki belirsizlik, “bir”e mi aittir yoksa “adam”a mı? Eğer adama aitse ve “bir”den 

kaynaklanıyorsa o zaman “iki adam”, “üç adam...” gibi artı sonsuz sayı belirsizlik edatı kabul 

edilmelidir. İngilizcedeki “a book” ve “one book”, Arapçadaki “ كتاب” ve “ احد و  اب كت  ” kullanışları bizi 

bir ölçüde yanıltıyor. Her ikisini de “bir kitap” diye çevirebiliriz ama her zaman değil. “a book” ve 

 sözcüklerindeki “a ve tenvin” belirsizlik harfleridir. Türk dili böyle bir edata ihtiyaç duyarsa ”كتابٌ “

“one” ve “واحد” anlamı taşıyan “bir” sayı sıfatına başvurur,15 ancak her zaman değil, çünkü edata 

ihtiyaç kalmadan belirsiz isme ulaşılabilir. Şu kullanışlara bakmalıyız: 

“Adam geldi” (belirli), “Bir adam=biri geldi” (bir belirsiz, -i zamiri veya adam “bir”in ne olduğunu 

açıklıyor, ancak biz “adam”dan önce gelen “bir” sözcüğünü belirsizlik edatı gibi algılıyoruz oysa 

sıfat isimdir, tıpkı “one” ve “ واحد” isimleri gibi.) 

Arapçada sayı analizleri biraz farklıdır. Sayı esastır ve sonra gelen açıklayıcı onun temyizidir, bir 

ve iki sayılarının temyizi ise önce gelir. Sayısal tamlamalar ancak (ال) takısı ile belirlilik kazanır. 

“Bakın uşak! Kapıya adam geldi” (belirsiz), “Kapıya bir adam=biri geldi” (yine aynı belirsizlik 

devam ediyor.) Birinci cümlede “adam”ın belirli olması için öne alınması gerekiyor: “Kalkın uşak! 

Adam kapıya geldi” (belirli). 

Şimdi şu cümleye bakalım: “Ben burada bir adamın ölümüne bu gözlerimle tanık oldum.” Bu 

cümlede “bir adamın ölümü” belirtili isim tamlaması tanımına uymakla beraber “herhangi bir adam 

ölümüdür” belirsizdir, “belli, bilinen bir adama ait ölüm” değildir. Demek ki –in eki almış olmak 

belirliliğin her zaman gerçek nedeni değildir. 

Şimdi de şu cümleye bakalım: “Dün adamın birini burada dolaşırken gördüm.” Burada da “adamın 

biri” belirtili isim tamlaması olmakla beraber belirsizdir ve “bir adamı” demektir.  

“Ağacın dalı kırıldı”, (belirlidir, çünkü olmuş tek bir olaydan söz ediliyor), ama “ağacın dalı kırılır, 

insanın gönlü”, (belirsizdir, çünkü tekrarlanan ve tekrarlanacak olan her dala ve gönüle ait 

kırılmalara uyan bir hüküm bildiriyor). Kızgınlıkla çocuğunuzun başında bir dal kırıyorsunuz. 

Oğlunuz küskün. Sorguluyorsunuz hatta. Alacağınız cevap “ağacın dalı kırılır, insanın gönlü baba” 

olabilir. Şimdi bu cevap iki açılım ve gösterim (delalet) taşımaktadır: 

a. Belirtisiz tamlama; çünkü tekrarlanan ve tekrarlanacak olan her dala ve gönüle ait kırılmalara 

uyan genel bir hükme işaret etme var. 

b. Belirtili tamlama; çünkü dün kırılan ağaca ve gönüle işaret ve sitem etme var. Oğlunuz, “ağacın 

dalı kırıldı, oğlunun (oğluyun) gönlü” deseydi “genel hükme işaret” inceliği zayıflar, belirli 

tamlama söz konusu olurdu. 

Arap Dili Dilcileri, isimlerin taşıdıkları marifelik/nekrelik özelliklerini derecelendirmişler, sözün 

gelişi ve söylendiği ortam ile de bağlantılamışlardır. Onlara göre “marife, belirli bir şeyi gösterir, 

özel isim, zamir, ism-i işaret, ism-i mevsûl ve başında harf-i tarif bulunan isimlerle bunlardan birine 

hakiki anlamda16 muzaf olan kelimeler belirlidirler. İçlerinde en belirli olan zamirdir, sonra sırasıyla 

özel isim, ism-i işaret, ism-i mevsûl ve harf-i tarifli isimler gelir. Muzaf, muzaf ileyhin belirliliğine 

göre belirlilik kazanır. Zamirlerin en belirlisi sırasıyla birinci şahıs (mütekellim), sonra ikinci şahıs 

 
15 Ancak “bir”, Tahsin Banguoğlu’nun dediği gibi (bk. Banguoğlu, (2004), 324-325, k.284) ismi her zaman belirsiz 

kılmaz. Belirsizleştirelemeyecek bir adı “bir tek”, “sadece O” gibi anlamlarla yeganeleştirir. Bir Allah inancı, Allah’ın 

birliği, tekliği inancı demektir. 
16 Manevî izafet kastediliyor. Çünkü lafzî izafet muzafa anlamsal bir etki yapmaz, okunuş kolaylığı sağlar.  
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(muhatap), sonra üçüncü şahıs (ğaib) zamirleridir. Nekre (belirsiz isim) ise, cinsinin herhangi 

bireyini gösteren isimdir.”17 

Arapçada, Türkçenin aksine, tamlayan soneki olan esre veya iki esre (   ، ِِ )’nin belirlilikte bir dahli 

yoktur. Belirlilik yukarıda sayılan sözcük çeşitleri için geçerlidir ve sözün gelişi ve söylendiği 

ortam ile de bağlantılıdır. 

Tamlayan belirsiz (nekre) veya harf-i tarifli ama genel (istiğrak) anlamlı bir isim de olabilir:   سفن

ربن الحسف yani savaş gemileri. Belli bir savaşın gemilerini anlatmak için yine حرب  = سفن الحرب   deriz. 

Fakat o zaman harf-i tarif, marifelik anlamı taşır, genellik (istiğrak) bildirmez: 

18(O)=غرقت سفن الحرب وأسقطت طائراتها ودمرت مدنها  savaşın gemileri battı, uçakları düşürüldü ve 

şehirleri yerle bir edildi. 

Arap Dilinde Türk dilinden farklı olarak tamlanan hiçbir zaman tamlama eki diye bir ek almaz, 

aldığı hareke “isim durum eki” yani mesela özneliğini (fail olduğunu) veya nesneliğini (mef’ul 

olduğunu) gösteren “ögesel görev”19 ekidir. 

Arapçada cümlelerin tamlayan olması da ele alınmıştır.20  Böyle cümlelere muzaf olan isimler 

cümlenin belirliliği kadar belirlilik kazanırlar. Türkçede de bu tür çözümlemeler yapılmalıdır. 

Mesela “Ali gittiği gün” ya da “Ali’nin gittiği gün” öbeklerini ele alalım: Bu ikisi Arapça olarak 

 şeklinde tamlama yoluyla anlatılır. Türkçede “Ali يوَم ذهاِب علي   şeklinde cümle ile veya يوَم ذهب عليٌ 

gittiği” sözcük öbeği de Ali’nin gittiği” sözcük öbeği de Arapçadaki gibi tamlama değildir, “gün” 

veya başka bir zarf eklenmelidir. 

Ayrıca “gün” kelimesini zaman tümleci olarak kullanırken öncesinde veya sonrasında21 böyle veya 

başka bir açıklayıcı zorunlu görünüyor. “Bugün gel/ her gün gel” ve “Ali’nin gittiği gün gel” gibi. 

Arapçada olduğu gibi Türkçede de bu tür (isim, sıfat isim veya cümle/cümlecik ile) tamlanması 

zorunlu sözcüklerin varlığı incelenip neticelendirilmeleridir. 

2.2.Tek Ekli İsim Tamlaması 

Dilin birçok meselesinde olduğu gibi tamlama konusunda da “tamlayan ve tamlanan” birimleri 

“ihtisar” (kısa ve öz konuşma) genel kuralına boyun eğmiş olabilir. Çünkü evrensel dil yasalarına 

göre “iletişim” sağlandığı noktada daha uzun söze gerek kalmaz. 

Bu “özlülük” genel kuralı, gerektiğinde “sözü uzatma”, “yarenliği koyulaştırma” ve “ballandıra 

ballandıra anlatma” genel kuralları ile çatışır. Türkçe konuşanlar doğal bir seyir içinde bu kuralları 

uygular, dilbilgisel çözümlemeler de bu verileri açıklar.22 

Dilcilerimizin yaygın olarak “belirsiz isim tamlaması”23 dedikleri “tek ekli isim tamlamalarında” 

görülen “belirsizlik” vasfı, bu tür sözcük öbeklerinin çoğunluğunu kapsayabilir. Ancak bazı 

dilcilerimizin de değindiği gibi bazen yabancı dillerin de tesiriyle “özlülük” genel kuralının giderek 

 
17 Az-Zamahşarî, al-Mufassal, 197-198. 
18 Bazen veya isim özellikle belirli yapılmak istenince başına (o) işaret sıfatını getirebiliriz. Arapça ve İngilizcede de 

gerektiğinde aynı şekilde “this” ile “هذا” ve türevlerine başvurulur. 
19 Bunlar da raf’, nasb veya cerr durumlarıdır. 
20 Bk. az-Zamahşarî, al-Mufassal, 96-99. 
21 Eğer açıklayıcı sonra gelerek “gün olur/gelir devran döner” denirse o zaman bu sözümüzde sanki “gün olur/gelir” 

kısmı, “devran döner” cümlesine zarflık yapmaktadır.  
22 Bahçe-kapı, Kadı-köy gibi yapılar Kadı-köyü, Bahçe-kapısı olarak düzeltilmemelidir. Bunlar iki addan oluşan dil 

birlikleridir ve iddia edildiği gibi İstanbul’daki azınlıkların etkisiyle ortaya çıkmamıştır. Orhun Yazıtlarında bile yer alan 

Ötüken yış tipindeki kullanımlar iki adla kurulan birliklerin Türkçede eskiden beri var olduğunu kanıtlar. Dil bilgisi 

yazarları bu dizileri ekle tamamlayarak (örn. Bahçe-kapısı) ad tamlaması haline getirmemelidir. Eğer bu hâlleriyle dilde 

kullanılıyorsa ona göre bir sınıflama yapılmalıdır, dilbilgisi bilgini dile müdahale etmez. Dili inceleyen biri olarak dilci 

dil ürünlerinden önce değil, sonra gelmelidir (Bk. Hatipoğlu (1954), 715-719.). Bu tartışmayı muhtemelen ilk başlatan 

kişi de Arap Edebiyatının büyük şairlerinden Ferazdak’tır. Şiirini eleştirmek için araştırıp duranları “bana söylemek size 

de çözümleyip yorumlamak düşer” demiştir. Bu meşhur söz ve yankıları için bk. Muhammad, (yer ve tarih yok), 67. 
23 “Belirtisiz isim tamlaması” derken tamlayanın ek almaması kastedilmektedir. 
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daha etkin işlediği, bu yüzden ek düşmesinin tamlamalar arasında karışıklığa neden olduğu 

izlenmektedir. Bu karışıklık dil değişimlerinin çok doğal bir sonucudur. Dili konuşanlar bunu 

benimseyip kullandıkları takdirde sorun kalmaz, kalmamalıdır. Çünkü diller daima yaşandıkları 

ortamlarda değişir ve şekillenirler. 

2.2.1.Kuruluş 

Tablo 2. Tek Ekli Tamlama 

1 öğrenci defteri çocuk zekası köylü öyküsü kır sünbülü 

 مكَحلة ريف/ مكَحلة الريف  قصة قروِية /قصة القرويِ  ذكاء الطفل/ ذكاء طفل  دفتر طالب/ دفتر الطالب  

2 Arapça kitabı Türkçe dersi Başbakanlık konutu Ramazan orucu 

 صيام رمضان  سكن رئيس الوزراء  حصة اللغة التركية كتاب اللغة العربية 

3 Başkanlar toplantısı ormanlar kralı Belediye başkanları Bakanlar Kurulu 

 مجلس الوزراء رؤساء البلديات  ملك الغابات  اجتماع الرؤساء  

4 elma meyvesi domates salçası armut ağacı gül fidanı 

شجرة الكمثرى/ شجرة   صلصة طماطم  فاكهة تفاح/ فاكهة التفاح  

 كمثرى 

 غرسة الورد/ غرسة ورد 

5 dostlar dostu Amerika Birleşik 

Devletleri 

Kredi ve Yurtlar 

Kurumu   

Anadolu Beylerbeyi 

 أمير أمراء األناضول  مؤسسة المنح والسكن   الواليات المتحدة األمريكية  خليل األخالء / أعظم خليل  

6 güneş enerjisi Allah korkusu Cennet kokusu beygir gücü 

 قوة حصان/ قوة الحصان  رائحة الجنة  خشية هللا  الطاقة الشمسية  

7 Adamın bam teli (Senin) macera 

romanın 

Tugayın kalk borusu Askerin marş düdüğü 

 صافرة االنطالق  دقة اإليقاظ رواية مغامراتك  وتر بام الرجل  

8 Ümmetlerin Hakkı 

(sı) 

Şeyh oğulların (ının) 

Ali(si) 

Bizim oğlan (ımız) Sizin paralar (ınız) 

 نقودكم  ابننا علي )بن( آل بني الشيخ  حقي )بن( آل أمة  

 

2.2.3.İşlev ve Belirlilik 

Birinci gruptaki tamlamalar belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunların belirtili olabilmesi veya 

kapsamlarının daraltılması sözün gelişi veya başka belirtme sözcükleri ile gerçekleşebilir. “Bu 

köylü öyküsünü” daha önce de dinlemiştim. “Bu” ile “öykü” belirli hale geliyor. 

İkinci grupta tamlayanlar belirlidir. Tamlananların kapsamları farklıdır. Arapça ve Türkçenin 

birçok kitabı ve dersi olabilir, tamlama belirsizdir. Ama arkadaşınıza “Arapça dersi nasıl geçti?” 

diye soruyorsanız ikinizin de bildiği bir dersten bahsediyorsunuz, o halde tamlama belirtilidir. 

“Başbakanlık konutu” birden fazla olmaz, tamlama belirtilidir. “Bakanlar, Başbakanlık konutunda 

toplandı” gibi. Eğer iki tane varsa o zaman yüzde elli belirsizlik söz konusudur. “Bakanlar, 

İstanbul’da Başbakanlık konutunda toplandı” demek yeterlidir. “Ramazan orucu” cins olarak 

belirlidir, “Ramazan orucunu tuttun mu, tutuyor musun?” gibi. Ama belirsizlik zamanında olabilir. 

Zamanı belirlenmek istenirse mesela “geçen yıl Ramazan orucu beni çok zorladı, bu yıl 

tutmayacağım” gibi. “Ramazan orucu”nu belirsizleştirmek de kolay: “Her Ramazan orucu ayrı bir 

hatıra” ve “Ramazan orucu/oruçları her yıl on gün önce gelir” gibi. 

Üçüncü gruptakiler de belirli görünüyorlar. Tamamen belirli veya belirsiz olabilirler. Bu farklılığı 

konuşma ortamı, sözün gelişi veya diğer harici belirtme sözcükleri ile belirli yapabiliriz. 

Dördüncü gruptakiler belirsizdir. Belirlemek için konuşma ortamı, sözün gelişi veya diğer harici 

belirtme sözcüklerine başvururuz. 

http://www.denizliyurtkur.gov.tr/
http://www.denizliyurtkur.gov.tr/
http://www.denizliyurtkur.gov.tr/
http://www.denizliyurtkur.gov.tr/
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Beşinci gruptakiler tamamen belirli. Zamanı bağlamında tek bir kişi veya kurum anlaşılır. Kimse 

bunları belirtisiz deyip tamlayanlarına –in ilgi takısı ekleyerek belirli hale getiremez. Bunun için 

daha net belirleyici gerekir: “Sinan Paşa Anadolu Beylerbeyi olarak sağ cenahta, Rumeli Beylerbeyi 

Hasan Paşa sol cenahta, merkezde Zaferler Padişahı ..yer almıştı.24 

Altıncı gruptakiler doğal olarak birden fazla olabilecek şeyler değildir. Güneşlerin enerjileri, Allah 

korkuları, beygir güçleri falan olmaz. Bunlar oldukça veya tamamen soyut ve sayılamaz 

kavramlardır. Başka deyişle bir tarafta belli bir beygir gücü öbür tarafta ne olduğu belirsiz beygir 

güçleri yoktur. Bu soyut kavram tek bir ölçüttür. Beygirin gücü diye belirli yapılabilir mi? Yapılır 

ama somut başka bir şey olur: “Bu beygirin gücü yarım beygir gücü, hayvan zayıf, ama şu beygirin 

gücü iki beygir gücüne denk” gibi. Bu cümlede işaretle daha da belirlenmiş biri zayıf diğeri çok 

güçlü iki atın farklı güçlerinden söz ediliyor, yani somut, fakat onu ölçtüğümüz ölçü her zihinde tek 

olan belli bir kavramdır: Beygir gücü! 

Yedinci gruptaki her hücrede bulunan son iki kelime tek takılı (ve fiilen cümle içinde 

kullanılmadıkça belirtisiz) tamlamalardır. Başlarına “Adamın, (Senin) Tugayın Askerin” belirli 

kelimeleri getirilmiş, işte bu belirlilik son kelimeleri etkiliyor. 

Sekizinci grupta ise iyelik eklerinin düştüğü veya hiç kullanılmadığı örnekler görüyoruz. Bunlar da 

tek ekli isim tamlamalarıdır. Ümmetler belli bir aile ve Hakkı da özel isimdir. –in ilgi eki ya “malum 

iki Hakkı’dan hangisinin” kastedildiğini anlatmak veya onu ailesiyle anmak için getirilmiştir. 

Bu tamlamaların Arapça karşılıklarında da bazı farklılıklarla aynı incelikler geçerlidir. Mesela 

Araplar bazen bizim isim tamlamasıyla anlattığımız şeyi sıfat tamlamasıyla anlatırlar: “güneşsel 

enerji”الطاقة الشمسية  derler “طاقة الشمس güneş enerjisi” demezler. Oğlumuz “ابننا”, “Bizim oğlumuz” 

“ نحن  انن اب  ”demektir. “Bizim oğlan” gibi latif ifadeler Arapçada da vardır ama kuruluşu farklıdır: “  إّن

 yani “babası ve babasına baba (olan adam yani dedesi) şerefin 25”أباها وأبا أباها بلغا في المجد غايتاها

zirvesine ulaştılar”. Bunu şöyle de çevirebiliriz: “Onun baba ve onun babasına baba yani onun dede, 

şerefin zirvesine ulaştılar.” 

3.1.Eksiz (Takısız) İsim Tamlaması  

Türkçede ne ilgi ne de iyelik eki almadan veya tek iyelik eki ile yan yana bulunan iki ya da daha 

fazla ad ve önad güçlü, anlaşılır tamlamalar kurabilir. Mesela “demir çelik döküm” üzerine iş yapan 

firmalar çoğaldı, dediğimizde kulağı tırmalayan bir şey yoktur. İşçiler bir şirket kurup adını “İşçi 

Demir Çelik Konstrüksiyon Metal Limited Şirketi” koymuşlar. Yedi kelimeden oluşan, içinde tek 

sıfat tamlaması bulunan tek iyelikli bir takısız tamlamalar tamlaması. Tahtadan yapılmış bir kapıya 

“tahta kapı” deyince hadi sıfat tamlaması diyelim de taştan tuğladan yapılmış bir semte “Tahtakale” 

denince ne diyeceğiz. Aslı bunun “taht’el-kal’a” (yani “kale altı)’dır, bu da güzel. Peki “eşek 

kulak”, “tavşan yürek”, “arslan yürek” sözlerine ne diyeceğiz? Cevap, benzerlik. İyi de kulağın 

neresi eşeğe benziyor? Canım adamın kulağı, eşek kulağı gibi. Yorum uzadı. Bunlara gerek yoktur. 

Eğer “eşek kulak” yan yana gelmiş birbirini tamlayan iki isim ise ve ikisinde de ek yoksa o zaman 

ona önce “eksiz isim tamlaması demeliyiz. Sonra da yorumlarımızla bu “eksiz bağlılığın” (eksiz 

ifade gücünün) derin anlamları, sadece yan yana gelerek nasıl güçlü olarak anlattıklarını 

dillendiririz. Dilbilgisel çözümlemeler konuşulanlardan anlaşılan yorumlara göre yapılmamalıdır. 

Dilden çıkan söz (mantûk) olduğu gibi çözümlenir, anlambilim, göstergebilim, metin dilbilim, 

edebi sanatlar vs.ile ilgili açılımlar “dilbilgisel yapı”nın ötesinde aranır. “İleri!”, “ilerle” 

anlamındadır, emirdir, diyemeyiz. Ne yaparsak yapalım dilbilgisel olarak bu bir zarftır. Sesi 

yükselterek söylendiği ve kullanıla kullanıla oturduğu için emir bildirir. Sabır sözcüğü de emir 

değildir ama “oğlum, sabır!” sözünde sabret anlamı taşır. 

 
24 http://www.tarihsayfasi.com/osmanli/yavuz-donemi/caldiran-meydan-muharebesi-ve-neticesi.html, erişim: 

28.07.2019, (Büyük Osmanlı Tarihi, Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Meydan Muharebesi ve Neticesi). 
25 http://islamport.com/w/adb/Web/543/1077.htm; ( al-Bağdadi, III, 77.) 

http://www.tarihsayfasi.com/osmanli/yavuz-donemi/caldiran-meydan-muharebesi-ve-neticesi.html
http://islamport.com/w/adb/Web/543/1077.htm
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Az önce kullandığımız “metin dilbilim” üç kelimeden oluşan güzel takısız bir tamlama ve çok 

önemli bir bilimin adıdır: Dil araştırmalarını metin boyutu üzerinde gerçekleştiren, metnin 

yapısından ve işlevinden söz eden bir bilim dalıdır. 

3.1.2.Kuruluş 

Eksiz/takısız26 tamlama artık sadece iki isimden meydana gelmiyor. Ortaya çıkan hızlı gelişmeler, 

bu gelişmelerin adını koymak zorunda olan “Türkçe Konuşan Millet”, üzerine düşeni yapıyor, 

okumuşu okumamışı herkes bir şeyler üretiyor. Kuruluşta da önemli değişimler yaşanıyor. 

Dilimizin tarihini alın teriyle yazan değerli araştırmacılarımız iş çığırından çıkmasın kaygısıyla bu 

dilin kökleri çok eskiye varan verilerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Bu kutlu bir görevdir. 

Çünkü hiçbir dil ne “konuşulmuş bitmiş”in sunduğu kurallarla yetinir ne daima gelişen çılgın bir 

türemeye ayak diretebilir. Özellikle “yeni ortaya konan deyişler” eskiye uymuyor diye yanlış 

sayılamaz, çoğunu biz alışmadığımız için yadırgıyor olabiliriz. 

Tek takılı ve takısız tamlamayla ilgili örnekler üzerinden gidelim:  

İstanbul Eczanesi, İstanbul Eczane (Ötüken Yış= Ötüken Orman) veya Eczane İstanbul ve “A 

kanalı”, “A kanal” veya “Kanal A” gibi. “İstanbul Eczanesi” ile “A kanalı” söz öbekleri tek takılı 

tamlamalardır. 

Bu tamlamalarda Eczane ve İstanbul kelimeleri isimdir. İkinci “A” harfi (A plan-B plan gibi) “bir 

numara, en önde” anlamı ile sıfat manası taşısa da isimdir, birinci ve üçüncü “A” harfleri de kanalın 

özel adıdır. Tıpkı “İstanbul Eczanesi” ve “Eczane İstanbul”da olduğu gibi. Yazı dilinde (form, 

belge, sözlük vs.) ve konuşma dilinde “tahta kapı” “kardeş (imiz) Hasan/ kardeş Hasan / Hasan 

kardeş” gibi ifadeler de değişik takısız isim tamlamalarıdır. 

Arapçada sıfat da tamlayan da sonra gelir, Türk Dilinde irdelenmemiş olan bedel ve atf-ı beyan da 

aynı şekilde sonra gelir. Bu dilde daha belirli olan açıklayıcı, atfı beyan (açıklayıcı referans)’dır. 

Arap dilcilere göre “kardeşim, Hasan” tamlamasında Hasan daha belli bir kelime olduğu için 

“açıklayıcı referans”tır, sıfat değildir. “Hasan kardeş” dersek Arapçaya göre “kardeş” sıfattır. Türk 

dilinde de “kardeşimiz Hasan” ile “Hasan kardeşimiz” farklı siyaklarda söylenir. Birincide “gelen 

kardeşimizin kim olduğu” belirtilirken, ikincide “Hasan’ın kardeşimiz olduğu” duyurulmaktadır. 

Bu noktada Türkçe ile Arapça arasında açıklananla açıklayanın sırası ve söz öbeğinin çeşidi 

yönünden farklılık bulunur. 

Tablo 3. Eksiz Tamlama 

1 
mermer saray tahta kaşık yün çorap altın kolye 

 قالدة ذهب  جوارب صوف  مالعق خشب/ خشبية قصر رخام 

2 
Mermer Saray = Saray MERMER 

/Marble Palace 
Huzur sokak Otel Kervansaray Kırboğa (kır boğası) 

 )الثور البري( قير بوغا فندق كاروان سراي  شارع حضور  قصر الرخام 

3 
aslan asker taş yürek keçi sakal tilki adam 

 الرجل الثعلب  تيس اللحية حجر القلب  جندي أسد 

4 
Eczane İstanbul Soru 7 Grup Yorum Otel Palas 

 فندق باالس  جروب يوروم  )السبعة/ السابع  7السؤال  صيدلية استانبول / الصيدلية استانبول

5 
Metin dilbilim Adana Demir Spor 

Demir döküm 

Kombi 

İşçi Demir Çelik 

Konstrüksiyon   

 آدانا دمير سيبور  لغويات النص 
بوكة  غاليات/ سخانات مس

 من حديد 

)شركة( صناعة الحديد  

 والصلب للعمال )العمالية(

 
26  Bazı yazarlar tamlayandaki belirgin niteliğin öne çıkmasını (Bk. Banguoğlu, (2004), 344 (k.298), diğer birçok 

araştırmacı da değişik ölçütleri esas alarak eksiz/takısız isim tamlamasını sıfat tamlaması saymışlardır. Bu konuda her iki 

tarafın kanıt ve çözümlemelerinin geniş bir sunumu için bk. Kerimoğlu, Caner, Takısız Ad Tamlaması Tartışması Ve Tür 

– Öbek İlişkisi, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 

Turkic\ Volume 6/1 Winter 2011, Turkey, p. 1442-1451. 
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3.1.2.İşlev ve Belirlilik 

Ekten dolayı belirli olduğunu düşünemeyeceğimiz “eksiz” tamlama, birimlerinin özgün delaletleri, 

cümle siyakı, konuşulan ortam ve başka dış etkenlerle belirli veya belirsiz olabilir. 

Birinci gruptakilerde tamlananların neden yapıldığını zikrediyoruz. Bu durum tamlanana bir sınır 

getirse de belirlilik kazandırmaz. “Saray”, örneğin binlerce sarayı ve onlardan her birini anlatır 

(sınırsız), “mermer saray” denince, taş, tahta ve kerpiç saraylar dışarda bırakılır ve geriye mesela 

onlarca saray kalır (sınırlı); yani “mermer saray” onlarca sarayı ve onlardan her birini anlatır. 

“Mermer Saray/Marble Palace” ise bir otele verilmiş özel addır. Öyle olunca tamamen belirlidir ve 

özel isim olarak büyük yazılır. Özel adı “Mermer Saray/Marble Palace” olmayan mermerden 

yapılmış bir saraydan söz ederek, “oraya gittik, mermer sarayı gördük” denirse mermer saray, –ı 

durum ekinden dolayı belirlidir, özel isim değildir. “Peki, sen orada ne gördün” diye sorulur da 

“mermer saray” cevabı alınırsa bu sefer “mermer saray” kendi özgün belirsizliği nedeniyle 

belirsizdir. Eğer “bir mermer saray” cevabı verilirse, “bir”, sarayın sayısını ve dolaylı olarak 

belirsizliğini pekiştirir. (Çünkü “bir”, herhangi bir cins isim gibi belirsizdir ve sıfat olarak gelince 

kendisi gibi belirsiz bir cins isim olan “saray” kelimesinin belirsizliğini pekiştirir.) “Bir” belirsizlik 

edatı gibi algılansa da değildir. Eğer “iki mermer saray” cevabı verilseydi, bu sefer “iki”, sarayın 

sayısını ve dolaylı olarak belirsizliğini pekiştirirdi. Çünkü “iki”, aynen “bir” gibi, herhangi bir cins 

isimdir27, belirsizdir, belirsizleştirme edatı değildir ve sıfat olarak gelince kendisi gibi belirsiz bir 

cins isim olan “saray” kelimesinin belirsizliğini pekiştirir, o kadar.28 Diyelim ki bir yerde bulunan 

ve adı “mermer saray” olmayan ama mermerden yapılmış bir sarayın yerini birisine soruyor ve ona 

“mermer saray nerede?” sorusunu yöneltiyoruz. Bu soruda “mermer saray” dış sebepten dolayı 

zorunlu olarak belirlidir. Şöyle ki bu bir soru tümcesidir ve “belirsiz bir sarayın yeri” sorulamaz, 

mantıksızlık olur. Herhangi bir “saray” nerede? diye bir soru cümlesi olmaz, çünkü herhangi bir 

saray herhangi bir yerdedir, soru da cevap da boş konuşmaktan öteye geçmez. Ama şöyle bir soru 

olabilir: “Burada bir mermer saray varmış arkadaş, nerede?”, yani “o mermer saray nerede?” Bu 

olur, çünkü “mermer saray” burada diyerek önce yerine işaret edildiği ve anıldığı, bu anış da 

muhatabımızın zihnindeki bilgiye müracaat anlamı taşıdığından, muhatabımız “mermer saray”ı ve 

yerini bildiğinden dolayı biz muhatabımız tarafından “bilinen mermer saray”ın yerini sorgulamış 

oluyoruz. Arap Dili Dilcileri böyle “anışın sağladığı bilgiye” ahd-i işari / ahd-i zikrî, “zihinsel 

tasavvura da “ahd-i zihnî” diyorlar.29 

İkinci gruptaki tamlamalar özel isimlerdir. Mermer Saray/Marble Palace aslında mermerden 

yapılmış bir otelin aynı zamanda özel adı, Huzur sokak, sokak adı, Otel Kervansaray, cins adı öne 

alınmış bir otelin özel adı, Kırboğa ise aslı kır boğası olan bir soyadı. 

Üçüncü grup, dilbilgisel yönden ve belirlilik açısından birincinin aynı olmakla birlikte tamlanan bir 

bakıma tamlayana benzetilmektedir. Birinci grup gibi tamlayandan yapılma olduğunu bildirmez. 

Dördüncü grup, dilbilgisel yönden ve belirlilik açısından ikinci gruptaki Otel Kervansaray ile aynı 

olmakla birlikte “Otel Kervansaray” çok önceden beri dilimizde kullanılagelen bir öbektir. Bu gibi 

otel isimleri “Hotel Kervansaray” veya “Kervansaray Hotel” şeklinde amatör İngilizce ile turistlere 

mekânın, bir otel olduğunu anlatmak üzere erken zamanlarda düzenlenmiştir. “Otel Kervansaray”ın 

bir an tamamen İngilizce etkisiyle/ özentisiyle doğduğunu ve bunun bir benzerini Türkçenin 

geçmişinde bulamadığımızı düşünelim ve “türedi” diyelim. Türetme evrensel bir dil kuralıdır, 

“Otel” ve “Kervansaray” arasında kopukluk değil kesin bir bağlantı vardır, tamlama, zaten iki ismin 

tümce olmayan ve birbirleriyle ilişkilerini ifade eden bir sözcük sıralamasıdır, o halde tamlamadır. 

 
27 Sayılar kendi adetlerine uyan her nesneyi anlatmaya uygundurlar: Bir veya on adam/kaşık/ kalem ... gibi. Arapçada 

sayı, eğer önce gelirse asıl tümce ögesi, adam/kaşık/ kalem vs. ise temyiz yani ayırt edici isim olur. Eğer sayı sonra gelirse 

sıfat olur.   عشُر ليال ve   ليال  عشر gibi. Bu iki Arapça öbeğin isim tamlaması olanının     ) )عشُر ليال  harfî çevirisi “gecelerin 10’u”, 

sıfat tamlaması olanın )  tam karşılığı ise “on gece (ler)” dir. Bizde sayı sonraya kalırsa Arapçanın tersine tamlanan )ليال  عشر 

oluyor: Adamların onu öldü, beşi de ağır yaralı gibi. 
28 Arap Dilinde sayıdan ne kastedildiğini bildiren ögeye temyiz terimi kullanılır. Bir ve iki sayıları hariç diğer bütün 

sayılar sayılandan önce gelir. 
29 Bk. al-Ğalâyînî, (1982), 150. 
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İsim tamlamasında bir sözcüğün ait olduğu cins adı sonra gelecek diye bir kural yoktur. Kaldı ki 

tahta cinsinden yapılmış kapıların önce ait olduğu cinsi, sonra onun işlenmiş bir türünü anarak 

“Tahtakapı” şeklinde bileşik yazılan isimler veya “Baba Sinan, Baba İsmail, Babacan İsmail” 

şeklinde eski veya “Eczane Sinan” gibi güncel tamlamalar evrensel dil kurallarına göre işlemektedir 

ne Türk insanı ne de imparatorlukların üretken Türk Dili doğası bu kurallara dayatır veya donuk 

kalır! 

Beşinci grupta ise birden fazla isim eksiz tamlama kurmuştur. İlk ikisi bir ilmin ve kulübün özel 

adı olarak belirlidir. “Demir döküm kombi” yerine göre belirli veya belirsiz olabilir. “İşçi Demir 

Çelik Konstrüksiyon  (Şirketi)” takımı ise ilk dördü eksiz, beşincisi ekli bir kelimeden oluşan belirli 

bir tamlamadır.  

Bu tamlamaların Arapça karşılıkları da aynı belirlilik ve belirsizlik düzeylerine sahiptirler. Ancak 

bazıları sıfat tamlaması biçiminde kurulmuşlardır, “tilki adam  الرجل الثعلب gibi. Bir kısmında ise iki 

kullanış da geçerlidir, “tahta kaşık مالعق خشب/ مالعق خشبية” gibi. Bir kısmında ise özel isimleri bütün 

veya bazı sözcükleri ile Arapçaya/ Türkçeye çevirirken diğer bazılarını olduğu gibi bırakıyoruz, 

“Mermer Saray/Marble Palace” "قصر "الرخام" أو القصر "الرخام, “Otel Kervansaray وان سراي" أو  كار فندق

 gibi.  Bileşik isme dönüşmüş olan bu kelimede “kır” renk ”قير بوغا  ve “Kırboğa ”الفندق "كاروان سراي"  

değil “kırlar bayırlar” ikilemesindeki anlamındadır. 

Önemli bir ayrıntı da şudur: Arap Dilinde “tahta kaşık” üç türlü anlatılabilir:  ُمالعُق خشبية   خشب  مالعق /

“ ,isim tamlaması ”مالعُق خشب  “ Bunlardan .= مالعُق خشبٌ  يةمالعُق خشب  ” ve “ ٌمالعُق خشب” sıfat 

tamlamasıdır ancak dilbilgisel yönden sıfat olan bu iki kelimeden “خشبية” sözlük bilgisi açısından 

da sıfattır; “ ٌخشب” kelimesi ise “camid (sıfat olmayan) isimdir” sıfat görevi görmektedir. Arapçada 

bu şekilde ifade edilen bu farklılık Türkçede siyaka bırakılarak veya mesela “kaşığın tahtası ağıza 

zor sığar, demirini kullan” tümcesinde olduğu gibi eksiz “tahta kaşık/ demir kaşık” söz öbeklerini, 

“kaşığın tahtası/ kaşığın demiri” şeklinde tek ekli isim tamlamasına çevrilerek verilebilir. Siyaka 

bırakmaya gelince örneğin “tahta kafa” dediğimizde ortada gerçek bir tahta kafa yoktur, “tahta” 

değil onun özelliği olan “duyumsuzluk, içi boşluk” kastedilmektedir. Bu nedenle böyle bir 

tamlamada yani “tahta kafa” tamlamasında hakiki düzlemde “iki ismin dilbilgisel olmayan yani 

özne-yüklem olmayan bir temas ve bağlantısını” görüyoruz. O halde bu birliktelik bir isim 

tamlamasıdır. Bu temasın yaydığı mecazi anlamı esas alarak dilbilgisel çözümlemeye gidersek 

“tahta kafa”ya ve tamamen gerçek tahtanın kastedildiği “tahta kaşık” öbeklerine sıfat tamlaması 

demeden önce daha gerçekçi bir tavır ile o öbeklerdeki tahtalar “edatlı isimdir” ya da “fiil 

cümlesidir” vs. demeliyiz. Çünkü bu öbeklerde “tahta” sözcüğü, “tahta gibi”, “tahtadan yapılmış”, 

“tahtaya benzer”, “anlamaz” veya “tahtamsı/ tahtamsı özellikte” vs. anlamlarına gelmektedir. Şimdi 

bu çözümleme doğru mu? Elbette değil; o halde doğrusu “tahta” ne “edatlı isimdir” ne “fiil cümlesi” 

ve ne de sıfattır, her halü karda isimdir, tamlama da isim tamlamasıdır. Mutlaka bir sıfat tamlaması 

istiyorsak “tahtamsı30 kafa” demek gerekiyor. O zaman “tahtamsı” hem morfolojik olarak hem de 

dilbilgisel olarak sıfat olur ve tamlama sıfat tamlamasıdır. Mecazen de “laftan anlamaz boş kafa” 

manası taşır. 

4.1.İsim Tamlamalarında Belirlilik Dışı Diğer Anlam ve Açılımlar 

İsim tamlamalarında belirlilik, belirsizlik ve sınırlama dışında daha birçok amaç ve anlamlar vardır. 

Bunlar tamlama kurma gerekçeleri ve tamlamanın ulaştığı sonuçlardır. 

4.1.1.Tamlama Kurma Gerekçeleri 

Gerek Türkçede gerekse Arapçada en basit bir ilgiden ve örtüşmeden dolayı isim tamlaması 

kurulabilir. Arap Dili Dilcileri buna en uzak ilgi anlamında “ 31”أدنى مالبسة diyorlar. Bu konuda 

birbirine çok benzeyen iki örnek dilimizdeki “Çoban Yıldızı” tamlaması ile Arap dilindeki 

“Harkâ’nın yıldızı” izafetidir. Gökteki herhangi bir yıldızın ne bir çobanla ne Harkâ ile hiçbir 

aidiyet ilgisi olamaz. Ama “Çoban Yıldızı”na, ilk akşamdan doğup gece yaylımına gidecek 

 
30 Bu kelime kumsal gibi bir sıfat olmakla birlikte kullanılır değildir, sadece konuyu anlatmak için başvuruyoruz. 
31 Bu ifade ve ona örnek olarak verilen “Harkâ’nın yıldızı”na dair açıklamalar için bk. al-Bağdadî, I/347. 
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çobanlara yol gösterdiği için “Çoban Yıldızı” denmiştir. Arkadaşınıza sataşmış biri hakkında da 

yıllarca ona dostu birisi hakkında da “adamın geliyor” diyebiliriz. 

Bu ilgiler dilin belkemiği dilbilgisi, belagat, edebiyat gibi bilimler yanında diğer kültür ve ilim 

dalları ile kucaklaşıyor olabilir. Teşbih, mecaz, temsil, tahyil, edebi sanatlar, kültür, tazim veya 

tahkir, hammadde, yer, zaman, telmih, ta’riz, teşhir veya gizleme gibi. 

4.1.2.Tamlama Sonuçları 

Aslında tamlama gerekçeleri ile tamlama sonuçları genelde birbiriyle örtüşürler. Çünkü söz 

söyleyen kişi amacına uygun tamlamalar kurmaya çalışır. Ancak “konuşma” olayında konuşan 

kadar dinleyen ve söylenen söz de önemlidir. Dolayısıyla sözcük, tamlama, tümce veya söz 

çözümlenirken konuşanın amacı, dinleyenin ne anlayacağı, sözün ne anlam taşıdığı (mantuk) ve ne 

anlatabileceği (mefhum) açıları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu arada tamlamanın diğer 

cümle ögeleri ile ilişkisi ve sözün söylendiği ortam da onun belirlilik/belirsizlik durumunda etkin 

olduğu kadar tamlamadan çıkabilecek bütün anlamlarda da etkin olabilecektir. 

Tamlama en küçük ilgi ile kurulduğuna göre onu aramak durumundayız. Rasûlullah’ın evi ile 

Allah’ın evi (beytullah) aynı olamaz. Birincisi Rasûlullah’ın oturduğu ve yaşadığı ev (hane-i 

saadet)’dir, Allah’ın evi ise Allah‘a kulluk yapılması için İbrahim (AS) tarafından inşa edilmiş olan 

Beytullah Kabedir. Ya da hac için oraya gidenler “Allah’ın konukları”, gittikleri Kâbe ise “Allah’ın 

evi” olarak sunulmuştur. Her iki tamlamada da mülkiyet ilgisi tamamen arka plandadır. Sadece bir 

arsa parçası üzerinde birine tapulu mal anlamı taşımaz. Özellikle Allah açısından her ev ve her şey 

zaten Onun mülküdür. Rasûlullahın evi ise hane-i saadettir. 

Kur’an’da yerme siyakında adı geçen “Tubba‘” isimli zat hakkında Rasûlullah (SAV) önceleri, 

“lanetlik biri mi yoksa değil mi” ya da “peygamber mi değil mi bilmiyorum” derken onun hakkında 

“siyaka dayanarak kötü söz söyleyenleri”, daha sonra, “Tubba‘ hakkında kötü konuşmayın, çünkü 

o müslüman olmuştu” diyerek uyarmıştır; herhalde sonradan doğru bilgiye ulaşmış olmalıdır.32 

Yani Tubba’ın kavmi tamlaması “Nuh kavmi” gibi bir tamlamadır “Firavun kavmi” gibi değil. 

Güneş yüzlü anlamındaki “ الوجهشمس  ” teşbihi “parlaklık” yönü kastedilerek “tablo olmayan 

teşbihtir” diye açıklansa da konuşan ve dinleyenlerin edebi düzeyleri çok boyutlu yönlerden teşbih 

yapmış olmaya müsaitse33 o zaman tamlama temsil, tahyil sanatlarını da içerebilir. Ama bazen sözü 

dinleyen, hatta bir söz yorumcusu bile bu incelikleri bazen kaçırabilir.34 

SONUÇ 

Tamlama çeşitleri, ekler, kapsam ve muhtemel tüm değer ve açılımlar yönünden ele alınmalıdır. 

Türkçede ekler yönünden tamlama çift ekli, tek ekli ve eksiz başka deyişle çift ve tek takılı veya 

takısız olmak üzere üç çeşittir. Çift ekli tamlama her zaman belirli, tek ekli tamlama ise her zaman 

belirsiz olmaz. Dilcileri yanıltan husus, bunun, tamlayanın cins isim olduğu tamlamalara her zaman 

 
32 İbn Kasîr, (1985): VII, 242-244. 
33 Misal olarak Labid'in "kuzey rüzgârının eli” ifadesi ile tahyil ve tasvir ettiği tablo hakkında bk. al-Curcânî, Dalâ‘i1 al-

i‘câz, 67, 435-436 ve Asrâr al-balâğa, 34-38; İbn Raşîk, (1963), I, 269. İmru’ al-Kays'in “vahşi hayvanların bağı” tasviri 

için de bk. Dayf, 1976, 16. 
34 al-Bağdâdî ile al-Balâğat al-Vâdıha yazarlarının, İmru’ al-Kays’in, “Ne geceler geçti, üzerime türlü türlü dertlerle 

örtülerini geren deniz dalgaları gibi... Beni sınayacakmış!” beytindeki tasviri ve tahyili farketmeyerek, olabildiğince derin 

bu temsilî teşbihi, tek ögeli teşbih olarak yorumlamaları gibi. (Bk. Hizânat al-Adab, III, 36; al- al-Cârim ve Amîn, (1984), 

33) Oysa “üzerime türlü türlü dertlerle örtülerini geren deniz dalgaları” söz öbeği (sıfat tamlaması+ isim tamlaması), 

benzeyenle benzetileni iç içe iki tablo halinde betimlemektedir: Fırtınalı bir deniz ortamı, bu ortam içinde sandalda bir 

adam, sandal kah batıyor kah çıkıyor, dalgalar yoğuşarak kah üzerinden aşıyor, ortalık karanlık ve olayı dışardan görenler 

ve çare olamayanlar var, çünkü onların sınayıcı olduklarını düşünüyor. İşte bu benzetilen tablosuna İmru’ al-Kays’in hali 

benziyor. Geceler içinde yalnız kalmış/bırakılmış bir adam, dertler her yandan üstüne üstüne geliyor, belalara düşüp düşüp 

kurtuluyor ama ortam hep bela ortamı, fakat izleyenler onu sıksık gözden kaybediyorlar, çünkü o ortamda bata çıka 

durmaya devam ediyor, silueti bazen görünüyor bazen görünmüyor. Yani benzeyen ve benzetilen, içinde birbirine 

kenetlenmiş ögeler bütünü olan iki tablodur. Yalnızlık, direnç, yenilmezlik, çalkantı, belirsizlik gibi soyut ögeler de her 

iki tabloyu beslemektedir. 
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uygun düştüğünü sanmalarıdır. Tamlama çift ekli ise belirlidir, tek ekli ise belirsizdir demeleri 

bundandır. Eksiz tamlamanın belirli mi belirsiz mi olduğundan da çoğunlukla söz etmiyorlar. 

Çünkü dilde ne belirlilik ne belirsizlikle nitelendirilemez bir sözcük veya sözcük öbeği olmaz. Bir 

konu şıklara ayrılırken aynı anda iki ayrı ölçüt de kullanılamaz. 

Belirlilik ve belirsizlik, söz ve sözcük öbeklerinin kapsamını ilgilendiren yegâne konu değildir. Çift 

ekli, tek ekli ve eksiz tamlamalar bazen belirli, bazen sınırlı belirli, bazen de belirsiz olabilirler. Bu 

kapsam özelliğinin birçok nedeni vardır. Bu yüzden mesela birim belirtili, tür belirtili, cins belirtili, 

konum, tarih ve kültür belirtili vs. tamlama gibi ayırımlar yapılabilir. 

Belirlilik ve belirsizlik aynı zamanda dilbilgisinin ve dil mantığının bir gereğidir. “Bir dağ 

nerededir?” ( ٌأين جبل) diye bir soru olmayacağı gibi “kalem uç” ( ٌقلٌم طرٌف/ طرٌف قلم) diye de bir tamlama 

olmaz.  Bu yüzden bu anlamsız cümle ve sözcük yığınlarını biz mesela “Dağ nerede?” “Dağı gördün 

mü” veya “Nerede dağ var?” ve “kalem ucu” / “kalemin ucu” diye; Araplar ise mesela  / أين الجبُل "

 .diye düzeltirler " طرُف القلِم / طرُف قلم  كطرف سنان " ve أين جبُل حراء "

Belirtililik ve belirtisizlik tamlama kurmanın ilk amacı olabilir. Ancak tamlama ile hedeflenen veya 

varılan amaç ve sonuçlar, başka deyişle “Diğer Açılımlar” da temel önemlerden olma özelliğine 

sahiptir. Dilbilgisi, konuşulan, cümle siyakına giren dilsel verileri incelemek durumundadır. 

Konuşma maksatları sözlüklerden, ortam ve siyak desteğinden yoksun yazılardan elde edilemez. 

Daha uygun ifade ile bu maksatlar o kaynaklarda geçen sözlük anlamlarından ibaret değildir. 

“Çocuk kavgası”nın “benzetilen” mi (bunlarınki de çocuk kavgası) veya “ad aktarması” mı (beyler, 

çocuk kavgası yapmayın) olduğu yoksa bununla tamlama kastedilip, birey belirtili mi (çocuk 

kavgası kanlı bitti) / tür belirtili mi (çocuk kavgası kısa sürer) olduğu ancak cümle siyakından 

anlaşılır. 

Arap Dili Dilcileri tamlamayı bazen tarakîb arasında bazen de belirli isimleri sayarken açıklarlar. 

Tamlayan belirli isim ise tamlanan da belirli olur. Tamlanan, tamlamadan dolayı ek almaz, aldığı 

ek “ögelik ekidir”. Tamlayan ise daima esreli (mecrur)’dir. Bu eklerin belirlilikte bir etkisi yoktur. 

Eğer tamlayan belirsiz veya genel anlamlı bir isim ise tamlanan sınırlılık/kapsam daralması (tahsis) 

kazanır. Tamlanan kendi ögesini tamlayan olarak almışsa tamlama öncesi belirsizliğinde hiçbir 

değişme olmaz; tamlama sadece okunuş kolaylığı sağlar. Arapçada tamlamalar benzeme, iyelik, 

köken ve zarf anlamlı tamlamalar olarak ayrıca dörde ayrılır. Arapçada tamlamalar Türkçede 

olduğu gibi, en küçük örtüşmeden başlayarak gittikçe güçlenen ve çeşitlenen birçok açılım 

sergilerler. 

Dilbilgisi konuları orta düzeyden itibaren karşılaştırmalı olarak incelenmeli ve okutulmalıdır. Dil 

öğrenmede asıl gaye dil becerilerinin kazanılması olduğu için anlam mihverine yoğunluk 

verilmelidir; dinlediğini ve okuduğunu anlamak ve yazmak, anlaşılır söyleşme ve yazışma yapmak 

esastır.  
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PETERSEN’İN BEŞ GÖÇ TİPİ İLE PAREKH’İN ÜÇLÜ GÖÇ KURAMI’NIN COĞRAFYA 

PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ferdi AKBAŞ* 

Özet 

Göç olgusu, temel olarak yer değiştirme anlamını taşımakta ve insanların çeşitli nedenlerle bir yerden diğerine 

doğru yaptıkları hareket olarak tanımlanmaktadır. Ancak oldukça uzun bir geçmişe ve tarihi altyapıya sahip 

olan göç kavramını yalnızca bu şekilde tanımlamak kavramı tam anlamıyla açıklayamamaktır. Çünkü göç, 

temelde sosyo-ekonomik nedenlere dayanmasına rağmen ilk ortaya çıktığı günden bu yana daima çok boyutlu 

ve karmaşık bir yapıya sahip olmuştur. Bu yapıyı çözebilmek ve daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek 

amacıyla muhtelif zamanlarda, göç konusunda çalışmalar yürüten bilim insanları tarafından birtakım 

kuramlar geliştirilmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan göçler, hangi boyutta gerçekleşirse 

gerçekleşsin daima dünya gündemini meşgul eden yegâne konulardan birini oluşturmuştur. Göçleri 

tanımlamak ve anlaşılmalarını sağlayarak, ortaya çıkaran nedenleri tespit edebilmek için günümüze kadar 

birçok araştırmacı ve düşünür tarafından birden fazla göç kuramı geliştirilmiştir. Göçleri konu alan ve teorize 

eden ilk hamle Ravenstein’den gelmiştir. Ravenstein kuramını kendinden sonra ortaya çıkan hemen hemen 

bütün göç kuramlarının temel altyapısını teşkil edecek olan düşünce ilkeleriyle bezemiştir. Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan Petersen ve Parekh’in göç kuramları sınıflandırma esasına dayanmaktadır. Petersen 

göçleri kendi içerisinde ilkel, zorunlu, yönlendirilmiş kitlesel ve serbest olarak beş alt gruba ayırırken, Parekh 

ise liberal, toplumcu ve milliyetçi olarak üçe sınıfa bölmektedir. Çalışmanın temel amacını Petersen ve Parekh 

tarafından geliştirilen göç kuramlarının özünü, temel bileşenlerini açıklamak oluşturmaktadır. Çalışma 

yapılırken göç konusunda çeşitli bilim dallarına mensup araştırmacılar tarafından bugüne kadar yapılmış olan 

yazılı ve görsel ögelere ulaşılmaya çalışılmış, elde edilenler öncelik sırasına göre gruplandırılmıştır. 

Çalışmanın bütün aşamalarında coğrafya biliminin düşünce ve araştırma yöntem ve ilkelerine bağlı kalınmış 

olup araştırma tamamıyla coğrafi bakış açısının izinde sürdürülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Kuramları, Göç Nedenleri. 

 

THE EVALUATION OF PETERSEN'S FIVE MIGRATION TYPES AND THE THREE 

MIGRATION THEORY OF PAREKH FROM THE GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE 

Abstract 

The phenomenon of migration basically means relocation and is defined as the movement of people from one 

place to another for various reasons. However, defining the concept of migration, which has a long history 

and historical background, this way is not able to fully explain the concept. Because, although migration is 

based mainly on socio-economic reasons, it has always had a multidimensional and complex structure since 

its first appearance. In order to solve this structure and provide better understanding, some theories have been 

developed by scientists working on migration. Migrations, which have a history as old as the history of 

humanity, have always been one of the only issues that occupy the world's agenda. More than one migration 

theory has been developed by many researchers and thinkers up to date in order to identify and understand 

the causes of migration. The first move on theorizing and migrating is from Ravenstein. Ravenstein embraced 

his theory with the principles of thought that would constitute the basic infrastructure of almost all migration 

theories that emerged after him. The migration theories of Petersen and Parekh, which constitute the subject 

of this study, are based on the classification principle. While Petersen divides immigrations into five sub-

groups as primitive, compulsory, directed, mass and free, Parekh divides them into three classes as liberal, 

socialist and nationalist. The main purpose of the study is to explain the essence and basic components of 

migration theories developed by Petersen and Parekh. In the course of the study, written and visual elements 

have been tried to be reached by researchers from various disciplines in the field of migration and the results 

obtained have been grouped in order of priority. In all stages of the study, the methods and principles of 

thought and research of the science of geography were adhered to and the research was carried out in the 

footsteps of the geographical point of view. 

Keywords: Migration, Migration Theories, Causes of Migration. 
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1. GİRİŞ  

Göçler, farklı zaman dilimlerinde farklı mekân ölçeklerinde meydana gelmekte olup bunların bir 

bölümü isteğe bağlı olarak gerçekleşirken bir bölümü ise mecburi olarak meydana gelmektedir. 

Bundan dolayı iç, dış, zorunlu ve isteğe bağlı gibi bir sınıflandırmaya tabi tutulan göç olayı, temelde 

sosyo-ekonomik olmak üzere siyasal, askeri, doğal afetler gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre ülke sınırları dâhilinde meydana gelen yer değiştirme hareketleri iç göç, 

ülke dışına olanlar ise dış göç olarak tanımlanırken, bireylerin kendi hür iradeleri neticesinde ortaya 

çıkanlara isteğe bağlı, zorunluluk bağlamında gerçekleşenlere ise mecburi göç adı verilmektedir. 

Göçe neden olan temel bileşenlerden birini teşkil eden ekonomi etkeni, istihdam, gelir dağılımı ve 

yoksulluk bağlamında değerlendirildiğinde, bu alanların her birinde meydana gelen değişiklikler 

uluslararası ya da ulusal düzeyde insanları göç etmeye zorlamaktadır. Bunların yanında sosyal ve 

kültürel eksiklikler de bireyleri göç etmeye mecbur bırakan gerekçelerdendir. Siyasi koşullar, 

insanların içinde bulunduğu sosyolojik ve psikolojik durumlar ile çevre kaynaklı heyelan, deprem, 

sel gibi afetler ise bireylerin göç kararı alma sürecini etkilemektedir (Özyakışır, 2013).   

Bir önceki paragrafta ifade edilen faktörlerin etkisiyle meydana gelen yer değiştirme hareketleri 

daima pozitif sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır. Genel itibariyle ekonomik olarak daha iyi koşullara 

sahip olmak ve belli bir refah düzeyinin üzerinde yaşamak amacıyla yapılan göçler neticesinde, 

istenilen şartlara ulaşanların yanında göçle birlikte mevcut durumları daha da kötüye gidenler de 

olabilmektedir. Göçler aynı zamanda kalifiye işgücünün kaybedilmesine de yol açmaktadır. Göç 

veren yerleşim birimleri, temelinde iktisadi koşulların yattığı yer değiştirme hareketleri sonucunda 

sahip oldukları nitelikli işgücünü kaybederken, göç alan yerleşmelerde işgücü fazlası ortaya 

çıkmaktadır. Göç alan statüsünde olan yerleşim birimleri aşırı nüfuslanma neticesinde eğitim, sağlık 

ve kültür hizmetlerde aksamalar yaşanmakta, birim alana düşen insan sayısının artmasıyla trafik, 

çevre kirliliği ve gürültü gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Göç verenlerde ise özellikle tarım ve 

hayvancılık gibi ekonomik faaliyet alanları boş kalmakta, zirai üretim oranı düşmektedir. Bunların 

yanında göçle giden nüfus yeni yerleşim yerinin mevcut kültürüne, mimari yapısına, ekonomik 

koşullarına ve sosyolojik durumuna uyum sağlama konusunda birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Bu 

da kentleşme ve kentlileşme olgularının gerçekleşme sürecini uzatmaktadır. Siyasi nedenlerle göç 

edenlerin önemli, koşullar düzeldiğinde sayılabilecek bir bölümü gittikleri yerleri terk etmek 

istemezken, uyum sorunu yaşayanlar ise bir an önce oradan ayrılma planları yapmaktadır. Söz 

konusu durum tamamıyla sosyal uyum sürecinin pozitif ya da negatif olarak sonlanmasıyla ilgilidir.  

2. PETERSEN’İN BEŞ GÖÇ TİPİ 

Göç konusunda detaylı çalışmalar yapan araştırmacılardan biri de William Petersen’dir. Petersen 

göçü konu alan çalışmalarında göçleri ortaya çıkaran nedenlerin sadece itme-çekme etkenleri 

olmadığını, sosyo-ekonomik ve siyasal koşulların da bireylerin göç kararı almasında etkin rol 

oynadığına değinmiştir. Petersen göçlerin altında yatan sebeplerin ne olduğuna dair araştırmaların 

daha çok sözel mantıkla oluşturulduğunu ve belli tanımlamalarla sınırlandırıldığını ifade etmiştir. 

Petersen’e göre göçler analitik düşünce ilkeleri ile analiz edilmelidir. Göçleri iç ve dış göçler olarak 

tek bir potada gösteren bir kuram geliştirme arayışı içinde olan Petersen, göçler ilk önce anlaşılmalı 

sonra belli bir gruba dâhil edilmelidir.  

Petersen, “bütün insanlar doğası gereği göçmense neden bazıları göçmenken diğerleri değil” 

şeklindeki ifadesiyle başlayan çalışmasında göç analizini yenilikçi ve muhafazakâr ayrımı 

çerçevesinde yapmaktadır. Petersen’e göre bazı insanlar sahip olduğu koşulları değiştirmek 

(innovating=yenilikçi) amacıyla mevcut yerleşim birimlerini değiştirirken, bazıları ise mevcut 

koşullarında meydana gelen herhangi bir değişikliğe karşı geldikleri için 
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(conservative=muhafazakâr) yer değiştirmektedir (Özyakışır, 2013; Petersen, 1958). Petersen 

tarihsel süreç içerisinde meydana gelen göçleri analiz etmiş ve bir yerleşim birimine insanları çeken 

ya da onları oradan iten faktörleri tarihsel döngü içerisinde ele almıştır. Tarihi döngü içerisinde belli 

bir zaman diliminde meydana gelen göçlere neden olan çekme faktörlerinin zaman içerisinde itme 

faktörlerine dönüşebileceklerini vurgulamaktadır. Petersen’e göre iktisadi koşullar ile bunlarda 

meydana gelen gelişim ve değişimler göçlerin en temel etkenlerinden biridir. Petersen ekonomik 

yapının göçler üzerindeki etkilerini göçleri belli başlı gruplara ayırarak ifade etmektedir. Bu şekilde 

hem göçlerin hem onları tetikleyen nedenlerin daha iyi anlaşılabileceğini belirtmektedir. Ekonomik 

düzenin bireyleri istemsiz bir şekilde alt-orta ve üst şeklinde sınıflandırdığını ve göçlerin söz 

konusu sınıfların farklı istek ve beklentileri neticesinde gerçekleştiğini ortaya koyan Petersen, 

göçleri bireysel ve sınıfsal farklılıklar kapsamında değerlendirmiş ve 5 göç türü oluşturmuştur. 

Bunlar (Petersen, 1958; Petersen, 1970; Çağlayan, 2006; Özyakışır, 2013; Ela Özcan, 2016).    

➢ İlkel (Primitive) Göç: Fiziki çevrenin belirleyici olduğu göç türüdür. Doğal ortamın sahip 

olduğu özelliklerin nüfus üzerinde itici güç oluşturmasıyla ortaya çıkan göç tipidir. Kuramın mimarı 

olan Petersen göçebe toplulukların mevsimlik göçlerini de bu kategori içerisinde 

değerlendirmektedir. Petersen ilkel göçlere açıklık getirirken doğal coğrafi koşulların insan 

yaşamına uygun olmaması ya da değişikliğe uğramasıyla insan yaşamına imkân tanımaması 

üzerinde durarak göçlerin tamamıyla üzerinde bulunulan coğrafyanın zorlayıcı koşullarından 

kaynaklandığını ifade etmektedir.  

➢ Zorunlu (Forced) Göç: Siyasi otoritenin etkisiyle meydana gelen göçlerdir. Petersen, bu 

göç tipinde siyasal süreçlerin belirleyici olduğunu, devletin ya da onunla aynı konumdaki otoritenin 

etkili olduğunu vurgulayarak, söz konusu göç tipinde kişisel kararların, istek ve beklentilerin 

minimum düzeyde etkili olduğunu hatta bazı durumlarda bireylerin karar alma mekanizmalarına 

dâhil edilmediklerini dile getirmektedir.  

➢ Yönlendirilmiş (İmpelled) Göç: Sosyo-politik süreçler neticesinde ortaya çıkan baskı ve 

zorlamalarla göç etmek zorunda bırakılan nüfus kitlelerinin göç edecekleri yerlere kendilerinin 

karar vermeleriyle gerçekleşen göç türüdür. Zorunlu göçle olan benzerliği nedeniyle Petersen, 

çalışmasında bu iki göç tipini birlikte ele almış ve ikisi arasındaki farka değinmiştir. Petersen’e göre 

bu iki göç tipi arasındaki esas fark, zorunlu göçlerde göç edilecek yer belirlenirken kişisel kararlar 

etkili değilken, yönlendirilmiş göçlerde ise tamamıyla bireylerin kararları göçle gidilecek yerleşim 

birimlerin tespitinde belirleyicidir.  

➢ Serbest (Free) Göç: Bireylerin tek başlarına ya da topluluk halinde kendi istek ve 

beklentileri ölçüsünde, herhangi bir zorluk ya da baskıyla karşılaşmadan gerçekleşen yer değiştirme 

hareketidir.  

➢ Kitlesel (Mass) Göç: Bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim alanına doğru çok sayıda 

insanın yer değiştirmesi şeklinde ifade edilen kitlesel göç, teknolojide meydana gelen ilerlemeler 

sonucunda ulaşım imkânların geliştirilmesi, kara, deniz, demir ve havayollarının mevcut alt ve üst 

yapı eksikliklerinin giderilmesiyle ortaya çıkan bir göç türüdür. Petersen, modern göç tasniflerinin 

önceki dönemlerdeki teorik önermelerle ilişkili olup olmadıklarından ziyade rakamsal ifadelerden 

birtakım çıkarımlar yapılması sonucunda ortaya çıktıklarını vurgulayarak kendi yaptığı 

sınıflandırmanın temelinde yatan amacın göçlerin kavramsal boyutlarını tanımlamak ve kuramın 

gelişmesine katkı sunmak olduğunu ifade etmiştir. Tüm bunların yanında kuramın geliştiricisi 

konumunda yer alan Petersen göçlerin iç ve dış göç olarak ayrılmasına neden olan istatistiki 

değerlendirmelerin pek bir ehemmiyeti olmadığını dile getirmiş ve göçler ilişkin bir 

sınıflandırmanın yalnızca tipleştirme şeklinde ortaya konulabileceğini belirtmiştir.  
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3. PAREKH’İN ÜÇLÜ GÖÇ KURAMI 

Siyaset bilimci Bhikhu Parekh, göç olgusuna ilişkin düşüncelerini üç madde halinde özetlemiştir. 

Bunlar; (Yalçın, 2004) 

➢ Liberal Görüş: Bireyler dünya üzerindeki herhangi bir toplumun ilke ve kuralları 

ile istek ve beklentilerini karşılayabilecek düzeye sahipse göç etmelerinin önünde bir 

engel bulunmamaktadır. Tüm sosyolojik, iktisadi, kültürel ögelerden bağımsız bir 

şekilde gerçekleşen bu harekette tek belirleyici ve bağımlı olunan / olunacak tek güç 

devlet denetimidir.  

➢ Toplumcu Görüş: Göç kavramına toplumsal ölçekte bakan ve göç sürecinde 

bireyler yerine toplumu bir bütün halinde değerlendirilen toplumcu görüş, göç 

olgusuna karşı dikkatli bir tavır sergilemektedir. Görüşe göre, dünyanın herhangi bir 

ülkesinde işgücü gereksinimi varsa, söz konusu talebin karşılanma durumu kadar 

talebe cevap verebilecek olan işçilerin nitelikleri de büyük önem arz etmektedir. 

Bundan dolayı göçmen kesimi temsil eden nüfus kitlelerinin gittikleri yerde sosyolojik 

travmaya neden olmamaları için uyum kriteri temel kıstas olarak belirlenmeli ve 

göçmenler konusunda seçici davranılmalıdır. 

➢ Etnik ya da Milliyetçi Görüş: Kan bağı ve kolektif içgüdüler temelini esas alan 

etnik görüş göç konusunda milliyetçi bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla herhangi 

bir ülkeye ya da bölgeye göç etmeyi düşünenlerin göçü gerçekleştirmek için hedef ülke 

olarak seçtikleri ülke ya da bölgelerle aralarında kan bağının olması gerekmektedir. 

Eğer bir ülkede işgücü açığı varsa ve göçle gelecek olan kitlelerle söz konusu ülke 

vatandaşları arasında kan bağı yoksa göçmenlere ancak belirli bir süreliğine izin 

verilebilir.  

Siyaset bilimci Parekh, göçleri devlet-toplum-birey üçlemesi içerisinde 

değerlendirmekte ve ilk olarak kişisel özgürlükler kapsamında yani liberal görüş 

içerisinde göçleri incelemektedir. Sonraki süreçte inceleme kriterini bireyden topluma 

çeken Parekh, toplumsal yapıyı bir bütün olarak ele almakta ve toplumsal uyuma 

dikkat çekmektedir. Son maddede ise milliyetçiliği ölçüt olarak belirleyen Parekh, göç 

süreçlerinin tamamında kan bağı göçlerin belirleyici ilkesi olarak kabul etmektedir.  

SONUÇ 

Petersen tarafından geliştirilen kuram, göçlerin yalnızca itme ve çekme faktörlerine bağlı olarak 

değil aynı zamanda da sosyal, iktisadi ve politik süreçlerin sonucunda gerçekleştiği esasına 

dayanmaktadır. Bireylerin göç kararı vermelerinde etkili olan bu süreçler, uzun bir zaman diliminde 

geniş kitlelerin yer değiştirmelerine neden olabileceği gibi çok küçük bir nüfus kitlesinin kısa 

zaman aralıklarıyla bulundukları yeri terk etmelerine yol açabilmektedir. Bundan dolayı göçlerin 

kesin ve sınırlı bir tanımı ya da ölçütü bulunmamaktadır. Günümüze kadar göç konusunda yapılan 

araştırmaların sözel mantıkla oluşturulduğunu belli ifadelerle sınırlandırıldığını savunan Petersen, 

göç konusunu incelerken analitik düşünce ilkelerinden faydalanılmasını ifade etmektedir. Siyaset 

bilimci Parekh ise geliştirmiş olduğu kuramda göçleri liberal, toplumcu ve milliyetçi görüş olarak 

üç başlık altında açıklamaktadır. Göçleri devlet-toplum-birey üçgenine sığdıran Parekh, toplumsal 

yapıyı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak araştırma kıstasını bireyden topluma çekmiştir.  
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN 

GÖREV-YETKİ SORUNLARI 

Uğur BULUT* 

Özet 

Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca mahkemelerin görev, yetki ve işleyişlerinin kanunla düzenlenmesi 

gerekirken, çeşitli kanunlarda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na görev kurallarının bir özelliği olan işin 

niteliğine göre mahkemeler arası işlerin paylaştırılmasına yönelik kararlar verme yetkisi tanınmıştır. Her 

şeyden önce, Anayasa’da yer alan görev kurallarının kanunla düzenlenmesi kuralı, kanunla bu yetkinin başka 

bir idarî veya yargısal kurula devredilmesine izin verecek şekilde yorumlanmamalıdır. Nitekim doktrinde de 

bu düzenlemeler eleştirilmektedir.  Ancak, diğer taraftan da Yargıtay’ca Kurul kararları nedeniyle ortaya 

çıkan durumlara görev ve yetki kuralı niteliği addedilerek kararlar verilmektedir. Bu tür yargı kararları da 

eleştiriye açık birçok sonuç doğurmakta; görev ve yetki kurallarının nitelikleriyle bağdaştırılamayacak 

şekilde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesine sebep olmaktadır. Kanaatimizce, Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu’na verilen yetkiler sınırlandırılmalı ve işin niteliğine göre uyuşmazlıkların paylaştırılması tamamen 

kanunlarla düzenlenmeli; Kurul tarafından verilen kararlar da görev kuralı niteliğinde kabul edilmemelidir. 

Anahtar kelimeler: görev, yetki, hâkimler ve savcılar kurulu, kanunîlik ve hukukî güvenlik ilkesi 

 
PROBLEMS ABOUT THE JURISDICTION OF COURTS ARISING FROM THE VARIOUS 

DECISIONS OF THE COUNCIL OF JUDGES AND PROSECUTORS 

Abstract 

Although according to article 142 of the Constitution of the Republic of Turkey, power, jurisdiction and 

functioning of the courts shall be regulated by law, various codes empower the Council of Judges and 

Prosecutors to decide about the distribution of cases by cause not quantity which is a comman characteristic 

of jurisdiction rules. Above all, article 142 of the Constitution shall not be interpreted as ruling about power 

and jurisdiction of the courts can be transfered by a code to any executive or judicial body. Hence, such 

interpretations are criticised in the doctrine. However, Turkish Court of Cassation takes such Council 

decisions as power and jurisdiction rules into consideration and gives decisions as such. These kind of 

decisions are also criticised; cause decisions of lack of power and jurisdiction against the characteristics of 

power and jurisdiction rules. In my opinion, such powers of Council of Judges and Prosecutors should be 

limited; all rules about the distribution of cases by cause should be regulated by law and Council decisions 

should not be accepted as power or jurisdiction rules.  

Keywords: power, jurisdiction, council of judges and prosecutors, legitimism and legal security 
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1. GİRİŞ 

Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 

yargılama usulleri kanunla düzenlenir”. Çalışma konumuza ilişkin medenî yargı içerisindeki görev 

ve yetki kuralları bakımından da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda benzer 

düzenlemeler yer almaktadır. Ancak, mahkemelerin kuruluş ve görevlerine ilişkin genel kanun olan 

5235 sayılı Kanun ile diğer birçok özel Kanun’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na işin niteliğine 

göre mahkemeler arasında uyuşmazlıkların paylaştırılması konusunda yetkiler tanınmaktadır. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu da bu yetkilere dayanarak birçok karar vermiş ve zaman içerisinde 

verdiği kararları değiştirerek yeni kararlar vermeye de devam etmektedir. 

Çalışmamızda genel olarak görev ve yetki kuralları ile mahkemeler arasında uyuşmazlıkların 

paylaştırılmasına ilişkin kurallara değinilmiştir. Bu görev ve yetki kurallarının niteliği ile kurallara 

aykırılığın sonuçlarından sonra ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarına genel olarak değinilmiş 

ve bu kararların hukukî temeli üzerinde durulmuştur. Son olarak ise, söz konusu Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu kararlarının niteliği ile bu kararlara aykırılıkların sonuçları konusunda kanaatimize 

yer verilerek konuya ilişkin doktrindeki görüşler ile yargı kararları açıklanmıştır. 

2. GÖREV VE YETKİ KURALLARI 

2.1. Görev Kuralları 

Adlî yargı içinde çözülmesi gereken bir uyuşmazlığın bu yargı kolu içerisindeki hangi mahkeme 

tarafından çözümlenmesi gerektiği görev kurallarına göre belirlenmektedir (Postacıoğlu/Altay, 

2015: 93; Kuru, 2001: 163 vd; Akkan, 2017: 233). Görev kuralları noktasında, uyuşmazlığın niteliği 

veya tarafların sıfatı gibi hususlar dikkate alınarak bazı uyuşmazlıklar için özel görevli mahkemeler 

tespit edilmişken; diğer uyuşmazlıklar için genel görevli mahkeme olarak asliye hukuk 

mahkemeleri her il merkezinde ve iş durumuna göre ilçe merkezlerinde kurulmuştur (5235 sK m. 

5/1).  Özel mahkemeler ise, tüketici mahkemeleri, aile mahkemeleri, icra mahkemeleri, asliye 

ticaret mahkemeleri, kadastro mahkemeleri ve fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri olarak ayrı 

ayrı özel kanunlarla görev alanları düzenlenerek kurulmuş mahkemelerdir. 

Özel mahkemelerin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görevine giren uyuşmazlıklar için ise, 

asliye hukuk mahkemelerinin ilgili özel mahkeme sıfatıyla uyuşmazlığı çözeceği kabul 

edilmektedir (Kuru, 2001: 53, 720; Kuru, 2017: 74; Akkan, 2017: 233). Böylece, herhangi bir 

uyuşmazlığın o konuda görevli mahkemenin tespit edilmemiş olması veya tespit edilmesine rağmen 

o bölgede ilgili özel mahkemenin bulunmaması gibi bir sebeple uyuşmazlıkların çözümsüz 

kalmasının önüne geçilmiştir. 

Görev kuralları nedeniyle ortaya çıkan görev ilişkisi ve buna ilişkin kurallar, hem özel mahkemeler 

arasında hem genel mahkemeler arasında hem de özel mahkemeler ile genel mahkemeler arasında 

geçerlidir.  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre görev kuralları kamu düzenine ilişkindir. Bu 

nedenle, taraflar arasında kanunla belirlenen görev kurallarının aksine bir sözleşme yapılarak 

görevli mahkemenin taraf iradeleriyle seçilmesi mümkün değildir. Böyle bir sözleşme yapılsa dahi 

geçersiz olacaktır. Görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olmasının bir sonucu olarak, görev 

kurallarına aykırılık taraflarca davanın her aşamasında ileri sürülebilir ve hâkim tarafından re’sen 

dikkate alınabilir (Kuru, 2001: 309, 314; Akkan, 2017: 240). Uyuşmazlık görevli mahkemenin 

önüne getirilmemişse hâkim esasa girmeksizin görevsizlik kararı vererek davanın talep hâlinde 

görevli mahkemeye gönderilmesine karar verecektir.  
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2.2. Yetki Kuralları 

Görevli mahkeme belirlendikten sonra ilgili uyuşmazlığa coğrafi olarak neredeki görevli 

mahkemenin bakacağı yetki kurallarıyla belirlenir (Postacıoğlu/Altay, 2015: 96, 111; Kuru, 2001: 

380; Akkan, 2017: 267). Yetki kuralları özel ve genel yetki kuralları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Genel yetki kuralı davalının yerleşim yeri mahkemesi iken, özel yetki kuralları uyuşmazlığın 

niteliği, kaynağı veya taraflarına göre somut bir uyuşmazlığa göre belirlenen kurallardır.  

Özel ve genel yetki ayrımı haricinde, önemli olan yetki kesin yetki kurallarıdır. Zira, kanunen ilgili 

uyuşmazlık için kesin bir yetki kuralı düzenlenmiş ise, uyuşmazlığın mutlaka o yetkili mahkemece 

çözüme kavuşturulması gerekir. Bu nedenle kesin yetki kuralları, görev kurallarına benzer şekilde, 

kamu düzenine ilişkindir, taraflarca değiştirilemez ve hâkim tarafından re’sen dikkate alınır. Oysa 

kesin olmayan yetki kuralları bakımından belirli şartlar altında yetki sözleşmesi yapılması 

mümkündür ve yine kesin olmayan yetki kurallarına aykırılık davalı tarafından belirli bir sürede 

ileri sürülmezse hâkim tarafından re’sen dikkate alınamaz (Kuru, 2001: 577 vd; Akkan, 2017: 320). 

Yetkisiz bir mahkemede dava açılmış olması hâlinde, kesin yetki hâllerinde re’sen, diğer hâllerde 

davalının yetki ilk itirazı üzerine mahkemece yetkisizlik kararı verilerek davanın talep hâlinde 

yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilir. 

2.3. İş Dağılımı 

Görev ve yetki kurallarından bağımsız olarak, iş yoğunluğu nedeniyle aynı yerde genel ve özel 

mahkemelerin birden fazla dairesi kurulmuş olabilir. Bu durumda, her bir mahkeme görev ve yetki 

bakımından tamamen birbirinin aynısıdır; sadece, numaralandırılarak sıralandırılır.  

Aynı görevli ve yetkili mahkemenin aynı yerdeki birden fazla dairesi arasındaki ilişki iş dağılımı 

ilişkisidir ve kural olarak sadece işlerin eşit olarak bu daireler arasındaki dağıtılması esas alınır. 

Uyuşmazlığın tevzi işlemi aracılığıyla dağıtımında dikkate alınan bu dağılıma, mahkemenin kendi 

dairesine verilen iş sayısının diğer dairelerden daha fazla olduğu gibi bir sebeple karşı çıkması ve 

uyuşmazlığa bakmaktan kaçınması mümkün değildir. Nitekim, 5235 sayılı Kanun’un 5. 

maddesinde de dairelerin tevzi edilen dosyalara bakmak zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu 

nedenle, mahkemenin iş dağılımı kurallarına dayanarak görevsizlik veya yetkisizlik kararı benzeri 

bir kararla gönderme kararı vermesi mümkün değildir (Kuru, 2001: 677, 678). 

2.4. Görev ve Yetki Kurallarına Aykırılığın Sonuçları 

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine davanın usûlden reddiyle birlikte gönderme kararı 

verilmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, mahkemenin görevsizlik ve yetkisizlik kararını bir 

arada vermesi mümkün değildir. Hem görevsiz hem de yetkisiz olduğu kanaatinde olan mahkeme 

sadece görevsizlik kararı vermekle yetinmeli; yetki durumu, daha sonra davaya devam edecek olan 

görevli mahkeme tarafından değerlendirilmelidir (Akkan, 2017: 326). 

Ayrıca görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemenin dava dosyasını re’sen görevli veya 

yetkili mahkemeye göndermesi de mümkün değildir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. 

maddesine göre taraflardan birinin görevsizlik veya yetkisizlik kararı kesinse kararın tebliğinden 

itibaren1, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmişse kararın kesinleştiği tarihten, 

kanun yoluna başvurulmuşsa başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde 

 
1  Anayasa Mahkemesi’nin 10.02.2016 tarihli 2015/96 E. ve 2016/9 K. numaralı kararıyla (RG, 23.02.2016, S. 29633) 2 

haftalık sürenin başlangıcına ilişkin “…bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten…” ibaresi anayasaya aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu durumda tarafların kararı öğrenme imkânı bulmadan sürelerinin 

başlamasını hak arama özgürlüğüne aykırı bularak yasama tarafından yeni bir düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal 

hükmünün yürürlüğe girmesini de dokuz ay ertelemiştir. Ancak, ne yazık ki, bu süreçte yasama tarafından yeni bir 

düzenleme yapılmamıştır.  
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kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye 

gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi hâlde, görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkeme 

tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

3. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR 

3.1. Genel Olarak 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu2, gerek belirli bir özel mahkeme hakkında gerekse daha genel olarak 

ve ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla davaların niteliğine göre ve belirli bir bölgedeki mahkeme 

sayısına göre hangi uyuşmazlıkların hangi mahkemelerde görüleceği konusunda kararlar 

vermektedir 3 . Bu kararların bir kısmı ceza mahkemelerinin işleyişine ilişkin olsa dahi 4 , 

çalışmamızda sadece özel hukuk mahkemeleri bakımından verilen kararlar ve ortaya çıkardığı 

sonuçlar ele alınmıştır.  

Kurul tarafından ihtisas mahkemelerinin yargı alanlarına ilişkin karar olarak adlandırılan bu tür 

kararlardan çalışmamız bakımından özel bir önemi haiz olan iki tanesi aşağıda incelenmiştir. Özel 

hukuk mahkemeleri arasındaki uyuşmazlıkların dağılımına ilişkin olan 24.03.2005 tarih ve 188 

sayılı karar ile konuya ilişkin kurallar tamamen yeniden düzenlenerek daha önce verilen ve bu 

karara aykırı tüm kararlar kaldırılmıştır. Ayrıca, sonradan bu kararı değiştiren kararlar 5  da 

verilmişse de nihaî olarak 188 sayılı kararın bütün olarak gözden geçirilmesine ilişkin olan 

26.03.2014 tarih ve 141 sayılı karardır ve bu karar neticesinde ortaya çıkan durum aşağıda 

incelenmiştir. 

3.2. 188 Sayılı Karar 

24.03.2005 tarihli ve 188 sayılı karar ile ihtisas mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden 

belirlenmesi ile ihtisas mahkemesi kurulmayan yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren iş ve 

davalara hangi mahkemenin bakması gerektiği hususlarında ceza ve hukuk mahkemelerine ilişkin 

çeşitli belirlemeler yapılmıştır. Kurul, bu kararda bu yönde genel bir belirleme yapma yetkisinin 

kaynağını belirtmemiştir.  

Özel hukuk mahkemelerinin her biri farklı kararlar verilmiştir. Asliye ticaret mahkemeleri için 

İstanbul ve İstanbul dışındaki büyükşehirler için ayrı ayrı belirlemeler yapılmış ve müstakil asliye 

ticaret mahkemesi kurulmayan il ve ilçelerde bu mahkemelerin görevine giren işlere o yer asliye 

hukuk mahkemeleri tarafından eşit olarak bakılacağı düzenlenmiştir. İş mahkemeleri bakımından, 

özel olarak iş mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerin yetki alanları genişletilmiş; özel iş 

mahkemesi kurulmayan yerlerde ise, iş mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların 1 numaralı 

asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümleneceği belirtilmiştir. Kadastro, tüketici, aile, icra, 

denizcilik ihtisas ve fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri için de benzer şekilde belirlemeler 

yapılmıştır.  

Kararda, özel mahkeme kurulmadığı için özel mahkemelerin görev alanına giren işlerden 

görevlendirilen mahkemelere bu işler nedeniyle tevzi edilen dosyaların genel tevzi sayısından 

düşüleceği belirtilerek iş dağılımında diğer asliye hukuk mahkemeleri ile sayısal eşitlik sağlanmak 

istenmiştir. İlgili kararın bu son paragrafında görev ifadesi kullanılmışsa da bu tercihin bilinçli ve 

 
2  Kurulun ismi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iken 02.07.2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 208. maddesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak düzenlenmiştir. 
3  Örneğin, 14.11.2002 tarihli ve 520 sayılı karar (RG, 23.11.2002, S. 24945). 
4  Örneğin, 12.02.2015 tarihli ve 224 sayılı karar (RG, 17.02.2015, S. 29270). 
5  Örneğin, 19.03.2014 tarihli ve 129 sayılı karar (RG, 09.01.2016, S. 29588). 
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hukukî bir terim olarak görevi karşılar nitelikte kullanılmadığı kanaatindeyiz. Bu hususa 

çalışmamızın son kısmında detaylı olarak değinilmiştir. 

3.3. 141 Sayılı Karar 

188 sayılı kararın büyükşehirleri ve büyükşehir sınırlarını esas alan belirlemeleri, 6360 ve 6447 

sayılı kanunlar ile yeni büyükşehirler kurulması ve büyükşehir belediyesi sınırlarının değiştirilmesi 

nedeniyle yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, asliye ticaret, iş ve tüketici mahkemelerinin yargı çevreleri 

için özellikle yeni kurulan büyükşehir belediyeleri bakımından 26.03.2014 tarihli ve 141 sayılı 

kararla yeni belirlemeler yapılmıştır. Ancak, 141 sayılı kararda da herhangi bir gerekçeye ve 

dayanağa yer verilmeyerek sadece Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 188 sayılı 

kararın gözden geçirilmesi gerekliliğine ilişkin karara atıf yapılmakla yetinilmiştir. 

3.4. Benzer Diğer Kararlar 

188 ve 141 sayılı kararlar ve öncesinde verilen kararlar haricinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

çeşitli özel mahkemeler hakkında farklı kararlar da almıştır. Bu kararlarda, birtakım özel 

mahkemelerin bir kısmı o özel mahkemenin görev alanına giren sadece belirli uyuşmazlıklara 

bakmakla; bu özel mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise, ilgili belirli uyuşmazlıklar için asliye 

hukuk mahkemelerinin çeşitli daireleri görevlendirilmiştir. Bu nedenle, esasen bu özel mahkemeler 

bakımından daha önceki kararlar da yenilenmiştir. 

5235 sayılı Kanun’un 5. maddesine dayanarak alındığı belirtilen 27.12.2019 tarihli ve 1584 sayılı 

karar (RG, 30.12.2019, S. 30994) ile aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde bu mahkemelerin 

görevine giren işlere o yerde bir asliye hukuk mahkemesi varsa bu mahkeme; birden fazla asliye 

hukuk mahkemesi varsa iki numaralı asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılacağı belirlenmiştir. 

Aile mahkemesi kurulan yerlerde ise, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gelecek önleyici ve koruyucu tedbir işleri bakımından özel 

bir dağıtım yapılmış ve yirmiden az aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde 1 numaralı aile 

mahkemesi, yirmiden fazla aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 1 ve 2 numaralı aile 

mahkemeleri bu işler için görevlendirilmiştir. Hatta yine aynı karar uyarınca on veya daha fazla aile 

mahkemesi bulunan yerlerde, 1 veya duruma göre 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri sadece 6284 

Kanun uyarınca işlere ayrılarak diğer işlere tevziye kapatılmıştır. Kararda, görülmekte olan dava ve 

işler bakımından mahkemelerin dosyalarını iş dağılımına dayanarak ilgili mahkemelere 

göndermemesine ve alınan kararların 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni gelen işler bakımından 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa eklenen geçici 14. madde ile 

bu maddede atıf yapılan 5235 sayılı Kanun’un 5. maddesine dayanarak anılan diğer bir karar da 

03.04.2018 tarihli ve 538 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıdır (RG, 05.04.2018, S. 30382). 

Bu kararda, asliye ticaret mahkemelerinin görev alanına giren belirli iflâs ve konkordato işleri 

bakımından üç veya daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı; üçten fazla 

asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise, 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemeleri ihtisas 

mahkemesi olarak belirlenmiştir. Yine yukarıda belirtilen aile mahkemelerine benzer şekilde bu 

kararda da derdest dava ve işlerin bu karara dayanılarak anılan mahkemelere gönderilemeyeceğine 

ve ilgili kararın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren açılan davaların tevzi edilmesinde 

uygulanacağına karar verilmiştir. 

5521 sayılı mülga İş Mahkemeleri Kanunu’nda 6352 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğe ve 

yürürlükteki 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda da korunan hükme dayanılarak çıkarılan 

20.11.2012 tarihli ve 2783 sayılı karar ile birden fazla iş mahkemesinin bulunduğu yerlerde bu 
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mahkemeler arasında sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından 

ihtisaslaşmaya yönelik belirlemeler yapılmıştır. Yine bu kararda da mevcut derdest uyuşmazlıkların 

niteliğine bakılmaksızın mahkemesinde bakılmaya devam edilmesine ve kararın 01.01.2013 

tarihinden itibaren uygulanmasına karar karar verilmiştir. 

Benzer şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde de Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu’na asliye ticaret mahkemelerinin birden fazla dairelerinin bulunduğu yerlerde ve iş 

durumunun gerekli kıldığı yerlerde, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran 

deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirme yetkisini 

tanınmıştır.  

3.5. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca Verilen Kararların Hukukî Temelleri 

3.5.1. Genel Olarak 

Yukarıda değinilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından verilen kararlar ihtisaslaşmayı 

amaçlamaktadır. Daha doğru bir ifadeyle kanunda belirlenen amaç budur. Mahkemenin hâkiminde 

yapılan değişikliklerde bu ihtisaslaşma amacı dikkate alınmadığı sürece, belirli bir mahkemenin 

ihtisaslaşmasına yönelik kararların pek bir anlamı olamayacağı açıktır. Zira, mahkemenin özel ve 

ihtisaslaşmış olması düşünülemez; önemli olan o mahkemede görev yapan hâkimdir. Hâkimlerin 

belirli bir konuda ihtisaslaşabilmesi için ise, atama kriterlerinde bu hususun dikkate alınması 

gerekir. Bu nedenle, bu kararlarla ihtisaslaşmasının ne derece sağlanabildiği tartışılabilir. 

Diğer yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yukarıda belirtilen kararları temelde üç kategoriye 

ayrılabilir: İlk kategoride, belirli bir il merkezinde kurulan özel mahkemenin yetki çevresinin 

genişletilmesine yönelik kararlar yer almaktadır. Örneğin, 141 sayılı kararlar İzmir Tüketici 

Mahkemesi’nin yargı çevresi Karşıyaka, Kemalpaşa, Urla gibi birçok ilçeleri de içine alacak şekilde 

genişletilmiştir. İkinci kategoride ise, özel mahkemelerin kendisi içinde ek bir uzmanlaşmaya 

yönelik kararlar verilebilmektedir. Asliye ticaret mahkemelerinin belirli dairelerinin deniz 

ticaretine ilişkin uyuşmazlıklarla veya iş mahkemelerinin belirli dairelerinin sadece sosyal güvenlik 

hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla görevlendirilebilmesi bu tür kararlara örnek verilebilir. Son 

olarak, belirli bir özel mahkemenin kurulmadığı yerlerde o özel mahkemenin görev alanına giren 

uyuşmazlıklar için belirli bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilmektedir. Bu tip kararlarla, 

normalde o bölgedeki asliye hukuk mahkemeleri arasındaki iş dağılımı ilişkisi, işin sayısı değil işin 

niteliği göz önüne alınarak değiştirilmektedir. Örneğin, yine 141 sayılı kararla iş mahkemesi 

bulunmayan büyükşehir ve ilçeleri yönünden iş mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar için 

bir numaralı asliye hukuk mahkemesi görevlendirilmiştir. 

3.5.2. Özel Mahkemelerin Yargı Çevrelerinin Genişletilmesine Yönelik Kararlar 

188 ve 141 sayılı kararlarla asliye ticaret, iş ve tüketici mahkemelerinin kurulduğu yerlerde bu 

mahkemelerin yargı çevreleri normal şartlar altında başka adli teşkilâtın yargı çevresine giren işleri 

de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 5235 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca hukuk 

mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan 

ilçelerin idarî sınırlarıdır. Ancak, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirli şartlar altında 

sulh ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel mahkemelerin yargı çevrelerinin birinci fıkradaki 

kuraldan farklı olarak belirlenmesi yetkisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na verilmiştir. Aile 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinde de aynı yetki aile 

mahkemeleri için özel olarak tekrar edilmiştir. 

5235 sayılı Kanun, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun hukuk 

mahkemelerinin yargı çevresini belirleme yetkisini düzenlemiş; Kurul’un bu yöndeki kararlarının 
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Resmî Gazete’de yayınlanması gibi başka bir usûl belirlememiştir. Bu noktada, örneğin, 19.03.2014 

tarihli ve 129 sayılı Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin karar, 

yaklaşık iki yıl sonra 09.01.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  Bu nedenle, Kanunen 

yetki Kurul’a tanınmış olsa da bu tip kararların Resmî Gazete’de yayınlanma zorunluluğu olmaması 

ve zaman içinde farklı kararlar verilebilmesi nedeniyle nihaî durumun takibinin yapılamaması 

sakıncalıdır. Keza, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun resmî web sayfasında bu tür kararların ilânı 

ve takibine ilişkin ayrı bir bölüme yer verilmemiştir.  

3.5.3. Özel Mahkemelerin Birden Fazla Dairesi Arasında İşin Niteliğine Göre İş Dağılımına 

Yönelik Kararlar 

10.07.2012 tarihli ve 1888 sayılı karar ve 03.04.2018 tarihli ve 538 karar ile asliye ticaret 

mahkemeleri6, 20.11.2012 tarihli ve 2783 sayılı karar ile iş mahkemeleri, 27.12.2019 tarihli ve 1584 

sayılı karar ile aile mahkemelerinin birden fazla dairesi arasında zaten kendi görev alanlarına giren 

uyuşmazlıkların bir kısmıyla ilgili özel olarak işin niteliğine göre iş dağılımı yapılmıştır. 

Asliye ticaret mahkemeleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrası ile İcra ve 

İflâs Kanunu’nun geçici 14. maddesi; iş mahkemeleri için ise, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2. 

maddesinin ikinci fıkrasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yetki tanınmıştır. Kuru, aile 

mahkemeleri için ise, 5235 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen genel olarak Kurul’un 

hukuk mahkemelerinin daireleri arasında iş dağılımını düzenleme yetkisine dayanılmıştır. 5235 

sayılı Kanun’da ve İş Mahkemeleri Kanunu’nda bu tür kararların Resmî Gazete’de yayınlanma 

zorunluluğu düzenlenmesine rağmen, Türk Ticaret Kanunu’nda böyle bir zorunluluk 

düzenlenmemiştir.  

3.5.4. Özel Mahkemelerin Kurulmadığı Yerlerde Bu Mahkemelerin Görevine Giren İşlerin 

Belirli Bir Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Tevzi Edilmesine Yönelik Kararlar 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 188 sayılı kararda fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi kurulmayan 

yerlerde, o yerde bir asliye hukuk mahkemesi varsa 1 numaralı, iki asliye hukuk mahkemesi varsa 

2 numaralı, üç veya daha fazla hukuk mahkemesi varsa 3 numaralı asliye hukuk mahkemesini; icra 

mahkemesi kurulmayan yerlerde ise, o yerde bir asliye hukuk mahkemesi varsa 1 numaralı, birden 

fazla asliye hukuk mahkemesi varsa 2 numaralı asliye hukuk mahkemesini;  iş mahkemeleri 

kurulmayan yerlerde ise, 1 numaralı asliye hukuk mahkemesini ilgili özel mahkemenin görev 

alanına giren işlerin tevzi edileceği mahkeme olarak belirlemiştir. 141 sayılı kararda da bu ilkelere 

bağlı kalınmış; diğer özel mahkemelerin görev alanına giren işlerin eşit olarak o yer asliye hukuk 

mahkemeleri tarafından çözüleceği belirtilmiştir. Ancak, fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi 

bakımından 30.05.2018 tarih ve 839 sayılı yeni bir karar (RG, 31.05.2018, S. 30437) alınmış ve 

ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 3 numaralı, daha az asliye hukuk mahkemesi 

bulunan yerlerde ise 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin bu mahkemenin görevine giren işlere 

bakacağı belirlenmiştir. 

Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi bakımından Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 156. maddesi ve iş 

mahkemeleri bakımından İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2. maddesi, sadece ilgili özel mahkemenin 

kurulmadığı yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren işlerin asliye hukuk mahkemesi 

tarafından çözüleceğini belirtmiş; Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na herhangi bir belirleme yapma 

yetkisi tanınamamıştır. İcra mahkemesi gibi diğer özel mahkemeler bakımından ise, ilgili işlere 

 
6  İlgili karar ile İstanbul 52. Asliye Ticaret Mahkemesi ile İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi münhasıran deniz ticareti 

ile deniz sigortalarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevlendirilmiştir. Ancak, daha sonra 5235 sayılı Kanun’da 

yapılan değişiklikle asliye ticaret mahkemelerinin yapısında değişiklik yapılmış olması nedeniyle asliye ticaret 

mahkemelerinin bir kısmı kapatılarak dosyalar birleştirilmiştir. Bu nedenle, ilgili kararın uygulamasında da değişiklikler 

yaşanmıştır. Örneğin, İzmir’de İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi deniz işleriyle görevli olarak hareket etmektedir.  
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asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılacağı özel olarak belirtilmemiştir. Zira zaten özel 

mahkemelerin kurulmadığı yerelde genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi tarafından bu 

özel mahkeme sıfatıyla işlerin çözülmesi genel bir kuraldır. 

Aile mahkemesi bakımından Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair 

Kanun’un 2. maddesi, aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren 

işlere Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen asliye hukuk mahkemesinin bakacağını 

belirterek kurula yetki tanımıştır.  

Bu özel kanunlardaki yetkilendirmeler haricinde 5235 sayılı Kanun’un 5. maddesinde de birden 

fazla numaralandırılmış hukuk mahkemesi arasında işlerin yoğunluğu ve işin niteliğine göre iş 

dağılımını belirleme yetkisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na verilmiş ve bu kararların Resmî 

Gazete’de yayınlanacağı hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, özel olarak yetki verilmese dahi 

zaten 5235 sayılı Kanun genel olarak tüm hukuk mahkemeleri bakımından kapsayıcı bir 

düzenlemeyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yetki vermiştir.   

4. DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞÜMÜZ 

4.1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tarafından Verilen Kararların Hukukî Temeli Bakımından 

Bir önceki başlıkta açıklandığı üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından verilen kararların 

çeşitli kanunlarda düzenlemeleri vardır. Ancak, yukarıda da değinildiği üzere, bu yetkilerin farklı 

farklı kanunlarda yer alması ve esasen birbirleri arasında bazı farkların olması ve daha da önemlisi 

nihaî durumun takibinin yapılamaması, konuya ilişkin kararların tamamına sistematik olarak 

ulaşmanın mümkün olmaması gibi birçok husus eleştiriye açıktır.  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından verilen kararlar bakımından en önemli hukukî sorun ise, 

kanaatimizce, anayasa aykırılık ihtimâlidir. Nitekim Anayasanın 142. maddesine göre 

“Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” 

Kurul, doğrudan görev ve yetki konusunda karar vermese dahi, çalışmamızda değinilen kararlarda 

“görevlendirilme”, “yetkilendirilme” gibi hukuken karışıklık yaratabilecek ifadelere yer 

vermektedir. Hatta Kurul tarafından ifade edilişi şekli göz ardı edilse dahi, ilgili kararların dolaylı 

olarak görev ve yetkiye ilişkin sonuçlar doğurduğu aşikârdır. Örneğin, Urla Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nde tüketici mahkemesi sıfatıyla görülecek bir dava, İzmir Tüketici Mahkemesi’nde 

görülmekte; Muğla 1 veya 2. Asliye Hukuk Mahkemelerinde iş mahkemesi sıfatıyla görülebilecek 

işler, sadece Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte; İzmir Asliye Ticaret 

Mahkemelerinin herhangi birinde görülebilecek olan deniz ticaretine ilişkin bir uyuşmazlık sadece 

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülebilmektedir. Tüm bu değişikliklere sebep olan 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarıdır. Dahası ilgili kararlarda esas alınan kriter, esasen görev 

belirleme kriteri olan işin niteliği esasıdır. Bu nedenlerle, her ne kadar ilgili kararların birtakım 

kanunî temelleri olsa da bu kanunî düzenlemelerin anayasa aykırı olduğu ileri sürülebilir. Nitekim 

5235 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılan 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin 

Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun’un 2. maddesinde aynı mahkemenin birden fazla dairesi 

arasında iş dağılımını belirleme yetkisini Adalet Bakanlığı’na veren düzenleme Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi, 07.04.1977 tarihli, 1977/5 esas ve 

1977/45 karar numaralı kararında (RG, 11.06.1977, S. 15963) aynen, 

“Bir mahkemenin birden çok ceza veya hukuk dairelerine ayrıldığı yerlerde, o 

mahkemenin görevine giren işlerin bu daireler arasında bölüştürülmesi ve dağıtımı 

zorunludur… Bunlar arasında iş bölümü, işlerin nev’ine göre değil, ancak işlerin 

miktarına göre yapılabilir. Anayasa’nın 136. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

mahkemelerin görev ve yetkilerinin kanunla gösterilmesi zorunlu bulunduğundan, 
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kanun dışında idari bir tasarrufla bir mahkemeye veya mahkemenin bir dairesine 

özel olarak görev ve yetki verilemez veya görev ve yetkisine giren işlerden bir 

bölümü idari bir tasarrufla o mahkemenin bir dairesinden alınamaz. Anayasa’nın 

136/1. maddesi uyarınca, işlerin nev’ine göre bölüştürme ancak bir yasa ile 

yapılabilir.” 

Ifadelerine yer verilmiştir. Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin görev ve 

yetkilerinin kanunla düzenlenebileceğine ilişkin anayasa hükmüne üstünlük tanıyarak bir kanun 

hükmüyle dahi bu yetkinin devredilemeyeceğine kanaat getirmiştir.  

469 sayılı kanunu yürürlükten kaldırılan 5235 sayılı Kanun’un 5. maddesinin beşinci fıkrasının ilk 

hâli, hukuk mahkemelerinin daireleri arasındaki iş dağılımına ilişkin esasların Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu tarafından belirleneceğini düzenlemekle yetinmişti. Ancak, 6460 sayılı Kanunla değiştirilen 

şu anki beşinci fıkrada ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği 

dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımının Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 

belirlenebileceği ifade edilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından da belirtildiği üzere, 

özellikle işin niteliğine göre yapılacak bir iş dağılımı görev kurallarını anımsatmakta ve bu nedenle 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılsa dahi görevin kanunla düzenleneceğine ilişkin 

Anayasa hükmüne aykırılık teşkil etmektedir (Bkz. Kuru, 2001: 58). Bu nedenle, Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu’na tanınan bu yetki doktrinde de eleştirilmiştir (Bkz. Tanrıver, 2016: 1457; Akkan, 

2017: 113-114; Kurt Konca, 2013: s. 115-116). Ayrıca, görev kurallarının kanunla düzenlenmesine 

ilişkin anayasal hükme rağmen yargısal organlara birtakım yetkiler verilmesi, kanunlara özgü 

nitelikler olan genel ve objektiflik çerçevesinde tabiî hâkim ilkesi çerçevesinde de eleştirilmiştir. 

Bu durumda çalışmamıza konu Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları gibi işin niteliğine göre 

mahkeme belirlemesine ilişkin yargısal kararlar, tabiî hâkim ilkesi ile bu çerçevede hukukî güvenlik 

ilkesi bakımından da sakıncalar doğurmaya müsaittir (Tanrıver, 2013: 29). 

Kanaatimizce, sadece belirli bir hukuk mahkemesinin daireleri arasında işlerin niteliğine göre bir 

dağılıma ilişkin Kurul kararları değil, özel mahkemelerinin yargı çevrelerinin birden çok başka adlî 

yargı çevresini de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Kurul kararlarının Anayasa aykırı 

olduğu ileri sürülebilir. Zira ilk tip kararların eleştirilmesine dayanak yapılan Anayasa hükmü, 

sadece görev kurallarını değil yetki kurallarının da kanunla düzenlenmesini gerektirmektedir. Bir 

mahkemenin yargı çevresinin il sınırlarını kapsayacak kadar genişletilebilmesi, bu durumun Resmî 

Gazete’de ilânının zorunlu olmaması ve sistematik bir şekilde bu kararlara ulaşılamaması tabiî 

hâkim ve hukukî güvenlik ilkesi gibi genel hukuk ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. 

 

 

4.2. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tarafından Verilen Kararlara Aykırılığın Sonuçları 

Bakımından 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarına aykırı bir şekilde mahkemeye başvuru yapılmış olması, bu 

mahkemece yargılama yapılarak karar verilmiş olmasına bağlanacak sonuçları tespit edebilmek için 

ilgili kararlarla ortaya çıkan durumun niteliğini tespit etmek gerekmektedir. Zira çalışmamızın ilk 

bölümünde de açıklandığı üzere, aynı yargı kolunda yer alan aynı derecedeki mahkemeler 

arasındaki ilişki görev, yetki veya iş dağılımıdır. Bu nedenle, kurul kararlarıyla ortaya çıkan 

kuralların bu ilişkilerden hangisine sebebiyet verdiğinin tespiti kurallara aykırılığın yaptırımını da 

ortaya çıkaracaktır. 

 
7  Yazar, eserinin sonraki tarihli baskısında bu eleştiriye yer vermemiştir (Bkz. Tanrıver, 2018: 145 vd). 
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İlk olarak, özel mahkemelerin kurulmadığı yerlerde ilgili işlere bakmakla görevlendirilen asliye 

hukuk mahkemeleri arasında yapılan belirlemelerin görev kuralı niteliğinde olmadığı 

kanaatindeyiz. Zira Kanun haricinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarıyla göreve ilişkin bir 

düzenleme yapıldığı söylenemez. Zira aynı genel veya özel mahkemenin daireleri arasında işin 

niteliğine göre ihtisaslaşma amaçlanmakta, yeni bir görevli mahkeme oluşturulmamaktadır. 

Doktrinde bu durum mülga Türk Ticaret Kanunu’na göre asliye ticaret mahkemeleri ile asliye 

hukuk mahkemeleri arasındaki iş bölümü ilişkisine benzetilmiştir (Ermenek, 2014: 112-113). 

Ancak, mülga Türk Ticaret Kanunu’nda bu iş bölümü ilişkisinin kanunen düzenlenmiş olduğu ve 

şu an için böyle bir düzenlemenin mevzuatımızda yer almadığı da unutulmamalıdır8. 

Ancak, doktrinde bu kararlar nedeniyle asliye hukuk mahkemeleri arasında oluşturulan ilişkinin 

görev kuralı niteliğinde olduğu da savunulmaktadır (Kuru, 2017: 75). Özellikle, Yargıtay’ın konuya 

ilişkin kararlarında benimsediği sonuçlardan yola çıkılarak uygulamada Yargıtay’ın bu ilişkiyi 

görev olarak değerlendirdiği de ifade edilmektedir (Arslan, Yılmaz, Taşpınar Ayvaz, 2017: 105, 

dn. 30). Gerçekten de Yargıtay’ın bir özel mahkemenin görevine giren işlere o özel mahkemenin 

kurulmadığı yerlerde belirli bir numaralı asliye hukuk mahkemesinde çözüleceğine ilişkin kararlara 

görev kuralına ilişkin kurallara benzer sonuçlar bağladığı görülmektedir. Örneğin; 

 “…davalara bakmaya bu kanunun 76. maddesi gereğince ihtisas mahkemesi olan 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Bu mahkemelerin 

kurulmadığı yerler bakımından bu konuda açılacak davalara bakmakla 

görevlendirilen ve yargı çevresi belirlenen asliye hukuk mahkemesinde bu dava 

görülecektir. Bu kanunun koruması altında haklar içermiş olsa da bu kanunda 

korunan mali veya manevi haklara dayalı olmaksızın açılan ve TBK 470 vd. 

maddede düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmaya 

ise bu kanunda belirtilen ihtisas mahkemesi görevli değildir. Açılan davada 

mimari projenin değiştirilerek inşaatın bitirilmesi sebebiyle 5846 Sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca maddi ve manevi tazminat isteğinde de bulunulmuş olup bu 

talepler yönünden davanın yukarda belirtilen ihtisas mahkemesinde görülmesi 

zaruridir. Bu sebeple bu kalem istek yönünden dosyanın tefrik edilerek ihtisas 

mahkemesi olarak görevlendirilen mahkemede görülmek üzere görevsizlik kararı 

verilmesi gerekirken genel mahkeme sıfatıyla işin esasının incelenmesi doğru 

olmamış, kararın temyiz eden davacı ve davalı ... yararına bozulması gerekmiştir.” 

15. HD, 10.04.2018, 6150/1448 (Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası). 

“Taraflar arasında görülen davada Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 

4.11.2013 tarih ve 2013/788-2013/706 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi 

davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği 

anlaşılmış olmakla,.. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davanın marka 

hakkına dayalı istemlere dair olup, bu davaya bakmaya görevli mahkemenin 

ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu 

gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Niğde 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.” 11. HD, 24.06.2014, 

9522/11989 (Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası). 

Görüldüğü gibi Yargıtay bu konudaki Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarına görev kuralı özelliği 

addederek kurallara aykırılığa görev kurallarına aykırılığa ilişkin sonuçları uygulamaktadır. Benzer 

 
8  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 116. maddesinde iş bölümü itirazı hâlen bir ilk itiraz olarak yer almakta ise de, 6335 

sayılı Kanun’la Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılarak iş bölümü ilişkisi kaldırılmıştır. Bu konuda bkz. Akkan, 

2017: 153 vd. 
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sonuçlar, özel mahkemelerin kendi arasında yapılan alt ihtisaslaşmaya ilişkin kurallar bakımından 

da uygulanmaktadır. 

Belirli bir özel mahkemenin yargı çevresinin genişletilmesi nedeniyle ortaya çıkan ilişki ise, 

Yargıtay tarafından yetki kavramıyla açıklanmaktadır: , 

“Davanın Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldığı, davalı şirketin ticari 

ikametgâhının Gebze’de bulunduğunun Ticaret Sicil Gazete ilanlarından 

anlaşıldığı, borçlunun muamele merkezinin (İİK. 154/1 md.) Gebze olduğu, 

Gebze’de 12 Eylül 1997 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulduğu, halen 

faaliyette olduğu, Gebze Adliyesinin, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi ile herhangi 

bir mülhakat adliye ilişkisinin bulunmadığı dosyadaki belgelerden açıkça 

anlaşılmaktadır. Bu durum tespit edildikten sonra, 188 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu kararında Kocaeli Adli Yargı sınırları içinde Ticaret 

Mahkemesi’nin görev alanı belirlenirken çizilen sınır, Kocaeli Ağır Ceza 

mahkemesinin yargı çevresi olarak çok açık şekilde belirtilmiş, Gebze 

Adliyesinde de “Ağır Ceza Mahkemesi” bulunduğundan, aynı kararın II. bendinde 

belirtilen o yer “Asliye Hukuk Mahkemesi”nin davaya bakmakla yetkili olduğu, 

belirlenmiştir.” HGK, 29.02.2012, 19-780/110 

Ancak uygulamada, yetki kurallarının bir ilk itiraz olması ve davalı tarafından ileri sürülmesi şartına 

aykırı olarak ilk derece mahkemeleri tarafından re’sen yetkisizlik kararı verildiği görülmektedir. 

Örneğin, Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan bir davada bu mahkeme uyuşmazlığın 

tüketici mahkemelerinin görevinde olduğu gerekçesiyle re’sen yetkisizlik kararı vererek dosyanın 

yetkili İzmir Tüketici Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermektedir. Bu gibi durumlarda, esasen 

hem görevsizlik hem de yetkisizlik kararı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sonuç ise, 

yukarıda değinilen görev ve yetki kuralları ile bu kurallara aykırılığa bağlanan genel sonuçlara 

tamamen aykırıdır. Bu durumun tam tersinin söz konusu olduğu hâllerde de sakıncalı sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin, uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinin görevine girdiğini düşünerek 

İzmir Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması hâlinde mahkeme, genel mahkemelerin görevli 

olduğu kanaatinde ise görevsizlik kararı vererek dosyanın İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 

gönderilmesine karar vermektedir. Ancak, bu uyuşmazlıkta normalde Karşıyaka Mahkemeleri 

görevli olabilir ve davacı sadece tüketici mahkemelerinin görevli olduğunu düşündüğünden İzmir 

mahkemelerinde dava açmış olabilir. Davalı da aynı sebeplerle yetkisizlik ilk itirazında 

bulunmazsa; daha açık bir ifadeyle davanın Karşıyaka mahkemelerinde görülmesi gerektiğini 

düşünmesine rağmen çalışmamıza konu Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları nedeniyle itirazda 

bulunmamışsa, dosya Karşıyaka yargı çevresinden İzmir yargı çevresine taşınmış olacaktır. Bu 

sonuç, tarafların zımnî rızasından ziyade ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı ile bu karara 

aykırılıktan kaynaklanmaktadır. Bu durum da görev ve yetki kurallarının genel niteliklerine aykırı 

olarak ilgili kurul kararları nedeniyle ortaya çıkan hukukî açıdan eleştirilmesi gereken 

sonuçlardandır.   

5. SONUÇ 

Anayasa’nın 142. maddesinde mahkemelerin görev, yetki, işleyiş ve yargılama usûllerinin kanunla 

düzenleneceği açıkça hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye rağmen çeşitli kanunlarda Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu’na görev kurallarının bir özelliği olan işin niteliğine göre mahkemeler arası işlerin 

paylaştırılmasına yönelik kararlar verme yetkisi tanınmıştır. Kurul, bu yetkiye dayanarak gerek 

genel mahkemeler arasında gerek özel mahkemeler arasında uyuşmazlığın niteliğine göre davaya 

bakacak mahkemeye ilişkin kararlar vermektedir. Ayrıca yine Kurul tarafından 5235 sayılı 
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Kanun’dan kaynaklanan yetkiye dayanarak özel mahkemelerin yargı çevresi genişletilmek suretiyle 

de benzer yönde kararlar verilmektedir. 

Her şeyden önce belirmek isteriz ki, Anayasa’da yer alan görev kurallarının kanunla düzenlenmesi 

kuralı, kanunla bu yetkinin başka bir idarî veya yargısal kurula devredilmesine izin verecek şekilde 

yorumlanmamalıdır. Zira, böyle bir durumda, mevcut Kurul kararları bakımından olduğu gibi, ilgili 

kararların kanunların bir özelliği olan genellik ve objektiflik gibi kriterlerden uzaklaşılmaktadır. 

Mevcut durumda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun konuya ilişkin kararlarının tamamına ve nihaî 

duruma ulaşılması güçlük arz etmekte ve hatta kararların bir kısmı Resmî Gazete’de dahi 

yayınlanmamaktadır. Doktrinde de bu düzenlemelere benzer eleştiriler yöneltilse de Yargıtay 

tarafından Kurul kararları nedeniyle ortaya çıkan durumlara görev ve yetki kuralı niteliği 

addedilerek kararlar verilmektedir. Bu tür yargı kararları da eleştiriye açık birçok sonuç 

doğurmaktadır. Örneğin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kararı görev kuralı olarak yorumlanarak 

aynı genel mahkemenin iki dairesi arasındaki ilişki görev ilişkisiymiş gibi sonuçlara sebebiyet 

vermektedir.  

Kanaatimizce, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na verilen yetkiler sınırlandırılmalı ve işin niteliğine 

göre uyuşmazlıkların paylaştırılması tamamen kanunlarla düzenlenmeli; Kurul tarafından verilen 

kararlar da görev kuralı niteliğinde kabul edilmemelidir.  
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DİNİ YORUMDA ARAP DİLİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ 

Yaşar Seracettin Baytar * 

Özet 

Dil, duygu, düşünce ve hüküm ifade etme aracıdır. İfade aracı olan dilin kelime hazinesi, kelime ve cümle 

yapısı ile edebî sanatların kullanımı, anlam ve yorumu etkileyen önemli faktörlerdendir. Arap dili de çok 

anlamlı kelime hazinesi, mana ile ilgili edebî sanatlarının çeşitliliği, kelime ve cümle bilgisine göre anlamın 

değişip zenginleşebildiği eşsiz bir dil yapısına sahiptir. Arap dili, bizzat kendi yapısından kaynaklanan söz 

konusu özellikleri nedeniyle inşa ve teşekkülüne aracılık ettiği İslam’ın kutsal metinlerinin anlaşılmasında 

birbirinden farklı ancak tutarlı sayılabilecek yorum biçimlerine kaynaklık etmiştir. Bu bildirinin amacı, dilin 

işaret edilen yönlerinden kaynaklanan ve özellikle tefsir, fıkıh ve diğer İslami ilim dallarındaki farklı, sahih 

yorumlara örnekler üzerinden dikkat çekmek ve bunların pratik yansımalarını ortaya koymaktır. Ayrıca Arap 

dilinin yapısından kaynaklanan tutarlı argümanlara dayalı makul dini metin yorumlarının bir zenginlik olarak 

algılanmasına ve bu tür farklı yorumların birbirini nakzeden değil, aksine hepsinin muhtemel anlam 

kapsamında olabileceğine fırsat veren zihinsel ve düşünsel bir esnekliğe kapı aralayabilmek de bu tebliğin 

amaçlarındandır.  Arap dilinin çok anlamlılığa kaynaklık eden kelime özelliklerinden; manayı doğrudan 

etkileyen edebi sanatların kullanımından; isim ve fiillerde anlamı etkileyen kalıplardan; cümlenin öğelerinin 

farklı şekillerde değerlendirilmeye müsait iʿrāb durumlarından; harfi cerlerin anlamı etkileyecek tarzda çeşitli 

kelimelerle birlikte kullanımından; zamirlerin merciini tayin yaklaşımlarından kaynaklanan anlam 

farklılıklarını, her bir madde ile ilgili ayet ve hadislerden örneklerle ortaya koymak, bildiride yöntem olarak 

takip edilecektir. Sonuç olarak; Arap dilinin çok anlamlı zengin kelime hazinesi, gramer özellikleri, edebî 

sanatları, edatları ve bunların kelimelerle olan irtibatı gibi durumları, Arap diliyle inşa edilmiş dini metinlerin 

farklı şekillerde anlaşılmasına ve yorumlanmasına etki edecek önemli hususiyetlerdendir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Dini Yorum, Belagat, Arapça Gramer, Nahiv, Sarf.  

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ARABIC LANGUAGE IN RELIGIOUS COMMENT 

Abstract 

Language is a means of expressing emotion, thought and judgment. The vocabulary treasury of language as 

a means of expression, the structure of words and sentences, and the use of literary arts are important factors 

affecting meaning and interpretation. The Arabic language has a very meaningful vocabulary, variety of 

literary arts related to meaning and a unique language structure in which meaning can change and enrich 

according to morphology and syntax. Arabic language has been a source of different but consistent forms of 

interpretation in the understanding of the sacred texts of Islam, through which it mediates its construction and 

formation due to the mentioned features originating from its very own structure. The aim of this paper is to 

draw attention to the examples of different, authentic interpretations originating from the pointed aspects of 

language and especially in the branches of commentary, fiqh and other Islamic sciences and to reveal their 

practical reflections. Within the aims of this paper, it is also possible to open the door to a mental and 

intellectual flexibility based on consistent arguments deriving from the structure of Arabic language, which 

is perceived as a wealth of reasonable interpretations of religious texts, and that such different interpretations 

may be within the possible meaning, not disaffirming each other. The source of multi-meaning in word 

features; the use of literary arts which directly affect the meaning; patterns affecting meaning in nouns and 

verbs; syntax  situations that can be evaluated in different ways in the elements of the sentence; the use of the 

prepositions with various words in a manner that affects the meaning; the differences of meaning arising from 

the approach of determining the authority of pronouns with the examples from verses and hadiths related to 

each article, will be followed as the method in this paper. As a result; rather rich vocabulary of Arabic 

language, grammatical features, literary arts, prepositions and their relationship with words are the important 

features that affect the understanding and interpretation of religious texts constructed in Arabic language in 

different ways.     

 

Keywords: Arabic Language, Religious Interpretation, Eloquence, Arabic Grammar, Morphology, 

Syntax. 

 

 

 
* Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, seracettinbaytar@hotmail.com  

ORCID NO: 0000-0001-6843-2713 

  

mailto:seracettinbaytar@hotmail.com


47 

1. GİRİŞ 

Arap dili, zengin lügat hazinesi, aynı kökten farklı anlamlı sözcükler türetmeye imkân veren kelime 

yapısı ve öğelerinin farklı değerlendirilmesine göre anlamın değişebildiği hassas cümle kurgusuna 

sahip eşsiz dillerdendir. Anılan hususiyetlerinin yanı sıra Arap dili, mecaz, istiare, kinaye gibi 

anlam değişikliğine sebep olan sanatların da çokça kullanıldığı edebî bir dildir. Arap dilinin işaret 

edilen özelliklerinden özellikle farklı dini yoruma sebep olan tutarlı ve makul gerekçelerden en 

yaygın olanları aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır.   

Bu çalışmanın başlığında ifade edilen “dini yorum” dan maksat dini hükümlere birinci derecede 

kaynaklık eden âyet ve hadislerden oluşan nasların yorumlanmasıdır. Bu bağlamda söz konusu 

nasların, başkaca harici karinelerden bağımsız olarak yukarıda işaret edilen Arap dilinin çeşitli 

özelliklerinden kaynaklanan hususiyetler doğrultusunda değerlendirilmesiyle farklı hüküm ve 

çıkarımlara ulaşmak mümkündür.  

Diğer bir ifadeyle değerlendirmeye konu nas ile ilgili manayı açıklayıcı veya belirleyici başka bir 

nas bulunduğunda yorumlama faaliyeti kolay ve çelişkisiz olmakla birlikte böylesi harici bir 

karinenin bulunmadığı durumlarda salt dilden kaynaklı gerekçeler sebebiyle bazen eşdeğerde meşru 

ve haklı geçerliliğe sahip farklı yorumlamalar da mümkün olabilmektedir.  

Söz konusu çalışmamızda manayı tayin ve tebyin eden başka harici karinelerin bulunmadığı veya 

bunların yorumcuya ulaşmadığının varsayıldığı durumlarda salt dilsel faktörlerden hareketle yorum 

yaparken manayı farklı kılacak hususların ana hatlarıyla neler olduğu ele alınmaktadır.   

Farklı yorumlamaya etki eden dil kaynaklı başlıca faktörler şu şekildedir:  

2. ÇOK VEYA ZIT ANLAMLILIK 

Dini metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında çok ya da zıt anlamlılık önemli bir yere 

sahiptir. Bu konu tefsir ve fıkıhla ilgili eserlerde el-vücûh ve’n-nezâir, el-müştereku’l-lafzî ve ezdâd 

gibi başlıklar altında ele alınmaktadır.1 Çokanlamlılık ile kastedilen, bir kelimenin birden fazla 

anlama gelmesi; zıt anlamlılık ise aynı kelimenin birbirine zıt anlamları ifade etmesidir. Cümle 

içerisinde birden fazla anlama gelmesi muhtemel olan kelimenin siyak, sibak, bağlam ve mekâsıd 

gibi karinelerden hareketle en uygun anlamı tespit edilmeye çalışılır.2  

Örneğin, Bakara suresi’nin 228. Ayeti olan, “ وء  ٍَۜواْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِاَْنفُِسِهنَّ ثَٰلثَةَ  قُُرُٓ ” “Boşanan kadınların 

kendileri üç âdet/temizlik görünceye kadar beklerler.” ayetindeki “ٍۜ  وء  ,kur’u’ kelimesi ,”قُُرُٓ

hayız/âdet halinden temizliğe ve temizlikten hayız/âdet haline geçişi ifade etmektedir. Bazı 

müçtehitler bu kelimeyi hayız, bazıları ise temizlik olarak anlamışlardır. 3 İslâm’da sünnete uygun 

boşama işleminin yalnızca kadının temizlik halinde yapıldığı bilgisinden hareketle, kelimeye 

temizlik mânası verenlere göre, içinde boşama yapılan temizlik günleri bir kur’ sayıldığından 

iddetin süresi kısalır. Hayız mânası verenlere göre ise iddet, temizliği takip eden hayızla 

başlayacağından dolayı süre biraz daha uzar. İddet beklemenin gerekçeleri arasında kadının hâmile 

olup olmadığının anlaşılması ve boşanan eşlerin salim kafa ile düşünüp, şayet bir ümit görüyorlarsa 

 
1  Bkz. Emrullah İşler, “Çok Anlamlılık, Anlam Daralması ve Kur’an’ın Türkçe Çevirilerinde Yapılan 

Yanlışlar” Kur’an ve Dil Sempozyumu, (Van: 2001), s. 286. 
2 Osman Kara, “Müfessirlerin Sahîh Yorum Farklılıklarının Sebepleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, C.11, sy. 3, (Samsun: 2011), s. 82. 
3 “Kur’u” kelimesinde hayız anlamını tercih edenler: Ehl-i Kûfe, İbn-i Mesûd, Mücâhid, Katâde, Dahhâk, 

İkrime, İmam Ahmet b. Hanbel iken; temizlik anlamını tercih edenler ise Ehl-i Hicâz, Aişe, İbn ‘Ömer, Zeyd 

b. Sabit, Zührî ve İmam Şafiî’dir. Bkz. Ahmed Muhammed eş-Şarkâvî, “İhtilâfu’l-müfessirîn esbâbuhû ve 

davâbituhû”, Külliyetu usûli’d-dîn ve’d-da’va, sayı,17, (Kahire: 2004), s. 12; Müsa‘id b. Süleyman b. Nasır 

et-Tayyar, et-Tefsîru’l-luğavî li’l- kur’an, Dâru İbni’l- Cevzî, (Riyad: 1422), s. 468.  
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tekrar evlilik hayatına dönmelerinin temini vardır. İddeti hayızla hesaplayarak söz konusu süreyi 

uzatan müçtehitler, ailenin birliğini koruma ve yıkılmasını önlemeye yönelik mekâsıddan hareketle 

ihtiyatı ve tedbiri tercih etmiş olmaktadırlar.4 

Bir diğer örnek ise Yunus suresi’nin 54. Ayeti olan  ْتَدَْت ِبه   َولَْو اَنَّ ِلُكّلِ نَْفس  َظلََمْت َما فِي ااْلَْرِض اَلف ” “ وا   َواََسرُّ

ا َراَُوا الْ النَّدَاَمةَ لَ  عَذَاَب  مَّ ” “Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa (o gün) 

kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını gizlerler/açıklarlar.” 

ayetinde geçen “وا  eserrû kelimesidir. Bu kelimenin “açıklamak, ortaya koymak” anlamında ,”َواََسرُّ

olduğunu söyleyenler5 olduğu gibi “gizlemek, saklamak” anlamında olduğunu ifade edenler6 de 

olmuştur.  

Söz konusu kısmı, “pişmanlıklarını gizlerler” diye anlamlandıranlar, ayetin bağlamından hareketle 

dünyadayken âhireti inkâr edenlerin, ahirette kaçınılmaz sonlarıyla yüzleştiklerinde hayret, dehşet 

ve korkuyla sarsılacakları, bu sebeple âdeta dillerinin tutulacağı, pişmanlıklarını ifade etmeye mecal 

dahi bulamayacakları dolayısıyla da pişmanlıklarını içlerinde saklayacakları şeklinde 

yorumlamakta ve bu anlamı tercih etmektedirler.7  

الشيءَ  “  kelimesinin, kişinin bir şeyi açığa vurması veya durumun  ” أسر “ terkibindeki ” أسرَّ

şiddetinden dolayı onu ifade etmekten aciz kalarak gizlemesi anlamlarına gelen ezdaddan bir 

kelime olduğunu belirterek Nesefî gibi bazı müfessirler8, âyetteki “ وا  ,ifadesinde “izhâr etmek ” َوأََسرُّ

açığa vurmak, ortaya çıkarmak” anlamını tercih etmişlerdir.9  

3. HAKÎKÎ, MECÂZÎ VE KİNÂYÎ ANLAMLILIK 

Tüm dillerde olduğu gibi Arapça’da da bazı kelimeler, cümle içerisinde çeşitli saiklerle gerçek 

anlamın dışında mecazî ve kinâyî anlamlara da gelecek şekillerde kullanılmaktadır. Bu yola daha 

çok gerçek anlamı ifadede zorluk olması ya da mecâz ve kinâye yoluyla anlatımın daha kolay ve 

sanatlı olması sebebiyle başvurulmaktadır. Edebî ve belâğî yönden de mu’ciz bir kitap olan Kur’an-

ı Kerim’de de mecâzî ve kinâyî anlatım yoluna zaman zaman başvurulmuştur. Sırf metinden 

hareketle farklı anlamlar arasında tercihte zorlanılan durumlarda manayı tayine yardımcı bir 

karineyle kelimeden kastedilenin ne olduğu tespit edilmeye çalışılır. Âyet ve hadis metinlerindeki 

bu türden kelimelerle kastedilen anlamın tespitinde, Hz. Peygamber ve ashabının ilgili metinlerle 

alakalı yaptığı açıklama veya uygulamaların yanı sıra Arap örf ve uygulamaları da başvurulan 

önemli karinelerdendir.   

 
4 Bkz. Hayrettin Karaman, vd., Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, 2014), c.1, ss. 361-365; https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/235/228-ayet-tefsiri. 

Erişim: 21.01.2020.  
5 Ebu Saîd Abdülmelik b. Kureyb b. Abdilmelik el-Asma‘î, Kitâbu’l-Ezdâd, nşr: August Haffner, (“Selâsetu 

Kutub fi’l-Ezdâd” isimli eserin içinde), (Beyrut: 1912), s. 21; Ebû Hatim es-Sicistânî, Kitabu’l-maklûb 

lafzuhâ fi kelâmi’l-‘arab ve’l-muzâlî ‘an cihetihî ve’l-ezdâd, nşr: August Haffner, (“Selâsetu Kutub fi’l-

Ezdâd” isimli eserin içinde), (Beyrut: 1912), s. 114; Ebu Yusuf İbnu’s-Sikkît Ya‘kub b. İshak el-Huzistânî, 

Kitâbü’l-Ezdâd,  nşr: August Haffner, (“Selâsetu Kutub fi’l-Ezdâd” isimli eserin içinde), (Beyrut: 1912), s. 

177; Süleyman Recep Çıbıklı, “Ezdâddan Kabul Edilen Bazı Kelimeler ve Bunların Bazı Tefsir ve Meallere 

Yansımaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.1, (Eskişehir: 2014), s. 264. 
6 Ebû Zekeriya Yahyâ b. Ziyad b. Abdullah b. Menzûr ed-Deylemî el-Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân (thk. Ahmed 

Yûsuf en-Necâtî, vd.), (Kahire, ts.), c.1, s. 469. 
7 Bkz., https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Y%C3%BBnus-suresi/1414/50-54-ayet-tefsiri. Erişim: 21.01.2020; 

Bkz., Ebu Abdillâh Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî, Mefâtîhu'l-Ğayb - et-Tefsîru'l-Kebîr, 

(Beyrut: Dâru ihyâi't- turâsi’l-arabî, 1420), c. 17, s. 117. 
8 el-Asma‘î, Ebû Hatim es-Sicistânî ve İbnu’s-Sikkît de bu anlamı tercih edenlerdendir. Bkz. el-Asma‘î, 

Kitâbu’l-Ezdâd, s. 21; es-Sicistânî, Kitabu’l-maklûb, 114; İbnu’s-Sikkît, Kitâbü’l-Ezdâd, 177. 
9 Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, (ed.: 

Yusuf Ali Bedîvî, Daru’l-Kelimi’t-Tayyib), (Beyrut: 1998), c. 2, s. 27. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/235/228-ayet-tefsiri
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Y%C3%BBnus-suresi/1414/50-54-ayet-tefsiri
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Örneğin: nisâ suresi 43. Ayeti olan,  “ اَء اََحدٌ ِمْنُكْم ِمَن اْلغَٰٓاِئِط َواِْن ُكْنتُْم َمْرٰضٰٓى اَْو َعٰلى َسفَ  اَء فَلَْم  اَْوٍٰۜلَمْستُُمٍۜر  اَْو َجٰٓ الّنَِسٰٓ

مُ  اًء فَتَيَمَّ ً تَِجدُوا َمٰٓ يداً َطّيِبا وا َصع  ” “…yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara 

dokunup/beraber olup da –bu durumlarda– su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin 

(teyemmüm edin)… ” ayetinde geçen “ اءَ اَْوٍٰۜلَمْستُُمٍۜ الّنَِسٰٓ ”  terkbibindeki “ المس” veya “لمس” lâmese veya 

lems kelimesinin hakikat anlamı “el ya da vücudun bir kısmıyla dokunmak, temas etmek”, mecaz 

anlamı ise “cinsî temasta bulunmak” tır. Âlimler bu iki anlamdan birini tercihte ihtilâf etmişlerdir:  

Hz. Ali, İbn Abbas, Mücâhid ve İmam Ebû Hanîfe’nin aralarında bulunduğu grup, âyetteki ilgili 

kısımdan maksadın cinsel temas olduğunu söylemiş, yalnızca deri temasından ibaret olan 

dokunmanın abdest ve guslü bozmayacağını belirtmiştir. İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel ve 

İshak ise cinsî haz almak kastıyla dokunmanın abdesti bozacağını söylemişlerdir. Onlara göre böyle 

bir kasıt bulunmadan olan dokunma sebebiyle abdest bozulmaz. İmam Şâfiî’ye göre ise cinsî haz 

kastı bulunsun veya bulunmasın salt deri temasıyla abdest bozulur. İbn Mes‘ûd, İbn Ömer, Zührî 

gibi âlimlerin de bu görüşte olduğu nakledilmiştir. İmam Evzâî ise el ile dokunmanın abdesti 

bozacağı kanaatindedir. Ona göre bedenin diğer bir yeri ile dokunmak abdesti bozmamaktadır. 

Büyük fıkıh âlimi Şevkânî, bu görüşleri naklettikten sonra âyette geçen kelimenin her iki anlam 

için de uygun olduğunu, birini diğerine tercih etmenin mümkün olmadığını belirtmiş, burada 

belirleyici olanın ise Hz. Peygamber ve sahâbe uygulamalarının olacağını ifade etmiştir. Söz 

konusu uygulamalara bakıldığında âyetteki dokunmadan “cinsî temasta bulunmanın” 

kastedildiğinin anlaşılacağı ve yalnızca deri ile dokunmadan dolayı abdestin bozulmayacağı 

sonucuna varılacağını belirtmiştir.10 

Bir diğer örnek ise bakara suresi’nin 187. Âyeti olan ٍَۜاْلَخْيِطٍٍۜۜ “ٍۜ”َوكُلُوا َواْشَربُوا َحت  ى َيتََبيََّن لَُكُم اْلَخْيُطٍۜاْْلَْبيَُضٍِۜمن

يَاَم اِلَى الَّ ْيِل   وا الِصّ  Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale…“ اْْلَْسَودٍِۜ ِمَن اْلفَْجِرِۖ ثُمَّ اَتِمُّ

gelinceye kadar yiyin ve için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın…” âyetindeki “ٍٍۜۜاْلَخْيُطٍۜاْْلَْبيَُضٍِۜمَن

 ”ifadesi “fecrin söküp, tan yerinin ağarması (el-haydu’l-ebyad mine’l-haydi’l-esved) ”اْلَخْيِطٍۜاْْلَْسَودٍِۜ

anlamında kinâyi bir ifade olup âyette “beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesi” şeklinde de 

anlamlandırılabilecek bir terkiple ifade edilmiştir.11 Nitekim âyeti bu şekliyle anlayıp beyaz ve 

siyah iplikle oruca başlama vaktini tayin etmeye çalışan bir sahabeye Hz. Peygamber, söz konusu 

ifadenin fecrin atması ve tan yerinin ağarması anlamında kinâyi bir terkip olduğunu beyan ederek 

âyetten kastedilen manayı tavzih etmiştir.12     

4. HARFİ CERLERİN FARKLI ANLAMLARI 

Arapçada harfi cerler cümle içerisinde kullanıldıkları kelimelerle birlikte farklı anlamlara 

gelebilmektedirler. Bu sebeple hüküm ifade eden naslar zaman zaman farklı şekillerde 

değerlendirmelere konu olabilmektedir. Örneğin; Maide suresi’nin 6. Ayeti olan “ يَن ٰاَمنُٰٓوا  “َيٰٓا اَيَُّها الَّذ 

ٍَۜواَْرُجلَُكْم اِلَى اْلَكْعَبْيِن   سٍُِۜكْم ٍۜبُِرُؤُ۫ ٰلوةِ فَاْغِسلُوا ُوُجوهَُكْم َواَْيِدَي ُكْم اِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا  !Ey iman edenler“  اِذَا قُْمتُْم اِلَى الصَّ

Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı 

meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın).” da geçen َواْمَسُحوا”ٍۜ ِسكُمٍْۜ“  بُِرُؤُ۫

terkibindeki “ب” harfi cerinin farklı anlamlarından kaynaklanan değişik hüküm çıkarımlarına 

rastlamak mümkündür. Söz konusu harfi cerin ilsâk veya mulâsaka (bitiştirme yapıştırma) anlamını 

esas alanlar 13  başın bütününün meshedilmesinin gerekli olduğunu; teb‘iz veya ba‘ziyyet (bir 

kısmına dokunma) anlamında olduğunu düşünenler ise başın bir kısmının ya da dörtte birinin 

 
10  Bkz. Karaman, vd., Kur’an Yolu, c.2, ss. 69-73; https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-

suresi/536/43-ayet-tefsiri. Erişim: 22.01.2020. 
11 Âyetin deteylı açıklaması için bkz. Karaman, vd., Kur’an Yolu, c.1, ss. 285-288; 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/194/187-ayet-tefsiri. 22.01.2020. 
12 Bkz. Buhârî, “Savm”, 16, 17; Müslim, “Sıyâm”, 33, 39; Ebû Dâvûd, “Sıyâm”, 17. 
13 İmam Mâlik bu kanaattedir. Bkz. Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İhtiyâr li ta‘lîli’l-muhtâr, 

(İstanbul: Pamuk Yay., 1989). s.7. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/536/43-ayet-tefsiri
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/536/43-ayet-tefsiri
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/194/187-ayet-tefsiri
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meshedilmesinin yeterli olacağını söylemişlerdir.14 Aynı ayetteki “ َِواَْيِديَُكْم اِلَى اْلَمَرافِق” ile “  َواَْرُجلَُكْم اِلَى

 intihâ ”حتى“ musâhabe, maiyyet (birliktelik) veya ”مع“ harfi cerinin ”إلى “ terkiplerindeki ”اْلَكْعَبْيِن  

(nihâyet, ..e kadar) anlamlarındaki farklılıktan hareketle bazı alimler kolların dirseklerle beraber 

yıkanmasının gerektiğini; bazıları ise dirseklere kadar yıkanmasının yeterli olacağını 

belirtmişlerdir. 15  

5. MA‘TÛF, MA‘TÛFU’N-‘ALEYH İLİŞKİSİNDE FARKLI TERCİHLER 

Cümle içerisinde aynı hükme tabi kelimeler, aralarındaki atıf harfleriyle birbirine bağlanır. Ancak 

birden çok atıf harfi ve kelime aynı cümlede peş peşe kullanıldığında ma‘tûf ile ma‘tûfu’n-‘aleyhin 

doğru şekilde belirlenmesi önem kazanır. Zira her ma‘tûf, tabi olduğu ma‘tûfun aleyhin hükmünü 

aldığından burada yapılacak tercih manayı da etkileyecektir. Atfın farklı yapılmasından dolayı 

irabın, kıraatin ve dolayısıyla mananın değiştiğinin bir örneği, yukarıda geçen Maide suresi’nin 6. 

ayetinin son kısmındaki “   َواَْرُجلَُكمٍْۜ  اِلَى اْلَكْعَبْيِن” ifadesidir. Zira ayetteki “ َْواَْرُجلَُكم”   kelimesini daha önce 

geçen ve yıkama hükmüne tabi olan “yüzlerinizi” anlamındaki “ ُْوُجوَهُكم” kelimesi üzerine atfederek 

mansûb okuyanlar ayakların da yıkanması gerektiğini; diğer taraftan söz konusu kelimeyi, 

meshedilme hükmüne tabi olan “başlarınızı” anlamındaki “ ِْسُكم  kelimesi üzerine atfedenler ise ”ِبُرُؤُ۫

bu kelimeyi “ ْوَ اَ ْرُجلِ ُكم” şeklinde mecrûr okuyarak ma‘tûfu’n-‘aleyh de olduğu gibi ayakların da 

meshedilmesinin gerekli olduğunu söylemektedirler.16 Dolayısıyla ma‘tûfu’n-‘aleyhin farklı tayin 

edilmesinin bir sonucu olarak bir kısım âlimler abdestte ayakların yıkanmasını farz olarak 

değerlendirirken diğer bir kısım ise meshedilmesini gerekli görmektedirler.17    

Bir diğer örnek ise Âl-i imrân suresinin 7. Âyetinde yer alan “  اِسُخونٍَۜ فِي اْلِعْلِم ُُۢ َوالرَّ ي لَهُٰٓ ااِلَّ َّللا  َوَما يَْعلَُم تَأْو 

اِسُخونَ  “ bölümdür. Söz konusu ayetteki ”يَقُولُوَن ٰاَمنَّا ِبه    ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرّبِنَا    kelimesinden önce yer alan ”َوالرَّ

ُُۢ “ harfinin istinafiyye vaya atıf olarak değerlendirilmesi, buna bağlı olarak ayetteki vakfın ”و“  ”َّللا 

lafzı üzerinde veya daha sonra yapılması sonucunda âyetin manası da değişebilmektedir.  Âyette 

geçen “و” harfini istinafiyye olarak değerlendirip vakfı “ ُُۢ  lafzı üzerinde yapan cumhur ulemâya ”َّللا 

göre âyetin anlamı: “Hâlbuki onun te’vilini yalnızca Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise 

şöyle derler: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. ” 

Söz konusu “و” harfini atıf harfi olarak değerlendirerek “ َاِسُخون ُُۢ “ kelimesini ”الرَّ  lafzına atfeden ”َّللا 

اِسُخونَ “ cümlesini ”يَقُولُوَن ٰاَمنَّا ِبه   ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرّبِنَا  “  kelimesine hâl yapan ve vakfı da daha sonraki ”الرَّ

kelimeler üzerine kaydıran bazı şii âlimlere göre ise anlam, “Hâlbuki onun te’vilini yalnızca Allah 

 
14 el-Mevsılî, el-İhtiyâr, s.7; Abdurrahmân el-Cezîrî, el-Fıkhu ale’l-mezâhibi’l-erba‘a, (İstanbul: İhlas Vakfı 

Yay., 2001), c.1, s. 62-63; Ebû C‘afer Ahmed b. Muhammed b. Sellâme el-Ezdî et-Tahâvî, Ahkâmu’l-

kur’ani’l-kerîm, thk. Saduddin Ûnâl, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1995), c.1, s. 77-78; eş-Şarkâvî, 

İhtilâfu’l-müfessirîn, s.20; https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%A2ide-suresi/675/6-ayet-tefsiri. 

Erişim: 22.01.2020. 
15 Hanefî mezhebinden İmam Züfer bu kanaattedir. Bkz. el-Mevsılî, el-İhtiyâr, s.7. 
16 Kıraat imamlarından Nafi’, İbn Amir, Kisaî ve Hafs söz konusu kelimeyi mansûb olarak okurken İbn Kesîr, 

Ebu Amr, Hamza ise mecrûr okumuşlardır. Bkz., Su’ud b. Abdillah Fenîsan, İhtilâfu’l-müfessirîn Esbâbuhu 

ve Âsâruhû, (Riyad: Daru İşbiliyye, 1997), s. 94. 
17  Ebû Abdillâh Huseyn Ahmed b. Hâleveyh el-Hemedânî, İ’râbu’l-kırââti’s- seb’ ve ilelihâ, thk. 

Abdurrahman b. Süleyman el-Useymîn, (Kâhire: 1992), c.1, s.143; Ebu’l-Kâsım Cârullah Muhammed b. 

Omer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî vucûhi’t-te’vîl, thk. Yûsuf el-Hammâdî, 

(Mısır: Mektebet-ü Mısr, tsz.), c.2, ss.11-12; Muhyiddîn ed-Dervîş, İ’râbu’l-kur’âni’l-kerîm ve beyânuhû, 

(Beyrut: Dâru’l-Yemâme-Dâru İbn Kesîr, 2009), c.2, s.185; Mehmet Kaya, “Farklı İ’râb 

Değerlendirmelerinin Tefsire Etkisi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 13, sy. 25, (Çorum: 

2014), s. 185. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%A2ide-suresi/675/6-ayet-tefsiri
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ve “ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır” diyerek ilimde yüksek pâyeye erişenler bilir.” 

şeklinde olmaktadır.18   

6.  ‘ÂMİL, MA‘MÛL İLİŞKİSİNDE FARKLI TERCİHLER 

Cümlede ma‘mûl konumunda olan bazı kelimelerin, bulundukları ‘irabı gerekli kılan âmilin açık 

ve net olmaması gibi durumlarda söz konusu âmilin tayin ve takdirinde çeşitli yaklaşımlar nedeniyle 

cümlenin anlamında farklılıkların olması mümkün olabilmektedir. Örneğin, Müddessir suresinin 

 ”َوحِ يداً “ şeklindeki 11. âyetinde geçen ve cümlede hâl olarak mansûb olan 19”ذَْرِن ي َوَمْن َخلَْقُت َوحٍِۜيدا  ٍۜ“

kelimesinin ‘âmilinin ve ilişkili olduğu zi’l-hâlin tercihine göre anlam farklılaşabilmektedir. Söz 

konusu kelimenin ‘âmili olarak cümledeki “ يذَْرِن  ” fiilinin tercih edilmesi ve zi’l-hâlin mefûl olması 

durumunda anlam: “Beni, yarattığımla baş başa bırak!” şeklinde olurken, ‘âmilin “ َُخلَْقت” fiili ve 

zi’l-hâlin de bu fiilin faili olarak tercih edilmesi durumunda anlam: “Tek başıma yarattığım kişiyi 

bana bırak!” şeklinde olabilmektedir.20 

7. ZAMİRLERİN MERCİİ 

Arapçada anlamı etkileyen ve farklı yorumlamaya kaynaklık eden faktörlerden birisi de cümlede 

bir ismin, kavramın veya bir mefhumun yerine kullanılan zamirlerin, kendileriyle alakalı oldukları 

ve delâlet ettikleri mercilerin tayin ve tespitidir.  

Cümlede kısaltma yapmak ya da anlatım çeşitliliğini artırmak gibi gayelerle kullanılan zamirin 

mercinin tespit edilme şekli, anlama doğrudan etki eden bir husustur. Sözün siyak sibak ve 

bağlamından zamirin işaret ettiği ismi veya mefhumu tespit etmek çoğu zaman kolaylıkla mümkün 

olsa da bazen bu hususta bir kapalılık veya belirsizlik de olabilmektedir. Söz konusu durum, 

cümlenin anlaşılmasında farklı yorumların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.  

Lokman suresi’nin 10. Âyetinin baş tarafında yer alan “َخلََق السَّٰمَواِت بِغَْيِر َعَمد  تََرْونََها” cümlesindeki 

 kelimesinin sıfatı olduğu ”َعَمد  “ kelimesinin kendisinden önceki nekre olan ”تََرْونََها“

düşünüldüğünde21  kelimesi olur ve âyetin ”َعَمد  “ kelimesinin sonundaki zamirin mercii ”تَرَ ْونََها“ 

anlamı “O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan yarattı.” şeklinde olur. Ancak söz 

konusu “تََرْونََها” ifadesi müstakil istinafiyye cümlesi olarak değerlendirildiğinde fiilin sonundaki 

zamirin mercii âyette geçen “ ِالسَّٰمَوات” kelimesi olur ki bu takdirde âyetin anlamı “O, gökleri 

herhangi bir destek olmadan yarattı. Görüyorsunuz ya!” şeklinde olur. Bir diğer takdirde ise 

 kelimesinden hâl olması durumudur. Bu ”السَّٰمَواتِ “ kelimesinin ayette geçen ve marife olan ”تََرْونَهَ ا“

takdirde de söz konusu zamirin mercii “ ِالسَّٰمَوات” kelimesi olur ve âyetin anlamı şu şekilde değişmiş 

olur: “O, gökleri, gördüğünüz üzere herhangi bir destek olmadan yarattı.” Tüm bu tevcihler 

arasında “تََرْونََها” ifadesinin, istinafiyye olarak düşünülmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğu 

belirtilmiştir.22 

Konuyla ilgili bir başka örnek ise Yusuf Suresi’nin 23. ayetin “   ي اَْحَسَن مَ ْثَواَي  O benim…“ ”اِنَّهٍُۜ َرّبٰٓ 

efendimdir, bana iyilik edip, güzel bir mevki verdi” şeklindeki bölümünde yer alan “ـه” zamirine 

 
18 Ahmed Süleyman Yâkût, Zâhiretu’l-i‘râb fi nahvi’l-‘arabî, (İskenderiyye: Dâr’ul-Marifeti’l-Camiiyye, 

1994), s. 205. 
19 Müddessir, 74/11. 
20 Bkz., ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 496; en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, c. 2, s. 746. 
21 Ebû İshâk İbrahim b. Seriyy b. Sehl ez-Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, thk. Abdulcelîl Abduh 

Çelebi, (Beyrut: 1988), c. 4, ss. 194-195; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 3, s. 521; en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 

c. 2, s. 317. 
22  Ebû Muhammed Abdilhakk b. Ğâlib İbn Atiyye, el-Muharraru’l-vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l- azîz, thk. 

Abdüsselâm Abdü’ş Şâfî Muhammed, (Beyrut: 2001), c. 4, s. 347. 
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bazı müfessirler Allah (c.c.)’ı merci olarak takdir ederken bazıları ise Mısır Meliki olan ve Hz. 

Yusuf’a iftira atan kadının kocasını takdir etmişlerdir.23  

8. HARFİ CERLERİN MUTAALLAKI 

Cümlede anlamı etkileyen önemli hususlardan birisi de harfi cerlerin mutaallaklarının tespit 

şeklidir. Harfi cerlerin taalluk ettikleri fiil ya da fiilimsiye göre cümlenin anlamı farklılık arz 

edebilmektedir. Örneğin Mü’min sûresi’nin 28. âyetinin baş tarafında bulunan “ ِمْنٍٰۜاِلٍٍَۜۜوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌنٌۗ  

يَماَنهُٰٓ  فِْرَعْونٍَۜ يَْكتُُم ا  ” “ Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi/mümin olup firavun 

ailesinden imanını gizleyen bir kişi şöyle dedi:... ”cümlesindeki “ َِمْن ٰاِل فِْرَعْون” şeklindeki câr ve 

mecrûrun muteallakının, “رجل” kelimesine ikinci bir sıfat olarak takdir edilen , “كائن”  şeklindeki 

efâl-i âmmeden müştak bir ism-i fâil olduğu düşünüldüğünde cümlenin anlamı “Firavun ailesinden 

olup imanını gizleyen bir mümin kişi” şeklinde olur. Bu durumda bu kişi firavun hanedanına mensup 

bir kıptî olmaktadır. Söz konusu câr ve mecrûrun muteallakının kendilerinden sonra gelen “ ُيَْكتُم” 

fiilinin delâlet ettiği ve aynı şekilde câr ve mecrûrun öncesinde takdir edilen bir fiil olduğu 

düşünüldüğünde cümlenin anlamı şöyle olur: “mümin olup firavun ailesinden imanını gizleyen bir 

kişi şöyle dedi:”. Bu durumda ise söz konusu kişi, firavun hanedanından olmayan ve dolayısıyla 

İsrailoğullarından olan bir kişi olmaktadır.24 

9. SARF VEYA İŞTİKAK İLMİ 

Sarf ilmi, Arapçada kelimenin yapısıyla veya iştikakıyla ilgilenen ilimdir. Yani bir kelimenin isim, 

fiil veya harf grubundan hangisine dahil olduğunu, hangi kökten ve nasıl türetildiğini, söz gelimi 

kelime, eğer fiil ise fiilin kökü, mücerred veya mezîd hangi bâbdan/formdan olduğu, failin 

müzekker, müennes, müfred, tesniye veya cemi olmasına göre fiilin çekimi gibi konuları ele alır. 

Aynı şekilde müzekker, müennes, müfred, tesniye veya cemilik durumlarına göre çekimlenme 

hususu isimler için de geçerlidir. Ayrıca söz konusu farklılıkların anlama etkileri gibi hususlar da 

sarf ilminin ilgi alanına girmektedir.  

Arapçada yazılış itibariyle aynı olmasına rağmen, sarf ilminden kaynaklı olarak farklı 

değerlendirmelere tabi tutulduğunda kelimenin anlamının değişmesi veya farklı anlam incelikleri 

taşıyacak hale gelmesi mümkün olabilmektedir.   

Örneğin Hûd suresi’in 46. Ayetindeki “ َعَمٌلٍَۜغْيُرٍَۜصاِلح  ٍۜقَاَل يَا نُوُح اِنَّهُ لَْيَس ِمْن اَْهِلَك  اِنَّهُ  ”, “Allah buyurdu ki: 

“Ey Nûh! O senin ailenden değildir. Çünkü o, dürüst iş işleyen, temiz biri değildi... ” ifadesindeki 

 kelimesinin mastar veya fiil olarak okunmasına göre mana farklılık kazanmaktadır. Söz ”َعَملٌ “

konusu kelime yukarıda verdiğimiz şekilde mastar olarak okunduğunda anlam “…Çünkü o, dürüst 

iş işleyen, temiz biri değildi...” şeklinde olurken, mazi fiil olarak okunup kendisinden sonraki 

kelime de bu fiilin mansûb mefulü olarak; “ َصاِلح ٌۗ   َغْيرَ   َعِملَ اِنَّهُ   ”  şeklinde okunduğunda anlam “O, salih 

olmayan bir iş yaptı…” şeklinde olacaktır.  

Birinci okuyuşta “ ٌَعَمل” kelimesi “ َّاِن”nin haberi konumundadır. İsmi ise Hz. Nûh’un oğluna râci 

olan “ ـه” zamiridir. “ ٌۗ َغْيُر َصاِلح” terkibi ise “ ٌَعَمل” kelimesinin sıfatı konumundadır.  

İkinci okuyuşta ise “ ِلح ٌۗ َصا َغْيرَ  َعِملَ  ” cümle olarak “ َّاِن”nin haberi konumundadır. Bu durumda “ ََعِمل” 

filinin faili Hz. Nûh’un oğluna râci olan müstetir “هو” zamiri iken “  ََصاِلح ٌۗ  َغْير ” terkibi ise mahzuf, 

 
23 Taberî zamirin merciinin Mısır Meliki olduğunu söylerken, Ebu Hayyan el-Endülüsî ise merciin Allah 

olduğunu söylemiştir. Bkz. eş-Şarkâvî, İhtilâfu’l-müfessirîn, s. 11.  
24  ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 4, s. 82; en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, c. 2, s. 476; ed-Dervîş, İ’râbu’l-

kur’âni’l-kerîm, c. 6, s. 565. 
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mukadder bir “ ًَعَمال”  kelimesinin sıfatıdır. Bu durumda cümlenin takdiri şöyle olur : “  ًإِنَّهُ َعِمَل َعَمال

 25.”َغْيَر صاَِلح  

10. SONUÇ 

Arap dili, çok anlamlı zengin lügat hazinesi, birbirinden farklı anlamlarda sözcük türetmeye 

elverişli eşsiz kelime yapısı ve anlamı etkileyebilen hassas cümle kurgusuna sahip müstesna 

dillerdendir. Mezkûr hususların yanı sıra Arap dili, aynı zamanda cümlede anlamı farklı kılan 

mecaz, istiare, kinaye gibi edebî sanatların da bolca kullanıldığı edebî bir dildir.         

İslam’ın aslî ve temel kaynakları olan Kur’an ve Hadislerin, Arapça olması bu kaynaklara yönelik 

dil eksenli anlama ve yorumlama çabalarının başlangıçtan günümüze, artan bir yoğunlukla 

sürmesine neden olmuştur. Fıkıh usûlünde; “lafzın manaya delâleti” nin konu edildiği bölümlerde, 

tefsirde ise “vucûh, nezâir, ezdâd, müşkil, mücmel vb.” kavramların incelendiği bölümlerde ayrıca 

tefsir ilminin bir kolu olan kıraat ilminde mütevatir ve şaz kıraat farklılıklarının incelendiği 

bölümlerde mezkûr anlama ve yorumlama çabalarının farklı somut örneklerine rastlamak 

mümkündür. Aynı yorumlama çabalarını lügat, sarf, nahiv ve belagat ilimleri alanında yazılmış 

eserlerdeki muhtelif konu anlatımlarında başvurulan âyet ve hadis istişhâdlarında da görmek 

mümkündür.   

Farklı yorumlamaya müsait ve birçok manaya muhtemel dini nitelikli bir cümlede anlamı 

belirlemeye ve açıklamaya yardımcı ayet, hadis, örf, eski Arap şiiri vb. harici karinelerin 

bulunmadığı veya yorumcu tarafından bunların bilinmediği ya da dikkate alınmadığı durumlarda 

yalnızca dil ile ilgili verilerden hareketle dil açısından eş değer tutarlılıkta ve meşruiyette farklı 

muteber yorumlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Örneklerini bu çalışmamızda da sunmaya çalıştığımız bu türden yorumlar, aynı konuda dil 

kaynaklı farklı fıkhî ictihadlar veya âyet tefsirleri olarak karşımıza çıkmakta ve bizlere din ve dil 

açısından eşsiz zenginlikler sunmaktadır. 
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HZ. PEYGAMBER'İN GENÇLERLE İLETİŞİM STRATEJİSİ 

 

Ahmet Uyar * 

ÖZET 

 

Bu çalışmada öncelikle, kısaca gençlik kavramı ele alınarak, gençlerin toplumların sürekliliği, sakin ve 

huzurlu bir sosyal hayat açısından önemine temas edilecektir. Akabinde, Kuran-ı Kerim’de zikri geçen, 

kendilerinden ve güzel hasletlerinden övgü ile söz edilen örnek gençler ve onların övülen yönleri üzerinde 

durulacaktır. Daha sonra, bizzat kendisi örnek bir gençlik dönemi yaşamış olan Hz. Peygamber’in, ayrı bir 

önem verdiği ve özen gösterdiği gençlerle iletişim kurarken, onları eğitip, bilgilendirip, güzel ahlak ile tezyin 

ederek içinde yaşadığı topluma faydalı bireyler olmaya, geleceğe ve nihai planda ebedi hayata hazırlarken 

dikkat ettiği/esas aldığı ilkeler, tutum ve davranışlar (gençlere değer vermek, genç sahabilerdeki potansiyeli 

keşfederek onlara valilik, komutanlık, elçilik gibi önemli görevler ve sorumluluklar vermek, görüşlerine ve 

haklarına saygı göstermek, güler yüzlü ve toleranslı olmak, şefkatli davranmak, gençlerin problemlerini 

çözmek, sevinçlerine ve kederlerine ortak olmak vs. gibi hususlar) temel hadis kaynaklarından örnekler 

vererek ele alınacak ve ilk dönem Müslüman gençlerin (genç sahabilerin) her biri ayrı güzelliklerle dolu 

güzide hayatlarından bazı örnekler zikredilecektir. Ayrıca, çalışmanın devamında, bilhassa, sorumsuz, 

idealsiz, kendini oyun ve eğlenceye, kötü alışkanlıkların pençesine kaptırmış günümüzün bir kısım gençlerini 

içinde bulundukları girdaptan kurtaracak, onlara istikamet verecek, yeni bir ruh, motivasyon ve enerji 

aşılayacak, güzel ahlaka dair bazı Nebevî tavsiyelere (haramlardan ve kötü arkadaştan sakınma, adaletli ve 

dürüst olma, yalan söylememe, gıybet etmeme, eline diline ve gözüne sahip olma, haksızlık yapmaktan ve 

zulmetmekten sakınma vs. gibi hususlara) temas edilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: iletişim, ahlak, gençlik, hadis 

 

 

THE PROPHET’S COMMUNICATION STRATEGY WITH THE YOUTH 

 

ABSTRACT 

In this study, firstly, we will briefly focus on the concept of youth and on the importance of the youth for 

continuity of societies and calm and peaceful social life. Then, the exemplary young people are mentioned 

from the Holy Quran, which are mentioned with praise for themselves and their good qualities. The Prophet 

Muhammad (Pbuh), who himself lived an exemplary youth, has given special attention and importance to 

youth and has followed a certain strategy when communicating with young people (such as, to give value to 

young people, to discover the potential of young sahaba (companions), to give them important duties and 

responsibilities such as governorship, commandership, embassy, to respect their opinions and rights, to be 

friendly and tolerant, to be compassionate, to solve the problems of young people, to share their joys and grief 

and so on.) all these issues will be discussed based on the main hadith sources with examples and some 

examples of the distinguished lives of the first Muslim youth (young sahaba), each of which is full of different 

beauties, will be mentioned. Also, in this work, we will consider the recommendations of the Prophet (Pbuh) 

that it will save the youth from harmful habits, immorality, violence, pessimism, parasitism and lack of 

purpose. These recommendations will give the young peoples a new spirit new ideal and it will provide them 

energy and motivation (such as, avoiding from haram and bad friends, being fair and honest, not lying, not 

gossiping, protecting the hand, tongue and eyes from the haram, avoiding injustice and persecution and so 

on.) will be mentioned.  

Keywords: communication, morality, youth, hadith 
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GİRİŞ 

Çalışmamızın başlığında geçen iletişim, “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü 

yolla başkalarına aktarılmasını (TDK, Türkçe Sözlük, 1988:I/696), strateji ise “Önceden belirlenen 

bir amaca ulaşmak için tutulan yol”u (TDK, Türkçe Sözlük, 1988:II/1341) ifade etmektedir. 

Gençlik dönemi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15-25 

yaş aralığında belirlenirken, Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) 12-24 yaş aralığını öngörmüştür. 

Türkiye ise BM'in belirlediği 12-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak benimsemiştir. 

(www.hugaum.hacettepe.edu.tr, 2020) 

İslami kaynaklarda gençlik döneminin hangi yaşları kapsadığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. 

Bu farklı görüş ve tarifleri değerlendiren İmam Nevevi, bu konuda esahh ve muhtar kavle göre, 

gençlik dönemi buluğ çağından otuz yaşına kadarki dönemdir. Kırk yaşını geçinceye kadarki dönem 

olgunluk dönemi, kırk yaşını geçtikten sonraki dönem ise yaşlılık dönemidir demektedir. (İbn 

Hacer, Fethu’l-Bâri, IX/108) Genç, olgun ve yaşlı gibi kavramların içeriğinin, toplumlara, 

kültürlere ve zamana göre değişiklik göstereceği muhakkaktır. Özellikle insan ömrünün ortalama 

süresi bu kavramların sınırlarını belirlemede çok belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte, biz de bu 

çalışmamızda genç, olgun ve yaşlı kavramlarını yukarıda temas etmiş olduğumuz, İmam 

Nevevi’nin tanımladığı çerçevede kullanacağız. 

Gençlik dönemi bedenî olarak insan hayatının en dinamik ve güçlü olduğu dönemdir. Nitekim 

Kuran-ı Kerim'de, gençlik dönemi insan hayatının iki zayıf merhalesi olan çocukluk ve yaşlılık 

dönemi arasındaki kuvvetli olduğu merhale olarak vasfedilir. Ayet-i kerime mealen şöyledir: “Sizi 

güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve 

ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.” (Rûm, 

30/54) Gençlik döneminin bu şekilde vasfedildiği Kuran-ı Kerim'de, Hz İbrahim (Nisa, 4/125), Hz. 

İsmail (Saffat 37/102), Hz. Yusuf (Yûsuf, 12/22-23), Hz. Musa (Kasas, 28/14), Hz. Meryem 

(Tahrim, 66/12), Hz İsa (Nisa, 4/171), Hz Yahya (Meryem, 19/12-15), Ashabı Kehf (Kehf,18/13-

16) vb. gibi, genç yaşlarında, şirke karşı verdiği mücadele, Allah’ın emrine teslimiyet, iffet, cesaret, 

Allah’ın emir ve yasaklarına itaat konusunda her türlü zorluğu göze alma vb. hususlarda örnek 

davranışlar sergileyen gençlerin bu örnek davranışları, sözleri ve tutumlarından övgüyle 

bahsedilmektedir. 

Gençlik dönemini önemli kılan birçok neden vardır. Bu evrede artık çocukluk dönemi geride 

kalmış, dini ve ahlaki açıdan tam sorumluluk başlamıştır. Bu durumu, Hz. Ali kanalıyla bize ulaşan 

şu hadis-i şeriften anlamaktayız: "Şu üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır: Uyanıncaya 

kadar uyuyandan, gençlik çağına ulaşıncaya kadar çocuktan ve bu durumdan kurtuluncaya kadar 

bunayan kimseden. (Ebu Davud, Hudud, 16; Tirmizi, Hudud, 1; İbn Mâce, Talak, 15) 

Gençlik dönemi, insan bedeninin, hislerinin, hafızasının en güçlü olduğu dönem olması ve bu 

dönemde kazanılan hasletlerin kalıcı olması, zihin açık, hafıza berrak olduğu için ilim tahsilinin 

kolay olması, bu dönemde öğrenilen bilgilerin hafızada daha kalıcı olması yönlerinden de çok 

önemlidir ve asla boşa harcanmamalıdır. Gençlik dönemi şehevî duyguların da en güçlü olduğu 

dönem olması hasebiyle mâsiyet işlememe noktasında daha fazla ehemmiyet gösterilmesi gereken 

bir dönem olması yönüyle de önemlidir. 

Çocukların bir an evvel ulaşmak istedikleri, yaşlıların ise tekrar kendisine dönmeyi arzuladıkları 

üzerine şiirler yazılan gençlik, (Said b. Ali el-Kahtani, 2011:211) cennet nimetleri arasında 

http://(www.hugaum.hacettepe.edu.tr/
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zikredilmiştir. Ebu Hureyre kanalıyla bize ulaşan bir hadis-i şerife göre; cennette ebedi olarak, 

sıhhat vardır hastalık yoktur, hayat vardır ölüm yoktur, gençlik vardır yaşlılık yoktur. (Müslim, 

Cennet, 21-22; Tirmizi, Sıfatu'l-Cenne, 12; Ahmed b. Hanbel, II/370) 

İslam'ı yayma konusunda Hz. Peygambere asıl destek ve yardımcı olanlar gençlerdir. Nitekim ilk 

Müslümanlardan birkaç, kişi elli yaş civarında, birkaç kişi otuz beş yaşın üzerinde, geri kalan 

çoğunluk ise otuz yaşın altında bulunuyordu. Mesela genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali 

10, Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mes'ud ve Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, 

Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebi'l-Erkam ve Sa'd b. Ebi Vakkas 17, Mus'ab b. Umeyr 18-20, 

Abdullah b. Ömer 13, Cafer b. Ebi Talib 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde ve 

Hz. Ömer 25-31 yaşlarında idiler. Bunların dışında genç yaşta İslam’ı kabul eden pek çok şahıs 

mevcuttur. Bunlar arasından İslam’ın Mekke ve Medine dönemlerinde ve Hz. Peygamber’in 

vefatından sonraki dönemlerde çok önemli fonksiyonlar üstlenen şahıslar yetişmiştir. İçlerinden 

devlet başkanları, valiler, hakimler, öğretmenler ve ülkeler fetheden komutanlar çıkmıştır. 

(Sarıçam, 2000:78) 

Hadis kaynaklarımızdan öğrenmekteyiz ki Efendimiz (s.a.s.) söze önce selam ile başlar, ashabı ile 

musâfaha eder, (Kâdi İyâz, Şifâ, I/248), yüzünden tebessümü asla eksik etmez (Tirmizi, Menakıb, 

10), son derece açık ve anlaşılır konuşur, muhatabının kendisini iyi anlaması için gerektiğinde 

sözünü tekrar ederdi. (Tirmizi, Menakıb, 9) 

Maddiyatın maneviyatı ağır bir baskı ve tahakküm altına aldığı, çıkar ilişkilerinin ön planda olduğu 

günümüz dünyasında; özellikle ve öncelikle Müslümanlara, genelde tüm insanlığa rehberlik eden, 

kararttığımız ufuklarımızı yeniden aydınlatan, kendi ellerimizle ürettiğimiz buhranlarımıza 

çözümler sunan Nebevi Sünnet’e olan ihtiyacımız katlanarak artmaktadır. 

II. HZ. PEYGAMBER'İN GENÇLERLE İLETİŞİMİ 

Üstün bir ahlak sahibi olan ve Kuran-ı Kerim'de 'üsve-i hasene' (en güzel örnek) (Ahzâb, 33/21) 

olarak takdim edilen Hz. Peygamber, tüm insanlarla, özellikle de ayrı bir önem ve değer verdiği 

gençlerle iletişim kurma, onlara İslam ahkâmını ve ahlakını, İslami ve insani erdemleri tanıtıp 

öğretme ve benimsetme hususunda çok itinalı davranmıştır. Davetinin zihinlerde ve gönüllerde 

ma’kes bulması, etkili ve kalıcı olması için kendine has yöntemler geliştirmiştir. 

Hz. Peygamber'in gençlerle iletişimde takip ettiği metodun, uyguladığı stratejinin ana 

hususiyetlerini şu başlıklar altında ele almamız mümkündür. 

1. Sabır ve Güleryüz Göstermesi 

Hz. Peygamber gençlere muamelesinde onlara karşı hep güler yüzlü olmuş ve onların 

tecrübesizliklerinden kaynaklanan bazı hatalı tutum ve davranışlarına da sabır göstermiştir. Cerir b. 

Abdillah şöyle demiştir: 'Müslüman olduğum günden beri, Rasulullah hiçbir görüşme talebimi geri 

çevirmemiş, her zaman bana güler yüz göstermiş ve tebessüm etmiştir.' (Müslim, Fadailu's-Sahabe, 

134; Tirmizi, Menakıb, 42; Ahmed b. Hanbel, IV/358) 

Abdullah b. el-Haris, Rasulullah’tan daha çok tebessüm eden kimse görmedim demiştir. (Tirmizi, 

Menakıb, 10) 
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2. Şefkat ve Merhamet Göstermesi 

Ebu Süleyman Malik b. Huveyris şöyle demiştir: 'Biz biri birine yakın yaşlarda bir grup genç 

Rasulullah’ın yanına geldik ve yirmi gece kaldık. Rasulullah, bizim ailemizi özlediğimizi hissetti 

ve bize geride bıraktığımız yakınlarımızı sordu, biz de onlardan bahsettik. Rasulullah çok 

merhametli ve çok şefkatliydi. Bize şöyle dedi: 'Ehlinize, ailenize dönün. Burada öğrendiklerinizi 

onlara öğretin ve onların da bunları yapmalarını söyleyin. Beni nasıl kılıyor gördüyseniz o şekilde 

namazınızı kılın. Namaz vakti geldiğinde biriniz ezan okusun müezzinlik yapsın, içinizden en 

büyüğünüz de size imam olsun.' (Buhari, Edeb, 27) 

Bu rivayette Hz. Peygamber’in, gençlerin his ve duygularını dikkate aldığını, onların ailelerine ve 

sevdiklerine duyduğu özlemi anlayışla karşılayarak onları rahatlatacak tavırlar göstermiştir. 

Enes b. Malik, Rasulullah ile birlikte geçirdiği yılları ile ilgili olarak şöyle diyor: "Rasulullah'a on 

yıl hizmet ettim. Bu süre zarfında bana bir kez olsun asla 'üf' bile demedi. Yapmış olduğum bir 

şeyden dolayı 'bunu niye yaptın', terk ettiğim bir şeyden dolayı da 'bunu neden yapmadın' demedi. 

Rasulullah, insanlar içinde ahlakı en güzel olan idi. (Tirmizi, Birr ve Sıla, 69) 

Şu rivayette ise, kendisine yapılan kabalığa rağmen Efendimizin şefkat ve merhameti elden 

bırakmadığını, kabalığa kabalıkla muamele etmediğini görmekteyiz. Kabalığa kabalıkla muamele 

edilse belki de bu genç kaybedilecekti. Rivayete göre, Hz. Peygamber’e biat etmek üzere bir heyet 

geldi. Heyette bulunan bir genç, (heyette bulunan) yaşı ileri olanlara “Siz gidip biat edin ben 

eşyalarımıza göz kulak olurum” dedi. Diğerleri gittiler ve biat ettiler. Daha sonra bu genç gelerek 

Rasulullah’ın kuşağını tuttu ve “Beni cehennem azabından koru (azat et)” dedi. O esnada orada 

bulunan sahabiler “Delikanlı ne yapıyorsun! Rasulullah’ın kuşağını bırak!” dediler. Genç, “O’nu 

gönderene yemin olsun ki beni ateşten azad edinceye kadar bırakmam” dedi. Bu esnada Cebrail 

(a.s.) geldi ve “Ey Muhammed (s.a.s.) onu ateşten azad et. Allah onu ateşten azad etti” dedi. 

(Beyhaki, Şu’abu’l-İman, II/197) 

3. Aşırılıklardan Sakındırması 

Hz. Peygamber’in her vesile ile yaşlarının getirdiği enerjilerinin bir sonucu olarak bazı aşırılıklara 

meyilli olan gençleri aşırılıklardan sakındırdığını ve dengeli olmaya davet ettiğini görmekteyiz. 

Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: Ben henüz genç bir delikanlı iken babam beni evlendirdi. Bir 

müddet sonra bizi ziyarete geldi ve eşime “Kocan nasıl? (memnun musun?)” diye sordu. Eşim de, 

“Kocam ne mübarek bir adam, gündüz sâim (oruçlu) gece kâim (namazda) dedi.” Bunun üzerine 

babam bana (aileme de zaman ayırmam hususunda) bazı ikazda bulundu ama ben pek dikkate 

almadım. Bunun üzerine babam durumu Efendimize arz edince O, “Ben (farz olan namazların 

dışında) gece namazı da kılıyorum uyuyorum da, (farz olan oruçların dışında) oruç da tutuyorum 

oruçsuz günlerim de oluyor. Her ay üç gün (nafile) oruç tut” buyurdu. Ben bundan daha fazlasına 

gücüm yeter deyince, “O zaman bir gün oruç tut, bir gün tutma, ayda bir kez Kuran’ı hatmet” 

buyurdu. Ben bundan daha fazlasına gücüm yeter deyince, “On beş günde bir hatim yap” buyurdu. 

Ben bundan daha fazlasına gücüm yeter deyince, “Haftada bir hatim yap” buyurdu. Ben bundan 

daha fazlasına gücüm yeter deyince, “Üç günde bir hatim yap” buyurdu. (Beyhaki, Şu’abu’l-İman, 

V/390-391) Bu rivayette Efendimizin, genç sahabisinin, ailesinin haklarını ihmal pahasına ibadette 

aşırılığa gitmesine müsaade etmediğini, ona orta yolu tavsiye ettiğini görmekteyiz. 

 

4. Gençlerin Haklarına Saygı Göstermesi 
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Sehl b. Sa'd kanalıyla gelen bir rivayete göre, "Rasulullah'a bir içecek ikram edildi. O esnada 

Rasulullah'ın sağında bir genç solunda ise yaşlı kimseler vardı. Rasulullah, ikram edilen içecekten 

bir miktar içtikten sonra, (sağında bulunan) gence dönerek, müsaade eder misin bu içeceği önce 

(sol tarafımdaki) şu yaşlılara vereyim diye sordu. Genç, Allah'a yemin olsun senden gelen nasibim 

hususunda hiçbir kimseyi nefsime tercih etmem deyince, Rasulullah, içeceği önce bu gence verdi. 

(Buhari, Mezâlim, 12; Müslim, Eşribe 127) Bu rivayette de görüldüğü gibi, Hz. Peygamber, 

gençlerin hukukuna riayet ederek hem onlara verdiği değeri göstermiş hem de gençlerin kendilerini 

toplum içinde önemli ve değerli hissetmelerini sağlamıştır. 

5. Gençlerin İmanını Tahkim Edip, Büyüklere Karşı Saygı Aşılaması 

Hz. Peygamber’in her fırsatta gençlerin kalbine iman aşılayıp bunu tahkim etmeye, ahlaki 

değerlerin onlarda karaktere dönüşmesine özen gösterdiğini görmekteyiz. Nitekim aşağıdaki 

rivayette de böyle bir durum söz konusudur. 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Başka bir gölgenin 

bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi (grup) insanı, arşının gölgesinde 

gölgelendirecektir: 

• Adil devlet başkanı,  

• Rabbine kulluk ederek yetişen genç,  

• Kalbi mescitlere bağlı kişi,  

• Birbirlerini Allah için seven, buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, 

• Güzel ve mevki sahibi bir kadının davetini “Ben Allah’tan korkarım” diyerek reddeden 

kişi, 

• Verdiği sadakayı, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizleyen (riyadan sakınan) 

kimse, 

• Tek başına iken (riya söz konusu değil iken) Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.” (Buhari, 

Zekât, 16; Müslim, Zekât, 91) 

Aşağıda zikredeceğimiz şu üç rivayette ise gençlerin gönlüne büyüklere karşı saygı aşılandığını 

görmekteyiz.  

Abdullah b. Sehl ve Muhayyısa İbni Mes’ûd, sulh günlerinde Hayber’e gitmişlerdi. (her biri kendi 

işini yapmak için birbirlerinden) ayrıldılar. Nihayet, Muhayyısa (buluşacakları yere geldiğinde) 

Abdullah İbni Sehl’i kanlar içinde can çekişirken buldu. Onu defnetti ve sonra Medine’ye döndü. 

(Abdullah’ın kardeşi) Abdurrahman İbni Sehl (durumu öğrenince yanına) Mes’ûd’un oğulları 

Muhayyısa ve Huvayyısa’yı da alarak Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e gitti. Oradakilerin 

yaşça en küçüğü olan Abdurrahman, olayı anlatmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Sözü 

büyüğünüze bırak, sözü büyüğünüze bırak!” buyurdu. (Buhari, Cizye, 12) 

Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: Rüyamda dişlerimi 

misvaklıyordum. Yanıma biri diğerinden daha yaşlı iki adam geldi. Ben misvakı küçüğüne vermek 

istediğimde bana, “Büyüğe ver denildi, ben de büyüğe verdim.” (Müslim, Zühd ve Rekaik, 70) 
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Enes b. Malik'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Herhangi bir genç 

yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Cenab-ı Hak da o gence yaşlandığında hizmet edecek 

kimseler yaratır.” (Tirmizi, Birr ve Sıla, 75) 

6. Gençlerin sevinçlerine ve Hüzünlerine Ortak Olması 

İnsanların, özellikle de gençlerin sevincine ortak olarak sevinçlerini arttırmaya, hüzünlerine ortak 

olarak acılarını hafifletmeye çalışmak, duygudaşlık (empati) yapmak, kendilerini anladığını 

hissettirmek, onlarla iletişim kurmanın, sıcak ilişkiler geliştirmenin, onlar üzerinde tesirli 

olabilmenin en etkili yollarından biridir. Hz. Peygamber, babasını kaybettiği için üzülen Cabir b. 

Abdullah’ı bu zor zamanında yalnız bırakmamış, ona ve duygularına önem verdiğini göstererek 

onu teselli etmiş, acılarını paylaşarak hafifletmiştir. (Tirmizi, Tefsir, 4) 

Aşağıdaki iki rivayette ise, Hz. Peygamber’in, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayım, 

sizin arzu ve istekleriniz benim için önemlidir mesajı verdiğini ve böylece aradaki bağları 

kuvvetlendirdiğini görmekteyiz.  

Enes b. Malik’ten gelen bir rivayete göre, Rasulullah’a hizmet eden Yahudi bir genç hastalanınca, 

Rasulullah onu ziyarete gitti. Başucuna oturup, ‘Müslüman ol’ dedi. Genç o esnada orada bulunan 

babasına baktı. Babası, Ebu’l-Kasım’a itaat et dedi. Bunun üzene genç Müslüman oldu. Rasulullah, 

‘Bu genci cehennem ateşinden kurtaran Allah’a hamdolsun’ diyerek oradan ayrıldı. (Buhari, 

Cenaiz, 79) 

Müşrike olan annesini Müslüman olmaya ikna etmek için çok gayret gösteren fakat buna muvaffak 

olamayan Ebu Hureyre, bir defasında annesini yine Müslüman olmaya davet ettiğinde, annesi, 

Rasulullah hakkında, Ebu Hureyre’nin razı olamayacağı ve onu üzecek sözler sarf eder. Bunun 

üzerine Ebu Hureyre, ağlayarak Rasulullah’a gelir ve ya Rasulullah, annemi İslam’a davet 

ediyorum direniyor kabul etmiyor. Bugün onu yine İslam’a davet ettim. Senin hakkında işitmek 

istemediğim, hoş olmayan şeyler söyledi. Ya Rasulallah, anneme hidayet etmesi için Allah’a dua 

et diye talepte bulunur. Bunun üzerine Rasulullah, ‘ey Allah’ım Ebu Hureyre’nin annesine hidayet 

et’ diye dua eder. Rivayetin devamında Ebu Hureyre diyor ki: “Rasulullah’ın duasını almanın 

sevinciyle eve gittiğimde baktım ki kapı kilitliydi. Ayak sesimi duyan annem yerinde kal (gelme, 

içeri girme) ey Ebu Hüreyre dedi. Bu sırada içeriden su sesi gelmekteydi. Annem gusletti, örtüsüne 

büründü, kapıyı açtı ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Ben bu sefer de sevinçten 

ağlayarak Efendimize gittim ve durumu haber verdim.” (Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 158) 

7. Gençlere Sorumluluk vermesi 

Hz. Peygamber’in gençlere duyduğu güvenin bir neticesi olarak, onlara çok önemli görevler 

verdiği, önemli makamlara getirdiği, gençlerin de kendilerine duyulan bu güveni boşa 

çıkarmayarak, verilen görevleri hakkıyla ifa ettiklerini görmekteyiz.  

Henüz yirmili yaşlarındaki Üsame b. Zeyd'i, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi kibâru's-sahabenin 

de aralında bulunduğu orduya komutan tayin etmiştir. (Buhari, Fedail’u-Sahabe, 17; Müslim, 

Fedail’u-Sahabe, 63) 

Cafer b. Ebi Talib, Habeşistan’a yapılan hicrette, Necaşi’nin huzurunda İslam’ı ve Müslümanları 

savunmuştur. (Beyhaki, Şu’abu’l-İman, I/179; Zehebi, Siyeru A’lami’n-Nübela, I/ 233) 

Musab b. Umeyr, hicretten önce Hz. Peygamber tarafından Medine’ye muallim olarak 

gönderilmiştir. (Zehebi, Siyeru A’lami’n-Nübela, I/297-298) 
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Muaz b. Cebel, Yemen bölgesine muallim, müftî ve kâdî olarak gönderilmiştir. (Buhari, Zekât, 41; 

Tirmizi, Birr ve Sıla, 68)  

Ali b. Ebi Talib, Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sabit gibi sahabiler, genç yaşlarında vahiy kâtipliği 

yapmışlardır. (Zürkanî, Menâhilu’l-İrfân, II/16) 

Ebu Hüreyre, Abdullah b. Ömer, Ebu Said el-Hudri, Enes b. Malik gibi, hadis/sünnet birikiminin 

sonraki nesillere aktarılmasında büyük emekleri ve katkıları olan sahabilerin de geç sahabiler 

olduğunu görmekteyiz. (islamansiklopedisi. org.tr/muksirun, 2020)  

8. Gençleri İffetsizlikten Sakındırması 

Şimdi zikredeceğimiz örnekte, Hz. Peygamber’in, kendisinden çok kaba bir talepte bulunan bir 

gence teenni ile yaklaşıp, ona empati (duygudaşlık) yaptırarak, talep ettiği şeyin çirkinliğini bizzat 

görmesini sağlayıp, onu ikna ederek, o genci yapmak istediği mâsiyetten nasıl vazgeçirdiğini 

görmekteyiz. 

Ebu Ümame’nin naklettiği rivayete göre, bir genç, Hz. Peygamber’e gelerek, “Ey Allah’ın Rasûlü 

zina etmeme izin ver” dedi. Bunun üzerine orada bulunan sahabiler bu gence müdahale edip 

engellemeye çalıştılar, Hz. Peygamber delikanlıya, “Yaklaş” dedi. Genç yaklaştı ve oturdu. Sonra 

gence, “Annenle zina edilmesini ister misin?” diye sordu. Genç, “Allah beni sana feda kılsın ey 

Allah’ın Rasûlü, vallahi böyle bir şeyi istemem” dedi. Peygamberimiz de, “Diğer insanlar da 

anneleri için bunu istemezler” buyurdu. Sonra, “Kızınla zina edilmesini ister misin?” diye sordu. 

Genç, “Allah beni sana feda kılsın ey Allah’ın Rasûlü, vallahi böyle bir şeyi istemem” dedi. 

Peygamberimiz de, “Diğer insanlar da kızları için bunu istemezler” buyurdu. Sonra, “Kız kardeşinle 

zina edilmesini ister misin?” diye sordu. Genç, “Allah beni sana feda kılsın ey Allah’ın Rasûlü, 

vallahi böyle bir şeyi istemem” dedi. Peygamberimiz de, “Diğer insanlar da kız kardeşleri için bunu 

istemezler” buyurdu. Sonra, “Halan ile zina edilmesini ister misin?” diye sordu. Genç, “Allah beni 

sana feda kılsın ey Allah’ın Rasûlü, vallahi böyle bir şeyi istemem” dedi. Peygamberimiz de, “Diğer 

insanlar da halaları için bunu istemezler” buyurdu. Sonra, “Teyzen ile zina edilmesini ister misin?” 

diye sordu. Genç, “Allah beni sana feda kılsın ey Allah’ın Rasûlü, vallahi böyle bir şeyi istemem” 

dedi. Peygamberimiz de, “Diğer insanlar da teyzeleri için bunu istemezler” buyurdu. Daha sonra 

(bir yakınlık göstergesi olarak) eliyle ona dokunarak, “Allah’ım, bu gencin günahlarını bağışla, 

kalbini temizle, namusunu koru” diye dua etti. Bu duanın da bereketiyle, bu genç, daha sonra 

(yapmak için izin istediği şeyin çirkinliğini görerek) asla böyle iffetsizlikler yapmadı. (Ahmed b. 

Hanbel, V/256-257) 

Hz. Peygamber’in, gençleri iffetsizlikten korumak için, evlenmeye imkânı olanları evlenmeye, 

evlenmeye gücü yetmeyenleri ise (aynı zamanda gençlerin şehevi arzularını dizginlemelerine 

yardımcı olacak) oruç tutmaya teşvik ettiğini görmekteyiz. 

Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Ey gençler evlenmeye gücü yetenleriniz evlensin. Bu, o 

kimsenin gözünü ve namusunu (haramdan) korumasına yardımcı olur. Eğer evlenmeye gücü 

yetmiyorsa oruç tutsun. Muhakkak ki oruç insanı kötülüklerden koruyan bir kalkandır. (Buhari, 

Nikâh, 2) 

 

9. Gençleri Yaşlılık Gelmeden Amele Teşvik Etmesi 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muksirun
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Gençlik bir daha geri gelmeyecek bir misafir, telafisi olmayan bir fırsattır. Efendimiz şöyle 

buyurmuştur: Beş şey henüz başına gelmeden, beş şeyin kıymetini bilerek iyi değerlendir. 

• Ölmeden önce hayatının, 

• Hastalanmadan önce sağlığının, 

• Yoğum meşguliyete düşmeden önce boş vaktinin, 

• Yaşlanmadan önce gençliğinin, 

• Fakirliğe düşmeden zenginliğinin. (Suyuti, el-Camiu’s-Sagir, I/183, Hadis No. 1210) 

 

10. Şaka ve Mizah Yapması 

Hadis kaynaklarına baktığımızda, Hz. Peygamber’in özellikle gençlerle şakalaştığını ve bu yolla 

bazen samimi bir ortam oluşturmaya, bazen ortamın kasvetini gidermeye gayret ettiğini 

görmekteyiz. Ancak şu unutulmamalıdır ki, Efendimiz ancak hakikatleri söyleyerek şaka yapmıştır 

(Tirmizi, el-Birr ve’s-Sıla, 57). Özellikle Şemail kitaplarında, “Rasulullah’ın Şakaları” başlığı 

altında birçok örneklerini gördüğümüz, Efendimizin şakalarından bazıları şöyledir:  

(Bineği telef olan) bir adam Efendimizden binecek bir hayvan ister. Efendimiz o kişiye, sana bir 

deve yavrusu vereyim buyurur. Adam, ben deve yavrusunu ne yapayım (yavru deveye nasıl 

bineyim) deyince, Efendimiz, her deve bir devenin yavrusu değil midir? buyurur. (Tirmizi, el-Birr 

ve’s-Sıla, 57) 

Enes b. Malik’in naklettiğine göre, künyesi Ebu Umeyr olan kardeşinin (nugayr denilen, serçe 

cinsinden) küçük kuşu öldüğünde, onu hüzünlü gören Hz. Peygamber, “Ya Eba Umeyr ma feale’n-

nugayr “ diyerek ona şaka yapmış ve hüznünü hafifletmiştir. (Müslim, Âdâb, 30; Ebu Davud, Edeb, 

77) 

Yaşlı bir kadına, Cennete yaşlılar giremez diye şaka yapar. Yaşlı kadın telaş edince, Vakıa suresinin 

35. ve 36. ayetlerini okuyarak, o gün insanların yeniden yaratılacaklarını (genç olacaklarını) söyler. 

(Tirmizi, Şemail, 144)  

Efendimiz’in zaman zaman, Enes bin Mâlik’e, “Ey iki kulaklı” diye şaka yaptığı rivayet 

edilmektedir. (Tirmizi, Menakıb, 46, el-Birr ve’s-Sıla, 57) 

III. GÜZEL AHLAKA DAİR BAZI NEBEVÎ TAVSİYELER1 

• Her dem Allah’ı (c. c.) anmak ve O’nu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak. 

• Allah için sevmek, Allah için buğzetmek. 

• Ailesine iyi davranmak. 

• Akrabalar ile alakayı kesmemek. 

• Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermek. 

• Cömert olmak, cimrilikten ve israftan kaçınmak. 

• Dürüstlükten asla ayrılmamak. 

• Gençliğin kıymetini bilip iyi değerlendirmek. 

• Gurur ve kibirden uzak durmak, tevazuyu elden bırakmamak. 

 
1 Bu başlık altında maddeler halinde özetlemiş olduğumuz, güzel ahlaka dair bazı Nebevî tavsiyeler, Tâhâ Abdullah el-

Afifî’nin, Min Vasâyâ’r-Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellem, I-II, Dâru’t-Turâsi’l-Arabî, Kahire, 1981 adlı eserinden 

seçilerek alınmıştır. 
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• Haramdan gözü sakınmak. 

• Haset etmemek 

• Hata ettiği zaman, hatasından dönüp tövbe etmek. 

• Helal lokma yemek. 

• Her hal, zaman ve mekânda takvayı elden bırakmamak. 

• Heva ve hevesinin peşinden koşmamak. 

• Hüsnü zan beslemek, kötü zandan kaçınmak. 

• İhlaslı ve samimi olmak. 

• İnsanlara güler yüz göstermek. 

• İnsanlara güzel ahlak ile muamele etmek. 

• İnsanları aldatmamak. 

• İnsanların arasını düzeltmeye çalışmak. 

• İnsanların gizli kusurlarını araştırmamak. 

• İnsanların hukukuna riayet etmek. 

• İtidalli olmak. 

• İyi insanlarla arkadaş olmak. 

• Kanaatkâr olmak. 

• Kendisi için istediğini Müslüman kardeşleri için de istemek. 

• Komşuya iyi davranmak. 

• Misafire ikramda bulunmak. 

• Nefsin isteklerine boyun eğmemek. 

• Nimetlere şükretmek, nankörlük etmemek. 

• Öfkesine hâkim olmak. 

• Rıfk ile muamele etmek.  

• Şehvetin yol açacağı belalardan sakınmak. 

• Şüpheli şeylerden uzak durmak. 

• Tamahkâr olmamak. 

• Yalan, gıybet ve dedikodudan uzak durmak. 

• Yalancı şahitlikten kaçınmak. 

• Yoksul ve düşkünlere merhametli olmak. 

• Zulmetmemek. 

 

IV. SONUÇ 

Gençlik dönemi bedenî olarak insan hayatının en dinamik ve güçlü olduğu dönemdir. Nitekim 

Kuran-ı Kerim'de, gençlik dönemi insan hayatının iki zayıf merhalesi olan çocukluk ve yaşlılık 

dönemi arasındaki kuvvetli olduğu merhale olarak vasfedilir. Gençlik dönemini önemli kılan birçok 

neden vardır. Bu evrede artık çocukluk dönemi geride kalmış, dini ve ahlaki açıdan tam sorumluluk 

başlamıştır. 

Gençlik dönemi, insan bedeninin, hislerinin, hafızasının en güçlü olduğu dönem olması ve bu 

dönemde kazanılan hasletlerin kalıcı olması, zihin açık, hafıza berrak olduğu için ilim tahsilinin 

kolay olması, bu dönemde öğrenilen bilgilerin hafızada daha kalıcı olması yönlerinden de çok 

önemlidir ve asla boşa harcanmamalıdır. Gençlik dönemi şehevî duyguların da en güçlü olduğu 

dönem olması hasebiyle mâsiyet işlememe noktasında daha fazla ehemmiyet gösterilmesi gereken 

bir dönem olması yönüyle de önemlidir. 
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İslam'ı yayma konusunda Hz. Peygambere asıl destek ve yardımcı olanlar gençlerdir. Nitekim ilk 

Müslümanlardan birkaç, kişi elli yaş civarında, birkaç kişi otuz beş yaşın üzerinde, geri kalan 

çoğunluk ise otuz yaşın altında bulunuyordu. Ebu Hüreyre, Abdullah b. Ömer, Ebu Said el-Hudri, 

Enes b. Malik gibi, hadis/sünnet birikiminin sonraki nesillere aktarılmasında büyük emekleri ve 

katkıları olan sahabilerin de geç sahabiler olduğunu görmekteyiz. 

Hz. Peygamber, tüm insanlarla, özellikle de ayrı bir önem ve değer verdiği gençlerle iletişim kurma, 

onlara İslam ahkâmını ve ahlâkını, İslami ve insani erdemleri tanıtıp öğretme ve benimsetme 

hususunda kendine has bir yöntem takip etmiştir. 

O, gençlere karşı hep sabırlı, güler yüzlü, şefkatli ve merhametli olmuş, onları haramdan, kötü 

arkadaştan ve aşırılıklardan sakındırmıştır. Gençlerin sevincine ve hüznüne ortak olmuş, 

gerektiğinde şakalaşmış, onlara güvenmiş, görüş ve düşüncelerini dikkate almış ve onlara önemli 

görevler vermiştir. 

Hz. Peygamber gençlere karşı hep müsamahalı olmuş ve onların tecrübesizliklerinden kaynaklanan 

bazı hatalı tutum ve davranışlarını sabır ve şefkatle düzeltmiştir. 

Hz. Peygamber’in her fırsatta gençlerin kalbine iman aşılayıp bunu tahkim etmeye, ahlaki 

değerlerin onlarda karaktere dönüşmesine özen göstermiştir. 
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TASVİR-İ EFKÂR GAZETESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANKET ETRAFINDA  

1943 DÖNEMİ TÜRK BASINI 

                                                                                                                                               Mehtap Başarır* 

       Murat Başarır** 

Özet 

1938 yılı Türkiye’sinde gazetecilik mesleğini kurumsallaştırmak gayesiyle Türk Basın Birliği (TBB) adında 

bir teşkilat kurulmuştur. Bu çalışma, 13-15 Aralık 1943 tarihleri arasında yapılan Türk Basın Birliği 

Teşkilatı’nın ikinci toplantısı öncesinde dönemin Tasvir-i Efkâr gazetesinin gazetecilik mesleğinin 

sıkıntılarına ilişkin düzenlediği anket sorularına, bu meslek içerisinde farklı roller üstlenen kimselerin 

verdikleri yanıtları konu edinmektedir. Bu konu çerçevesinde araştırmanın verilerini, Milli Kütüphane Süreli 

Yayınlar Şubesi’nden doküman incelemesi yoluyla elde edilen Tasvir-i Efkâr gazetesinin Kasım-Aralık 1943 

tarihlerine ait sayıları ile alan yazındaki kitap ve makaleler oluşturmaktadır. Çalışma, anketin 

gerçekleştirildiği zaman diliminde gazetecilik sektöründe rol üstlenen temsilcilerin dile getirdikleri temalar 

üzerinden dönemin basınının durumunu betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan 

bulgular incelendiğinde ankete katılanların sektörde üstlendikleri roller, temalarda belirleyici bir faktör olarak 

belirmiştir. Diğer yandan dönemin temsilcilerinde, sektörün problemlerinin çözümü noktasında devletten 

beklentinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca sektörde yetişmiş insan gücünün eksikliği 

vurgulayan katılımcılar, söz konusu eksikliğin giderilmesi noktasında gazetecilikle ilgili eğitim kurumlarının 

gereksinimine dikkat çekmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Türk Basın Birliği, Tasvir-i Efkâr, Gazetecilik. 

 

THE 1943 PERIOD TURKISH PRESS AROUND THE SURVEY OF "TASVIR-I EFKAR" 

NEWSPAPER 

 

Abstract 

In Turkey of 1938, with the aim to institutionalize the profession of journalism, an organization named 

Turkish Press Union was founded. This study focuses on the responses of people who have different roles in 

journalism to the survey questions organized by Tasvir-i Efkâr newspaper, on the problems of journalism 

profession before the second meeting of the Turkish Press Association held on December 13-15, 1943. Within 

the framework of this subject, the data of the research consist of the numbers of Tasvir-i Efkâr newspaper 

obtained from the National Library Periodicals Branch through the November-December 1943 and the books 

and articles in the literature. The study aims to describe the state of the press of the period through the themes 

expressed by the representatives who played a role in the journalism sector during the time of the survey. 

When the findings emerging for this purpose are analyzed, the roles of the respondents in the sector emerged 

as a determining factor in the themes. On the other hand, in the representatives of the period, it was observed 

that the expectations from the state were high regarding the solution of the sector's problems. In addition, the 

participants emphasized the lack of trained manpower in the sector and drew attention to the need of 

educational institutions related to journalism at the point of overcoming this deficiency. 

Keywords: Turkish Press, Turkish Press Union, Tasvir-i Efkâr, Journalism. 
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GİRİŞ 

Siyasal iktidarların varlığını sürdürebilmesi açısından vazgeçilmez bir kurum kabul edilen basın, 

mezkûr özelliği nedeniyle siyasal iktidarlarca, siyasal yaşam içinde etki ve denetim altına alınmaya 

çalışılmıştır (Güvenir, 1991: 23). Bu minval üzere gazetecilik mesleğinin sorunlarına çözüm 

bulmak, basında otokontrolü sağlamak ve hükümet-basın ilişkilerini düzenlemek maksadıyla, 

meslek mensuplarından oluşacak bir birlik kurulması fikri 25 Mayıs 1935’te Ankara’da yapılan 

Birinci Basın Kongresi’nde ele alınmıştır. Öne sürülen bu fikir, üç yıl sonra uygulamaya konulmuş 

ve 27 Nisan 1938’de TBMM’de kabul edilen Basın Birliği Kanunu, 14 Temmuz 1938 tarihli Resmî 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun tatbik sahasına girmesinden sonra 25 

Haziran 1917’den beri faaliyette bulunan İstanbul Matbuat Cemiyeti, Türk Basın Birliği’ne 

katılmıştır (Güvenir, 1991: 49-50). Böylece Türkiye’de gazetecilerin çalışma ilişkilerini özel olarak 

düzenleyen ilk metin, gazetecilik mesleğini kurumlaştırmak amacıyla 1938’de çıkarılan 3511 sayılı 

Basın Birliği Kanunu olarak göze çarpmaktadır (Üstün, 2013: 150). Basın Birliği Kanunu’nun 5. 

maddesinde Türk Basın Birliği’nin kuruluş maksadı şöyle açıklanmıştır: “Birliğin kurulmasındaki 

amaç birliğe dâhil Türk Basın mensuplarının maddi, manevi, ferdi ve müşterek menfaatlerini 

müdafaa ve temin etmek, mesleğin şeref ve vakarını korumak, meslekte düzeni sağlamak, birlik 

duygularını kuvvetlendirmek, gazetecilik mektepleri ve meslek kursları açmak, uluslararası meslek 

temasları yapmak” (Tasvir-i Efkâr, 30 Kasım 1943: 1-2; Arabacı, 2008: 118). 

Türk Basın Birliği’nin merkezleri ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Trabzon olmak üzere beş 

bölgeye ayrılmıştır (Arabacı, 2008: 118). Başına Falih Rıfkı Atay’ın getirildiği birliğin merkezi 

Ankara olarak belirlenirken birliğin en etkili bölgesi olan İstanbul’da da Hakkı Tarık Us başkanlığa 

getirildi. Böylece ortaya çıkan birlik sayesinde ülke basını, kâğıdından haberine kadar denetim 

altına alındı. Gazetecilik yapmak için gereken “sarı basın kartı”nın dağıtımı da birliğin tekelindeydi. 

Basit bir sebeple meslekten atılma korkusu yaşayan gazeteciler, sosyal güvenceleri ve emeklilik 

hakları olmadan meslek hayatlarını sürdürmüşlerdir (Özcan, 2016: 7). 

Türk Basın Birliği, kendisine bağlı iki ana organla çalışmalarını yürütmüştür. Bunlar Merkez 

Yürütme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı’dır. Merkez Yürütme Kurulu, birlik üyelerine yani 

tüm basın mensuplarına direktifler vererek iktidar-basın ilişkilerini ayarlayan ve basını denetim 

altında tutan en önemli organdır. Yüksek Haysiyet Divanı ise üç aya kadar meslek icrasından men 

ve birlikten çıkarma kararı verme yetkisine sahip bir diğer organdır. Divan’ın vereceği “üç aya 

kadar meslek icrasından men” cezası kesindir. Böylece elinde basın mensuplarını susturucu yetkiler 

bulunduran Basın Birliği Merkez Yürütme Kurulu’nda ve Yüksek Haysiyet Divanı’nda gazeteci-

mebuslar yani doğrudan iktidar mensupları çoğunlukta olmuşlardır. Böylece Güvenir’e göre iktidar, 

kendi mensupları olan gazeteci-mebusları Basın Birliği’nin en yetkili organına dâhil ederek basın 

üzerinde denetim ve otoritesini desteklemiştir (Güvenir, 1991: 51-54). İktidarın, ülkedeki tek parti 

mebuslarını Merkez Yürütme Kurulu’nda çoğunlukta tutarak Basın Birliği’ni elinde bulundurma 

faaliyeti tüm savaş döneminde devam etmiştir. 1941 ve 1943’te düzenlenen Türk Basın Birliği 

Kongrelerinde Ulus gazetesi başyazarı gazeteci-mebus F. Rıfkı Atay Merkez Yürütme Kurulu 

Başkanlığına seçilmiştir (Güvenir, 1991: 52). 

Bu yönüyle, Türkiye’de basını denetim altında tutmak amacıyla tek parti döneminde kurulan ve 

basının özdenetimiyle ilgili olarak Türk Basın Birliği, Türk basın tarihinde kurulan ilk meslek 

kuruluşu olarak dikkat çekmektedir. Basın Birliği, kanunla kurulan zorunlu bir meslek teşekkülü 

olarak Türk basın tarihinde yer edinmiştir. Öyle ki söz konusu birliğe üye olmayan gazetecilerin 

basın mesleğinde çalışmaları, fahri olarak da yazı yazmaları yasaktı (Demir, 1991: 231-232). Bu 
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yönüyle Basın Birliği kurulduğu dönem içerisinde hâlihazırda devletin güdümünde olan basını 

topyekûn kontrol altına alan bir örgütlenme modeli öngörüyordu (Özcan, 2016: 7). 

Bir bakıma hükümetle matbuat arasında ahenkli bir çalışma yolu sağlamak üzere ortaya konan bu 

kanun, yalnız hükümetin hedefleri istikametinde çalışması için matbuatı, teşkilatlı ve disiplinli bir 

meslek haline getirmek ve matbuat mensuplarının hak ve menfaatleriyle birlikte, vazife ve 

yükümlülüklerinin de devlet eliyle düzen altına alınmasını sağlamak üzere çıkarılmıştır (Sertel, 

Tan, 16 Haziran 1945: 1-2). 

Ayrıca gazetecilik yapabilmek için Basın Birliği’ne üye olma şartının aranması, üyeliği kabul 

edilmeyen ya da üyelikten ihraç edilen basın mensubunun İçişleri Bakanlığı kanalıyla sonuç almaya 

çalışması taraflı yayıncılığa davetiye çıkarmaktadır. Bu uygulama ile hükümetten izinsiz gazetecilik 

mesleğinin yapılamayacağı vurgulanmıştır. Hükümetin kontrolündeki bir meslek kuruluşu üyesinin 

birlikten ve meslekten men edilme korkusuyla tarafsız davranamayacağını belirten Işık’a göre bu 

uygulama, hükümetin basını tamamen kontrol altına alması anlamına geldiğinden, Basın Birliği 

Teşkilatı da doğal olarak basının hak ve özgürlüğünü savunma gibi bir işlem ve eylem içerisine 

girememiştir (Işık, 2012: 127). 

Faaliyette bulunduğu sürece Türk Basın Birliği, Birinci Genel Kongresi’ni 3-6 Kasım 1941’de, 

İkinci Kongresi’ni 13-15 Aralık 1943’te Ankara’da gerçekleştirmiştir (Güvenir, 1991: 55). İkinci 

Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşıldığı ve demokrasi cephesinin zaferinin kesinleştiği bir ortamda 

dünyada meydana gelen gelişmelerden etkilenen Türkiye’de de liberal zihniyet gelişmiş ve 

TBMM’de kabul edilen bir yasa ile Türk Basın Birliği 18 Haziran 1946’da kapatılmıştır (Işık, 2012: 

127-128). 

Bu çalışma, Türk Basın Birliği İkinci Kongresi öncesi, İkinci Dünya Savaşı döneminin yayın 

organlarından biri olan, Tasvir-i Efkâr gazetesinin, gazetecilikle ilgili farkındalığı artırmak 

amacıyla dönemin ileri gelen sektör temsilcileriyle yaptığı anket üzerinden dönemin gazetecilik 

sektöründe yer alan katılımcıların ankete verdikleri yanıtları konu edinmektedir. Çalışma, ankete 

katılanların yaptıkları değerlendirmeler kapsamında, dönemin gazete patronlarının ve 

gazetecilerinin problemlerine ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeleri ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 

1.1943 Türk Basın Birliği Kongresi Öncesinde Anket Düzenleyen Tasvir-i Efkâr Gazetesinin 

Amacı 

Tasvir-i Efkâr gazetesi, 1943 Aralık’ın ortasında, Türk Basın Birliği’nin Ankara’da gerçekleşecek 

olan toplantısı öncesinde, gazeteciliğin sıkıntılarını ele alarak, hükümet nazarında bir farkındalık 

sağlamak ve toplantıya katılacakları fikren beslemek gayesiyle aşağıdaki sorulara cevap aradığını 

bildirmektedir (Tasvir-i Efkâr, 14 Kasım 1943: 1): 

i. Gazeteci, vazifesini ülkesine en yararlı bir şekilde yapmak için nasıl teçhiz etmelidir? 

ii. Matbuatın genel seviyesinin yükseltilmesi için ne gibi çarelere başvurmak lazımdır?  

iii. Okuyucu ile gazeteci ve gazeteciyle devlet arasındaki münasebetler nedir ve nasıl daha iyi 

düzene konabilir? 

iv. Gazeteciliğe rağbeti artırmak ve fikir hayatını kısırlıktan kurtarmak için ne yapmak gereklidir? 

Tasvir-i Efkâr gazetesi, genel manada basın hayatının, ileri devlet bünyesine uyması için ne gibi 

önlemler almak gereklidir? sorusundan yola çıkmış ve buradan hareketle sektörde çalışanların 

mevzuyla alakalı düşünceleri üzerinden bir yazı dizisi hazırlamıştır. 
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Yazı dizisiyle gazete, Ankara’da toplanacak olan basın kongresinin arifesinde etrafında geniş bir 

kamuoyu oluşturmak çabası içerisindedir. Çünkü Cumhuriyetin 20. Yılına girilmesine rağmen 

gazeteciliğin, hâlâ emekleme devresinden kurtulamadığı iddiasından yola çıkan gazete, dünyanın 

en cazip mesleği olduğu halde Türkiye’de yeterince rağbet görmemesini, gazetenin Türkiye’de çok 

aranan bir meta olmaması argümanına dayandırmaktadır. Ancak matbuat olmadan kamu hayatının 

eksik kalacağının farkındaki gazete, ileri bir meclis ve hükümet hayatı içinde mutlaka gelişmiş bir 

matbuat hayatına ulaşmanın Türk devletinin başlıca ihtiyacı olduğu kanısındadır. Bu nedenle, 

gazeteciliği bir meslek halinde ilerletmek için gerekli fikirleri olgunlaştırmak, meclisin, mebusların, 

hükümetin dikkatini çekmek suretiyle, sütunlarında, gazeteciliği yükseltmek mevkiinde gördüğü 

temsilcilerle vasıtasız ve açık görüşmeler gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen görüşmeler neticesinde, 

gazeteye göre, matbuatı ileri seviyeye taşımak için neler yapılması gerektiğini, Başvekilinden en 

küçük ferdine kadar bütün Türk camiası kavrayacak ve bu durum gazetecilik mesleğini 

geliştirecektir (Tasvir-i Efkâr, 16 Kasım 1943: 1-2). 

2. Tasvir-i Efkâr Gazetesinin Gerçekleştirdiği Ankete Katılanlar ve Bu Katılımcıların 

Gazetecilik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri  

Tasvir-i Efkâr gazetesi yukarıda zikredilen gerekçe ve gayelerle gazetecilik sektöründe faaliyet 

gösteren muhabirden, yazarına, istihbarat şefinden, gazete sahibine kadar 18 kişiyle 17 Kasım-2 

Aralık 1943 tarihleri arasında 16 anket gerçekleştirmiş ve bu anketi yazı dizisi olarak kamuoyunun 

dikkatine sunmuştur. Aşağıda bahsi geçen ankete katılanların ifadeleri özetlenerek sunulmaktadır. 

Tasvir-i Efkâr gazetesi ilk anketini, Mahmut Esat Bozkurt ile gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede 

Bozkurt, Türk matbuatını teknik manada ileri gördüğünü öne çıkarmakla birlikte mesleki manada 

gazeteciliği ileri görmediğini ifade etmektedir. Bozkurt’a göre, iyi kurulmuş bir teşkilatlanma ile 

gazetecilik meslek olarak ileri götürülebilir. Bunun içinde dizgicilerden başlayarak muhabirlerin, 

düzeltmenlerin ve yazarların tahsil seviyelerine çok önem verilmelidir. Bu açıdan özellikle bir 

gazeteci okulu açmanın çok fayda sağlayacağını belirten Bozkurt, ayrıca gazete mensuplarının 

vazifelerini gönül rahatı ile yapabilmeleri için maddi hiçbir sıkıntılarının da olmaması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Böylece maddi sıkıntısı kalmayan gazetecilerle, teknikte de ileri olan Türk 

gazeteciliği manevi bakımdan da kuvvetlenip, cazip bir hal alabilir. 

Bozkurt’a göre gazeteci, bir bakımdan memlekete mürebbiyelik eden şahsiyettir; haksızlıklara 

bağırır, milletin ahlakını kuvvetlendirir, dertlerine çare arar. Bu önemli görevini yerine getiren 

gazetecinin, iktisadi vaziyetinin düzenlenmesi ve düzeltilmesiyle gazete patronlarının ve devletin 

ilgili davranması gerektiğini söyleyen Bozkurt, bir gazetenin yükselmesini gazetecinin iktisaden 

güçlendirilmesine bağlamaktadır. Bunun için de ilk planda matbaa işçisinin gündeliğinin 

yükseltilmesini, sonra bütün matbuat mensupları için hayat sigortası, kaza sigortası ve yardım 

sandığı teşkilatlarının oluşturulması gerektiğini önemseyen Bozkurt, hükümete bu konuda görev 

düştüğünün altını çizmektedir.  

Diğer açıdan Bozkurt’a göre herkes gazeteci olmaz, çükü zorluk içindeki gazetecileri meslekte tutan 

tek amil mesleğe duyulan aşktır. Bu minvalde gazeteciliğin gelişmesi, mesleğin cazip ve istikbali 

olmasının yanı sıra refah temin etmesine de bağlıdır. Bunun için de gerekli yeni kanunlar ile yeni 

teşekküllere ihtiyaç olduğunu aktaran Bozkurt, Basın Birliği’nin sarf etmiş olduğu ve sarf edeceği 

gayretlerin boşa çıkmayacağına inanmaktadır (Tasvir-i Efkâr,  17 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete ikinci anketini, 30 yıldır matbuatın emektarları arasında yer alan ve dört yıldır Basın Birliği 

Haysiyet Divanı’nda görev üstlenen Ömer Rıza Doğrul ile gerçekleştirmiştir.  
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Matbuatın manevi açıdan bir gerileme içinde bulunduğundan şüphe etmeyen Doğrul’a göre, bir 

takım siyasi ve içtimai buhranlar geçiren ve yeni bir oluş içerisinde yer alan Türkiye’deki istikrarsız 

hayatın akisleri fikir yoksulluğu şeklinde gazete sayfaları üzerinde görülmektedir. Bunun önünü 

almak üzere yetenekli gazetecileri mesleğe çekmek gerektiğine inanan Doğrul, öncelikle, 

gazeteciliği sağlam bir meslek haline getirmek, ardından gazetecilere istikbal imkanı sağlamak 

üzere kongre ve devlete vazife düştüğünü aktarmaktadır. Ayrıca gazetecinin, yabancı 

memleketlerin ajans ve matbuat ataşeliklerinde görev alıp kendini geliştirdiği sürece ülkesine katkı 

sağlayacağına inanan Doğrul, gittiği ülkelerin gazete çevrelerine girerek şahsi dostluklar kuracak 

bu kimselerin, onların hususiyetlerini ve basınının ruhunu da kavramış olarak kendilerini 

geliştireceklerini düşünmektedir. Böylece gönderdikleri haberin gazeteye kaç sütun üzerine 

konacağının, yurttaki alakanın hangi merkezler etrafında toplanacağının da farkına varacak bu 

kimselerin, ülkesine kıymetli siyasi bir yazar olarak dönerek, yazı yazdığı gazetenin seviyesini 

yükselteceğini savunan Doğrul, matbuatın da böyle yükselebileceğine inanmaktadır. Doğrul’a göre 

gazete sahipleri, çalıştırdığı unsurlara bu şekilde kendilerini geliştirme imkânı sağlamalıdır. Yine 

gazeteciliğin, sıradan bir ticaret müessesesi olmaktan kurtulduğunda yükselebileceği fikrini 

destekleyen Doğrul’a göre ölçü sırf maddi olunca, gazeteciliğin kamu hizmeti vazifesi ikinci planda 

kalmaktadır. Bu nedenle de yetenekli gazetecilerin matbuatta yer almasına rağmen bu tarz 

görevlerde hizmet unsurunun çok fazla yer almadığını aktaran Doğrul, bu anlayışın değişmesiyle 

Türk matbuatının yükselebileceğini vurgulamaktadır (Tasvir-i Efkâr, 18 Kasım 1943: 1-2). 

Neticede Doğrul, gazetecilikte ilerleme sağlamak için gazetecinin geçinme imkânlarının 

artırılmasını ve meslekteki yükselme kademelerinin çoğaltılması gerektiğini belirtmiştir.  

Gazete üçüncü anketini, matbuat meselesinin en yetkili ismi olarak nitelendirdiği Basın Birliği 

İstanbul Bölge Başkanı Hakkı Tarık Us’la gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’deki matbuatın seviyesi hiçte geri değerlendirmeyen Us, gazetecilik mesleğinin gelişimi 

için gazetecilerin maddi anlamda desteklenmesini şöyle ileri sürmektedir: 

“Gazeteciliği geliştirmek üzere, gazeteciyi yalnız gazetesine bağlamak gereklidir. Bunun içinde 

gazeteciye maddi olarak bir istikbal verilmelidir. Yapılması gereken ilk şey, mesleğe girecek 

olanlara asgari ücret haddi tayin etmektir. Bu ücretlerin, verilen çalışma zamanına, işin mahiyetine 

göre değişmesi tabii olduğu gibi bunun zaman ile yükselmesi, hizmetine girilen müessesenin 

kazancına bağlanmalıdır. Sigortalar da bu tedbirlerin içinde bulunmalıdır.” 

Ayrıca Us’a göre, hem Matbuat Kanunu hem de Basın Birliği Kanunu; gazetecilik mesleğini 

meslekleştiren teşekküllerdir. Ancak gazete çıkaracaklardan 5 bin lira teminat parasının 

aranmaması gerektiğinin altını çizen Us böylece fikir gazeteciliğinin bir sermaye meselesi 

yapılmamasını savunmuştur. İlaveten Us, gazeteciliği geliştirmek üzere Matbuat Kanunu’nun 50. 

Maddesi’nin değişmesi gerektiğini kamuoyuna yansıtmıştır. Öncelikle Matbuat Kanunu 

çerçevesinde iktidarın müdafaasını almadan bir gazeteyi kapatmasını doğru bulmayan Us, 

gazetecilere de savcılara verilen kendini müdafaa hakkının tanınması taraftarıdır.  

Basın Birliği Kanunu’nda da yapılacak bir değişiklikle Basın Birliği içinde mesleki bakımdan 

işverenlerin ayrı, işçilerin ayrı birer teşekkül halinde toplanmalarını, kendilerine ait meseleleri 

kendi aralarında konuşabilmelerini destekleyen Us,  bu iki grup mümessillerinin birleşmesiyle de 

bütün mesleki işlere bakacak asıl birlik heyetinin meydana gelmesini istemektedir (Tasvir-i Efkâr, 

19 Kasım 1943: 1-2). Fark edileceği üzere Us, Basın Birliği müessesesinin kuruluşu bakımından 

kusurlu nitelendirmiş ve bu teşekkül içinde çalışanlarla çalıştırılanların ayrı ayrı toplanması ve 
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bunların mümessillerinin karşı karşıya gelmeleri gerektiğinin altını çizmiştir. Basın Birliği İstanbul 

Bölge Başkanı Us’un, fikirlerini inşa ederken, bu müessese etrafında tecrübeli bulunduğunu göz 

önüne almakta fayda vardır. 

Gazete dördüncü anketini, Vatan Başyazarı Ahmet Emin Yalman’la yapmıştır. Yalman, Türkiye’de 

bir zamanlar yetenekli fikir adamlarının gazeteciliğe rağbet ederken şimdilerde bu rağbetin 

azaldığını belirterek, gazetecilerden pek çoğunun meslekte kalmayarak başka mesleklere 

geçtiklerinden yakınmakta ve meslekte kalanlar arasında dinamik manada gazetecilik hevesinin 

azalmış veya gevşemiş olduğunu kaydetmektedir. 

Yalman, dünyanın her yerinde olduğu gibi meslekten yetişme gazetecilik yerine mektepli 

gazeteciliğe doğru bir gelişme yaşandığının altını çizmiştir. Böylece Yalman’a göre, Basın 

Kanunu’nun gazeteciliği bir meslek haline koymak için hazırladığı tedbirlerden çoğu henüz kâğıt 

üzerinde kaldığından dolayı gençleri mektepten gazeteci olarak hazırlamak ve meslekte bulunanları 

da kurslarla olgunlaştırmak gayesiyle Türkiye’de bir Gazetecilik Enstitüsü açılmalıdır. 

Ancak yine de gazetecilik okulu açmak gibi tedbirlerin yeterli olmayacağına değinen Yalman, 

gazeteciliğin maddi ve manevi manada cazip hale gelmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Yalman’a 

göre, Türkiye’de sınırlı sayıdaki gazetecinin kuvveti birçok gazetelere dağıldığı için, gazetecilerin 

birtakım halinde çalışma ruhu ortadan kalkmış ve bu durum gazeteciliğin ilerlemesine engel teşkil 

etmiştir. Yalman, tıpkı yabancı ülkelerde olduğu gibi kuvvetli unsurlar tedarik edemez hale gelen 

gazetelerin birleşmesi gerektiğini düşünmekte ve bu birleşme sayesinde gazetelerin daha zinde ve 

canlı kalabileceğini ileri sürmektedir. Bu kapsamda ileri sürdüğü düşünceyle alakalı olarak 

İngiltere’de Morning Post ile Daily Telegraph isminde iki sönük gazetenin birleşme yolu ile 

İngiltere’nin en zinde ve canlı gazetelerinden biri olmasını örnek göstermiştir. Verdiği örnekten 

yola çıkan Yalman, yetişmiş insanı çok olan ülkelerde bile böyle ihtiyaçlar doğmuşken, Türk 

gazeteciliğindeki sınırlı sermaye ve ihtisasların birçok küçük gazetelere dağılmasından dolayı 

gazeteciliğin verimli çalışmadığı sonucuna ulaşmıştır. Nitekim kuvvetlerin bu kadar dağılması 

Yalman’a göre, birtakım vazifelerin sahipsiz kalmasına, çalışanların ihtiyaç duyduğu emniyet ve 

istikrarın temin edilmemesine sebep olmaktadır. Bu cılızlık ve dağılma ile beraber, gazetecilikte 

dayanışma hissinin azalması ve müşterek menfaatleri hep beraber aramak meylinin az olması 

mesleğin gelişmesini güçleştiren diğer bir sebeptir. Bütün bunların önünü almak ise Yalman’ın 

nazarında ancak kuvvetli bir sermaye, bir araya toplanan yetenekli gazetecileri doyurabilir (Tasvir-

i Efkâr, 20 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete beşinci görüşmesini Ankara caddesinin en genç patronu olarak nitelendirdiği Doğan 

Nadi’yle gerçekleştirmiştir.  

Nadi’ye göre, Türk gazetelerinin, birkaçı hariç aydın gençliğe layıkıyla hitap edecek vaziyette 

değildir ve bundan dolayı gazetecilik Türkiye’de henüz bir meslek haline kavuşamamıştır. Böyle 

olmasının kabahatini sadece Türk matbuatının ana merkezini oluşturan ve gazetecilik sanayiinin en 

ziyade geliştiği İstanbul gazetelerine yükleyen Nadi, İstanbul’un matbuat meselelerinde daima ön 

ayak olması gerektiğini söylemektedir. Hatta bu noktada, Basın Birliği İstanbul Bölgesi’nin gayret 

ve faaliyetleriyle Ankara’ya bile rehberlik etmesini bekleyen Nadi’ye göre, kamunun hakkını 

korumak istemeyen, dar görüş ile geriye bağlanarak ileri hamleleri köstekleyen zihniyet bunu 

engellemektedir. 

Diğer taraftan gazeteciye ödenen ücretlerin genellikle yeterli olmadığından, gazetecinin istikbalinin 

bulunmadığını kaydeden Nadi, Ankara’nın bütün teşebbüslerine rağmen bazı gazete sahiplerinin 
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harp senelerinin zaruri kıldığı maaşlara bir türlü zam yapmak istemediklerini aktarmaktadır. 

Nadi’ye göre hususi menfaatlerini özenle müdafaa eden gazete sahiplerinin fiyatı artan kâğıdın 

hakkını vermekte ancak hayat pahalılığı ile şaşkına dönen, muhabirin, yazarın, işçinin hakkını 

vermek istememektedir. Nadi’ye göre, bu doğrultuda, yapılacak en önemli şey gazeteciler için 

içtimai bir sigorta yaratmaktır. Basın Birliği’nin bugünkü idare zihniyetinin değişmesiyle bütün bu 

işlerin başarılabileceğini ilave eden Nadi, öncelikle bu zihniyetle mücadele etmek gerektiğinin 

üstünde durmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 21 Kasım 1943: 1, 5). 

Gazete altıncı görüşmesini, yıllarca matbuatın her sahasında emek veren, yazarlık, muhabirlik, 

sekreterlik yapmış, yazı işleri müdürlüklerinde bulunmuş, makale, hikâye, roman, fıkra ve piyes 

yazmış, röportajlar yapmış Cevat Fehmi’yle gerçekleştirmiştir. 

Fehmi, Türkiye’de gazeteciliği, bir meslekten ziyade mesleklere gitmek için üzerinden geçilen bir 

köprü biçiminde nitelemektedir. Gazetelerde çalışan birçok kimsenin bir taraftan yüksek tahsilini 

yaparken diğer taraftan günde bir iki saat çalışıp cep harçlığını veya pansiyon kirasını çıkarmak 

isteyenlerden oluştuğunu öne çıkaran Fehmi, bunların dışında bir de her türlü istikbal endişesinden 

ümit keserek gününü gün etmeye çalışan kötümser gençlerin de sahada yer aldığını aktarmaktadır.  

Dolayısıyla bu vaziyette, gazeteciliğin bir meslek olamayacağını ve yükselemeyeceğini belirten 

Fehmi’ye göre, en başta gazeteci yarınından emin değildir çünkü emekliliği yoktur. Dahası hastalık 

sigortasının da bulunmadığını vurgulayan Fehmi, belediyelerin 30-40 liraya çöpçü bulamadığı bir 

ortamda hâlâ bu paraya çalıştırılan gazeteciler bulunduğuna dikkat çekmektedir. Kamu hizmeti 

kurumunda çalışan gazetecilerin durumunu düzeltmek için bazı gazete sahiplerinin ve hükümetin 

bu işle yakından ilgilenmesi kanaatine sahip Fehmi, özellikle gazete sahiplerinin, gazete denilen 

müessese ile bakkal dükkânı arasında fark bulunduğunu kavramalarını istemektedir. Fehmi’ye göre 

maliyet fiyatını düşürerek gazeteyi ucuza mal etmek endişesi, gazete sahibinin en büyük endişesi 

olmamalıdır.  Buradan hareketle Fehmi, gazete sahibinin bir taraftan 50 bin liralık makine alırken, 

öbür taraftan Avrupa’nın belli başlı Avrupa merkezlerinde birer muhabir bulundurmayı lüzumsuz 

gören zihniyetinin değişmesi gerektiğin savunmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 22 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete yedinci görüşmesini, İkinci Dünya Savaşı’nın başından beridir Ulus Müessesesinin 

müdürlüğünü ve neşriyat işlerini idare eden Naşid Hakkı Uluğ ile gerçekleştirmektedir. Uluğ’a 

göre, gazeteciliğinin manevi seviyesi fevkalade yüksektir ancak maddi vasıtalar bakımından 

gazeteler henüz yeterli derecede donanmış değildir. Buradan hareketle, Uluğ, savaş ortamında, 

iktisadi kaynakları kuvvetli yabancı gazete teşekküllerinin, hadiseleri, yerinde tetkik etmek üzere 

temsilcilerini birçok bölgeye yollarken, Türk gazeteciliğinin bu bakımdan geri olduğunu 

aktarmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin elindeki tek haber alma müessesesinin Anadolu Ajansı 

olduğunu ve bu ajansın da ancak devletin yardımıyla ayakta durabildiğini dile getiren Uluğ, bunun 

yeterli olmayacağından kaynaklı olarak ajansın; işi kendisine meslek edinen unsurlarla çalışmasını 

ve teknik bakımdan teçhiz edilmesini önemsemektedir. Ayrıca Türk Basın Birliği’nin anlaşılır bir 

mevzuat çıkararak, Türk gazeteciliğinin maddi ve manevi seviyesinin yücelmesinde bir amil 

olacağı fikrini de destekleyen Uluğ, bu sayede gazetede fikren ve bedenen çalışan insanların birçok 

sosyal teminata kavuşmalarını mümkün görmektedir.  Son olarak, Türk gazeteciliğinin geleceği 

üzerine düşüncelerini aktaran Uluğ, bugünkü Türk gazetelerinin, dünya yarışında çok hızlı 

ilerleyeceğini tahmin etmektedir. Ülke içerisinde gazeteleri bütün ana şehirlere ulaştıracak büyük 

hava postaları ile bunlara bağlı çabuk taşıma vasıtaları ve dağıtma teşkilatı sayesinde gazete 

satışlarının bugünkünden birkaç misline çıkacağına değinen Uluğ, ancak böylece Türk köylüsünün 

radyo yerine gazeteyi koyacağını aktarmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 23 Kasım 1943: 1-2). 



74 

Gazete sekizinci görüşmesini, Türk matbuatına hizmet etmiş, mizah edebiyatını zarif ve nükteli 

yazılarıyla süsleyen Ercümend Ekrem Talu ile gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Talu, Türkiye’deki 

matbuat seviyesinin en ileri memleketlerden aşağı olduğu fikrine katılmamaktadır. Türkiye’deki 

gazeteleri ahlak ve öz yapı itibariyle dürüst niteleyen Talu, yine de Türk matbuatının ileri gitmesini 

temenni etmektedir. Ancak diğer taraftan gazetecilerin maddi açıdan geçimlerini sağlamasının zor 

olmasını Talu, gazete sahiplerinin tüccarlığa soyunarak, sadece kazanç vasıtası biçiminde 

niteledikleri gazeteyi ucuza mal etmek ve pahalıya satmak düşüncesiyle hareket etmelerine 

dayandırmaktadır. Gazete sahiplerindeki bu zihniyetin kalkmasıyla, meslektaşlarının şevklerinin 

artarak mesleklerine daha da bağlanacakları iddiasında bulunan Talu’ya göre ancak bundan sonra 

gerçek manada kabiliyetli gazeteciler mesleğe katılmak için can atacaktır. 

Talu, Basın Birliği Teşkilatı’nı herhangi bir esnaf cemiyeti kadar dahi mana ifade etmediğini öne 

çıkararak, birliğin sadece aidat topladığını, bu aidatını alamadığında ise gazeteciyi kanuni 

haklarından mahrum edebildiğini ve üyelerinden herhangi birinin ölümünde o kişinin cenazesine 

bir çelenk gönderdiğini belirtmektedir. İşte bu nedenlerden ötürü Basın Birliği Talu’ya göre mesleği 

ileri taşıyacak bir kurum değildir (Tasvir-i Efkâr, 24 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete dokuzuncu görüşmesini, AA’nın İstanbul Şubesi Müdürü Muvaffak Sunal ile 

gerçekleştirmiştir. Sunal’a göre, gazete, toplum hayatının vazgeçilmez bir ihtiyacı olmakla beraber 

yaşayış şeklinin de maskesidir. Bağımsız cemiyetlerde milletin nabzının vuruşunu duymak, gizli 

faaliyetlerin derecesini ölçmek için gazetelere göz gezdirmenin yeterli olacağını savunan Sunal, bir 

ticaret müessesesi manzarası gösteren gazetenin aslında toplumun en gerekli bir organı ve özel 

şartlara tabi geniş salahiyetli bir kamu müessesesi biçiminde yorumlamaktadır. Bu kamu 

müessesesinde, Sunal’a göre, gazete sahibinin rolü ise sadece ticaret kanunlarının hükümlerine göre 

değil milli menfaatlerin gereklerine bağlı bulunmalıdır. Buradan hareket eden Sunal, gazetenin 

sadece sahibinin malı olmadığını belki de onun kadar gazeteyi işleyen, o eseri milletin istediği 

şekilde vücuda getiren gazetecinin malı şeklinde kabul etmektedir. Sunal, Türkiye’de gazeteciliği 

yükseltmek maksadıyla kendince yapılması gerektiğini düşündüğü hususları 5 madde sıralamıştır:  

“i. Her şeyden önce bazı gazetelerimiz şehir hatta bölge gazetesi olmaktan çıkmalı, böylece bütün 

memleketi kapsayan gazeteler ortaya koymak lazımdır. Bütün memleket, günün belli başlı 

hadiselerini aynı zamanda gazete sütunlarında yaşayabilmelidir. 

ii. Bütün gazetelerimiz, memleket sınırlarını aşarak şimdi gözlerin çevrildiği büyük siyaset 

merkezlerindeki fikir gelişmelerini kendi vasıtalarıyla yakından takip etmelidir. Çok masraflı olan 

bu teşebbüsün birkaç gazeteye bağlı ortak muhabirler tarafından başarılması mümkündür. 

iii. Gazetelerimizin içinde bugüne kadar en az yer tutan konu iktisadi hayatımız olmuştur. Bu 

konuyu en ön plana almak, bununla gayet yakından meşgul olmak, iktisadi gelişmeyi teşvik etmek, 

rehberlik etmek, bütün iktisadi hareketleri günü gününe kaydetmek lazımdır. 

iv. Gazetelerin içeriği imkân nispetinde çoğaltmalı ve daima çok çeşitli olarak sunulmalıdır. 

v. Gazeteler, kültür hayatının bütün safhaların da mübeşşir, münakaşa kürsüsü ve laboratuvar 

vazifesini görmelidir.” 

Sunal, gazeteciyi bilgili, tecrübeli ve milli davaları benimsemiş kimseler şeklinde tanımlamaktadır. 

Bu açıdan iyi yetişen Türk gazetecisinin, şimdi yetişmekte ve ileride yetişecek olan yeni nesil için 

iyi bir örnek teşkil edeceğini aktarmaktadır. Diğer taraftan Sunal, gazetecilik aşkıyla gazetecilik 

ihtirası ve heyecanı ile sarsılmamış olanların da meslekten çekilmesini tavsiye etmektedir.  
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Basın Birliği Teşkilatı’nın basın mensupları açısından fayda temin ettiğini söyleyen Sunal, bu 

teşkilat sayesinde bir basın ailesi ruhunun, bir dayanışma fikrinin, yarının endişelerine müştereken 

hâkim olmak zihniyetinin oluştuğuna dikkat çekmektedir (Tasvir-i Efkâr, 25 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete onuncu görüşmesini, Aka Gündüz ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki gazeteciliği çok ileri 

nitelendirmeyen Gündüz’e göre Türk gazeteciliğinin iki kusuru vardır:  

“i. Hemen hemen her şeyimizde olduğu gibi, Fransız gazetecilik sistem ve teknikliğini almışızdır. 

Düşünmemişizdir ki Fransa, 1871’den bu yana daima geri giden ilimde teknikte tatsız bir şekilde 

yaya kalan bir memlekettir. 

ii. Gazeteyi asıl çıkaran ne patrondur ne bir alay zavallı gazeteci arkadaşlardır. Biz de gazeteyi 

sekreter denilen kral çıkarır ve o gazete bütün hüviyetiyle kralın keyfine ve zevkinin kusursuzluğu 

derecesine bağlıdır. Bu bakımdan gazetelerimizin çoğu haydi söyleyelim, okurlarını ve okurlarının 

beklediklerini, istediklerini ve zevklerini solda sıfır sayarlar. Patronlar az sürüm işini bu noktadan 

inceleseler hem kendi nakdi menfaatlerine hem halkın manevi menfaatlerine hizmet etmiş olurlar.” 

Gündüz, yukarıda saydığı kusurlardan kurtulmak üzere devletin gazeteleri ve gazetecileri 

himayesine alması gerektiğini öne çıkarmaktadır. Bunun dışında gazeteciyi refaha kavuşturmak 

üzere; gazetecilerin mesleki durumunun mutlaka belirlenmesi, gazeteciliğin mesleki bir yasasının 

bulunması ve böylece gazetecilerin geçim ve hayatını emniyet altına alınması ve gazetelerin 

sürümünü arttırmak ve alınacak neticeye göre gazetecinin maaşına uygun zam yapılmasını 

önermektedir. Gündüz, gazetelerin sürümünü arttırmak üzere ilk çare olarak, gazete satışlarını 

inhisardan ve memleketin dar çevrelerinden kurtarmak gerektiğinin altını çizmektedir. Bunu 

yapmanın yolu ise meclisin, her postanenin gazete ve kitap satmasına izin ve bu satıştan emek 

hakkını yüzdelik vermesini sağlayan bir kanun çıkarmasıdır (Tasvir-i Efkâr, 26 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete on birinci görüşmesini, Mümtaz Faik Fenik ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki gazeteciliğin 

durumunu gözden geçiren Fenik, gazetedeki haberlerin iç ve dış haberler biçiminde ikiye ayrıldığını 

belirtirken, iç haberlerin gazetelerde asla ihmal edilmediğini hatta en gereksiz teferruata kadar 

hepsinin sıralandığını bu nedenle bunların içinden halkın ilgisini çekecek olanların titizlikle 

ayıklanması gerektiğini söylemektedir. Yani Fenik, kamuoyunun ilgisini çeken ve menfaatine 

hizmet eden haberlerin seçilmesini doğru bulmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk gazetelerinin, birçok dış haberleri yerinde değerlendirmek üzere yurt dışına 

muhabir göndermeyi son derece ihmal ettiklerini aktaran Fenik, dış haberlerin ancak ajans ya da 

radyolardan elde edildiğini dolayısıyla hiçbir cephede bir gazetenin muhabiri bulunmamasına 

hayıflanmaktadır. İşte bu nedenle dışarda meydana gelen gelişmelerin yerinde tetkik 

edilemediğinden, ajanslardan elde edilen haberlerin alt alta sıralandığını, dolayısıyla da haberlerin 

anlaşılamadığını aktaran Fenik’e göre isimler üzerinde izahatlar vermek ve olaylarla alakalı 

meseleleri hatırlatmak ve haritayı da ihmal etmemek önemlidir. 

Haberlerin gazetelerde verilirken büyük başlıklarla verilmesini önemli bulan Fenik, başlığı, 

havadisin, haberlerin ve hatta fikir yazısının kaynağı şeklinde yorumlamaktadır. Ancak çok büyük 

başlıklar atan gazetecilerin, bu durumda gürültücü vasfını elde ettiklerini de aktarmaktadır. 

Gazetenin dağıtılması işinde ise tam manasıyla Türkiye’nin ileri gidemediğini belirten Fenik, büyük 

şehirlerin büyük caddeleri dışında gazetenin halkın ayağına çok ağır adımlarla gittiğini hele de 

taşrada bulunan okuyucuların halinin daha fena olduğunu aktarmaktadır. Bu nedenle Türk 

gazeteciliğinin en önemli problemi biçiminde nitelendirdiği gazetelerin dağıtılması işinin gazete 
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sahipleri kadar posta idaresine de düştüğünü öne çıkarmaktadır. Bütün bu aksaklıklara rağmen Türk 

gazeteciliğinin milli meselelerde her an ve her zaman çok hassas ve titiz davrandığını ve milli birlik 

ve dayanışma içinde memlekete hizmet ettiğine de vurgu yapmaktadır. Fenik gazeteciyi şöyle 

tanımlamaktadır: “Gazeteci ani vakaları derhal duyan, doğuş halindeki vakaları vaktiyle sezen ve 

onu ve hatta muhtemel neticelerini derhal okuyucusuna yansıtan ve gazeteciliği meslek edinmiş 

olan kimse demektir. Bu itibarla yazarla gazeteciyi karıştırmamak lazımdır. Fakat her yazar 

gazeteci değildir.” 

Bu bağlamda gazeteciliğin özel bir yetenek gerektirdiğinin altını çizen Fenik’e göre herkes gazeteci 

olamaz. Her şeyden önce gazeteci olacak kişinin meraklı ve genel kültürünün son derece fazla 

olması gerektiğini belirten Fenik, gazetecinin siyasetten, tarih, coğrafyadan, sinema artistlerinden 

hatta hangi renk ve hangi biçim elbiselerin moda olduğunu bilecek kadar modadan ve tiyatrodan 

anlaması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca gazetecinin bütün meselelere ait geniş bir arşiv sahibi 

olması gerektiğini belirten Fenik, böylece bir günlük ömrü bulunan gazetelerdeki önemli 

hadiselerin böylece ömrünün ebedi kalacağını vurgulamaktadır. 

Gazetecilik mektebine iyi bir fikir biçiminde değerlendiren Fenik’e göre, bu mektepten çıkan herkes 

yine gazeteci olamaz, çünkü gazeteciliğe hevesli olan kimseler ancak kendini yetiştirebilir. 

Gazetecinin öncelikle dikkatli sonra da hızlı olması gerektiğini belirten Fenik’in nazarında 

dikkatsiz, savruk ve yavaş adamlardan asla gazeteci çıkamaz (Tasvir-i Efkâr, 27 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete on ikinci görüşmesini, Ali Fuat Başgil’le yapmıştır. Matbuatı kamu hizmeti yapan bir 

teşkilat şeklinde nitelendiren Başgil, matbuatın halkın ağzı ve hükümetin kulağı yapmak gerektiğini 

söylemektedir. Matbuatı dördüncü değil birinci kuvvet şeklinde tanımlayan Başgil, şimdiki 

zamanda matbuatın memleketlerin kaderleri üzerinde büyük rol oynayan korkunç bir kuvvet 

olduğuna vurgu yapmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı gerek hükümetlerin ve gerekse menfaatleri 

uğruna zümreleşen grupların matbuatı kazanmaya ve kalem sahiplerine dayanmaya mecbur 

bulunduklarını aktarmaktadır. Ancak diğer taraftan matbuat kuvvetinin istismar edilmesi 

durumunda kamuoyunun yanlış ve karışık yollara sevk edilebileceğini aktaran Başgil’e göre, ancak 

bilgili ve namuslu ellerde matbuat, hakikatin ve doğruluğunun emin sığınağı olabilir. İşte bu açıdan 

matbuat kuvvetinin başıboş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Başgil, matbuatı düzenlenmesi 

ve dizginlenmesi gereken bir kuvvet şeklinde tanımlamaktadır. Gazeteciliği en faydalı biçimde 

tanzim etmek üzere gazeteciliği hukuki manada değil sosyal manada bir kamu müessesesi 

biçiminde ele alan Başgil, gazeteciliğin hukukun tarif ettiği şekilde bir kamu hizmeti haline 

konulması, gazetecinin de memur kabul edilmesi durumunda, ortada matbuat hürriyeti ve 

gazetecilik mesleğinin tanzimi diye bir meselesinin kalmayacağını aktarmaktadır. Ancak sosyal 

manada bir kamu işi biçiminde ele alınan matbuatı, memlekete faydalı olabilmesi için en uygun bir 

nizama bağlamak gerektiğini söyleyen Başgil’e göre, bu nizam, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 

matbuata verdiği hürriyet hudutlarını aşmayacak biçimde olmalıdır. Bu açıdan matbuatın memleket 

emrinde çalışan bir kuvvet haline koyulmasındaki tek çarenin, neşirden sonra tatbikat icrası 

usulünün uygulanmasına taraftar bulunan Başgil, bu usulün esas teşkilat kanunun tespit ve tesis 

ettiği usul olduğunu aktarmaktadır. Üstelik Başgil, bu usulün, matbuat suçlarını önleyici tedbirler 

almaya, gazetecilerden muayyen bir bilgi ve tahsil derecesi, ahlak ve iyi gidiş teminatı istemeye 

mâni olmadığını da aktarmaktadır. Kamu işleriyle muvazzaf bir memurdan ve hâkimden nasıl 

birtakım bilgi ve namusluluk teminatı isteniyorsa gazeteciden de bu teminatların istenmesini doğru 

niteleyen Başgil’e göre gazetecilik önemli bir kamu işidir (Tasvir-i Efkâr, 28 Kasım 1943: 1-3). 

Anlaşılacağı üzere, Başgil, Türk matbuatını fikri seviye bakımından memleketin diğer 

müesseselerinden geri nitelendirmemiş ve gazetenin Türkiye’de oynamaya mecbur olduğu rol 
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bakımından halka rehberlik etmesi gerektiğinden yola çıkarak, gazeteyi birinci kuvvet olarak kabul 

etmiştir.  Yine Başgil’e göre matbuat hürriyeti sağlandığı vakit, her sahada gelişme kendini 

gösterecektir.  

Gazete on üçüncü görüşmesini, Türkiye’de sağlam temelli ilk dergiyi kuran ve aynı zamanda ilk 

kazancıyla mesleğin apartmanını yapan, Sedat Simavi ile yapmıştır. Simavi, Türk matbuatının 

seviyesini yükseltmek üzere öncelikle gazeteciliğin tekniğini öğretecek bir enstitünün kurulması 

gerektiğini ve bu enstitüde bilgi toplama ve yaymadan başka baskı tekniği, sayfa bağlama hatta 

başlık puntosunu belirlemek gibi gazeteciye birçok teknik bilgiler öğretilmesini savunmaktadır. 

Teknik olarak Türk matbuatını önde gören Simavi, öz bakımdan aynı iddia da bulunmamaktadır. 

Türk matbuatını aslında geliştiren unsurun gazetecilik mesleğine bağlı idealistler olduğu 

düşüncesindedir. Aynı zamanda gazetecilere verilen yetersiz parayla iyi eleman yetiştirilmesinin 

mümkün olmadığına açıklık getiren Simavi, her açıdan gazetecinin hayat seviyesinin 

yükseltilmesini arzu etmektedir. Çünkü Simavi’ye göre, aklı geçim derdinde bulunan gazeteciden 

kuvvetli bir anket, büyük bir röportaj, önemli bir yazı beklemek abestir. 

Simavi, sadece gazetecilerin değil gazetelerdeki tüm çalışanların hayat seviyesini yükseltmek için 

sadece kâğıt ve baskı masrafları altında ezilen gazete patronlarından imdat beklemenin doğru 

olmayacağını vurgulamakta ve gazetecinin hayat seviyesini yükseltmek için bütün kaynakların 

değerlendirilmesini doğru bulmaktadır. Bu bağlamda Beyoğlu’nda boş bir vaziyette bulunan Basın 

Binasının küçük bir tadilatın ardından mükemmel bir gelir kaynağı olabileceğini iddia eden Simavi, 

daha sonra Basın Birliği’ne devredilen resmi ilanlardan elde edilen gelirlerden gazetecilerin 

faydalandırılabileceğini belirtmektedir. Kısacası rasyonel biçimde çalışıldığı takdirde bu tarz gelir 

kaynakları ile gazetecilerin hayat seviyesinin yükseltilebileceğine değinen Simavi, Basın 

Birliği’nin bu bağlamda ölen üyelerine çelenk göndermekten ziyade, kendi geliriyle gazetecileri 

sigorta etmesini, birliğe kaydolan her üyenin otomatik biçimde sigorta etmesini mümkün 

bulmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 29 Kasım 1943: 1-3). 

Gazete on dördüncü görüşmesini, belli başlı gazetelerin istihbarat şefliklerinde bulunan Fuat Duyar 

ve Sait Kesler ile gerçekleştirmiştir. Duyar, İstanbul matbuatının, daha fazla satış yapmasından yola 

çıkarak diğer memleket gazetelerinin içerik itibariyle memleket meselelerine, uluslararası ilmi ve 

fenni mevzulara daha fazla yer vermesini aktarmaktadır. Ayrıca Duyar’a göre, kuvvetli karakter 

sahibi eller tarafından idare edilen gazeteler memlekete faydalı olacaktır. Basın Birliği ile ilgili 

olarak da Duyar, hükümetin basını sıkı düzen altına almak istemesi üzerine böyle bir teşkilatın 

kurulduğunu düşünmektedir. Ancak Duyar, her çeşit gazete çıkaranlarla bu gazetelerde ki 

yazarların birlik azası addedilerek, üye sayısının çok geniş tutulmasından dolayı Basın Birliği’nin 

asıl hayatını bu işe adamış olanların hayati ve zaruri haklarını düşünmek ve buna göre kararlar 

almak imkânını elde edemediğini de aktarmaktadır. Bu açıdan hem bir emekli hem de bir 

yardımlaşma sandığı oluşturamayan Basın Birliği’nin aradan yıllar geçmesine rağmen bir 

nizamnamesi dahi bulunmadığına dikkat çeken Duyar, birliğin, her şeyden önce gazeteciyi gerek 

meslek gerek insanlık bakımından düşünecek biçimde geliştirilmesini arzu etmektedir. Çünkü 

Duyar’a göre hayatını gazetecilik mesleğine adayan gazeteciler yardımcı bir iş sağlamak 

mecburiyetinde kaldıkları için, gazetecilik mesleğine girenlerin hem manen hem de maddeten 

mesleğe bağlayacak tedbirlerin alınması zorunludur. Duyar sıraladığı eksikliklerin 

tamamlanmasıyla ancak gazetecilerin ileri memleketler seviyesine çıkabileceklerini ve bu sayede 

iyi yazarlar yetişebileceği inancındadır.  

Türk matbuatının durumu hakkında görüşlerini açıklayan Kesler’e göre, Türk matbuatı millet ve 

memleketin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak şekilde yayın yapmaktadır. Bu nedenle Kesler, 
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Türk matbuatının ileri memleket seviyesinden aşağı kalan tarafını sadece maddi açıdan ele 

almaktadır. Kesler, matbuat satışını ileri memleketler seviyesine çıkarmak amacıyla, her çeşit 

okuyucuya hitap eden, nakliyat ve sevkiyat işini çağdaş bir biçimde düzenleyen ve yurdun her 

tarafına günü gününe gazete yetiştiren bir sistemin yerleşmesini mümkün görmektedir. Kesler’e 

göre, Türk basın hayatını ileri memleketler seviyesine çıkarmak için matbuatın her kademesinde 

çalışanların yaşayış şartlarını ileri memleketlerdeki meslektaşlarının seviyesine çıkarmak 

gereklidir. Buradan hareketle Türk matbuatının İngiltere’yi ve Amerika’yı örnek almak yerine yanı 

başındaki Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’ya bakmasını yeterli bulan Kesler, Türkiye’deki 

gazetecilerin yaşama kabiliyetinin Balkan komşularındaki meslektaşlar seviyesine bile 

çıkaramadığını üzülerek aktarmaktadır. Türk basın hayatının yükselmesini, matbuat çalışanlarının 

yaşayış şartlarının yükseltilmesiyle mümkün değerlendiren Kesler, bu açıdan Basın Birliği’ni hem 

Türk matbuatının vasıfları hem de Türk matbuatı mensuplarının hayat şartları bakımından ileri 

memleketler seviyesine çıkarmak için kurulmuş ve kanunlaştırılmış bir müessese şeklinde 

yorumlamaktadır. Fakat Basın Birliği teşkilatının ismen varken, matbuat ve matbuat çalışanlarının 

seviyesini yükseltmeye yönelik maddeleri beş seneden beri yerine getirmek imkânı bulmadığını da 

belirten Kesler, işlerlik kazandığı vakit, Basın Birliği’nin Türk gazeteciliği için faydalı bir kurum 

olabileceğini öne çıkarmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 30 Kasım 1943: 1-2). 

Gazete on beşinci görüşmesini, şöhretini ve hayatını kaleminin kuvveti ile kazanmış, piyasada 

“aranan yazarlardan” biri olarak nitelediği Vâlâ Nurettin ile gerçekleştirmiştir. Basın Birliği 

üyelerinin sorumluluklarını yerine getirirken, gazetecilerin istedikleri ve hakkı olanları cemiyetten 

alamadıklarını belirten Vâ-Nu, dünyanın her medeni memleketlerinde var olan ve serbest 

meslekleri düzenleyen toplumsal teşkilatların uyguladıkları sistemin pek tabi Türkiye’de de 

uygulanabileceğini söylemektedir. Üstelik bu usulün hazır elbise almak kadar kolay olduğuna 

açıklık getiren Vâ-Nu’ya göre yeni bir şey icat edilecek değildir: “Bilinenin, malum olanın tatbiki 

her şeyi halletmeye kâfidir” diyen Vâ-Nu sosyal teşkilat kurulduğu ve gazetecilerin ihtiyaç duyduğu 

eksikliklerin giderildiği zaman gazeteciliğin meslek haline gelebileceğini söylemektedir. Yine Vâ-

Nu’ya göre Türkiye’de halledilmesi gereken dava yalnız gazeteciliğin nizam altında alınması 

meselesi değildir çünkü memlekette genel bir teşkilatsızlık vardır. Bu noktadan hareket eden Vâ-

Nu da gazeteciliğin istenildiği şekilde bir düzen ve emniyet altında olmayışını, sosyal 

teşkilatsızlığın mesleğe aksi biçiminde açıklamaktadır. Vâ-Nu aslında sadece gazeteciliğin değil 

diğer serbest meslek teşekküllerin de bir takım cemiyetler, birlikler şeklinde hiçbir zaman sosyal 

bir teşkilat manzarası göstermediğine vurgu yapmıştır. “Biz cemiyetin istediği uslu, akıllı, rabıtalı, 

sarı kartlı ve Basın Birliği’ne düzenli ücret verir üyeler halindeyiz.” şeklinde Türkiye’deki 

gazetecilerin durumunu özetleyen Vâ-Nu, yakın zamanda gazetecileri dinleyen Başbakanın 

vaatlerini yerine getirmesini beklemektedir (Tasvir-i Efkâr, 1 Aralık, 1943: 1-2). 

Anlaşılacağı üzere Vâ-Nu gazeteciliğin bir meslek olarak yükselmesi için kuramlardan eyleme 

geçilmesini desteklemekte ve dünyanın her tarafında uygulanan hususların Türkiye’de de 

uygulanabilirliğinin sadece kanunların değiştirilmesine dayandırmıştır.  

Gazete, on altıncı görüşmesini, gazeteciliğin en yorucu, yıpratıcı ve nankör tarafı olarak 

nitelendirdiği muhabirliği meslek edinen Akşam gazetesinden Cemaleddin Bildik ve Cumhuriyet 

gazetesinden Hayri Alp ile gerçekleştirmiştir. Bildik, yaptığı işi kamu hizmeti şeklinde tanımlayan 

Türk gazetecilerine ilk iş olarak, ileri memleketlerin kendi gazetecilerine sağladığı kolaylıkların ve 

yardımların temin edilmesini gerekli görmektedir. Bunların gerçekleşmesi durumunda ancak Türk 

gazetelerinin ve gazetecilerinin ileri memleketler seviyesine ulaşacaklarına emin olan Bildik, 

meslek kazancı dışında, Türk gazetecisinin memlekete faydalı bulunmak aşkını aslında onları bu 

mesleğe sıkı sıkıya bağlayan ana kuvvet biçiminde tanımlamaktadır. Gazeteciliğin ıslahında Bildik 
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ikinci iş olarak, başlıca şehirlerde özel muhabirler ve fotoğrafçılar bulundurmak suretiyle, 

gazetecilerin “havadis şirketi” halinde çalıştırılması mecburiyetinden kurtarılmasını talep 

etmektedir. Bildik, söylediği bu ikinci şeyin ancak gazete sahiplerinin ellerindeki kesenin ağızlarını 

genişçe açmalarıyla mümkün olacağını öne çıkarmaktadır. Ayrıca gazete sahiplerinin gazetecilere 

kendilerini geçindirecek boyutta maaş vermesiyle, gazetesine çok daha faydalı olacağına inanan 

Bildik, bu uygulama sayesinde gazetecinin gazetecilik aşkının köreltilemeyeceğini belirtmektedir 

(Tasvir-i Efkâr, 2 Aralık 1943: 1-2). 

Bir diğer muhabir Alp, Türk matbuatının en önemli sorunu olarak, her şeyin başında maddi kuvveti 

elinde tutan sermayedar ile manevi kudret sahibi kalem erbabının gaye bakımından birleşememiş 

bulunmalarını görmektedir. Çünkü Alp’a göre sermayedarlar, batırdığı paranın piyasa şartlarına 

göre fazla kâr getirmesini düşünürken, aslında gazeteciliği bir ticaret kisvesine bürümüş 

durumdadır. Hatta bu nedenden ötürü birçok gazetenin teknik bakımdan hayli ilerlediğini ancak 

bunun yeterli olmadığını aktaran Alp, gazetecilikte aslında fikir unsurunun son derece önemli 

olduğunu ve bunun da para ile memlekete asla ithal edilemeyeceğini öne çıkarmaktadır. İşte bu 

nedenlerden dolayı Alp, matbuatın gelişmesi için bu iki kuvvetten birinin diğerine tercih 

edilmesinin gerekli olduğuna dair bir iddiada bulunmadığını söylerken, aslında bu iki kuvvet 

arasında bir gaye birliğinin temin edilmesini doğru bulmaktadır. Basın Birliği hakkında 

düşüncülerini açıklayan Alp, şöyle demektedir: “İtiraf edeyim ki, sadece aidat toplayan Basın 

Birliği’nin gayesini anlamak çok güçtür! Bize, Beyoğlu’ndaki çoğumuzun bilmediği bir binadan 

bakan bu teşekkül ne yapar, kime ne yardımda bulunur bilmem? Kongrelerde verilen parlak kararlar 

yaptırımsızlık yüzünden ortadan kaybolup gitmektedir. Hal böyle iken matbuatı nasıl cazip bir 

meslek olarak almalı ve ondan parlak istikbal beklemeli?” 

Yukarıda eleştirdiği Basın Birliği’ne ait nizamnamenin bir an önce çıkarılmasını ve ihtiyaçlara 

uyacak biçimde bazı kanunların değiştirilmesini isteyen Alp, ancak bu şekilde Türk matbuatının 

gelişebileceğini aktarmaktadır (Tasvir-i Efkâr, 2 Aralık 1943: 1-2). 

Fark edileceği üzere ankete katılanların pek çoğu, gazeteciliğin aydın gençlik için bir meslek 

olamadığını bu bağlamda, mesleğe rağbeti artırmak için gazeteciyi maddi anlamda öncelikle iyi 

duruma getirmek ve sonra da gazetecinin gelecek endişesini yok etmek için emekli sandığı gibi 

sosyal sigortalar kurulmasının lüzumundan bahsetmişlerdir. Yine çoğunluk, Türk matbuatını teknik 

bakımdan yüksek nitelemekte ve bu maddi cepheyi yükselten gazete sahiplerinin manevi cepheyi 

de yükseltmeleri gerektiğini öne çıkarmıştır. Gazetecilik okulunun açılmasıyla gazeteciyi ve 

mesleğe girmek isteyenlerin yetiştirilebileceğini aktaran çoğunluk, bu fikri desteklemiştir. 

SONUÇ 

Tasvir-i Efkâr gazetesinin 1943 yılında Türkiye’deki gazeteciliğin röntgenini çeken sektör 

temsilcileriyle gerçekleştirdiği yazı dizisinde katılımcıların sektördeki rolleriyle irtibatlı muhtelif 

değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Söz konusu değerlendirmelerde müşterek noktalar 

olduğu gibi deneyim ve bakış açısı değişikliğinden kaynaklı alternatif hususlara da değinildiği fark 

edilmektedir. Bu bağlamda anketlerde değinilen temaların sıklığı bakımından bir değerlendirme 

yapılacak olduğunda öncelikle gazetecilikle ilgili bir eğitim müessesine ihtiyaç duyulduğunun 

dillendirildiğini göze çarpmaktadır. Gazetecilikte niteliğinin artabilmesi için kurulacak eğitim 

kurumlarından eğitimlerini tamamlayacak gençlerin sektörde faaliyette bulunması gerektiği 

düşüncesi yoğun frekansta işlenmektedir. 
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Anketlerde hemen dikkat çeken bir diğer tema da sektörde çalışanların yaşam standartlarının 

iyileştirilmesiyle ilgili taleplerdir. Sektör çalışanlarının geçinememe konusundaki serzenişlerinin 

üst seviyede seyrettiği belirmektedir. Mesleki dayanışma konusunda yetersizlik vurgulanmaktadır. 

Hatta bu konuda basın birliğine görevler yüklenmekte ve şimdiye kadar bu kapsamda 

yap(a)madıkları menfi eleştirilere tabi tutulmaktadır. İktisadi anlamda gazeteciliğin durumunun 

iyileştirilmesinde özellikle devletin müdahil olması arzulanmakta ve çözüm genelde ondan gelecek 

yardım ve teşviklerle aranmaktadır. Diğer yandan gazetelerin gelirlerinin artırılması için gazetenin 

ücra köşelere ulaşması gerektiği düşünüldüğünden dağıtım kanallarının güçlendirilmesi gerektiği 

üstünde durulmakta yine bu konuda da devletin inisiyatif alması ve kurumları bilhassa da posta 

teşkilatını harekete geçirmesi beklenmektedir. 

Anketlerde belirginleşen bir diğer konuda muhabir ağının yetersizliğidir. Özellikle dış ilişkiler 

kapsamında yeterli muhabirlere sahip olunmaması neticesi dış ajanslara bağlılığın yüksek düzeyde 

seyretmesi eleştirilmektedir. Bu konuda da dışarıya temsilciler gönderilmesi gerektiği 

kaydedilmekle birlikte masrafları göz önünde tutularak yine devlet mekanizmasından konuya 

müdahil olması beklenmektedir. 

Bu dönem içerisinde dillendirilen bir diğer konuda gazeteciliğin ticarileşmesi hususudur. Bu 

hususta bir kaygının varlığından bahsedilebilir. Gazete sahiplerinin gazeteyi ticari bir müessese 

olarak telakki etmesiyle kamu yararını gözeten gazeteciliğin yapılamayacağı düşünülebilmektedir.  
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TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖSTERİMİ:  

“SEN ANLAT KARADENİZ” ÖRNEĞİ 
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Özet 

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Özellikle kitle iletişim 

araçlarından biri olan televizyonun, diziler aracılığıyla bireyleri ve kitleleri değiştirme, etkileme ve 

biçimlendirme konusundaki gücü yadsınamaz bir gerçekliğe dönüşmüştür. Dizilerin bu etkileme gücü, 

içeriğinin tartışılmasına neden olmaktadır. Çünkü dizilerin olumlu içeriklerinden ziyade olumsuz içerikleriyle 

toplumu etkilediği ve şekillendirdiği görülmektedir. Tartışılan içeriklerden biri de kadına yönelik şiddetin 

gösterimi konusudur. Kadına yönelik şiddet olgusu, toplum bazında önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu 

sorunun, dizilerle birlikte artması ve pekiştirilmesi, kadına yönelik şiddetin normalleştirilmesine neden 

olmaktadır. Kadına yönelik şiddet, televizyon dizlerinde sadece fiziksel olarak değil; psikolojik, sözel, cinsel 

vb. gibi şekillerde de uygulanmaktadır. Bu çalışmada da “Sen Anlat Karadeniz” dizisi örneğinden, kadına 

yönelik şiddetin gösterim biçimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Şiddet Biçimleri, Kadına Yönelik Şiddet, TV Dizileri. 

 

REPRESENTATION OF VIOLONCE AGAINST WOMEN IN TELEVISION SERIES: “YOU 

TELL ME, BLACK SEA” EXAMPLE 

Abstract 

The effect of mass media on society increases every passing day. This is most evident on television, which is 

one of the most effective mass media, through series that affect the society and individuals. Today, series on 

televisions have an undeniable strength on influencing and shaping it. Therefore, the content of television 

series should be considered and discussed for their strong effect. This is due to the series’ negative affect on 

the society rather than on the positive affects. These negative affects rise due to some of the censored but bad 

content. Of these contents, one with strong negative ideas is the display of violence against women. Events 

of violence against women should become a serious issue on society basis. This issue which has became 

serious, is due to the bolt and consodilate repeat of violence which has brought it to a normal condition. 

Violence against women in series is not only applied physically but also psychologically, verbally, sexually, 

and etc. In this study, considering Sen Anlat Karadeniz’s series as an example, violence against women has 

been analyzed through content analysis method. 

Keywords: Violonce, Forms of Violonce, Violonce Against Women, TV Series. 
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Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon, görselliği, yaygın oluşu ve aynı zamanda birden 

fazla kişiyi etki altına alma özellikleriyle toplum üzerinde önemli bir işleve sahiptir. Günümüzde 

yeni medya ve ürünlerinin çok etkili ve her geçen gün etkisini arttıran bir olgu olsa da televizyon 

insanlar için hala çok önemli, çok sıcak, çok yakın ve gündelik hayatın merkezindeki yerini 

korumaktadır (Türkoğlu, 2014). Bu özellikler ile televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak sahip 

olduğu vasıfların bir arada bulunması dizi filmlerin izlenme oranının fazla olmasına, toplumda 

kolayca kabul görmesine ve etkisinin artmasına zemin oluşturmaktadır (Kırtepe, 2015). Televizyon 

dizilerinin bir hayli rağbet görmesi, toplum ve bireyler üzerinde etkili ve dönüştürücü bir yapıya 

sahip olması içeriklerinin de tartışılmasına neden olmaktadır. 

 Dizi içeriklerinde tartışılan en önemli konuların başında kadına yönelik şiddetin gösterimi yer 

almaktadır. Kadına yönelik şiddetin temel kaynağını toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplum 

yapısından kaynaklanan kadın ve erkek arasındaki asimetrik güç ilişkisi oluşturmaktadır (Bükecik 

& Özkan, 2018). Fakat televizyon dizilerinde kadına yönelik şiddetin kaynağı daha da çoğaltılmış 

ve çeşitlendirilmiştir. Bu durum dizilerde örtük bir şekilde iletilmektedir. Televizyondan mesajı 

örtük bir şekilde alan izleyici de bir etkilenme ve uyarlama davranışı gerçekleşmektedir. Dizilerdeki 

rol model karakterlerin kadına şiddet uygulaması normal, hatta olumlu bir davranış gibi 

gösterilmekte bu da izleyicide kadına yönelik şiddet uygulanmasının sanki bir gerekli davranış gibi 

algılanmasına yol açmaktadır. 

 Televizyon dizilerinde kadına yönelik şiddetin gösterimi de birden fazla şekilde gösterilmektedir. 

Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel anlamda değil sözel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve sosyal 

anlamlarda da gerçekleşmektedir. Bu yönüyle kadına yönelik şiddetin gösterimi dizilerde önemli 

bir inceleme konusu halini almıştır. Bu çalışmada da “Sen Anlat Karadeniz” dizisi örneğinden, 

kadına yönelik şiddetin gösterim biçimleri içerik analiz yöntemiyle ele alınmış ve incelenmiştir. 

Şiddet Olgusu 

Canlıların var olması ile birlikte şiddette sürekli var olmuştur. Sadece insanlar üzerinde gerçekleşen 

bir durum değil, hayvanlar arasında da “avlanma” biçimi olarak şiddeti tanımlayabiliriz. Şiddet 

toplumun her alanında, her kesiminde uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilmektedir. Bu 

yönüyle şiddet toplum içinde önemli bir sorun haline gelmiş, birçok araştırmanın konusu olmuştur. 

Şiddeti en çok yaşayan gruplar: çocuklar, kadınlar ve yaşlılardır (Polat, 2016). Bu yönüyle 

bakıldığında şiddetin daha çok kendini savunma gücü düşük gruplara karşı uygulandığı 

görülmektedir. Savunma gücünden kasıt, herhangi bir şiddetsel saldırıya maruz kaldığında bu 

saldırıya aynı şekilde tepki verememe durumudur. Araştırmaların amacı da herhangi bir savunma 

gücü oluşturmak değil, şiddetin nedenini belirleme ve şiddete neden olan durumları ortadan 

kaldırmadır. Toplumun geneline yayılmış olan şiddet kavramını tek bir şekilde tanımlamak 

mümkün değildir. Şiddet zamana ve topluma göre değişen küresel düzeyde bir olgudur (Akkaş & 

Uyanık, 2016). Araçların, gereçlerin, ihtiyaçların ve yaşamın değişmesi ile birlikte şiddet 

kavramının tanımı da değişmiş ve çoğalmıştır. 

Türkçede kullanıldığı şekli ile şiddet, etimolojik yönden Arapça bir kelimedir ve sertlik, sıkılık, 

kaba kuvvet vb. anlamlara gelmektedir (Ulu, 2016) 

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre şiddet, “karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, kaba güç, 

duygu veya davranışta aşırılık” anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu).  

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “bireyin kendine, başkasına, belirli topluluk veya gruba yönelik 

yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluk ile sonuçlanabilen tehdit 

ya da fiziksel zor kullanma” olarak tanımlamıştır (Karabulutlu, 2015). 
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Kocadaş’a (2016) göre şiddet; bireyin, bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına 

ve sakat kalmasına sebep olan bireysel ve toplu hareketlerin tamamıdır. 

Tanımlardan da görüldüğü gibi şiddeti genel olarak, karşı tarafı hem fiziksel hem de psikolojik 

yönden olumsuz etkileyecek her türlü davranışlar bütünü diye tasnif etmek mümkündür. Şiddet 

kapitalizmin getirmiş olduğu tüketim kültürünün, rekabetçi bir yapıya dönüşmesiyle daha da artar 

hale gelmiştir. İnsanların ihtiyacından çok daha fazlasını satın alarak tüketmesi, doğal kaynakların 

hızla yok edilmesi, somut nesnelerin, yanında soyut hayallerin, imajların ve hazların da tüketimin 

temel bir unsuru haline gelmesi bir sosyal problem konusu olarak ön plana çıkmıştır (Karaboğa, 

2018). Bu problemlerden biri olarak ortaya çıkan rekabet ve hırs kültürü insanları doğasına aykırı 

olarak vahşileştirmiş, şiddete daha elverişli hale getirmiştir. 

Toplum içinde şiddet daha çocukluk dönemi ile birlikte başlamaktadır. Çocuklar ebeveynler 

tarafından kaba kuvvet uygulanarak büyütülmektedir. Anne babayı örnek alan çocuk hem 

çevresinde hem de okulda akranları ve diğer kişilere karşı aynı şiddeti uygulamaya çalışmaktadır. 

Çocuklar tarafından oynanan bilgisayar ve telefon oyunları ile izledikleri çizgi filmlerde de şiddet 

unsuru bir hayli artış göstermektedir. Böylelikle çocuk ve şiddet birbirinden ayrılmaz bir bütün 

olarak büyümektedir.  

Şiddetin ortaya çıktığı en önemli mecralardan biri medyadır. Televizyon dizileri, gazete haberleri, 

sosyal medya paylaşımları çoğunlukla şiddet içeriğinden oluşmaktadır. Medyanın kitleleri aynı 

anda etkileme gücü şiddetin kitleler arasında hızlıca yayılmasına neden olmakta ve şiddeti 

önlemeye çalışma adına yapılan uğraşları zorlaştırmaktadır. Bu yüzden şiddet günümüzde adeta 

kimliğimizin bir parçası olmuştur (Balcıoğlu, 2001).  

Şiddet Çeşitleri  

 Fiziksel Şiddet: Şiddet çeşitleri arasında en çok karşılaşılan şiddet biçimi fiziksel şiddettir. Fiziksel 

şiddet; vurmak, kırmak, incitmek, hırpalamak, açlığa mahrum bırakmak, işkence etmek gibi canlı 

bedenine zarar verebilecek her türlü davranışa denebilir. Fiziksel güç kullanarak karşısındakini 

hırpalamak, dövmek eylemleriyle başlayan fiziksel şiddet ölümle sonuçlanan olaylara da neden 

olabilir (Polat, 2016). 

 Ekonomik Şiddet: Ekonomik şiddet; bireyin karşısındaki kişiyi para, mal, mülk kısacası maddi 

anlamda mahrum bırakması ya da bunları kullanarak kişiyi baskı altına alması anlamına 

gelmektedir. Ekonomik şiddet daha çok kadınlar ve çocuklar üzerine uygulanmaktadır. Kadınların 

eşleri tarafından maddi anlamda ihtiyaçlarının karşılanmaması ve erkeklere oranla daha az iş 

imkânına sahip olması ile çalıştığına oranla daha düşük ücret alması, kadınlara uygulanan ekonomik 

şiddetin başlıca olanlarıdır. Çocuklar ise on sekiz yaşına girmeden aileleri tarafından zorla 

çalıştırılmaktadır. Bu durum çocukların hem eğitimlerini düzenli bir şekilde almalarını aksatmakta 

hem de psikolojik ve fiziksel yönden olumsuz etkilemektedir. 

 Psikolojik Şiddet: Psikolojik şiddet; duyguların ve duygusal ihtiyaçların, şiddet tanımında sayılan 

amaçlarla, karşı tarafa baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım 

ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır (Köse & Beşer, 2007). Psikolojik şiddet genellikle sözlü bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Küfür, hakaret, lakap takma, bağırma, korkutma psikolojik şiddete 

neden olan davranışların başında gelmektedir. Bu davranışlar kişinin ruhsal ve psikolojik yönden 

olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmakta, ciddi durumlarda ise hastalıklara yol açtığı da 

görülmektedir. 

 Cinsel Şiddet: Cinsel şiddet, herhangi bir canlının rızası olmadığı halde cinsel saldırıya uğraması 

olayına denmektedir. İnsana, hayvana istismar ve tecavüz, cinsel organları zedeleme ve saldırı, 
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cinsel içerikli küfür ve hakaret etme, mektup, mesaj ya da metin okutmak, evlilik içi veya evlilik 

dışı tecavüz, cinsel içerikli video ve görüntü izletmek gibi geniş bir yelpazeye sahip olan cinsel 

şiddet, gündemde olan ve sonuçları yüksek toplumsal ve bireysel sarsıntılara yol açan bir dizi şiddet 

öğesidir (Güncel Psikoloji, 2018).    

TV Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddetin İçeriği 

Televizyon kitle iletişim araçları arasında önemli bir işleve sahiptir. Hem görsel hem de işitsel 

olması televizyonun önemli avantajlarından ikisidir. Bu yönüyle televizyon, insanları ikna etme ve 

etkileme gücüne sahip bir araçtır. Diziler, haberler, programlar, reklamlar, filmler insanların 

duygularını, davranışlarını ve tutumlarını çabucak etki altına almakta yeri geldiğinde de 

değiştirebilme gücüne sahip olmaktadır. Gerçeklik dışı, gerçeğe uzak ya da kurgulanmış gerçekliğin 

sunulduğu televizyon içerikleri doğal olarak gerçek yaşamı dolaylı olarak etkilemekte ve 

dönüştürmektedir (Zorlu, 2016). Bu da toplumun televizyon karşısında bir güçsüzlük hissine 

kapılmasına; televizyonun tıpkı bir besin maddesi gibi bireyin var olmasında gerekli olan bir 

araçmış gibi önem arz etmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda televizyon, ekonomik ve siyasal 

baskılar sonucu bireyleri düşünmekten, tepki göstermekten, hatırlamaktan ve var olanın ötesine 

geçip tasavvur etmekten alıkoyan, onları kitle kültürü ürünlerinin pasif tüketicileri haline getiren, 

algıyı fragmanlaştıran, gerçekliği resmi ideolojinin hizmetinde yeniden kurgulayan, farklılıkları 

yok edip toplumu türdeşleştiren bir araca dönüşmüş, söz konusu potansiyellerini gerçekleştiremez 

hale gelmiştir (Bedir, 2013). 

1980’li yıllardan itibaren devletin sübvansiyonu kestiği medya yapısında çeşitli değişimler 

meydana gelmiştir. Bu değişim televizyon içeriklerine de yansımıştır. Televizyon yayınları 1980’li 

yıllara kadar genel olarak kamu yararı ilkesini güderken, bu tarihten itibaren kâr ilkesini temel yayın 

politikası olarak belirlemiştir. Yeni yayın politikası yeni içeriklerin oluşmasına da neden olmuştur. 

Bu içerikler genel olarak magazin, eğlence ve şiddet unsuru olarak kendini göstermektedir. Kamu 

yararından kopan yayınlar kendini bu üç ana tema üzerinde şekillendirmiştir. Televizyon içerik 

tüketicileri de her gün bu yayınların bombardımanına maruz kalarak etkilenmektedir. Haberler, 

reklamlar, diziler, filmler, oyunlar, programlar genel olarak temalarını bu üç unsur etrafında 

kurgulamıştır. 

Bu unsurlardan en önemlisi “şiddet içerikleri” diyebiliriz. Hayatımızın hemen hemen her anında 

karşılaştığımız şiddeti, televizyon içeriklerinde de (haberler, diziler, programlar, filmler ve 

reklamlar) sık sık görmekteyiz. Televizyon ve kitle etkileşimini düşündüğümüzde, ekranlarda 

gösterilen şiddetin bireyi olumsuz yönden etkilediğini görmek mümkün. Örneğin, Fransa’da iki 

sevgili, 16 yaşındaki bir genci 40 bıçak darbesiyle öldürmüştür. 18 yaşındaki genç kızla, 17 

yaşındaki sevgilisi yakalandıktan sonra polisteki ilk ifadelerinde cinayeti Olivier Stone’un “Katil 

Doğanlar” (Natural Born Killers) filminden etkilenerek işlediklerini itiraf etmişlerdir (Sim, 1996). 

Bu yönüyle medya içeriklerinin bireyi gerçek hayatta çok ciddi manada yönlendirip, karar verme 

sürecinde ne denli etkilediği görülmektedir.  

Televizyon yayınlarında şiddetin en çok gösterildiği mecra dizilerdir. Dizilerde ise şiddet, daha çok 

kadınlar üzerinden gerçekleştirilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında 

şiddetin daha çok kadınlar üzerinden sunulması, kadınlara yapılan şiddeti bir nevi 

normalleştirmekte ve duyarsızlaştırmaktadır. 

Dizilerde kadına yönelik uygulanan şiddet genel olarak fiziksel şekilde gerçekleşmektedir. Kadınlar 

güçsüz, kendini savunamayan ve birileri tarafından korunması gereken bireyler olarak 

gösterilmektedir. Dizilerde kadınlar yanlış bir şey yaptıklarında da genellikle fiziksel şiddetle 

cezalandırılırlar. Fiziksel şiddet unsuru olarak da daha çok dayak ve tokat unsuru kullanılır. 
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Bir diğer şiddet türü ise sözlü şiddettir. Sözlü şiddetin de dizilerde kadınlar üzerinde sıkça 

kullanıldığı görülmektedir. Daha çok hakaret, küfür, laf atma ve bağırma şeklinde kendini gösteren 

sözlü şiddet kadını küçük düşürmek, aşağılamak, incitmek için kullanılır. Kadınlar ise sözlü şiddete 

uğradıklarında genellikle suskun kalmakta, tepki verdiklerinde ise fiziksel şiddete maruz 

kalmaktadırlar. Ekonomik şiddet de kadınların maruz kaldıkları bir diğer şiddet türüdür. Kadınların 

çalışmaktan alıkonulması, kadının erkekten daha az kazanması gerektiği fikri, kadınların zorla 

çalıştırılması ve eşleri ya da aileleri tarafından maddi anlamda mahrum bırakılması dizilerde kadına 

yönelik gerçekleştirilen ekonomik şiddetin başlıca olanlarıdır. Ayrıca dizilerde iki tip kadın profili 

hep karşımıza çıkmaktadır; birincisi, ev hanımı olup, çocuklarına bakan namuslu kadın profili, 

ikincisi, ev dışında çalışan, genellikle çalıştığı kurumda erkekleri baştan çıkaran aldatan kadın 

profili. Oluşturulan bu iki profil kadınlar için şu mesajı vermektedir; namuslu kadının yeri evde 

kocasısın dizinin dibidir, çalışan kadının ise her zaman aldatabilme gibi bir potansiyeli vardır. 

Çalışma ortamı ve sosyal statüsüne göre oluşturulan bu iki kadın profili hem ekonomik hem de 

sosyal şiddetin bir göstergesidir.  

 Şiddetin bir diğer türü de cinsel olarak adlandırılan ve kadına laf atmaktan tecavüz etmeye dek 

uzanan, kadın bedeninin istismar edilmesini de içine alan şiddet türüdür (Ünlü, Bayram, Uluyağcı, 

& Bayçu, 2009). Hem cinsel şiddeti barındıran dizi sayılarının artması hem de dizi içeriklerinde 

cinsel şiddet sahnelerinin çoğalması kadına yönelik gerçekleştirilen cinsel şiddeti, toplum ve 

izleyici karşısında normalleştirmekte ve alıştırmaktadır. Kadın fiziği ve güzelliğinin sürekli ön 

plana çıkarılması, kadının cinsel bir obje olarak gösterilmesi, cinsel şiddetin bir diğer gösterilme 

şeklidir. Bu yönüyle kadın bir cinsel meta halini almakta diğer yapısal ve fiziksel özellikleri göz 

ardı edilmektedir.    

Televizyon karşısında saatlerce vakit geçirip, içerikleri bilinçsizce bir şekilde tüketen birey ya da 

kitleler izlediği, gördüğü bu sahnelere bir süreden sonra alışmakta ve gerçek hayatta bu tür olaylarla 

karşılaştığında, alışma duygusuyla birlikte tepkisiz kalabilmektedir. İzler kitle, gördüğü içeriği 

sanki gerçekte de öyle yaşanıyormuş gibi kabullenmektedir. Örneğin kadın, dizide bir şiddete 

maruz kaldığında, şiddet çoğu zaman bir nedenselliğe bağlanarak yapılıyormuş gibi 

gösterilmektedir. Bu da şiddeti meşrulaştırmanın yollarından biridir. Birey ya da kitlede gerçek 

hayatta gördüğü kadına şiddet eylemlerinde sürekli bir neden aramaya başlayıp şiddet olayını 

gerekçelendirip meşru bir şeymiş gibi görmeye başlamaktadır.       

 1- ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu başlık altında araştırmanın amacı, yöntemi, evreni ve örneklemi yer almaktadır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de televizyon dizilerinde kadına yönelik şiddetin gösterim biçimini 

saptamaya yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda ATV kanalında yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” 

dizisi ele alınmış ve incelenmiştir. 

1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Kadına yönelik şiddetin gösterim biçiminin ele alındığı bu çalışma da içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 

incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Sert, Kurtoğlu, Akıncı, & Seferoğlu, 2012). 

1.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de ulusal kanallarda yayın yapan diziler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin 24 Ocak 2018 ile 28 Mart 2018 

tarihleri arasında yayınlanan ilk 10 bölümü oluşturmaktadır.   

 2- BULGULAR 
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Tablo 1: Şiddet Türleri 

   Fiziksel Şiddet    Sözel Şiddet    Cinsel Şiddet         Psikolojik Şiddet                     Diğer 

1. Bölüm          4                                8          2                   6          1 

2. Bölüm          5                     6          2          4          - 

3. Bölüm          3          5          -          6          - 

4. Bölüm          5          8          1          3          1 

5. Bölüm          5          4          3          5          - 

6. Bölüm          2          5          -          5          -     

7. Bölüm          2          7          2          7          - 

8. Bölüm          2          7          -          4          1 

9. Bölüm           3          4          -          5          2 

10. Bölüm          3          5          1          8          1 

Toplam          34          59          11          53          6 

 

Tablo 1 incelendiğinde ilk on bölümde sözel şiddetin diğer şiddet türlerine göre daha çok 

uygulandığı görülmektedir. Sözel şiddet daha çok bağırma, kızma, küfür etme, laf atma şeklinde 

gerçekleşmektedir. Psikolojik şiddet, sözel şiddetten sonra en çok uygulanan ikinci şiddet türü 

olmuştur. Psikolojik şiddet daha çok işkence, silah çekme, imalı söz ile hareketler ve korkutma 

şeklinde gösterilmektedir. Fiziksel şiddette en çok uygulanan üçüncü şiddet türü olmuştur. Tokat 

atmak, saçını çekmek, yumruk atmak, kolunu sıkmak fiziksel şiddetin en çok uygulandığı 

biçimlerdir. Cinsel şiddet ise, taciz, tecavüz, zorla sahip olma şeklinde uygulanmıştır. Diğer şiddet 

türleri ise ekonomik ve sosyal şiddet türlerini kapsamaktadır. Kadının tek başına hayatını idame 

ettirmesinin sakıncalı görüldüğü, kadının çalışmasına izin verilmediği gibi konular diğer şiddet 

türlerinin başlıca sebepleri olmaktadır. 

      

Tablo 2: Şiddetin Uygulandığı Yer 

       Ev Cadde, Sokak Bahçe    İş Yeri Diğer 

1. Bölüm          3                                    2          1                   -          4          

2. Bölüm          3                    1              2                   -          - 

3. Bölüm          3          2          -          -          1 

4. Bölüm          2          3          1          1           - 

5. Bölüm          3          1          -          1          4  

6. Bölüm          2          1          -          -          2    

7. Bölüm          3          1          1          -          - 

8. Bölüm          2          2          -          -          1 

9. Bölüm           2          1          1          1          - 

10. Bölüm          3          1          1          1          1 

Toplam         26          15          7          4          13 

Tablo 2 incelendiğinde şiddetin en çok ev ortamında gerçekleştiği görülmektedir. Kadının ev 

ortamında savunmasız ve çaresiz oluşu şiddetin en çok ev ortamında ve en yakınları tarafından 

gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Ev içindeki şiddet ile diğer mekânlarda uygulanan şiddet 

arasında bu kadar fark olmasının bir nedeni de dizilerin konuları ve sahnelerin mekânları açısından 

da değerlendirilebilir. Cadde ve sokaklarda uygulanan şiddete toplumdaki insanlar tarafından 

tepkisiz kalınması, şiddetin doğal bir durummuş gibi gösterilmesine sebebiyet vermektedir. Araba, 

telefon, kafe-restoran, ormanlık alan diğer şiddet türlerinin geçtiği mekânlar olarak görülmektedir. 
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        Tablo 3: Şiddetin Nedeni  

 Kaçmak Hoşa Gitmeyen Söz     Kıskançlık   Yanlış Anlaşılma Diğer 

1. Bölüm          1                           2          3                  -          2 

2. Bölüm          1                     1          -          -          - 

3. Bölüm          1          1          1          1          1 

4. Bölüm          1          2          1          1          1 

5. Bölüm          1          1          -          -          1 

6. Bölüm          -          1          1          -          2 

7. Bölüm          -          2          -          -          3 

8. Bölüm          -          1          -          1          2 

9. Bölüm           -          1          -          1          1 

10. Bölüm          1          2          1          -          1 

Toplam          6         13          7          4         14 

Tablo 3 incelendiğinde kadına yönelik uygulanan şiddetin nedenleri arasında en çok hoşa gitmeyen 

söz söylemek olduğu görülmektedir. Bu durum kadının karşısındaki kişiyle konuşurken sürekli 

tedirgin olmasına neden olmaktadır. Böylece kadın, kendini ifade etmekte zorluk çekmekte bu 

durum da çeşitli sosyal sorunlara yol açmaktadır. Kıskançlık yine toplumda kadına uygulanan en 

çok şiddet nedenlerinden biri olduğu gibi dizide de şiddetin nedenleri arasında önemli bir yer 

kaplamaktadır. Kadının bir başka erkekle ile tokalaşması, bakışması ya da zorunlu olarak kaçması 

kıskançlığın en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Kadının zorla tutsak edilip, şiddet 

gördüğü için kaçmak istemesi de yine bir başka şiddet nedenidir. Bu durum da kadın kaçtığı ya da 

kaçmaya çalıştığı için yine şiddete maruz kalmakta, bundan dolayı da ruhsal ve fiziksel olarak çok 

ciddi mana da olumsuz etkilenmektedir. Kadına yönelik şiddetin nedenleri arttırılıp, meşru bir hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bir olayın, bir olgunun herhangi bir nedene bağlanması o olay 

ve olguyu daha kolay bir şekilde meşrulaştırabilmektedir. Örneğin kadın kaçtığı için şiddete maruz 

kalmaktadır. Fakat kadın kaçmasa şiddete uğramazdı gibi bir algı ancak bir nedensellik bağlamıyla 

düşünülebilir. Kadının ne için kaçtığı, neden kaçmak istediği ise nedensellik içinde eritilmekte, 

böylece şiddet meşru hale getirilmektedir.         

        Tablo 4: Şiddet Uygulanan Kadın Sayısı   

 

 

1 2 3 4 4+ 

1. Bölüm                         √                                  

2. Bölüm               √                                 

3. Bölüm                                   √               

4. Bölüm                                   √             

5. Bölüm                                   √              

6. Bölüm                          √                      

7. Bölüm 
 

               √                     

8. Bölüm                          √                      

9. Bölüm                                      √           

10. Bölüm                           √                      

Toplam          -          1         5            4          - 

Tablo 4 incelendiğinde ilk on bölümün hepsinde en az iki farklı kadına şiddet uygulandığı 

görülmektedir. Dizide yer alan kadın karakterlerden çoğu ilk on bölüm içerisinde şiddete maruz 

kalmaktadır. Şiddet uygulayan kişiler genellikle eş, sevgili veya babalardır. Gerçek hayatta kadına 

yönelik uygulanan şiddet yine daha çok eş, sevgili ve babalar tarafından uygulanmaktadır. Bu 

durum dizilerin gerçek hayattaki kişileri yönlendirme ve etkileme gücünü ortaya koymaktadır. 

Kadına yönelik şiddet uygulayanlar arasında yine kadınların hemcinslerini görebilmekte mümkün. 
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Kadınların birbirlerine uyguladıkları şiddetin temel nedenlerini ise kıskançlık ve hoşa gitmeyen 

sözler oluşturmaktadır. Şiddet uygulanan kadın sayısının çok olması, şiddet olgusunun sürekli 

tekrarlanmasına neden olmakta, bu durum da, şiddete karşı tepkisiz kalınmasına ve alışılmasına 

neden olmaktadır. 

      SONUÇ 

Şiddetin yaygınlaşmasında ve artmasındaki nedenlerin en güçlü olanlarından biri de hiç kuşkusuz 

medyanın rolü ve işlevidir. Televizyon dizileri izler kitlesinin çok olmasından dolayı bu işlevi 

fazlasıyla yerine getirmektedir. Özellikle televizyon dizilerinde kadına yönelik uygulanan şiddet, 

hem kişileri özendirmekte hem de kadına yönelik şiddete karşı duyarsız hale getirebilmektedir. 

Şiddet sahnelerinden etkilenen birey bu durumu bilinçaltına yerleştirmekte, en ufak bir duygusal 

taşma sırasında da etkilendiği sahneleri gerçek hayatında uygulamaya çalışmaktadır. Ayrıca, gerçek 

ile kurguyu ayırt edemeyen ve bilişsel fonksiyonlarını tamamlamamış küçük yaştaki çocukların 

sürekli tekrarlanan şiddet görüntülerinden etkilenmemeleri imkânsızdır (Türkoğlu, 2014).  

Sen Anlat Karadeniz dizisinin ilk on bölümü incelendiğinde kadına yönelik şiddet sahnelerinin 

fazlaca olduğu görülmektedir. Kadına yönelik şiddet daha sözel ve psikolojik şekilde 

uygulanmakta, şiddeti uygulayanlar ise genellikle eşler, sevgililer ve babalardır. Şiddet sahnelerinin 

çoğu ev ortmanında gerçekleşmektedir. Ev ortamında kadın genellikle tek başına olduğu için 

kendini korumakta güçlük çekmekte, biyolojik ve fizyolojik özelliğinden dolayı da savunmasız 

kalmaktadır. İlk on bölümün hepsinde şiddet uygulanan kadın sayısı birden fazladır. Şiddet türünün 

bolluğu, şiddet uygulanan mekanların çeşitliliği, şiddetin sürekli bir nedene bağlı tutulması, dizide 

kadına yönelik şiddeti olağanlaştırıp, izler kitlenin tepkisiz kalmasına ve alışmasına neden 

oluşturmaktadır. Kadına yönelik şidddetin toplum bazında normalleştirilmeye çalışıldığı bu tür 

dizilerin, toplumda çok ciddi bir sorun haline gelen kadına şiddet ve kadın cinayetlerine etkisi 

tartışılmaktadır.  

Dizilerde sahnelenen kadına yönelik şiddetin, gerçek hayatta bir farkındalık oluşturmadığı, aksine 

kitleleri ve bireyleri olumsuz etkileyip kadına yönelik şiddete karşı daha da duyarsız hale 

getirmektedir. Bu yüzden kadına yönelik şiddetin çözümünü yine kadına yönelik uygulanan şiddet 

sahnelerinde aramak son derece yanlış ve ters etki oluşturan bir olaydır.  

Kadınlar dizilerde şiddete maruz kalan, tecavüze uğrayan, zavallı karakterler olarak gösterilmekten 

ziyade; güçlü, akıllı, çalışkan, şiddetten uzak kalan bireyler olarak gösterilmelidir. Bu durum izler 

kitlede kadınlara yönelik oluşan algıda olumlu etkiler yapacakttır.   
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YEREL MEDYADA SURİYELİLER: KAYSERİ ÖRNEĞİ 

Ali Korkmaz* 

 Dilek Ulusal
** 

 

Özet 

Göç olgusuyla tarihin her döneminde yerel, bölgesel, küresel ölçekte karşılaşılmaktadır. Özellikle son 

yıllarda Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle küresel ölçekte kitlesel göçlerle karşılaşılmakta ve Türkiye açık 

kapı politikasıyla ev sahipliği noktasında merkezi konumdadır. Kayseri ise Suriyelilere ev sahipliği 

yapmasına rağmen birinci dereceden mülteci şehri olarak görülmemektedir. Fakat gün geçtikçe Suriyelilerin 

şehrin toplumsal yaşamında daha çok yer almaya başlamasıyla Kayseri halkı ile Suriyeliler arasındaki 

etkileşim artış göstermiştir. Bu artış Kayseri basınına yansımış olup insanların Suriyelileri algılayış 

biçimlerini etkilemektedir. Temsil, imaj açısından Kayseri basınının konuyu ele alış biçimi, yerel halkın 

Suriyelileri algılayışını ne derecede etki ettiği araştırılmıştır. Çalışmada Kayseri yazılı basınında baskısı en 

yüksek beş gazetenin çevrimiçi haber sitelerindeki Suriyelilerle ilgili haberlerinin analizi yapılmıştır. 

Bulgulara göre gazetelerin Suriyelilerle ilgili yaptıkları haber sayıları dengesizlik göstermiş olup, bu 

dengesizlikten anlaşıldığı üzere Suriyelileri görmezden gelme durumu söz konusudur. Gazetelerin 

Suriyelilere ilişkin yapmış olduğu haberlerde sorun teşkil eden, suçlu, suça meyilli olarak yansıtıldığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli, Mülteci, Yerel Basın, Kayseri. 

SYRIAN PEOPLE IN LOCAL MEDIA: KAYSERI EXAMPLE 

Abstract  

Migration is a phenomenon that is encountered at local, regional and global scales in every period of history. 

Especially in recent years, because of the war in Syria we have faced mass immigration on the global scale. 

Due to its open-door policy, Turkey occupies a central location in terms of hosting immigrants. Although it is 

home for a big number of Syrians, Kayseri is not seen as a refugee city. However, as more and more Syrians 

began to take part in the social life of the city, the interaction between the people of Kayseri and Syrians has 

increased. This increase is reflected in Kayseri’s press and it is affecting people's perception of the Syrians. 

In terms of representation and image, it is aimed to investigate how Kayseri’s press handled this issue, and 

to what extent it local people’s perception of the Syrians. In this study, the news about Syrians published in 

Kayseri's top five newspapers’ online websites were analyzed. According to the results of the study, the 

number of news about Syrians is unbalanced, which shows that Syrians were ignored. In these news Syrians 

were shown as trouble causers, guilty and people who are bent on guilt. 

Keywords: Syrians, Refugee, Local Press, Kayseri. 
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Giriş 

17 Aralık 2010 tarihinde Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla 

birlikte Arap Baharı olarak nitelendirilen olaylar başladı. Arap Baharının yaşandığı Mısır, Tunus, 

Cezayir, Yemen, Libya ve Suriye gibi ülkelerde çatışmalar yaşanmış, hükümetler devrilmiş ya da 

kimi reform hareketleri yapılmıştır. Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerine sıçrayan bu olayın en kanlı ve 

çatışmalı örneği 2011 yılından itibaren Suriye’de yaşanmaktadır. 2011 yılından itibaren Suriye’de 

yaşanan ve halen devam eden iç savaşın en önemli sonuçlarından birisi çok fazla sayıda Suriyeli 

vatandaşın ülkesini terk etmek zorunda kalmasıdır. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 

(UNHCR) verilerine göre, Suriye’yi terk etmek zorunda kalanların sayısı yaklaşık olarak 6,5 

milyondur. Suriyeli vatandaşların göçünden en çok etkilenen ülke ise Türkiye’dir. Coğrafi 

yakınlık, kültürel ve tarihsel geçmiş birlikteliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin açık sınır politikası 

Suriyeli vatandaşların Türkiye’ye sığınmasına neden olan etkenlerden birkaçıdır. İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 24 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla biyometrik verileriyle kayıt 

altına alınan Suriyeli mülteci sayısını 3 milyon 589 bin 384 kişi olarak açıklamıştır. Suriyeli 

mültecilerin2 1 Türkiye’deki illere göre dağılımı sayısal olarak dengesizlik göstermektedir. 

Örneğin Kilis’te yerli nüfusa oranla Suriyeli mültecilerin oranı %95,91’tir. Kilis’te kayıtlı 

Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 573 kişi daha az olmakla Artvin, 

Bayburt, Giresun gibi illerde Suriyeli mülteci sayısı yok denecek kadar azdır. İllere göre 

Suriyelilerin sayısı incelendiğinde güneydeki illerde (İstanbul hariç) Suriyeli nüfusunun yoğun 

olması tesadüfi değildir. 

Bu çalışmada Kayseri yazılı basınındaki Suriyeliler incelendiğinden Kayseri’deki Suriyeli 

nüfusunun sayısal özellikleri çalışmayı daha iyi bir zemine oturtacaktır. İl göç idaresinin verilene 

göre Kayseri’de 62,857 Suriyeli bulunmaktadır. İstatistiklere bakıldığında bu rakam Türkiye 

şehirlerinin ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu verilere göre Kayseri Türkiye’de en fazla 

Suriyeli mülteci alan şehirlerarasında 13. sıradadır. Nüfusuna oranla baktığımızda Kayseri’nin 

nüfusunun yaklaşık %5’i Suriyeli mültecidir. Bu oran nüfusa oranla en fazla göç alan şehirler 

sıralamasında Kayseri’yi 8. sıraya çıkarmaktadır. Bu oranlara bakıldığında Kayseri Türkiye 

ortalamasından yaklaşık %2 düzeyinde fazla göç almıştır ve bu Kayseri’nin zannedildiğinden daha 

fazla göç aldığının göstergesi niteliğindedir. Verilerden hareket edildiğinde Kayseri’deki 

Suriyelilerin toplumsal yaşamı olumlu ya da olumsuz olarak etkilediği anlaşılacaktır. 

Mülteciler ülkelerinden ayrıldıktan sonra birtakım sorunlarla karşılaşmakta ve hedef ülkede birçok 

sorunun kaynağı olarak görülmektedirler. Bu bağlamda Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz 

algıların oluşması, bunların üretilmesine ve yayılmasına katkıda bulunan medya temsilleri 

bulunmaktadır. Suriyeli mültecilerin medyada temsil edilme şekilleri sorunun yaygınlık 

kazanmasına sebep olmaktadır. Bu temsiller, temsil edilen kimlikler hakkında kalıplaşmış ön 

yargıların yayılmasında rol oynamaktadır (Efe, 2015: 7). Mültecilere azımsanmayacak anlamda 

ev sahipliği yapan Kayseri’de yazılı basının Suriyelileri temsil konusunda nerede durduğu merak 

edilmektedir. Kayseri yazılı basını Suriyelileri nasıl algılamakta ve toplumdaki Suriyeli algısını 

nasıl şekillendirmektedir. Kayseri’deki sosyal, toplumsal, kültürel yaşamın bir parçası haline gelen 

Suriyeli mülteciler haberlere konu olmakta ve nasıl konu olduğu daha önce incelenmediğinden 

dolayı eksiklik olarak görülmektedir. 

 

 
1 Literatürde ve karşılaşılan haberlerde Suriyeliler için sığınmacı, mülteci, göçmen, misafir, muhacir kavramları birbirlerinin yerine 

kullanılarak kavram kargaşası oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüleri göz önünde 

bulundurularak Suriyeliler için mülteci kavramı kullanılacaktır. 
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1. YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı Suriyelilerin Kayseri’deki yerel gazetelerde temsil edilişlerini 

değerlendirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda seçilen gazetelerin internet haber kaynaklarındaki 

haberler, çevrimiçi arşiv taraması yapılarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri yazılı basınında, baskı sayısı en yüksek beş gazetenin 

çevrimiçi internet erişime açık gazeteler oluşturmuştur. Bu bağlamda Anadolu Haber, Olay 

Gazetesi, Gündem Gazetesi, Büyük Kayseri Gazetesi, Kayseri Ehaber Gazetesi, olmak üzere beş 

gazete çalışma grubunda yer almıştır. Bunların dışında çevrimiçi arşivlerine erişilemeyen Meydan 

ve Haber 38 gazeteleri çalışma kapsamı dışında kalmıştır. Mülteci, Göçmen, Sığınmacı ve Suriyeli 

anahtar kelimeleriyle yapılan arşiv taramasında haberlerine ulaşılan baskısı en yüksek gazeteler 

(Tablo 1) şunlardır: Anadolu Haber, Olay, Gündem, Kayseri Haber, Büyük Kayseri Gazetesi’dir. 

Suriyelilerin Türkiye’ye giriş yaptığı ilk tarih 29 Nisan 2011 olmasına rağmen ulaşılan haberlerin 

tarihine bakıldığından haberlerin büyük bir çoğunluğu 2015 yılı ve sonrasına aittir. Ayrıca 

gazetelerin haber sayılarının dağılımları değişiklik göstermektedir. (Tablo 2) Araştırmanın sonuç 

kısmında detaylı olarak bu duruma değinilecektir. Gazetelerden elde edilen haberlerin konuları ve 

konuları temsil ediş biçimleri 3 farklı kategoride sınıflandırılmış, haberlerin bu kategorilere 

dağılımları değerlendirilmiştir. 

Gazete İnternet Sayfaları Tiraj 

Kayseri Anadolu Haber www.kayserianadoluhaber.com.tr 67.500 

Kayseri Olay www.kayseriolay.com 30.405 

Kayseri Gündem www.kayserigundem.com.tr 26.000 

Büyük Kayseri Gazetesi www.buyukkayseri.com 24.830 

Kayseri Ehaber www.kayserihaber.com 24.820 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Gazeteler 

Gazete Haber Sayııs 

Kayseri Anadolu Haber 20 

Kayseri Olay 116 

Kayseri Gündem 129 

Büyük Kayseri Gazetesi 181 

Kayseri Haber 25 

 

 Tablo 2 Çalışma Grubundaki Gazetelerde Haber Sayılar 

2. BULGULAR 

Araştırmanın bulguları, haberlerin gazetelere göre dağılımı, haberlerin konuları açısından temalara 

göre dağılımı başlıklarıyla ifade edilmiştir. 

Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı 

Tablo 2’de Suriyeli haberlerinin sayılarının gazetelere göre dağılımları verilmiştir. Tablo 

2’deki verilere göre Suriyeli anahtar kelimesiyle ilgili haberlere en çok Büyük Kayseri 

Gazetesi’nde (181 haber) rastlanmıştır. Baskı sayısı en yüksek olan Kayseri Anadolu Haber 

Gazetesi’nde (20 haber) ise Suriyeli anahtar kelimesiyle ulaşılan haber sayısı düşüktür. 

http://www.kayserianadoluhaber.com.tr/
http://www.kayseriolay.com/
http://www.kayserigundem.com.tr/
http://www.buyukkayseri.com/
http://www.kayserihaber.com/
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Çalışma grubundaki gazetelerde baskı sayısı en yüksek olan Kayseri Anadolu Haber 

Gazetesi’yle baskı sayısı en düşük olan Kayseri Haber Gazetesi’nin haber sayıları birbirine 

yakındır. Büyük Kayseri Gazetesi’nde yayımlanan haberlere bakıldığında baskı sayısının 

düşüklüğüne oranla önemli sayıda Suriyeli haberi yapıldığı görülmektedir. Kayseri’deki Suriyeli 

nüfusu göz onuna alındığında haber sayılarının düşük olması şaşırtıcıdır. Türkiye genelinde ve 

Kayseri özelinde Suriyelilerle ilgili yaşanan durumlardan dolayı Suriyelilerle ilgili haberlerin 

yıllara göre arttığı gözlenmektedir. Çalışma grubundaki gazetelerin çevrimiçi arşiv taramalarında 

tarih belirtilmemesi, haberlerin aynı zaman diliminde girilmesi, haberlerin çevrimiçi ortama 

aktarılmamış olması yıllara göre haber dağılımıyla ilgili çıkarımda bulunmayı engellemektedir. 

Haberlerin İlgili Oldukları Temalar 

Suriyeli, Mülteci, Göçmen ve Sığınmacı anahtar kelimeleriyle ulaşılan haberlerin içerikleri 

incelenmiştir. Suriyelilerle ilgili haberlere Suriyeli anahtar kelimesiyle daha çok rastlanmış olup 

Mülteci, Göçmen ve Sığınmacı anahtar kelimeleriyle çok az sayıda habere ulaşılmıştır. Ulaşılan 

haberlerin içerikleri Suriyeli etiketiyle yayımlanan haberlerde incelenmiştir. 

Baskısı en yüksek beş gazetenin çevrimiçi ortamlarında toplam olarak 425 habere ulaşılmıştır. Bu 

haberlerin içerikleri, temaları farklılık göstermektedir. Farklılıkları daha iyi anlayıp verimli sonuç 

çıkartabilmek için çeşitli kategorilere göre sınıflandırma yapılması uygun görülmüştür. 

Sınıflandırmada göçmen ya da sığınmacıların medyadaki temsillerine ilişkin çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Bu temalar üç kategoride sınıflandırılarak beş farklı gazete özelinde dağılımları 

yapılarak incelenmiştir. Buna göre, Suriyeli anahtar kelimesi kullanılarak ulaşılan haberler üç 

kategoride değerlendirilmiştir; 

1- Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli, 

2- Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli, 

3- Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Üç sınıflandırmaya göre haberler incelenip değerlendirildiğinde, Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça 

Meyilli Suriyeli kategorisinde açık bir şekilde olumsuz bir yaklaşım vardır. Yardım Edilmesi 

Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli kategorisindeki haberlerde ise olumlu-ılımlı bir 

yaklaşım vardır. Haberlerin bu kategorilere dağılımını gösteren Tablo 3 incelendiğinde en fazla 

haberin Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli kategorisinde yer aldığı 

görülmektedir. İkinci sırada Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli kategorisindeki 

haberler oluştururken en az Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli kategorisi 

oluşturmaktadır. 

Temalar                      Haber Sayısı 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 135 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 23 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 267 

Toplam 425 

Tablo: 3 Haberlerin Temalara Göre Dağılımı  

İncelenen haberler kategorilere/temalara ayrıldıktan sonra fark edilmiştir ki gazeteler iki farklı 

kutup olarak görülen Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli kategorisi ile Yardım Edilmesi 

Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli kategorisi arasında net ayrım yapılmamıştır. 
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Çalışma grubundaki gazetelerde ülkesine gönderilmesi gereken Suriyeli ile mağdur olan Suriyeli 

haberleri yapılmıştır. Rahatlıkla söylenilebilir ki çalışma grubundaki gazeteler Suriyelilerle ilgili 

haberlere sabit bir ideoloji ile yaklaşmamaktadır. 

KAYSERİ ANADOLU HABER 

Temalar Haber Sayısı 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 8 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 5 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 7 

Toplam 20 

Tablo: 4 Anadolu Haber Gazetesi’nde Haberlerin Temalara Göre Dağılımı 

Anadolu Haber Gazetesi çalışma grubundaki gazeteler arasında baskısı en yüksek olan gazetedir. 

Suriyeli anahtar kelimesiyle yapılan çevrimiçi aramada 20 habere ulaşılmıştır. Bu sayı çalışma 

grubundaki gazeteler arasında en aza tekabül etmektedir. Baskısı en yüksek olmasına rağmen 

Suriyelilerle ilgili haberlerin görmezden gelinmesi şaşırtıcıdır. Bu görmezden gelmenin çeşitli 

teknik sebepleri olabilir fakat arşivlenmemiş olması sorun olarak görülmektedir. Anadolu Haber 

Gazetesinde Suriyelilerle ilk haber 24.02.2018 tarihinde “Doğu Guta’da insanlık katliamı 

yaşanıyor’’ başlıklı haberdir. Suriyelilerin Türkiye’ye ilk geliş tarihleri göz önüne alındığında 

çevrimiçi ortamda ilk haberin 24.02.2018 tarihinde yapılması görmezden gelmenin teknik kısmını 

ön plana çıkarmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde Anadolu Haber Gazetesindeki kısıtlı sayıdaki 

haberlerin temalara göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre Anadolu Haber Gazetesinde 

Suriyeliler ‘Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli’ olarak temsil edilmektedir. Bunun 

ardından ise ‘Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli’ temsili 

gelmektedir. Haber sayıları göz önüne alındığında Anadolu Haber Gazetesinin ideolojik olarak 

Suriyeli temsili yapmadığı, denge tutturmadan Suriyelileri temsil ettiği görülmektedir. Anadolu 

Haber Gazetesinde yapılan haberler temalara göre incelendiğinde; 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 

Anadolu Haber Gazetesi’nin Suriyelilerle ilgili yaptığı haberler incelendiğinde haberlerin temasal 

dağılımlarına göre Suriyeliler Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli olarak tasvir 

edilmektedir. Anadolu Haber Gazetesi’ndeki ‘’Suriyeli 2 kişi sahte 4 bin dolarla yakalandı”, 

“Arkadaşlarını gasp eden iki Suriyeliye 14’er yıl hapis”, “Terör propagandası yapan Suriyeli 

gözaltına alındı’’ başlıklı haberlerde Suriyelilerin hepsinin suçlu olduğu algısı oluşmaktadır. 

Ayrıca ‘’Kayseri’ye günde onlarca Suriyeli geliyor’’ başlıklı haberin devamında” Kayseri’de 279 

Suriyeli Oy Kullanacak’’ alt başlığı ile verilmesi oy kullanmak için geliyorlar algısını 

güçlendirebilmektedir. Anadolu Haber Gazetesi’ndeki dikkat çeken bir diğer haber ise ‘’Kayseri, 

Suriyeli yatırımcı bakımından geride kaldı’’ başlıklı haberdir. Bu haberde Kayseri’nin Suriyeli 

nüfusu bakımından Türkiye genelinde ilk 14’te olduğu belirtilmiş fakat buna rağmen Kayseri’den 

çok daha az Suriyeli nüfusuna sahip Isparta’da, Suriyelilerin daha fazla şirket açtığı belirtilmiştir. 

Kayseri’deki Suriyeliler ile Isparta’daki Suriyeliler karşılaştırılarak katkısı olan-olmayan Suriyeli, 

zengin-fakir Suriyeli, iyi-kötü Suriyeli ayrımlarını oluşturarak Kayseri’deki Suriyelilerin sorun 

oluşturduğu, oluşturabileceği niteliği taşımaktadır. 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Anadolu Haber Gazetesi’nin Suriyelilerle ilgili yaptığı haberlerin ikinci sırasında ‘’Yardım 

Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli’’ temsili gelmektedir. Özellikle Suriye’de 
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yaşanan çatışmaların sonucunda doğan dramatik hikâyeler bu tasvirin yapılmasına etki etmiştir. 

Suriyelilerin iç savaşta yaşadıkları durumdan dolayı mağdur konumunda oldukları bundan dolayı 

sağlık, barınma, eğitim ve diğer insani meselelerde yardım edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Anadolu Haber Gazetesi’nin Suriyelilerle ilgili çevrimiçi ortamda yayınlamış olduğu ilk haber 

yardım edilmesi gereken Suriyelilerle ilgilidir. 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 

Anadolu Haber Gazetesi Suriyelilere ilişkin yaptığı haberlerde ‘’Ulusal ve Uluslararası Politikanın 

Konusu Olan Suriyeli’’ haberine çok az yer vermiştir. Verilen haberler incelendiğine tek taraflı 

ideolojik kesimin yerine hükümet ve muhalif kanadın söylemlerine de yer vermiştir. Örneğin 

24.02.2018 tarihli haberde ‘’Erdoğan: "Hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz" başlıklı haberde 

hükümet kanadının Suriyelilerle ilgili politikasına dair ipuçları verirken 09.04.2018 tarihli 

‘’Halaçoğlu: Halkın yüzde 83’ü ‘Suriyeliler ülkesine geri gönderilsin’ diyor’’ başlıklı haberde ise 

muhalif kanadın Suriyelilerle ilgili görüşü belirtilmektedir. 

Temalar Haber Sayısı 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 65 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 5 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 34 

Toplam 104 

 

  Tablo 5: Kayseri Olay Gazetesi’nde Haberlerin Temalara Göre Dağılımı 

Kayseri Olay çalışma grubundaki gazeteler arasında baskısı en yüksek ikinci gazetedir. Suriyeli 

anahtar kelimesiyle yapılan çevrimiçi aramada 104 habere ulaşılmıştır. Olay Gazetesi’ndeki ilk 

haber 15.04.2016 tarihinde ‘’İşte Kayseri’deki Suriyeli Sayısı!’’ başlığıyla yapılmıştır. Anadolu 

Haber Gazetesi’nde olduğu gibi Suriyelilerin Türkiye’ye giriş yaptıkları ve Kayseri’ye geldikleri 

tarihler göz önünde bulundurulduğunda çevrimiçi ortamda görmezden gelme problemi vardır. 

Olay Gazetesi’nde Suriyelilerle ilgili yapılan ilk haber incelendiğinde Suriyelilerin Kayseri’de 

‘’ucuz işçi’’ ve ‘’dilenci’’ olarak görülmesinden sonra haberleştirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Olay Gazetesi’nde Suriyelilerle ilgili yapılan haberlerde dikkat çeken diğer husus ise başlıkların 

Anadolu Haber Gazetesi’ne göre daha keskin olmasıdır. 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 

Olay Gazetesi’nin Suriyelilerle ilgili yaptığı haberler incelendiğinde haberlerin temasal 

dağılımlarına göre Suriyeliler Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli olarak tasvir 

edilmektedir. Özellikle 11.07.2016 tarihli ‘’Atanamayan öğretmenlerin Suriyeli feryadı’’ başlıklı 

haberde 400 bin civarında atanamayan öğretmenin atanamamasının sebebini Suriyeliler olduğu 

iddia edilmektedir. Ayrıca “Aile kuramıyor, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz” alt 

başlığıyla haberin verilmesi atanamayan öğretmenlerin aile kuramaması ve günlük ihtiyaçlarını 

karşılayamaması sorununun kaynağı olarak Suriyeliler hedef gösterilmektedir. Olay 

Gazetesi’ndeki Suriyelilerle ilgili diğer haberlerin başlığı toplumun huzurunu bozan Suriyeli 

algısını oluşturmakta ve güçlendirmektedir. ‘’ Suriyeli kavgası: 2 yaralı’’, ‘’ Suriyeliler arasındaki 

bıçaklı kavgada bir genç öldü’’, ‘’ Suriyeli cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı’’, ‘’ Sarız'da Suriyeli 

gelin çarpıp kaçtı’’, ‘’ Uyuşturucu Taciri Suriyeliler Yakalandı’’ bu haberin alt başlığı ‘’ Bak sen 

şu Suriyelilere...’’ , ‘’ Tecavüzcü Suriyeli sanığa 25 yıl hapis’’, ‘’ İki Suriyeli 6000 paket kaçak 

sigara ile yakalandı’’,’’ Cep telefonu kaçakçısı 2 Suriyeli yakalandı’’,’’ Suriyeli Koca dehşeti’’,’’ 
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‘Suriyelileri kendi toprakları için savaşıp, şehit olmaya davet ediyoruz’’,’’ Millet kurtardı 

Suriyeliler değil’’,’’ Kayseri'de Suriyeli dehşeti’’,’’ Suriyeli, Suriyeliyi bıçakladı’’,’’ Evlilik vaadi 

ile dolandırıcılık yapan Suriyeli kadın tutuklandı’’, ’’ 1 Türk’ün öldüğü cinayet davasında 2 

Suriyeli tahliye oldu’’. Başlıklı haberler Suriyelilerin Kayseri’nin huzurunu bozduğunu, 

güvenilemeyeceğini, evlenilemeyeceğini, iş yapmamaları gerektiğini vurgulayarak Suriyelileri 

sorun oluşturan, suçlu, suça meyilli olarak tasvir etmektedir. 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Olay Gazetesi’nde Suriyelileri sorunun kaynağı olarak gösterilmesinin yanı sıra Yardım Edilmesi 

Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli tasviride yapılmaktadır. Örneğin 14.01.2017 ve 

29.10.2017 tarihli haberlerde Suriyeli milli futbolcu Hael Al Badri’nin Yahyalıspor’da göstermiş 

olduğu performanstan dolayı başarılı Suriyeli algısı güçlenmektedir. 

Ayrıca Suriyeli çocukların 23 Nisan etkinliklerine katılıp Türk kültürüne entegre olmalarından 

bahseden ‘’ Suriyeli Çocuklar da 23 Nisan Coşkusu Yaşadı’’ ve ‘’ Suriyeli öğrenciler ’harman 

dalı’ oynadı, Türküler söyledi’’ başlıklı haberler yarının yararlı olacak Suriyelilerin algısını inşa 

etmektedir. Suriye iç savaşından dolayı yardım edilmesi gereken Suriyeliler ise Hilal-der, Kızılay 

gibi yardım kuruluşlarının desteğiyle sağlandığı vurgulanmaktadır. 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 

Olay Gazetesi Suriyelilere ilişkin yaptığı haberlerde ‘’Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu 

Olan Suriyeli’’ haberine çok az yer vermiştir. Olay Gazetesi, Anadolu Haber Gazetesi’nde olduğu 

gibi Suriyelilerle ilgili farklı iki tutuma da yer vermiştir. ‘’ Halaçoğlu: Suriyelilere vatandaşlık 

verilmesi asrın en büyük ihaneti’’, ‘’ Suriyelileri kendi toprakları için savaşıp, şehit olmaya davet 

ediyoruz’’, ‘’ Millet kurtardı Suriyeliler değil’’ başlıklı haberlerde muhalif tarafın görüşüne yer 

verilirken, ‘’Suriyeliler ’in evine ekmek götürmesi yönünde uğraşıyoruz’’,’’ Belki 15 Temmuz’da 

başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır’’ başlıklı haberlerde Hükümetin 

görüşlerine yer verilmiştir. 

KAYSERİ GÜNDEM 

Temalar Haber Sayısı 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 22 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 7 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 86 

Toplam 135 

Tablo 6 Kayseri Gündem Gazetesi’nde Haberlerin Temalara Göre Dağılımı 

Kayseri Gündem çalışma grubundaki gazeteler arasında baskısı en yüksek üçüncü gazetedir. 

Suriyeli anahtar kelimesiyle yapılan çevrimiçi aramada 115 habere ulaşılmıştır. Gündem 

Gazetesi’ndeki ilk haber 06.12.2012 tarihinde ‘’Yaralı Suriyeliler Kayseri'ye Geliyor’’ başlığıyla 

yapılmıştır. Anadolu Haber Gazetesi’nden ve Olay Gazetesi’nden farklı olarak Gündem 

Gazetesi’nden Suriyeliler görmezden gelinmeyerek başarılı bir şekilde çevrimiçi ortama 

aktarıldığı görülmüştür. Suriye’de Beşar Esed’e bağlı Baas askerlerinin sivil halkı bombalaması 

sonucu yaralanan Suriyelilerin Kayseri’ye gelmesini haberleştiren gazete, temalara göre haber 

dağılımından anlaşılacağı üzere Suriyelileri yardım edilmesi gereken (mağdur) olarak tasvir 

etmiştir. Gündem Gazetesi diğer iki gazeteden farklı olarak Suriyelileri Yardım Edilmesi Gereken 

(Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli algısıyla haberleştirmiştir. 
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  Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Gündem Gazetesi’nin çevrimiçi arşiv taramasında Suriyeli anahtar kelimesiyle 86 habere 

ulaşılmıştır. Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli teması Kayseri’de 

Suriyeli algısı oluşumunda olumlu olarak değerlendirilmektedir. Yerli halkın, Suriyelilerle 

kamusal alanı paylaşımında Suriyeli algısının nasıl tasvir edildiği önemlidir. 16.12.2012 tarihli   

‘’Suriyeli Ailenin Dramı’’ başlıklı haberde Suriyeli ailelerin çatışma sonrasında mağdur olduğuna 

temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine odaklanılmaktadır. 

Yerli halkın duyarlılığı sayesinde temel ihtiyaçların karşılandığı belirtilmektedir. 29.12.2013 

tarihli ‘’ Develi'de Suriyelileri Isıtacak Kampanya’’ başlıklı haberde hayırseverler tarafından 

çeşitli kampanyalar başlatıldığı, Kayseri halkının Suriyelileri kucakladığı ifade edilmektedir. ‘’ 

Kayseri'de Suriyeliler Yararına Kermes’’,’’ Suriyeli yaralılara Mazlumder’den yardım eli’’,’’ 

Suriyeli Muhammet’e Protez El ve Ayak Takıldı’’,’’ Suriyeli Sığınmacılara Kayseri Desteği’’,’’ 

Suriyeli Mülteciler İçin Arapça Tercüman’’,’’ Savaştan Kaçarak Kayseri'ye Sığınan Suriyeli 

Çocuklara Kuran Kursu’’,’’ Suriyeli aileler iftarda buluştu’’,’’ 8 Yaşındaki Suriyeli İsa'nın Yaşam 

Mücadelesi’’,’’ Zekâtlar Suriyeli muhacirlere,’’ ÖĞRENCİLER, SURİYELİ KARDEŞLERİNE 

“ENSAR” OLDU’’,’’ Kocasinan Kaymakamlığı Suriyelilere Sahip Çıktı’’,’’ 21 Suriyelinin 

Bodrum Katında Yaşam Mücadelesi’’,’’ Kayseri'den Suriyelilere Yardım Eli’’,’’ Gençler, Suriyeli 

mültecilerin yüzünü güldürdü’’,’’ Suriyeli doktorlar 'Tıp Diplomalarının' Türkiye'de kabul 

görmesini istiyor’’,’’ Suriyelilerin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi’’,’’ Suriyelilerden Kayseri 

halkına teşekkür’’,’’ Kayseri’den Suriyeli çocuklara bayram hediyesi’’ başlıklı haberlerde 

Suriyelilerin savaştan dolayı yardıma muhtaç olduğu, Suriyelilerin Kayseri’de zorluk çektiği, her 

türlü yardıma ihtiyaçları oldukları belirtilmiş ve Kayseri halkının bu duruma kayıtsız kalmadığı 

destek verildiği haberleştirilmiştir. 

Gündem Gazetesi’nde dikkat çeken diğer haberler ise Suriyelilerin iş hayatına olan ilgisiyle 

ilgilidir. ‘’ Suriyeliler hat ve resim sergisi açtı’’,’’ Suriyelilerin iş hayatı yasallaşıyor’’,’’ 

Suriyeliler ara eleman açığını kapatıyor’’,’’ Suriyeliler istihdam sağlıyor’’,’’ Suriyeliler Habitat 

ile iş sahibi olacak’’,’’ Suriyeli Muhammed’in azmi’’ başlıklı haberlerde Suriyelilerin 

kamuoyundaki ‘’Suriyeliler çalışmıyor’’ algısının aksine istihdam sağladıkları, iş sahibi olmak 

istedikleri hatta bazı meslek gruplarında ara eleman açığını kapattıkları ifade edilmiştir. Türkiye 

genelinde Suriyelilerle ilgili kaynağı belli olmayan ve doğrultulmayan haberlerin 

yaygınlaşmasından sonra Suriyelilerle ilgili olumsuz algılar artmaktadır. Gündem Gazetesi 

olumsuz algıyı önlemek amacıyla 05.07.2017 tarihinde ‘’ Suriyeli mültecilerle ilgili internette 

yayılan 6 yanlış bilgi’’ başlıklı haber yapmıştır. Ayrıca başarılı-yararlı Suriyeli algısının 

oluşumunda ‘’ SURİYELİLER, SOMA İÇİN HATİM OKUDU’’,’’ 11 araç birbirine girdi yardıma 

11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu’’,’’ Suriyelilerden Kan bağışına destek’’ başlıklı haberler 

örnek olarak gösterilebilir. Son olarak Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın Suriyelilere ilişkin 

açıklamaları ‘’ SURİYELİLERLE MUTLUYUZ’’ şeklinde haberleştirilmesi Gündem Gazetesi’nin 

Suriyelilere ilişkin bakış açısını göstermektedir. 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 

Gündem Gazetesi, az sayıda da olsa Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli haberi de 

yapmaktadır. Gündem Gazetesi’nde yapılan haberlerde diğer iki gazetede olduğu gibi olayın 

içinde bulunan Suriyeli şahıstan, şahıslardan dolayı ‘tüm Suriyeliler böyledir’’ algısı 

oluşmaktadır. ‘’ SURİYELİ KAÇAKÇI 6250 ADET SİGARA İLE YAKALANDI’’,’’ Suriyeli zanlı 6 

bin 250 paket kaçak sigara ile yakalandı’’,’’ HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN SURİYELİYE 

MÜEBBET’’,’’ Suriyeli, Suriyeliyi bıçakladı’’,’’ 3 Suriyeli tutuklandı’’,’’ Iraklı emlakçıyı öldüren 

4 Suriyeli gözaltına alındı’’,’’ Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak iddiasıyla 3 
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Suriyeli gözaltına alındı’’,’’ Altınlarla kaçmaya çalışan Suriyeli gelin otobüste yakalandı’’,’’ 

Suriyeli ‘Tırnakçılar’ Polisten Kaçamadı’’,’’ Sultan Sazlığında Şahin Avcılığı Yapan Suriyeli 

Yakalandı’’ başlıklı haberler Suriyeli stereotipi oluşmasına neden olmaktadır. 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 

Gündem Gazetesi’nde en az haber yapılan kategori Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu 

Olan Suriyeli temasıdır. ‘’ Kuraklık duasına da Suriyelileri götürsünler’’,’’ Suriyelilere 

vatandaşlık ihanet’’ başlıklı haberler muhalefetin bakış açısını yansıtırken, ‘’ 15 Temmuz'da 

başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır’’ başlıklı haberle hükümetin 

bakış açısı yansıtılmıştır. 

BÜYÜK KAYSERİ GAZETESİ 

Temalar         Haber Sayısı 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 30 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 3 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 129 

Toplam 162 

Tablo 6 Büyük Kayseri Gazetesi’nde Haberlerin Temalara Göre Dağılım  

Büyük Kayseri Gazetesi çalışma grubundaki gazeteler arasında baskısı en yüksek dördüncü 

gazetedir. Suriyeli anahtar kelimesiyle yapılan çevrimiçi aramada 162 habere ulaşılmıştır. 

Haberlerin temalara göre dağılımında Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı 

Suriyeli haberleri ağırlık göstermektedir. Büyük Kayseri Gazetesi’ndeki ilk haber 24.07.2014 

tarihinde ‘’ SARIOĞLAN’DA İFTAR YEMEĞİ’’ başlığıyla yapılmıştır. Haber, ihtiyaç sahibi ve 

ilçede misafir durumunda olan Suriyeli yönelik her gün yemek çıkarıldığını belirtmektedir. Ayrıca 

haberde Suriyelilere yönelik misafir ve kardeş ifadelerinin kullanılması temasal dağılımı 

doğrulayıcı niteliktedir. 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Büyük Kayseri Gazetesi’nin çevrimiçi arşiv taramasında Suriyeli anahtar kelimesiyle 129 habere 

ulaşılmıştır. Gündem Gazetesi’nde olduğu gibi Büyük Kayseri Gazetesi’nde de bu kategoride 

haberlerin fazlaca yer alması Kayseri’de Suriyeli algısı oluşumunda olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. “Suriyeliler lokanta açtı”, “Suriyeliler çok yetenekli”, “SURİYELİ 

MARKET AÇTI”, “Suriyeliler kuyumcu açtı”, “Suriyelilerden sergi”, “HAEL AL BADRİ GÖZ 

DOLDURDU”, “SURİYELİ ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ”, “Savaşın kadınları 

mesleklerini yapmak istiyor’’ başlıklı haberler ‘’Kayseri’ye işsiz güçsüz Suriyeliler geliyor’’ 

algısının oluşmasını engellemektedir. Haber içeriklerinden anlaşıldığı üzere Kayseri’de her türlü 

meslekten Suriyelinin olduğu, fırsat verildiği takdirde yeteneklerini gösterecekleri belirtilmiştir. 

“Avrupa Gözünü Kapatıyor, Kayseri Kucak Açıyor”, “Suriyeli çocuklara destek”, “SURİYELİ 

AİLELERE YARDIM”, “Kayseri´den Cerablus´a İyilik Köprüsü”, “Kayseri´den Halep´e 11 tır 

yardım” başlıklı haberlerden Kayseri kamuoyunun Kayseri’deki ve halen Suriye’de yaşamakta 

olan Suriyelilere kayıtsız kalmadığı her açıdan desteklendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 

Büyük Kayseri Gazetesi’nde bu kategorideki haber sayısı ilk kategoriye göre çok daha azdır. Fakat 

diğer çalışma grubundaki gazetelerden farkı ise Kayseri’de yerli halk ile Suriyeliler arasında 

gerilimin olduğunu haberleştirmesidir. 31.07.2014 tarihli “MAHALLE SAKİNLERİNDEN 

SURİYE EYLEMİ” başlıklı haberde Suriyeliler taşkınlık çıkaran ve saldıran taraf olarak 
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nitelendirilmiştir. Haberde iddia olmasına rağmen Suriyelilerin, mahalleli gençlere saldırdığı 

belirtilmiştir. 01.08.2014 tarihli “GERGİNLİK DEVAM EDİYOR!” başlıklı haber ilk haberin 

devamıdır. Bu haberde Suriyeliler kardeş ve misafir nitelendirmesi yerine sığınmacı olarak 

nitelendirilmiştir. Yine iddialara göre haber yapılmış olup Suriyeliler çevreye rahatsız verdikleri 

ve taşkınlık çıkardıkları belirtilmiştir. 08.10.2014 tarihli “MAHALLE AYAKLANDI!” başlıklı 

haberde Yıldırım Beyazıt mahallesindeki yerli halkın ayaklanmasının sebebinin Suriyeliler olduğu 

iddia edilmektedir. İddialar üzerine haber yapan gazete Suriyelilerin bir çocuğu dövdüğünü 

belirtmektedir. 24.06.2015 tarihli “SURİYELİ NÖBETİ” başlıklı haberde Suriyelilerin yaşlı bir 

adamla çocuğunu dövdüğünü iddia ederek, ellerinde sopalarla nöbet tuttuğunu 

haberleştirmektedir. Tüm bu haberler iddia taşımalarına rağmen ‘Suriyelileri mahallemizde 

istemiyoruz’ algısını meşrulaştırmakta ve güçlendirmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 

Büyük Kayseri Gazetesi’nde Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyelilerle ilgili 

sadece üç haber yapılmıştır. Yapılan haberler incelendiğinde muhalif kanadın söylemlerine yer 

verildiği tespit edilmiştir. “ESNAF KAN AĞLIYOR”, “VATANDAŞ AKP’Yİ ŞİKÂYET ETTİ!”, 

“BAK SEN ŞU KAYMAKAMA!” başlıklı haberlerde yaşanan ekonomik sıkıntının Suriyelilerden 

kaynaklandığı belirtilmektedir. 

KAYSERİ EHABER 

Temalar  Haber Sayııs 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli      10 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 3 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 11 

Toplam 24 

Tablo 7: Kayseri Ehaber Gazetesi’nde Haberlerin Temalara Göre Dağılımı 

Kayseri Ehaber Gazetesi çalışma grubundaki gazeteler arasında baskısı en düşük olan gazetedir. 

Suriyeli anahtar kelimesiyle yapılan çevrimiçi aramada 24 habere ulaşılmıştır. Ayrıca Anadolu 

Haber Gazetesi’nden sonra Suriyelilerle ilgili haber sayısı en düşük gazetedir. Haberlerin temalara 

göre dağılımında Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli haberleri ile 

Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli haberleri birbirine oldukça yakın gözükmektedir. 

Kayseri Ehaber Gazetesi’ndeki ilk haber 09.02.2017 tarihinde “Çetin Arık, ‘HAYIR’ İçin Şiir 

Okudu!” başlığıyla yapılmıştır. Haber, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Anayasa 

değişikliğine neden evet demediğini şiirdeki sözlerine yansıtmaktadır. Haberin Suriyelilerle ilgili 

kısmı ise şiirin bir satırında geçmektedir. Suriyelileri yurda doldurduk, Bunun için evet demem 

arkadaş. Bu söylem Suriyelilerin Türkiye gelmesinden duyulan huzursuzluğu dile getirmektedir. 

Suriyelileri referandum seçimlerine konu etmektedir. 

Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli 

Kayseri Ehaber Gazetesi’nin çevrimiçi arşiv taramasında Suriyeli anahtar kelimesiyle 11 habere 

ulaşılmıştır. “Suriyeli Kadınlar Dilenmek Yerine Halı Dokumayı Tercih Etti!”, “Suriyeli Çocuklar 

da 23 Nisan Coşkusunu Tattı!”, “Suriyeli Savaş Mağdurları Ekmeksiz Kalmayacak!”, 

“Kayseri’den Suriye’ye 10 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi”, “Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

Cerablus’a 10 Tır Eğitim Malzemesi Gönderildi!” başlıklı haberlerde Suriyelilerin Türkiye’de 

yaşadığı zorluklardan bahsedilmektedir. Ayrıca Kayseri’deki Suriyelilerin yerli halk tarafından 

sahip çıkılması gerektiği ve Suriyelilerin iyi olduğu algısına ulaşılmaktadır. 
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Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli 

Ehaber Gazetesi’nde Yardım Edilmesi Gereken (Mağdur) ve Başarılı-Yararlı Suriyeli kategorisi 

ile Sorun Oluşturan, Suçlu, Suça Meyilli Suriyeli kategorisi arasında sadece 1 haber farkı vardır. 

Suriyelileri temsilde Gündem, Büyük Kayseri, Olay gazetelerinde olduğu gibi bir kesin ayrım söz 

konusu değildir. ‘’ Kayseri’de Sahte Altınla Dolandırıyorlar!’’ başlıklı haberde haberin başlığında 

Suriyelileri belirtmemiş olması olumlu olarak görülmektedir. 

Fakat “Çorakçılar’da 3 Suriyeli, Tartıştıkları Genci Öldürdü!”, “Yeşil Mahalle’de Suriyeli Kadın 

Ölü Bulundu!”, “Suriyeli Kadını Boğarak Öldüren Kocası Tutuklandı!”, “Suriyeli Şahıs 

Bacanağını Bıçakladı”, “Terör Örgütü Propagandası Yapan Suriyeli Şahıs Tutuklandı!”  başlıklı 

haberlerde Suriyelilerin haber başlıklarında özellikle belirtilmesi Suriyeli algısını olumsuz 

anlamda tasvir etmektedir. Ayrıca 17.03.2018 tarihli “Suriyeliler Bu Kez Sahte Dolarlarla 

Yakalandı!” başlıklı haberde ‘bu kez’ nitelemesi Suriyelilerin daha önce suça bulaştığı, suçlu 

olduğu, hep suçlu olacağı anlamına gelebilir. ‘Bu kez’ nitelemesi Suriyelilerin algılanmasında, 

konumlandırılmasında kaygıya neden olmaktadır. E Haber Gazetesi’ndeki bir diğer haber ise 

20.02.2017 tarihli “Şehit Aileleri ve Gaziler, Üniversitelerde Açılan Suriyeli Kontenjanına 

Karşılar!” başlıklı haberde Suriyeli öğrenciler ile Şehit-Gazi çocuklarını karşılaştırmakta, eşit 

şartların sağlanmaması gerektiğini belirtmektedir. Bu konu üzerinden Suriyelilerin ülkelerine 

dönmeleri gerektiği söylenmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyeli 

Ehaber Gazetesi’nde Ulusal ve Uluslararası Politikanın Konusu Olan Suriyelilerle ilgili sadece üç 

haber yapılmıştır. Yapılan haberler incelendiğinde hükümet ve muhalif kanadın Suriyelilerle ilgili 

söylemleri haberleştirilmiştir. “Suriyelilere Kalıcı Konut Verilecek!” başlığıyla yayınlanan haber 

hükümet kanadının söylemiyken, “Çetin Arık, ‘HAYIR’ İçin Şiir Okudu!” başlığıyla yayınlanan 

haber ise muhalif kanadın söylemidir. 

 

GAZETE SORUN SUÇLU MAĞDUR POLİTİKA KONUSU 

ANADOLU HABER + +  

OLAY +   

GÜNDEM  +  

BÜYÜK KAYSERİ  +  

EHABER + +  

Tablo 8: Gazetelerin Stereotiplere Göre Dağılımı 

Sonuç 

Suriyelilerin Kayseri yazılı basınında temsil edilişleri bağlamında genel bir değerlendirme yapmak 

amacıyla yürütülen bu çalışmada Kayseri’deki yerel gazetelerde Suriyelilerle ilgili yapılan tüm 

haberler incelenmiştir. Bu kapsamda Suriyeli anahtar kelimesiyle 425 habere ulaşılmıştır. Haber 

sayıları, haberlerin temalara göre dağılımı çalışma grubundaki gazeteler incelenerek 

değerlendirilmiştir. Haber sayıları Kayseri’deki Suriyelilerin nüfusunun artışına paralel olarak 

artış göstermiştir. Gazeteler, Suriyelilere ilişkin haberlerde Suriyelileri hem mağdur hem de 

sorununun kaynağı olarak göstermektedir. Fakat Gündem ve Büyük Kayseri Gazeteleri 

Suriyelileri net şekilde mağdur, yardıma muhtaç kişiler olarak tasvir etmektedir. Aynı şekilde Olay 

Gazetesi Suriyelileri net bir şekilde sorunun kaynağı, suçlu olarak tasvir etmektedir. Ehaber ve 

Anadolu Haber Gazetelerinde böyle bir ayrım söz konusu değildir. Suriyeliler sorun oluşturan ve 

mağdur olarak haberleştirilmiştir. Suriyelilerin Türkiye’ye ve Kayseri’ye geliş tarihleri göz önünde 
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bulundurulduğunda gazetelerin haber sayıları ve haberleri veriş tarihleri dikkate alındığında 

Suriyeliler görmezden gelinmiştir. Görmezden gelmenin Suriyelilere ilişkin bir tavır olmadığı, 

yazılı basındaki haberlerin çevrimiçi ortamlara aktarılmadığı düşünülmektedir. Özellikle baskı 

sayısı en yüksek Anadolu Haber Gazetesi’nin Suriyelilerle ilgili sadece 20 haber yapması bunun 

kanıtı olarak görülmektedir. Suriyelilerin Türkiye’ye geliş tarihi göz önüne bulundurulduğunda 

Gündem Gazetesi 06.12.2012 tarihinde yaptığı haber ile Suriyelileri görmezden gelmediği ya da 

yazılı basındaki haberleri çevrimiçi ortama başarılı şekilde aktardığı görülmüştür. 

Tablo 8’de yer alan dağılıma göre Kayseri yazılı basınında oluşan Suriyeli algısı, Suriyelilerin 

yardıma muhtaç, mağdur olduğu yönündedir. Kayseri yazılı basınında Suriyeliler, mağdurlar 

olarak tanımlanan kültürel, sağlık, eğitim, barınma ve her türlü insanı açıdan yardım edilmesi 

gerektiğine ilişkin görüşleri yansıtan haberler sayısal olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu 

kategoride yapılan haberlerde Suriye’de savaş, katliam olduğu ve Suriye devlet başkanı Esad’ın 

zalim, katil olduğu belirtilmektedir. Suriyelilerin Kayseri’ye geldikten sonra durumlarıyla ilgili 

yapılan haberlerin sayısı da bir hayli fazladır. Özellikle yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar bu 

anlamda Suriyelilerle ilgili seferberlik başlatıldığı ifade edilmektedir. Az sayıda da olsa yararlı-

başarılı Suriyeli haberi vardır. Bu haberlerin fazla ve görünür olması demek zihinlere yerleşmiş 

olumsuz Suriyeli algısının minimize olması demektir. Çalışma grubundaki gazetelerin Suriyelileri 

temsil ediş biçimi genel itibariyle olumlu olarak görülmektedir. Fakat azımsanmayacak şekilde 

Suriyelilere ilişkin sorun kaynağı olan, suçlu, suça meyilli haberler vardır. İlginç olan taraf ise 

gazetenin her iki grubu besleyecek haberler yapmış olmasıdır. Olay Gazetesi’nde Suriyelilere 

ilişkin sorun kaynağı olan, suçlu, suça meyilli haberler yapılmış olsa da ciddi bir şekilde yardıma 

muhtaç, mağdur, yararlı Suriyeli haberi de yapılmaktadır. Suriyeli tasviri Türkiye’de ve 

Kayseri’de yaşanan toplumsal meselelere göre şekillenmektedir. Suriyelilere ilişkin sorun kaynağı 

olan, suçlu, suça meyilli haberlerde ise ‘Suriyeliler ülkesine dönsün’ algısı şekillenmektedir. Kimi 

haberlerde iş bulamamanın, evlenememenin, üniversiteye yerleşememenin, işten çıkarılmanın 

kaynağı olarak Suriyeliler gösterilmektedir. Bu problemin çözümü için gazetedeki söylem 

seçkinlerinin, kanaat önderlerinin tek ifadesi ‘Suriyeliler gitsin’ şeklindedir. Haberi okuyan ya 

da olaya muhatap olmayan 3. şahıs bu ifadeden etkilenerek Suriyeliler üzerinden nefret söylemi 

oluşturmaktadır. Özellikle çalışma grubundaki gazetelerin sosyal medya hesaplarındaki bu tarz 

paylaşımların altına atılan yorumlar farklı bir araştırma konusu olabilir. 

Suriyelilerin, Kayseri’deki yaşama dahil olmasıyla birlikte lokal olarak yerli halk ile Suriyeliler 

arasında gerginlikler çıkabilmektedir. Olayların kutuplaşma olmadan sona ermesi sevindiricidir. 

Yerli halk ile Suriyeliler arasında yaşanan gerginlikleri haberleştiren tek gazete Büyük Kayseri 

Gazetesi’dir. Büyük Kayseri Gazetesi net bir şekilde Suriyelileri olumlu kategoride 

haberleştirirken, az da olsa Suriyelileri sorunun merkezine yerleştirmektedir. Gerginliklerde 

yaşananlar iddia edilmesine rağmen gazete, Suriyelileri kavgayı başlatan, taşkınlık çıkartan, 

sıkıntının sebebi olarak göstermektedir. Böylece mahalle sakinlerinin ayaklanması, Suriyelileri 

kovması meşrulaştırılmaktadır. Yaşanan olaylarda Suriyeli vatandaşın hatası, yanlışı, eksiği 

olabilir bunu tüm Suriyelilere mal etmek yanlıştır, nefret söylemine yol açabilir. Nitekim iddialar 

belli olmadan mahalle sakinleri toplanarak ‘Suriyeliler Türkiye’den gitsin’ diye slogan atmaktadır. 

Çalışma grubundaki gazetelerin ortak özelliği ise ulusal ve uluslararası politikanın konusu olan 

Suriyelilerle ilgili çok az sayı da haber yapmalarıdır. 

 Sonuç olarak çalışma grubundaki gazetelerin Suriyelileri yardıma muhtaç, mağdur olan, yararlı-

başarılı kişiler olarak haberleştirmesi yerel halkın algılayışı açısından sevindirici olmakla birlikte 

nefret söylemini, ötekileştirmeyi ve yabancılaştırmayı minimize etmektedir. Gazetelerin 

haberlerin belli bir kısmını ajanslardan almaları ise kendilerine ait Suriyeli dili oluşturamamasına 
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etken olarak görülmektedir. Ayrıca Anadolu Ajansı (AA) tarafından yapılan ‘FİFA Kokartlı 

Hakem’ haberinin sadece Gündem Gazetesi’nde verilmiş olması gazetelerin ‘ilgiye’ 

odaklandıkları gerçeğini bir kez daha yansıtmaktadır. 
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ERKEK YAŞAM TARZI DERGİLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE DERGİLERDEKİ 

ERKEKLİK TEMSİLLERİNİN ANALİZİ: GQ, ESQUİRE VE MEN’S HEALTH ÖRNEĞİ 

                                                           Kadriye Onbaş* 

       Sernur Karaoğlu** 

Özet 

 

Dergiler, modern toplumlarda insanların öz kimliklerini şekillendirici ve anlamlandırıcı işlevlere sahip medya 

araçlarıdır. Dergilerdeki erkekliğin inşası ve temsili de bu kimliklerin şekillenmesinde etkili rol 

oynamaktadır. Günümüz erkek dergilerindeki erkekliğin temsilini anlamak için de bu dergilerin gelişim 

süreçlerine bakmak gerekmektedir. Değişen erkeklik modellerine ve temsillerine bağlı olarak erkek 

dergilerinin revaçta olduğu bir döneme girilmiştir. Bu bağlamda, bu makalede “Erkek dergilerinin ortaya 

çıkış süreçleri nelerdir?” ve “Dergilerin içeriklerini neler oluşturuyor?” sorularına cevap aranmıştır. Aynı 

zamanda bu mecrada hegemonik ve yeni erkekliğin temsil ve inşa sürecini anlamak amacıyla Türkiye’de 

yayın hayatına devam eden 3 önemli erkek dergisi (GQ, Esquire, Men’s Health), içerik çözümleme 

yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma bulguları, erkek dergilerinin erkekleri birer tüketim nesnesi haline 

dönüştürdüklerini ve erkeklerin tüketim alışkanlıklarının bu dergiler aracılığıyla şekillendiği sonucunu 

destekler niteliktedir. Bu çalışmanın, son yıllarda ilginin arttığı erkeklik incelemeleri alanına, erkek 

dergilerinin ortaya çıkış sürecini ele alarak ve dergilerde erkekliğin temsil şekillendiklerini içerik analizi 

yöntemiyle aktarması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Erkek Dergileri, Erkeklik Temsilleri, Hegemonik Erkeklik. 

 

THE PROCESS OF EMERGENCE OF MEN'S LIFESTYLE MAGAZINES AND EXAMPLES OF 

MASCULINITY: GQ, ESQUIRE, MEN’S HEALTH EXAMPLE 

Abstract 

 

Magazines are media tools which shape and define people's self-identities in modern societies. The 

construction and representation of masculinities in magazines plays an effective role in shaping these 

identities. In order to understand the representation of masculinity in today's men's magazines, it is necessary 

to look at the development processes of these magazines. Depending on the changing masculinity models and 

representations, a period of male magazines has been introduced. In this context, searched for answers these 

questions: What are the processes of the emergence of men's magazines? and "What are the contents of the 

magazines? At the same time in order to understand the representation of masculinity and the process of 

building in the media, three major men's magazine which continuing publishing life in Turkey (GQ, Esquire, 

Men's Health), were analysed by content analysis methods. The study findings support the conclusion that 

men's magazines transform men into consumption objects and that men's consumption habits are shaped 

through these magazines. It is expected that this study will contribute to the field of masculinity studies, in 

which interest has increased in recent years, by addressing the process of emergence of men's magazines and 

by transferring the forms of representation of masculinity in magazines through content analysis.  

 

Keywords: Men’s Magazines, Representation of Masculinity, Hegemonic Masculinity. 
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GİRİŞ 

Erkekliğin kültürden kültüre değişen bir kavram olması evrensel bir erkeklik tanımının yapılmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu zamana kadar yapılan erkeklik tanımlamalarına bakıldığında tanımlarda 

genellikle erkeksi ve kadınsı davranışlar ayrımının belirgin bir rol oynadığı görülmektedir. Şiddet 

uygulayabilme becerisi, istediğinde güç kullanma ayrıcalığı, başarma tutkusu, teknolojik bilgi 

açısından üstün olmak ve maceracı olma gibi özellikler her erkekten beklenmekte olan davranışlar 

olarak karşımıza çıkarken; (Sancar 2009: 28-29) şefkatli, yardımsever ve duygusal olmak gibi 

nitelikler ise kadınlarda olması istenen özellikler olarak aktarılmaktadır. Bu davranış biçimleri 

toplumdan topluma farklılık gösterse de kabul gören cinsiyet tanımlamaları bu çerçevede 

şekillenmektedir.  

Erkek yaşam tarzı dergileri, yeni ortaya çıkmış bir mecra olmasına rağmen erkeklerin hayatlarına 

ve kimliklerine yön vermede etkili medya araçlarıdır. Sunduğu temsiller aracılığıyla erkeklere nasıl 

erkekler olması gerektiğini aktaran erkek dergileri, erkeklerin hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Tüketim odaklı yaşam tarzlarını özendiren erkek dergileri, aynı zamanda modern dünyada yeni 

erkekliklerin oluşmasına da yardımcı olmaktadır (Atwood 2005: 84). Erkekleri tüketim ağına dâhil 

etmeyi amaçlayan erkek dergileri, temsiller ve dergi reklamları aracılığıyla okurlarda tüketme 

ihtiyacının doğmasına da sebep olmaktadır (Aydoğan, 2008). Dergilerde yer alan erkeklerin kaslı, 

sağlıklı ve yakışıklı olma gibi tekrarlanan birtakım özelliklerle aktarılması, hegemonik erkeklik 

biçiminin yaratılmasında etkili olmaktadır.   

Dergilerde temsiller aracılığıyla erkeklere aktarılan hegemonik erkeklik; erkeklerin diğer erkekler 

ve kadınlar üzerinde onların da rızalarını alarak iktidar kurmalarını sağlayan ideal erkeklik tipi 

olarak tanımlanmaktadır (Bozok 2011: 46). Connell’in ortaya attığı bu kavram, ataerkil erkekliğin 

inşasına ve iktidarın meşrulaştırılmasına büyük ölçüde yardım etmektedir. Hegemonik erkeklik 

biçimi sağlıklı, güçlü ve iktidar sahibi olanı takdir ederek ve överek karşımıza çıkarmakta bu durum 

da diğer erkeklerin en makbul olanın bu erkeklik biçimi olduğunu düşünmesine sebep olmaktadır. 

Erkeklerin kendilerine aldıkları rol modeller vasıtasıyla üretilen örnek ve semboller ise hegemonik 

erkekliği günlük hayatta tekrar üretmektedir (Özbay ve Baliç, 2004: 91). Hegemonik erkekliğinin 

üretilmesinde etkili olan mecralardan en etkilisi kuşkusuz erkek dergileridir. Mevcut erkeklik 

temsilinden farklı olarak dergilerde erkekler daha duygusal, dış görünüşüne ve kişisel bakımına 

daha fazla özen gösteren temsiller ile gösterilerek yeni erkeklik modeli yaratılmaktadır. Bu anlamda 

erkek dergileri, erkek okurlarda “yeni erkekliğe” yönelik zihinsel anlam haritalarının oluşmasına 

yardımcı olan ve nasıl görünmeleri gerektiğini betimleyen kılavuz işlevi görmektedir.  

Bu bilgiler ışığında ilgili alandaki çalışmalara bakıldığında; çalışmaların çoğunun dergi 

reklamlarına ve daha çok dergi içeriklerine odaklandıkları görülmektedir. Ayrıca kadın temsiline 

yönelik dergi içerik çözümlemelerini ve incelemelerini ele alan çalışmalar fazlasıyla bulunurken, 

erkek dergilerindeki erkek temsiline yönelik incelemelerin ve erkek dergilerinin ortaya çıkış 

süreçlerinin irdelendiği çalışmaların azlığının alanda bir boşluk yarattığı görülmektedir. Bu 

boşluğun doldurulması amacıyla, Türkiye’de tiraj sayıları en yüksek olan üç önemli erkek 

dergisinin (GQ, Esquire, Men’s Health) 2017 yılı son üç Türkiye basımı (Eylül, Ekim, Kasım) 

çözümlemesi yapılacaktır. Erkek dergilerinde erkeklerin nasıl temsil edildiği, erkekliğin nasıl inşa 

edildiği, hegemonik erkekliğin nasıl üretildiği ve yeni erkeklik modelinin nasıl oluşturulduğu içerik 

çözümlemesi yapılarak incelenecektir. 
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Erkek Dergilerine Yönelik Çalışmalara Genel Bir Bakış 

Erkeklik incelemeleri kadın çalışmaları kadar üzerinde durulan bir konu olmamıştır. Kadın 

çalışmalarının sayısı oldukça fazla iken erkeklik konusuna ve erkeklik çalışmalarına yönelimin geç 

başlaması akademik alandaki sınırlılığın doğmasına sebep olmuştur. Kadınlar için üretilen 

dergilerin ve buna paralel olarak yapılan çok sayıda feminist çalışmanın geçmişi uzun yıllar 

öncesine dayanırken, erkek dergilerine ilgi ancak son yıllarda artış gösterebilmiştir (Jackson vd., 

1999: 353).   

İlgili literatür, erkek dergilerine ve temsillerine yönelik birçok farklı araştırmayı barındırmaktadır. 

Batı’daki akademik çalışmalara bakıldığında; erkek dergilerindeki reklamlarda erkeklerin nasıl 

tasvir edildiğine yönelik araştırmalar (Hernandez 2010), erkek dergilerinin politik okumasının 

yapıldığı ve bu dergilerin erkekliğin inşasına ne gibi etkiler yaptığına yönelik araştırmalar 

(Stevenson, vd., 2000),  erkek modasının ve erkeğe özgü tüketimi görsel kodlamaları çözümleyerek 

inceleyen çalışmalar (Mort 1996, Nixon 1996) ve erkek dergilerinin erkeklerin değişen kimliklerine 

ve cinsiyet ilişkilerine nasıl etki ettiğine odaklanan çalışmaların (Atwood 2005; Song ve Lee 2012) 

yer aldığı görülmektedir. Ayrıca erkek dergilerinin erkekliğin inşasıyla ilişkilendirildiği ve erkekler 

üzerindeki etkisine odaklanıldığı çalışmalar da mevcuttur (Benwell, 2003; Tyler, 2004; Wörching, 

2007).  

Türkiye’deki alan yazında ise son yıllarda artan erkeklik çalışmalarına paralel olarak erkek 

dergilerini inceleyen çalışmaların sayısının arttığını söylemek mümkündür (bkz. Hacısoftaoğlu ve 

Elmas, 2015; Erdoğan, 2014; 2013; 2011; Meral, 2011; Sancar, 2009; Aydoğan, 2008; Batı, 2007). 

Yapılacak olan bu çalışma, hem erkek dergilerinin ortaya çıkış sürecini ele alarak ve hem de 

dergilerdeki erkekliğin temsil şekillerini içerik analizi yöntemiyle inceleyerek yeni erkekliğin 

oluşumunda erkek dergilerinin rolünü irdelemesi bakımından ilgili alana katkı sağlayacaktır. 

Erkek Yaşam Tarzı Dergilerinin Ortaya Çıkış Süreci 

Medyanın, kültür ve ekonomiyi etkileme gücü olduğu kadar erkekliğin inşasında da çok önemli 

rollere sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda birçok araştırma, medyadaki erkeklik 

temsillerinin erkeklerin hayatını nasıl etkilediğini incelemişlerdir (Ricciarderli vd., 2010; Jerome, 

2008; Atwood, 2005; Labre, 2005; Spitzer vd., 1999). Medya, sadece erkekliğin aktarılmasına değil 

aynı zamanda erkekliğin ne olduğunun ve nasıl oluştuğunun zihinlerde şekillenmesine de yardımcı 

olmaktadır (Salzman vd., 2006: 47). Erkek dergileri de okurları olan erkeklere erkekliğin nasıl 

olması gerektiğini aktaran yol gösterici medya araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yaşam tarzı dergilerinin ortaya çıkışı; gelişmiş ekonomilere bağlı olarak, üretim toplumundan 

tüketim toplumuna geçilmesiyle birlikte reklam ihtiyacının artmasına paralel olarak gelişmiştir. 

Bazı özel reklam verenlerin talepleri üzerine ise kadın dergileri tasarlanmaya başlanmıştır (Song ve 

Lee 2010’dan aktaran Song ve Lee 2012: 347). Tarihsel olarak bakıldığında ise; dergilerin 

genellikle kadınlara yönelik çıktığı, var olan erkek dergilerinin ise yalnızca hobilere ve özel alanlara 

yöneldiği, erkeklikten hiç bahsedilmediği görülmektedir (Ricciarderli vd., 2010: 66). Kadın 

dergileri ise; yıllardır var olmakta ve kadınlık kavramlarının hem olumlu hem de mücadeleci 

özelliklerine vurgu yaparak araştırmaların ve araştırmacıların odağında olmuştur (Eken, 2014; 

Çelenk, 2010). 

1980’lere gelindiğinde yaşam tarzı olarak erkek dergileri alanında bir boşluk olduğu bilinmekteydi. 

New Musical Express ve Smash Hits gibi müzik dergilerinin de artmasıyla erkek dergilerinde bir 

artış meydana gelmiştir (Stevenson vd., 2000: 367). Bu başarılı artış sonrasında ise yayıncılar, 
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kendilerine bu erkek pazarından bir pay almaya ve kadın dergileriyle uyumlu erkek dergileri 

başlıkları üretmeye başlamıştır. 

Özellikle endüstri sonrası dönemlerde Batılı toplumlara bakıldığında; 1970’lerdeki feminist söylem 

ile 1980’lerde değişen tüketim anlayışlarına paralel olarak yeni erkelik imajlarının ortaya çıktığı 

bilinmektedir (Erdoğan, 2011: 54). 1980’lerde varlık göstermeye başlayan yeni erkek; 

metroseksüel, hassas, bakımlı, kadınlara daha saygılı, fiziksel görümüne önem veren, çoğunlukla 

beyaz, heteroseksüel olarak karşımıza çıkmaktadır. (Erdoğan, 2011). Toplum tarafından günümüze 

kadar kadınların arzu nesneleri olarak ön planda olduğu bilinmekte, fakat son yıllarda değişen 

tüketim alışkanlıklarının ve yeni erkekliklerin oluşmasının bir sonucu olarak artık erkekler de birer 

arzu nesnesi haline gelmiştir (Yalın, 2005:291).  Bu bağlamda erkek yaşam tarzı dergileri, 

araçsallaştırılmış erkek bedenine odaklanmakta, aynı zamanda da erkek bedenini, kontrol edilen ve 

cinsel açıdan da hız ve performans gibi vurguların yapıldığı makineler olarak nitelendirilmektedir 

(Erdoğan, 2011: 54).  

Değişen ekonomik koşullar erkeklerin de tüketim ağına dahil olmasına yol açmıştır. Erkeklerin bu 

ağa dahil etmedeki en etkili araçlardan biri de erkek dergileri olmuştur. Bu bağlamda erkek 

dergileri, kullandığı temsiller ve içerikler aracılığıyla okurlarını tüketim odaklı yaşam tarzına 

özendirmektedir (Atwood, 2005: 84). Böylelikle daha önceleri kadına ait olduğu düşünülen 

tüketimde bulunma eylemi erkeklerde de yaygın bir biçimde görülmeye başlanmıştır. 

Metodoloji 

Bu çalışmada amaç; erkek dergilerinde temsil edilen erkeklik modellerini hegemonik erkekliğin 

sunumu ve yeni erkekliğin oluşumu bağlamında incelemektir. Bu bağlamda çalışmada analiz 

edilecek olan üç erkek dergisindeki (GQ, Esquire ve Men’s Health) temsiller hegemonik erkekliğin 

inşası bağlamında incelenecek ve yeni erkekliğin hangi temel noktalar ekseninde oluşturulduğu 

analiz edilecektir. Çalışmanın evreni, Türkiye’de yayınlanmaya devam eden en popüler üç erkek 

dergisi olan GQ, Esquire ve Men’s Health oluşturmaktadır. Çalışma üç dergiyle sınırlandırılmış, 

dergilerin seçiminde Türkiye’de tirajı en yüksek erkek yaşam tarzı dergileri olmaları etkili 

olmuştur. Araştırmanın örneklemi ise; 2017 yılı Eylül, Ekim ve Kasım sayılarını kapsamaktadır. 

Çalışmada analizi yapılacak olan dergiler Türkiye’de yayın hayatına devam eden ve tiraj sayılarına 

göre ilk üçte yer alan erkek dergileri olarak belirlenmiştir.  

İncelenecek üç dergiden biri olan Esquire; 1933 yılında Amerika’da yayın hayatına başlamıştır. 

1993 yılından beri de Türkiye’de yayınlanmaya devam etmektedir. Modadan gösterişe, yemekten 

seyahate birçok alanda bilgiler sunan bir erkek moda dergisidir. Türkiye’de dağıtımı Turkuvaz 

Medya Grubu tarafından yapılmaktadır. Diğer bir dergi olan GQ; 1931 yılında Amerika’da erkek 

moda dergisi olarak yayınlanmaya başlamış, 2012’de ise Türkiye’de yayın hayatına girmiştir. 

Tematik olarak özellikle modaya, stile ve kültüre odaklanan popüler bir erkek yaşam tarzı 

dergisidir. 20 ülkede yayınlanmaya devam eden GQ dergisi Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu 

tarafından yayımlanmakta ve dağıtılmaktadır. Dünyada erkek dergi pazarının lideri aynı zamanda 

Türkiye’de de satış rakamlarına göre ilk üçte yer alan Men’s Health ise; 1987 yılında yayın hayatına 

başlamıştır. Şu anda 45 ülkede yayınlanmakta olan dergi, 2007’den beri Türkiye’de de 

yayınlanmaktadır. Group Medya tarafından yayımı ve dağıtımı yapılan dergi; sağlık, cinsellik, 

moda ve spor gibi birçok alanda bilgiler içermekte ve hem biçimsel hem de anlamsal olarak daha 

çok mükemmel erkek bedenin nasıl olması gerektiğinde odaklanmaktadır. 
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Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak dergilerdeki erkek temsilleri belirli temalar 

çerçevesinde analiz edilmiştir. İçerik analizi; nitel araştırmalarda çok sık kullanılan, birbirine 

benzeyen verileri ilişkili temalar ve kavramlar çerçevesinde bir araya getirerek bu verileri 

okuyucuların anlayabileceği şekilde yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 162). Temel amaç, 

ilişkili kavramların toplanarak analiz edilmesi ve belirli temalar halinde okuyuculara sunulmasıdır. 

Kavramlar bir araya getirilip analiz edildikten sonra mevcut temalar oluşmakta ve bulgular bu 

temalara uygun biçimde organize edilebilmektedir. 

 İçerik analizinde verilerin işlenmesi ve okuyucuya sunulması kapsamında dört aşama vardır. Bu 

aşamalar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların analiz edilmesi ve 

bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Bu aşamaların her zaman birbirinden ayrı bir biçimde 

gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. İlk iki aşamada verilerin kodlanması ve temaları bulunması 

birlikte gerçekleşebilir. Son iki aşama ise daha çok çalışmanın yazılı hale getirilmesi ile ilişkilidir. 

Bulguların tanımlanması ve analizi kısmında temalar, sistematik bir şekilde organize edilerek 

yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 163-167). Bu anlamda yorumlama, içerik analizinin 

bir parçasıdır ve özellikle bulguların belirli temalar dahilinde okuyucuya sunulmasında önemli bir 

kademedir. Bu çalışmada, bütün aşamalar sırasıyla uygulanmış, veriler düzenlenerek sayısal hale 

getirilip yorumlanmıştır. 

Kodlamada değerlendirilen kategoriler seçilirken daha önce yapılan çalışmalardan faydalanılmış, 

kategoriler araştırmacılar tarafından çoğaltılmıştır.  Kodlama sürecinde araştırmacılar, kategorilerin 

ve kodlamaların anlamlı ve uyumlu olmalarına dikkat etmiş, sınıflandırmaları bu çerçevede 

şekillendirmişlerdir. Bazı temsillerin birden fazla kategoriye girmesi durumunda her iki kategoride 

de değerlendirilmesine karar verilmiştir.   

Kodlamaların güvenilir olması, araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak aynı metni tutarlı bir 

biçimde kodlamalarına bağlıdır (Neuman, 2014: 471). Bu sebeple aynı metinler iki kodlayıcı 

tarafından ilk önce bağımsız olarak kodlanmış daha sonra sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kodlamaların 

tutarlı olduğu görüldükten sonra diğer analizler birlikte gerçekleştirilmiştir.   

ANALİZ 

İncelenen üç dergide toplam 894 erkek temsili değerlendirilmiştir. Yalnızca vücudunun bir bölümü 

veya yüzü görünen erkek temsilleri değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca aynı görselde birçok kez 

temsil edilen erkek temsilleri elenmiştir.  

Tablo 1: Dergilerdeki Toplam Erkek Temsilleri 

Esquire Men’s Health GQ 

395 325 174 

 

1-Temsil Edilen Erkeklerin Yaş Grupları 

Dergilerde temsil edilen erkeklerin yaş gurupları, özellikle özendirilen erkeklik temsilinin hangi 

yaş grubunda fazla olduğunun incelenmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu sebeple de bir 

değişken olarak ele alınmıştır. 

Tablo 2: Erkek Temsillerinin Yaş Dağılımları 

Yaş Esquire Men’s Health GQ 

18-30 %73,42 %89,85 %94,83 

30-50 %20,76 %8,62 %5,17 

50 üzeri %5,82 %1,53 %0 
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Bütün dergilerde en fazla temsil edilen yaş grubu 18-30 yaş arası gruptur. Erkekler, genç ve 

kusursuz olarak temsil edilmektedir. Men’s Health gibi erkek bedenine daha fazla odaklanan 

dergide, kaslı erkek vücutlarının çoğu genç temsiller olarak karşımıza çıkmaktadır. GQ ve Esquire 

dergilerinde ise, özellikle modayla ilgili temsilleri gençlerin oluşturduğu görülmektedir. Dergiler 

arasında 30-50 yaş arası temsilin %20,6 ile en fazla olduğu Esquire’de ise bu durumun sebebi, iş 

adamlarına yönelik temsillerin diğerlerine oranla daha fazla bulunmasıdır. 50 yaş ve üzeri 

erkeklerin temsili ise, yok denecek kadar azdır. Önemsiz olarak görülen bu erkeklik, dergilerde 

kendisine yer bulamamaktadır.  

2-Erkek Dergilerinin Tematik İncelemesi  

Erkek dergilerindeki temaların dağılımı, dergilerin yayın politikalarına göre şekillenmektedir. 

Men’s Health, diğer dergiler arasında en fazla erkek bedenine ve spora odaklanan içeriklerin olduğu 

bir dergidir. Esquire ve GQ ise, okurlarına zarif, zevkli ve gösterişli moda figürleri sunarak bu 

figürün okurların zihnindeki inşasında rol oynamaktadırlar. 

Tablo 3: Erkek Dergilerinde Yer Alan Temaların Dergilere Göre Dağılımı 

Tema  Esquire Men’s Health GQ 

Aile  %0,98 %0,34 %1,58 

Spor/Formda Olma %0 %72,70 %5,55 

Moda/Stil %64,80 %19,45 %83,33 

Başarı %22,39 %3,41 %3,98 

Cinsellik/İlişkiler %4,28 %2,05 %5,56 

Kültür-Sanat  %7,55 %2,05 %0 

 

Esquire ve GQ dergileri, modaya düşkün, kişisel bakımına ve sağlığına önem veren yeni erkeklik 

temsillerine en fazla yer veren erkek dergileridir. Buna bağlı olarak da %83,33 ile en fazla moda ve 

stil temalarını barındıran erkek dergisi GQ olmuştur. Men’s Health ise, belirtildiği gibi erkek 

bedenine çok fazla odaklanan bir dergi olduğundan, genellikle erkekler spor yaparken kaslı 

vücutlarıyla temsil edilmektedir. Erkeklerin sportif ve kaslı vücutlarla temsil edilmesi onun 

iktidarını ve hegemonyasını diğerlerine ilan eden bir işleve sahiptir. Men’s Health gibi dergiler de 

bu işlevi üstlenen ve hegomonik erkekliği meşrulaştıran birer kültürel araçtır. 

Esquire dergisi aynı zamanda yönetici sınıfını hedef kitlesinde barındırmaktadır. Bu sebeple 

%22,39 ile en fazla kariyerinde başarılı erkek temsillerine rastlanan dergi olmuştur. Cinsellik ve 

ilişkiler ile ilgili temanın en geniş yer bulduğu dergi GQ dergisidir. Aynı zamanda GQ, en fazla 

kadın temsilini de içinde barındırmaktadır. 

3-Temsil Edildikleri Mekânlara Göre Erkekler 

Hegemonik erkekliğin inşasında mekânlar etkin rol oynamaktadır. Erkeklerin daha çok nerelerde 

temsil edildikleri diğer erkekler üzerinde anlamlı etkiler bırakmaktadır. Özellikle spor salonlarında 

sergilenen erkekler kaslı ve sağlıklı olmaya özendiren etkiyi arttırmaktadır. Bu anlamda 

dergilerdeki her bir erkek temsilinin içinde bulunduğu ana mekân; iç (iş yeri, ofis, stüdyo, spor 

salonu) ve dış (açık hava, otoyol, bahçe) olmak üzere kategorilendirilmiştir. 
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Tablo 4: Temsil Edildikleri Mekânlara Göre Erkekler 

Mekân Esquire Men’s Health GQ 

İç %53,67 %71,26 %70,69 

Dış %46,33 %28,74 %29,31 

 

Erkekler 3 dergide de iç mekânlarda daha fazla temsil edilmiştir. Moda dergileri olan GQ ve 

Esquire’deki temsiller daha çok stüdyolarda, podyumlarda veya ofislerde gösteriliyorken Men’s 

Health’de ise daha çok spor salonlarında temsil edilmişlerdir. 

İncelenen dergiler arasında dış mekânlardaki temsilin %46,33 ile en fazla olduğu Esquire’de, 

erkekler daha çok dış mekânlardaki moda çekimlerinde gösterilmiştir. Erkeklerin temsil edildikleri 

iç mekânlarda ev ortamına çok az sayıda rastlanmıştır. Temsil edilen iç mekânlar daha çok spor 

salonları veya ofisler olmuştur. Dış mekânlarda ise sokaklar ve yollar kullanılmıştır. Buna göre, 

erkekler çoğunlukla kamusal alanda betimlenmiş ve özel alanda daha sınırlı bulundukları 

görülmüştür. 

4-Temsil Edildikleri Kıyafetlere Göre Erkekler 

Giyim tarzı, özel ve kamusal alan özelliklerine göre farklılık göstermekte ve erkekten erkeğe 

değişmektedir. Bu durum, erkekliğin farklı temsillerinin doğmasına sebep olmaktadır. Kıyafet 

seçimleri, erkek temsillerinde önemli bir rol oynadığı için değişken olarak alınmıştır. Temsillerin 

kıyafetleri; günlük, resmi ve spor olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 

Tablo 5: Temsil Edildikleri Kıyafetlere Göre Erkekler 

Kıyafetler Esquire Men’s Health GQ 

Günlük %55,63 %18,16 %63,69 

Resmi %26,87 %5,40 %15,29 

Spor %17,50 %77,44 %21,02 

 

Esquire, bir erkek moda dergisi olması sebebiyle, diğer dergilere oranla resmi kıyafetle erkek 

temsiline en fazla yer veren erkek yaşam tarzı dergisidir. Esquire’de daha çok moda ve seyahate 

yönelik erkek temsillerinin bulunması, günlük ve resmi kıyafet kategorisindeki oranın fazla 

olmasında etkili olmuştur. Erkeklerin spor kıyafetlerle en az temsil edildiği dergi %17,50 ile 

Esquire iken, en çok temsil edildiği dergi %77,44 ile Men’s Health’dir. En yüksek spor kıyafetli 

erkek temsilinin Men’s Health’de olmasının sebebi, derginin, daha çok spor ve sağlıklı yaşama 

yönelik olmasıyla ilişkilidir. Yine bu sebeple resmi kıyafetli temsilin %5,40 ile en az olduğu dergi 

Men’s Health’dir. 

En fazla günlük kıyafet temsilinin %63,69 ile bir erkek moda dergisi olan GQ’da olduğu 

görülmektedir. GQ, modadan cinselliğe, tasarımdan özel ilgi alanlarına kadar birçok başlık altında 

erkeklere hitap etmektedir.  

İncelenen dergiler arasında en fazla kadının temsil edildiği ve cinselliğin vurgulandığı dergi GQ 

olmuştur. Kadınlar GQ dergisinde cinsel birer obje olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer dergilerde 

ise kadın temsilleri ya kalabalık bir ortam içerisinde ya da partnerlerinin yanında karşımıza 

çıkmakta ve bu dergilerde cinselliğin çok fazla vurgulanmadığı görülmektedir.  
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5-Giyiniklik Düzeylerine Göre Temsil Edilen Erkekler 

Erkeklerin çıplak veya bir kıyafetle sergilenmeleri temsillerin özendiriciliğini arttıran unsurlar 

olarak ele alınmaktadır. Temsillerin çıplak ve kaslı bir şekilde betimlenmeleri diğer erkeler üzerinde 

bir kıyafetle sergilenmesinden daha etkili olmaktadır. Buna paralel olarak temsillerin kıyafetli ve 

çıplak sergilenmesi bir değişken olarak alınmıştır. Erkek temsillerinde, kol ve bacak haricinde 

vücutlarının herhangi bir bölümünün açık olduğu erkekler çıplak kategorisinde değerlendirilirken, 

diğer temsil edilen erkekler kıyafetli olarak ele alınmıştır.  

Tablo 6: Giyiniklik Düzeylerine Göre Temsil Edilen Erkekler 

Giyiniklik Düzeyi Esquire Men’s Health GQ 

Kıyafetli %98,75 %75,73 %87,93 

Çıplak %1,25 %24,27 %12,07 

 

Tablo 6’ya göre erkeklerin kıyafetli temsillerinin 3 dergide de yüksek oranda olduğu görülmüştür. 

Çıplak erkek temsilinin %24,27 ile en fazla olduğu Men’s Health, kaslı erkek temsiline daha fazla 

yer verdiği için üstsüz erkek görsellerini de en çok kullanan dergidir.  

Esquire ve GQ’nun modaya yönelik dergiler olması, kullanılan erkek temsillerinin daha çok 

kıyafetle sergilenmesinde etkili olmaktadır. Bu da %1,25 ile en düşük çıplak erkek temsilinin 

Esquire’de olmasını açıklamaktadır.                 

Ayrıca incelenen dergilerin hepsinde bir kadın partner ile cinsel ilişki esnasında temsil edilen 

erkeklere rastlanmıştır. Erkekler genellikle cinsel olarak başarılı ve sağlıklı heteroseksüel temsiller 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu dergilerin okurları heteroseksüel erkekler olarak 

görülmekte, bu durum da heteroseksüelliğin inşasına katkı sağlamaktadır. 

6-Temsil Edildikleri Vücut Tiplerine Göre Erkekler  

Dergilerdeki erkek temsilleri, hegemonik erkekliğin inşasında etkin bir rol oynamaktadır. Kaslı 

vücutların gösterimi diğer erkeklerde onlar gibi olma arzusu uyandırmaktadır (Harrison ve Cantor, 

1997). Günümüzde vücut geliştirme ve kaslı görünme arzusu, sağlıklı olmak ile bağdaştırılarak 

beyaz erkeklik ile ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda karşımıza çıkan kaslı erkek temsilleri 

genellikle tüysüz, yanık tenli ve sert erkekler olmaktadır (Dyer 2002’den aktaran Erdoğan, 

2011:59). Bu anlamda erkeklerin zayıf veya kaslı olarak temsil edilmesi bir değişken olarak ele 

alınmıştır. 

Tablo 7: Temsil Edildikleri Vücut Tiplerine Göre Erkekler 

Vücut Tipi Esquire Men’s Health GQ 

Zayıf %93,83 %22,51 %87,93 

Kaslı %6,17 %77,49 %12,07 

 

Kaslı erkek temsilinin en fazla olduğu dergi, %77,49 ile Men’s Health iken en düşük olduğu dergi 

ise Esquire’dir. Men’s Health dergisinde erkekleri spor yapmaya özendiren ve kaslı erkek olma 

arzusu uyandıran temsiller çok sık kullanılmaktadır. Bu temsillerle birlikte erkeklerin sağlıklı 

yaşamaya gereken önemi gösterdikleri ve daha kaslı görünmek için spor salonlarına giderek aynı 

zamanda takviye ilaçlar kullandıkları görülmektedir. Esquire ve GQ dergilerinin günümüzdeki yeni 
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erkeklik temsiline uygun olarak daha zayıf, modayı yakından takip eden, zevkine düşkün ve 

entelektüel erkeklere yer verdiği görülmüştür. 

7-Birliktelik Durumlarına Göre Erkeklik Temsilleri 

Dergilerde herhangi biriyle temsil edilen erkeklerin kimlerle temsil edildiği, bu erkeklere özenen 

erkekler üzerinde bir etkiye sahip olduğundan bu durum bir değişken olarak ele alınmıştır. 

Tablo 8: Birlikte Temsil Edilen Erkeklerin Kimlerle Temsil Edildiği 

Kiminle Temsil Edildiği Esquire Men’s Health GQ 

Erkek ile %58,50 %64,61 %82,92 

Kadın ile %7,45 %9,24 %12,20 

Hem erkek hem kadın ile %29,73 %24,61 %2,44 

Çocuk ile %4,12 %1,54 %2,44 

 

Erkekler, bütün dergilerde görüldüğü gibi en fazla hemcinsleriyle temsil edilmişlerdir. Bu durum 

gerçek dünya ile paralellik göstermektedir. Erkekler genellikle erkeklerle beraber vakit 

geçirmektedirler. Ancak gerek kamusal alanda gerekse kitle iletişim araçlarında kadın ve erkeğin 

birlikte temsilinin artmasıyla doğru orantılı olarak Esquire ve Men’s Health gibi dergilerde birçok 

kadının ve erkeğin bir arada bulunduğu temsil oranı da artış göstermiştir. Erkek temsilleri, çocukla 

neredeyse hiç temsil edilmemiştir. Bu durum, özendirilen erkekliğin bir baba figürü olmasından 

ziyade sosyal ortamlarda erkek erkeğe takılan veya karşı cinsleriyle bir arada bulunan erkekler 

olmasıyla bağdaştırılmaktadır. 

SONUÇ  

Bu çalışmada, erkeklerin erkek yaşam tarzı dergilerindeki temsilleri içerik analizi yöntemiyle 

kodlanmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, erkek iktidarının üretiminde ve hegomonik 

erkekliğin inşasında dergilerin rolüne odaklanılmış ve tutumları incelenmiştir. Dergilerde temsil 

edilen kaslı, kariyer sahibi, zevkli ve modadan anlayan erkekler aslında erkeklerin hayal ettiklerinin 

birer yansımasıdır. Bu anlamda dergiler, erkeklerin olmak istediği görüntüyü onlara iletmektedirler. 

Tek bir erkekliğin vurgulandığı erkek dergilerinde erkeklerin çoğunlukla; beyaz, kaslı, 

metroseksüel ve genç yaş grubunda yer alması karşımıza çıkan en önemli araştırma bulgularından 

olmuştur. Aynı zamanda temsil edilen erkeklerin hepsi heteroseksüel olarak karşımıza çıkmakta, 

başka erkekliklerin varlığı gösterilmemektedir. Bu anlamda bütün dergilerde belli bir erkeklik 

tanımının temsili gösterilerek erkeklik evrenselleştirilmiştir. 

Dergilerde erkek modellerin sayfalar dolusu gösterimi, artık erkeklerin de tüketim olgusu içerisinde 

yer aldığının ve tüketim nesnesi haline dönüştüklerinin birer kanıtı olmaktadır. Erkekler pahalı 

otomobiller, giysi ve aksesuarlarla gösterilerek bunları kullanmaya özendirilmekte ve onlardan da 

kadınlar gibi alışveriş eyleminde bulunmaları beklenmektedir. 

Erkeklerin sanayi sektöründen hizmet sektörüne geçişiyle, geleneksel “eve para getiren baba” 

imajının değiştiği (Sancar 2009:54), dergilerde karşımıza çıkan bir diğer bulgudur. Erkekler, 

başarılarıyla, kazandıkları paralarla ve iş dünyasındaki önemli rolleriyle temsil edilmektedirler. 

Erkekler artık karşımıza yalnızca aile reisi olarak değil, sosyal ortamlarda bulunan, pahalı giysiler 

giyen, son model otomobiller veya teknolojik aletlere sahip bireyler olarak çıkmaktadır.  
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Erkeklik tanımlarında yaşanan değişimlerin popüler kültür araçlarını da etkilediği görülmektedir. 

Bu anlamda eskiden geleneksel modellerle temsil edilen erkekler bu değişen imajın bir sonucu 

olarak farklı biçimlerde kültürel araçlarda temsil edilmeye başlanmıştır. Endüstri öncesi 

toplumlarda evi geçindirmekten başka gayesi olmayan erkekler, değişen koşullarla birlikte tüketim 

endüstrisine itilmiş durumdadırlar. Erkek yaşam tarzı dergileri de erkek okurları üzerinde yeni 

erkekliğin imajını yüceltmekte ve tek biçimli bir erkeklik sunma görevini üstlenmektedirler. 

80’lerden bu yana değişmekte olan tüketim alışkanlıkları, birçok faktörün yanında erkek yaşam 

tarzı dergilerinin de etkisiyle yeniden şekillenmektedir. Buna bağlı olarak tüketim mecralarında da 

erkeklerin varlığı günden güne artmaya devam etmektedir. Erkek yaşam tarzı dergileri, erkeklerin 

bu sürece dahil olmasındaki en önemli araçlardan biri olmaktadır. Erkeklerin erkek olmayı en çok 

erkeklerden öğrendiği bulgusu elde edilen en önemli sonuçlardan biridir. Erkekler diğer erkekler 

üzerinde hayal ettiklerini görmekte ve onlar gibi olmak istemektedirler. Bu sayede de evrensel ve 

hegemonik bir erkekliğin inşası hız kazanmaktadır. 

EKLER 

Temsillerin kodlamaları yapılırken hangi niteliklerin ve durumların baz alındığı aşağıdaki kodlama 

cetvelinde belirtilmiştir.  

Temsil Edilen Erkeklerin Yaş Grupları: Temsil edilen erkekler; genç bir görünüme sahip ise 

ve daha çok gençlere hitap eden reklamlarda görünüyorlar ise (Jean reklamı gibi) 18-30 yaş 

arasında, görünüm itibariyle olgun görünüyorlarsa veya beyaz yakalı işçi sınıfına hitap eden 

söylemler kullanılmış ise 30-50 yaş arası, saç rengi beyaz ve yaşlı bir görünüme sahipler ise 50 

yaş ve üzeri olarak kodlanmıştır.  

Erkek Dergilerinin Tematik İncelemesi: Dergi içeriklerindeki temalar 7 farklı kategoride 

incelenmiştir. Eşi olduğu belli olan bir kadın veya bir çocuğuyla temsil edilen erkekler aile, 

sportif bir ortamda bulunan veya sportif olarak temsil edilen erkekler spor/formda olma, bir moda 

çekiminde veya kıyafet reklamında temsil edilen erkekler moda/stil, temsil edilen erkeğin 

herhangi bir başarısından bahseden resimler başarı, karşı cinsle aynı ortamda bulunan veya karşı 

cinsle yarı çıplak şekilde temsil edilen erkekler cinsellik/ilişkiler, herhangi bir kültür-sanat 

aktivitesinde yer alan temsiller kültür/sanat temalarıyla eşleştirilmiştir. 

Temsil Edildikleri Mekânlara Göre Erkekler: Erkekler, temsil edildikleri mekânlara göre iç 

ve dış olmak üzere iki şekilde incelenmiştir. Erkeğin bulunduğu ortam; bahçe, balkon gibi açık 

hava ise bu temsiller dış mekân kategorisinde kodlanmıştır. Erkeklerin bulunduğu ortamlar ev 

ortamı gibi kapalı mekânlar ise temsiller iç mekân kategorisinde değerlendirilmiştir. Temsillerin 

fotoğraf çekiminde olduklarının belli olduğu stüdyo ortamları da yine iç mekân kategorisinde 

kodlanmıştır.  

Temsil Edildikleri Kıyafetlere Göre Erkekler: Temsillerin giydikleri kıyafetler; günlük, resmi 

ve spor olmak üzere üç şekilde incelenmiştir. Erkeklerin jean kot pantolon gibi rahat kıyafetlerle 

temsil edildikleri resimler günlük, temsillerin özellikle iş kıyafetleriyle veya takım elbiseleriyle 

temsil edildikleri resimler resmi, erkeklerin şort veya kaslarını belli etmek için giydikleri atletler 

gibi kıyafetlerle temsil edildikleri resimler ise spor kıyafet kategorisinde değerlendirilmiştir. 

 

Giyiniklik Düzeylerine Göre Temsil Edilen Erkekler: Erkek temsillerinde, kol ve bacak 

haricinde vücutlarının herhangi bir bölümünün açık olduğu erkekler çıplak kategorisinde 

değerlendirilirken, diğer temsil edilen erkekler kıyafetli olarak ele alınmıştır. 
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Temsil Edildikleri Vücut Tiplerine Göre Erkekler: Temsillerin vücut tipleri zayıf ve kaslı 

olmak üzere iki kategoride kodlanmıştır. Kaslı bir görüntüye sahip erkekler kaslı, zayıf bir 

görünümü olan temsiller ise zayıf olarak kodlanmıştır. Erkeklerin kaslarının görünmediği fakat 

yine de dar kıyafetler giydirilerek kaslarının ortaya çıkarıldığı temsiller de kaslı olarak ele 

alınmıştır. 

Birliktelik Durumlarına Göre Erkeklik Temsilleri: Temsillerin birliktelik durumları dört 

şekilde incelenmiştir. Herhangi bir erkekle birlikte resmedilen erkekler; bir erkek ile herhangi bir 

kadın ile temsil edilen erkekler; bir kadın ile hem erkek hem kadın ile birlikte temsil edilen 

erkekler; hem erkek hem kadın ile bir çocukla temsil edilen erkekler ise; çocuk ile kategorilerinde 

kodlanmıştır. 
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ALTKÜLTÜRÜN EGEMENE DİRENİŞİNİN POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNLERİNE YANSIMASI: 

TÜRK HALK MÜZİĞİ VE DADALOĞLU ÖRNEĞİ 

Abdulbaki Öztürk* 

Özet 

İnsanoğlu, tekdüze söylemleri hatırlamakta zorlanırken ritimli ve uyaklı söylemleri daha kolay 

hatırlamaktadır. Bu sebep ile müzikler kültürel aktarımın en büyük aktörlerindendir. Popüler kültür, 

“çatışmacı” tanımı çerçevesinde düşünüldüğü zaman, Türk halk müziğinin iktidarla çatışma içinde olan 

kültürel yapıların bir direnme aracı olduğu görülmektedir. İktidar ve egemen kültür sürekli olarak bu kültürel 

yapıları yok etme, kısıtlama ya da baskılama yoluna gitmiştir. Ancak, bu yapılar hiçbir zaman tam anlamıyla 

baskılanamamıştır veya yok edilememiştir. Altkültürler, kendilerini devam ettirmek için değişik yöntemler 

uygulamışlardır. Küçük değişikliklerle var olmaya devam etmişler ya da kültürel ürünler bırakarak “rıza” 

göstermediklerini ifade etmişler ve kültürel yapılarını bu ürünlerle gelecek kuşağa aktarmışlardır. Ebeveyn 

kültür, altkültürleri kapsayıcı olmakla kalmaz; ebeveynlik statüsünden “tam egemen” statüsüne geçmeye 

çalışır. Osmanlı döneminde de bazı toplulukların göçebelik hayatı sürmeleri, toplum yapısını tehdit edici 

olarak görülmüş ve bu durum engellenmek istenmiştir. Bu doğrultuda da iskân politika ve faaliyetleri 

yürütülmüştür. Bu çalışmada Avşarlar ve Osmanlı Devleti arasındaki siyasi ve doğal olarak kültürel 

çatışmanın kayıt alanı olarak Türk halk müziği ve taşıyıcısı olarak Dadaloğlu’nun bu süreçteki rolleri 

incelenerek; altkültür ve siyasi iktidar arasındaki kültürel çatışmanın bir etkileşim alanı ve popüler kültür 

ürünü olarak Türk halk müziği değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Altkültür, Dadaloğlu, Hegemonya, Popüler Kültür, Türk Halk Müziği. 

 

THE REFLECTION OF THE RESISTANCE OF THE SUBCULTURE TO THE DOMINANT IN 

POPULAR CULTURE PRODUCTS: TURKISH FOLK MUSIC AND DADALOGLU CASE 

Abstract 

Human beings have difficulty remembering monotonous discourses, while rhythm and rhyming discourses 

are easier to remember. Therefore, music is one of the greatest actors of cultural transfer. When popular 

culture is considered within the framework of the definition of “confrontational”, it is seen that Turkish folk 

music is a means of resistance to cultural structures that are in conflict with power. Power and dominant 

culture have consistently sought to destroy, restrict or suppress these cultural structures. However, these 

structures have never been completely suppressed or destroyed. Subcultures have applied different methods 

to sustain themselves. They continued to exist with minor changes or expressed that they did not cultural 

consent by leaving cultural products and transferred their cultural structures to the next generation with these 

products. Parent culture not only includes subcultures, but tries to change from parenting status to “full 

dominant” status. During the Ottoman period, the survival of some communities in nomadic life was seen as 

threatening the social structure and it was decided to prevent such a situation. In this regard, resettlement 

policies and activities were carried out. In this study, the role of Dadaloğlu as the carrier of Turkish folk music 

and carrier as the recording area of political and natural cultural conflict between Avşarlar and Ottoman 

Empire; Turkish folk music as an area of interaction and cultural product of cultural conflict between 

subculture and political power will be evaluated. 

 

Keywords: Dadaloglu, Hegemony, Popular Culture, Subculture, Turkish Folk Music. 
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GİRİŞ 

 

İktidarla ve onun etkin kılmak istediği kültürle mücadele içinde olan kültür kalıpları için genel 

olarak “altkültür” kavramı kullanılmaktadır. Altkültür kavramı, bir toplumda yer alan farklı kültürel 

yapılardan, egemen kültürle homojenlik içermeyen kültürleri tanımlamak için kullanılan bir 

kavramdır. Egemen tarafından tehdit olarak algılanan bu kültürel yapılar, tek yapının reddinin fiili 

örnekleridir ve dolayısı ile iki kültürel yapı arasında çatışmalar yaşanması kaçınılmazdır. Bu 

çatışmalar ve ilişkiler, popüler kültür kavramının ayrımlaşarak tanımlanmasına katkı sağlamıştır. 

Çünkü “Kültürel iktidar ve hâkimiyet ilişkilerinin güç alanı dışında kalan bütünlüklü, hakiki ve 

bağımsız bir “popüler kültür” yoktur.” (Özbek, 2010: 85). Altkültürler, siyasi iktidarın egemen 

kültüründen tamamen kopuk değildir ancak tamamen benimsememişlerdir. Dolayısı ile altkültür ve 

popüler kültür kavramlarının varlığı bir noktada çakışmakta ve birleşmektedir. 

 

Popüler kavramı iki farklı tanımlamayı bünyesinde barındırmaktadır. Çoğunluk tarafından 

algılanan ve tercih edilen “yaygın” anlamındaki tanımının yanı sıra etimolojik kökene dayanan 

“halkın ürünü” anlamındaki tanımı da içermektedir (Özbek, 2010: 81). Popüler kültür kavramının 

yerine kitle kültürü kavramını kullanan görüşler vardır. Ancak bu çalışmada kitle kültürü kavramı 

tercih edilmemiştir. Çünkü kitle kültürü, özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımına odaklanan 

kültürel çalışmaların ortaya koyduğu bir kavramdır. Popüler kültür kavramı ise, gündelik pratikleri 

de kapsayan geniş bir anlam kapsamına sahiptir. 

 

Türk halk müziği, Türk toplumların genel olarak ürettiği müzik içeriklerinin genel adı olması ve 

gündelik pratikleri içermesi sebebi ile bütün toplumsal ve bireysel süreçleri kapsayan bir popüler 

kültür ürünüdür. İnsanların sahip oldukları kültürel değerler, onların yaşamsal ve sanatsal 

dünyalarında önemli derecede etkindir. Osmanlı Devleti döneminde sanatsal içeriklerin Arabi ve 

Farisi alanlara kayması ve müzik alanının “yüksek sanatsal” bir hale gelmesi, Türk halk müziğini 

tebaanın ve dolayısı ile altkültürlerin de bir ürünü haline getirmiştir. 

 

Bütün bu bilgiler ışığında çalışmada tarih, sosyoloji, edebiyat ve müzik disiplinleri 

ilişkilendirilerek, kültürel bir değerlendirme yapılacaktır. Kültür kavramının tüm bu alanlardan 

etkilenmesi ve bu alanları etkilemesi, bu çalışmayı anlamlandırmakta ve gerekli kılmaktadır. 

Çalışmanın gerçekleştirilmesindeki amaç, Türk halk müziğinin tarihi olay ve süreçleri taşımasından 

hareketle ve altkültür ile siyasi iktidar arasındaki kültürel çatışmayı anlatmada çok keskin ve net 

bir üslup ve dile sahip olması sebebiyle Dadaloğlu’nun türkülerinden yola çıkarak, Avşarlar ve 

Osmanlı Devleti arasındaki kültürel çatışmayı çözümlemektir ve bunun yapılmasına olanak veren 

Türk halk müziğinin popüler kültür kavramının içeriklerine uygunluğunu test etmektir. Bu konunun 

seçilmesinin sebebi ise, müzik ve edebiyat alanında Türk halk müziği ve Dadaloğlu üzerine 

araştırmalar yapılmasına rağmen; bu başlıkların altkültür ve popüler kültür ürünü olarak detaylı bir 

irdelemesinin mevcut olmamasıdır. Özellikle “İngiliz Kültürel Çalışmalar” alanından 

yararlanılacak olan çalışmada, Türk halk müziği ve Dadaloğlu türkülerinin incelenmesi sürecinde, 

popüler kültür, altkültür ve siyasi iktidar kavramları etkin olarak kullanılacaktır. Popüler kültür 

kavramı, “yaygın olarak kullanılan, tüketilen” anlamında değil; “halka ait, halk ürünü” anlamında 

kullanılacaktır. Çalışmanın odaklandığı Avşar Aşireti’nin kültürel direnişini yansıtan, popüler 

kültür ürünü olan Dadaloğlu türkülerinin metin örnekleri üzerinden değerlendirme yapmak uygun 

bir metin-kültür incelemesi olacaktır. Metin içerisinde günlük yaşamın değişmesi sonucu 

kullanımdan kalkan bazı kelimelerin günümüz Türkçesindeki karşılığı, kaynak metinlerden 

faydalanılarak belirtilecektir. 
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1. Popüler Kültür Kavramı 
 

Kültür kavramı, Latincedeki “cultura” sözcüğünden kaynağını almaktadır ve ilk süreçte bu kelime 

sadece bir şeyleri yetiştirmek anlamında kullanılmıştır. Uygarlık anlamını da kazanarak genişleyen 

kültür en basit tanımıyla, toplumların yaşam biçimleri çerçevesinde şekillendirdikleri, 

oluşturdukları ve aktardıkları düşüncel ve maddi değerler ile kalıplardır. Kültür kavramı uzun yıllar 

boyunca iki temel incelemeye tabi tutulmuştur. Birincisi, kültürü oluşturan süreçler ve oluşturan 

kesim; ikincisi ise, kültürün aktarımıdır. Kültürü oluşturan kesimin sosyal statüsü ve ekonomik 

etkinliği, oluşturulan kültürün kimlere, nasıl aktarılacağına da etki etmektedir. Aktarım süreci 

gerçekten büyük önem arz etse de aktarım durumundaki kültür, kültürel ürünün oluşum süreci, 

tarihsel geçmişi; oluşturulduğu toplumun değerleri ile toplumsal düşünce ve inanış sistemi temel 

alınarak incelenmelidir. 

 

Oluşum süreci –dolaylı olarak aktarım süreci- açısından irdelendiğinde kültür kavramı temelde 

yüksek kültür ve popüler kültür olarak ikiye ayrılmaktadır. Elit kesimin ürettiği ve yaşadığı kültür 

ile sıradan kişilerin ürettiği ve yaşadığı kültürün ayrımı olarak da ifade edilebilir. Yöneten ve elit 

kesimin bugün “lüks” şeklinde ifade edilen, maddi ve manevi, statüyü simgeleyen şeyler yüksek 

kültürün dayanaklarıdır. Bunların dışında kalan ve toplumdaki sıradan kesimin ürettiği, statüden 

ziyade yaşamsal deneyimi aktararak standartlar oluşturmayı hedefleyen kültürel değerler ise 

popüler kültür olarak ifade edilmektedir. Popüler kültür kavramına bakıldığında, toplumdaki 

sıradan bireylerin daha uzun geçmişe – bazen kaynağı bilinmeyecek kadar uzun bir süreye – 

dayanan ve genellikle yazılı değil de sözlü olarak aktarılan, tekrarlanan bir sistemi içeren bir kültür 

yapısı dikkat çekmektedir. Popüler kültür, yüksek kültür ürünlerinde rastlanabilen düşünsel 

süreçlerle ulaşılan verilerden çok, tecrübe ile elde edilmiş süreçlere dayanır. Popüler kültür kavramı 

üzerinde tartışma yaratan en temel konu ise, bugün bu kavramın ulaştığı “sığ ve yaygın kullanım” 

anlamı ile etimolojik kökeninden gelen “halka ait olan” anlamı arasındaki çatışmalar ve 

uzlaşmalardır. 

 

1.1. Popüler Kültür Üzerine Tartışmalar 
 

Topluluk haline gelerek yaşamsal grupları kuran insanlar, oluşturdukları verileri sözel ve görsel –

yazılı kültürün temeli de görsele dayanmaktadır- olarak aktarmak için popüler kültür ürünlerini 

üretmişler ve bunlardan sözel olanları ile özellikle şaman, ozan gibi ritmik sözel sunum yapan 

kişilerce devam ettirmeyi ve yaşamın devamını sağlamayı amaçlamışlardır. Toplumun her bireyini 

kapsayan ve onlar tarafından şekillendirilen popüler kültür, toplumların oluşumundan günümüze 

kadar gelmiştir ve devam etmektedir. Toplumları yöneten ve toplumdan ayrık yaşayan liderlerin 

ortaya çıkmasıyla popüler kültür ürünleri bu liderlerin siyasi ve yönetsel amaçlarına doğru 

evrilmiştir. Bu durum popüler kültürün yeniden şekillendirilip sunulmasını gerektirmiştir. 

Dolayısıyla ayrımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Geleneksele bağlı kalan ile anlık gelenleri 

tüketenler birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Toplumun ürettiği ve aslını koruyan geleneksel 

popüler kültür ile toplumun ürettiğinden kaynağını alan ancak bağlamından koparılmış ve yeniden 

şekillendirilerek halka sunulan, kitlesellik doğuran, yaygın ve hızlıca tüketilen popüler kültür 

ayrımı ortaya çıkmıştır. Özellikle kapitalist sistemin doğmasıyla netleşen kitle kültürü, popüler 

kültür kavramı ile karıştırılmaktadır. Bunun sebebi kültürel ürünü tüketenlerin çoğu zaman aynı 

olmasıdır ancak, popüler kültür ile kitle kültürü kavramları doğası ve yapısı gereği farklılıklara 

sahiptir. Popüler kültür ürünleri bizzat tüketicilerin katkılarıyla ve düşünsel yapısıyla üretilip bu 

kişilerce aktarılıp tüketilirken; kitle kültürü ürünleri tüketicilerin doğrudan müdahalesi olmaksızın 

ikinci bir el tarafından üretilir –ya hiç yoktan ya da var olanı değiştirip şekillendirerek- ve kitle 

iletişim araçları yardımıyla tüketime hazır halde aktarılır bazen de empoze edilir. Bugünkü “fast” 
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tüketime işaret eden anlamında popüler kültür, bu yeniden şekillendirilmiş kitle kültürü ürünlerinin 

en çok tercih edilenini ifade eder. Yaygın olarak, üretilmemiş ürünü tüketme düzeyindeki popüler 

kültür, kitle kültürüdür ve onu popüler kültür olarak nitelemek doğru olmayacaktır. Popülerin yani 

halkın üretime bir şekilde dâhil olmuş olması ve ürünün bağlamdan kopmamış olması gerekir. Bu 

anlamdaki popüler, tüketimsel eğilimleri belirlese de toplumun üretim sürecinde aktif olduğu 

anlamsal çerçevedeki kültürün anlaşılmasına imkân vermez.  Frankfurt Okulu’nun etkisiyle 

kurulan, ikinci elle üretilen ve asıl sahibine “yeni” olarak sunulan popülerin yıkımında en etkin olan 

görüş, Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi (BKİM) tarafından –özellikle de Stuart 

Hall tarafından- getirilmiştir. Ekonomik katı kalıbından kurtararak, üretimine ve üretilenlerce 

tüketimine odaklanmışlardır. Kelime kökenince ortaya çıkan halka ait popüler, kendi kendini üreten 

bir kültürdür. “Dün, popüleri (halk ozanını, halk öyküsünü, halk ağıtını) günlük pratikleriyle üreten 

ve tanımlayan güç halktı.” (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 39). Bu bağlamda tanımlanan popüler aynı 

zamanda “altkültür” kavramını da içermektedir. “Popüler kültür, yüksek kültüre karşıtlığı 

anlamında tanımlanmaktadır. Buna göre, popüler kültür, altkültür olarak kabul edilmektedir.” (Özer 

ve Dağtaş, 2011: 15). Halkın ürettiği ürünler, siyasi iktidar ve egemen kültüre karşı etkin 

olabilmektedir. Yüksek kültüre karşı koyan, şekillendirilebilen, birincil elden üretilen ve içeriksel 

çerçevede incelendiğinde daha zengin olan popüler kültür, belli bir kitleyi kapsasa da onlara 

dışarıdan doğrudan empoze edilmemiştir. Bu bağlamda popüler kültürü tanımlamak gerekirse, 

popüler kültür, çoğunlukla yaşamsal deneyimler ile toplumların geçmişine ve özlerine dayanan ama 

süreç içerisinde yaşam koşullarına göre yeniden şekillendirilmeye uygun olan; siyasi veya 

ekonomik güç yani ikinci bir erk tarafından değil, toplumun bizzat kendisi tarafından üretilen ve 

tüketilen, yaşam tarzı ve düşünce sistemidir. 

 

2. Altkültür Kavramı 
 

Bütünlük içinde olan ama heterojen yönler içeren kültür, “altkültür” kavramını gerekli kılmaktadır. 

Bir toplumda hiçbir zaman yüzde yüzlük bir oranda uzlaşılmış bir kültüre rastlanamaz (Özbek, 

2010: 80). Toplum, küçük toplulukları kapsayan genel geçer egemen bir kültürü var eder ve 

bunların belli bir kısmını reddeden veya biçimsellik açısından değiştiren kültürel öğeler ortaya 

çıkar. Bu kültürel değerler çoğu zaman egemen kültür tarafından inkârcı olarak nitelenir. Altkültür 

olarak nitelendirilen bu yaşam düzeni incelendiği zaman fark edilecek iki durum mevcuttur. 

Birincisi, toplulukları kapsayan toplumun da gördüğü “egemeni inkâr”; ikincisi ise, genellikle kendi 

topluluğunun geçmişine dayanan, genel geçer kültürel ürünlerden ayrı olarak üretilmiş olan, 

kökeninden kopmadan varlığın devamını amaçlayan ancak geneli yok saymayan, onunla birbirini 

reddetmeyen değerlerin varlığıdır. Altkültür kavramının tanımını yapmak için, bu kavramı net bir 

şekilde sınırlandırmak gerekmektedir. Ancak, kavramın ifade etmeye çalıştığı anlamları farklı 

yorumlayan görüşler ve ekoller vardır ve bu ekoller kavramı kendi görüşlerince sınırlandırarak 

tanımlamışlardır. Altkültür kavramının tanımlanmasında başvurulan en önemli iki kavram egemen 

kültür ile aykırılıktır. Bütün ekoller ve tanımcılar bu iki kavram üzerinde durmuş, bu iki kavramın 

birbiriyle ilişkisini kullanarak kavramı tanımlama yoluna gitmiştir. En önemli üç tanımcı ekol ve 

kişinin görüşleri üzerinden altkültür için bir tanımlama yapılacaktır: Chicago Okulu, Talcott 

Parsons ve Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi. İlk olarak, Chicago Okulu’nun 

üzerinde durduğu kavram “ayrılış” olmuştur. Değersel olarak, yapısal olarak ve davranış olarak 

ayrılan grupları ifade etmek için bu kavrama başvurmuşlardır. Ayrılışların hâkim olana karşıtlığı 

üzerinde durulmuştur. Bu düşünce yapısı etrafında toplanan ekolün en çok önemsediği şeylerden 

birisi, benliklere sahip fail bireydir. Bir diğer önemli unsur ise mekândır. Chicago Okulu’nun 

özellikle üzerinde durduğu mekân kavramı, altkültürlerin de tanımlanmasında büyük oranda etkili 

olmuştur. Altkültürler kendine özgü özellikler barındıran mekânlara sahiptirler. Ayrıca bunun en 
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temel etkilerinden biri de kişilerin altkültüre aitliğinin göstergesi olarak zaman geçirdiği, yapıya 

özgü, somut bir ortam olmasıdır. Dadaloğlu’nun “Saatim ay oldu günüm yıl oldu / Ne pek 

methettim ben seni Binboğa” (Fuat, 2002: 121) dizeleri altkültürel özellik taşıyan Avşarlar’ın 

mekânsal varoluşunu yansıtan içeriklere bir örnektir. Toplumsal ekoloji kavramıyla ifade edilen bu 

mekânsal varoluş, Chicago Okulu’nun altkültür kavramına getirdiği en büyük artılardan birisidir.  

Mekân ve karşıtlık kavramlarıyla şekillenen Chicago ekolüne göre altkültürün varlığı mecburidir. 

Çünkü mekânsal olarak birlik sağlanamayacağı için bütünsel yapıda bir kültür de inşa edilemez. 

Chicago Okulu’nun düşünsel yapısına göre altkültür tanımlandığında, altkültür, mekânsal olarak 

egemen kültürel yapıdan ayrı olan ve kendi içinde egemene karşıtlığı barındıran, o topluluğa özgü 

kültürel etkinlikleri olan, aykırı-karşıt bir yapıdır. 

 

Yine aynı şekilde Parsons da altkültürleri aykırı olarak tanımlamış ve onların aykırılıklarının 

sebebini tespit etmek için çalışmalar yapmıştır. Parsons’un kurduğu toplumsal sistem anlayışı, 

daima devam etmesi gereken ve bireyleri hatta toplulukları aşkın bir yapıdır. Parsons bu yapının 

devamının sağlanması gerektiğini savunmuş ve Durkheim’in dayanışmacı yapısını temel alarak 

ilerlemiştir. Ondan farklılaşan yönü ise bireylerde tamamen pasifliğin olduğunu reddetmesidir. 

Parsonscu sistemde egemenden kopmuş, dışarda kalmış olanlar ıslah edilip tekrar toplumsal sisteme 

dâhil edilmelidir. Parsons’un düşünce yapısında altkültürler, asla kendi başlarına var olabilen bir 

sistem değildir. Eğer sistem gerekli olan o ideal yapıya ulaşsaydı altkültürlere gerek kalmayacağını 

belirten Jenks, Parsons’a göre altkültür kavramının varlığının, tek düzeni sağlamayı amaçlayan 

toplumsal yapıdaki eksikler olduğunu belirtmektedir (Jenks, 2007: 115).  Bütün bu bilgiler ışığında 

Parsons’un görüşüne ve sistemine göre altkültürü tanımlamak gerekirse, altkültür, doğru olan 

egemen kültürden ayrı olarak kendi içinde kolektif bir sistem kurmuş, egemenin kapsama görevini 

tam olarak yerine getirememesi sonucu ortaya çıkmış, toplumsalı yıkma tehlikesi barındıran bir alt 

sistem biçimidir. 

 

Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi (ÇKİM), kültürel düşüncede çok büyük etkiler 

yaratmış bir görüştür. Bireylerin kendi kişiliğini yok saymadan teoriler üreten okul, özellikle Stuart 

Hall’ün etkisiyle büyük bir kültürel ilgi merkezi haline gelmiştir. Altkültür konusunda yoğun olarak 

gençlik altkültürü üzerine odaklanan Birmingham akademisyenleri, altkültürü egemen kültürden 

kopan kapalı bir alt sistem olarak açıklar ve eğer bir egemen kültür yoksa altkültür kavramının 

varlığının söz konusu olamayacağını vurgular. Stuart Hall, ekolün şekillenmesinde etkili olan üç 

isim belirtir. Richard Hoggart, Raymond Williams ve P. Thompson’u ifade eden bu belirteç aslında 

ekolün tam anlamıyla nasıl bir karma olduğunu ve üzerine düşeceği alanın netliğini gösterir. 

Kültürel Çalışmalar ekolü, bu üç görüşün kullanımının denkleme tam olarak oturtulduğu, birbirini 

yok etmeyen hatta destekleyen bu üç görüşün üzerinde inşa edilmiş bir ekoldür. Ayrıca Hall, 

dayanak oluşturan bu kişilerin ortak noktasını açıklamıştır, bu kişiler incelemeler konusunda –

özellikle işçi sınıfı üzerine odaklanan- ekonomik bir indirgemeciliği reddetmiştir. Williams, kültürü 

“tüm yaşam tarzı” olarak tanımlayan bir görüşün savunucusudur (Korkmaz, 2008: 172). Thompson 

daha çok işçi sınıfı incelemeleri ile bilinmektedir. Aynı zamanda “fail” olma olgusu üzerinde 

odaklanmıştır. Yani bireyler kendi kültürlerini kendileri yaratır. Williams’ın tüm yaşam biçimi 

tanımını eleştiren Thompson, tanıma bu tüm yaşam biçiminin getirdiği mücadele alanını da 

eklemektedir. Kültürü doğuran, sadece yaşam tarzının varlığı değildir, yaşam tarzlarının 

çatışmasıdır. Hoggart, kültürel incelemelerin çokça başvurduğu edebiyat metinlerine odaklanan bir 

isimdir. Hoggart, “halk” kavramının net bir şekilde kimi ifade ettiğini sorgulamaktadır. “Halk” ile 

ifade edilen, bir yaşam biçimsel bağlamda ele alınıyorsa, sadece ekonomik statüler, inceleme 

konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Bu üç isim de altkültürlerin kendi görüşünü yaratıp yaşadığını 

ancak yine de egemen kültürün baskısının varlığını kabul eder. Ekolün yaygınlaşmasını ve zirveye 
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ulaşmasını sağlayan –dolayısıyla en bilinen ismi- Stuart Hall’dür. Popüler kültürü tanımlamada 

“çatışmacı” bir tanım sunan Stuart Hall, aynı zamanda bu çatışmanın sonucu olarak altkültürlerin 

ifade edilebilirliğinin mümkün olduğunu söyler. Yani eğer bir çatışma mevcut değilse, altkültürün 

varlığından bahsedilemez. Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi veya bilinen adıyla 

Kültürel Çalışmalar görüşüne göre altkültürün tanımını yapmak gerekirse, altkültür, egemenle bir 

sebepten dolayı tamamen birleşmeyen aktif bireylerin inşa ettiği, şekillendirdiği ve yönlendirdiği 

dünya görüşüdür. Bu görüş ile egemenin çatışması “altkültür” kavramını gerekli kılar. Üç ekolun 

de üzerinde durduğu en önemli nokta budur. Eğer bir üst kültür, bir egemen kültür yok ise altkültür 

gibi bir kavramın gerekliliği söz konusu değildir.  

 

Üç görüşün tanımında da eksik olan bir nokta mevcuttur. Egemen bir kültürün ilerleyen süreçlerde 

altkültür olma ihtimaline değinmemişlerdir. Diğer bir deyişle egemen kültürden önce var olmuş 

düzenli bir kültürün, altkültür olma durumu üzerinde durulmamıştır ve her zaman asi olarak 

nitelenenler -özellikle gençlik- üzerinde odaklanılmıştır. Bu sebeple altkültürlerin varlığını 

egemendeki memnuniyetsizlikten var ettiklerini söylemekte ve bir anda onlardan ayrılıyormuş gibi 

bir izlenim oluşturmaktadırlar. Ancak, geçmiş bir tarihte egemenliğini yitirmiş; aslında düzenli ve 

toplumsal kabulü var olan kültürler de süreç içerisinde bu egemen kültürel kimliğini kaybedip, 

altkültür haline gelebilirler.  

 

Bütün bu görüşler ele alınarak tanımlamak gerekirse altkültür, egemeni tamamıyla reddetmeyen 

ancak tamamen de benimsememiş, heterojenlik içeren; genellikle kendi kökeniyle isimlendirilen ve 

“değer-biçimsel” olgularıyla göze batan toplulukların üretip, tüketip, aktardığı yaşam şeklini ifade 

eder.  

 

2.1. Altkültürlerin Toplumsal ve Siyasal Süreçleri 
 

Egemen kültür kendi varlığını ve mutlakıyetini sağlamak için çoğu zaman altkültürleri ya 

baskılamış ve belirli bir ölçüye kadar “izinli” olarak tutmuştur ya da onları ortadan kaldırarak 

mutlakıyetini sağlamıştır. Burada Dadaloğlu’nun düsturu olarak algılanan “Hakkımızda devlet 

etmiş fermanı” (Fuat, 2002: 51; Albayrak, 1999: 59) dizesi bir örnek olarak sunulabilir. Peki, 

altkültürlerin geçmiş egemenliği varsa burada yıkıcı olan kültür hangisidir? Geçmiş dönemde 

egemen olan kültürel değer, daha sonra kültürel yapının değişimiyle egemenliğini kaybedip 

altkültür haline gelebilmektedir. Bu durumda geçmişin egemenini yıkan yeni mi yıkıcıdır; yoksa 

yeniyi, “köklü”yü yok etmekle niteleyip reddeden eski mi yıkıcıdır? Kültürel incelemelerde asıl 

dikkat edilmesi gereken konu bu paradokstur çünkü çoğu kültürel inceleme ya egemeni haklı 

çıkaran ya da egemenin ifadesiyle “isyancı-inkarcı”yı haklı çıkaran tutumla yapılmaktadır. İki 

görüşün temelinde de doğruların varlığı inkâr edilemez, bu sebeple incelenmesi gereken bir 

savunma kaynağından ziyade süreç içerisinde kültürel ürünlerin nasıl kullanıldığıdır.  

 

Altkültürlerin -egemenlerin de olduğu gibi- haklı dayanakları sebebiyle siyasi süreçleri etkilediği 

tarih boyunca çok kez görülmüştür. Onların ürettiği kültürel değerler ve ürünler bazen onlar yok 

olduktan sonra tekrardan canlandırılarak hâkim olmuştur. Doğrudan siyasi otoriteye etki şansları 

olmadığı için kültürel ürünler, onların bu alana nasıl etki ettiklerini göstermektedir. Burada erkin 

dağılımı dikkate alındığında altkültürlerin “yıkıcı değişimi” sağlaması çok da olası bir durum 

değildir, onlar ancak siyasi alana etki eden küçük yapılardır. Bazen sadece ufak etkileri kapsayan 

bir durum söz konusu iken, bazen fiziki şiddeti hatta savaşları doğuran olaylar gerçekleşmiştir. 

Egemenler, altkültürleri ciddi anlamda tehdit olarak algılamadığı sürece savaşa başvurmamayı 

tercih etmişlerdir, bunun sebebi savaşın bizzat onların varlığını kabul etmek olarak algılanmasıdır. 
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Ancak altkültürlerin getirdiği ve “egemenden memnun olmayan” görüş, çatışma süreci içerisinde 

bazı durumlarda halkın çoğu tarafından kabul edilebilmektedir. Bu yayılma süreci, egemenle alt 

sistemin birbirini yıkıcı, “son radde” olarak nitelendirilebilecek, fiziki çatışmayı doğurabilmektedir. 

Örneğin; “Eyerlen atımı küçük kardaşlar / Hünkar tarafından bize gel oldu” (Fuat, 2002: 88) 

dizeleri, Osmanlı ve Avşarlar arasında bu çatışmaların yaşandığının kanıtıdır. Süreci buraya taşıyan 

altkültürler, toplum içerisinde çok az görülür ve genellikle eski egemen görüşün bıraktığı 

altkültürlerdir, yani “kadim” olanlardır. Bunlar egemenlikten alt sisteme düşmüş yapılardır, yeniyi 

reddederler ve bu reddediş sürecinde altkültürün çatışmacı kimliğini üstlenirler. Sonuç olarak 

altkültürler ve onların görüşleri çoğu zaman, toplumsal ve siyasal alanda yıkıcı olarak 

görülmektedir ve algılanmaktadır. Bunun sonucu olarak da altkültürler baskılanmakta veya bizzat 

kendileri içe çekilmektedirler. Baskılamanın en üst seviyesi olan fiziki şiddetin uygulandığı 

durumlar ise çatışma halindeki altkültürün aslında çevresinde şekillendiği köklü yapıdır. 

Altkültürler, küçük değişikliklerle değil, çok yüksek oranda, etrafında toplandıkları bu ana görüşle 

betimlenir ve suçlanırlar. “İskân mıdır başımıza kakacak” (Albayrak, 1999: 96) dizesi Avşarlar ile 

Osmanlı arasındaki çatışmanın göçebelik-yerleştirme merkezli olduğunu göstermektedir. 

 

3. Popüler Kültür ve Altkültür Kavramlarının Tartışılması 
 

 Her kültürün şekillendiricisi, o kültürün tanımlanması -veya betimlenmesi- sürecinde başvurulan 

ilk noktadır. İsimlendirmeler, biçimlendiriciler üzerinden yapılır. Ancak, popülerin kavram olarak 

genişliği göz önüne alındığında ve Williams’ın düşünseline dayanan kültürel yapının üzerine 

düşüldüğü zaman, aslında popülerin bir kapsayıcılığının olduğu kabul edilmelidir. Halk olarak 

nitelenebilecek herkesi kapsayan bu kültürün, tamamlayıcı bir parçası da altkültürlerdir. 

Altkültürler, popüler kültürün inşasında yer alırlar ve dolayısıyla ortak uzlaşı alanlarına sahiptir. 

Kavramlar arasında bulunan farkın temeli kapsayıcılıktır. Altkültür ifadesi, egemenin dışında 

kalmayı, yani popülerin tamamına hitap eden bir görüş veya yaşam biçimini değil, belirli kesimlerin 

dünya görüşünü ifade eder. Ama altkültürün bıraktığı ürünler ve değerler ile yaşam biçimi 

parçacıkları, popülerin inşasındaki yapıtaşlarıdır. Her ne kadar aykırılık içerse de egemenle ve 

popülerle benzerlik alanları da içermektedir. İnkâr edilemez bu gerçek göz önüne alındığında, 

aslında fark edilecek olan ikinci bir durum, popüler kültür ürünlerinin çok yüksek oranda 

sunumunun altkültürlerce gerçekleşmesidir.  

 

Altkültürler daima var olan egemenden sonra doğmamıştır. Ama altkültür olma durumları, bahsi 

geçen egemenin, egemenliğini kurmasıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla altkültür ürünleri aslında 

tamamen popüler kültüre, popülerin kattığı ürünlerdir. Bu ürünler, sadece yaşamsal bir alan üzerine 

olabileceği gibi aynı zamanda siyasi de olabilmektedir. İşte burası popüleri şekillendiren egemen 

ve alt arasındaki çatışma alanıdır. Yani popüler kültürün inşasında yer alan altkültürler aslında 

varlığını tamamen egemenden almaz, sadece altkültür nitelemesini buradan almıştır ve kendi 

kendine ürettiği çatışmacı içerikle de popülerin etkin bir katılımcısı ve var edicisidir. Altkültürler, 

halkın tamamının oluşturduğu havuza katkıda bulunan veri kaynaklarıdır. Onlar, toplumu oluşturan 

küçük topluluklardan bir tanesidir. İfade edilmesi gereken bir diğer nokta ise, aslında egemen kültür 

de dâhil olmak üzere bir toplumdaki bütün kültürler, altkültür doğasına uygundur. Diğer bir deyişle, 

egemen kültür, ortak havuzda payı en yüksek olandır bu sebeple onun hâkimiyet rekabetinde gücü 

daha fazladır. Altkültürlerin egemenden daha yoğun şekilde, bir iç bağlılığı söz konusuyken ve bu 

iç bağlılığın büyük oranda genel havuzla uyuşması durumu mevcutken, altkültürün halka; ürettiği 

ürünün de popüler kültüre ait olduğunu inkâr etmek imkânsızdır. Burada altkültür ve popüler 

kültürü bağlayan en büyük nokta olan halka aitlik ortaya çıkmaktadır. Birbiriyle hem uyuşan hem 

de ters düşen noktalara sahip iki alanın toplamının var ettiği bir kültür alanı söz konusudur. Bunların 



 

124 

kültürel yapıya sunduğu içeriklerin ortak uzlaşı alanları olan noktaları, doğrudan popülerin alanına 

girdiğine göre birbirini inkâr edici ürünleri de popülerin alanına dâhil edilebilir ve edilmelidir. Bu 

sebeple, popülerin ve popüler kültürün geniş anlamlı tanımı ile altkültürü kapsadığı açık ve net 

olarak görülmektedir.  

Doğu kültüründe daha çok alt topluluklar, kabile mantığı gibi içe kapanık sistemlerle veya bir üst 

aşaması olan aşiretlerle ilerlemiştir. Eski sistemlerinin yıkılmasını engellemek, aşiretlerin en büyük 

savunma yapılarıdır. Aşiretlerin en büyük yanılsaması ise, çoğu durumda yeni kurulmuş olan 

egemenden daha köklü olmalarıdır. Aşiretler ve onların kültürel değerleri, sürekli aktif şekilde 

havuzun katkısıyla değişen kültürel yapıdan daha katıdır ve değişime gitmeleri çok daha güçtür. 

Varlıklarının dayanağı ve devamı, kendi içindeki egemeni savunmaktır. Bu noktada Dadaloğlu’nun 

“Adamın aslanı Avşar’dan doğar / Yine yapar al çatılı evleri” (Fuat, 2002: 99) dizeleri altkültürlerin 

kendi sistemini bırakmaya yatkın olmadığının bir göstergesidir. Aşiretler, “bütün bir yaşam tarzı” 

görüşlü kültürün en iyi temsilcilerindendir. Sosyal yapıları içerisinde, ekonomik, idari yapı, görev 

ve sorumluluklar, aile yapıları, değer sistemleri belirlenmiştir. Egemen ile bu yapılar arasında çok 

fazla görülmemiş olsa da fiziki çatışma boyutuna ulaşmış olan, silahlı mücadelelere neden olmuş 

olan, değer savaşları olmuştur. Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan Dadaloğlu’nun bağlı 

bulunduğu Avşarlar Aşireti ile Osmanlı Devleti arasında bu tarzda mücadeleler çok sert şekilde 

yaşanmış ve tarihe yansımıştır. Ancak tarihsel metinlerden ziyade, popüler kültürün en iyi 

yansıtıldığı alanlardan birisi olan türkülerde -Dadaloğlu türkülerinde- bu süreçler daha derin 

işlenmiş ve aktarılmıştır.  

4. Altkültür Bağlamında Avşarlar ve Osmanlı İlişkileri 
 

Avşarlar, Osmanlı Devleti ile çatışma içinde olan altkültürel topluluklardan bir tanesidir. Doğrudan 

Osmanlı isminin geçtiği dizeleri ile Dadaloğlu bu durumu açıkça göstermektedir. “Dadaloğlu’m bu 

iş bize güç oldu / Osmanlıdan altunumuz tunç oldu” (Albayrak, 1999: 47); “Osmanlıdan medet 

olmaz / Kaç kurtul Gavur Dağı’na” (Fuat, 2002: 126); “Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca / 

Kaypak Osmanlılar size aman mı” (Albayrak, 1999: 31); “Şahtan ferman Türkmen ili göçünce / 

Daha da hey Osmanlıya aman mı” (Albayrak, 1999: 31) dizeleri bunlara örnek gösterilebilir. 

Avşarlar’ın yerleşik düzene geçirilme çabası bayağı zorlu bir süreç olmuş –diğer aşiretlerin 

çoğunda olduğu gibi- ve Avşarlar, getirilen bu yeni sistemin gereklerine tam uyamadığı için 

sürülmelere ve zorla yerleştirmelere tabii tutulmuştur. Kendi sistemlerini korumakta zorlanmalarına 

rağmen yerleşik sistemi doğrudan kabul edememişlerdir. Dadaloğlu, “Bize bu illerde devir günü 

yok / Çek atın başını Urum’a doğru” (Fuat, 2002: 94; Albayrak, 1999: 70) mısraları ile sürgün 

yerlerindeki yaşadıkları zorlukları dile getirmiştir. Mevcut kültürel yapıdan ayrılan görüşleri, onları 

bir altkültür olarak tanımlamayı gerektirmektedir. Her altkültürde bulunan etrafında şekillenilip 

toplanılan ve egemenden ayrılışı simgeleyen görüş ve yaşam tarzı burada “konar-göçerlik”tir. 

Altkültürün tanımında bulunan, özerklik ve/veya aykırılık ile egemeni inkâr, Avşarlar’ın kültürel 

yapısında açıkça görülebilmektedir ve bunun en büyük göstergesi de Dadaloğlu’nun üzerine 

yapışan “Ferman padişahın dağlar bizimdir” (Fuat, 2002: 51; Albayrak, 1999: 59) dizesidir. Bu 

çalışma kapsamında tanıma eklenen “geçmişte egemen görüşün, mevcut düzende altkültür 

olabilirliği” de bu aşiretin –ve diğer aşiretlerin- yapısında çok net bir şekilde göze çarpmaktadır. 

Türk toplumunun eski dönemlerinden beridir etkin olan göçebe hayatının devamı niteliğindeki 

yörüklük veya konar-göçerlik, Osmanlı Devleti’nin merkezileşmiş yerleşik düzeninde 

egemenlikten tamamen kopmuş ve altkültürel bir şekle evrilmiştir. Osmanlı’nın merkezi yapıyı 

koruma gereksinimi ve dışa açılma durumunda içerden gelebilecek tehlikeleri önleme isteği, 

Avşarlar ve diğer konar-göçerleri yerleştirmeyi gerekli kılmıştır.  
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4.1. İskân Politikası ve Fırka-i Islahiye 

İskân kelime olarak “yerleştirme”; Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “yurtlandırma” olarak 

tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr, 2020). Osmanlı’da ilk iskân politikasının uygulanışı, 

Orhan Bey dönemine tekabül etmektedir. Daha sonraları hızlı bir şekilde devlet genişleyerek, 

“kabul”ünü sağlamak için, iskânın birinci derece amacı olan “kültürel olarak yayılma”yı 

hedeflemiştir. Bu iskân politikaları yalnızca Anadolu’ya yönelik olarak yapılmamış, aksine ilk 

hedef olarak iskân için her zaman fethin gereği olan toprağı Türkleştirmeyi amaçlamıştır. İskân 

politikasının Anadolu içinde yoğunlaştığı dönem gerileme dönemidir. Osmanlı’nın dış savaşta güç 

kaybetmeye başlaması ile beraber iç ekonomiyi sağlamlaştırması gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

Askeriyenin devamı için tarımsal üretimin şart olması ve yerleşik olmayan her yapının tarımın 

ilerleyişine katkıda bulunmadığı gibi zarar vermesi bu gereksinimi doğurmuştur. Cengiz 

Orhonlu’nun sınıflandırması ve yukarıdaki bilgilere göre incelemeler yapıldığında iskân 

politikasının uygulanışında temel olarak dört ana sebep ve amaç vardır (Orhonlu, 1987: 39-48): 

a) Uzun süren savaşlar sonucu oluşan ekonomik bunalımlara çözüm bulmak 

b) İç karışıklıkların ve başıboş konar-göçerlerin talanlarının engellenmesi gerekliliği 

c) Boş veya hasarlı alanların yeniden inşa, imar ve üretime uygun hale getirilmesi amacı 

d) Uygulanan politikaya karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla uygulanmıştır. 

e) Yerleşik –aynı zamanda egemen olan- merkezi sistemin hâkimiyetini tam olarak sağlamak 

ve korumak.  

 

1865-1866 yıllarında kurulan Fırka-i Islahiye ordusu, yerleşmeyi reddeden toplulukları yerleşik 

düzene geçirmeyi amaçlayan bir asker grubudur. “1866 yılında, o zamana kadar hiçbir şekilde 

iskânlarına muvaffak olunamamış olan Güney-doğu Anadolu’daki aşiretlerin teskin ve iskân işi ele 

alındı. Bunun için oldukça geniş bir komisyon teşkil edildi. Adı Fırka-i İslâhiye idi, emrinde askeri 

bir birlik de bulunmaktaydı. Başında Derviş Paşa’nın bulunduğu bu heyette Cevdet Efendi (Paşa) 

de vardı. Takip edilen siyaset, aşiretleri ister yaylaklarında ve ister kışlaklarında olsun, yerleşmeye 

ikna ederek göçebeliği terketmelerine çalışmaktı.” (Orhonlu, 1987: 115). 

Fırka-i Islahiye ordusunun kuvveti ile Çukurova yöresindeki aşiretler toplu şekilde yerleşik düzene 

geçirilmiştir. Aşiretleri bir arada toplayarak köyler inşa edilmiştir. Avşarlar aşiretini de barındıran 

Kozan yöresi de bu dönemde yerleştirilmiştir. Avşarlar, iskân politikasına karşı çıkan ve Fırka-i 

Islahiye ile yerleştirilmeye çalışılan, nüfus olarak ve siyasi varlık olarak güçlü aşiretlerden birisidir. 

Avşarlar, Oğuz Boyu’nun, Bozoklar kolunun altında bulunan Yıldızhan Boyu’na mensuptur. Avşar 

kelimesi köken olarak “İşini çabuk yapan, çevik, atik vahşi ve hayvan avına meraklı” (Uçakcı, 

2015: 302) anlamlarına gelmektedir. Avşarlar, “Meraş, Karaman, Kayseriyye, Kars, Kadirli Kazası 

(Adana), Sis Sancağı, Adana, Erzurum, Karaağaç Kazası (Hamid Sancağı), Ankara, Tokad, Bozok 

(Yozgad) Sancağı, Kırşehri, Dinek Keskini (Kırşehir), Bor Kazası (Niğde), Tarsus Sancağı, Sivas, 

Sorkun Kazası (Bozok Sancağı), Zamantı Kazası (Meraş Sancağı), Rakka Sancağı, Aydın, Kütahya, 

Kengıri.” (Türkay, 2012: 50) bölgelerinde yerleştirilmiş veya yaşamışlardır. Ayrıca, Ahmet Refik, 

Anadolu’da Türk Aşiretleri (1930) isimli yayınının mukaddimesinde Avşarlar’ı “Yeni İl ve 

Türkmanı Halep mukataasına tabi olan” aşiretler arasında saymıştır. 

Avşar aşiretinin en büyük etkinliği Adana-Kozan yöresinde olmuştur. Fırka-i Islahiye’nin 

yerleştirme etkinliklerine kadar bu yörede Kozanoğulları altında büyük bir etkinlik sağlamıştır. 

Ayrıca nüfus olarak en yoğu aşiretlerden birisidir (Cevdet Paşa’dan aktaran Akın, 2014: 29). 

Avşarlar da iskân politikasının muhatabı olan bir aşirettir. Cevdet Paşa, Tezakir’de iskân kararının 
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alınışını şu şekilde ifade eder: “... Anadolu cihetinin islahatı için bir fırka-i askeriyye tanzim 

kılınmalıdır’ denildi ve mevsim-i baharda bunun icrasına karar verildi ve ba’dehu (ondan sonra) 

fırka-i islahiyye namiyle bir fırka teşkil ve kumandanlığına dördüncü ordu-yi hümayun müşiri 

(mareşal rütbesindeki kişi) Derviş Paşa tayin buyuruldu ve fevka’l-ade me’muriyyet-i mahsusa ile 

bizim dahi birlikte azimetimiz münasib görüldü.” (Cevdet Paşa, 1986: 106-107). Derviş Paşa, 

Dadaloğlu’nun türkülerinde çokça değindiği bir kişidir. Kültürel çatışmanın fiziki çatışmaya 

dönüştüğü ve Avşarlar’ın kaybetmesi ile sonuçlanan çatışmalar hakkında, “Derviş Paşa gayrı kına 

yakınsın / Böbür böbür dört bir yana bakınsın” (Fuat, 2002: 129; Albayrak, 1999: 23); “Kör olası 

Derviş Paşa / Hep dul kodun gelinleri” (Fuat, 2002: 126); “Derviş Paşa yaktı yıktı illeri / Soldu 

yurdumuzun bütün gülleri / Karalar geydik de attık alları / Altınımız geçmez akça tunç oldu” 

(Albayrak, 1999: 93) gibi dizeleri ile Derviş Paşa üzerinden bir karşı çıkış sergilemiştir.  

Osmanlı Devleti şeri hukuk ile örfi hukuk üzerine temellenmiş bir hukuk sistemiyle idare edilmiştir. 

Cevdet Paşa, Kozanoğulları’nın şeriata uygun davranmadıklarını belirtmiştir (Cevdet Paşa, 1986: 

112). Bu noktada fark edildiği üzere, Kozanoğulları altkültürlerin ayrık yapısına bir örnek teşkil 

ederek kendi içinde hukuki bir sistem sürdürmektedirler. Onların sistemi, örfi olarak ifade edilebilir 

ancak Osmanlı örfi hukukuyla uyuşmamaktadır. Cevdet Paşa, Kozanoğulları’nın altında yer alan 

birçok aşireti ve etnik yapıyı betimlemiştir. Çalışma kapsamında olan Avşar (Afşar) aşireti de dâhil 

olmak üzere -üç aşiret dışında- Türk aşiretlerinin olduğunu ifade etmiştir. Avşar aşiretini kapsayan 

bir biçimde hepsinde hırsızlık ve tahrip olaylarının olduğunu açık bir şekilde söylemektedir (Cevdet 

Paşa, 1986: 117). 

Avşarlar, Kozanoğulları’nın yardımlarıyla Çukurova’da etkin olabilmiştir. Ancak daha önce de 

belirtilen sebeplerden dolayı onların da iskânı için çaba harcanmıştır. Avşarlar iskân edildikten 

sonra ise Çerkezler ile aralarında kavgalar yaşanmıştır. Ölümle ve tahribatla sonuçlanan bu 

kavgalara rağmen Avşarlar’ın, Çukurova’ya dönmesi korkusu onların iskân bölgesinin elinden 

alınması gibi bir eylemi engellemiştir.  

Tarihi kaynakların sunduğu veriler ile birlikte edebi eserlerin, toplumların yaşam biçimlerini çok 

yönlü incelemede kullanımının önemi inkâr edilemez derecede büyüktür. Eserler hiçbir koşulda 

yazar-şairinden ve onun yaşadığı toplumdan bağımsız var olamaz. Eserler tek tek incelendiğinde 

sadece tek bir konuya odaklanıyor görünebilir ancak sanatçının bütün eserleri incelendiğinde fark 

edilecek olan durum, toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşamın dolayısı ile kültürel yaşamın 

yansımalarıdır. Edebi eserlerin bir diğer özelliği onları yazan kişinin ait olduğu topluluğun, bu 

topluluğun statüsünün ve kişinin topluluk içindeki statüsünün eser üzerinde etkin olmasıdır. Bu 

gerekçeyle kültürel alandaki incelemeler edebi eserlere odaklanarak başlamıştır. Toplulukların 

çatışması sözlü-yazılı olarak, iki taraf için de kayıt altına alınmıştır. “Türk’e ait” olarak açılan 

“Türkü” ya da bir diğer ifadesiyle Türk halk müziği, Türk topluluk ve toplumlarının yaşam 

tarzlarının en çok yer aldığı sözlü edebi eserleri barındırır. Ritmik yapısı ve sade oluşu sebebiyle 

aktarımı kolay olmaktadır. Türk toplumu tarafından üretilen popüler kültür alanındaki “her şeyi 

kapsayıcı” niteliği gerekçesiyle, egemen olan Osmanlı Devleti ile altkültür olan konar-göçerler 

arasındaki kültürel çatışmanın izlenimi, Türk halk müziği üzerinde yapılanmaktadır.  

5. Altkültürün Egemene Direnişinin Türk Halk Müziğine Yansıması: Dadaloğlu Türküleri 

Müzikler, toplumları incelemek için kullanılabilecek en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü 

müzikler, üreticisi olan bireyle beraber topluluğa da aittir. Oluşturulan müziğin sözsel içeriği kadar 

ritmi, uyakları kadar aykırılığı hepsi bir topluluğun görüşünü yansıtır. Müziklerin ritmik varlığı, 

onların aktarım rolünü üstlenmesini doğuran en önemli unsurdur. Ayrıca müziğin sadece insani bir 
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özellik taşıdığını söylemek doğru bir görüş olmayacaktır. İnsanlar tarafından üretilse dahi, dini 

ritüellerde de müzik etkin olarak kullanılmaktadır. Müzik tanrısal bir eda doğurmak için birçok 

toplumda ve dinde yer edinmiştir. Şamanizm gibi doğrudan dini liderin müzik eşliğinde ibadeti 

gerçekleştirmesi örnekleri gibi birçok dinde de ritüellerde müziksel-ritmik içerik vardır. Unutulma 

veya öğretilerin yazılı olan örneklerinin kaybolması durumunda bile ritmik etkiyle hatırlamayı 

kolaylaştırmak gibi bir durum hedeflenmiş olabilir. Başka bir hedef ise “retoriksel etki”dir. Ritmin 

etkisinin farkına varılmasıyla ve konuşma dilinin buna göre şekillenmesiyle müziğin doğduğu 

söylenebilir (Günay, 2006: 16). 

Müziğin toplum, dil, sınıf ve statüyle olan alakası onun doğrudan doğruya bir sosyoloji birimi 

olduğunu gösterir. Müziğin aktarıcı rolü, toplumla ilişkisi, söylemler çatışması ile genel 

çatışmaların ve uyuşmaların içerisinde yer alışı gibi durumlar gözlemlendiğinde, kültürel alanda 

incelemeler için müziğe odaklanmak doğru bir eğilim olacaktır. Burada incelenecek olan temel 

biçim, Türk topluluklarının incelenmesini kapsadığı için, “Türk halk müziği”dir. 

5.1. Türk Halk Müziği 

Türk halk müziği, Türk toplum ve topluluklarının aktif olarak yaşayan halkı tarafından üretilmiş, 

halk şiiri temelli bir müzik türüdür. Bu ifadenin anlam genişliği göz önüne alındığında, ilk Türk 

topluluğuyla yapılmaya başlanan müzik kalıpları Türk halk müziğinin temelidir. Ancak, edebi 

biçim açısından bakıldığında Türk halk müziği bu geniş anlamı tam olarak kapsayamamaktadır. 

Türk halk müziği ifadesi bütün Türk topluluklarının ürettiği, bütün müzik ürünlerini kapsamaktadır. 

Ancak bu kapsam karmaşayı doğurmaktadır, net değildir. Bu ifadenin yüksek müziği de kapsadığını 

unutmamak gerekir. Yüksek kültürün ritmik ürünleri sıradan halkın kullanımına kapalıdır. Onların 

bu ürünlere ulaşılabilirliği kültürel olarak engellenmiştir. Böyle bir durumda, yani her kesimin 

ulaşamadığı bir içeriği kapsayan Türk halk müziği, popülerin gereğini yerine getirememektedir. 

Yüksek kültür mensupları da topluma aittir ama Türk halk müziği bir üst kültür ürünü değildir, bu 

gerekçeyle yüksek kültür dışarıda bırakılmalıdır. Ancak tarihsel sınırlama konulduğu ve yüksek 

kültür ürünleri ayrıklaştırıldığında, Türk halk müziği gerçek anlamına ulaşabilmektedir. Dar açıdan 

ele alınıp incelendiğinde Türk halk müziği, Türk edebiyatının halk edebiyatı kolundaki içeriklerin 

ritimselleştirilmiş halini ifade eder. Anonim, tasavvufi ve âşık edebiyatı altında kalan söylemsel 

veya yazılı içerikler, ritimsel-ezgisel bir sunuşla aktarılmaktadır. Türk halk müziğinin yaygın 

bilinen içerikleri genel olarak anonim ve âşık edebiyatına aittir. Dahası âşık edebiyatı ve anonim 

halk edebiyatı iç içe geçmiştir. Âşıklar ve/veya ozanlar hem anonim ürünleri hem de kendi 

ürünlerini sunmuş ve aktarmıştır. İkisinde de ortak olan kavram “saz şairliği”dir. Saz şairleri, kendi 

dönemlerinin sosyolojik yapılarının yansıtıcılarıdır. Aynı zamanda onlara daha önceki nesillerden 

yüklenmiş olan anonimleri aktarmakla görevlendirilmişlerdir.  Saz şairleri veya başka bir ifade ile 

ozanların, şaman ve diğer dini liderlerden farkı ise, onların “sıradan” oluşlarıdır. İnsanüstü 

özellikler onlara atfedilmemiş, hatta kendi eserlerinde kendilerini düşük ifadelerle tanımlamışlardır. 

Ancak, milli ve kültürel öğelerden ödün verilmeksizin bir kutsallık ifadeleri silsilesi de dikkat 

çekmektedir. Ozanlar, kahramanlıkları “Haleb’in Anteb’in soyun keserim / Cehd edersem 

Hindistan’ı basarım / Bağdat kapısına kilit asarım / Varın aslanlarım derdi Apalak” (Albayrak, 

1999: 16); savaşları “Mağara önünde kavga kuruldu / Öttü tüfek davlumbazlar vuruldu” (Albayrak, 

1999: 51); liderleri “Buna Kozanoğlu derler / Yiğit ölür adı kalır” (Fuat, 2002: 128) anlattığı gibi; 

toplumdaki gelişmeleri “Gam kasavet kalkmaz oldu serimden / Döndü gurbet ile yolu Avşar’ın” 

(Fuat, 2002: 92); iktidar-halk ilişkilerini “Çıktım Kozan’ın dağına / Bir göz attım otağına / 

Osmanlıdan medet olmaz / Kaç kurtul Gavur Dağı’na” (Fuat, 2002: 126) ve ekonomik durumlar 

“Derviş Paşa yaktı yıktı illeri / Soldu yurdumuzun bütün gülleri / Karalar geydik de attık alları / 
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Altınımız geçmez akça tunç oldu” Albayrak, 1999: 93) gibi konuları da işlemişlerdir. Verilen 

örnekler dâhilinde bakıldığında da bu konuların işlenmesi aşamasında altkültürel bir kimlik mevcut 

ise bütün konularda egemene karşıtlık sezilebilmektedir. Altkültürler eleştiri unsurlarını büyük 

oranda içine alan siyasi, kültürel, toplumsal, ekonomik bir tartışma alanı inşa etmektedir. 

Çatışmanın doğduğu bir kültürel alan kurulmaktadır. Bu alanda egemenin ve altın varlıkları 

karşılaşmakta, Türk halk müziği de bu karşılaşmayı ileriye taşımayı üstlenmek durumundadır. 

5.2. Türk Halk Müziğinin Popüler Kültürle İlişkisi 

Sınıfsal ve sınıflararası ilişkiler ile iktidar-yönetilen arasındaki ilişkiler, toplumların tarihini 

oluşturur. Oluşturulan her tarihsel içerik de ileriye yönelik bir aktarım gereksinimi doğurur. 

Genellikle egemen olanlar yüksek aktarımı benimserken ve yazılı ürünlere daha çok önem verirken; 

alt olanlar “sıradan” aktarımsal ürünleri tercih eder ve bunlar genellikle sözseldir. Popülerin 

aktardığı iki alt başlıktan söz edilebilir: birincisi doğrudan tarih, ikincisi tarihi oluşturan, karşılıklı, 

egemen ve direniş yönelimleri yani çatışma alanlarıdır. 

Türk halk müziği, Türk tarihi için en temel kaynaklardan birisidir. Yönetici tarafından kâtiplere 

yazdırılan metinler tarih olduğu gibi, halk tarafından ozana yazdırılan da bir tarihtir ve sadece siyasi 

çevrenin anlayacağı bir dil yapısı kullanılmamış aksine neredeyse en alt tabakadaki kişilerin bile 

rahatlıkla anlayabileceği şekilde kurgulanmıştır. Bir nevi günümüz medyasının yaptığı görevlerden 

biri olan açıklama ve anlamlandırmayı sağlar. Ozanlar için yansıtıcı denmesinin bir sebebi de 

yönetsel kesimin idare şeklini halkın en uç noktasına kadar taşıyabilmesinden yani aktarıp 

yansıtabilmesindendir. Buna bir örnek olarak “Dadal’ım da der ki samurdan kürküm / Odadan 

odaya çağrılır türküm” (Fuat, 2002: 85; Albayrak, 1999: 68) dizeleri gösterilebilir. Türk halk 

müziğinin kullanıcısı ozan, bu noktada, halkın tepkisidir. Bir nevi yönetim için bir tepki olduğunu 

bildirme görevi üstlenir yani geribildirimi sağlar. Eğer idare bu mesajı olumluya çevirebiliyorsa iki 

taraf için orta yolu bulmuş demektir.  

Altkültürün yansıtabileceği tarih, egemence yıkılacağı veya bastırılacağı için onların tepkisi, 

toplumlarda sadece sözel alana hâkim olabilmektedir. Bütün tarihsel olaylar, nesilden nesile en 

basit dilsel ifadelerle aktarılmaya çalışılır ve toplumun kendi has dili olduğu için uzun tarihsel 

süreçlerde bile anlaşılabilirliğini yitirmez, kaybetmez. Türk halk müziğinin “basit” oluşu aslında 

onun sanatsal yön kaygısından çok işlevsel kaygıyla kurgulanmasındandır. O yüzden Türk halk 

müziğini sadece sanat veya sadece ritimsel ezgi olarak nitelemek doğru bir söylem olmayacaktır. 

Türk halk müziği hem sanat hem ritimsel-coşturucu ezgi hem de kültürel ve tarihsel bir kaynaktır. 

Türk halk müziği, tarihi sadece nesnel bir biçimde aktarmaz, aynı zamanda direnişsel bir öznellik 

de barındırır.  Kültürel alanda iktidar mücadelesinin yansımaları hep bu direniş üzerinden incelene 

gelmiştir. Chicago Okulu’nun mekânsal değerlendirmesi, Parsons’un hata sonucu ayrıklaşan “alt”ı, 

Birmingham’ın gençlik kültürleri hepsi bu direnişçi yapıların birer parçası olduğu için incelemelere 

kaynaklık etmiştir. Türk kültüründe de egemen kültürün politikaları, bu politikaların 

yorumlanmaları, Cevdet Paşa gibi vakanüvisler tarafından kaleme alınırken; Köroğlu, Dadaloğlu, 

Pir Sultan Abdal gibi ozanlar tarafından da söylemlere konu edilmiştir. Direnişin kaynağı altkültür, 

aktarıcısı ozan ve Türk halk müziği olmuştur. 

Sanatsallık, “herkesçe anlaşılamayanın daha üst olduğu” vurgusuyla yüksek kültüre hitap etmiştir. 

Eğer içerik sıradan tarafından anlaşılamıyor ve tekrar şekillendirilemiyorsa yüksek kültür bunu bir 

üstünlük olarak kullanabilmektedir. Altkültür ile rekabeti ortadan kaldırarak onların bu alana 

erişimi kapatılır ve kültürel tekellik inşa edilir. Bu durumların bir yansıması olarak Osmanlı 

Devleti’nde divan edebiyatı, tebaadan ayrı yüksek sanatı kurmak için kullanılmıştır. Tarihin 
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egemence ifadesi için divan tercih edilmiştir. Bu yüksek icra sanatının kapalılığı ve içeriğinin 

sıradan tarafından oluşturulamayışı onu tamamen tebaa içindeki bireylerden koparmıştır. Aynı 

zamanda Türk sanat müziğinin saray çevresindeki bu edebiyata temellendirilmesi, tebaanın musiki 

açıdan da devlet erkânıyla ayrıklığını doğurmuştur. Tebaa da bu dışa kapalı alana giremediği ve 

giremeyeceği için Türk halk müziğini biricik olarak kabul etmiştir ve Türk sanat müziğini 

kullanmamayı tercih etmiştir. Bu tercihin, zorunda kalma sonucu olduğunu söylemek de istekli 

olduğunu söylemek de mümkündür. Altkültürün geleneksel bağlılığı sonucu “yabancı yeni”ye dâhil 

olma arzusu, yeniyi kuran sınıflardan daha azdır. Ancak arzu oluşmuş ise bile oraya erişim 

kapandığı için zorunluluk da söz konusudur.  

5.3. Avşarların Türk Halk Müziğine Yansıyan Direniş ve İsyanları 

Türk halk müziğinin altkültüre özgüleşmesi, onların yaşadığı her sürecin bu alana yansımasını 

ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan yansımalar çoğu zaman egemenin tarihiyle çatışma halinde olan 

gerçeklerdir. Egemenin kurduğu kültürel yapı, altkültür tarafından reddedilmiş ve buna karşılık 

verişin yani direnişin yansımaları halk müziği üzerinde şekillenmiştir. Osmanlı Devleti’nin iskân 

politikası, birçok aşiretle egemen olan arasında çatışmayı doğurmuştur. Yerleşik olanla yarı-

göçebenin bu çatışması, egemenin tarihinde fermanlar ile yer alırken; alt olanın tarihinde türküler 

içerisine yerleştirilmiştir.  

Avşarlar, iskâna karşıtlığı ile ön plana çıkan bir aşirettir ancak bu ön plana çıkışın sebebi yaşadıkları 

siyasi süreçler değil; bu siyasi süreci yansıttıkları türkülerdir. Diğer aşiretlerin yaşadığı süreçleri 

yaşamalarına rağmen; Türk halk müziğini etkin kullanmaları onlara bu ön plana çıkma statüsünü 

kazandırmıştır. Eğer bir altkültür, çatışma sonucunda kaybetmiş ise ve kültürel ürününü iyi bir 

şekilde inşa edememiş ise tarihsel süreç içerisinde değer kaybetmeye veya kaybolmaya uğrar. 

Kültürel ürününü en iyi şekilde sunabilen Avşarlar, çatışma sonucu kültürel hâkimiyeti 

sağlayamamış ve kaybetmiş olsa da ortaya koyduğu ürünler onların tarihsel alandaki rollerini, 

yaşamsal deneyimlerini aktarmayı sağlamıştır ve değer kaybı yaşasalar bile unutulmalarını 

önlemiştir. Ayrıca kullanım amaçlarının bu olduğuna en büyük örnek yine bu ürünlerin içeriğinde 

yatmaktadır. “Bize yol görüktü kavım-kardaşlar / Kalmaz yanınıza öcü Avşar’ın” (Fuat, 2002: 91; 

Albayrak, 1999: 48); “Derviş Paşa gayrı kına yakınsın / Böbür böbür dört bir yana bakınsın / Amma 

bizden gece gündüz sakınsın / Öc alırız ilk fırsatı bulanda” (Fuat, 2002: 129; Albayrak, 1999: 23); 

“Adamın aslanı Avşar’dan doğar / Yine yapar al çatılı evleri” (Fuat, 2002: 99); “İskân mıdır 

başımıza kakacak / Arkasından yetişiyor sağları” (Albayrak, 1999: 96); “Eğer bir gün Avşar geri 

gelirse / Kovgun eder sizin gibi beyleri” (Fuat, 2002: 89) gibi dizeler bu noktada örnek olarak 

gösterilebilir. Üretilen içerik, gelecek nesile aynı altkültürel merkezde toplanmayı önermek üzere 

inşa edilmektedir. Avşarlar hem çatışmayı hem isyanı popüler içinde anlatmak için en etkin olan 

iletişimsel alanı yani Türk halk müziğini tercih etmiştir. Bu aktarım sürecine öncülük eden kişi 

elbette ozandır. Ozan, çatışmanın ortasında yer alan topluluktan ortaya çıkarak, yaşananları o 

topluluk içinde ve dışında yaymayı gerçekleştirir. Topluluğun kolektif tavrı, ozanın üreteceği 

ürünün bağlamsal kaynağıdır. 

5.3.1. “Dadaloğlu” ve İskâna Karşı Çıkmada Etkin Olan “Ozanlık” 

Dadaloğlu’nun hayatını incelemek için araştırmacılar sözel kültür ürünlerini incelemiştir. Bunun en 

büyük gerekçesi, Osmanlı Devleti döneminde altkültür toplulukları üzerine kayıtsal verilerin 

azlığıdır. Araştırmacılar ulaştıkları sözel kültür aktarıcılarının ifadelerine, ozanın dönem olarak 

araştırma imkânı sunan şiirlerine dayanarak ve Osmanlı kayıtlarına işlenen yüzeysel tarihi 

kaynaklardan yola çıkarak Dadaloğlu’nun doğum ve ölüm tarihini tahmini olarak belirlemişlerdir. 
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Birkaç farklı tarih tahmini mevcuttur. “Ozanın doğum tarihi önceleri 1765, 1790-1791 olarak 

anılıyorsa da, giderek 1785 yılında görüş birliğine varıldığı görülüyor. Ölüm tarihi de bir ara 1865 

olarak verilirken, sonradan 1868 olarak belirlenmiştir. Demek ki Dadaloğlu’nun 1785 ile 1868 

arasında 83 yıl yaşadığı sanılıyor.” (Fuat, 2002: 8). Tahminlerden yola çıkarak Dadaloğlu’nun 

XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında doğduğu araştırmacılar tarafından kabul edilen en net bilgidir. 

Bütün bu bilgiler ışığında Dadaloğlu için 80 yılı aşkın bir ömür sürmüş olduğu ifade edilebilir. 

Dadaloğlu, aşireti Avşarlar’ın göçebeliği sebebiyle Osmanlı Devleti karşısında inkârcı statüsüne 

gelmesinden dolayı ağır bir karşıtlık ortamında yaşam sürmüştür. Aşiretin altkültürel temel özelliği 

olan göçebeliğin yıkımı doğrudan aşiretin ve “kadim kültürün” yıkımı demektir. Kimliğini 

bırakmak istemeyen altkültür, kendi içinde daha sıkı bir yapı oluşturacaktır. Dadaloğlu da coşturucu 

ve geleneği savunucu kişiliği ve kimliği ile bu amacın en önemli temsilcisi olma görevini 

üstlenecektir. Dadaloğlu için ilk olarak akla gelen, “asi” bir kimliği olduğudur. Bunun gerekçesi 

daha önce de belirtildiği gibi “Ferman padişahın dağlar bizimdir” (Fuat, 2002: 51; Albayrak, 1999: 

59) dizesidir. Araştırmacılar onun bu kimlikle ön plana çıktığını kabul etmektedir ancak onun “kana 

susamış” bir kişiliğe sahip olmadığını söylemektedirler. Köroğlu gibi bir üsluba sahip olmasına 

rağmen; onun kadar savaş taraftarı olmadığını, sadece savaş anında moral vermek için bir diğer 

ifadeyle altkültürel kimliğin yüceliğini korumak için coşkulu metinler yarattığını belirtirler. Onun 

için Dede Korkut’un kahraman metinlerinin, Karacaoğlan’ın aşk ve doğa metinlerinin ve 

Köroğlu’nun kavga ve savaş metinlerinin harmanlandığı metinler sunan bir ozan denilebilir.  

Eğer bir altkültür direnişini müzik ile sağlamış ise ozanın etkisi de en az toplumun etkisi kadar 

önemlidir. Doğrudan doğruya ozan her şeyi icat eden yüksek kişiliktir denemez ve denmesi yanlış 

bir önerme olacaktır ancak ozanın kimliği ve onun sanatsal üretim şekli durumu etkilemektedir ve 

sonucun üzerinde hatırı sayılır bir pay sahibidir. Altkültürel yapıların direnişleri sonucunda elde 

ettikleri son durum veya bu sürecin yansıması, büyük oranda ozanın ismiyle özdeşleşir. Eğer bir 

topluluk yıkılmış ise bu ozanla özdeş anılma oranı daha da artarak ilerler. Çünkü ozan asıl görevi 

olan temsilciliği yerine getirdiği için ürettiği ürün üzerinde kendisi de hak sahibidir. Diğer bir 

deyişle topluluk, tarihi; ozan, tarihi yansıtan kültürel ürünü üretir. Tarihte topluluk adı etkin 

olurken, üründe ozanın adı etkin olur. Ozan ürünün tek sahibidir demek doğru bir ifade 

olmayacaktır, çünkü daha önce de belirtildiği gibi üretilen ürün kolektif bir tavrın-tepkinin 

yansımasıdır. Ozan aracıdır ve aracı olanın ismi, kaynaktan daha çok bilinmektedir. Çünkü kültürel 

ürünü tüketen kişi veya topluluklar, ürünü ozandan alıp tüketmektedir. Tüketiciye son ulaştıran 

olarak da onunla ürün üzerinde bağlamsal iletişim halindedirler. 

SONUÇ 
 

Popüler kültür, etimolojik olarak halka ait anlamını taşımaktadır. Bu sebeple halk tarafından 

üretilen kültürel ürünlerin hepsi, popüler kültürün alanına dâhil edilmek zorundadır. Bütün kültürel 

yapılar, kültürel ortamda üretilen ürünlerde yer edinirler. Bu üretim aşamasında elbette altkültürler 

de yer almaktadır. Altkültür kavramı birçok farklı tanımlamayla ifade edilmiştir ancak hepsinde 

ortak olan nokta, aykırılık ve egemeni inkârdır. Parsonscu görüş altkültürü, tamamen egemenden 

gerekli tatmini sağlayamamış, bu tatminin sağlanıp geri getirilmesine dayanan bir “beklentisel 

ayrılış” olarak tanımlar. Eğer egemen olan, altkültürü kendi içine tekrar dâhil edebilirse hiçbir sorun 

kalmayacaktır. Chicago Okulu’nun en büyük katkısı ise, altkültürün mekânıdır. Mekân, altkültürün 

varlığının en büyük göstergesi kabul edilir. Kültürel Çalışmalar olarak ifade edilen ekolün 

kurulduğu Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi ise, altkültürlerin failliğine vurgu 

yapar. Bu kültürel yapıların, altkültür olarak tanımlanması için egemenle çatışmanın olması 

gerekliliği vurgulanır. Eğer bir egemen yok ise, altkültürün varlığından bahsedilemez. Bütün bu 
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görüşlerin ifadelerini sentezleyerek ve özellikle Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler 

Merkezi’nin görüşü üzerinde temellendirilerek altkültür için, egemen olan ile çatışma içerisinde 

olan, doğasında heterojenlik barındıran, kendi temel görüşü etrafında toplumsallaşmış; çatışmacı 

ortam içerisinde ürünlerini yaratan alt topluluk gibi bir tanımlama yapmak mümkündür. Üç 

görüşten ayrı olarak burada eklenmesi gereken, bir altkültürün eskiden egemen bir kültür olup daha 

sonra alt konumuna düşebilmesi olasılığıdır. 

Türk toplumlarında göçebelik eskiden egemen kültür iken, ilerleyen tarihsel süreçte bu kültür, 

yerleşikliğin doğuşuyla alt bir sisteme dönüşmüştür. Osmanlı Devleti, merkezi yönetimi 

benimsedikten sonra, konar-göçer olarak yaşayan toplulukları yerleşmeye teşvik etmiştir. Bu 

yerleştirme, siyasi hâkimiyeti ve gücü gösterdiği gibi elbette iktisadi bir savaşın da sonucudur. 

Williams’ın kültürel tanımlaması –kültür, bütünsel bir yaşam biçimidir.- göz önüne alındığında, bu 

çatışmanın siyasi, hukuki, ekonomik alanları kapsayan bir kültürel çatışma olduğu söylenebilir. 

Cevdet Paşa’nın da belirttiği gibi, özellikle Kozan bölgesindeki yönetime, Osmanlı idaresi uzun 

süre hâkim olamamıştır ve bu sebeple özellikle buradaki göçebeleri yerleştirmek için Fırka-i 

Islahiye adı verilen bir ordu kurulur. Ordunun amacı, yerleşme teklifini kabul eden toplulukları 

uygun bulunan bölgeye yerleştirmek; teklifi kabul etmeyenleri ise, zor kullanarak belirlenen iskân 

bölgelerine yerleştirmektir.  

Bu noktada eskiden Türk toplumlarında hâkim yani egemen olan göçebe kültürünün artık bir 

altkültür haline geldiği görülmektedir. Bir altkültürün, egemenle çatışması eksik tarihin 

tamamlanmasını mümkün kılar. Çünkü tarih çatışmalar üzerine kurulmuştur ve çatışma alanında 

bir tarafın olmaması elbette tarihi eksik bırakacaktır. Avşarlar –diğer birçok göçebe topluluk gibi- 

Osmanlı Devleti ile kültürel bir çatışmaya girmiştir. Bu çatışmanın temelinde, Dadaloğlu’nun 

türkülerinde –metin içinde aktarılan içeriklere dayanarak- Chicago’nun mekânı olduğu gibi 

Birmingham’ın kültürel failliğinin de mevcut olduğu görülmektedir. Çatışmanın varlığı, egemenin 

kültüründe yazılı tarih üzerine kurulurken; altkültür olan Avşarlar’da sözlü kültüre inşa edilmiştir. 

Türk halk müziği ile Osmanlı Devleti’yle olan kültürel mücadelelerini aktarmışlardır. Burada 

ortaya çıkan en önemli veri şudur ki: popülere egemen kültürün müdahalesi sınırlıdır. Orada bütün 

toplumun etkinliği mevcuttur. Toplumun tamamı tarafından kurulan kültürel havuzda egemen 

belirli bir noktaya kadar etkin olabilir.  

Egemenin yükseği, bir “sıradan” ifadesini ortaya çıkarır. İşte popüler tarafından üretilen kültür bu 

sıradanın kurgu alanıdır. Kültürel olarak egemenden ayrı olan her topluluk –ki bunlar altkültürdür- 

popüleri kuran kültürel ürünler üretir. Tarihsel bağlamda sözlü tarihi inşa eden birçok kültürel ürünü 

üretenler de bu altkültürlerdir. Avşarlar’ın temsilcisi olan Dadaloğlu, konar-göçerlik ile yerleşiklik 

kültürlerinin çatışmasını işte bu kültürel havuza Türk halk müziği ile eklemiştir. Türk halk müziği, 

birçok Türk toplumunda “resmi olmayan tarih”in aktarım aracıdır. Orada kurgulanan sözlü tarih, 

toplumun egemenle mücadelesini altkültürlerin gözünden yansıtır. Tarih, egemenin tarihi ile 

altkültürel sözlü tarihin bir arada değerlendirilmesiyle gerçek doğrularını sunabilir. Osmanlı Devleti 

yüksek sanatsal kültürüne erişemeyen altkültürler, popülere katkıyı Türk halk müziği ile yapmıştır. 

Bu noktada, Türk halk müziği, altkültürlere özgüleşmiştir demek doğru bir ifade olacaktır.  

Dolayısı ile bütün altkültürler, kendi çatışmalarını popüler kültürlere aktarmak mecburiyetindedir. 

Eğer aktarım sağlanamazsa bu altkültür tarih sahnesinden silinir. Aktarımı gerçekleştiren yani 

popüler havuza ürünlerini yükleyebilen altkültürler, siyasi ve/veya ekonomik bağımsızlığını 

kaybetse de kültürel varlığını tarihsel alanda devam ettirebilir. Bütün bu bilgiler ve çıkarımlar 

ışığında, altkültürler ve popüler kültürlerin iç içe olduğu; altkültürlerin direnişsel eylemlerinin 

yansımalarının popüler kültür üzerinde inşa edilip aktarıldığı; bu inşayı gerçekleştirmenin 
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altkültürel yapı için varlıksal önem taşıdığı söylenebilir. Altkültür ve popülerin birlikteliğini taşıyan 

kültürel havuz, her toplumda ve her kültürde mevcuttur ve egemen-alt çatışması var oldukça bu 

kültürel havuzda altkültür popüleri, daima var olacaktır. 
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KAYSERİ ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİ FİGÜRLERİ* 

 

Fatmagül Saklavcı * 

Özet 

Hayatları savaş ve avcılıkla geçen, doğal olaylar karşısında aciz kalan insanlar, hayvanları yakından 

gözlemlemiş, doğanın ve kendisinin nasıl var olduğunu, tabiat olaylarını merak etmiş, sihir ve tılsımlara 

başvurarak tanrıları ve onların dünyasını yaratmış ve resimlemeye çalışmışlardır. Orta Asya bozkırlarında 

göçebe hayatı yaşayan topluluklarda görülmeye başlanan ve her birisi sembolik anlamlar taşıyan figürler Ön 

Asya’ya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılmış, İslamiyet’ten önceki devirlerde Orta ve İç Asya’da gelişerek 

tasvir edilmiş ve bir üslup haline gelmiştir. Stilize edilmiş bu figürler mimaride olduğu gibi yaygın bir şekilde 

çeşitli formlar üzerinde dekoratif unsur olarak da kullanılmıştır. Sembolik anlamlar taşıyan figürler, İslam’ın 

yayılması ve Türklerin Anadolu’ya göçleriyle geçmiş inançların izlerini de taşıyarak, mimari yapılarda 

özellikle Beylikler dönemine kadar, süsleme ögesi olarak yoğun bir şekilde uygulanmıştır. İnsan, hayvan ve 

mitolojik figürler olarak sınıflandırabileceğimiz bu figürler, yapıların dış cephelerinde, taç kapı ve 

mihraplarda, tek başın ya da grup halinde yer almaktadır. Figürler bazı yapılarda kuvvet, hâkimiyet ve güç 

simgesi olarak kullanıldığı gibi hükümdarı ve yapıyı her türlü kötülükten koruyan, içeriye kötülük, düşman, 

hastalık girmesini önleyen nazarlık ve tılsım olarak da tasarlanmıştır. Bazı yapılarda da ay, güneş ve 

gezegenleri temsil eden güneş ve aydınlık simgesi olmuştur. Anadolu Selçuklu dönemi kervan yollarından 

birisinin üzerinde yer alan Kayseri’deki figürler Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri Kalesi, Tuzhisar Sultan 

Hanı, Huand Hatun Medresesi, Karatay Han, Bünyan Ulu Camii ve Kayseri Sahabiye Medresesi, Kayseri 

Döner Kümbet olmak üzere, 1 cami, 2 kervansaray, 1 darüşşifa, 2 medrese, 1 kalede bulunmaktadır.  Figürler 

yapılarda heykel ve kabartma şeklinde, çörten, konsol ve payelerde tasarlanmıştır.  

 

 Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, Kayseri, Figür. 

 

KAYSERI MEDIEVAL TURKISH ARCHITECTURE FIGURES 

ABSTRACT  

People who spent their lives in war and hunting, incapable of natural events, observed animals closely, 

wondered how nature and himself existed, used magic and amulets, created and illustrated the gods and their 

world. The figures, which began to be seen in the nomadic life in the steppes of Central Asia, each of which 

had symbolic meanings, spread all the way to Asia Minor and Central Europe, and developed and depicted 

in Central and Middle Asia during the pre-Islamic periods. These stylized figures are widely used as 

decorative elements on various forms as in architecture. This figurescarried the traces of past beliefs with the 

spread of Islam and the migration of Turks to Anatolia, and were applied intensively as ornamental elements 

in architectural structures especially until the Principalities period. These figures, which can be classified as 

human, animal and mythological figures, are located on the exterior of the buildings, in the gate and mihrabs, 

alone or in groups. They are used as symbols of force, sovereignty and power in some buildings, as well as 

amulets that protect the ruler and the structure from all kinds of evil, enemies and disease from entering. In 

some buildings, the moon, sun and planets represent the sun and light symbol. In this presentation, we will 

evaluate the figured decoration in Kayseri which is located on one of the caravan roads of Anatolian Seljuk 

period. Figured decorations are found on Gevher Nesibe Hospital, Kayseri Castle, Tuzhisar Sultan Inn, Huand 

Hatun Madrasa, Karatay Inn, Bünyan Ulu Mosque, Kayseri Sahibiye Madrasa and Kayseri Döner Dome, a 

mosque, 2 caravanserais, a hospital, 2 madrasas and a castle. The figures are designed in the form of sculptures 

and reliefs in buildings, reflecting the scenes of struggle, gutter consoles and piers. 

Keywords: Anatolian Seljuks, Kayseri, Figur. 
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GİRİŞ 

Figürler tarihin derinliklerinden itibaren insanoğlunun yaşadığı her dönemde üretildiği dönemin 

düşünce ve yaşam biçimlerini, kutsal olan duygularını yansıtmış, sembol ve totem olarak 

kullanılmış, toplumların kadim yaşantılarına kültürlerine ve inançlarına ışık tutmuştur. Orta Asya 

da görülmeye başlanan figürler Ön Asya’ya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılmış, İslamiyet’ten önce 

Orta ve İç Asya’da gelişerek bir üslup meydana getirmiştir. Stilize edilmiş motifler Eski ve Orta 

Çağ boyunca Mezopotamya üzerinden Güney Doğu Asya, Çin ve Karadeniz’in kuzey kıyıları, 

Urallar ve Sibirya, Avrupa’nın doğusundan, Asya’nın doğusuna kadar uzanan süsleme unsuru 

olarak kullanılmıştır (Çoruhlu, 2002:13; Şahin, 2010: 1). 

Anadolu Türk sanatı figürlü bezemelerinin kaynağını da Asya, Horasan-İran etkisindeki Batıya 

gelen Oğuz boylarının kültürü oluşturmaktadır (Mülayim, 2015: 206). Türkler XI. yüzyıl 

ortalarından itibaren, Anadolu’ya yerleşmeye başlayarak, bu coğrafyadaki heterojen yapılı kültür 

(Kuban, 2002:1) ile beraberlerinde taşıdıkları kültür, sanat ve birikimlerini, yerli geleneklerle 

birleştirmiş ve birçok alanda çeşitli eserler ortaya çıkarmışlardır (Öney, 1992: 1). 

Figürler süsleme ögesi olarak birçok devir ve medeniyette olduğu gibi Kayseri Ortaçağ dönemi 

Türk mimarisinde de kullanılmıştır. Tarihi milattan önce 3500’lere kadar inen Kayseri Asur, Hitit, 

Frigya devrinde ve Helenistik dönemlerde bir ticaret şehri olarak gelişmiş, Sasani, Bizans ve Arap 

yönetiminde bulunduktan sonra Türkmen akınları sırasında 459’dan (1067) sonra Türklerin eline 

geçmiş ve Danişmentliler’in önemli bir merkezi olmuştur. 564’te (1169) Selçuklu topraklarına 

katılan Kayseri’de I. Gıyâseddin Keyhusrev, I. İzzeddin Keykâvus, I. Alâeddin Keykubad 

zamanlarında birçok imar faaliyetinin yapılmış, Moğol istilâsından sonra birçok âlim ve sanatkâr 

Kayseri’ye yerleşmiştir. İlhanlıların genel valisi Emîr Eretna’nın eline geçtiği (744/1343) 

dönemlerde Kayseri’de dini, siyasi ve askeri mimari birçok yapı inşa edilmiştir (İşpirli, 2002: 96). 

Bu dönemlerde yapılarda süsleme unsuru olarak heykel, büst, mask ve kabartma olarak yapıların 

dış cephelerinde, sütunlarda, taç kapı, çörten, konsol ve payelerde tasarlanan figürler 2 medrese, 2 

kervansaray, 1 cami, 1 kümbet, 1 şifahane ve 1 kalede yer almaktadır.  

1. KAYSERİ’DEKİ FİGÜRLÜ YAPILAR  

1.1. Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi  

Kayseri’de Hacı İkiz mahallesinde bulunan Çifte Medrese, Giyasiye Medresesi ve Şifaiyesi olarak 

bilinen Gevher Nesibe Darüşşifası, kapı kemeri üzerindeki H. 602/ M. 1205-6 tarihli kitabeye göre 

Kılıç Arslan’ın oğlu Gıyasü’d-din Keyhüsrev zamanında kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına 

yaptırılmıştır (Cantay, 2014: 42). 

Şifahane’nin taç kapı kitabesi üzerinde güneş formu olan iki rozet arasında, tahrip olmuş figür 

parçaları görülmektedir. Şifahane içerisinde aslına uygun bir şekilde röprodüksiyonu yapılan 

figürlerin yüzleri belirgin, gövdeleri kıvrık olarak tasvir edilmiştir (Resim 1). 

Şifahane’nin taç kapısının batı tarafındaki nişin üzerinde baş kısmı ve ayaklarının bir bölümü tahrip 

olmuş arslan kabartması görülmektedir. Arslanın gövdesi orta büyüklükte, başı oldukça iri olarak 

tasarlanmıştır. Baş kısmındaki bu kabarıklığın yele olduğu düşünülebilir. Arslan figürünün 

üzerindeki mukarnas bezemeleri arasında da güneş şeklinde rozet görülmektedir (Resim 2).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._G%C4%B1yaseddin_Keyh%C3%BCsrev
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1.2. Kayseri Kalesi 

Kayseri ilinin merkezinde yer alan, yapılış tarihi ve banisi hakkında farklı görüşler olan Kayseri 

Kalesinin Dış Kale kalıntısında H.621/M. 1224 tarihi geçmektedir (Çayırdağ, 2011: 495-532; 

Eldem, 1982: 22; İnbaşı, 2000: 825-849). 

Kalenin iki kapısından biri olan ve güneye Dış Kaleye açılan kapının iki başında arslan heykelleri 

vardır. İkisi de birbirine benzeyen heykeller oturur vaziyettedir. Figürlerin iri badem gözleri, kaşları 

ile birleşik yassı burunları, iri ve açıkağızları ve belirgin bıyıkları vardır. Yelesi ve dişleri yoktur 

(Resim 3). 

1.3. Kayseri Tuzhisar Sultan Hanı 

Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Tuzhisar’da bulunan Tuzhisarı Sultan Hanı inşa kitabesine göre H. 

630-634/ M. 1233-1237 yıllarında Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır 

(Akok, 1969: 6; Bakırer, 2000: 156; Denknalbant, 2009: 504). 

Yapının avlusunda bulunan köşk mescidin ayaklarını birbirine bağlayan güney ve doğu kemer 

alınlığı üzerinde, kemer yüzeyi boyunca kıvrılarak kilit taşına doğru karşı karşıya duran ejder 

figürleri görülmektedir. 

Güney cephe kemer yüzeyi, alt kuşakta gövdesi düz ve ters S şeklinde kıvrılan ejderler kemerin 

kilit taşında, profilden birbirine bakar şekilde verilmiştir. Başları tam kemerin ortasına gelen 

figürler sivri kulaklı, badem gözlü, çenesi açık ve sivri dişleri belirgin bir şekilde tasvir edilmiştir. 

Eğri kesim tekniği ile yüksek kabartma olarak işlenen ejderler ortada birleşmez, kemerin ayak ile 

birleştiği yerde çok tahrip olmuş kuyrukları ejder başlarıyla sonlandırılmıştır (Resim 4).   

Doğu cephe kemer yüzeyinde de, alt taraftaki kuşakta gövdesi düz ve ters S şeklinde kıvrılan iki 

ejder figürü de kemerin kilit taşında, profilden birbirine bakar şekilde verilmiştir. Gövde kısımları 

pullu olan ejderlerin ağızları açık durumdadırlar. Ejderler çekik gözlü, sivri kulaklı ve ağızları sivri 

dişli olarak tasvir edilmiştir. Buradaki ejderlerin kuyrukları düz olarak bitirilmiş, ejder figürleri 

yoktur. Güney cephedeki ejderler de doğu cephedekilerle aynı tasvir edilmiş ancak gövdeleri pullu 

değildir (Resim 5).  

Hanın iç ve dış cephe duvar yüzeylerinde arslan başı çörtenler bulunmaktadır. Batı tarafında kapalı 

alanın dış cephe duvarında damdaki tonozların üzengi seviyelerinde, aralıklarla yerleştirilmiş, avlu 

tarafının dış cephe batı duvarında, payandaların arasında 5, kapalı alan dış cephe payandalarının 

arasına yerleştirilmiş 3 olmak üzere, toplam 8 stilize büst şeklinde arslan başı çörten yer almaktadır 

(Resim 6). 

Hanın doğu tarafında kapalı alanın dış cephe duvar payandalarının arasında 3, avlu tarafının dış 

cephesinde ortadaki payandanın ortasında kuzey tarafta 1, payandanın aşağı ve sol tarafında 2 adet 

olmak üzere toplam 6 arslan başı çörten bulunmaktadır. Bu çörtenler de form olarak batı cephedeki 

arslan başlarıyla aynıdır. Figürlerin şişkin sarkık yanakları, yassı burunları, bıyıkları ve küçük sivri 

kulakları vardır.  Yeleleri yoktur, ayakları başlarının yanında verilmiştir (Resim 6). 

1.4. Kayseri Mahperi (Huand–Hant-Hundi) Hatun Külliyesi 

Külliye batı ve doğu taç kapılarına yerleştirilmiş olan üç satırlık kitabeye göre H. 635/M. 1237-38 

yılında I. Alaeddin Keykubad’ın hanımı, II. Gıyâseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Huand Hatun 
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tarafından yaptırılmıştır (Kuban, 2002:134; Çayırdağ, 1998: 261-262; Bakırer, 2000: 158; 

Aslanapa, 2007, 46; Karamağaralı 1976, 199; Sözen, 1970: 109; Karpuz, 2004: 33; Edhem, 1982: 

90). 

Medresenin güney duvarında türbe duvarına yakın tarafta bir arslan başı çörten görülmektedir. Bu 

çörtene benzetilerek sonradan yapıldığı düşünülen bir çörten de güney cephe köşe kulesinin yanında 

yer almaktadır. Öney daha yaptığı çalışmada cephede sadece bir adet çörten bulunduğunu 

belirtmektedir (Öney, 1971: 9).  

Arslan figürünün yeleleri yoktur, şişkin sarkık yanakları, yassı burunları, bıyıkları ve küçük sivri 

kulakları görülmektedir. Duvara tam başlarından bitişik değildir, profilden bakıldığında ayakları 

başlarının yanında görülmektedir (Resim 7).  

1.5. Kayseri Karatay Han  

Kayseri-Malatya yolu üzerinde, Bünyan ilçesi Elbaşı bucağı Karadayı köyünün içinde yer alan 

Kayseri Karatay Hanın giriş bölümü kitabelerine göre I. Alâeddin Keykubad, avlu bölümü II. 

Gıyasettin Keyhüsrev döneminde, H. 638/M. 1240-41 yılında tamamlanmıştır (Akalın, 2001: 474-

475; Aslanapa, 2007:123; Gündüz, 2002: 291). 

Karatay Han taç kapısı yüzeyinde, sütunlarında, bordür alanlarında, taç kapı nişinin içeresinde 

geometrik ve bitkisel bezemeli bordürlerde çeşitli figürler görülmektedir. Taç kapının doğu ve batı 

taraflarında arslan başı çörtenler yer almaktadır. Taç kapının avluya bakan tarafındaki kemerde 

karşılıklı iki ejder figürü bulunmaktadır. Taç kapı eyvanının doğu tarafındaki türbe kapısının 

üzerinde de figürler tasvir edilmiştir.  

Karatay Han taç kapısının doğu ve batı tarafında sütün başlarında karşılıklı köşegen panolar 

içerisinde verilmiş, arslan ve kuş figürleri tespit edilmiştir. Doğu taraftaki sütun başlığında başları 

köşeye gelecek şekilde yerleştirilmiş köşegen kare form içerisinde, birbirinin aynısı iki adet arslan 

kabartması bulunmaktadır.  Arslanlar arka ayakları üzerinde şahlanmış gibi durmaktadır. Batı taraf 

sütun başlığı üzerine diyagonal olarak yerleştirilmiş köşegen formların içerisinde profilden verilmiş 

kuş figürleri tasarlanmıştır. Figürlerin yüzleri sütunun köşesine dönük karşı karşıyadır. Kuşlar sivri 

kıvrık gagalı, badem gözlü, kanatları ve kuyruk tüyleri belirgin olarak tasvir edilmiştir. (Resim 8).  

Taç kapının mukarnaslı kavsarasını kuşatan bordüründeki bitkisel motifin içinde, alt kısımda boğa, 

üst kısmında ise tahrip olmuş insan başı figürü görülmektedir. Cepheden verilmiş boğa başı 

figürünün boynuzları büyük ve yukarı doğru, kulakları küçük, burun delikleri ve gözleri belirgin 

olarak tasvir edilmiştir. Mask şeklindeki insan başı figürü badem gözlü, dolgun yanaklı, uzun 

burunlu, küçük ağızlı olarak tasvir edilmiştir (Resim 9).  

Taç kapı nişinin doğu kenarındaki bitkisel zeminli bezemelerin içerisine, profilden ve sırt sırta 

vermiş, kısmen tahrip olmuş durumda iki siren figürü görülmektedir. Saçları ve başlıkları 

seçilebilen figürler yüzleri cepheye dönük, küçük ağızlı ve burunlu olarak tasvir edilmiştir. 

Ayaklarının birisi öne doğru yürür vaziyette verilmiştir (Resim 10).  

Hanın taç kapı kemeri sütunları üzerinde dikdörtgen bir pano içerisinde el ele tutuşmuş, başlarını 

arkaya çevirmiş, diğer elleri havaya kalkmış iki insan figürü görülmektedir. Figürlerin üstünde, 

ellerinin birleştiği yere çenesi gelen, boynuzları belirgin bir boğa figürü tasarlanmıştır. Bu figürlerin 
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hemen alt tarafında aynı kompozisyon tekrar etmiş ancak tahrip olduğu için tam olarak 

seçilememektedir (Resim 11).  

Karatay hanın dış cephesinde taç kapının doğu ve batı taraflarında da arslan başlı çörten 

bulunmaktadır. Cepheden bakıldığında arslan badem gözlü, küçük kulaklı, burun delikleri 

belirgindir. Ağzı açık ve ağzının iki yanından yılan olabileceği muhtemel bir kabartma 

görülmektedir. Profilden bakıldığında bükülmüş ön bacakları seçilmektedir (Resim 12).  

Batı taraftaki çörtene tam karşıdan bakıldığında sol eli göğsünün üstünde olan, ayakta, başı 

olmayan, çökmüş vaziyette bir insan figürü görülür. Çörtenin güney cephesinde bakıldığında başı 

hafif yana dönük ön ayakları görülen, badem gözlü, basık burunlu, sivri kulaklı büst şeklinde boğa 

figürü tasvir edilmiştir. Çörtenin kuzey tarafından bakıldığında da profilden verilmiş bir boğa büstü 

görülmektedir (Resim 13).  

Hanın giriş eyvanının avluya bakan cephesinde gövdeleri birbirine sarılmış yüz yüze duran iki ejder 

figürü tasvir edilmiştir. Figürler gövdeleri eyvan kemerinin çevresinde, başları kemerin ortasına 

gelecek şekilde, üçer düğümle birbirlerine dolanmış vaziyette verilmiştir Ejderler uzun yeleli, 

boyunları pullu, ağızları açık, çatal dilli olarak tasarlanmıştır. Badem gözleri, sivri kulakları ve 

küçük boynuzları vardır (Resim 14).  

Türbe eyvanının ahşap bir paravanla kapatılan kemerinin üstünde, mukarnaslı nişler içinde 15 figür 

sıralanmaktadır (Resim 15). Bu figürler sağdan sola doğru sırayla; 

1. Kuş Figürü: Figür güney tarafa doğru dönük ve profilden verilmiştir. En son sıradaki figürün 

ağzında bir balık figürü olduğu için bu figürün ağzında da balık olabileceği muhtemeldir. Gözü 

seçilebilen figürün kanat ve gövdesindeki tüyler belirgindir.   

2. Ejder Figürü: Güney tarafa dönük olan figürün boynu ve gövdesi düğümlü, ağzının üst kısmı 

geriye kıvrık ve küçük yuvarlak kulaklı olarak tasvir edilmiş, başı geriye, sağ tarafa doğru 

dönüktür. Gövdesi üzerinde pullar görülmektedir.  

3. Arslan Figürü: Profilden verilmiş figür güney tarafa doğru ön ayakları üzerine eğilmiş halde 

tasvir edilmiştir. Kulakları yuvarlak ve küçük, ağzı açık, burnu ve gözleri belirgin, kuyruğu 

gövdesine doğru kıvrık olarak verilmiştir.   

4. Tavşan Figürü: Profilden güney tarafa doğru ön ayakları ileri doğru eğilmiş durumda verilen 

figür büyük ve uzun kulakları arkaya yatık, gözleri, burnu ve ağzı belirgin, kuyruğu kısa ve kalın 

olarak tasvir edilmiştir.  

 5. Boğa Figürü: Profilden, güney tarafa dönük olarak verilen figür ön ayakları üzerine eğilmiş, 

kıvrık boynuzlu, başı öne doğru eğik olarak tasvir edilmiştir. Kuyruğu uzun ve aşağı doğrudur.  

6. Arslan figürü: Profilden verilen ayakları üzerine eğilmiş olan bu figür diğerlerinin aksine 

kuzey tarafa doğru yönelmiştir. Kuyruğu bacaklarının arasından çıkarak yukarı doğru 

kıvrılmıştır. Ağzı açık, burnu ve gözleri belirgin, küçük kulaklı olarak tasvir edilmiştir.  

7. Arslan Figürü: Profilden verilen figür güneye dönük, ön ayakları öne doğru, düğümlü olan 

kuyruğu arka bacaklarının arasından yukarı doğru düğümlü halde tasarlanmıştır. 
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8. Fil Figürü: Profilden verilen figür diğerlerinin aksine ayakta tasvir edilmiştir. Uzun kıvrık bir 

burnu ve ağzının yanında dişi vardır. Kulakları çok büyük değil, kuyruğu aşağı doğrudur. 

9. Arslan Figürü: Profilden verilen figür güneye dönük, önayakları öne doğru, kuyruğu kuzeye 

kıvrık olarak tasvir edilmiştir. Kulakları, burnu ve gözleriٍٍۜۜküçüktür. 

10. Geyik Figürü: Profilden güneye doğru yönelmiş figürün ön ayakları ve başı öne doğru eğik 

tasvir edilmiştir. Başak şeklinde boynuzları vardır. Figürün gözleri burnu ve ağzı belirgin olarak 

verilmiştir.  

11. Kuş Figürü: Profilden güneye doğru yürür vaziyette, başını ileri doğru uzatmış, kısa bacaklı 

olarak tasvir edilmiştir.  

12. Kuş Figürü: Profilden güneye doğru yürür vaziyette verilmiş kuş, başını ileri doğru uzatmış 

ve olarak tasvir edilmiştir.  Figür sürüngen bir hayvanı da andırmaktadır. 

13. Köpek (Kurt) Figürü: Profilden güneye doğru yönelmiş, figürün ön ayakları ve başı öne 

doğru eğik tasvir edilmiştir. Uzun ve geriye yatık kulakları vardır. Kuyruğu aşağı doğrudur. Bu 

figür de sürüngen bir hayvanı da andırmaktadır.  

14. Köpek/kurt Figürü: Profilden güneye doğru yönelmiş figür ön ayakları üzerine eğik ve başı 

geriye dönük olarak tasvir edilmiştir. Kuyruğu aşağı doğrudur.  

15. Kuş Figürü: Profilden güneye doğru yönelmiş, ağzında bir balık olan figürün ördek olduğu 

düşünülebilir. 

Özellikle arslan pars, panter, köpek birbirine benzer şekilde kuyrukları bacaklarının arasından 

yukarı doğru kıvrık olarak görülmektedir. Fil ve kuşlardan birisi hariç diğerleri ön ayakları üzerine 

eğilmiş saygı gösterir bir vaziyette tasvir edilmiştir. Sağdan altıncı figür hariç diğerlerinin yönü de 

güney tarafa doğrudur. Figürlerin gözleri ağızları, burunları aynı tasvir edilmiştir. Kuş figürleri 

birbirine benzer şekilde tasarlanmış, ayakları ve gövdeleri sürüngen hayvanları andırmaktadır 

(Resim 15). 

1.6. Bünyan Ulu Camii 

Bünyan ilçesi Cami-i Kebir mahallesinde bulunan Bünyan Ulu Cami’nin taç kapısı üzerindeki 

kitabe (Erkiletlioğlu, 2000: 84) kırık olduğu için inşa tarihi ile ilgili H. 654/1256 ya da H. 734’te 

(1333) olabileceği şeklinde ihtilaflar vardır (Dilaver, 1966-1968: 192-193; Çayırdağ,  2011: 507-

509; Kuban, 2002: 139; Bakırer, 2000: 171; Aslanapa, 2007: 53; Erkiletlioğlu, 2001: 84-85; Kurtbil, 

2012: 90). 

Caminin taç kapısını kuşatan içten ikinci bordürde helezon şeklinde uzayan bitkisel kıvrımlar 

arasında, dalların uçlarında profilden verilmiş, kemer hizasına kadar, doğu tarafta 26, batı tarafta 

24 mask şeklinde kurt figürü yer almaktadır. Figürler kulakları sivri ve büyük, ağızları açık, 

burunları yuvarlak, gözleri yuvarlak olarak verilmiştir. Dönemin arslan figürlerinin kulakları küçük 

ve yuvarlak olarak tasvir edilirken buradaki figürlerin kulaklarının dik ve sivri olması, ayrıca 

burunlarının top şeklinde yuvarlak olması köpek ya da kurt figürü olduklarını düşündürmektedir 

(Resim 16).  
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1.7. Kayseri Sahabiye Medresesi  

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Sahabiye Medresesi, kitabesine göre H. 666/M. 1267-

68 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Sahip Ata tarafından yaptırılmıştır (Gabriel, 1954: 

74; Edhem, 1982: 121;  Karpuz, 2002: 58; Sözen, 1970:29; Şahin, 2010: 482). 

Medresenin taç kapı sütun başlıklarında, doğu ve batı cephelerinde büst şeklinde arslan başı 

çörtenler yer almaktadır.  

Medrese taç kapısının doğu taraf doğu tarafındaki sütun başlığında, bitkisel bezemeler arasına 

yerleştirilmiş, cepheden verilmiş figürün badem gözleri, kaşı, yassı burnu, küçük ağzı, sivri 

kulakları ile insana benzeyen yüzü vardır. Figürün sol alt kısmı kırılmıştır. Aynı sütunun kuzey 

tarafında cepheden verilmiş, bitkisel bezemelerin üst palmet alanlarına yerleştirilmiş arslan figürü 

tasarlanmıştır. Figür badem gözlü, kaşlı, geniş yassı burunlu, şişkin yanaklı, sivri kulaklı olarak 

tasvir edilmiştir (Resim 17).  

Taç kapının batı taraf sütun başlığının doğu tarafında ve kuzey tarafında cepheden verilmiş, bitkisel 

bezemelerin üst kısmına yerleştirilmiş arslan figürü bulunmaktadır. Figürün badem gözleri, kaşı, 

küçük burnu, küçük ağzı, küçük kulakları ile insana benzeyen yüzü vardır (Resim 17).  

Sahabiye Medresesi’nin taçkapı girişinin doğu ve batı duvar cephelerinde birer tane arslan başı 

çörten bulunmaktadır. Batı taraftaki çörtenin sol yanak kısmı ve ağız kısımları tahrip olmuş 

durumdadır. Arslanların kulakları küçük, gözleri yuvarlak ve küçük, burunları yassı ve basık, 

yanakları şişkin, ağız kısımları boru şeklinde tasvir edilmiştir. Kuzey cephesinin doğu tarafındaki 

figürün burnu fili andırmaktadır ancak kulakları sivri ve küçük olduğu için anatomik olarak arslan 

figürü olduğunu düşündürmektedir (Resim 18). 

Doğu duvar cephesinde birbirine benzeyen iki adet arslan ya da ata benzeyen çörten vardır. Güney 

taraftaki çörtenin doğu tarafında kırıklar vardır. Figürlerin yüzü uzun, kulakları küçük, badem gözlü 

ve kaşlı, kaşlarının hizasından aşağı doğru inen burunları basık, uzun, burun delikleri belirgin, 

çörten suyunun aktığı ağızları yaygın ve büyüktür (Resim 18).  

Medresenin batı cephesinde iki adet arslan başlı çörten daha bulunmaktadır. Bu figürlerin yüzleri 

de kuzey cephedeki figürle aynıdır. Arslanların kulakları küçük, gözleri yuvarlak ve küçük, 

burunları yassı ve basık, yanakları şişkin, ağız kısımları boru şeklinde tasvir edilmiştir (Resim 18).  

Sahabiye Medresesi taç kapısının yanlarında, nişin üst kısmında, kemer ucu altında ve yine dış 

çerçevenin sarmaşık örgülü bordüründe rumi motiflerle oluşturulmuş, karşılıklı stilize kuş figürleri 

görülmektedir (Resim 19).  

1.8. Kayseri Döner (Şah Cihan) Kümbet 

Şehrin merkezinde yer alan Kayseri Döner Kümbetin taç kapı girişinde bulunan ve Şah Cihan Hatun 

adı geçen iki satırlık kitabesinde (Edhem, 1982: 130) yapılış tarihi hakkında bilgi yoktur. Kümbet 

ile ilgili yapılan çalışmalarda benzerleri ile mukayese edilerek yapılış tarihi hakkında bir sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Gabriel, Edhem, Aslanapa, Kuban, plan ve form bakımından Ahlat 

Hüseyin Timur Kümbeti H. 678/ M. 1279-80, figürlü bezemeleri ile Niğde Hüdavend Hatun 

Türbesi’ne H. 712/M. 1312 benzerliklerinden dolayı yapıyı XIII. yüzyılın son yarısı, H. 675/ 

M.1276-1277 olarak tarihlendirmişlerdir. Önkal ise 1285 yılını vermiştir (Gabriel, 1954: 87-88; 
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Edhem 1982, 129-130; Ertuğrul, 1994: 516; Kuban, 2002: 225; Aslanapa, 2007: 107; Önkal, 2015: 

172) 

Döner Kümbetin kuzey cephesinde, taç kapının bulunduğu kaval silme çerçeveli panonun üst 

kısmında, kitabe panosunun altında, sırt sırta dönük, yürür vaziyete, profilden verilmiş iki adet 

kanatlı arslan (sfenks) figürü görülmektedir. Doğu taraftaki figürün başının tamamı ve vücudunun 

arka kısmı kırık durumdadır. Batı taraftaki figürün de başı tahrip olmuş haldedir. Her iki figürün de 

başlarının arkasında gövdelerinden çıkan kanata benzer kabartmalar görülmektedir. Figürlerin 

arkalarında çoğu kırılmış palmet ve rumilerden oluşmuş figürlü bir bezeme tasarlanmıştır (Resim 

20’a).  

Kayseri Döner Kümbetin kuzey doğu cephesinde, hayat ağacı üzerinde siren (harpi) ya da çift başlı 

kartal ve hemen altında bugün doğu taraftakinin büyük bir kısmı, batı taraftakinin ise tamamının 

kırık olduğu iki aslan kabartması bulunur. Ağacın üzerinde sağ ve solda olmak üzere dışa dönük 

kuş figürleri görülmektedir. Hayat ağacının palmiye benzeri iri dalları vardır ve üçayaklı bir kabın 

içinden çıkmaktadır. Kartallar ise açık kanatlı, yelpaze kuyrukludur. Kartalların başının bulunduğu 

bölüm kırık olduğu için, baş ile ilgili ayrıntılar mevcut değildir (Resim 20b).  

Kayseri, Döner Kümbetin güney doğu cephesinde, hayat ağacı üzerinde siren ya da çift başlı kartal 

ve hemen altında iki aslan (bugün sadece sağdaki mevcuttur) kabartması bulunur. Kartal ise açık 

kanatlı, tipik Selçuklu stili yelpaze kuyrukludur. Kartalların başının bulunduğu bölüm kırık olduğu 

için, baş ile ilgili ayrıntılar mevcut değildir. Ağacın altında doğu tarafta ağaca doğru yürür vaziyette, 

profilden verilmiş bir arslan figürü görülmektedir. Ağacın sol tarafında sağ taraftaki arslan figürüne 

simetrik yerdeki kırıklardan bu tarafta da bir arslan figürünün olduğunu düşündürmektedir. Kuzey 

doğu ve güney doğu cephedeki figürleri Peker harpi (siren) olarak değerlendirmektedir (Peker, 

1997: 291). Baş kısımları çok tahrip olduğu için kesin karar vermek zordur (Resim 21).  

Türbenin kuzey cephesinde taç kapının batı tarafında hayat ağacı üzerinde kırık durumda iki 

kabartma görülmektedir. Hayat ağacının palmiye benzeri iri dalları vardır. Ağacın kök kısmı hilal 

şeklinde tasvir edilmiş, altından kuzey ve batıya doğru iki dal çıkmaktadır. Ağacın alt kısmında, 

geometrik panonun iki yanında tahrip olmuş kabartmalar görülmektedir. Batı taraftaki figürün alt 

kısmı kuş kuyruğunu andırmaktadır.  Palmiye şeklindeki ağacın altında tahrip tamamen tahrip 

olmuş figürlerin diğer cephelerinde de yer alan ve hayat ağacı unsurlarından olan arslan figürü 

olduğu muhtemeldir (Resim 22).  

2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kayseri’deki 8 dönem yapısında 137 figür yer almaktadır (Tablo 1-2). En yaygın olarak tespit 

edilenler arslan ve kurt figürleridir. Kuvvet ve kudret simgesi olan çeşitli dönem ve kültürlerde, 

yapıları kötülükten, düşmandan koruyan bir unsur olarak kullanılan (Öney, 1992: 38; Öney, 1969: 

4) arslan figürü Bünyan Ulu Camii haricinde bütün yapılarda tasarlanmıştır.   

En fazla figür tasarlanan Bünyan Ulu Camiinde ise yol gösterici, kılavuz olarak, kutsal sayılan 

(Çoruhlu, 2011: 175)  kurt figürü yer almaktadır (Resim 16). İkinci sıradaki Karatay Handa figür 

çeşitliliği ve grup halinde figürler görülürken Sahabiye Medresesi (Resim 17), Karatay Han(Resim 

9-10-11), Bünyan Ulu Camii’nde (Resim 16) mask şeklindeki figürler bitkisel bezemelerin arasında 

dalların ucuna yerleştirilmiştir. İnsan, hayvan ve mitolojik varlıkların başlarının bitkisel 

tasarımlarla birlikte helezonlar üzerinde uygulandığı bu tasarımlara Vakvak Üslubu adı 

verilmektedir (Yazar, 2007: 1). Mask şeklindeki figürler yapılarda görülmeyecek kadar küçük 
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olarak yapıyı koruyucu unsurlar olarak türbelerde ölülerin ruhlarının koruyucusu ve ruhlarını öbür 

dünyaya geçiren sembollerdir. Arabeskler arasında veya sütun başlıklarında gizlenen figürler 

eserlerde muska, tılsım, nazarlık olarak kullanılmaktadır (Öney, 1992: 37). 

Döner Kümbette figürler hayat ağacı ile birlikte tasarlanmıştır (Resim 20-21-22). Hayat Ağacı 

tasarımlarının ana unsurları ağaç, yırtıcı kuş, çift veya tek başlı kartal, arslan ve ejder figürleridir. 

Şamanizm inancında hayat ağacı (şaman ağacı) dünyanın merkezini belirler, ağacın üzerinde yer 

alan kuşlar ve altındaki hayvanlar eski Türk kozmolojisinde şamana eşlik ederek, hayat ağacı 

yoluyla göğün üstüne ulaşmakta yardımcı olurlar. Türk mitolojisindeki hayat ağacının İslam 

inancındaki Tuba ağacı gibi kökleri göklerde ve cennette bulunmaktadır (Elieda, 1992, 16-27; 

Öney, 1969: 37-38; Özkeçeci, 2007: 80) Hayat ağacı ile birlikte bulunan figürler, ruh, muska, tılsım, 

nazarlık, öteki dünya, cennet, yol gösterici olarak tasarlanmıştır. 

Tuzhisar Han (Resim 6), Huand Hatun Medresesi (Resim 2), Karatay Han (Resim 12-13) ve 

Sahabiye Medresesinde (Resim 18) figürler çörtenlerde tasvir edilmiştir. Türk İslâm sanatında çok 

Anadolu Selçuklu döneminde çörtenler İslâm öncesi Türk kültüründen ya da Hristiyan sanatının 

tesiri ile taşınmış olması düşünülse de figürlerin kötü gözlere karşı nazarlık ve bereket sembolü 

olarak ruhanî güçleri temsil ettiği söylenebilir. Anadolu’da halk yağmur suyunu rahmet ve bereket 

olarak görür ve bu suyu damlardan akıtan çörtenlere, bu amaçla hayvan figürleri yerleştirmiş 

olabileceği düşünülmektedir (Doğanay, 2017:131). Arslan başlı çörtenler güç, kuvvet ve koruyucu 

tılsım olarak yapıyı kötülükten, düşmandan koruyan bir unsur olarak kullanılması da muhtemeldir 

(Öney, 1992: 38; Öney, 1969: 41).  

Tuzhisar Han (Resim 4-5) ve Karatay Handa kullanılan ortak figür ejderdir (Resim14). Orta Asya 

Türklerde su kaynaklarını, yağmur bulutlarını temsil eden astrolojik bir unsur olan figür eski iyilik, 

kötülük, sağlık, kahramanlık sembolüdür. Bu inanışa göre Gök kubbede yedi gezegenin altında, dişi 

ve erkek ejder çifti Gök kubbenin idaresinden sorumludur. Bir dişi ve erkek meleğin çağrısı 

yıldızların senelik dönüşünü ayarlar, yağmurun yağmasına sebep olur. Türk mitolojisinde Gök 

ejderi Çin mitolojisindeki gibi su, bolluk, bereket ve yeniden doğuşun sembolüdür. Suların veya 

yerin derinliklerinde yaşadığı düşünülen ve yılana benzeyen yer ejderi kışın sonunda yeryüzüne 

çıkarak, tabiatın enerjisini yeniler (Öney, 1992: 48-49; Özkeçeci, 2007: 108-109). Ağız ağıza veren 

ejderlerin gecenin sembolü olan ayı yutmaları ile aydınlığın, güneşin, iyiliğin üstünlüğü 

canlandırılmıştır (Öney, 1992: 48-49). Ejder figürleri yapılarda ahenk, kâinat, gökyüzü, hareket, 

karanlık ve kötülükle mücadele, yeraltı, karanlık ve gezegen sembolü, 12 hayvanlı takvimde ejder 

yılını temsil etmektedir. 

Gevher Nesibe Darüşşifa taç kapısında tasarlanan yılan figürlerinin yapının işlevi ile alakalı olarak 

şifa sembolleri oldukları düşünülebilir. Şifahane hastalıklara şifa bulunan iyileşme ve yenilenme 

yerleri, medreseler bilginin merkezidir (Elieda, 2003: 25-26). Arslan figürünün de yapıyı koruyan 

güç sembolü olduğu söylenebilir. Mimaride kullanılan geometrik unsurlardan olan daire de kozmik 

anlamlar taşır, evren düzeninde sonsuzluğun ifadesi olarak birlik ve bütünlüğü, canlı ve cansızı 

sonsuzluğu temsil eder (Ögel, 1994: 95). Yapıda figürler ile birlikte tasarlanmış rozet ve kabaraların 

da kozmik eksen tasarımları olabileceği fikrini vermektedir (Resim 1-2). 

Karatay Han türbe kemerindeki figürler bazı kaynaklarda on iki hayvanlı Türk takvimi hayvanları 

olduğu geçmektedir. Ancak bu tasarımda tespit edilen 15 figürün arasında 12 hayvanlı takvimde 

yer alan fare, koyun, at domuz, tavuk, maymun figürleri yoktur. Ayrıca türbe tasarımındaki fil, 

ejder, ördek, geyik figürleri de 12 hayvanlı takvim hayvanı değildir.  Figürler ağırlıklı olarak arslan, 
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pars gibi koruma unsuru olan hayvanlar ve çeşitli kuş figürlerinden oluşmaktadır. Kuş figürlerinin 

de türbelerde koruyucu unsur olduğu gibi cennet hayvanları olarak manevi âlemi temsil eden 

figürler olmaları muhtemeldir (Resim 15). 

Figürler yapıların taç kapılarında ve dış cephelerinde yaygın olarak yer almaktadır (Tablo 1). Taç 

kapılardaki figürler güç, kuvvet, hâkimiyet ve taht sembolü olarak kullanıldığı gibi yapıyı 

düşmanlara ve kötülüklere karşı korumak üzere tılsım, nazarlık ve koruyucu ruh olarak 

tasarlanmıştır. 

 

 

Tablo1. Kayseri’deki Figürlü Yapılar 

Yapının adı Tarihi Yapının 

Yeri 

Figürün Yeri Dönemi Yapı Tipi 

Gevher Nesibe Şifahanesi 602/1205-6 Kayseri Taç kapı Anadolu Selçuklu Darüşşifa 

Kayseri Kalesi  621/1224 Kayseri Kapının İki Yanı Anadolu Selçuklu Kale 

Tuzhisarı Sultan Hanı  630-634/1233-

1237 

Kayseri  Dış Cephe Köşk Mescit Anadolu Selçuklu Kervansaray 

Kayseri Huand Hatun Medresesi 635 /1237-38 Kayseri Dış Cephe  Anadolu Selçuklu Medrese 

Karatay Han  638 /1240-41) Kayseri Taç kapı Türbe Cephe Anadolu Selçuklu Han/Türbe 

Bünyan Ulu Camii  654/1333-1256)? Kayseri Taç kapı Anadolu Selçuklu Cami 

Kayseri Sahabiye Medresesi  665 /1266-1267 Kayseri Taç kapı Dış Cephe Anadolu Selçuklu Medrese 

Kayseri Döner Kümbet  677….? Kayseri Taç kapı Cephe Eretna Kümbet 

 

 

 

 

Tablo 2. Kayseri’deki Figürlü Yapılardaki Figürlerin Sayısı 

Yapı /Figür 
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Kayseri Hunad–Hatun Medresesi 2           2 

Kayseri Sahabiye Medresesi  10    3    2   15 

Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi  1   2        3 

Kayseri Tuzhisar Sultan Hanı 15     6      21 

Karatay Han 9 2   5 3 5 1 4 1 1 11 
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Resim 19.Taçkapı Nişindeki Kuş Figürü ve Çizimi. 
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KAYSERİ SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİNDEKİ  

ÇARIK FORMLU KANDİLLER 

Tuğba Bağbaşı * 

Özet 

Kandiller antik çağlardan itibaren aydınlanma ihtiyacını karşılamak için kullanılmış olan önemli günlük 

kullanım eşyalarındandır. Aydınlatma ihtiyacı Antik Çağlardan itibaren insanoğlunun temel ihtiyaçlardan biri 

olarak kabul edilmektedir. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla dönemsel olarak belirli aydınlatma araçları 

üretilmiştir. Antik çağda ilk kullanılan aydınlatma aracı meşaledir. Sonra onu şamdan ve kandil takip 

etmektedir. Üretilmiş oldukları döneme göre malzeme, teknik, form ve kompozisyon açısından farklılık 

gösteren kandiller, insanların ekonomik durumunu da göstermektedir.  Bu bilimsel araştırma yazısının 

konusunu; Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ndeki biçimlenişleri ile dikkat çeken “çarık formlu kandiller” 

oluşturmaktadır. Bu araştırmaya konu olan kandiller seramik malzemeden yapılmış olup; Selçuklu Dönemine 

tarihlendirilmektedir. Çalışmada incelenecek olan dokuz adet seramik kandilden dört adeti müzenin 

teşhirinde ve beş adeti ise müze deposunda korunmaktadır. Tarafımızdan 2018 yılında yazılmış olan yüksek 

lisans tezinde bu eserlerden bahsedilmiştir. Ancak bu bildiride çarık formlu bu kandillerin; malzeme, teknik, 

form ve kompozisyon açısından daha ayrıntılı bir şekilde incelenerek, farklı dönemlerde yapılmış olan çarık 

formlu eserler ile de karşılaştırılması yapılacaktır. Anadolu’da Hitit dönemine ait hayvan ve insan formlu 

ritonların yanı sıra; çarık formlu ritonların da yaygın şekilde kullanılması oldukça dikkat çekicidir. Roma 

döneminde ise ayak formlu kandillerin kullanıldığı bilinmektedir. Mısır’ın şifa tanrıçası İsis ve tanrısı 

Serapis’in şifa kültüyle ilişkili olan ayak formlu kandiller, tıpkı Konstantinopolis’in Hippodromunda bulunan 

yılanlı sütun gibi şifa aramanın simgeleştirilmiş sanatsal nesnelerdir. Bizans dönemine ait kandiller de ise 

“ayak” damgalı olan örnekler bulunmaktadır. Özellikle bu araştırmanın amacı, çarık formunun Hitit 

Dönemi’ne ait çarık formlu ritonlardan itibaren Anadolu’daki kullanımının Anadolu Selçuklu Dönemindeki 

çarık formlu kandillere gelen uzantısı ve Osmanlı Döneminde de çarık formlu kandillerin kullanılıp 

kullanılmadığı belirlenmeye çalışılacaktır.                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: kandil, çarık, seramik, Selçuklu Dönemi  

 

SANDAL-SHAPED CRESSETS IN THE KAYSERI SELJUKLU 

 CIVILIZATION MUSEUM 

Abstract 

Cressets are important everyday items used since ancient times to meet the need for enlightenment. The need 

for lighting has been recognized as one of the basic needs of mankind since ancient times. In order to satisfy 

this need, certain lighting tools have been produced periodically. The first lighting tool used in antiquity is 

the torch. Then he is followed by candlesticks and cressets. Cressets which differ in material, technique, form 

and compositionaccording to the period in which they were produced, also show the economic situation of 

the people. The subject of this scientific research composition is; Kayseri is the "form of the sandal cresset" 

that stands out with their formation in the Seljuk Civilization Museum. The cressets thatare the subject of this 

research are made of ceramic material; It is dated to the Seljuk period. of the nine ceramic cressets to be 

examined in the study, five are preserved in the museum's display and four in the museum's warehouse. These 

works are mentioned in the master's thesis written by us in 2018. However, in this statement, these cressets 

in the form of a sandal; in terms of materials, techniques, forms and compositions will be examined in more 

detail and compared with the sandal shaped works made in different periods. In addition to the animal and 

human shaped ritones of the Hittite period in Anatolia; the widespread use of sandal shaped ritones is quite 

remarkable. In roman times, it is known that foot shaped cressets were used. The foot shaped cressets 

associated with the healing cult of Egypt's goddess of healing, Isis and its god Serapis, just like the serpent 

column found in the Hippodrome of Constantinople; they are iconic artistic objects of healing exploration. 

There are examples of "foot" stamped in the Byzantine cressets. Especially the purpose of the research to 

determine whether the use of the sandal form in Anatolia since the Hittite shaped ritones of the Hittite period 

came to the sandal shaped cressets during the Anatolian Seljuk period and whether the sandal shaped cressets 

were used during the Ottoman period will be studied. 

Keywords: cresset, sandal, ceramic, Seljuk Period 
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1. GİRİŞ 

Antik çağdan itibaren insanlar günlük yaşamlarında kap-kacak, riton (içki-sunu kapları), testi, 

kandil gibi eşyalar üretmişlerdir. Bu eşyalar üretildikleri ilk dönemlerde belirli bir ihtiyaca yönelik 

yapılırken zamanla bunlar farklı formlarda farklı anlamlar yüklenerek tasarlanmışlardır. Çarık 

formu Antik Çağ’dan Anadolu Selçuklu Dönemine kadar belirli günlük kullanım eşyaları üzerinde 

kullanılmıştır. Çarık formu; ritonlar, kandiller ve mezar hediye olarak üretilen ayakkabılar üzerinde 

uygulanmıştır.  Bu bildiride Anadolu Selçuklu Dönemine ait dokuz adet seramik kandil ve çarık 

formunun anlamı üzerinde durulacaktır. Çarık formunun menşei ve anlamı hakkında günümüzde 

çok fazla yayın bulunmamaktadır. Zainab Alassad’ın 2014 yılında yazmış olduğu “Anadolu’da 

Neolitik Çağ’dan Demir Çağı Sonuna Kadar Ayakkabı Biçimli Ritonlar” adlı yüksek lisans tezinde 

Anadolu’da kazılar sonucu ele geçirilen çarık biçimli ritonlar üzerinde durulmuş olup eserde çarık 

formlu bu nesnelerin sembolik anlamına da değinilmiştir. (Alassad, 2014). Razan Aykaç’ın 2017 

yılında ele aldığı “Konya Karatay Müzesi’ndeki Selçuklu Dönemi Seramik Kandilleri” adlı 

eserinde müzede yer alan Anadolu Selçuklu Dönemine ait seramik kandil eserler incelenmiştir. 

Kitapta yer alan çarık formlu kandillerde Anadolu Selçuklu Dönemine ait olup, bu bildiriye konu 

olan çarık formlu kandillerle benzerlik göstermektedir. (Aykaç,2017). Bildiriye konu olan dokuz 

adet seramik kandil hakkında daha önce detaylı bir çalışma yapılmamış olup, hem kandiller hem de 

çarık formunun uygulanma amacı detaylı şekilde tartışılmıştır.  

Kandil sözcüğü Latince “candela”, (Nişanyan, 2009.) Arapça, “gandil”, Roma’da “lychnus” olarak 

bilinen ve Yunanca “lukhnos”tan geldiği bilinmektedir. Yunancada ışık anlamına gelen kelime 

Latincede parlayan, aydınlatan anlamında gelmektedir (Eyyüpoğlu,1998: 198). Türkçe’de çıra ve 

çırağ (Deniz, 1992: 122) halk dilinde ise ışıklık (Oral, 1959.) sözcükleri kandille aynı anlamı 

taşımakta olup; içine sıvı yağ konularak yakılan, aydınlatma kabı olarak bilinmektedir. Antikçağın 

önemli icatlarından birisi olan ateşin bulunmasıyla beraber insan hayatına da kolaylıklar getirmiştir. 

Ateşin icadıyla ısınma, korunma ve daha önemlisi aydınlanma ihtiyacını karşılamaya çalışmışlardır. 

İlk olarak aydınlama amacıyla meşaleyi icat edip kullanmışlardır. Kandillerin üretilmesiyle beraber 

kandiller yaygın şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. İcat edilen bu ilk kandillerin nerede, nasıl 

kullanıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen (Kinal,1969: 155, Baldıran, 1990: 32) 

kandilin Erken Paleolitik Çağ’dan bu yana kullanıldığı bilinmektedir (Bailey, 1972: 17, Çokay, 

1998: 8). Kullanılmış olan bu ilk kandillerin deniz kabukları, (Foto:1) Hindistan cevizi kabuğu, 

yumurta kabukları ve çukur taşlar (Foto:2) gibi doğada hazır bulunmuş nesneler olduğu 

düşünülmektedir (Bailey, 1972: 17). Gerçek anlamda nesnel olarak üretilen ilk kandillerin taşa 

belirli bir şekil verilerek yapıldığı bilinmektedir. Kandil işlevi gören bu taş nesneler, Avrupa’da 

Paleolitik Dönem’de bulunan örneklerden anlaşılmaktadır (Bailey, 1972: 17).  Neolitik Dönemde 

insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte Paleolitik Çağ’da olduğu gibi kandil olarak kullanılan 

nesneler kullanılmaya devam etmiş, fakat döneme nazaran bir takım yenilik sayılabilecek 

örneklerde kandil olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu dönemdeki kandil olarak kullanılan 

nesneler, genel olarak geniş ağızlı kaplar ve deniz kabukları, tas malzemeden yapılmış, içine yağ 

ve fitilin konulabilen sığ tabak görünümlü çanaklar kandil olarak kullanılmıştır (Bailey, 1972: 17). 

İslâm sanatında kandiller, cam, ahşap, metal ve seramik malzeme kullanılarak üretilmişlerdir 

(Gürhan, 2004: 35). Ahşap kandiller genellikle Anadolu’ya özgü bir malzeme çeşidi olup, ahşabın 

oyulmasıyla meydana getirilen bu kandiller, çanak seklindedirler (Gürhan,2004; s:35). Bu 

dönemden sonrada kandiller Anadolu’da Türk-İslam Sanatında özellikle dini yapılarda, mezar 

taslarında ve seccadelerde betimlenmeye devam etmiş, İznik seramiklerinde ve hat sanatında da 

kullanılmıştır (Kalfazade&Ertuğrul, 1989: 22-34, Velek, 2001: 9). İslam dünyasında yapılan 

keramikten yapılan kandiller, genellikle küçük boyutlu, tek veya çift burunlu sırlı (firuze, yeşil, 
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hardal, sarı-kahverengi, renkli) veya sırsız kandillerdir. Anadolu’da yapılan ortaçağ kazılarında çok 

sayıda sırlı ve sırsız kandil ele geçirilmesinin yanı sıra, madeni kandillerin de yoğun olarak 

bulunduğu görülmektedir. Son dönemlerde Anadolu Selçuklu Dönemi ile alakalı olarak Beyşehir 

Kubadabat sarayı kazısı, Aleaddin Tepesi Kazısı, Zindankale Kazısı, Karaman Kale Kazısı, 

Hasankeyf Kazısı, Samsat, Ahlat, Alanya, İçme Höyük, Malatya Eski Kahta, Diyarbakır İç Kale’de 

Artuklu Sarayı Kazısı gibi çeşitli bölgelerde devam eden kazılardan elde edilen seramik buluntuları 

dönemin seramik sanatı hakkında bilgiler vermektedir. Bu kazılarda Beyşehir Kubadabat Sarayı 

kazısı (Arık, 2000: 238-240) ve Alanya kale kazısında (Bilici, 2002: 139-154) Selçuklu Dönemi’ne 

ait seramik kandillerin bulunduğu bilinmektedir. Hasankeyf’te farklı bölgelerde yapılan kazılarda 

da çini fırını ve atölyelere rastlanılmıştır. Buluntular arasında kandiller dahil yoğun bir şekilde 

üretilmiş olan seramik evaniler ele geçirilmiştir (Arık, 2003: 269). Akşehir Kurtarma Kazılarında 

Anadolu Selçuklu Dönemine tarihlendirilen yirmiye yakın seramik kandil bulunduğu bilinmektedir 

(Gürhan, 2007:157).  

1.1. Anadolu’da Çarık Biçimli Kap Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi  

İnsanlık farklı dönem ve kültürlerde işlevsel üretimin ihtiyacı olan seramik formları günlük 

yaşamdan alıntılar ile kendi üretimi olan farklı formlar ile birleştirmişlerdir. Bu Anadolu’da riton, 

Antik Yunan’da ariballos, Maya’larda kaşık, İslam kültüründe ise süzgeç şeklinde karşımıza çıkar. 

Anadolu’da üretilen çarık biçimli seramik ritonlar bu üretime örnek teşkil etmektedirler. Ritonlar, 

pişmiş toprak ya da madenden yapılmış, genellikle boynuz veya hayvan başı şeklinde olan ve 

içine  sıvı konulan kaplara verilen addır. Kapların arkasındaki boşluktan konulan sıvı kabın 

önündeki (genellikle hayvanın burnunda yer alan) delikten akar. İnsan ve hayvan biçimli 

seramiklerin yanı sıra, doğadan deniz kabukları, üzüm salkımları, boynuz formları gibi cansız 

varlıkların seramik biçimlerine de sıkça rastlanmıştır. Seramik tarihinde bu kaplar, kimi zaman bir 

riton kimi zaman ise doğrudan kullanım kabı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen çağlarla 

birlikte insan üretimi ürünler de seramik sanatına yansımıştır. Bu kaplardan ilk örnekleri çarık 

şeklinde olanlardır ki çarık ve çizme gibi ürünler döneminin insan yapımı üretimleri olmuşlardır. 

Anadolu’da ayakkabı ya da çizme biçimli kaplar tanrılara ve kutsal yerlere yapılan kurban 

törenlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kaplar dinsel ayinlerde, tanrı ve tanrıçalara ya da 

ölülerin ruhuna kutsal içki sunmak için kullanmış olabilir (Alassad, 2014: 43).  

Çarık formlu kaplar incelendiğinde iki farklı türde kaplar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir 

tanesinde su akıtabilecek bir deliği ve kabı tutulabilecek bir tutamağı bulunmamaktadır. Bu durum 

akla tutamağı ve su akıtacak emziği olan çarık biçimli ritonların sunu kabı olarak kullanılırken, 

tutamağı ve emziği olmayan ritonların ise mezar hediyesi olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. 

Bunları ölen kişinin diğer tarafta giymesi için üretilmiş olabilirler. Ayrıca çarık, ayakkabı veya ayak 

formunun yalnızca ritonlar üzerinde uygulanmadığı, dönemin önemli aydınlatma aracı olan 

kandillerde de bu formun kullanıldığı görülmektedir. Bu formun yaygın olarak kullanılmasının 

sebebi bir takım dini inanışların yanı sıra geleneğin bir devamı olarak da görülmektedir. M.Ö.1-2. 

yüzyıla tarihlenen, Mısır’ın şifa tanrıçası İsis ve tanrısı Serapis’in şifa kültüyle ilişkili olan ayak 

biçimli kandiller gibi objelerin şifa bulmanın obje ve resim/imge üretme yoluyla nasıl sanat ortaya 

çıkardığını da göstermektedir. Buradan yola çıkılarak Antik Çağ’da vücudun ayakta durmasına 

yardımcı olan ve bedeni istenilen yöne doğru hareket ettiren ayakların kutsal olarak kabul edilip 

edilmediği sorusunu akla getirmektedir.  Kazılar yoluyla ortaya çıkarılan örnekler incelendiğinde 

ayak (ayakkabı-çarık) dışında el, kol vs. gibi insan vücudunun uzuvlarına ait bu kadar yaygın olarak 

kullanılan örneklere çok fazla rastlanılmazken, Dünya’da ve Anadolu’da ayak ve çarık biçimli 

kaplarla yaygın olarak karşılaşılmaktadır. (Foto: 3-4-5). Bulunan çarık biçimli kaplar form olarak 

genellikle, kısa çizme, uzun çizme, çarık ve bot şeklindedir.  Ucu yukarı kalkık çizme tipi modeli 
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çoktur. Pişmiş topraktan yapılan ayakkabı biçimli kaplar boyalı ya da boyasız olarak üretilmiştir. 

Bezemeleri her dönemde özel bir farklılık gösterir (Alassad, 2014: 43). Üretilen seramik 

malzemeler dünyanın her yerinde çağa ve dönem modasına uygun olarak kopya edilmekteydi. 

Özellikle çağdaş seramik sanatında da, endüstriyel üretim olan malzemelerin, seramik sanatıyla çok 

sık bir araya geldiği görülmüştür. Sanatçı kimi zaman malzemeden kalıp alıp eser üretmiş, kimi 

zaman plastik çamurla endüstriyel ürüne gönderme yapmıştır (Er, 2011: 123-124).  

Anadolu’da Geç Neolitik dönemden beri bilinen ayak ya da çarık biçimli kaplar özellikle Orta Tunç 

Çağı'nda yaygın bir kullanım alanı bulmaya başlamış gibidir. Samsun/İkiztepe ilk Tunç Çağı I. 

dönemine ve Boğazköy'den Tunç Çağ III'e tarihlenen birer örneğin yanı sıra M.Ö. II. binyıla ait 

Kültepe, Alişar ve Boğazköy'den ayakkabı biçimli kaplar bu türün en güzel örnekleri arasında 

sayılabilirler. Benzer durum Transkafkasya ve Doğu Anadolu bölgeleri için de geçerlidir. Bu 

bölgelerde Orta Tunç Çağ ile birlikte başlayan ve "Van- Urmiye Boyalıları" denen boya bezemeli 

çanak çömlek geleneğinde ayakkabı biçimli kapların özel bir önem taşıdığı oldukça belirgindir. 

Transkafkasya ve Doğu Anadolu'da bugüne kadar müzelere ulaşabilmiş ayakkabı biçimli kapların 

hemen tamamı kaçak kazılar yoluyla gelmiştir (Özfırat, s.36). (Foto: 6-7-8). Anadolu’da Höyücek 

kazıları esnasında Geç Neolitik Çağ’a ait bot biçimli ritonlar (Foto: 9), Acemhöyük’te III. Koloni 

Çağı’na ait ve Boğazköy kazıları sonucunda da M.Ö. 19-18. yy’a ait pişmiş toprak malzemeden 

yapılmış ayakkabı formlu ritonlar (Foto:10) bulunmuştur (Alassad, 2014, s.20-21). Kütahya İli’de 

bulunan Seyitömer höyüğü kazıları ve Yozgat İli’nin 45 km güneydoğusu’nda yer alan Alişar 

Höyük kazıları esnasında da ayakkabı biçimli kaplar bulunmuştur. Bu ritonların Asur Ticaret 

Koloniler Çağı’na ait oldukları bilinmektedir (Alassad, 2014: 21-23). Hitit Dönemi’nde oldukça 

yaygın şekilde kullanılan bu ritonların, Kültepe-Kaniş Karum kazıları esnasında çarık formlu 

olanlarına da rastlanılmıştır. Bu dönemde yine Alişar Höyük ve Alaca Höyük’te (Alassad, 2014: 

27) çarık ya da ayakkabı formlu kaplar yapılan kazılar sonucunda ele geçirilmiştir.  Ele geçirilen 

bu çarık formlu ritonlar, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere, Kayseri 

Arkeoloji Müzesi’nde de sergilenmektedir. (Foto: 11-12-13)  

2. Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesindeki Çarık Formlu Kandiller 

Anadolu Selçuklu Dönemi’ne tarihlendirilen dokuz adet çarık formlu seramik kandiller Kayseri 

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde dört adeti teşhirde, beş adeti depoda yer almaktadır. Bu eserlerin 

fotoğrafları tarafımızdan çekilmiş olup, eserlerin ölçüleri kumpas yardımıyla alınmış ve çizimleri 

1/1oranlık ölçü ile çizilmiştir. (Kandiller hakkında detaylı bilgiler için bkz: Bağbaşı,2018.) 

Katalog No: 1  

Çizim No: 1-3 

Fotoğraf No: 14-15 

Envanter No: SUM 58 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 10.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın alma 

Müzedeki Yeri: S16 

Boyutları: Genişlik: 6,4 Uzunluk: 6,7 Kaide Çapı: 4,2 Derinlik: 6,1 

Hamur: 10 R 8/2 

Ayrıntılı Tanım: Eser çarık biçimli, uzun burunlu, kapalı kandiller grubuna girmektedir..) Çarkta 

yapılmış olan kandilin burun kısmı oldukça uzun tasarlanmıştır. Elle şekillendirilmiş yarım daire 
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delikli kulpu bulunmaktadır. Eserin uzamış bir boyun üzerine yapılan dairesel bir yağ haznesi deliği 

bulunmaktadır. Yağ hazne deliğinin dudakları dışa doğru kıvrımlı biçimde tasarlanmıştır. 

Gövdeden uzamış bir şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil deliği yer almaktadır. 

Eserin kulpu gövde üzerinden başlayarak bir halka oluşturacak biçimde yağ haznesi deliği ile 

birleşmektedir. Pişmiş toprak kandil bu özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. Fitil 

deliğinin her iki yanında ve omuz üzerinde birer adet ufak kabara yer almaktadır. Parlak yeşil sıra 

sahip olan eserde astar tabakası kullanılmamış olup hamuru ise kırmızımtrak bir renge sahiptir. 

Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler ve çatlamalar 

bulunmaktadır. Ayrıca yağ hazne deliği dudaklarında da kırıklar mevcuttur. 

Katalog No: 2  

Çizim No:4-6 

Fotoğraf No: 16-17 

Envanter No: SUM 28 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 10.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın alma 

Müzedeki Yeri: S16 

Boyutları: Genişlik: 6,4 Uzunluk: 6,3 Kaide Çapı: 16,6 Derinlik: 2,2 

Hamur: 7.5 YR 7/4 

Ayrıntılı Tanım: Eser çarık biçimli kandiller grubuna girmektedir. Eser çarık seklini 

andırmaktadır. Çarkta yapılmış olan eserin burun kısmı oldukça uzun tasarlanmıştır. Eserin uzamış 

bir boyun üzerine yapılan dairesel bir yağ haznesi deliği bulunmaktadır. Yağ hazne deliği oldukça 

ufak yapılmış olup havalandırma deliğini andırmaktadır. Yağ hazne bu delikten başka açıklık 

mevcuttur. Gövdeden uzamış bir biçimde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil deliği yer 

almaktadır. Eserde kulp bulunmamaktadır. Pişmiş topraktan yapılmış kandil, bu özellikleriyle 

kapalı kandiller grubuna girmektedir. Fitil deliğinin her iki yanında birer çıkıntı ve omuz üzerinde 

bir adet ufak kabara yer almaktadır. Parlak açık yeşil sıra sahip olan eserde astar tabakası 

kullanılmamış olup hamuru ise kırmızımtırak bir renge sahiptir. Eserin dip kısmından gövdesi ve 

fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler ve çatlamalar bulunmaktadır. Sır yer yer 

matlaşmıştır. Ayrıca kandilin diskusunda da kırıklar ve kullanımdan kaynaklı kararma mevcuttur. 

Katalog No: 3 

Çizim No:7-9 

Fotoğraf No: 18-19 

Envanter No: SUM 57 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 10.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Şekli: Satın alma 

Müzedeki Yeri: S16 

Boyutları: Genişlik: 8,5 Uzunluk: 10,5 Kaide Çapı: 5,7 Derinlik: 8,7 

Hamur: 10 R 8/3 

Ayrıntılı Tanım: Eser, konik biçimli, uzun burunlu kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış 

olan eserin kulpu elle şekillendirilmiştir. Eserin boyun kısmı oldukça uzamış ve çok zarif şekilde 
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tasarlanmıştır. Boyun kısmında iki adet sıralı bilezik bulunmaktadır. Eserde yağ hazne deliği kapalı 

olup üzerinde yuvarlak bir havalandırma deliği yer almaktadır. Oldukça ince ve zarif görüntüye 

sahip olan eserde yağ hazne deliğinin dudakları yukarı genişlemektedir. Gövdeden uzamış bir 

şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil deliği yer almaktadır. Eserin kulpu gövde 

üzerinden başlayarak C kıvrımı oluşturacak tarzda yağ hazne deliği ile birleşmektedir. Eser bu 

özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. Fitil deliğinin her iki yanında birer çıkıntı ve 

omuz üzerinde birer adet yarım daire seklinde çıkıntı yapan kabara yer almaktadır. Parlak yeşil sıra 

sahip olan eserde astar tabakası kullanılmamış olup hamuru ise kırmızımtırak bir renge sahiptir. 

Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler ve çatlamalar 

bulunmaktadır. 

Katalog No:4 

Çizim No: 10-12 

Fotoğraf No: 20-21 

Envanter No: SUM 122 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 10.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın alma 

Müzedeki Yeri: S16 

Boyutları: Genişlik: 9,4 Uzunluk: 9,8 Kaide Çapı: 6,00 Derinlik: 9,3 

Hamur: 10 R 8/2 

Ayrıntılı Tanım: Eser, konik biçimli, uzun burunlu kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış 

olan eserin kulpu elle şekillendirilmiştir. Eserin uzamış bir boyun üzerine yapılan dairesel bir yağ 

haznesi deliği bulunmaktadır. Fakat yağ hazne deliği günümüzde kırık bir durumdadır. Gövdeden 

uzamış bir şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil deliği yer almaktadır. Eserin kulpu 

gövde üzerinden başlayarak küt, dikdörtgen biçimde yağ hazne deliği ile birleşmektedir. Eseri bu 

özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. Eserin gövdesi üzerinde dairesel şekilde 

tasarlanmış kabaralar mevcuttur. Parlak yağ yeşil sıra sahip olan eserde astar tabakası 

kullanılmamıştır. Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler 

ve çatlamalar bulunmaktadır. 

Katalog No: 5 

Çizim No: 13-15 

Fotoğraf No: 22-23 

Envanter No: SUM 30 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 17.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın Alma 

Müzedeki Yeri: depo üst raf 

Boyutları: Genişlik:7,1 Uzunluk: 7,4 Kaide Çapı: 4,9 Derinlik:6,9 

Hamur: 5YR 7/3 

Ayrıntılı Tanım: Eser çarık biçimli kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış olan eserde 

burun oldukça uzanmış bir formdadır. Eserin uzamış bir boyun üzerine yapılan dairesel bir yağ 

hazne deliği bulunmaktadır. Gövdeden uzamış bir şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir 
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fitil deliği yer almaktadır. Eserin kulpu gövde üzerinden başlayarak hafif çıkıntı yapacak şekilde 

yağ hazne deliği ile birleşmektedir. Eser bu özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. 

Omuz üzerinde bir adet ufak dairesel kabara yer almaktadır. Parlak yeşil sıra sahip olan eserde astar 

tabakası kullanılmamış olup hamuru ise kırmızımtırak bir renge sahiptir. Eser mat yeşil renk sır 

tabakasına sahiptir. Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler 

ve çatlamalar bulunmaktadır. Ayrıca burunun uç kısmında ve yağ hazne deliği kısmında kırılma 

mevcuttur. Bu kırılmalar Alçı malzeme kullanılarak tamamlanmıştır. 

Katalog No:6 

Çizim No: 16-18 

Fotoğraf No: 24-25 

Envanter No: SUM 539 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 18.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın Alma 

Müzedeki Yeri: depo üst raf 

Boyutları: Genişlik: 6,7 Uzunluk: 5,7 Kaide Çapı: 4,8 Derinlik: 5,1 

Hamur: 5YR 7/3 

Ayrıntılı Tanım: Eser halka biçimli, uzun fitil delikli, basık küresel gövdeli bir forma sahiptir. 

Çarkta yapılmış olan eserin kulpu kırılmış olup; günümüze ulaşamamıştır. Benzer örnekler göz 

önüne alındığında kulpu büyük ihtimale elle şekillendirilmiştir. Büyük bir ihtimalle gövdeden 

çıkıntı yaparak yağ hazne deliği ile birleşmekteydi. Eserin gövde ve yağ hazne deliği arasında halka 

bir bilezik bulunmakta olup dairesel tasarlanan yağ hazne deliği kırılmıştır. Gövdeden uzamış bir 

şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil deliği yer almaktadır. Eser bu özellikleriyle 

kapalı kandiller grubuna girmektedir. Parlak hardal sarısı sıra sahip olan eserde astar tabakası 

kullanılmamış olup, hamuru ise kırmızımtırak bir renge sahiptir. Sır tabakasında yer yer matlaşma 

söz konusudur. Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler ve 

çatlamalar bulunmaktadır. Ayrıca burunun uç kısmında ve yağ hazne deliği kısmında kırılma 

mevcuttur. 

Katalog No:7 

Çizim No: 19-21 

Fotoğraf No: 26-27 

Envanter No: SUM 540 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 18.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın Alma 

Müzedeki Yeri: depo üst raf 

Boyutları: Genişlik: 7,7 Uzunluk:8,5 Kaide Çapı: 5,5 Derinlik:7,9 

Hamur: 5YR 7/4 

Ayrıntılı Tanım: Eser çarık biçimli kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış olan eserin 

kulpu elle şekillendirilmiş olup gövdeden yağ hazne deliğine bağlanmaktadır. Eserin uzamış bir 

boyun üzerine yapılan dairesel bir yağ hazne deliği bulunmaktadır. Yağ hazne deliği dairesel 

formda tasarlanmıştır. Gövdeden uzamış bir şekilde tasarlanan burun üzerinde dikdörtgen bir fitil 
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deliği yer almaktadır. Eser bu özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. Eserin fitil 

deliğinin her iki yanında birer çıkıntı ve omuz üzerinde bir adet ufak dairesel kabara yer almaktadır. 

Parlak yeşil sıra sahip olan eserde astar tabakası kullanılmamış olup hamuru ise kırmızımtırak bir 

renge sahiptir. Eserin sır tabakası dökülmüş olup yağ hazne deliği gövde ve fitil deliğinde çok az 

kalıntıları mevcuttur. Ayrıca burunun uç kısmında ve yağ hazne deliği kısmında ufak kırılmalar 

mevcuttur. 

Katalog No: 8 

Çizim No:22-24 

Fotoğraf No: 28-29 

Envanter No: SUM 29 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 18.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın Alma 

Müzedeki Yeri: depo üst raf 

Boyutları: Genişlik: 6,8 Uzunluk:7,2 Kaide Çapı: 4,1 Derinlik:6,7 

Hamur: 5 YR 7/4 

Ayrıntılı Tanım: Eser çarık biçimli kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış olan eserde 

kulp bulunmamaktadır. Uzamış bir boyun üzerinde dairesel biçimde yağ hazne deliği 

bulunmaktadır. Eserin gövdeden uzamış formda olan burun kısmı üzerinde dikdörtgen biçimde 

yapılmış fitil deliği yer almaktadır. Eser bu özellikleriyle kapalı kandiller grubuna girmektedir. 

Parlak yeşil sıra sahip olan eserde astar tabakası kullanılmamış olup; hamuru ise kırmızımtırak bir 

renge sahiptir. Sır tabakasında yer yer matlaşma söz konusudur. Eserin dip kısmından gövdesi ve 

fitil deliğine doğru, sır tabakasında dökülmeler ve çatlamalar bulunmaktadır. Ayrıca diskus 

kısmında kırılma mevcuttur. Bu kırılmalar Alçı malzeme kullanılarak tamamlanmıştır. 

Katalog No: 9 

Çizim No:25-27 

Fotoğraf No: 30-31 

Envanter No: SUM 80 

Tarihlendirme ve Dönem: 13. yy. / Selçuklu Dönemi 

İnceleme Tarihi: 18.11.2017 

Bulunduğu Yer: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Tarihi: Bilinmiyor 

Müzeye Geliş Sekli: Satın Alma 

Müzedeki Yeri: depo üst raf 

Boyutları: Genişlik: 7,3 Uzunluk:8,6 Kaide Çapı:5,6 Derinlik: 7,2 

Hamur: 5YR 8/3 

Ayrıntılı Tanım: Eser konik biçimli, uzun burunlu kandiller grubuna girmektedir. Çarkta yapılmış 

olan eserin kulpu elle şekillendirilmiş olup; gövdeden başlayıp boyunu takip ederek yağ hazne 

deliğinde sona ermektedir. Uzamış boyun üzerinde dairesel formda tasarlanan yağ hazne deliği 

bulunmaktadır. Eserin burun kısmı gövdeden küt bir çıkıntı yaparak uzamaktadır. Üzerinde 

dikdörtgen biçimde fitil deliği bulunmaktadır. Eser bu özellikleriyle kapalı kandiller grubuna 

girmektedir. Parlak yağ yeşili sıra sahip olan eserde astar tabakası kullanılmamış olup hamuru ise 

kırmızımtırak bir renge sahiptir. Eserin dip kısmından gövdesi ve fitil deliğine doğru, sır 
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tabakasında dökülmeler çatlamalar ve kullanımdan kaynaklı kararmalar bulunmaktadır. Ayrıca yağ 

hazne deliği kısmında kırılma fitil deliği ve gövde arasında büyük bir çatlama söz konusudur. 

3. Değerlendirme  

Bu bilimsel araştırma yazısında ele alınan çarık biçimli seramik kandiller Kayseri Selçuklu 

Uygarlığı Müzesi’nin hem teşhirinde hem de deposunda yer alan, formları itibariyle dikkat çekici 

eserlerdir. Biçim itibariyle çarığı andırdığı için çarık biçimli kandiller olarak adlandırılmışlardır. 

Kapalı kandiller grubuna dâhil edilen dokuz adet kandil bu grupta incelenmiştir. Çarık formlu 

kaplar Neolitik çağdan itibaren çeşitli kapların formlarında uygulanmaktadır. Bunlar Antik Mısır 

ve Antik Roma Dönemi’nde ayak biçimli kaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Riton adı verilen, 

ayakkabı ya da çizme biçimli bu kaplar, Anadolu’da dinsel ayinlerde, tanrı ve tanrıçalara ya da 

ölülerin ruhuna kutsal içki sunmak amacıyla kullanmış olduğu bilinmektedir. Ayrıca kutsal yerlerde 

yapılan kurban törenlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapların mezar hediyesi olarak, ölen 

kişinin diğer tarafta giymesi amacıyla üretilmiş olabilecekleri düşünülmektedir. Çarık, ayakkabı 

veya ayak formu dönemin önemli aydınlatma aracı olan kandillerde de kullanıldığı görülmektedir. 

Antik Mısır’ın şifa tanrıçası İsis ve tanrısı Serapis ayak biçimli kandilleri sağlığın bir simgesi olmuş 

ve şifa bulma amacıyla nitelendirilmiştir. Anadolu’da Geç Neolitik dönemden beri bilinen ayak ya 

da çarık biçimli kaplar kazılar sonucunda ele geçirilen ve müzelerde sergilenen örneklerdir. 

Samsun/İkiztepe, Transkafkasya ve Doğu Anadolu bölgeleri, Alişar ve Boğazköy'den, Höyücek 

kazıları, Acemhöyük, Alaca Höyük’te, Seyitömer höyüğü kazıları, Kültepe-Kaniş Karum kazıları 

esnasında bulunan ayakkabı biçimli kaplar bu türün en güzel örnekleri arasında sayılabilirler.  

Kataloga dahil edilen eserler, kaidesiz olup düz bir dip kısmına sahiptir. Konik biçimli ve gövdeden 

küt bir şekilde uzayan uzun bir buruna sahiptirler. Yağ hazne deliği gövdeden çıkıntı yaparak 

uzamış formda olup; bir boyun kısmı oluşturmuştur. Kat No: 1’de gövdeden başlayıp ağızla 

birleşmiş yarım daire seklindedir. Bu grup kandilleri form açısından ele alındığında, katalog ta 

incelenen eserlere göre daha süslü zarif göze hitap eden bir formu bulunmaktadır. Kaidesiz olarak 

tasarlanan eserlerde Kat No: 2 ve 8 nolu eserlerde kulp bulunmamakla birlikte, Kat no: 5 ve 7 nolu 

eserlerde gövdeden ağza birlesen bir kulp bulunmaktadır. Kat No: 6’da ise kulp kırık olup, 

günümüze ulaşamamıştır. Kat No: 5’de kulp tamamen gövde, boyun ve ağza bitişikken; Kat No: 

7’da ufak bir ayrım yapılmıştır ve kalp şeklini andırmaktadır. Konya Selçuklu Müzesi’nde Selçuklu 

Dönemine ait bu kandil grubu ile benzerlik gösteren seramik kandiller bulunmaktadır (Aykaç,2017; 

s. 85,86,88,89). Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde yer alan dokuz adet kandil malzeme ve teknik 

olarak değerlendirildiğinde; eserlerin tamamı seramik malzeme kullanılarak yapılmıştır. Seramik 

dışında bir malzemeyle karşılaşılmamıştır. Eserlerin yapımında kullanılan teknik ise elle 

şekillendirme, çarkta yapım ve kalıp yapımı olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanmıştır. İncelenmiş 

olan dokuz adet kandil, gövdesi çarkta üretilmiş olup; burun ve kulp kısımları elle şekillendirilip 

gövde üzerine hamur yardımıyla birleştirilmiştir. Kandillerde kullanılan sır tabakasının farklı 

renkler olduğu gözlemlenmiştir.  Kandiller süsleme açısından değerlendirildiğinde katalog 

içerisinde yer alan kandiller üzerinde kabartılar bulunan örnekler mevcuttur. Bu kandiller, (Kat. No: 

1, 2, 3, 4, 5, 8) burunun her iki yanında çıkıntı seklinde olup, burun ve gövde bitişiğinde dairesel 

bir kabartı ile hareketlendirilmiştir. Kat No: 3 eserin boynu oldukça zarif bir şekilde tasarlanmış 

olup kulpu S kıvrımı çizerek kandile hareketlilik katması amaçlanmıştır. Ayrıca boyun kısmında 

bulunan iki adet dairesel bilezikte yine süsleme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Kat No: 4 

eserde sadece burunun iki yanında değil aynı zamanda gövde üzerinde de kabartılar bulunmaktadır. 

Konya Selçuklu Müzesi’nde yer alan Selçuklu Dönemine ait seramik kandillerde de üzerinde 

kabartılar bulunan eserler mevcuttur (Aykaç,2017; s.21,23,25,33,34,37,39,41,104,105). Ayrıca bu 

eserler form olarak da birbirine benzerlik göstermektedir. İncelenmiş olan dokuz adet eserde, Kat 
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No: 3, 4, 6, 7’da ise eserin boyun kısmında halka biçiminde bir yiv bulunmaktadır. Bu yiv (Kat 

No:3, 4, 7)da çift olarak tasarlanmışken, Kat No:6’da tek ve kalın bir formda tasarlanmıştır. Konya 

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde Selçuklu Dönemine tarihlendirilen eserler arasında bu örneklerle 

benzerlik gösteren kandiller mevcuttur (Aykaç,2017; s. 22,26,30, 31,38,42,42,46,52).  

4. Sonuç 

Ateş icat edilmeden önce gün ışığından yaralanan insanlar için önemli bir buluş olan ateşin 

icadından sonra aydınlanma ihtiyacını gidermek için meşale, mum ve kandili üretip kullanmışlardır. 

Üretilen bu araçlar içerisinde en yaygın kullanılan ürün kandiller olmuştur.  

Selçuklu Dönemi’nde kandiller günlük kullanım eşyaları olarak üretilmişlerdir. Bu bildiriye konu 

olan dokuz adet kandil seramik malzemeden yapılmış olup; Anadolu Selçuklu Dönemi’ne 

tarihlendirilmektedir. Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde yer alan bu kandiller, form ve 

kompozisyon açısından müzede oldukça dikkat çeken eserlerdir. Bu seramik kandil eserler satın 

alma yoluyla müze envanterine kaydedilmiştir. Kandillerin dört adeti teşhirde, beş adeti depoda yer 

almaktadır. Bu grup kandiller kapalı kandil grubuna dâhil edilmektedir. Kandiller form açısından 

incelendiğinde uzamış bir burun, fitil deliğine ve uzamış bir boyun kısmı görülmektedir. Burun 

kısmının uzaması yağ hazne kısmının basık küresel bir yapısıyla çarığı andırmasından dolayı bu 

kandillere çarık biçimli kandiller denilmiştir. Boyun kısmının uzaması ve yağ hazne deliğinin almış 

olduğu formdan dolayı da konik biçimli kandiller grubu oluşturulmuştur. Bu eserler oldukça sade 

tasarlanmış olup, üzerlerinde herhangi bir süsleme ögesi bulunmamaktadır. Süslemeler eserlerin 

kulplarındaki spiral formlarda ya da gövde üzerinde bulunan kabartılarla verilmeye çalışılmıştır. 

Kabaralar kandil fitil deliklerinin başlangıç noktalarının her iki yanında, gövde üzerinde üçgen 

prizma formunda tasarlanmış küçük çıkıntılardır. Bu unsurlar kandillere ufakta olsa bir hareketlilik 

kazandırılmasını sağlamıştır. Selçuklu Dönemi kandillerinde göze hitap etmesinden çok nesneni 

işlevselliği üzerinde durulmuştur. Eserlerin sır tabakası incelendiğinde tek renk, iç dış astarlı olup, 

turkuaz, yeşil, hardal sarısı renkler kullanıldığı görülmektedir.  İncelenmiş olan bu eserler, form, 

kompozisyon, hamur ve sır tabakası dikkate alınarak tarihlendirme yapılmıştır. Verilerden yola 

çıkarak kandiller 13. yy. Anadolu Selçuklu Dönemi’ne tarihlendirmektedir. Ayrıca yapılan çeşitli 

kazılardan ele geçirilmiş olan benzer örneklerde göz önüne alınarak bu sonuca varılmıştır.  

Sonuç olarak; Çarık formu Antik çağdan itibaren oldukça yoğun bir şekilde ritonlar dâhil olmak 

üzere birçok eserde kullanılmış farklı anlamlar yüklenmiştir. Çarık formu, ritonlarda yani içki-sunu 

kabı olarak genellikle dini törenlerle kullanılan özel kaplar olarak nitelendirilmiştir. Bunların 

günlük mutfak eşyası olarak yaygın şekilde kullanılmadığı bilinmektedir.  Mezarlarda ele geçirilen 

çarık formlu kaplar ise mezar hediyesi olarak konulmuş, kişinin ölümden sonraki yaşamda bunların 

ayakkabı olarak kullanılacağı düşüncesi yaygındır. Ayak formlu kandillerin ise sağlık ve şifa 

bulmak düşüncesi ile tasarlandığı Antik Mısır tanrı ev tanrıçasının simgesi olduğu bilinmektedir. 

Antik Mısır, Antik Yunan, Antik Roma’da, Anadolu’da ise, Hititler, Urartular ve Anadolu Selçuklu 

Dönemi’ne kadar devam eden çarık formu uygulaması yaygın şekilde uygulanmıştır. Antik Çağ’da 

bu eserler yüklenen anlamlar Anadolu Selçuklularda geleneğin bir devamı şeklindedir. Çarık 

formuna bu dönemde çeşitli anlamlar yüklendiği çok fazla düşünülmemektedir. Beylikler Dönemi 

ve Osmanlı Dönemi’nde çarık formu seramikler üzerinde artık kullanılmamaya başlanmıştır. Fakat 

klasik dönem minyatürleri içerisinde ayak izi çizimlerinin yapılmış olması enteresandır. Çarık, ayak 

ve ayakkabı formu antik çağdaki anlamını Osmanlı Dönemi’nde yitirmiştir.  
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Fotoğraf ve Çizimler 

Foto:1 Deniz Kabuğu Kandiller Foto:2 Kandil olarak kullanılmış çukur taş 

 

 

Foto: 3-4-5-: (Valeria ispanya Kandil ), (İstanbul Arkeoloji Müzesi Riton) (Burdur Müzesi kandil) 

Ayak biçimli kandiller ve Riton  

 

 

 (Foto: 6-7-8) Transkafkasya ve Doğu Anadolu kazılarında bulunan ayakkabı biçimli kaplar 

      

 

Foto: 9-10: (Höyücek’ten bot biçimli riton)  (Boğazköy’e ait tek renkli kap) 
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Foto: 11-12-13: Kayseri Arkeoloji Müzesi’ndeki Çarık Biçimli Kaplar 

     

  

 Katalog  

Çizim 1: Kat No: 1 Yandan Görünüş, Çizim 2: Çidar Çizimi, Çizim 3:Üstten Görünüş.  

 

 

Foto 14: Kat No:1 Yandan Görünüş  Foto 15: Kat No:1 Üstten Görünüş  

 

 

Çizim 4: Kat No: 2 Yandan Görünüş, Çizim 5: Çidar Çizimi, Çizim 6:Üstten Görünüş. 

     

Foto 16: Kat No:2 Yandan Görünüş Foto 17: Kat No:2 Üstten Görünüş  
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Çizim 7: Kat No: 3 Yandan Görünüş, Çizim 8: Çidar Çizimi, Çizim 9:Üstten Görünüş. 

 

 

Foto 18: Kat No:3 Yandan Görünüş Foto 19: Kat No:3 Üstten Görünüş  

 

Çizim 10:Kat No:4 Yandan Görünüş, Çizim 11:Çidar Çizimi, Çizim 12:Üstten Görünüş. 

 

Foto 20: Kat No:4 Yandan Görünüş Foto 21: Kat No:4 Üstten Görünüş  

 

Çizim 13:Kat No:5 Yandan Görünüş, Çizim 14:Çidar Çizimi, Çizim 15:Üstten Görünüş. 
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Foto 22: Kat No:5 Yandan Görünüş Foto 23: Kat No:4 Üstten Görünüş  

 

Çizim 16:Kat No:6 Yandan Görünüş, Çizim 17:Çidar Çizimi, Çizim 18:Üstten Görünüş. 

 

Foto 24: Kat No:6 Yandan Görünüş Foto 25: Kat No:6 Üstten Görünüş  

 

Çizim 19:Kat No:7 Yandan Görünüş, Çizim 20:Çidar Çizimi, Çizim 21:Üstten Görünüş. 

 

 

Foto 26: Kat No:7 Yandan Görünüş Foto 27: Kat No:7 Üstten Görünüş  
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Çizim 22:Kat No:8 Yandan Görünüş, Çizim 23:Çidar Çizimi, Çizim 24:Üstten Görünüş. 

 

 

Foto 28: Kat No:8 Yandan Görünüş Foto 29: Kat No:8 Üstten Görünüş 

 

Çizim 25:Kat No:9 Yandan Görünüş, Çizim 26:Çidar Çizimi, Çizim 27:Üstten Görünüş. 

 

 

Foto 30: Kat No:9 Yandan Görünüş Foto 31: Kat No:8 Üstten Görünüş 
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GÜNÜMÜZ SANATINDA MEKÂN İÇERİSİNDE SES VE IŞIK ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME ‘‘YOĞUNLUK ATÖLYESİ’’

Tolga Sağtaş* 

Özet 

İnsanoğlunun doğayı algılamasında şüphesiz işitme ve görme yetisi oldukça önemlidir. Bu sayede 

doğayı anlamlandırma ve var olma sürecinde büyük bir aşama kat etmiştir. Sanat üretimlerinin ortaya 

çıkması ve gelişmesinde de bu algı araçlarımızın rolü büyüktür. Işığın olmadığı bir dünyada yaşama ve 

sanata dair de sınırlılıklar görülmektedir. Işığın bir sanat meselesi olarak tarih boyunca sorgulandığını 

görürüz. Geçmişten günümüze sanat içinde yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkmasında ışığın varlığı ve 

yokluğuna dair problemler sanatçının zihninde hep var olmuştur. Işığı ve sesi bir araç olarak kullanan 

sanatçılar izleyiciye birçok alanda etki etmektedirler. Bu etkileri iç ve dış mekân enstalasyonları ile 

kuvvetlendiren sanatçılar ışık ve ses araçlarının etkisiyle kuvvetlenen mekân enstalasyonun verdiği 

boyutsallık alanı ile fiziksel, duyuşsal ve psikolojik alanda daha etkin bir şekilde izleyiciyi içerisine 

almasına neden olur. Disiplinler arası enstalasyon çalışmalarında ki ışık, ses ve boyut etkisinin izleyici 

içine almasında ki temel etken beş duyu algısından birçoğuna aynı anda etki etmesi sayılabilir. Görme, 

işitme, dokunma, tatma ve koklama duyuları sanat eserinin içinde ne kadar fazla olur ise izleyici bir o 

kadar yaşamın içinden kendi benliğine yakın hisler içerisinde bulunur. Uluslararası bir kültür ağının 

ortaya çıktığı günümüz sanatında sanatsal çalışmalar kapsamında; Enstalâsyon sanatında mekân içerisi 

ışık, ses etkilerinin çağdaş örnekleri üzerine inceleme yapılmıştır. Enstalâsyon sanatı içerisinde ki 

karanlık mekân da görme, duyma ve hissetme unsurunun etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmamızda XV. 

İstanbul Bienal’inde yer alan “Yoğunluk Atölyesi”ni ele alacağız. 2013 yılında İsmail Eğler, Nil Aynalı 

Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulup, geliştirilen Yoğunluk Atölye’si, aydınlık, karanlık, ses ve 

sessizlik üzerine izleyiciye çağdaş bir anlatı sunar. Araştırmamızda ışığın sanat içindeki evrimsel 

sürecine değinilerek Yoğunluk Atölyesi projesi ve Karanlık Diyalog mekânlarında yarattığı etki, aynı 

zamanda bu durumun psikolojik temelleri yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Işık, Ses, Karanlık, Yoğunluk Atölyesi, XV. İstanbul Bienali. 

 

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF SOUND AND LIGHT IN SPACE IN MODERN 

THE ART WORKSHOP ‘‘YOĞUNLUK ATÖLYESİ’’ 

Abstract 

Doubtlessly, hearing and vision is very important for human's perception of nature. In this way, it has 

come a great step in the process of making sense of nature and being. These perception tools play an 

important role in the emergence and development of art productions. In a world without light, there are 

also limitations to life and art. We see that light is questioned throughout history as a matter of art. 

Problems of the existence and absence of light in the emergence of new forms of expression in the art 

have always existed in the artist's mind. Using light and sound as a tool, artists influence the audience 

in many areas. The artists who reinforce these effects with indoor and outdoor installations cause the 

space to become more effective in the physical, affective and psychological fields with the dimensional 

space given by the installation which is strengthened by the effect of light and sound instruments. In the 

interdisciplinary installation studies, the main factor in the inclusion of the effect of light, sound and 

dimension into the audience can be considered to affect many of the five senses at the same time. The 

more the sight, hearing, touch, tasting and sniffing senses are in the work of art, the more the viewer 

has feelings close to his own self through life. Within the scope of artistic works in contemporary art 

where an international cultural network emerged; In the art of installation, contemporary examples of 

the effects of light and sound in the space are examined. The effects of the elements of seeing, hearing 

and feeling in the dark space of the installation art were investigated. In this study we will discussing 

the Intensity of XV. Istanbul Biennial at Workshop Istanbul. Founded and developed by İsmail Eğler, 

Nil Aynalı Eğler and Elif Tekir in 2013, the art workshop ‘Yoğunluk Atölyesi’ (Intensity Workshop) 

offers a contemporary narrative on light, darkness, sound and silence. In our research, the evolutionary 

process of light in art will be discussed and the impact it has created on the Intensity Workshop project 

and the Dark Dialogue spaces will be interpreted as well as the psychological foundations of this 

situation. 

 

Keywords: Light, Sound, Darkness, Yoğunluk Atölyesi, XV. İstanbul Biennials. 
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1.  GİRİŞ 

1.1. Günümüz Sanatında Mekân İçerisinde Obje ve Algı 

Günümüz sanatında ses ve ışık birer obje olarak kullanılmaktadır. Resim, heykel, kavramsal sanat, 

performans sanatı ve oluşum sanatı (happening) alanlarında sanatçı için ses ve ışık, birer algı 

malzemesi ve ortamı olmuştur. Algılamada elde edilen veriler, alan duyu yetileri ile sağlanır. İnsan 

yaratılış gereği etrafında olup bitene kayıtsız kalamaz ve sürekli gözlemleme eylemi içerisinde 

bulunur. Bu eylemlerin çoğu zaman plansız bilinç dışı yapıldığı söylenebilir. Görmek bir bakıma 

‘anlamak’ ya da ‘farkına varmak’ tır. Karanlık bir mekânda görme duyu organı işlevsiz olan yani 

göremeyen biri, diğer duyu organlarıyla hissederek nesnelerin analizini yapabilir. Rüzgârın sesini 

görerek değil duyarak algıladığımız, suyun sıcaklığını dokunma duyusunu kullanarak algıladığımız 

gibi (Susuz, 2017: 30-35).  
 

Geçmişten günümüze sanat içinde yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkmasında duyu etkenlerinin 

varlığına ve yokluğuna dair problemler sanatçının zihninde hep var olmuştur. Bu yüzden sanatçılar 

genellikle algı araçlarını kullanarak fiziksel, duyuşsal ve psikolojik alanda etki etmektedirler. Bu 

etkileri iç ve dış mekân enstalasyonları ile kuvvetlendiren sanatçıların mekân kurgularında en çok 

etki eden etkenler ses ve ışıktır. Işık ve ses araçlarının etkisiyle kuvvetlenen mekân enstalasyonun 

izleyiciye verdiği boyutsallık alanı, duyuşsal ve psikolojik alanda daha etkili bir duruma sebep olur. 

Disiplinler arası enstalasyon çalışmalarında ki ışık, ses ve boyut etkisinin izleyici içine almasında 

ki temel etken beş duyu algısından birçoğuna aynı anda etki etmesi sayılabilir. Görme, işitme, 

dokunma, tatma ve koklama duyuları sanat eserinin içinde ne kadar fazla olur ise izleyici bir o kadar 

yaşamın içinden kendi benliğine yakın hisler içerisinde bulunur (Esen, 2016: 12-20).  

Günümüz sanatından en yakın isimlerinden biri olan Sarkis Zabunyanı ses, ışık kullanarak ortaya 

çıkardığı mekân enstalasyonlarını örnek alabiliriz. İstanbul’da 1938 yılında doğan Sarkis, sanat 

yaşamının başlangıcında resimle ilgilenip, kısa bir süre sonra eserlerinde heykel, ses ve video 

enstalasyonlarına yöneldi. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan ve ilk kişisel sergisini 1960 

yılında İstanbul Alman Kültür Merkezi’nde açan sanatçı, çalışmalarını halen yaşamakta olduğu 

Paris’te sürdürüyor. Çevresel sanat ve enstalasyon türündeki yapıtlarının yanı sıra, kavramsal 

resimleriyle de çağdaş sanat oluşumları içinde yer alıyor. Işık ve ses araçlarının sanat eserinin 

içerisinde bulunan en önemli eserlerinden biri ise ‘Respiro’ (Nefes) başlıklı yerleştirmesi. Sarkis 

enstalasyonun da Mekânı çift taraflı büyük bir ayna ile ikiye bölerek; vitray panolar, ikonik eserler 

ve devasa salonun iki ucuna yerleştirdiği neondan iki gökkuşağı ile yeri bir tiyatro sahnesi gibi 

kurguluyor. Gökkuşağının yedi renginden esinlenen Jacopo Baboni-Schilingi’nin bestelediği müzik 

de mekâna ve izleyiciye ayrı bir anlam, bir dinginlik katıyor.  

                                         Resim 1: Sarkis Zabunyan - Respiro (Nefes) 
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2. YOĞUNLUK ATÖLYESİ 

2.1. İstanbul Bienali 

İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen çağdaş sanat 

etkinliğidir. 1987'ye kadar Uluslararası İstanbul Festivali bünyesinde gerçekleştirilen plastik sanat 

sergileri, bu tarihte İstanbul Bienali adı altında ayrı bir etkinlik haline gelmiştir. İstanbul Kültür 

Sanat Vakfı’nın şimdiye dek düzenlemiş olduğu on beş bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni 

eğilimlerini bir araya getirip izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, 

küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağlamaktadır.  

2017 yılında düzenlenen 15. İstanbul Bienali, iyi bir komşu başlığından yola çıkarak birbirine 

komşu altı mekânda gerçekleşti. Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera 

Müzesi, ARK Kültür, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Asmalımescit’te bir sanatçı stüdyosu, 

bienalde yer alan 56 sanatçının 30 yeni işine de ev sahipliği yaptı (www.bienal.iksv.org ,2019). 

Bienalde, serginin çekirdeğini oluşturan tarihi konumlandırmaların yanı sıra mekânsal dönüşüm 

yaratan ve sergi gezme alışkanlıklarına farklı perspektifler sunan işler yer alıyordu. Bu bienalde, ev 

ve komşuluk ilişkilerinin yerelde olduğu kadar evrenselde de ortak meseleleri ve soruları içerdiği 

düşüncesinden yola çıkılıyor.  

 

Resim 2: 15. İstanbul Bienali’nin billboard resmi (Bu fotoğraf  kaynağı neresi)

 
Bienal içerisinde ki enstalasyonlar arasında Pedro Gomez-Egana’nın izleyiciyi içerisine alan bir 

eseri yer alıyor. Domain of Things (Eşyaların Etki Alanı) isimli enstalasyonu Galata Rum Okulu 

binası içerisinde, giriş katında yer alan belirsizlik evi, kimin ve neyin bir olduğu bilinmeksizin 

ruhani etki ile birleşiyor. Enstalasyon da performansçılar ray ve tekerlek sistemi üzerine yatarak 

birkaç parça halinde ki platformlara dinamik kazandırıyorlar ve bu sayede objelerin hareketliliği 

sağlanıyor. Performansçıların üst kısmında kalan platform parçaları üzeri yer döşeme parçalarından 

yapılmış bir konstrüksiyon. Bu parçaların her biri özgün bir ev içi mekânı temsil ediyor: gazete, 

radyo, ekran gibi farklı teknoloji ya da medya objeleriyle donatılmış bir yemek odası, bir yatak 

odası ve bir banyo. 

Egana enstalasyonunda, haz ile apokaliptik düşüncenin birbiri içine nasıl çöktüğünü ve muhtemel 

bir sonuç olarak evin insanı sürekli yurdundan eden ve yurduna tekrar döndüren bir makineye nasıl 

dönüştüğünü gösteriyor.  

Pedro Gomez-Egana’nın çalışması, “yeraltı” mekânının bir sınırlanma ve özgürlük yeri olarak ikili 

anlamını inceliyor. Domain of Things (Eşyaların Etki Alanı) yeraltını bir sığınma ama aynı 

zamanda bir haz yeri olarak yorumluyor. Teknolojiyi bir taraftan ifadenin bireyselliğine yardım 

eden bir güç, bir taraftan da bir bağlantı arzusu ortaya koyan bir mecra olarak görüyor. Çalışma, 

toplumun bireysel özgürlük arzusu ile komünal bağlanma arasında kaldığı görülen bir dönemde, 

zorlu koşullar altında insanın haz deneyimleme iradesine dikkati çekiyor. Aynı zamanda 

http://www.bienal.iksv.org/
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yerüstündeki ve yeraltındaki yerler, etkinlikler görünen ve görünmeyen yaşam arasında bir diyalog 

kuruyor (www.bienal.iksv.org,  2019). 
 

Resim 3: Pedro Gomez-Egana - Domain of Things (Eşyaların Etki Alanı) 

 
 

2.2. Yoğunluk Atölyesi 

15. İstanbul Bienali bünyesinde Asmalımescit’te bir sanatçı stüdyosu olan Yoğunluk atölyesi, 

bienalin en ilgi çekici yerlerinden biridir. İstanbul merkezli bir sanat inisiyatifi olarak 2013’te 

İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulan yoğunluk, sanat etkinliğinin mekân 

ile ilişkisi üzerine odaklanarak, enstalasyonlar, performanslar ve mekânsal organizasyonlar 

düzenlemektedir. 

Mekân da bir kurgu oluşturmak için eklenen ışık, ses, sis ve nesnelerden yararlanılıyor. Mekânın 

hali hazırdaki yapısal elemanları ile bir koreografi eşliğinde hareket ederek kendisinin potansiyel 

niteliklerini ortaya çıkarıyorlar. Yerleştirilen elemanlar ve kullanılan medya formları mekâna 

eklendikleri anda, artık bizzat o mekânın bir dinamiğine dönüşüyor ve mekânın varoluşunu 

güçlendirerek yeniden tanımlıyor. Bu kimi zaman mekânın var olan hafızası üzerinden kimi zaman 

ise tarihsellikten ve kültürden olabildiğince soyutlanmış bir zaman mekân rejimi üzerinden 

üstleniliyor. 

Yoğunluk ilk sergisi ‘Axis Mundi’yi 2014 yılında Ada han Otel’de gerçekleştirdi. Ardından 

Sultanahmet’te yer alan Bizans döneminden kalma tarihi Nakil Bent Sarnıcı’nda ‘Suruhu’ sergisini 

gerçekleştirdi (2015). Aynı yıl Artnivo’nun davetiyle Zorlu PSM’nin cephesine yerleştirdikleri bir 

sis enstalasyonu (Sublime) gösterildi. Yine aynı yıl Antalya Mimarlık Bienali’nde Tarihi Gavur 

Hamamı’nın içinde ‘Zamansız’ adlı enstalasyon ile temsil ettiler. 

 

Resim 4: Axis Mundi (2014), Su ruhu (2015), Zamansız (2015) 

 
 

http://www.bienal.iksv.org/
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2017’ de 15. İstanbul Bienali’nde kendi atölyelerinde ziyaretçilerle buluşan ‘The House’ isimli eser 

yer almaktaydı. Atölye, restoranların bulunduğu işlek bir sokakta, bir apartmanın dördüncü katında 

yer alıyor ve atölyeye özel enstalasyonun loş ışığı ve büyüklüğü sebebiyle belirli zaman 

aralıklarında, küçük gruplar halinde ziyaret edilebilmektedir. İçeriye belirli bir süre için en fazla 

dört kişi alınıyor. Kapının ardında ki siyah perdeden geçince kapı kapatılıyor ve kapkaranlık bir 

ortamda kalıyorsunuz. Yanınızda tanımadığınız insanlar, zifiri karanlık bir oda içinde nem ve 

yumuşak yapılı objelerle bir aradasınız. İlk girdiğiniz anda hiçbir şey göremiyorsunuz belirli 

aralıklar ile objelere ışık yansıtılıyor ve dikkatiniz o yöne çekiliyor. İçerdeki eşyalar 

dokunabiliyorsunuz fakat silikonlu bir madde ile kaplılar görmeden dokunduğunuzda sizi 

ürpertebiliyor. Boyutsallık, ışık ve yanınızda ki tanımadığınız insanların verdikleri seslerle birleşen 

bu kurgu sizde eski dönemlerde içinde yaşantıların geçtiği bir ev duygusu canlandırıyor. Bienal 

içinde de ‘’The House’’ anlatmak istediği de bu bir yerin ev olduğunu nasıl almamız gerektiğidir 

(www.yogunluk.org, 2019). 

 

Resim 5: ‘’The House’’ İçerisinden fotoğraflar 

 
 

3. SONUÇ 

İnsanoğlunun doğayı algılamasında şüphesiz duyu yetilerinin etkin olması oldukça önemlidir. Bu 

sayede doğayı anlamlandırma ve var olma sürecinde büyük bir aşama kat etmiştir. Sanat 

üretimlerinin ortaya çıkması ve gelişmesinde de bu algı araçlarımızın rolü büyüktür. Duyu 

yetilerimiz etkileyen temel unsurlar içerisinde ısı, ışık, ses, koku ve doku gibi etkenler 

bulunmaktadır. Makale içerisinde temel olarak enstalasyon sanatı içerisinde etki eden karanlık, ışık 

ve ses etkisine yoğunlaşmaktadır.  Işığın olmadığı bir dünyada yaşama ve sanata dair de sınırlılıklar 

gösterebilmektedir. Işığın bir sanat meselesi olarak tarih boyunca sorgulandığını görürüz. 

Geçmişten günümüze sanat içinde yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkmasında ışığın varlığı ve 

yokluğuna dair problemler sanatçının zihninde hep var olmuştur.  

Işığı ve sesi bir araç olarak kullanan sanatçılar izleyiciye birçok alanda etki etmektedirler. Bu 

etkileri iç ve dış mekân enstalasyonları ile kuvvetlendiren sanatçılar ışık ve ses araçlarının etkisiyle 

kuvvetlenen mekân enstalasyonun verdiği boyutsallık alanı ile fiziksel, duyuşsal ve psikolojik 

alanda daha etkin bir şekilde izleyiciyi içerisine almasına neden olur. Disiplinler arası enstalasyon 

çalışmalarında ki ışık, ses ve boyut etkisinin izleyici içine almasında ki temel etken beş duyu 

algısından birçoğuna aynı anda etki etmesi sayılabilir. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama 

duyuları sanat eserinin içinde ne kadar fazla olur ise izleyici bir o kadar yaşamın içinden kendi 

benliğine yakın hisler içerisinde bulunur.  
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İzleyiciye aydınlık, karanlık, ses ve sessizlik üzerine çağdaş bir anlatı sunan Yoğunluk Atölyesi 

çalışmalarında temel unsur; mekâna eklenen ışık, ses, sis ve muhtelif nesneler kullanılarak mekânın 

hali hazırdaki yapısal elemanları ile bir koreografi eşliğinde hareket ederek mekânın kendi 

potansiyel niteliklerini açığa çıkartmaktır. Makale içerisinde birçok örnekteki enstalasyonlarda ki 

etkenler gibi ‘’The House’’ adlı enstalasyon eserinde var olan ışık, doğaçlama sesler ve birçok 

objenin bir araya gelmesiyle oluşan boyutsallık izleyicide büyük etki bırakmıştır.  Bunun temel 

sebebi izleyiciyi içine alan mekânın birçok disiplin ile birlikte birden fazla duyuya etki etmesidir. 

Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama duyuları sanat eserinin içinde ne kadar fazla olur ise 

izleyici bir o kadar yaşamın içinden kendi benliğine yakın hisler içerisinde bulunur. Kendi yaşam 

alanından ve bilinçaltından sahneler ile buluşan izleyici için eser kendi benliğinden bir parçası 

olmuş yani tamamen kendisine aitlik hissi oluşturur. Enstalâsyon sanatı içerisinde ‘’The House’’ 

adlı enstalasyondaki karanlık mekân da görme, duyma ve hissetme unsurunun etkileri araştırılmıştır 

ve izleyicide bıraktığı duygusal etkilere ulaşılmıştır. 
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JAPON RESİM SANATININ MODERN SANATA ETKİSİ 

Aslı Aslan* 

Özet 

Batı dünyasının yabancı kültürlere olan merakıyla beslenen Batı kapitalizmi, yeni endüstri ve sanat ürünlerini 

kendi pazarına, kendi ürünlerini de diğer ülkelerin pazarlarına sokma kaygısıyla beslenmiştir.  19.yy’da 

Japonya’dan ithal edilen çeşitli malları ambalajlamak için kullanılan paket kâğıdı üzerinde yer alan Japon 

resimleri sanat tacirleri tarafından büyük ilgiyle karşılanmış, Japonya’dan getirilen baskı ve resimler Batı’da 

satılmaya başlanarak yeni bir bakışın oluşmasına neden olmuştur. Öncelikle 1862 yılında Londra’da 

düzenlenen 2. Uluslararası Sergi’de Japon kültürüne dair bir bölümün açılması, daha sonra 1867 yılında Paris 

Dünya Fuarı’nda açılan Japon sanatı sergisiyle Avrupa’da Japon kültürüne ait ilgi hızlanmıştır. Fransız yazar 

ve koleksiyoncu Philippe Burty “Japon sanatından alınan artistik, tarihi ve etnografik şeylerle oluşan yeni bir 

çalışma alanını belirlemek için”, 1872 yılında Japonizm kavramını kullanmaya başlamıştır. Giderek 

yoğunlaşan Batı-Doğu etkileşimi, günlük hayatı diğer kültürlerle iletişime soktuğu gibi aynı zamanda 20. 

yüzyılın başlarında modern sanatın yabancı kültürlerden etkilenmesine neden olmuş; sanatçıların 

kompozisyon, biçim, renk, konu algılarını etkilemiştir. Örneğin, modern sanat döneminin önemli 

isimlerinden Edouard Manet, Mary Cassatt, Henri de Toulouse-Lautrec gibi sanatçılar doğu sanatının 

kompozisyon öğelerini kendi yapıtlarında kullanırken; Vincent van Gogh, Edgar Degas, Claude Monet gibi 

sanatçılar bazı eserlerinin konusunu doğu sanatının temsilcilerinden esinlenerek oluşturmuşlardır. Bu 

çalışmada, oldukça köklü bir geçmişe dayanan Japon resim sanatı ile modern sanat dönemi sanatçılarının 

yapıtları arasındaki etkileşim incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Japon sanatı, Modern sanat, Japonizm. 

THE INFLUENCE OF JAPANESE PAINTING ART ON MODERN ART 

Abstract 

The Western capitalism, which lives on the curiosity of the Western world towards foreign cultures, has been 

fed with the concern to bringing new products of industry and art to its own market and its own products to 

the markets of other countries.  The Japanese paintings that were used on the package paper used for 

packaging various goods imported from Japan in the 19th century attracted the great interest of art merchants, 

the prints and paintings brought from Japan were started to be sold in the West and this led to emergence of 

a new perspective. The interest of Europe in Japanese culture has accelerated firstly with the opening of a 

section on Japanese culture at the 2nd International Exhibition held in London in 1862 and then the Japanese 

art exhibition opened at the Paris World's Fair in 1867. French author and collector Philippe Burty started 

using the concept of Japonisme in 1872 to "designate a new field of study—artistic, historic, and ethnographic 

borrowing from the arts of Japan". The ever-increasing West-East interaction has connected daily life with 

other cultures and also caused modern art to be influenced by foreign cultures in the early 20th century and 

influenced the perception of the artists on composition, form, color and subject. For example, important artists 

of the modern art period, such as Edouard Manet, Mary Cassatt and Henri de Toulouse-Lautrec, used the 

composition elements of Eastern art in their own works, while artists such as Vincent van Gogh, Edgar Degas 

and Claude Monet created the subject of some of their works with inspiration from the artists of Eastern art. 

In this study, the interaction between the Japanese painting art, which has a deep-rooted past, and the works 

of modern art artists will be examined.  

Keywords: Japanese art, Modern art, Japonisme. 
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1.GİRİŞ 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan değişimler, dünya tarihinde sosyal, ekonomi ve 

sanat alanında yeniliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. Fransız Devrimi ile başlayan özgürlük ve 

bireysellik düşüncesi, Sanayi Devrimi ile teknolojinin ilerleyip yeni icatların bulunması, insanların 

öz benliklerine ve bilinçaltlarına yönelmesi, sanatçıların da klasik geleneklerden sıyrılarak yeni 

arayışların içine girmesine neden olmuştur. Aynı zamanda kendi geleneklerinden uzaklaşan 

batılılar, farklı kültürlere ve geleneklere de açık hale gelmişlerdir.  

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ise Batı Sanatı kendi içine kapalı tavrından uzaklaşarak, 

kıtalararası uygarlıkların sanat yönelimlerine ilgi duymuştur. Batı toplumundaki bu eğilim, 

benimsenmiş olan sanat üslup ve kavramlarından uzaklaşılmasına sebep olmuştur. Böylece ilkel 

kabile sanatı, İran ve Hint resmi, Japon ahşap baskı resimleri gibi farklı medeniyetlerdeki teknik, 

konu ve malzemeler Batı sanat alanının içine girmeye başlamıştır.  

Modern dönemin batı dünyası sanat alanında yaşanılan değişimlere bakıldığında, bir esere mimetik 

işlevler dışında duyumsal etkiler yüklemek, günlük hayatın verilerini eserde betimlemek ya da 

nesnenin bire bir kendisini kullanmak uygulanan yeniliklerdendir. Ayrıca, hareket, ritim gibi 

öğeleri fotoğraf makinesinin sunduğunun ötesinde; kompozisyon düzenlemesi, renk ya da 

yüzeylerin fiziksel biçimleriyle vermeye çalışmak da döneme ait resim dilinde yeni yaklaşımlardan 

olmuştur. Klasik resimlerdeki modellerin pozlarının aksine beklenmedik ya da sıradan, tesadüfî 

pozlar kullanmak, perspektif kurallarına aykırı tavırlar veya tanımlanabilir nesne betimlemelerinin 

dışına çıkmak da, modern dönemin sanat anlayışını belirleyen özelliklerdendir.  Modernizmin sanat 

alanında getirdiği bu kırılma her ne kadar doğrudan farklı kültürel verilere dayandırılmasa da, 

etkileşimin çok yüksek seviyede olduğu bilinmektedir.  

Uzak ülkelerin kültür ve sanatının Batı üzerindeki etkisinin en tipik örneği Japon resimlerinde 

görülmektedir. Japonya, 1639'dan 1858'e kadar "Sakoku" (tenha ülke) olarak bilinen bir politikayı 

benimsemiş, Portekiz, İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa'nın büyük deniz ulusları 

Japonya'nın bu politikasını ihlal edememiştir. 1853'te Amerikalı Amiral Perry, Japonya'nın dışa 

kapalılığını kırmaya çalışmış, Avrupa ve Amerika ülkeleriyle ticari ve siyasal anlaşmalar yapılması 

için çaba göstermiştir.  

1858 yılında Japonya'nın uluslararası ticarete açılması, Batı ülkeleri için Japonlaşma fenomeninin 

başlamasına neden olmuştur. Japonya’dan ithal edilen çeşitli malları ambalajlamak için kullanılan 

paket kâğıdı üzerinde kullanılan ukiyo-e1 baskı resimleri, ticaret aracılığıyla batı ülkelerine girmiş 

ve çay satan dükkânlarda düşük fiyatlarla satılmıştır. Ayrıca 1862’de Londra’da düzenlenen 2. 

Uluslararası Sergi ve 1867 Paris Dünya Fuarı'nda Japon kültürüne ait açılan bölümlerde, Batılılar 

ilk kez Japon sanat ve zanaatıyla karşılaşmışlardır (Ives, 2004). Ukiyo-e resimlerinin yanı sıra, 

öncelikle kargo gemileri daha sonra da sanat tacirleri tarafından getirilen yelpaze, kimono, porselen 

gibi Japon geleneksel nesneleri, Batı dünyasında "Japonisme" adıyla yeni bir akımın başlamasına 

neden olmuştur. 1872 yılında Fransız yazar ve koleksiyoncu Philippe Burty "Japonisme" kelimesini 

"Japon sanatından alınan artistik, tarihi ve etnografik şeylerle oluşan yeni bir çalışma alanını 

belirlemek için” kullanmaya başlamıştır (Lambourne, 2005:6). Japon sanat eserleri, özellikle 

 
1 Ukiyo-e 17. yüzyılda Edo döneminde ortaya çıkan ve çok popüler olan bir halk sanatıydı. Kimilerine göre; "Yüzen 

Dünyanın Resimleri" idi. Bir başka kesim de bu alanın çalışanlarına "Kentli Ressamlar" diyordu. Ayrıca, renkli ağaç 

baskı ustaları tarafından yapılan ve gündelik yaşam tasvirlerine yer veren bu resimler; kentli soylu sınıfın sanatı olarak ta 

bilinmekteydi. Gerçekte ise "Japon Tarzı Halk Sanatı" dediğimiz Ukiyo-e'nin esas hareketliliği orta sınıfın arka 

sokaklarında yetişen sanatçılardan geliyordu. Bu dönemin yaşamını olduğu gibi yansıtan Ukiyo-e'nin başlıca konuları: 

Güzel kadınlar (bijin tachi), geyşalar, Kabuki Tiyatrosu, sumo güreşleri, piknikler, festivaller, erotik resimler (shunga), 

Fuji Dağı, güzel doğa manzaraları (meisho), mitolojk sahneler, kuş ve çiçek resimleridir (Kıran, 2008:149). 
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seramik endüstrisini, mobilya yapımını ve tekstil tasarımını etkileyen birçok disiplinde yeni 

tasarımlar için güçlü katalizörler haline gelmiştir (Lambourne, 2005:6). 

2. JAPONİZM VE MODERN SANAT ETKİLEŞİMİ  

19. yüzyılda Avrupa'nın Japonya ile ticaretiyle başlayan etkileşim, akademik kurallara aykırı 

tekniğin yenilikçi ressamlar tarafından ilgiyle karşılanmasına neden olmuş, Uzakdoğu'ya özgü 

nesneler, sanatçıların atölyelerini süslemiş ve çalışmalarına konu olmuştur. (Antmen, 2016:24). 

"Ukiyo-e baskılarının abartılı rakursisi, kompozisyonlarındaki asimetri, düz renkli bölgeleri ve 

figürlerinin kırpılışı gibi bazı eşsiz özellikleri izlenimci tarzda eserler veren genç sanatçılar 

tarafından uygulanmaya başlanmıştır" (Farthing, 2014:291). Ayrıca Japon sanatçılarının yazı 

sanatından resme aktardıkları fırça vuruş özellikleri, fırça izlenimciliğinin doğmasına neden olmuş, 

fırça darbelerinin kişisel damga olarak kullanılması Batıda özellikle empresyonistler tarafından 

benimsenmiştir. (Turani, 2010:315). Bu bölümde, modern dönem üzerindeki Japonizm etkisi 

özellikle kompozisyon kurgusu, konu ve teknik yaklaşım anlamında irdelenmiştir. 

Japon geleneksel sanat anlayışıyla üretilen resimler kompozisyon düzenlemesi açısından ele 

alındığında, en belirgin özelliklerden birisi ön plan ile arka planı ayıran yapılardır. Bu ayrımı ukiyo-

e sanatçıları resim yüzeyinde diagonal hareketler uygulayarak ya da yüzeye yarı saydam planlar 

yerleştirerek gerçekleştirmişlerdir. Katsushika Hokusai’nin 1800-02 yıllarında yapmış olduğu 

"Yağmurda Karasaki Çamları" isimli çalışması resim yüzeyindeki diagonal hareketin en belirgin 

örneklerinden birisidir (Görsel 1). Yağan yağmuru tasvir eden çizgiler, hem ön plan ile arka planı 

ayırarak manzarada derinlik duygusu yaratır hem de ritmik hareketlerle yağmurun şiddetini 

seyirciye hissettirerek dinamik bir etkiyle izleyiciyi o ana götürür ve seyirciyle duyumsal bir 

iletişim kurar. Yüzey üzerindeki çizgilerle gerçekleşen bu yarı saydam görüntünün, Japon kültürüne 

ait mimari bir öğeden esinlendiği düşünülebilir. Kapı ya da bir odayı bölmek amacıyla kullanılan 

"Shoji" adı verilen yapılar, ahşap, kâğıt ve kumaş gibi malzemelerden oluşur ve yarı saydam 

özelliğiyle gün ışığını diğer tarafa geçirir. Kullanılacak alanın boyutlarını değiştirebilecek olan bu 

portatif yapıların, aynı zamanda derinlik ile de ilişki kurduğu söylenebilir. Günlük hayatın tasvir 

edildiği eserler içinde kendisine yer bulan shojiler, resim yüzeyinde Hokusai'nin çalışmasındakine 

benzer bir etki yaratır. Toyohara Chikanobu’nun 1897 tarihli "Shin bijin" (Gerçek Güzeller) adlı 

kitabındaki "Güzel no:35" isimli renkli ahşap baskısı, eser içerisinde shojinin kullanımına 

verilebilecek örneklerden birisidir (Görsel 2). Yarı saydam panel, panelin arkasındaki kadın ve 

kadının arkasındaki boş alanla birlikte resim yüzeyinin üçe bölündüğü görülmektedir. Her ne kadar 

derinlik yokmuş gibi görünse de bu üç bölüm yüzeyde ön-arka plan ilişkisi kurulmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca panelin yarı saydam özelliği, arkasında duran kadının gölgesini de gösterdiği 

için, resmin üç boyutlu algılanmasını sağlayarak, panele ve kadına hacim kazandırır. 

                 
Görsel 1. Katsushika Hokusai, "Yağmurda Karasaki Çamları", 1800-1802 
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Görsel 2. Toyohara Chikanobu, "Güzel no:35", 1897 

Ahşap baskılardaki benzer bir uygulama Edouard Manet'nin 1873’e tarihlenen "Saint Lazare Garı" 

isimli eserinde görülmektedir (Görsel 3). Eserin ön planında iki figür, orta planda demir bir 

parmaklık, arka planda ise trenden çıkan buhar ve peyzaj görüntüleri yer almaktadır. Ön plandaki 

kadının seyirciyle kurduğu göz teması ve arka plandaki trenin çıkardığı buhar yığını anlık bir zaman 

dilimini tasvir eder. 19. yüzyılda çeşitli bölgelerden insanları kente taşıyan trenlerin sınıflar arası 

iletişimi sağlayan modern yapılar olarak kabul gördüğü düşünülürse, Manet tarafından dönemin 

modernist anlayışını vurgulamak için tren istasyonunun özellikle seçildiği söylenebilir. Ayrıca 

figürler üzerindeki kıyafetler, şapka vb. aksesuarlarla da sosyal hayata dair veriler sunulmaktadır. 

Rengin kullanımı ve ışığın yüzey üzerindeki hareketi sanatçının kişisel bakışıyla izleyiciye görsel 

bir deneyim sunar. Ön planda figür kullanılmasına rağmen resmin merkezinde insan değil, dönemin 

şehir hayatı, yenilenen yapılar, hayata giren makineler gibi konular yer almaktadır.   
 

Manet'nin bu eserindeki kompozisyon düzeni, perspektif etkilerini de değiştirmiştir. Geniş 

yüzeylere sürdüğü boyalar ve figürlerin bacaklarından itibaren resmin sınırları tarafından kesilmesi, 

lekesel bir etki yaratmış ve perspektif algısını aza indirgemiştir. Ancak resim yüzeyinde özellikle 

demir parmaklıklarla yarattığı ayrım, ön arka ilişkisinin kurulmasına neden olmuştur. Yarattığı bu 

teknik derinlik duygusu ile ukiyo-e resimleri arasında bir ilişki kurduğu düşünülebilir.  

 
Görsel 3. Edouard Manet, "Saint Lazare Garı", 1873 

Manet'nin "Saint Lazare Garı" eserindeki figürlerin bir kısmının kesildiği kompozisyon yaklaşımı, 

Japon geleneksel ahşap baskı resimlerinde çoğunlukla kullanılan düzenlemelerden birisidir. Ukiyo-

e resimlerinde yer alan kompozisyonun -figürlerin ya da manzara görüntülerinin- alışılagelmiş 

tasvir şeklinin aksine gösterilmesi, Japon resminin Batılı sanatçıları etkileyen özelliklerinden biri 

olmasıyla birlikte, Japon sanatında hadisenin rastlantısallığını ifade etmek için kullanılmış ve 

bireysel bakış açılarını sergilemelerine ön ayak olmuştur. Utagawa Hiroshige’nin 1856 yılında 

yapmış olduğu "Kinryusan’ın Azuma Köprüsü’nden Görünümü" isimli çalışması rastlantısal 

kompozisyon yaklaşımına verilebilecek örneklerden birisidir (Görsel 4). Resimde ne sandalın ne 

de figürün tamamı görülmektedir. Onun yerine manzaradan ve nehirde seyahat halinde olan bir 

figürden izlenim sunulmaktadır. Benzer bir şekilde Mary Cassatt'ın 1893 tarihli "Tekne Partisi" 
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çalışmasında da kompozisyonun sınırlarının beklenenin aksine kesildiği görülmektedir (Görsel 5). 

Sırtını dönmüş erkek figürün, anne-çocuk figürünün ve deniz yüzeyinin geniş boya lekeleriyle 

sunulması, perspektife dair yanılsamalara neden olsa da, yelken ve küreklerin resim sınırlarını aşan 

hayali imgesi, izleyiciye üç boyuta dair bir imgelem sunmaktadır.  Ayrıca Cassat bu çalışmasında 

ufuk çizgisini resim yüzeyinin üst kısmına çekerek Japon resimlerindeki yaklaşımla ilişki 

kurmuştur.   

          
Görsel 4. Utagawa Hiroshige, "Kinryusan’ın Azuma Köprüsü’nden Görünümü", 1856 

 

 
Görsel 5. Mary Cassatt, "Tekne Partisi", 1893 

 

Kompozisyona dair bu yaklaşım, Henri de Toulouse-Lautrec'in 1893 tarihli "Jane Avril-Jardin de 

Paris” çalışmasında da görülmektedir (Görsel 6). Ön planda yer alan bas çalan adamın yanından 

resmin kenarları koyu bir çizgiyle kesilmiştir. Bu tavır her ne kadar basçıyı resme egemen konumda 

kılsa da dikkatleri çerçeve içinde yer alan dansçı kadına yönlendirir. Benzer bir düzenleme Utagawa 

Hiroshige’nin 1958 tarihli "Oi Nehri Boyunca Benten Ford" çalışmasında da uygulanmıştır (Görsel 

7). Resmin ön planında yer alan adamın iki kolu ve tek bacağı görülürken, arka planda nehre dair 

bir izlenim yer almaktadır. Asimetrik kompozisyon uygulaması, izleyiciyi ön planda yer alan 

adamın kimliğinden uzaklaştırır ve tesadüfî bir görünüm sunar.  

              
Görsel 6. Henri de Toulouse-Lautrec, "Jane Avril-Jardin de Paris”, 1893 
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Görsel 7. Utagawa Hiroshige, "Oi Nehri Boyunca Benten Ford", 1858 

 

Japon sanatından etkilenen Batılı sanatçılar, sadece kompozisyonun düzenlenmesinde değil aynı 

zamanda tuvalin fiziksel özelliklerinde de Uzakdoğu sanatından etkilenir. Edgar Degas'nın 1885 

yılında yaptığı "Louvre'da Mary Cassatt: Resimler Galerisi" isimli resmi, uzun ve dar bir 

kompozisyon elde etmek için bilinçli bir şekilde azaltılıp dengelenmiş bir çalışmadır (Görsel 8). 

Degas'nın, Japon evlerinde sütunlara asılan hashira-e 2  baskılarının biçimsel özelliklerinden 

esinlendiği söylenebilir (Görsel 9). Bu sıra dışı boyut, Degas'nın çalışmasında dikey bir dinamizm 

sağladığı gibi aynı zamanda sanatçıya tasarım aşamasında daha deneysel ve yenilikçi bir alan 

yaratmıştır.   

           
Görsel 8. Edgar Degas, "Louvre ‘da Mary Cassatt: Resimler Galerisi", 1885 

 
Görsel 9. Hashira-e örnekleri, 1700-1800 

 
2  18. yüzyılın ikinci yarısı ukiyo-e'de yeniliğin altın çağıydı. Bu dönemde, tahta oymabaskı sanatçıları çeşitli yeni 

teknikler ve boyutlar denediler. Bu biçimlerin en benzersiz olanı uzun, dar hashira-e veya sütun baskısıdır. Bu yeni boyut, 

zarafet ve duygu ile dolu, negatif alan ve dikey dinamizm kullanan kompozisyonlara büyük etki yarattı. Bu daha sıra dışı 

boyutlar baskı sürecine karşı kendi zorluklarını sunarken, sanatçının tasarımının kompozisyon alanı ile deneysel, yaratıcı 

ve yenilikçi olmasına da izin verdiler. Hashira-e genellikle geleneksel Japon evlerindeki sütunlara yapıştırılmıştır ve bu 

nedenle duman ve toza maruz kalmıştır. Ve bozulmadan bugüne gelenler son derece değerli sanat eserleri olarak kabul 

görülmüştür.  Erişim: 15.01.2020. shorturl.at/lOY07                       
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Japonizm etkisi ile üreten sanatçılar, hem Japonya'dan gelen sanat eserlerinden etkilenmiş ve yeni 

şeyler denemiş hem de geleneksel nesneler ve baskılarla kendi evlerini ve atölyelerini dekore 

etmişlerdir. Sahip oldukları bu ürünler bazı çalışmalarında görünür olmuştur. Claude Monet'nin 

1876 tarihli "Japan’s (Japon Kostümündeki Camille Monet)" eseri ve Vincent van Gogh'un 1887-

88 tarihli "Père Tanguy’un Portresi" eseri verilebilecek örneklerdendir (Görsel 10-11). Monet'nin 

çalışmasında karısı Camille, kimono ile sarılmıştır ve arka planda asılı birçok Japon yelpazesi 

vardır. Ancak Camille, sarı renkli bir peruk takarak ve elinde batılı bir yelpazeyle poz vererek aynı 

zamanda Batı kimliğini vurgular. Van Gogh ise portresini yaptığı Pere Tanguy'un arka planına 

kendi koleksiyonunda yer alan Japon baskıları yerleştirir.  

             
Görsel 10. Claude Monet, "Japan’s (Japon Kostümündeki Camille Monet)", 1876 

 
Görsel 11. Vincent van Gogh, "Père Tanguy’un Portresi", 1887-88 

 

Japonya'dan Avrupa'ya gelen mangalar da Batılı sanatçılar için esin kaynağı oluşturmuştur. Klasik 

sanatta yer alan pür formlara sahip ilahi kadın modellemelerinden sonra, mangalarda yer alan 

resimler basmakalıp pozlardan uzak figürlere sahiptir. Geleneksel algıdan farklı olarak banyo, 

hamam gibi yerlerde resmedilen bu hareketli figürler, sanatçılar için alternatif yönelimler 

sağlamıştır (Görsel 12-13-14). 

   
Görsel 12. Katsushika Hokusai, "Hamamdaki Kadınlar" (Manga vol. I’den), 1820  
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Görsel 13. Edgar Degas, "Küvet", 1886 

 

 
Görsel 14. Mary Cassatt, “Yıkanan Genç Kadın”, 1890-91  

 

Avrupa'da Japonizm etkisiyle birlikte kompozisyon düzenlemesi, renk kullanımı ve konu olarak 

Uzakdoğu esintileri ile yenilikçi çalışmaların uygulanmasının dışında, Japon resimlerinin bire bir 

ya da çok benzer kopyaları da yapılmıştır. Mary Cassatt'ın 1890-91 tarihli "Mektup" isimli 

çalışması, Kitagawa Utamaro'ya övgü amaçlı yapılmış bir aquatinttir3 (Görsel 15-16). Utamaro'nun 

1794-95 tarihli "Courtesan Hinazuru Keizetsuru'da" çalışmasından referans alarak üretim yapan 

Cassatt, konu benzerliğinin yanında, kendi resminde masa temsilinde olduğu gibi perspektif 

bozulmaları da yaparak dönemin gerçeklik sorgulamalarına dair verilerini de sunmuştur. Benzer bir 

şekilde Vincent van Gogh'un "Yağmurdaki Köprü (Hiroshige'den sonra)" çalışmasının da Utagawa 

Hiroshige'nin "Shin-Ohashi Köprüsünde Ani Yağış" eserinin koyu ve kalın boya tabakaları 

kullanılarak yapılan bire bir kopyası olduğu görülmektedir (Görsel 17-18).  
 

                        
Görsel 15. Mary Cassatt, "Mektup", 1890-91 

 
3 Aquatint: Bir Kazıresim tekniği. Bakır basım levhasının asitle aşındırılması yöntemiyle yapılır. Asit bu yöntemle 

yalnız çizgileri değil, ton bölgelerini de etkiler. Dolayısıyla oluşan resim tonlarının yumuşaklığı nedeniyle sulu boyaya 

benzer. Erişim: 16.01.2020. shorturl.at/cevRX 
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Görsel 16. Kitagawa Utamaro, "Courtesan Hinazuru Keizetsuru'da",1794-95 

 

                    
Görsel 17. Utagawa Hiroshige, "Shin-Ohashi Köprüsünde Ani Yağış", 1857 

 

 

Görsel 18. Vincent van Gogh, "Yağmurdaki Köprü (Hiroshige'den sonra)", 1887 

Modern dönemin, özellikle empresyonist sanatçıların benimsediği yaklaşımlardan birisi olan, 

günün farklı saatlerinde hava şartlarına göre yakalanan izlenimlerin aktarıldığı resimlere 

örneklerden birisi de Claude Monet ve Hokusai'nin çalışmalarıdır. Hokusai'nin 1830-32 yıllarında 

tarihlenen "36 Fuji Dağı Manzarası" serisi, volkanın değişik hava durumları ve günün farklı 

zamanlarında yapılan çalışmalardır (Görsel 19). 1890 yılında Paris'de açılan sergide Hokusai'nin 

bütün Fuji serisini gören Claude Monet de 1891-92 yılları arasında 23 adet samanyığını resmi 

yapmıştır. Bu resimler de tıpkı Hokusai'nin çalışmasında olduğu gibi, günün farklı zamanları ve 

farklı hava şartlarında dış dünyanın değişken temsiline yönelmiştir (Görsel 20). 

 



 

180 

         
Görsel 19. Hokusai, "Güney Rüzgârı, Açık Gökyüzü (36 Fuji Dağı Manzarası Serisinden No. 33", 1830-32 

 

 
Görsel 20. Claude Monet, "Samanyığını, Günbatımı", 1891 

 

3. SONUÇ 

Batı dünyasında süregelen klasik anlayıştaki sanat algısı 18. 19. ve 20. yüzyılda yaşanan sosyal, 

ekonomik ve bilimsel gelişmelerin ışığında değişime uğramıştır. Yeni dünyaların keşfi ve ticaret 

aracılığıyla edinilen bilgiler, özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki sosyal hayatı 

değiştirmiş, batıya gelen yabancı kültürlere ait nesneler günlük hayatın bir parçası olmaya 

başlamıştır. Bu değişim, kapitalist bakış açısıyla yeni pazarların varlığına olanak sağladığı gibi, 

aynı zamanda kültürler arası iletişimin de adımlarının atılmasına imkân sağlamıştır. Bu bağlamda 

kendi kültürel birikimlerinden beslenen sanatçılar için de yeni kaynaklar ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. 

Ortaya çıkan yeni kaynaklar aynı zamanda yeni deneyimleri de beraberinde getirmiştir. Bu 

deneyimlerin en belirginlerinden birisi Japon baskı resimlerinin ve kültürel nesnelerin batıya 

gelmesiyle birlikte yaşanan ve Japonizm olarak adlandırılan etkileşimdir. Çalışmada yer alan 

örneklere bakıldığında; Edouard Manet, Mary Cassatt, Henri de Toulouse-Lautrec gibi sanatçıların 

bir yandan dönemin sanat algısına ve sosyal hayatına eserlerinde yer verirken, bir yandan da resim 

yüzeyinde derinlik, ön arka plan ilişkisi, resmin sınırlarının belirlenmesi ya da yok sayılması gibi 

kavramları aktardıkları görülmektedir. Claude Monet ve Vincent van Gogh'un çalışmalarında Japon 

kültürüne dair nesneler ön plana çıkarken, Edgar Degas'nın hem tuvalin fiziksel boyutlarına dair 

denemelerde bulunduğunu hem de akademik pozların dışına çıktığı model tasvirlerini resmettiği 

gözlemlenmektedir. Bu etkileşimin Degas için aynı zamanda ileride sıklıkla uygulayacağı kuliste 

hazırlanan balerinler, banyoda yıkanan kadınlar gibi eserlerine zemin hazırladığı düşünülebilir. 

Aynı zamanda Batılı sanatçıların beğendikleri Japon sanatçılara övgü amacı ile ukiyo-e'lerin 

kopyalarını yaptıkları ve yaratım sürecini taklit ettiği çalışmalar da bulunmaktadır.  
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Bu bilgiler ışığında modern sanat alanında yaşanan değişimin kaynağı her ne kadar Japon sanatına 

dayandırılamayacak olsa da çalışmada sunulan örneklerden yola çıkarak söylenebilir ki, kültürler 

arası iletişimin gücü yadsınamayacak kadar fazladır. Dolayısıyla Japon resimlerinin konularından 

ve kompozisyon biçimlerinden batının fazlasıyla etkilendiğini, bu kültürel resimlerin yeni 

denemeler yapmak için referans olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.  
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YEDİNCİ KITA’DA DİSTOPYA ETKİLERİ 

Caner Kemahlıoğlu* 

Özet 

 

Distopya köken olarak Yunancadan gelmektedir. Eski Yunanca “dis” ve “topya” heceleri kötü ve yer olarak 

tanımlanmıştır. Anti-ütopya diye adlandırabileceğimiz distopyanın temel içerikleri sefalet, fakirlik, yıkım, 

savaş, zulüm gibi metaforlardan oluşan kurgusal yaratımlardır. İlk kez John Stuart Mill tarafından kullanılan 

kavramda “kitsch” anlamı anlatılmıştır. Bu araştırma kapsamında birkaç distopik konuya distopya kavramı 

adı altında indirgeyen yedinci kıta sanatçılarına ve Nicolas Bourriaud’a toplumun sosyal, politik ve ekonomik 

değerlerine değinildiği anlatılmıştır. 16. İstanbul Bienali’nin temasını yedinci kıta olarak belirleyen Nicolas 

Bourriaud içinde bulunduğumuz doğayı “Toplumlarımızın aynadaki sureti olan yedinci kıta, yaşamak 

istemediğimiz, reddedip attığımız şeylerden oluşmuş bir ülke” diye tanımlamıştır. Bienal’in çerçevesinde 

dünya savaşlarının tetiklediği bir tür, bir motif olarak ortaya çıkan distopya, günümüzde yaşanan sosyal-

politik olaylarla, psikolojik ve ekolojik bozulmalarla, dünya antropolojisi ve arkeolojisine yani hem sanatsal 

hem de disiplinler arası eylemlerle kendini göstermektedir. Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan 

insanların, etkilerini, ekolojik sistemlerini, dönemlerde bıraktığı izleri ve insan dışı olan canlılarla 

etkileşimlerini sanatı ve sanatçıyı araştıran ekolojik sistemi Yedinci Kıta antropolojisi olar ele alıyor. 

Teknolojinin yer aldığı bu çağda ise sanat, insan ile insan dışı olan canlılarla sınırların geçtiği yaşanmışlıkların 

aydınlatılmasına ışık tutup araştırmaya teşvik ediyor. Toplumsal paradigma değişikliği, sanat ortamındaki 

üretimlere de yansımıştır. İnsanların yaşadığı olumsuz durumları ifade eden eserler yaşanılan korkuları 

anlatırken aynı zamanda barındırdıkları enerji ile tüm olumsuzluklara karşı mücadele etmenin de bir 

göstergesi oluyordu. Bazı sanatçıların eserlerinde figürlerin deformasyona uğrayıp bozulması, bazılarının 

metafor betimlemeler yapmaları bunlara distopik eğilimler diyebiliriz. Bu bağlamda yirmi birinci yüzyılda 

distopya kavramının sanatta izlerini yoğun bir biçimde gösterişini ve sanatçıların metalojik, paranormal, 

kozmik, maddesel konularında çalışmalarında yer vermesi 16.İstanbul Bienali özelinde yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yedinci Kıta, Distopya, XVI. İstanbul Bienali,  Ekoloji, Metafor. 

 

EFFECTSN OF DYSTOPIA IN THE SEVENTH CONTINEN 

Abstract 

 

Dystopia originates from Greek. The ancient Greek “dis” and “topia” syllables refer to bad and place, 

respectively. The basic contents of dystopia, which we can call anti-utopia; They are fictional creations 

consisting of metaphors such as misery, poverty, destruction, war and oppression. The concept used for the 

first time by John Stuart Mill is described as “kitsch”. Within the scope of this research, the seventh continent 

artists and Nicolas Bourriaud who reduced a few dystopic issues under the name of dystopia were told that 

social, political and economic values of society were mentioned. Nicolas Bourriaud, who identified the theme 

of the 16th Istanbul Biennial as ''the seventh continent'', described the nature we are in the seventh continent, 

the mirror image of our societies, a country made up of things we do not want to live, reject and throw away 

”. In the framework of the Biennial, dystopia, which emerged as a genre, a motif triggered by world wars, 

manifests itself in today's social-political events, psychological and ecological distortions, and anthropology 

and archeology of the world through both artistic and interdisciplinary actions. It deals with the effects of 

people living in past and present communities, their ecological systems, their traces left in periods and their 

interactions with non-human beings, and the ecological system that explores art and artist as the anthropology 

of the Seventh Continent. In this age of technology, art sheds light on the illumination of the experiences that 

cross borders with human beings and non-human beings and encourages them to research. The social 

paradigm shift is also reflected in the productions in the art scene. The artifacts expressing the negative 

situations experienced by people, while telling the fears experienced were also a way to fight against all the 

negativity with the energy they contain. The deformation and distortion of figures in some of the works of 

some artists, some of them make metaphor descriptions can call them dystopic tendencies. In this context, 

the dense concept of dystopia in the twenty-first century will be interpreted in the 16th Istanbul Biennial. 

 

Keywords: Seventh Continent, Dystopia, İstanbul Biennial, Ecology, Metaphor. 
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1. GİRİŞ 

16. İstanbul Bienali Nicolas Bourriaud’un küratörlüğünde gözlemleri ve araştırmalarının 

metotlarıyla alt yapısını oluşturmuştur. Fuarın ana mekânı tersane olarak belirlenip kurulumun ve 

düzenlemelerin son aşamaları her ne kadar bitse de bölgede asbestin (Asbest (amyant), beyaz toprak 

olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri 

açısından esnek, lifli yapıda bir mineral) olduğu kanıtına araştırmalar sonucu varılıp yer değişikliği 

yapılmıştır. Bu durum aynı zamanda serginin DNA’sının bir parçasına dönüşecekti: İlk defa 

çevresel faktörlerden dolayı bir bienal mekân değiştirdi. Yedinci Kıta, bilimin ve siyasi eylemin 

sınırları içinde bulunan bir alandan kaynaklanıyor (Yapıkredi Yayınları, 2019: 13). Bu imgenin 

detayını inceleyecek olursak; sanayi atıklarından, plastik ve kimyasal atıklara, izmaritlere, gazete 

ve kağıtlara, hatta kulak temizleme çubuklarına kadar okyanuslarda yüzen diğer atıklar 

insanoğlunun oluşturduğu ekolojik bozulmalar arasında deformasyona uğramış canlıları 

içermektedir. Devasa bir hologram, biçimleriyle veya iddialarıyla birbirinden farklı çeşitli sanat 

pratiklerini bünyesinde bir araya getiren alternatif bir dünya haritası. Onlar antropolojiyi insan 

harici varlıkların dünyasını da kapsayacak şekilde genişletiyor, melez varlıkları inceliyor, hayal 

ürünü uygarlıklarda arkeolojik kazı yöntemlerini uyguluyor ya da yeni araştırma konuları icat 

ediyorlar. Yedinci Kıta arkeolojisi, ancak yok olmuş dünyalar için geçerlidir. Bu yok olmuş 

atmosfer sanatçılara distopik çağrışımlar yaratmaktadır. Post-antroposen (Antroposen, 

insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne olan süreç 

ve devam edecek bu duruma İnsan Çağı da denen döneme verilen isim) dönemini kapsayan Yedinci 

Kıta bazı sanatçıların eserlerinde distopya, heterotopya, savaş, yıkım, zulüm, parazit, metalar, 

insan-sonu gibi kavramlarıyla distopya temasına girmesi ve Küratör Nicolas Bourriaud’un bu 

konulara değinip yok oluşa bir gönderme yapması, ayrıca burada çevre atıklarından ve bu atıkların 

içinde yaşamaya çalışan canlıların imgelenmesinden bahsetmiştir. Bourriaud bize Antroposen 

zamanda doğa ve kültür ikileminin aslında hem insanlığın sömürüsüne hem de Batı düşünce tarzı 

Avrupa Hümanizm’ine içkin yani klasik literatürlerin getirdiği bir yaklaşım olan insan-sonrası 

kavramı örnek gösterilebilir. Sanat, gösterilen ve gösterilmeyen arasında sonsuza dek sürecek bir 

müzakerenin orta yerinde, sürekli değişken bir yapıda var olmaktadır. Toplumsal koşulların 

yarattığı bio-politika ve hükmedilen insan bedeninin oluşturduğu ideolojik duvarlar da en az onun 

kadar değişken ve kararsız bir yapıdadır (Yapıkredi Yayınları, 2019: 7). Bu araştırma da Yedinci 

Kıta sanatçılarından birkaçının bienal araştırmaları, yazıları ve eserlerinin temaları yer almaktadır. 

2.DİSTOPYA 

Distopya yalnızca gelecek ile ilgili pesimizm (Kötümserlik kavramı iyimserlik kavramının tam 

karşıtı olarak, dünya görüşü ve yaklaşımında düzeltilemeyecek kötü bir dünya portresi) değildir. 

Yaşamakta olduğumuz dünyayı yalnızca negatif yönleriyle ele alan, bu inanışın üzerine kurulu olan 

eserlerde distopik sayılır. Bir ütopyanın örnekleri olan Thomas More’un Ütopya’sı, Huxley’in Yeni 

Dünya’sı, George Orwell’in 1984’ü ve Michael D. Gordin, Helen Tilley, Gyan Prakash’ın 

Ütopya/Distopya’sı otoriter, totoriter, korku, karamsarlık ve bizlere distopyayı çağrıştıran 

kitaplardır. Çünkü distopya insanlığın gelecekte görmek istemediği ve korktuğu şeylerin başına 

gelmesini anlatan ütopyanın zıttı bir terimdir. İncelediğim başka bir kayağa göre; “Distopya, adına 

karşın, ütopyanın doğrudan zıddı değildir. Ütopyanın gerçek zıddı ya bütünüyle plamsız ya da 

özelikle korkunç ve berbat olmak üzere planlanmış bir toplum olmalı. Tipik kullanımıyla distopya 

bu ikisi de değildir; daha ziyade, yanlış yönde gitmiş bir ütopya veya toplumun belirli bir kısmı için 

iş gören bir ütopyadır. Distopyalar nispeten yeni yazınsal veya sinemasal icatlar olsalar da bir 

anlamda, tarihçilerin, araştırmalarında karşılarına çıkan gerçek toplumlara benzerler: planlanmış 
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ama o kadar da iyi veya adil planlanmamış.” “Distopya, günümüz toplumunda yaygın olmasından 

ötürü-yaşanan deneyimin izini taşır. İnsanlar çevrelerini distopyacı olarak algılar ve yazık ki, bunu 

da bunaltıcı sıklıkla yapar. Ütopya bizi bir geleceğe taşıyıp şimdiyi itham ederken, distopya bizi 

karanlık ve bunaltıcı gerçekliğin tam ortasına bırakır, burada ve şimdiki semptomlarının ayırtına 

varıp tedavi etmezsek gelecek olan korkutucu bir geleceği önümüze koyar” (Gordin, Tilley, 

Prakash, 2017: 7,8,9).  Bu bakımdan araştırmış olduğum sanatçıların çalışmalarının alt yapısında 

distopya yatmaktadır.  

2.1. Neden Distopya Etkileri 

 Bu yıl düzenlenen Bienal’de sanatçıların konu ve malzeme kaynağı; felaketler, savaşlar, jeolojik 

ve ekolojik bozulmalar, yıkım ve ölümler, ütopya ve distopya kavramları, yer almaktadır. Bu felaket 

senaryolarının toplumda bıraktığı etkileri, her sanatçının bünyesinde barındırdığı sanat anlayışı ile 

ortaya çıkmış ve eserler bu minval de meydana gelmiştir. Antroposen Çağ insanoğlunun her açıdan 

maruz kaldığı büyük sorunların ilk basamağı, olmuş, bu süreç yedi kıta diye nitelendirdiğimiz, 

görmezden gelerek kaçabileceğimizi ve varsaydığımız bir çeşit distopik felaket olarak günümüze 

gelmiştir. Sanatçıların araştırmalarına bakıldığında distopya etkileri ilk bakışta göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak Distopya Yedinci Kıta’da bize Antroposen Çağ’daki yokoluşu sanat aracılığıyla 

sunmaktadır. 

2.2.Sanatçılar ve Distopya İçerikli Çalışmaları 

Simon Starling: Kendi çalışmasına ilham kaynağı olan araştırmaları sonucunda: Henry Moore’nin 

heykel çalışması olan Parazit İstilası (Midye Kaplı Moore), Kanada, Toronto’da nehir kenarında 

yer alan The Powerplant isimli galeride bir sergi için tamamlanmıştır. Bu çalışma en son 

sergilenecek duruma gelmeden hem deformasyona uğramıştır hem de birçok süreçten geçmiştir. 

Çalışma yerel bir şekilde ortaya çıkmış ve küresel çapta bir döngü geçirerek sanatçının kariyer 

basamağı olmuştur. Moore’un çalışmalarını Toronto’ya tanıtan kişi, İngiliz Sanat Tarihçi ve casus 

Anthony Blunt’tı (Starling, 2019: 100). Bu çalışma ilk halinden bu yana hem isteyerek hem de 

istemeden parazitlerin eseri işgal etmesi, paslanması, eski görünüm alması sanatçının dışında 

gelişen çevresel ve ekolojik faktörlerdir. Starling Henry Moore’nin çalışmasından yola çıkarak, 

araştırmaları sonucu günümüze uyarlanmış haliyle sergi için üretilen İstanbul için Maske isimli 

heykel çalışmıştır. 

 

Görsel 1. Simon Starling, Parazit İstilası, 2019 

 

 

Melvin Moti: 20. yüzyılda insan, doğa, iklim ve benzeri kavramlar etrafında sanatını 

şekillendirmiştir. Bienal’de insanlık ile kozmik süreçlerin paralel ilerlediğine dair kuramını 
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oluşturan sanatçı toz, panik, yıkım metaforlarından yola çıkarak bu görüşünü destekleyen bir de 

film yapmıştır. Video filmin yapım aşamasında sanatçının etkilendiği durum insanoğlunun sebep 

olduğu bir felaket ile kozmik olay ile sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur. 

 

Görsel 2. Melvin Moti, Kozmisizm, 2019 

 

 

Pakui Handware: Deformasyona uğramış bir beden imgesi tasarlayan sanatçı, eserinde cam, 

slikon, metal, suni kürk, deri, plastik, kumaş kullanmıştır.  Kullandığı malzemelerle insan bedeninin 

tıpkı denizkestanesi ve denizanası gibi bazı hayvanlarda oluşan beden yenilenmesinin mümkün 

olup, olmamasını incelemiştir. Sanatçı eserinde biyo-kapitalizme gönderme yapmıştır.  

 

Görsel 3. Pakui Handware, Vücutdışı, 2019 

 
           

Johannes Büttner: Sanatçının, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sergilediği boyutsal 

Terakota beden imgelerine bakıldığında içerisinde makine iskeleti bulunan yedi tane heykel 

görülmektedir. İskeletlerin günümüze kadar var olan iktidarlar eliyle kinetik birer güç gösterisi 

olarak kullanılmasına atıf yapılmıştır. Kontrolü kaybetmiş veya işi şiddete dökmüş bir algoritmalar 

ve ağlar dünyasına titreşip sarsılarak tepki veriyor, makine suretinde bir Golem’i  (Golem, 

efsanelerde ruhu olmayan genelde kilden veya topraktan oluşturulan bir varlık) serbest bırakıyorlar 

(Büttner,  2019: 73). 
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Görsel 4. Juhannes Büttner, Terakota, 2019 

 
 

Ylva Snöfrid: Snöfrid’in çalışmalarının içeriğinde insanoğlunun hayatını değiştiren kavramları; 

ayinsel, paranormal, istinai gibi durumları indirgeyip, kaleme almıştır. Bienal’de üç parçalı tasarımı 

Distopya, Heterotopya ve Ütopya sanatçının tuvalleri, tabureleri, masaları gibi evsel etkileri içeren 

yaratım süreci ile ilgili üç performans ayini görseli oluşturmuştur. Snöfrid eserini, İstanbul 

Bienalin’de o plartformda, bir nevi gösteri şeklinde çalışmıştır.  

Çalışmalarını inceleyecek olursak; Altı resim (tuval üzeri yağlıboya, kurumlanmış şövale, taşlar, 

inşaat taşları, 6 × 471 × 284 cm, değişken boyutlarda) Yirmi dört resim (tuval üzerine yağlıboya, 

resimler için mobilyalar, çeşitli nesneler, 6 × 106 × 106 cm; 3 × 125 × 88 cm, 12 × 52 × 40 cm; 

9 × 68 × 99 cm, değişken boyutlarda) On iki bayrak (tuval üzerine yağlıboya, değişken boyutlarda) 

Yirmi bir cam kavanoz, yaşamak ve ritüeller için çeşitli nesneler ve araçlar (37 x 25 cm, değişken 

boyutlarda) 348 çizim, günlük, dergi (değişken boyutlarda) Eşyaların üretimi Rodrigo Mallea Lira 

işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Çizimlerin ve nesnelerin bir kısmı sanatçının kızları Sibylla ve 

Xenia ile birlikte yapılmıştır (www.bienal.iksv.org,2019). Son olarak 2019 yılında saha da ürettiği 

Distopya, Heterotopya ve Ütopya üç ayrı performans sanatı olarak sergilenip, sanatçının mekânda 

yaşayarak her yeri tuvallerle ve hareketlerinin izleriyle kapladığı oluşum sürecidir. 

Görsel 5. Ylva Snöfrid, Fantazya, 2019 

 
 

Bienal Notu: Not: Japonya’dan Arjantin’e, ABD’den Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dünyanın 

dört bir yanından 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek bienale 

http://www.bienal.iksv.org/
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Türkiye’den 8 sanatçı katılıyor. 36 sanatçı İstanbul Bienali için yeni eser üretiyor. 16. İstanbul 

Bienali, Pera Müzesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel 

Müzesi’nin Tophane’deki yeni binasının yanı sıra üçüncü bir ayak olarak Büyükada’da yer alıyor. 

Büyükada’daki eserler izleyicilerin sergiyi görme hızını yavaşlatarak hem mekânsal hem de 

zamansal açıdan bienal deneyimini zenginleştirirken, şehirden uzakta bir parantez niteliği taşıyor 

(www.milliyetsanat.com, 2019). 

 

Peki Antroposen Çağı ne anlama geliyor? Bienalin teması olan Yedinci Kıta nedir? 

 

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud’nın küratörlüğünde 

gerçekleşen 16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta başlığıyla insanlığın sebep 

olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla 

bakan güncel sanat çalışmalarına odaklanıyor. Başlığını okyanuslarda yüzen 

devasa atık yığınına verilen isimden alan Bienal, sanat ve ekoloji arasındaki 

ilişkiyi de tartışmaya açıyor. İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir jeolojik çağa 

girdiği konusunda pek çok bilim insanı hemfikir. Antroposen adı verilen bu 

yeniçağın en belirgin özelliği ise, ona jeolojik faaliyetlerden ziyade insan 

faaliyetlerinin yol açmış olması. Antroposen’de gezegenin insan eli değmemiş 

köşeleri gitgide azalırken, yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı 

kırsal arasında var olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı da ortadan kalkıyor. 

Dünya, şehirlerin tek bir megapolde birleştiği, merkezi olmayan, tamamen 

insan üretimi bir mekâna dönüşüyor. Canlılar ile makinelerin, doğal ile yapay 

zekânın iç içe geçtiği bu çağda sanat ise giderek insanı merkezine almaktan 

vazgeçerek yönünü insan ile insan olmayan arasındaki sınırın geçirgenleştiği 

bir dünyayı araştırmaya doğru çeviriyor. 

 

Yedinci Kıta sanatı, insanın etkilerini, takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve 

insan olmayanlarla etkileşimini araştıran bir antropoloji olarak tanımlıyor. 

Bienal ana başlığını, Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle 

görünür sonuçlarından biri olan, Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık 

yığınından alıyor. Popüler bilimde “Yedinci Kıta” olarak anılan bu kütle, 3,4 

milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik 

yığınından meydana geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında yeni bir 

kıtanın oluşumuna sebebiyet verdiği bu olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik 

sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, 

antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturuyor 

(www.milliyetsanat.com, 2019). 

 

3. SONUÇ 

Bu yıl düzenlenen 16. İstanbul Bienal’de gözlemlediğim ve makalemde de yer verdiğim, 

sanatçıların araştırmalarını ve üretim süreçlerinde nelerden ilham aldıklarını, eserlerine nasıl 

yansıttıklarını inceledim. Bu makalede Bienalin; insan çağının yani Antropos’en Çağ’ının üretmiş 

olduğu, ekolojinin dengesini bozan atıkların git gide yeni bir kıta haline geldiği pasifik 

okyanusunda biriken yığın görüntüsüne dikkat çekmek istedim. Antropos’en Çağ’da ekolojik ve 

küresel sorunlar üzerine sanatçıları bir araya getiren Bourriaud, tema olarak oluşan Yedinci Kıta’ya 

vurgu yapmıştır. Çevre sorunlarını ve ekolojik bozulmalara vurgu yapan ve çalışmamın da alt 

yapısını oluşturan adı geçen sanatçıların işleri, doğal deformasyonlar, bozulmalar ve bu 

http://www.milliyetsanat.com/
http://www.milliyetsanat.com/
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süreçlerinde sanatın oluşumuna sağladığı katkı dahil edilerek incelenmiş çevresel sorunlar ve 

beraberinde getirdiği sosyal problemler, küreşelleşme, şehirlerin tek bir megapolde birleştiği 1967 

yılında Yunanlı şehir plancısı Contantinas Doxiadis tarafından ortaya atılan “Ekümenopolis” 

kavramıyla ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda 16. İstanbul Bienal’i ve Simon Starling, Melvin Moti, 

Pauki Handware, Johannes Büttner, Ylva Snöfrid gibi sanatçıların çalışmaları çevre duyarlılığı ve 

oluşan yeni dünya düzeniyle birlikte sosyolojik dönüşümler açısından dikkate değerdir. 
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AYDINLANMA BAĞLAMINDA WILLIAM TURNER'IN YAPITLARINDA ANLAM 

Görkem Utku Alparslan* 

ÖZET 

Çalışmanın amacı William Turner’ın yapıtlarının anlam boyutunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda yöntem 

olarak Erwin Panofsky’nin üç aşamalı sanat eleştirisi metodu kullanılmıştır. Bu bağlamda ressamın iki adet 

resmi çözümlenmiştir. Söz konusu resimler çözümlenirken Aydınlanma felsefesinden veri alınmıştır. 

Aydınlanma felsefesi; gerçeğe – özellikle insan gerçeğine – akılla ve aklın gereci olan deneyle yönelme; 

bütün konuları akılla aydınlatmayı istemeye dayanmaktadır. Başlıca ilk düşünürleri Descartes, Spinoza, 

Leibniz kabul edilir. Jean-Jacques Rousseau aydınlanmanın önemli bir ferdi olmakla birlikte; aynı zamanda 

on dokuzuncu yüzyıl romantizminin dayanaklarından birisi olmuştur. Ona göre insan doğanın elinden iyi ve 

temiz çıkmıştır. Ama tarihin ve kültürün gelişmesi onu her adımda doğaya adım adım yabancılaştırarak 

bozmuştur. Bu bağlamda tarihin doğru yolda yürümesi isteniyorsa doğaya dönülmeli ve doğaya uygun bir 

düzen kurulmalıdır. Doğaya hayranlığın baskın olduğu romantik dönem resimlerinin önemli bir temsilcisi 

William Turner’dir. Turner’in yapıtlarında aydınlanma düşünürü Jean-Jacques Rousseau’nun “doğa ile 

uyum” söyleminden izler vardır: yüce ve güçlü olan ve varlığımızla bir parçası olduğumuz doğaya saygı ve 

hayranlık. “Doğaya saygı ve hayranlık” ve doğaya uyum sağlamamız düşüncesi William Turner’ın 

yapıtlarının anlam boyutunu oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, Romantizm, William Turner. 

MEANING IN WILLIAM TURNER'S WORKS IN THE CONTEXT OF ENLIGHTENMENT 

Abstract 

The aim of the study is to reveal the meaning dimension of William Turner's works. In this context, Erwin 

Panofsky's three-stage art criticism method was used as the method. In this context, two paintings of the artist 

were analyzed. While analyzing these pictures, data were obtained from Enlightenment philosophy. 

Enlightenment philosophy; to turn to reality - especially to human reality - with reason and experiment with 

reason; it is based on wanting to enlighten all subjects. The main first thinkers are considered Descartes, 

Spinoza, Leibniz. Jean-Jacques Rousseau is an important individual of enlightenment; it was also one of the 

pillars of nineteenth-century romanticism. According to him, man has come out of nature's hands well and 

cleanly. But the development of history and culture distorted it by alienating it step by step to nature at every 

step. In this context, if history is required to walk on the right path, nature should be returned and an order 

appropriate to nature should be established. One of the most important representatives of romantic period 

paintings with admiration for nature is William Turner. In Turner's work there are traces of the Enlightenment 

thinker Jean-Jacques Rousseau's discourse of uyum harmony with nature: respect and admiration for nature, 

which is supreme and powerful and which we are a part of. Respect and admiration for nature and the idea of 

adapting to nature constitute the meaning dimension of William Turner's works. 

Keywords: Enlightenment, Romanticism, William Turner. 
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GİRİŞ 

Düşünce tarihindeki değişimler ve gelişimler sanatın değişimi ve gelişimiyle yakınlık 

göstermektedir. Felsefede gerçekliğin ne olduğu sorunsalı ile ilgili tartışmalar sanat alanını da 

etkilemiştir. Nitelikli sanat yapıtının, nitelikli resmin ne olduğu sorunsalı Antik Yunan’dan beridir, 

tartışılan bir konudur. Özellikle bu tartışmalar ilk olarak Platon’un diyaloglarında görülür. Bu 

tartışmalar sonucunda sürekli ihtilaflar olmuş ve bir uzlaşı sağlanamamıştır. Ancak tartışmalar 

sanatın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlamış bu bağlamda hep daha iyi aranmıştır. Bu 

tartışmalar en nihayetinde sanat felsefesi olarak nitelenebilir.   

Mengüşoğlu’na göre sanat felsefesinin amacı, sanat adını alan varlık-alanı anlamaktır; bu varlık 

alanın, insanın varlık yapısında, varlık bütünündeki yerini göstermektir (Mengüşoğlu, 2010: 213). 

Albayrak’a göre sanat felsefesi, sanat yapıtlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan kavramların 

çözümlenmesi ve sorunsalların çözümüyle uğraşan felsefe disiplinidir (Albayrak, 2012: 27). Sanat 

felsefesini çözümsel olarak ele alan Caroll’a göre çözümsel sanat felsefesinin amacı sanat yapmayı 

ve sanat üzerine düşünmeyi olanaklı kılan kavramları araştırmaktır (Carroll, 2012: 25). Bu 

tanımlamalar bize gösteriyor ki;  sanat felsefesinin temel uğraşı sanatı ve ilişkili kavramları 

belirlemek, hatta sanatı tanımlama çabasını olanaklı kılmaktır. Ancak sanat tanımı her dönemde 

sürekli değişen bir meseledir. Sanatı tanımlamanın onu sınırlandıracağını da iddia edenler vardır. 

Yalnız burada önemli bir nokta var; o da çabadır. Sanatı tanımlama çabası sanatın gelişmesi için 

gereklidir. Ancak mutlak tanımın, gelişme bağlamında, asla bulunamayacağını da bilmek gerekir.   

Bu çalışma sanat felsefesinin modern resim alanına yönelik bir çalışmadır. Modern resmin düşünsel 

temellerine odaklanan bu çalışma, klasik resmin yerini modern resme bırakmasına neden olan 

modern felsefenin romantizm özelinde etkisine yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda romantizm akımın 

önemli bir temsilcisi olan William Turner’ın resimleri incelenmiş ve Aydınlanma ile olan bağı 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmada çözümlenen yapıtların aydınlanma ile olan bağlarının ortaya konabilmesi için nesnel 

ve bilimsel bir yöntemin kullanılması gerekmiştir. Bu bağlamda Erwin Panofsky’nin üç aşamalı 

sanat eleştirisi yöntemi bu çalışma için uygun bulunmuştur. Söz konusu yöntem; ön ikonografik 

betimleme (yalancı biçimsel çözümleme), ikonografik analiz ve derin anlamda ikonografik yorum 

aşamalarından oluşur. İlk aşamada yapıtın biçimsel yapısı göze ilk göründüğü şekliyle ele alınır. 

İkinci aşamada yapıtın biçimsel yapısı imgeler, alegoriler ve öyküler bağlamında ele alınır. Üçüncü 

aşama olan ikonolojik araştırma safhasında yapıtın anlam boyutu ortaya konmaya çalışılır 

(Panofsky, 2012: 37). 

Üç aşamalı Panofsky yöntemi bizlere resimlerin anlam boyutu hakkında fikir vermektedir. 

Böylelikle resimlerin biçim – içerik ilişkisi açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Söz konusu anlam 

boyutu, aynı zamanda resimlerin felsefesi hakkında bilgi vermekte ve Aydınlanma felsefesi 

içindeki yerini ve sonraki dönemlere etkisinin ortaya konulmasını sağlamaktadır.  

AYDINLANMA VE WILLIAM TURNER 

Aydınlanma felsefesinin temelinde insanın bu dünyadaki mutluluğu yatmaktadır (Skirberkk ve 

Gilje, 2014: 316). Gerçeğe – insan gerçeğine – akılla ve aklın gereci olan deneyle yönelme; bütün 

konuları akılla aydınlatmayı isteme, aydınlanma felsefesinin ana tutumudur (Gökberk, 2018: 25). 

Aydınlanma felsefesinin temelinde akıl kavramı bulunmaktadır. Bu kavramın savunucularının 

başında gelen Descartes, Hristiyan Aristotelesçiliğini ve skolastiği tamamen yıkarak modern 
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düşünceyi başlatmıştır (Timuçin, 2004). Bu bağlamda Aristotelesçi sanat da yıkılmaya başlamıştır 

(Alparslan, 2019: 149).  

Aristotelesçi sanatın temelinde duyulara güven vardır. Bu sanata klasik sanat da denebilir. Klasik 

sanatın en önemli akımı Rönesans’tır. Rönesans sanatçıları, doğayı incelemeye önem veriyorlardı. 

Aristoteles’in de savunduğu, onun gerçekliği, gerçekliğin doğaya içkin olduğuydu. Rönesans 

sanatçıları da doğaya içkin gerçekliği arıyorlardı. Bu bağlamda, klasik sanatta duyular ve doğa çok 

önemlidir. Bu bağlamda tek bakışlı perspektif de önem kazanmış ve resimlerde uygulanmıştır.  

Aristotelesçi sanat Aydınlanma döneminden sonra özellikle usun ön plana çıkmasıyla yerini 

“zihinsel resme” bırakmaya başlamıştır. Böylelikle Aristotelesçi sanatın perspektif anlayışı da 

parçalanmıştır. Doğaya bağlı sanatın yerini modern sanata bırakması bir süreçtir. Aristotelesçi 

sanatın yıkılması sırasında köklerini aydınlanmadan ve modern düşünceden aldığını 

düşündüğümüz William Turner’ın biçemi modern sanatın ortaya çıkmasında önemli bir yere 

sahiptir. Turner’ın biçeminin aydınlanma ile ve özellikle Jean-Jacques Rousseau ile olan bağları 

önemlidir. Bu bağın temelinde doğa vardır: Doğaya saygı ve onunla uyumlu yaşam.  

Ancak Turner’ın modernizme açtığı yol Aristotelesçi sanatın yıkılmasında biçimsel bir etki 

yapmıştır. Turner’ın mensubu olduğu akım olan Romantizm, N. İpşiroğlu ve M.Ş. İpşiroğlu’na 

(2017) göre öznelcilik yolunda bir atılımdır. Romantik insan içe dönüktür, kendini dinleyen 

insandır (İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 2017: 33). Bundan dolayı romantizm nesnel usa dayanan ve salt 

öznelliği bütünüyle savunmayan Descartes ve Kant felsefeleriyle uyuşmadığı için tam olarak 

modernizme dâhil edilmesinin tartışmalı bir konu olduğu ifade edilebilir. Burada bizim için önemli 

olan nokta, Aristotelesçi doğadan öykünmeyi parçalaması ve modernizme giden yolu açmış 

olmasıdır.  

Aydınlanma dönemi felsefesinde birbirine aykırı iki felsefi gelenek vardır. Bu geleneklerden biri 

Descartes başta olmak üzere, Spinoza ve Leibnitz’in temsil ettikleri ve mantığı duyulara tercih eden 

usçuluk (rasyonalizm) ve ikincisi ise Locke ve Hume’un savunduğu, salt gözlemi ven deneyciliği 

savunan olguculuk (Pozitivizm). Bu iki görüşü Kant uzlaştırmış ve zihnimizde hiç birşey olmazsa 

duyularımızdan gelen bilgiyi tercüme etme olanağımızın olmayacağını ve kavramların da duyularla 

desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Doorly, 2019: 69 – 70). Bu bağlamda buradan yola 

çıkarak, modern resmin de gelişimi ile ilgili fikir edinebiliriz: Öncelikle duygu ve duyumun ön 

planda geliştiği romantizm, Aristotelesçi sanatı biçimsel olarak parçalamış; bunu olgucu ve 

duyumcu izlenimcilik sürdürmüştür. Ancak daha sonra Platondan da yararlanan usçu anlayış ön 

plana çıkmış ve Ceazanne’da kendisini göstermeye başlamış, kübizmde kendisini bulmuştur. Bu 

ikinci yönelimin sahipleri usçu bir anlayışla doğayı dönüştürmüşlerdir. Bu bağlamda perspektif 

üzerine müdahalelerde bulunmuşlardır.  

Buradan baktığımızda modern resmin olguculuk ve usçuluk olarak iki temel düşünceden zaman 

zaman etkilenen akımlardan oluştuğu kabaca ifade edilebilir. Modern resmin salt olguculuk kökenli 

izlenimcilikle ilişkisi tartışmalı bir konudur. Çünkü olguculuğun modernizmin felsefi ruhu ile 

uyuşmadığını da savunanlar vardır (Alparslan, 2019: 148). Ancak bu tartışma konusu başka bir 

makalenin konusudur. Bu tartışmaların dışında, bu bağlamda modern resmin akımlarının ortak 

özelliğinin Aristotelesçi öykünmeciliğin parçalanmasına dayandığı öne sürülebilir.  

Turner’ın Aydınlanma düşüncesinde usçuluğun dışında olan Rousseau ile uzlaştığını ifade 

edebiliriz. Rousseau, insanların mutluluğu için doğa ile uyumlu olunması gerektiğini ifade etmiştir 

(Gökberk, 2018: 32). Rousseau’nun bu öğretisinin sanattaki yansıması gibi görünen Turner’ın 
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resimleri bizlere “doğa ile uyum” ilkesini adeta göstermektedir. Gombrich’e (2007) göre Turner’ın 

resimlerinin genel özelliği hareketli dünya formu temelinde ışık dolu, masalsı ve fantastik 

peyzajlardır (Gombrich, 2007: 492). Ayrıca Turner’ın resimlerinde çalakalem gibi gözüken 

biçimlerin aslında anlatımın hizmetinde olduğu da ifade edilebilir. Bu durum sanat tarihinde, aynı 

zamanda biçimsel özgürleşmenin habercisidir. Biçimsel özgürleşme de modern resmin en önemli 

özeliklerinden biri olduğundan; Turner’ın biçemi, modern resmin habercisidir denilebilir.  

 

Resim: 1. William Turner, “Aosta Vadisi”, 1836 - 37 

Turner’in Aosta Vadisi adlı yapıtına baktığımızda karmaşık bir peyzaj görmekteyiz. Bu peyzaj 

büyük oranda sis, pus ve bunların arasında kalmış dağları içermektedir. Bunun dışında resimde sağ 

alt köşede belli belirsiz figürler de görülmektedir. Resmin çok büyük bölümünü atmosfer olayları 

kaplamaktadır.  

Resimdeki renk kullanımı, sarı, kahverengi ve gri rengin dengeli kullanımına dayalıdır. Ayrıca gri 

renkler doğanın kaotik kısmında bulunmakta ve olabilecek doğa olaylarının kasvetini bizlere haber 

vermektedir. Resimde insanların bulunduğu alan nispeten daha canlı renklerin kullanıldığı alandır. 

Bu da bizlere güvenli bölgenin yarattığı güveni göstermektedir. Bunun yanında insanlar doğanın 

içinde kaybolmuş gibidirler. Doğanın en dramatik ve etkileyici yönünü atmosfer olayları 

göstermektedir. Bu atmosfer olayları yaklaşmakta olan, tehlikeli bir afetin habercisi gibidir. Bu 

durum da bizlere doğanın gücünü ve yüceliğini göstermektedir. Bu görüntüdeki insanlar bizlere 

doğanın yüceliği karşısında aciz kalmış gibi görünüyorlar. Söz konusu durum doğaya uyum 

sağlamanın önemini bizlere sezinletmektedir.  

Resimde insani coşku doğaya yüklenmiş ve bu anlamda doğa taşkın bir havada resmedilmiştir. 

Anlam boyutunun “doğa ile uyum” olarak belirlenebileceği bu resim; doğru yaşamanın anahtarının 

doğa yasalarını öğrenip ve keşfedip; bu yasarla uyum içinde yaşamanın gerekliliğinin insanın 

mutluluğu için birinci koşul olduğunu anlatmaktadır. Bu bağlamda mutlu olması amaçlanan 

insanlığa doğa temelli bir anahtar sunulmuştur. Bu anahtar, insanın mutluluğunu amaçlayan 

Aydınlanma düşüncesinin önemli bir temsilcisi olan Rousseau’nun öğretileri ile bire bir 

örtüşmektedir.  
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Resim: 2. William Turner, “Kar Fırtınası”, T.Ü.Y.B., 91 cm × 122 cm, 1842. 

Turner’ın Kar Fırtınası adlı resmi de ilk bakışta kaotik gibi görünmektedir. Bu peyzaj çalakalem 

gibi görünen fırça vuruşlarıyla oluşturulan kar fırtınasının arasında kalan bir gemiyi bizlere 

göstermektedir. Anlatıma uygun olarak resim; kahverengi ve gri renklerin egemenliğiyle 

oluşturulmuştur.  

Resimdeki konu ile bağlantılı olarak kar fırtınası ile ilişkilendirebileceğimiz kasvetli renkler 

arasında mahsur kalan geminin insan yapısı bir şey olması aslında insanlığı simgelediğini ve yine 

doğa karşısındaki konumunu belirlediği ifade edilebilir. Bu konum doğanın kurallarına aykırı 

davranmanın sonunun felaket olacağıdır. 

Doğa bu resimde bizlere kötücül yönünü göstermiştir. Bu kötücül yönü yaşayabileceğimiz en büyük 

felaketlerin kaynağı olabilir. Bu bağlamda doğa ile uyumsuzluk felaket getirir. Uyumlu olmak için 

ise aklımızı kullanmamız şarttır.  

İpşiroğlu ve Eyüboğlu’na (1972) göre ressam burada görülenden çok görülmesi mümkün bir 

sahneyi anlatmış. Ressam burada hikâye aracılığıyla gemiyi, dalgaları karı göstermemiş; bunların 

yarattığı olağanüstü coşkuyu ve ruh halini fırçasıyla anlatmıştır (İpşiroğlu ve Eyüboğlu, 1972: 119). 

Bu ruh hali vasıtasıyla izleyicide derin etki bırakan ressam, öyküleştirmeden izleyiciye vermek 

istediği duyguyu duyumsatmıştır.  

Doğaya uyup, onun yasalarını araştırıp ona göre yaşamanın insanlığın mutluluğu ile yakından ilgili 

olduğunu söyleyen Rousseau’nun öğretilerini Turner’ın resimlerinde görmemiz, bu öğretilerin 

estetik hali ile karşılaştığımız anlamına gelmektedir. Ayrıca biçem de de benlik kavramı ve içsellik 

göze çarpmaktadır. Bu da sanat tarihinde benlik duygusunun ve içeriğin, biçimi etkilemeye 

başladığını bize göstermektedir. Bu da Aristotelesçi sanatın uğradığı dönüşümü bizlere 

göstermektedir. Daha sonra bu tavır izlenimcilik akımı da etkileyecek ve daha sonra modern resmin 

habercisi olacaktır. 
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SONUÇ 

Temel amacı sanat ile ilgili kavram ve düşüncelerin belirlenmesi meselesi olan sanat felsefesi ile 

ilgili bu çalışmada Turner ile Aydınlanma arasında bağ kurulmaya çalışıldı. Ayrıca sanatçının 

modern sanata etkisi de Aristotelesçilikten kopması bağlamında ele alındı. 

Temelinde doğaya karşı edilgenlik ve bu çerçevede duyulara güven olan Aristotelesçi sanatın, 

yerini yavaş yavaş biçimin içselliğe hizmet ettiği modern sanata bırakması, bizlere sanatın özgürlük 

ve içsellik çerçevesinde evrim geçirdiğini göstermektedir. Bu bağlamda modern düşüncenin 

başladığı Aydınlanma’nın sanata etkisi de düşünce temelli sanatın ortaya çıkması biçiminde 

olmuştur. Bu durum sanatçıların biçemlerine de yansımıştır. Turner’ın da resimleri bu çerçevede 

değerlendirilmelidir: Yani salt biçimsel taklidin bırakılıp; düşüncenin ve tinselliğin resimde ön 

plana çıkması. Düşüncenin ve tinselliğin sanatta ön plana çıkmasının önemli bir sonucu olan 

Turner’ın resimlerinin Rousseau ile olan bağlantısını temelde “doğaya uyum” olarak 

adlandırabiliriz. Bu bağlamda söz konusu resimlerin insanlığa, kendi sahip olduğu felsefe 

bağlamında, önemli fikirler ve öğretiler de verdiği öne sürülebilir.  

Aydınlanma felsefesini anlam boyutunda taşıyan Turner’in yapıtları, alılmayıcıya vereceği iletiyi 

özgün biçemiyle vermektedir. Modern resmin önemli bir özelliği olan biçimsel özgürleşme, 

Turner’ın yapıtlarında göze çarpmaktadır. Bu özgürleşme biçimin içsellik – tinsellik çerçevesinde 

dönüştürülmesine dayalıdır. Ancak bu tavır modern olsa da ve modern resme öncülük etse de; 

modern resim alanına girmez. Bu bağlamda biçim olarak klasik anlayışa daha yakındır ancak; 

modern resmin habercisidir. 

Turner’ın dâhil olduğu romantizm akımı sonrasında gelen izlenimcilik akımı da romantizm 

akımındaki duyumculuğu benimsemiştir. İzlenimciliğin bu duyumculuğu, doğayı taklit anlayışını 

yıkmış ve modern sanatın biçimsel özelliklerinin şekillenmesinde önemli bir adım atılmıştır. Onlar 

ışığa dayalı bir resim anlayışı geliştirmişler ve resimlerini anlık ışık duyumlarına dayandırmışlardır. 

Daha sonra ard – izlenimciler (post – empresyonistler) doğayı öykünme yerine, onu dönüştürmeye 

başlamışlar ve zihinsel anlayış temelli modern resim böylelikle başlamıştır.   
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ON KAWARA’NIN ESERLERİNDE ZAMAN VE MEKÂN OLGULARI 

Mustafa Sevinç* 

ÖZET 

 

Modern ve sonrası dönemde zaman/uzam olgularının birbirine bağlı olarak sorgulanması, bu olguların 

kavranmasında yeni ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Döneme ait bu bütünsel yaklaşım, 20. 

yüzyılın başlarından itibaren özellikle Kübizm akımının mekân/zaman kavramlarını sanat eserinde bir arada 

göstermesi ile sanat alanında da görünürlük kazanmıştır. Modern dönem ve sonraki süreçte, 

sanatçı/izleyici/eser diyaloğunun değişmesi, sanat eserindeki mekân ve zaman kavramlarını paradoksal bir 

sürece taşımıştır. On Kawara’nın “Bugün Serisi”, “Hâlâ Hayattayım”, “Uyandım”, “Karşılaştım”, “Gittim”, 

“Bir Milyon Yıl” gibi yapıtları, sanat eserinin zaman/mekânla kurduğu ilişkiyi beden ve zihin diyaloğu içinde 

sorgulayarak, varoluşa ait verileri izleyicinin bakışına sunar. On Kawara, kendi kimliğini her ne kadar üretim 

sürecinde geri planda tutsa da, seri halinde ürettiği eserlerinin konusu kendisine ve seyahatlerine yöneliktir. 

Bu bağlamda Kawara, harita, gazete, kartpostal vb. belgelerle kendi deneyimine ait bilgileri, belgeler 

aracılığıyla eserlerinde somutlaştırır. Sanatçının eserlerindeki her belge, zamansal ve mekânsal sembolik bir 

anlatıma aracılık eder. Kawara eserlerinde belgeye dayalı sabit zaman ve mekân olgularıyla birlikte, 

deneyimle ortaya çıkan değişken zaman ve mekân algısını birlikte sunar. Dolayısıyla Kawara’nın çalışmaları 

bir sürece işaret ederek, zaman ve mekâna ait formel bir yaklaşım geliştirir. Bu çalışmada, öncelikle 

sanatçının zaman-mekân algısını daha iyi açıklayabilmek için, kavramların kültürel bağlamlarına ve 

dönüşümlerine kısaca değinilecektir. Daha sonra On Kawara’nın eserlerindeki zaman/mekân olguları beden 

ve zihin ile kurduğu ilişki çerçevesinde incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: On Kawara, Sanat, Zaman-Mekân. 

 

THE PHENOMENA OF TIME AND SPACE IN THE WORKS OF ON KAWARA 

 

ABSTRACT 

The questioning of the phenomena of time/space in the modern and postmodern period has led to the 

emergence of new relations in the comprehension of these phenomena. Such holistic approach of the period 

has become apparent in the field of art since the early 20th century, especially with the Cubism movement 

showing the concepts of space/time together in the work of art. In the modern and postmodern period, the 

change in the artist/audience/work dialogue has carried the concepts of space and time in the work of art to a 

paradoxical process. On Kawara's works such as "Today Series", "I am Still Alive", "I Got Up", "I Met", "I 

Went" and "One Million Years" questions the relationship of the work of art with time/space within the 

dialogue of body and mind and presents the existential data to the view of audience. Although On Kawara 

keeps his identity in the background in the production process, the subject of the works he created in series 

is about himself and his travels. In this context, Kawara materializes the information of his own experience 

in his works by means of documents such as maps, newspapers, postcards etc. Each document in the artist's 

works mediates a symbolic temporal and spatial narration. In his works, Kawara presents documented 

phenomena of constant time and space together with the perceptions of variable time and space associated 

with the experience. Therefore, Kawara's works point at a process and develop a formal approach to time and 

space. In this study, cultural contexts and transformations of the concepts will be briefly covered first in order 

to better explain the artist's perception of time and space. Then, the phenomena of time and space in On 

Kawara's works will be examined within the framework of their relationship with body and mind.  

Keywords: On Kawara, Art, Time-Space. 
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1. GİRİŞ 

On Kawara 1932-2014 yılları arasında yaşayan Japon kavramsal sanatçıdır. Kawara röportajlardan, 

sergi açılışlarından kaçınarak, sanat olgusunda sanatçının varlığını arka plana taşırken, 

çalışmalarının konusu kendi varoluş durumunun üstüne temellenir. Sanatçının eserlerinde kendini 

konu edinmesi, sanat tarihi boyunca süregelen otoportre geleneğine yaklaşsa da, eserleri sanatçıya 

ait ne fiziksel bir benzerlik ne de herhangi bir ifadeye yaslanmaz ve böylelikle geleneksel otoportre 

anlayışının dışına çıkar. Sanatçı eserlerinde kişilik, hisler, ego, duyarlılık, beğeni, vb. olgulara yer 

vermeyerek, geriye kendisi hakkında çok az bilgi veren arıtılmış bir sanat anlayışı bırakır 

(Weintraub, 2009: 129).  

Kawara hayatı boyunca seyahat etmiş, çalışmalarında bu seyahatlerde bulunduğu yerleri kartpostal, 

harita, gazete gibi günlük hayattaki yazınsal ve görsel nesneler aracılığıyla belgelemiştir. 

Dolayısıyla eserlerde seyahat olgusu temel bir unsurdur. Çalışmalarında kullandığı günlük 

hayattaki nesneler hem zamanın akışını noktalayan hem de yolculuklarının yörüngelerini izleyen 

belgeler olarak görülebilir (Papastergiadis, 2016). “Kawara'nın çalışmaları boyunca paradoksal bir 

odak vardır: biri günlük aktivitelere yaklaşır, diğeri zamanın ve mekânın temel anlamına doğru 

uzaklaşır” (Papastergiadis, 2016). 

Sanatçının çalışmaları insan, mekân-zaman ilişkileri arasında hassas bir şekilde durur. Kawara 

insan hayatını beden ve zihin üzerinden tanımlar (Weintraub, 2009: 129). Bedenin varlığı deneyimi 

dolayısıyla mekânı ön plana taşırken, zihnin temel deneyimi de zamandadır. Bununla birlikte 

Kawara’nın bakış açısı, dünyaya ait insan varlığının maddi izlerini sembolik bir anlatım aracılığıyla 

açığa vurur ve zaman-mekânın kavranmasına yönelik farklı felsefi yaklaşımları, kültürel bağlamları 

eserlerinde motivasyon kaynağı olarak kullanır. Çalışmanın devamında sanatçının eserlerinde 

ortaya çıkan mekân-zaman diyaloğunu açıklayabilmek için, bu kavramlara yönelik farklı felsefi 

yaklaşımlarla beraber Batı/Doğu kültürlerinde algılama biçimlerine kısaca değinilecek ve bu 

ilişkiler çerçevesinde sanatçının seri halinde ürettiği eserler açıklanmaya çalışılacaktır.  

2. BATIDA VE DOĞUDA MEKÂN/ZAMAN ALGISINA KISA BİR BAKIŞ 

Batı düşüncesinin geçmişindeki genel yönelimin, mekân ve zamanı ayrı biçimlerde sorgulaması, 

süreç içinde bu kavramların birbirinden ayrı bir şekilde algılanmasına neden olmuştur. Antik çağ 

filozoflarının anların art arda gelmesi ile açıkladığı zaman kavramının aksine Kant, Bergson, 

Deleuze gibi düşünürlerin yaklaşımları mekân-zaman kavramlarının ayrı ayrı ele alınmasını anlamlı 

olmaktan çıkarmıştır (Kahvecioğlu, 2008: 143-146). 

Bu bağlamda mekân-zaman kavramlarına yönelik sorgulama biçimlerinin dönüşümüne ve bir 

bütünlük içinde anlaşılmasına Henri Bergson’un bellek kuramında değindiği “süre” kavramı örnek 

gösterilebilir. Bergson’un “süre” kavramı bir akışı ifade ederek, belleğimizi somut, deneyimlenen 

olgular üzerinden açıklar. Henri Bergson’a göre; “Bellek bazı deneyimlerin bilincimizin bir parçası 

haline gelmesidir. Bu sürece daha önceden, belli bir zamana ve yere ait olan farkındalık eşlik eder” 

(Özaloğlu, 2017: 14). Dolayısıyla bu süreç belleğin soyut içerimlerinin yanı sıra, onun beden ve 

mekânla kurduğu ilişkiye işaret eder. Ve mekân-zamanı birleşik bir ilişki içinde, karşılıklı olarak 

birbirlerini sürekli ürettikleri bir süreçle açıklar. Mekân-zamanın dış dünyayı algılamamızda 

bütünsel bir ilişkide olduğunu Gaston Bachelard’da farklı şekilde gözlemleriz. Gaston Bachelard; 

mekân ve zamanın bütüncül ilişkisini; mekânı “peteklerinin binlerce gözünde zamanı sıkıştırılmış 

olarak muhafaza eder” (Bachelard, 1996: 36) şeklinde tanımlayarak vurgular. 
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Batı’daki zaman-mekân kavramlarına yönelik yaklaşımların başlangıçta ayrı veçhelerde 

sorgulanmasının aksine, Doğu’da zaman-mekânın birlikte kavrandığı bir süreç içinde 

açıklandığından söz edebiliriz. Örneğin, “Japonya’da zaman ve mekân birbirleriyle bağlantılı ve 

birlikte var olan şeyler olarak kavranıp, hiçbir zaman bütünüyle birbirlerinden ayrılmamışlardır. 

Kaotik, karışık bir durumda mekânın, zaman öğesinden bağımsız düşünülmesi söz konusu değildi” 

(Arata, 2007: 82). Japonya’da zaman-mekânın birlikte düşünülmesi, kendi dillerinde somutlaşır. 

Isozaki Arata, zaman-mekân kavramlarına karşılık gelen, ortak bir kelime olan ‘Ma’ nın tanımını 

şu şekilde aktarır; 

Iwanami Eski Terimler Sözlüğü’nde Ma kelimesinin karşılığı olarak şu tanımlar 

verilir; “Peşpeşe gelen iki ya da daha çok şey arasındaki doğal aralık, mesafe”; 

“direkler veya paravanlarla sınırlandırılmış mekan (oda)”, “arka arkaya 

meydana gelen iki ya da daha çok görüngünün arasındaki, doğal bir geçici 

duraklama anı ya da ara” (Arata, 2007: 80). 

‘Ma’ kelimesinin hem mekânsal, hem de zamansal anlam içeriğine sahip olması, Batı 

düşüncesindeki bu kavramların ayrı biçimlerde sorgulanmasının aksine bir ifade biçimi ortaya 

koyar. Aynı şekilde, Japonya da, Batı’daki gibi zamanı her bir parçasının öncekinin aynısı olarak 

sürekli homejen bir akış içinde ayırarak anlamlandırmak yerine, zamanı hareket ve mekânla 

bağlantılı olarak açıklar (Arata, 2007: 82). Zaman-mekânın farklı kültürel bağlamlarda ele alınışını 

Isozaki Arata gündelik yaşam üstünden şu şekilde örnekler; 

100 yıl öncesine kadar, Japonya’da gündelik hayatta zaman güneşin doğuşu ve 

batışıyla ölçülüyordu. Gündoğumu ve günbatımı arası altı eşit dilime 

bölünüyordu. Böylece her bir dilimin uzunluğu yılın farklı zamanlarındaki gece 

ve gündüz uzunluğuna göre değişiyordu. 16. yüzyılda Batı tasarımı saatler 

Japonya’ya getirildiğinde, bu saatler ek bir mekanizmayla Japon gündoğum-

günbatım sistemine uyacak biçimde değiştirildi. Bu olay Japonya’da herhangi 

bir “mutlak zaman” kavramı olmadığını doğrulayan bir örnektir. Batı 

düşüncesinde zaman mutlaktır, kesintisizce geçmişten geleceğe doğru akar 

(Arata, 2007: 82). 

Zaman ve mekân üzerine tüm bu yaklaşım biçimleri On Kawara’nın çalışmalarında ayrı veçhelerde 

okunabilir. Sanatçının yapıtlarında bu kavramlar sanat eserinin yaratım sürecinde açığa çıkarak, 

hem insanın mekân ve zaman içindeki varlık durumunu hem de sanat eserinin ontolojik yapısında 

görülen zaman ve mekân olgularını birlikte sınar. Örneğin sanatçının “Bugün Serisi”, “Hâlâ 

Hayattayım”, “Uyandım”, “Karşılaştım”, “Gittim”, “Bir Milyon Yıl” yapıtları bu konuları 

düşünmemiz ve sorgulamamız için iyi örnekler teşkil eder. 

3. ON KAWARA’DA ZAMAN-MEKÂN 

Sanatçının 1966’dan itibaren bir tür ritüel şeklinde ürettiği “Bugün Serisi”, insan varlığına ait 

yaratıcı bir yolculuğu, zaman ve mekâna ait belgeler aracılığıyla kayıt altına alır. Çalışmalarındaki 

zamana ait verilerin ay, gün, yıl gibi göstergesel bir model ile yinelenmesi zamanda bir duraksama 

anına işaret ederken, seyahatler ile birlikte açığa çıkan hareket olgusu zaman kavramını insan 

deneyimi üzerinden yeniden tanımlar. Dolayısıyla bu ilişkisel yaklaşım zamanın genel söylemiyle, 

insan ömrüne ait öznel bir zaman deneyimini üst üste getirir. Başka bir açıdan sanatçının kullandığı 

yinelenen göstergesel zaman modelleri, Batı düşüncesinde Descartes’in ortaya koyduğu gibi 
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zamana ait homojen sonsuz bir sürekliliğin imgeleriyle eşleşirken, yine eserlerdeki hareket 

olgusuyla zamanın sınanması, onun Japon kültüründeki hareket ve mekânla ilişkili olarak 

kavranması sürecini aynı görünüm içinde birleştirir. 

Kawara’nın “Bugün Serisi”, sanatçının eserini ürettiği zamanı ay, gün, yıl olarak işaret eden tek 

renkli arka planlar üzerine yazılmış, değişken ölçülere sahip tarih resimlerinden oluşur (Görsel 1-

2). Sanatçı tarih resimlerini 50 yıla yayılan bir zaman zarfında her gün üreterek, yaklaşık olarak 

300 parçadan oluşan bir seri biçiminde gerçekleştirmiştir (Weintraub, 2009:130-131). Tarih 

resimlerinin üretim süreci bir dizi kurala bağlı olarak ortaya çıkar; her tarih resmi sanatçı tarafından 

üretilmeye başladığı gün sonuçlanmalıdır ve aynı gün içinde tamamlanamayan eserler yok edilir 

(Papastergiadis, 2016). Bu kesintisiz üretim sonucunda ortaya çıkan her bir tarih resmi, sanatçının 

deneyimlediği (resmi üretmek için geçirdiği) zamanla beraber, resimlerde var olan günün tarihlerini 

doğrulayan bir nitelik kazanır. Kawara’nın tek bir resmi üretmek için gün içinde sekiz ya da daha 

fazla saat çalışması gerekir (Weintraub, 2009: 131) (Görsel 3-4). Bu anlamda resimler sadece 

zamanın sonuçlarını gösteren bir anlam aralığında sınırlı kalmaz, onlar aynı zamanda, zamanı bir 

süreç olarak sunarak ondaki geçiciliği ortaya koyar. Yani zamanın sonuçlanmış imgelerini, bir oluş 

süreciyle kesiştirerek, ondaki sınırsızlığı yaşam verileriyle kaplar. Kawara’nın tarih resimleriyle 

vurguladığı sürekli olarak olma eylemi; saf zamanı, ona ait deneyimi yansıtan süre kavramıyla 

birleştirir ve zamana ait farklı bir temsil sistemi geliştirir. 

 

   
Görsel 1: On Kawara, “Jan.1,1984”, 1984, tuval üzerine akrilik 

Görsel 2: On Kawara, “Feb.26,1986”, 1986, tuval üzerine akrilik 

 

Kawara’nın röportaj veya portresini kataloglara vermemesi, kendi kişiselliğini ve fiziksel 

özeliklerini bilinçli olarak geri planda tutmasına dayanır.  Sanatçının varlığı üzerinde yarattığı 

gizem, tarih resimlerinin teknik açıdan oluşturulma sürecine de yansır. Kawara kendi kimliğini 

gizleyebilmek için el yazısı yerine daha genel bir yazı karakteri olan Futura yazı tipini kullanır. 

Aynı zamanda resimler hiçbir kişisel veri ve duygulanım taşımaması için sanatçı tarafından 

titizlikle, izsiz bir biçimde boyanarak neredeyse mekanik üretime yakın bir tarzda üretilir. Sanatçı 

kendi izinin varlığını kendi resminde gizleyebilmek için, resimlerinin zeminine dört beş kat boya, 

tarihlere ise altı yedi kat boya sürer.    
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Görsel 3: On Kawara, “Tarih Resimleri’nin yaratım sürecini gösteren dört sahne”, Roma, 1990. 

Görsel 4: On Kawara, “Tarih Resimleri’nin yaratım sürecini gösteren dört sahne”, Roma, 1990. 

 

Sanatçının tarih resimleri ve belgelerden oluşturduğu “Bugün Serisi” yolculuk ve hareket 

olgularıyla beraber insanın dünyada oluşuna, dünya deneyimine gönderimde bulunarak, onun 

varlığını zaman-mekân ilişkisi içinde sorgular (Görsel 5-6). Sanatçı “Bugün Serisi”ni 100’den fazla 

şehirde gerçekleştirir. Bu mekânsal değişimin ispatı, eserlerin üretildiği zamanda bulunulan yerin 
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lisanı ve o yere ait bir günlük gazete kullanılarak sağlanır. Bu anlamda Kawara eserlerinde kendine 

ait kişisel özelliklere yer vermese de, kendi deneyimine ait çok az bir bilgiyle fiziksel varlığına dair 

bir kanıt sunar. Dolayısıyla “Bugün Serisi” zamansal ve uzamsal bir sınırla sınırlanır. Kawara’nın 

Bugün Serisi’nde mekân-zaman ve insan varlığı arasındaki ilişki karşılıklı bir gerginlikle sürdürülür 

(Papastergiadis, 2016).  

 

 

 
Görsel 5: On Kawara, “Bugün Serisi” (detay), 1966-2013, tuval üzerine akrilik 

Görsel 6: On Kawara, “Bugün Serisi” (detay), 1966-2013, tuval üzerine akrilik 

 

Sanatçının diğer bir serisi “Hâlâ Hayattayım” çalışmasıdır (Görsel 7). Sanatçı bu seride otuz yıllık 

bir süre zarfında tanıdıklarına rutin olarak hâlâ hayattayım yazılı telgraflar gönderir. “Hâlâ 

Hayattayım” serisi sanatçının diğer serilerinde görülen esere doğrudan müdahalesinin aksine, daha 

mekanik bir biçimde üretilir. Sanatçının kendi varlığını bir başkasının gözünde sürekli yineleyerek 

anımsatmasını, kendi gerçekliğini tekillikten, sosyal ilişkiler içine doğru genişletmesi olarak 

görebiliriz. Aynı zamanda başkasıyla süre gelen bu ilişkisel tavrın, insan varoluşunun geçici 

yanlarını da vurguladığını söyleyebiliriz. Çalışmada insan ömrüne ait bu geçicilik hâlâ hayattayım 

sözcüğüyle belirtilir. Kawara, gönderdiği telgraflarla diğer serilerinde olduğu gibi zamana ve 

mekâna ait kesin bilgiler sunar. Telgrafların gönderildiği zaman; gönderim tarihiyle, mekân ise; 

gönderim yeri aracılığıyla imlenir.     

 

 
Görsel 7: On Kawara, “Hâlâ Hayattayım” (Detay), 1970-2000. 
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Kawara’nın diğer serilerinde olduğu gibi, “Uyandım” ve “Karşılaştım” serileri de sanatçının 

seyahat unsuru ile beraber zaman-mekânda varlığını belgelediği rutin eylemlerinden oluşur (Görsel 

7-8). “Uyandım” serisinde Kawara, her gün uyandığı saati ve yeri belgelendirmek için kartpostallar 

kullanır. Kartpostalların üzerinde uyandım sözcüğünün altında uyandığı saat yazılırken, 

kartpostallardaki resimler, sanatçının nerede olduğuna ait bilgiler verir. Bu serinin, sanatçının 

“Bugün serisi” ve “Hâlâ Hayattayım” gibi çalışmalarının aksine kartpostalların seçilmiş olması 

dolayısıyla, sanatçıya ait daha kişisel bir bilgi barındırdığını belirtebiliriz. “Karşılaştım” serisi ise 

sanatçının gündelik hayatı, rutini ve sosyal ilişkileri hakkında oldukça indirgenmiş bilgiler sunar. 

Seride sanatçı tanıştığı insanların hakkında detaylı bilgiler vermek yerine, onların isimleri ve nerede 

tanışıldıklarına dair oldukça yüzeysel kayıtlar tutar. (Weintraub, 2009: 132-133) Seri sanatçının 

sosyal etkileşiminin bir ürünüdür. 

 

 

 
Görsel 7: On Kawara, “Uyandım” (Detay), 1968-84. 
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Görsel 8: On Kawara, “Karşılaştım” (Detay), 1968-79. 

 

Sanatçı “Gittim” serisinde ise mekânın sembolik bir anlatımı olan haritaları kullanarak, insanın 

dünyada oluşuna, insanın üretimi olarak dünya nedir sorularına cevap arar. “Gittim” serisi, 

Kawara’nın geçtiği yolları ve gittiği yerleri yerel haritaların üzerine işaretlediği bir seridir 

(Papastergiadis, 2016). Sanatçının haritalar üzerinde bıraktığı kayıtlar, gündelik hayat üzerinden 

mekânı deneyim ilkesiyle yeniden anlamlandırır. Mekânın deneyimle sürekli olarak kazanımı, 

haritanın sabit işlevini ve kapalı anlamını açarak, asla tamamlanamayan geçici, yinelemeli ve 

ilişkisel bir perspektifle yeniden kurar. Dolayısıyla Kawara’nın bu çalışması deneyimin akışında 

sonsuza dek üretilmekte olan bir dünya söylemine gönderimde bulunur. Çalışmada sanatçının 

eyleminin anımsatıcı süreçlerinin bulunduğu birbirine bağımlı haritalar, coğrafik yerlere göre 

kronolojik olarak toplanır ve dosyalanır (Weintraub, 2009:132-133). 

 

 
Görsel 9: On Kawara, “Gittim” (Detay), 1968-79. 

 

Sanatçının bir diğer eseri “Bir Milyon Yıl” ise, çalışmanın tamamlandığı tarihten bir milyon yıl 

öncesine ve bir milyon yıl sonrasına uzanan, sanatçı tarafından kesilerek, yapıştırılarak ve 

fotokopiyle yazılan metinleri içeren kitaplardan oluşur. Bu çalışma sonsuz, sınırsız bir zaman 

söylemiyle beraber, insan ömrüne ait zamansallığı bir araya getirerek, insan hayatının ve insanın 
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zaman algısının sınırları üzerinden hareket eder. Bu anlamda eser insan ile sınırsız evren arasındaki 

ilişkiye göndermede bulunur. 

 

 
 

Görsel 10: On Kawara, “Bir Milyon Yıl”, 1999. 

 

4. SONUÇ 

 

On Kawara’nın, çalışmalarında kullandığı gazete, kartpostal, harita, telgraf gibi her belge, 

sanatçının zaman-mekân kavramlarını kendi kişisel deneyimi üzerinden sorgulamasına aracılık 

eden sembolik ve soyut bir anlatım biçimine işaret eder. Sanatçının,  “Bugün Serisi”, “Hâlâ 

Hayattayım”, “Uyandım”, “Karşılaştım”, “Gittim”, “Bir Milyon Yıl” gibi yapıtları, belgelere dayalı 

durağan, sonuçlanmış bir zaman-mekân söyleminin karşısına, bu kavramların harekete dayalı 

algılama biçimlerini koyar. Bu anlamda sanatçı çalışmalarında insan varlığının ve dünyada 

oluşunun anlamını ilk olarak kendi tekil deneyimleri üzerinden açıklayarak, bu ilişkiyi izleyicilerin 

bakışına doğru yayar. Yani durağan ve sabit bir zaman-mekân söylemini, sürekli bir olma süreci 

içinde sınar. 

 

Kawara’nın tüm yapıtlarında insanın deneyimine ait zaman-mekân olguları, zamanın ve mekânın 

geniş anlamıyla karşıt bir ilişki içindedir. Bu ilişkiler çerçevesinde Kawara’nın sanatsal refleksi 

varoluş durumundaki bir anın ifadesine yöneliktir ve bu an sonsuz anlam ufkunun sınırsız 

çağrışımları aracılığıyla çözünür. Kawara, çalışmalarıyla zaman-mekân algısının açılımı olan bir 

anlatım biçimi üretmiştir. 
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BİZANS RESİM SANATINDA SOYLULUK VE İKTİDAR SEMBOLÜ 

“TAÇ TASVİRLERİ” 

Ozan Hetto 

Özet   

Kullanımı neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan takıların ilk defa ne zaman ve ne amaçla ortaya çıktığı 

bilinmemekle birlikte büyüsel ya da dinsel amaçlarla kullanılmış olması mümkündür. İlerleyen yıllarla 

birlikte takıların süslenme, korunma, dini inanç, güç, iktidar ve statü gösterme gibi amaçlar doğrultusunda 

kullanımı artmıştır. Çeşitli takıların insan vücudunun farklı bölgelerinde kullanılmasının farklı amaç ve 

anlamları olmalıdır. Örneğin uzun sarkaçlı küpelerin kadın boynunu uzun göstermesi ya da kemerlerin 

giysileri derleyip toparlaması gibi işlevsel, aynı zamanda da beli ince göstermesi gibi süslenme ve beğenilme 

arzularına hitap etmektedir. Taçlar ise soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık göstergesi olarak başa giyilen 

çoğunlukla değerli metal ve taşlarla süslü başın üst kısmına takılan sembolik takılardır. Belirli erk sahibi 

insanlar tarafından takılması her kültürde zorunlu olmuştur. Gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar 

sonucunda Anadolu’da M.Ö. III. Binyıla kadar geri gittiği bilinen baş süslerinin sadece buluntu olarak 

günümüze ulaşmadığını görmekteyiz. Tasvir sanatının birçok dalında kendine yer bulan bu sembolik 

anlamları olan takı türü, kendi içerisinde çeşitli dönemlerde yaşadığı değişimlerle gelişerek günümüze kadar 

kullanılan özel bir takı türü olmuştur. Roma İmparatorluğunda antik geleneğin devamı olarak görülen yaprak 

dizisi ya da metal bir şerit şeklindeki diadem olarak adlandırılan baş süsleri Bizans yani Doğu Roma 

İmparatorluğunun erken döneminde bir müddet daha kullanılmıştır. 5. yüzyıldan sonra antik geleneğinin 

üzerine sahip olduğu toprakların kültürlerinden de bazı etkileşimler koyarak sanat anlayışına devam eden 

Bizans İmparatorluğunda taçlar da değişime uğramaya başlamıştır. Günümüzde çok sayıda Bizans dönemine 

ait taç bulunmamaktadır. Orta Bizans Dönemine ait Bizans taçlarının iki tanesi Budapeşte’de, bir tanesi ise 

Venedik’tedir. Bizans imparator, imparatoriçe ve diğer soylulara ait taç örneklerini biz daha çok duvar 

resimleri, el yazmaları ve diğer küçük sanatlar üzerindeki görsellerinden tanımaktayız.  

Anahtar Kelime: Bizans, Kuyumculuk, Resim Sanatı, Taç. 

“CROWN DEPICTIONS” ASTHE SYMBOL OF NOBILITY AND POWER  

IN BYZANTINE PAINTING 

Abstract 

Although it is not known when and for what purpose the jewelry, which is almost as old as history of humanity 

was first appeared, it is likely to have been used for magical or religious purposes. With the following years, 

the use of jewelry for the purposes of such as adornment, protection, religious belief, power, rulership and 

status had increased. The use of various jewelry in different parts of the human body is likely to have different 

purposes and meanings. For example, belts are used both to support clothes and to look beautiful. The crowns, 

on the other hand, are symbolic jewelry, often adorned with precious metals and stones, worn on the upper 

part of the head as an indicator of nobility, rulership, power or sovereignty. It was compulsory for people 

with certain powers in every culture to wear a crown. It is seen that the head ornaments, which are known to 

date back to the third millennium BC in Anatolia as a result of the archaeological researches, have not 

survived only as findings. Crowns, which have symbolic meanings and have found its place in many branches 

of the art of depiction, have become a special type of jewelry that have been used until today with the changes 

in various periods. The head ornaments, which are called diadem in the form of a series of leaves or a metal 

stripe and seen as a continuation of the ancient tradition in the Roman Empire, were used for a while in the 

early Byzantine period. After the 5th century crowns began to change in the Byzantine Empire, which 

maintained its artistic understanding by placing some interactions from the cultures of the lands that it 

possessed on its ancient tradition. Today, there are not many crowns belonging to the Byzantine period. Two 

of the Byzantine crowns belonging to the middle Byzantine period are in Budapest and one in Venice. The 

crown examples belonging to Byzantine emperors, empresses and other nobles are mostly recognized from 

their images on murals, manuscripts and other small arts.  

Keywords: Byzantium, Jewelry, Art of Painting, Crown. 
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1.GİRİŞ 

İnsanlık tarihi kadar uzun bir serüveni olan takıların ilk defa ne zaman ve ne amaçla ortaya çıktığı 

bilinmemektedir. Takıların süslenme, güç, iktidar, din veya büyüsel düşünceler sonucunda ortaya 

çıkmış olması muhtemeldir. Günümüze ulaşan en eski takı kalıntıları insanların henüz yerleşik 

hayata geçmediği Paleolitik çağa aittir (Türe, 2005: 13-21). Bu erken dönem takılarında doğada 

bulunan hayvan kabukları, kemikleri, dişleri ve yontulmaya müsait çeşitli renkli taşların takı 

yapımında kullanıldığı görülmektedir (Anonim, 2006: 3). İnsanların yerleşik düzene geçtiği 

Neolitik dönemde ise artık bu takıların malzemeleri üzerinde çeşitli işlerin yapıldığı ve formların 

verildiği izlenmektedir. Erken dönemde çok fazla bir işleme tabi tutulmadan elde edilen boncuk 

denebilecek içinden ip vb. bir malzemenin geçebileceği deliklere sahip takı objeleri görülürken; 

Neolitik Dönemde hayvan, kuş, çiçek vb. formlar verilmiş çeşitli takı buluntuları, özellikle 

Anadolu’da Çayönü ve Çatalhöyük gibi önemli Neolitik merkezlerde ele geçmiştir (Muslubaş, 

1989). Çok çeşitli kültürlerde vücutlarını boyamak ve çeşitli yerlerine objeler takmak suretiyle 

süslenme olgusu oluşturan insanların zamanla çevresinde farklı malzemeleri keşfi ile çok çeşitli 

takı örnekleri ortaya koydukları görülmektedir (Köroğlu, 2004: 1). İnsanların bu şekilde vücutlarını 

boyamaları ve ya farklı yerlerine astıkları ve taktıkları objelerin erken dönemde ne amaçla olduğunu 

kestirmek güçtür. Bu durum Neolitik Dönemde biraz daha aydınlanmış bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çatalhöyük de ortaya çıkarılan obsidyen malzemeden yapılmış olan aynalar bu 

dönemde bize süslenme olgusunun ortaya çıktığının kanıtı niteliğindedir (Anonim, 2008). Bu 

aynalar insanların hoş görünme idealini net bir biçimde ortaya koymaktadır. 

İlerleyen zaman içerisinde insanların çeşitli malzemeleri takı yapımında kullandıkları ve artık 

teknik olarak da ilerleme kaydettikleri izlenmektedir. Niğde de bulunan Köşkhöyük’te M.Ö. 6. 

yüzyıla tarihlenen tabaka da ele geçen mermer bilezikler bu dönemde malzemelerin ve tekniklerin 

çeşitlilik göstermeye başladığının bir kanıtı niteliğindedir (Esin,1998: 102). Aşıklı Höyük de mezar 

buluntuları arasında bu döneme ait takı olarak kullanılmış tavlanmış doğal bakır boncukların ve 

bileziklerin oluşu da dikkat çekicidir (Esin,1998: 92). Bakır ve kurşun gibi malzemelerden yapılmış 

olan çeşitli takı parçalarının kazılar neticesinde özellikle Anadolu’da ele geçmesi bu dönemde 

burada yaşayan toplumların bu metalleri tanıdıklarının ve çeşitli nesneler yaratabilecek olgunlukta 

tekniğe sahip olduklarının birer göstergesidir (Türe ve Savaşçın, 1985: 9). Geç Demir Çağ 

Döneminde ise Elazığ İmikuşağı kazılarında ortaya çıkarılan cam ve yumuşakça kabuklarında elde 

edilmiş boncuklar bu döneme gelindiğinde artık insanların Paleolitik devirden itibaren kullandıkları 

hayvan kabuklarının yanına yeni malzemeleri de ekledikleri görülmektedir (Sevin, 1995: 54). Bu 

dönemden itibaren özellikle Paleolitik Çağda boyna takılan bir kolye olarak karşımıza çıkan takının 

gelişerek ve değişerek çeşitli form ve biçimler aldığını görmek mümkündür. 

M.Ö. II. bin yıla gelindiğinde özellikle Kültepe de mezar buluntuları içerisinde ele geçen çeşitli 

form ve biçimlerdik iğneler ve diademler görülmektedir (Özgüç, 2005: 225). Altın, gümüş, granüle 

vb. birçok malzemenin bu dönemin yaygın olarak kullanılanıma girdiği ve üretilen takıların 

birçoğunun çeşitli metal malzemelerden üretildiği görülmektedir.  

Ortaya çıktığı zannedilen Paleolitik Dönemden itibaren insanların çok çeşitli amaçlarına hizmet 

eden takılar Bizans Dönemine gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmişlerdir. Bazen bir büyü, 

tılsım vb. amaçlar ile üretilen amuletik takılar yerini güç ve asaletin sembolü haline gelen takılara 

bırakmıştır. Neolitik Dönemde ilk defa obsidyenden yapılmış ayna ile Çatalhöyük de karşılaşılması 

bu döneme gelindiğinde artık insanları beğenilme, süslenme vb. olgularının oluştuğunun bir 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli zamanlarda çeşitli amaçlar ile kullanıldığı 

zannedilen takıların zaman içerisinde insanlığın artan bilgi ve becerileri ile de paralel olarak 
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geliştiği görülmektedir. Doğada bulunan hayvan kemik ve kabukları ile başlanan takı sanatının 

insanların çeşitli malzemelere form vermesi, madeni kullanması ile başlayan bir süreci izlemiştir. 

Özellikle madenin keşfi ve takı sanatında kullanılması bu sanatın büyük oranda gelişmesine ve 

bugünkü manada bir takı sanatının üretilmesine olanak sağlamıştır. Değişen ve gelişen yöntemler 

takı sanatı içerisinde bir gelişim seyri oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı da bu çok çeşitli 

amaçlarda kullanılmış olan takılardan önemli bir gurubu oluşturan taçların Bizans resim sanatındaki 

serüveninin anlatılmasıdır. Bu bağlamda gerekli literatür ve kaynak taramaları yapılarak ulaşılan 

resim verilerinin bazı örnekleri üzerinden taçlar anlatılmaya çalışılmıştır.  

2. TAÇ TANIMI VE BİZANS KUYUMCULUĞUNDAKİ SERÜVENİ 

Türk Dil Kurumuna göre; soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, 

değerli taşlarla süslü başlık olarak ifade edilen taç Antik Dönemden itibaren takı çeşitleri içerisinde 

yerini almaktadır. Soyluluk belirtisi olan ve Antik Dönemde diadem olarak takı çeşitleri arasına 

giren bu baş süsü değişen ve gelişen zaman içerisinde, bugün kralların ve kraliçelerin başlarına 

taktıkları süslü ve gösterişli hale bürünmüşlerdir. Birçok hizmete amaç etmiş bu baş takıları, sunu 

eşyası, otorite simgesi ve mezar hediyesi olarak kullanılmıştır (Dili, 2011: 50). Erken dönemden 

geç döneme kadar Bizans taç tiplerini tasvir sanatlarından takip etmek mümkündür (Kazhdan , 

1991: 554). Antik Çağda başa takılan diadem olarak isimlendirilen ince beyaz veya metal bantların 

ilk olarak Mezopotamya’da ortaya çıktığı düşünülmektedir (Kalkınoğlu, 1989: 53). Anadolu’da 

M.Ö.  III. Binyılda Alacahöyük ve Troya’da bulunmuş diadem örnekleri ile karşılaşılmaktadır 

(Doğan, 2010: 44). Antik dönemde diademin tanrının simgesi olarak görüldüğünden Plinius 

bahsetmektedir (Plinius, 1938: 22-21). Genellikle düz bir şerit biçiminde olan diademler kimi 

zaman kazıma ya da kabartma teknikleri ile süslenmiş olabileceği gibi tam orta kısımlarında da 

madalyon benzeri bir bölüm bulunabilmektedir. Tarihte bilinen ilk diadem örneği M.Ö. IV 

Binyıllarına tarihlendirilen İran’da bulunan diademdir (Schmidt, 1937: 171). Anadolu’da ise bilinen 

ilk diadem örneği Korucutepe de ele geçen ve Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlendirilen diadem örneğidir 

(BİNGÖL, 1999: 10-13). Roma Dönemine gelindiğinde ise Antik Dönemlerde olduğu kadar yaygın 

olmayan diadem sadece imparator ve imparatoriçelerin başlarını süsleyen bir baş süsü haline 

gelmiştir (Kalkınoğlu, 1989: 54).   

Büyük Konstantin ve I. Theodosius Dönemlerinde iki sıra boncuk dizisi ile alnın tam üstüne denk 

gelecek şekilde ortada bir madalyon bulunan ve ensede bağlanan taç tipi görülmeye başlanmıştır 

(Kalkınoğlu, 1989: 54). Bu geçiş dönemi içerisinde İmparatoriçe Licınia Eudokaia’nın tasvirlerinde 

karşılaşılan, Hellenistik, Roma veya geçiş evresi olan Erken Bizans Döneminde görülmeyen bir taç 

tipi ile karşılaşılır. Yukarı doğru genişleyen ve ortadaki madalyondan aşağıya üç adet boncuğun 

sarktığı taç tipi bu dönemde Sasani etkisinin Bizans kuyumculuğunda görülmeye başladığını ifade 

etmektedir (Erdmann, 1994: 253-256). Görsel sanatlarda İmparatoriçe Ariadne tasvirlerinde 

karşımıza çıkan ve Bizans takı sanatında yeni bir taç gelişimi görülmektedir. İri ve gösterişli 

mücevherlerden oluşturulan taç, iki yandan göğüs hizasına kadar sarkan boncuk dizilerinden 

oluşmaktadır. Bu iki yandan sarkan boncuk dizileri özellikle 5. yüzyıldan başlayarak 11. yüzyıla 

kadar Bizans takı sanatında moda olmuştur (Wessel, 1967: 43). Bizans sanatında özellikle 6. 

yüzyılda yoğunlaşan Sasani etkisi Bizans kıyafetlerini, takıları özelliklede imparatorluk taçlarını 

çok yoğun bir biçimde etkilediği görülmektedir (Fontenay, 1887: 121,122).  11. ve 12. yüzyıllara 

araştırmacılar tarafında tarihlendirilen Ayasofya Mozaiklerindeki İmparator ve İmparatoriçe 

tasvirlerinde taç formlarının artık aldığı son durum görülmektedir. 5. yüzyıldan başlayarak Bizans 

İmparatorluğunun sonuna kadar taç formu Antik Dönem diademleri ile başlayarak doğu etkili 

yüksek, gösterişli taç formuna doğru bir eğilim göstermiştir (Kalkınoğlu, 1989: 55-56). Günümüze 

Bizans Döneminden üç taç örneği ulaşabilmiştir. Bunlar bugün Budapeşte Milli Müzesinde yer alan 
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Stephan Tacı ve Konstantin Monamacos Tacı ile Papaya hediye olarak gönderilen VI. Leon tacıdır. 

(Resim.1-2-3) Bizans Döneminde özellikle imparator ve imparatoriçeyi simgeleyen bu baş 

süslerinin çok azı günümüze ulaşabilmiştir.  

3. BİZANS RESİM SANATINDA SOYLULUK VE İKTİDAR SEMBOLÜ TAÇ TASVİRLERİ  

Bizans resim sanatı verilerini ele aldığımız zaman taçları anlamlarına göre çeşitli sınıflara 

ayırmamız mümkündür. İktidar sembolü olarak başa giyilen bu baş takılarının kimi zaman bir adak 

tacı olarak bir ambon, altar ve ya taht üzerinde ya da bir niş içerisinde asılmış halde tasvir edildiği 

izlene bilinmektedir. Ravenna Neon Vaftizhanesi mozaik verileri içerisinde yer alan boş taht 

üzerindeki taç tasvirleri adak taçlarının 4 ve 5. (Mesdon, 1986) yüzyıllardaki erken örnekleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Resim. 4).  Santa Apollinare Nuovo Kilisesi mozaikleri arasında bir 

örneğine denk geldiğimiz zincirlerle asılmış adak tacı örneği dikkat çekicidir (Resim.5) 

(Deichmann, 1958). 6.yüzyıla tarihlenen bu mozaik verisinde taç hayali bir niş içerisinde tıpkı bir 

buhurdan gibi üç adet zincir yardımı ile asılmış olarak tasvir edilmiştir. Dönemin resim verilerinde 

görülen taç tiplemesi ile birebir benzerlik gösteren taç, taşlarla süslü olarak tasvir edilmiştir. 

Özellikle kiliselerde nişler ya da en dikkat çekici yer olan altar üzerinde bu şekilde çeşitli adak 

taçlarının birçok Hıristiyan uygarlıkta varlığı bilinmektedir (Way, 1859: 253-261). 

 Bu şekillerde önemli yapılarda asılı bulunan adak taçlarının Bizans Döneminde de olduğu 

resim verilerinden anlaşılmaktadır. Dönemin taç özelliklerini barındıran ve genellikle değerli 

taşlarla süslü olan adak taçları imparatorların taçları ile birebir benzerlik göstermektedir. Günümüze 

ulaşan Ortaçağ Avrupa’sından bazı adak taçları bilinmektedir. Bu adak taçları arasında en çok 

tanınanlardan bir tanesi olan Vizigot Kralı Reccesuinth’ın 7. yüzyıla tarihlendirilen adak tacıdır. 

Resim verileri ve Reccesuinth adak tacı gibi örnekler göz önüne alındığında Bizans dönemindeki 

adak taçlarının da bu şekilde süslü, değerli maden ve taşlarla işlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Belli 

bir sembolik amaca hizmet eden bu adak taçları özellikle hükümdarı simgeleyen ve mabette liderin 

kutsallık ile güçlenmesini amaçlayan bir uygulamadır. Tabi bu adak taçlarını hükümdarların 

başlarına giydiği hâkimiyetlerinin sembolü olan taçlardan ayırmamak gerekir. Bu her iki taç da aynı 

form ve biçimsel özellikler barındırmaktadır. Resim sanatında imparator ve imparatoriçelerin 

başlarında görülen taçlar ise genellikle taç giyme töreni, resmi kabul törenleri veya hanedan 

portrelerinde karşımıza çıkmaktadır. İmparatorluğun en önemli liturjilerinden bir tanesi olan 

imparatorluk liturjisi içerisinde yer alan taç giyme törenleri önemli seremonilere sahne olmaktadır 

(Acara, 1998: 184-186). Justinianus' dan 6. yüzyıla kadar taç giyme töreninde yeni imparatora 

askerlerin taç giydirdiği bilinirken ilerleyen süreçte bu askeri hüviyete sahip seremoni daha dinsel 

bir hal alarak Ayasofya’ya taşınmış ve imparatorlara patrik tarafından taç giydirilmiştir (Acara, 

1998: 184). Askeri hüviyeti olan taç giyme törenlerinde yeni imparator bir kalkan üzerinde 

yükseltilerek tacı giydirildiği bilinmektedir (Kalavrezou, 1991: 533). Bu şekilde taç giydirme töreni 

resim sanatında da bazı örneklerde görülmektedir. Madrid de İspanya Milli Kütüphanesinde 

bulunan 12. yüzyıla tarihlendirilen Madrid Skylitzes Kroniğinde yer alan bir taç giyme sahnesinde 

bu şekilde kalkan üzerinde bir tören resmedilmiştir (Ioannes Skylitzes, 2000) (Resim.6). Başındaki 

taç, üzerindeki loros ve elinde tuttuğu labarum ile verilen imparatora tören kıyafetleri ile taç 

giydiren bir yüksek rütbeli kişi görülmektedir. Lorosun önünde bulunan ve imparatorların 

kıyafetinde olan bandın bu figürde olmayışı bu kişinin imparator değil bir devlet memuru veya 

asker olduğunu göstermektedir. Bu minyatürde önemli olan diğer bir ayrıntı ise taç giydiren kişinin 

de başında taç bulunmasıdır. Taçların her ikisi de kubbeli taç olarak isimlendirilen ve 6. yüzyıla 

doğru artan Sasani etkilerinden sonra görülmeye başlanan tiptedir. Bunun yanında çeşitli nedenlerle 

tahta oturan veya mahiyetleri ile görülen İmparator ve İmparatoriçelerin tasvirlerinde de çeşitli taç 

tasvirleri görülmektedir. Resim sanatında takı dendiğinde akla ilk gelen verilerden bir tanesi olan 

https://www.wikizero.com/en/Visigoth
https://www.wikizero.com/en/Reccesuinth
https://www.wikizero.com/en/Reccesuinth
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASkylitze%CC%84s%2C+Io%CC%84anne%CC%84s%2C&qt=hot_author
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Ravenna San Vitale Kilisesinin 6. yüzyıla tarihlendirilen mozaiklerinden İmparator Justinianus ve 

İmparatoriçe Theodora ile Mahiyetlerini konu alan mozaik panolar dönem giyim ve takı sanatı 

hakkında ayrıntılı bilgiler veren en bilindik örneklerdir (Skira, 1953) (Resim.7-8).  

 

Her iki panoda da tören kıyafetleriyle, resmi bir duruş sergileyen figürler görülmektedir. 

İmparator ve imparatoriçe artık gelişmeye başlamış olan yüksekçe taçlar takmışlardır. 

İmparatoriçenin tacının iki yanından sarkan inci dizileri yine İmparatoriçe Ariadne tasvirinde de 

karşılaştığımız ve Bizans taçlarının farklı yöne doğru evirilmesinin erken örneklerinden biri olarak 

kabul edilebilir. İmparatorun tacı da diademlerin süslenerek ve yükselerek ulaşmaya başladığı 

yüksek ve gösterişli taçlara giden yolda önemli bir örnek olarak görülebilinir. Bir iktidar sembolü 

olan taçlar hükümdarlar ile özdeşleşmişlerdir. Kimi zaman bir kilisede eşi ile birlikte bir haç 

tutarken, kimi zaman Hz. İsa’nın önünde saygıyla eğilirken, kimi zaman ailesiyle birlikte Hz. İsa 

veya Meryem tarafından kutsanırken veya bir dönem kroniğinde halefleri ve selefleri ile tasvir 

edilmektedirler. Bu tasvirlerin hepsinde de istisnasız olarak taçlı olarak resmedildiği izlenmektedir. 

Bu taç kimi zaman Viyana National Library’de bulunan Niketas Choniates Kroniğinde yer alan 

İmparator Alexius (Grabar, 1967) tasvirindeki gibi bir diadem olarak, kimi zaman Dionysiou 

Manastırı El Yazmasında yer alan İmparator III. Alexius Komnenos ve İmparatoriçe Theodora 

(Evans, 2004) tasvirindeki gibi yüksek ve gösterişli, iki yandan inci dizilerinin sarktığı kubbeli taç 

olarak görülmektedir (Resim.9-10).  

Aslında zamanın ve dönemin modası sanatçıda her zaman etkili olmamaktadır. İmparatorlar resim 

sanatında sadece mahiyetleri veya aileleriyle birlikte değil tek başına veya bir kronik içerisinde 

diğer imparatorlar ile birlikte de resmedilmişlerdir. Bizans resim sanatında taçlar konusunda en 

dikkat çekici örneklerinden bir tanesi olan İtalya Modena’da Estense Kütüphanesinde bulunan 

Ioannes Zonaras Tarihi adlı yazmada Paleologos Hanedanına ait imparatorların tasvir edildiği 

minyatürdür (Resim.11). Bu minyatürde de Paleologos Dönemi imparatorları portre şeklinde ele 

alınmışlardır. Başlarında artık gelişimini tamamlamış yüksek, gösterişli, taşlarla süslü, iki yandan 

taş dizilerinin sarktığı kubbeli taçlar ile tasvir edilmişlerdir. Birbirine benzeyen ancak küçük 

detaylarla birbirinden ayrılan taçlar Bizans Döneminde imparatorların kendilerine ait özel taçlarının 

olduğunu da göstermektedir. Form ve biçim kimi zamanda süsleme kompozisyonları bakımından 

birbirine benzeyen taçlar görülse de hepsi aslında birbirinden farklı taçlardır. Resim sanatında bu 

şekilde İmparatorların başlarını süsleyen taçlar diğer taçlardan ayrılarak başını süsleyen kişinin 

monarşik üstünlüğünün birer simgesi olarak görülmektedir.  

Bizans resim verileri içerisinde diğer bir taç gurubumuz ise evlilik taçlarıdır. Bizans Döneminde 

evlilik önemli ritüelleri olan bir tören olarak karşımıza çıkar. Gelin ve damat kilisede din adamı 

tarafından yapılan törende karı koca olurken bu tören için bir taç hazırlanmakta ve takılmaktadır. 

İmparatorluk ailesinden olan kişiler imparatorluk taçlarının üzerinde tuttukları gösterişli erguvan 

rengi bir kumaşa evlilik tacını yerleştirirken diğer kişiler direkt olarak bu tacı başlarına 

takmaktadırlar (Talbot Rice,1987: 41). Evlilik törenlerinde başa takılan bu takılar gelin ve damadın 

kilisedeki seremonileri boyunca başlarında yer alır. Zifaf odasına kadar taşıdıkları taçlarını odada 

yatağın üzerine bıraktıktan sonra yemek merasimlerinin yapıldığı mekâna geçerler ve yemek 

seremonisi gerçekleşir (Talbot Rice,1987: 42). 

Günümüze ulaşabilen yazılı veriler özellikle İmparator ve ailesi için gerçekleşen merasimleri 

anlatmaktadır. Halka dair bilgimiz kısıtlıdır. Bizans dönemine ait evlilik taçları resim verilerinde 

genellikle kana düğünü mucizesi konulu sahnelerde görülmektedir. Paris, Cabinet des 

Medailles'deki fildişi levhada olduğu gibi Hz. İsa tarafından taç giydirilen IV. Romanos ve karısı 
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Eudokia tasvirindeki gibi Hz. İsa tarafından veya önemli bir aziz tarafından kimi zaman taç 

giydirme merasimi görülmektedir. Ancak bu tasvirin taç giyme töreni mi yoksa bir evlilik törenimi 

olduğunu anlamak güçtür (Acara, 1998: 185). 13 ve 14. yüzyıllara tarihlendirilen iki sahnede gelin 

ve damat başında evlilik tacı görülmektedir. İnceleyeceğimiz sahnelerden ilki Athos Dağı Iviron 

Manastırı Elyazmasında bulunan Kana Düğünü Mucizesini konu alan minyatürdür (Resim.12). 

Eser 13.yüzyıla tarihlendirilmektedir (Ersin, 2011). Burada gelin ve damat masada oturmaktadırlar. 

Damadın başında bulunan taç tıpkı IX. Konstantin Paleologos tasvirlerinde karşımıza çıkan 

imparator tacına benzemektedir. Taç yüksek olarak verilmiş ve üzeri işlemelidir. Tacın tam orta, 

alnın üzerine gelen kısmında tek parça halinde üstte yuvarlatılarak bir merkez oluşturacak şekilde 

dekore edilmiştir. Bu oval form alarak sonlanan merkezi bölümün üstünde incilerle oluşturulmuş 

bir haç görülmektedir. Gelinin başında ise kıyafeti ile aynı renk tasvir edilen kırmızı duvağın 

üzerinde yerleştirilen taç tıpkı damadın tacı gibidir. İmparatorluk ailesinin başında tutulan erguvan 

rengi kumaşın daha basite indirgenmiş bir hali olarak duvak benzeri bu örtü kabul edilebilinir. Diğer 

taçtan farklı olarak gelinin başında bulunan taç aşağıdan yukarıya doğru genişlemektedir. Her iki 

taç da sarı renkte tasvir edilerek altın oldukları vurgulanmıştır. Diğer bir evlilik tacı örneğimiz ise 

Trabzon Ayasofya’sı duvar resimleri arasında bulunan Kana Düğünü Mucizesi konulu sahnede yer 

almaktadır (Resim. 13). Sahne 13-14.yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir (Eastmond, 2004).  

Sahnede dikdörtgen bir masa etrafında oturan misafirler arasında damat figürü görülmektedir. 

Kımızı ve turuncu arasında kızıl renkte bir kıyafet giyinmiş olan damat elinde beyaz bir kadeh 

tutmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen taçta iki ayrı bölüm olduğu görülmektedir. Alt 

kısımda yatay bir bant halinde düzenlenen daha sade kısım ve üzerinde dilimli bir biçimde sonlanan 

bir taç tasvir edilmiştir. Koyu renkle çizilen konturları ile taç son dönem Bizans taçlarına örnek 

teşkil etmektedir. Bu dini konulu sahnelerin dışında 12. yüzyılda Madrid Skylitzes Kroniğinde 

(Ioannes Skylitzes, 2000) yer alan Patrikios Theofobos ve İmparator Theofilos’un kız kardeşinin 

evliliğini konu alan minyatür örneği dini konu dışındaki bir örnek olması bakımından önemlidir 

(Resim.14). Bir din adamı tarafından her ikisinin de başına takılmakta olan taçlar evliliklerinin 

nişanesi olarak görülmektedir. Sahnenin seyirciye göre sağında oturan imparatorun tacından farklı 

olarak daha basit olan taçların süslemesi altın bir bandın tam merkezinde bulunan dikdörtgen 

yuvaya yerleştirilmiş bir taştan oluşmaktadır. Diademlerin Bizans dönemindeki gelişmiş hali olarak 

kabul edile bilinecek olan bu taç basit birer çemberden oluşmaktadır. Kaynaklarda geçen erguvan 

rengi örtü ise bu minyatürde görülmemektedir.  

4.Sonuç 

Sonuç olarak baktığımız zaman imparatorun simgesinden evliliğin simgesine kadar birçok farklı 

amaca hizmet eden Bizans taçları resim sanatında çok çeşitli sahnelerde ele alınmıştır. Bazen bir 

dini konulu sahnede bazende bir devlet törenini anlatan sahnede görülmektedir. Anlamları 

farklılıklar göstermekle beraber Bizans resim sanatçısı İmparator tasvirinden aziz tasvirine hatta 

kişileştirmelere kadar birçok kişide ve tasvirde taç resmetmiştir. Sanatçılar belli dönemlerde 

yoğunlaşan çeşitli düşünce ve inançları da sanatlarına yansıtmışlardır. Dini kimliklerin takılı olarak 

tasvir edilmemesine karşın bazı dini kimlikleri özelliklede azizelerin kimilerini taçlarla ve çeşitli 

takılarla resmetmişlerdir. Kısıtlı örnek olmasına karşın bazen Hz. Meryem’i dahi takılarla 

süsledikleri görülmektedir. Özellikle taçla verilen Hz. Meryem tasvirlerinde dönemin artan düşünce 

furyasının etkileri büyüktür. Meryem de tıpkı diğer birçok pagan dinde olduğu gibi çeşitli ünvanlar 

alan bir dini kimlik olmuştur. Birçok ünvanı bilinen Meryem İshtar ve İnananna gibi Mezopotamya 

tanrılarının aldığı ünvanlardan bir tanesi olan İsise yani Göğün Kraliçesi ünvanını almıştır(Akalın, 

2016: 81-107). Bu doğrultuda bugün Roma’da bulunan ve 8. yüzyıla tarihlendirilen bir ikonada 

(Beckwith, 1986) Meryem bu ünvana uygun olarak incilerle süslü dönem imparatoriçelerini 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASkylitze%CC%84s%2C+Io%CC%84anne%CC%84s%2C&qt=hot_author


 

212 

anımsatan bir formda tasvir edildiği görülmektedir (Resim. 15). Aynı düşünceyle resmedilmiş bir 

diğer Meryem tiplemesini ise daha erken bir dönemde 4. yüzyılda Santa Maria Maggiore 

Kilisesinde apsis zafer kemerindeki İncil konulu sahneler arasında görmekteyiz (Grabar, 1966). 

Bunun yanında birçok azizenin çeşitli takılarla verilişleri de sanatçıların bu azizelerin daha önceki 

yaşamlarına vurgu yapmalarından ileri gelmektedir. Örneğin Katherine, Kyriake, Helena gibi 

azizelerin azize olmadan önceki zengin ve soylu yaşamlarına vurgu yapmak için özellikle taçlı ve 

takılarla süslü olarak resmedildikleri Bizans resim sanatında izlenile bilinmektedir (Resim. 16). 

Ayrıca azizeler Kıbrıs Kakopetria St. Nicholas Kilisesi duvar resimlerindeki gibi taçlandırıla 

bilinmektedir. Sonuç olarak sanatçılar resmettikleri figürlerde çeşitli detaylarda farklı düşünceleri 

yansıtmışlardır. Özellikle imparatorluk imgesi noktasında antik dönemlerden itibaren çok farklı 

nesneler simge olarak kullanılmışsa da özellikle taç en çok tanınan ve resmedilen simgesel nesne 

olmuştur. Bizans resim sanatı verilerinde de bu çeşitli anlamları ile işlenen taç tasvirlerinde 4. 

yüzyıldan başlayarak diademden kubbeli taca doğru olan serüveni izlenile bilinmektedir. Yapılan 

çalışma ve ortaya çıkan tarihler göstermektedir ki sanatçılar eskiyi bir kenara atmayıp son 

dönemlerde dahi erken takı örneklerine de resimlerinde yer vermişlerdir. Kullanım amaçları 

farklılıklar gösterse de Bizans Dönemi taçları genellikle aynı özellikler barındıran formlar ve 

süslemeler içermektedir. Çeşitli uygarlıkları ve kültürleri etkilediği bilinen Bizans sanatının birçok 

farklı alanda da farklı kültürlerden etkilendiği görülmektedir.  
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ORMANLARIN KORUNMASINDA AĞAÇ KÜLTÜNÜN, MENKIBENİN VE MEMORATIN 

ETKİSİ: ELAZIĞ, KARAKOÇAN İLÇESİNDEKİ ÇAYIRGÜLÜ KÖYÜ ÖRNEĞİ 

Emrah Tüncer* 

Özet 

Bu çalışma, Çayırgülü Köyü’ndeki anlatılara ve kültlere odaklanarak oradaki yeri, salt bir fiziksel mekân ve 

coğrafî konum halinden farklı olarak kültürel derinliklere sahip olduğunu, bir anlamda oradaki “mekân”ın 

zamanla bir kültürün ona kök saldıkça nasıl bir “yer”e dönüştüğünü antropolojik açıdan keşfetmeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda katılımcı gözlem yöntemiyle Çayırgülü Köyü’nde geçirilen üç aylık sürede, 

köylülerin yaşam pratiklerine dâhil olunmuş, gündelik hayat gözlemlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır. 

Bölgede yaşadığına inanılan Pir Cemal Abdal’ın, Şadi Aşireti’ne mensup olan yaşlı bir kadının yedi oğlunu 

zindandan kurtarmasına dayanan menkıbe,   Çayırgülü Köyü’nü de içine alan çevre köylerin kuruluş 

hikâyesini oluşturur. Bu kuruluş hikâyesinde önemli bir yer tutan köydeki Güzelbaba Türbesi çevresindeki 

ağaçlar kesinlikle kesilip eve götürülmez, bu geniş alanda havyaların otlatılmasına izin verilmez ve buradaki 

kuru ağaçlar bile bireysel olarak herhangi bir şey için kullanılmaz. Ağaç ve evliya arasında kurulan bağ 

nedeniyle ağaçlara zarar verilmesi günah sayılmaktadır ve bu yasağı bozanların başına bir felaket geleceğine 

veya çarpılacağına inanılmaktadır. Dolayısıyla bu yerin/ağaçların korunması memoratlar, mitler aracılığıyla 

süreklileştirilmektedir. Ayrıca varlıklarını sürdürmekte olan kültler neticesinde; bilhassa ağacın kutsallık 

atfedilen varlıklar arasında sayıldığı, dolayısıyla büyük bir saygı gördüğü görülmektedir. Sonuç olarak 

mekândan “yer”e dönüşen bu alanların yarattığı ortak bellek, sosyal ilişkiler ve çevre açısından önemli bir 

süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Orada ikamet etmek ya da “mesken tutmak” ve oraya “kök salmak” için 

sürekliliklerini sağladıkları ve sonraki kuşaklara aktardıkları menkıbeler,  mitler, memoratlar oluşmaktadırlar. 

Bu anlatılar aynı zamanda köydeki ormanlık sahanın korunması, çevre duyarlılığı açısından önemli bir işleve 

sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Çayırgülü Köyü, Yer, Menkıbe, Memorat, Orman 

THE LEGEND, THE MEMORIAL AND THE CULT OF PROTECTING FOREST: THE 

EXAMPLE OF ELAZIĞ KARAKOÇAN THE VILLAGE OF CAYIRGULU 

Abstract 

This work is focused on Cayirgulu village’s power and story. It particularly explains how this place has a 

pure physical, geographical mean which show deep and different meanings, that is to say the space changes 

throughout the time and the culture which give another place according to the anthropological view.  Within 

this context, I went to this village as an observatory for three months. I noticed the life style of the villagers 

and talked with them. In this area, a legend is believed that Pir Cemal Abdal who is a member of the Sadi 

tribe rescued the seven son in jail of an old woman and it has been the establishing of other villages in the 

zone. In the story of this establishment, there is something important which says that it is forbidden to cut and 

bring to home the trees around of the tomb of Guzelbaba. It is not authorized to the animals depasturing in 

this large area even the drought trees are not authorized to be used for any reason. As there is a tie between 

trees and the saint, touching the trees is considered as a sin. It is believed that if someone touch the trees he 

will be punished by God. That is why, this place and trees are secured for protecting the continuity of this 

myth. These trees are highly respected because it is seen as a divinity which this cult is still continued to be 

believed.  Consequently, the transformation of the space to the place is especially made by a common 

memory, social relationship and environment. Living there, or settling in and taking root give durability and 

relay to the future generations legends, myths and memorials. Thanks to this story telling, the forest of the 

village could be protected and gave a sensitivity to the environment aspect. 

Keywords: Village Of Cayirgulu, Place, Legend, Memorial, Forest 
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1.Giriş 

Mekânın sadece bir fiziksel, coğrafî konumu işaret etme halinden farklı derinliklere sahip olması 

süreci, bir anlamda “mekân”ın “yer”e dönüşme sürecidir (Akbalık, 2015). Doğal ve yapılı çevreler 

ile coğrafî bir konuma karşılık gelen anlamıyla daha çok fiziksel boyutu üzerinden tanımlanan 

mekân; içinde ve üzerinde şekillenen bireysel ve sosyal ilişkiler, yüklenen anlamlar, zaman içinde 

oluşan belleğin bir parçası olması haliyle de derinlikli ve çok katmanlı bir boyut kazanır. Elazığ’ın 

Karakoçan ilçesindeki Çayırgülü Köyü’nde de (Harita 1)  insanların kendisiyle, diğerleriyle, 

yaşadığı yerle kuracağı bağı temsil eden noktalar ‘yer’ kavramı üzerinden belirtilmiş ve kültlerin, 

menkıbenin, memoratın mekânın yere dönüştürülmesinde son derece önemli bir işlevi olduğunu ve 

bu unsurlar sayesinde çevre-insan ilişkilerinin sürdürülebilirliğini sağladığı görülmektedir.    

Harita 1. Karakoçan İlçesi’nin Lokasyon Haritası 

 

Emrah Tuncer,2019 

2.Mekân ve Mekânın “Yer”e dönüşümü  

Davis (2011), Encyclopedia of İslam’daki [İslam Ansiklopedisi] tarih maddesinde, kentsel yerleşim 

merkezleri hakkındaki yerel tarihlerin ilk olarak MS 11. yüzyılda üretildiğini ve günümüze kadar 

devam ettiği belirtilmektedir (Davis, 2011,178). Bu yerel tarihlerde çok çeşitli tarihsel ve biyografik 

malzemenin sunulması için bir çerçeve olarak, kentin önemli yerlerinin ve anıtlarının sistematik bir 

kataloğu kullanılıyordu. Genellikle, kentsel topoğrafya yerleri tek tek ele alınarak ilerliyor ve belli 

binaların hangi koşullar altında inşa edildiği açıklandıktan sonra o binayla bağlantılı başlıca 

kişilerin biyografik taslakları buna ekleniyordu. Bu şekilde, kentin fiziksel dokusunun onu yaratan 
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ve sürdüren insanlarla bağlantılı olduğu ve onların amaçlarını, değerlerini ve eylemlerini 

somutlaştırdığı ortaya konmuş oluyordu (Davis, 2011,178). Bu yaklaşım günümüzde mekâna 

ilişkin çalışmalarda yer almıyor olsa bile yer adları, kutsal mekân ve kent bağlamında ele alınan 

bazı sosyal bilim çalışmalarında “mekân” konusu ön plana çıkabilmektedir. Aslında mekânı sadece 

fiziksel boyutuyla tartışmanın yetersiz oluşu 1960’lı yıllar ile birlikte ön plana çıkmış ve 

konuşulmaya başlanmıştır. Daha sonra “yer” kavramı, barındırdığı öznel ve sosyal deneyimler 

içeriği ile ön plana çıkan bir kavram olmaya başlamıştır. 

İnsanın “var olmak” hâlinin, “yerleşmek-mesken tutmak” ile gerçekleştirilebileceğini savunan 

Heidegger’e göre, mekânın bir “yer”e dönüşmesi zamanla bir kültürün ona kök salmasıyla mümkün 

olabilir. Heidegger’e göre, yerleşmek-mesken tutmak ile ilişkilidir (Akbalık,2015). Mesken tutmak, 

yeryüzünün üstünde, gökyüzünün altında insanın varoluşsal durumunu gerçekleştirmesi anlamına 

gelir. Bu nedenle yer, varoluşun içsel bir parçasıdır. İnsan, dünyada belirgin özelliklere sahip bir 

“yer”e ait olarak “mesken tutar”. Ancak burada yer kavramı, herhangi bir yere işaret etmez; “yer”, 

insanların zaman içinde paylaştıkları deneyimlerin yoğunlaştığı, gelenek, davranış ve düşüncelerin 

kök saldığı bir mekân olarak düşünülmektedir. Haliyle insan ve çevre arasındaki ilişkinin, mekânın 

fizikselliğinden öte yaklaşımlarla ele alınması gerekliliğinin önemli hale gelmesiyle, “yer”e dair 

yeni okumalar ön plana çıkmıştır. Genius-loci kavramı, bu okumalardan üretilen kavramlardan 

biridir. Aynı zamanda mimarlık tarihçisi olan Christian Norberg-Schulz’un Roma kültüründeki 

“koruyucu ruh” mitine gönderme yaparak güncelleştirdiği, “genius loci” (yerin ruhu) kavramını, 

mekânın yere dönüşmesi sürecinde bir bina ya da yerin, kendine ait ayırt edici atmosferini 

tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Benzer bir bağlamı ifade eden coğrafyacı Yi-Fu Tuan’ın, 

insanlar ve yerler arasındaki derin bir bağa işaret eden topophilia (yer sevgisi) kavramı da, aslında 

insanların bir yerin doğasını değiştirecek bir bağa işaret etmektedir (Akbalık, 2015). Yine 

coğrafyacı John Agnew’e göre de yerin, maddesel olarak görsel bir forma sahip olduğunu ve 

konumu saptanmış olduğu kadar insanlar ve onların anlam üretim yetileri ve tüketim eğilimleriyle 

de ilişkili olmak zorunda olduğunu ifade etmektedir (Turna, 2011,3). Tim Cresswell’e göre ise 

mêkan, zaman gibi hayatın bir gerçeğidir. Bu da insan hayatı için temel koordinatları belirler. 

Haliyle insan mekânın bir kısmıyla ilgili bir anlam geliştirdiğinde ve bu anlamı oraya atfettiğinde 

orası bir yere dönüşür.  Bu bağlamda yer, bireysel ya da bir grup tarafından anlam yüklenmiş belirli 

bir mekândır. Bu durum kısa ve öz olarak “yer = mekân + anlam” olarak da ifade edilebilir (Harrison 

and Dourish’den akt. Turna, 2011). 

Kısacası bir yere ‘aidiyet’ in tabanını oluşturan mekân zamanla birlikte ‘yoğunlaştıkça’ ya da 

zamanla bir kültür ona kök saldıkça ve yoğruldukça bir ‘yer’e dönüşür, tanım ve anlam kazanır 

(Ojalvo, 2018). Bu bir ‘kendiliğinden özdeşleşme (self-identification)’ durumudur. Yani ‘yer’, sabit 

değerlerin -geleneklerin, davranış ve düşünce alışkanlıklarının taşıyıcısıdır. İnsanları kendine ve 

kültür aracılığıyla birbirlerine bağlar.  İşte “mesken tutmak” da; böyle bir bütünsel yapının parçası 

olmakla mümkündür. Bir kültür, bir ‘yer’, bir insan topluluğu arasındaki armonik bütünselliğe 

dayanır. İşte bu noktada, bir yerin anlamlı kavranması onunla ‘özdeşleşme’ ve orada 

‘oryantasyon’dur. Norberg-Schulz’a göre bireyin bir “varoluş noktasına” sahip olması yani 

“mesken tutması” için, önce kendisini çevreyle özdeşleştirmesi gerekir. Norberg-Schulz, “İnsanın 

kimliği, öncelikle bir yerin kimliğini gerektirir.” diye devam eder. Birey belli bir kimliğe sahip 

olmaya ihtiyaç duyar; ama bu kimlik, bir mekânla özdeşleşmeli ve oryante etmeli yani nerede 

olduğunu bilmelidir. İşte “bu iki psikolojik fonksiyon” sayesinde birey tam anlamıyla kimliğine 

kavuşur ( Norberg-Schulz'dan akt. Polat & Sucu Polat, 1336,2017). 

Çalışma sahasında da toplumsal dokuyu oluşturan insanların kendilerine özgü mekânsal alanları 

oluşturma ve “yer”e dönüştürme süreci tarihsel gelişimle birlikte gerçekleşmektedir.  Buradaki 
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yerleşimin toplumsal dokuyu sarmalayan geleneksel yaşam biçimi, mekânların kurgusal düzeni ve 

kültürel ilişki ağları; ortak bir dilin etrafında gelişmiştir. Bu durum aynı zamanda kırsal yerleşim 

bölgelerinde fiziksel çevreyle uyum sağlayan ve doğadaki çeşitli nesnelere yükledikleri tinsel 

anlamlarla insan-doğa ilişkisini belirleyen bir kültürün nasıl “sürdürülebilir” olduğunu ortaya 

koymuşlardır (Sami, 2013, 169). Bu sürdürülebilirlik ve mekânın yere dönüşüm sürecinde kuşkusuz 

en önemli işleve sahip unsur ise oluşan kolektif bellektir. Dolayısıyla bu süreci ise yer ve kolektif 

bellek açısından değerlendirmek gerekmektedir. 

2.1.Yer ve Kolektif Bellek  

Kolektif belleğin önemli yönünü oluşturan “yer”ler toplumsal olaylarda daha fazla anlam ve önem 

kazanır. Özellikle gündelik ilişkiler bağlamında bu “yer”ler fiziksel varlığını ve anlamını aşan bir 

ortak işarete dönüşür.  Yani “yer” oluşmada mekânlara ait bellekler devreye girer.  Dolayısıyla 

“yer”, “bellek” ilişkisini Halbwachs’ın1  kolektif bellek ile mekân arasındaki ilişkisi üzerinden 

değerlendirilebiliriz.  

İlk kez 1902 yılında Avusturyalı yazar Hugo von Hofmannsthal tarafından kullanılan kolektif 

bellek kavramı, sosyal bilimler ve kabullerine Durkheim’ın öğrencilerinden Maurice Halbwachs 

tarafından aktarılmıştır. Bu anlamda kolektif belleği, en geniş anlamı ile bir grubun grup üyeleri 

tarafından ortak olarak paylaşılan ve grup kimliğini biçimlendiren aktif geçmişi olarak tanımlamak 

mümkündür (Bilgin 2013,73).  Bu tanımdan yola çıkarsak kolektif bellek2,  kimlik inşa sürecinin 

önemli ayaklarından biri olduğu söylenebilir. Grup, kimliğini semboller, anılar, sanat eserleri, 

alışkanlıklar, değerler, inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmişin mirasından kısacası 

“kolektif bellek”ten hareketle inşa eder. Kolektif bellek, kimliğine anlam katan ve geçmişini, dilini 

ve dinini hatırlatan mekânları ve anlatıları benimseyerek de tekrar eder(Uygur, 2015,457). Yani 

kuşaktan kuşağa süzülerek aktarılan bellek öğeleri kolektif kimliği temellendirici değerler ve 

anlamlar içerir. Gruplar kim olduklarını, ne yapabildiklerini, ne yapmaları gerektiğini bildiklerini 

ve özel oluşlarını bu ortak geçmiş vasıtasıyla kavrar ve tanımlar (Bilgin 2013,74) . Aynı zamanda 

Halbwachs’a göre bellekler, etraflarındaki maddi dünyanın dayanıklılığına ve sürekliliğine ihtiyaç 

duyarlar bu sayede mekân, kolektif belleğe bir süreklilik boyutu katar (Çavdar, 2017,239- 240).  

Bellek ve mekân ilişkisini ele alan ve bunu “bellek mekânları” kavramı üzerinden değerlendiren 

Pierre Nora da mekânın süreklilik duygusu uyandırdığını ifade ederek, bellek mekânları (lieux de 

mémoire) ile bellek ortamları (milieux de mémoire) kavramlarını ortaya koyar. Fransa’nın önde 

gelen tarihçilerinden olan Nora, tarih ile kolektif bellekler arasındaki ilişkilere eğilmiş ve 

çalışmalarını Les Lieux de Memoire(1984 -1992) adlı dev eserinde yayınlamıştır. Bir envanter 

niteliğinde olan Nora’nın bu eseri, hatırlanan bellek yerlerini değil, belleğin çalıştığı yerleri ele 

almaktadır. Semboller, anıtlar, anma günleri, pedagojik eserler (Larousse, Lavisse, vb), külliyatlar, 

kutsal yerler, gelenekler, amblemler, devlet figürleri gibi öğeler üzerinden hareket eden kitap, 

Fransızların yüzyıllar boyunca tarihlerini nasıl yeniden icat ve inşa ettikleri ettiklerini ortaya 

 
1 Jan Assmann, Halbwachs’ın tüm eserlerinde izlenen ana tezi, belleğin sosyal koşullara bağlı olduğunu ifade eder. 

Assmann’a göre bireysel bir belleğin oluşması ve korunması için şart olan, Halbwachs’da sosyal çevredir.  
2 Halbwachs kolektif belleği, grup kimliğinde oynadığı rolleri şöyle sıralar: 1-Kimlik tanımlama: Kolektif bellek, grup 

üyelerine kim olduklarının, nereden gelip nereye gittiklerini söyleyen öyküler sunar. Ayrıca ortak bir geçmiş tahayyülü, 

Anderson'un (1983) ifadesiyle, ‘grubun mevcut üyeleri arasında yatay, geçmiş kuşaklarla ise dikey bir dayanışma 

yaratır'. 2-Kimlik yüceltme: Kimlik, bir gruba aidiyetin, o grubun üyelerine saygınlık sağlaması ölçüsünde pekişir. Bu 

nedenle kolektif bellekte, grubun geçmişindeki başarılar öne çıkarılır, etik-dışı, olumsuz eylemler, hatalar ise örtülür. 

Böylece öz-saygı korunmaya ve yükseltilmeye çalışılır. 3-Grup eylemlerini meşrulaştırma: Mevcut norm ve kriterlere 

uygun bir geçmiş seçimi. Andaki eylemlerimizi de haklı gösterir. 4- Grubun harekete geçirilmesi (kolektif mobilizasyon): 

Geçmiş bir topluluğu harekete geçiren en önemli kaynaklardandır. Zira kimliksel taleplerin yer aldığı söylemlerde, 

geçmişe referanslar etkili bir retorik biçimi olarak işlemektedir.  
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koymaktadır. Dolayısıyla Nora’da bellek; mezarlıklar, katedraller, savaş alanları, hapishaneler gibi 

fiziksel mekânlara ilişiktir. Bunun yanında da, geçmişin bir aurasını sunan; anmalar, törenler ve 

ritüeller gibi maddi olmayan mekânlarla da ilişkilidir. Bu nedenle bellek mekânları; coğrafi 

mekânları, anıtları ve binaları, tarihsel figürleri, kamusal gösteri ve anmaları kapsar.  Nora’ya göre 

mekân ve bellek arasındaki ilişkinin bir yönü de performatiftir; festivaller, tiyatro oyunları ve sivil 

seremoniler gibi ritüeller de hatırlamanın bedensel tekrarlamaya dayanan bir biçimine işaret ederler. 

Her zaman mekâna iliştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilen bu ve benzeri ritüeller, çeşitli grupların 

mücadelesine dair önemli soruları gündeme getirirler (Nora,2006, 17-19).  

3.Çayırgülü Köyü’nde Mekânın Yere Dönüşümü  

Çayırgülü Köyü’nde görüşme yaptığım kişiler kolektif bellek bağlamında yaşadıkları mekânlarla 

ilişki kurmakta, onlara anlamlar atfetmekte ve içinde bulundukları bu yaşamsal çevre aracılığıyla 

kimliklerini oluşturmaktadırlar. Bu köyde ortak ata kültü olarak varlığını sürdüren Pir Cemal Abdal 

anlatısı ve Güzel Baba Türbesi (Resim 1) , üzerinden kişiler yerleşme alanlarını anlamlı bir “yer” 

haline getirmektedirler. Örneğin E.D.  köyün kuruluşu ile ilgili şu yanıtı vermektedir:   

“…. Pir Cemal Abdal kendisine başvuran kadının çocuklarını kurtarmak için Bağin Kalesi’ne 

gidiyor. Ben seyidi Seyda Peygamber soyundan gelmişim diyor… O zamanın kralı Keykubat’a 

bu kadının çocuklarını serbest bırak diyor. Keykubat’ta Madem kerametin var ben emir 

vereyim fırını yaksınlar seni de fırına atalım. Yanarsan yandın gittin. Sağ çıkarsan onları da 

serbest bırakırım... Neticede fırına girerken sesleniyor benimle birlikte fırına girmek isteyen 

var mı?  Onu nehirden geçerken gören çoban diyor ki ben geliyorum. Tutuyor elinden birlikte 

fırına giriyorlar. Fırın sonra açılıyor. Elinden tuttuğu çobanla birlikte dışarı çıkıyor. Sakalında 

buzlanmış gibi çıkıyor. Neyse bu 7 kardeşi affediyor. İşte bu Badran (Çayırgülü) Köyü’nün 

kurucusu o yedi kardeşten biri olan Bahadırdır. Diğer kardeşlerinden biri okçu Yusuf, işte 

Çakan, Hamzalı Kızıl falan bu kardeşler serbest kaldığında Karakoçan sınırları içerisinde her 

birisi bir köy kuruyor. Bizim köyün kuruluş şeyi bu. Ama yazılı bir kaynak yok. Şuan 

bulunduğumuz Güzelbaba yatırımız da kimilerine göre Pir Cemal Abdal’ın oğlu, kimilerine 

göre Pir Cemal Abdalın kardeşi ama bana göre Pir Cemal Abdalın oğlu. Çünkü Pir Cemal 

Abdal Horasan üzerinden gelirken yalnız geliyor. Yalnız geldiğine göre demek kardeşi yok ( 

E.D. Erkek, 60, Çayırgülü Köyü, 22.08.2018).” 

 

 

Fotoğraf 1.  Güzelbaba Türbesi’ne ait görüntü (Emrah Tuncer, 10 Temmuz 2015) 

E.D. köyünü ve çevre köylerini tanımlayabilmek için geçmişe referansta bulunmaktadır. 

Dolayısıyla çalışma sahasındaki grupları bir arada tutmanın öznesi olarak oluşan bu kolektif 

belleğin bu anlamda işe yaradığını söyleyebiliriz. Örneğin benzer bir söylemi dile getiren B.G. de 

köyün kuruluşu ile ilgili şunları ifade etmektedir:  
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“Bu köyün kuruluşuyla ilgili bazı efsaneler var fakat ne kadar doğru bilemeyiz.  Dediklerine 

göre Cemal Abdal orada ikamet ederken burada da, Bağin Kalesi’nde Allaaddin adında bir kral 

varmış. Kralın adını net olarak bilmiyorum. Efsaneye göre 5 tane kardeş geliyorlar, kalacak yer 

arıyorlar. Biri Cemal Abdal’i gönderelim bize bir yer tayin etsin diyor. Cemal Abdal’a 

söylüyorlar. Cemal Abdal’ de Bağin kalesine gidiyor kralın yanına, durumu anlatıyor. Bunun 

üzerine kral şu gün şu saatte şuraya gelsinler diyor. Okçiyan köyünün oradaki tepede 

buluşuyorlar, kral isimlerini soruyor. Kardeşlerden birinin adı Okçu, diğerinin ismi Çakır, 

ötekinin ismi Hamza, bir diğerinin Bahadır, ötekinin ismi Kızıl. Kral soruyor senin adın neden 

Okçu? Okçu da iyi ok attığım için diyor. Kral da o zaman at bakalım gerçekten iyi atabiliyor 

musun diyor, Okçu havadaki bir kuşa ok atıyor, ok kuşun bir gözünden girip öteki tarafından 

çıkıyor. Okçu gidip okla beraber kuşu alıp getiriyor. Kral da tamam o zaman çiz nereyi 

istiyorsan diyor. Okçu da kuşla beraber elindeki okla şu an oklu dedikleri mıntıkayı çiziyor. 

Kral da tamam diyor artık burada ikamet edebilirsiniz. İşte efsaneye göre Okçu, Okçiyan 

köyüne yerleşmiş, Hamza Hamzaliyan’a yerleşmiş, Çakır Çakan’a yerleşmiş, Bahadır da bu 

köye yerleşmiş (B.G. Erkek, 55, Çayırgülü Köyü, 03.08.2015).” 

Dikkat edilirse hikâye farklılaşsa da köyde yaşayanların kendilerini yer’in bir parçası hissetmeleri 

bu ortak ata kültü üzerinden yapılmaktadır. Bununla birlikte inançlar da mekânın dinileştirilmesini 

içermekte ve “dini ritüeller; kurban, lokma dağıtımı, arınma” gibi birtakım mekânsallaştırılmış 

pratiklerle yeniden üretilmektedirler.  

Ayrıca grup üyelerinin bazı sorularına (Neden böyle olduk? Neden burada yaşıyoruz? 

Durumumuzda, geçmişin eseri olan ne var? vb.) cevap veren grup belleği, kimlik inşasında önemli 

bir rol oynuyor. Bireyler, varlıklarına bir anlam buldukları bazı temel grup öykülerini, 

benimseyerek tekrar ederler(Bilgin, 2013,42).  Yine görüşme yaptığım H.D.  ilk olarak bu bölgeye 

gelmelerini ve bağlı oldukları bu ocağın kök salmasını şu örneğe dayandırmaktadır:   

“Pir Cemal Abdal, bir âlimmiş yani bir şekilde görevlendiriliyor. Diyor nerde eşeğini kurt yerse 

orası senindir. Kaniya spi (beyaz çeşme) diyoruz. Aslında Kale spi(beyaz yaşlı adam)’dir. Orası 

da kutsal. Orada yatıyor. Sabah kalkıyor. Eşeği yok. Diyor demek ki mêkanım burası. Hatta 

burası Alaaddin Keykubat döneminde yasaklanıyor. Biliyorsun kerametini gösteriyor. 

Gösterince sonra bu Delikan bölgesi benim olsun diyor.  Sonra ne askerliğe gönderiyor ne vergi 

alıyor ve bu bölgeyi ona tahsis ediyor (H.D. Erkek, 45, Üçbudak Köyü, 23.03.2018).” 

Aslında bölge genelinde pek çok benzer örneğe rastlanılır.  Bu anlatılarda insanların nereyi “evleri” 

gibi gördüklerini, nereye ait olduklarını ve olmadıklarını, nereye gidebileceklerini ve yerleşmenin 

öyküsünü belirlemektedir. Haliyle bu sahadaki yer ve mekânlar, aynı zamanda insanların günlük 

yaşamlarındaki her sosyal olguyu da etkilemektedir.  “Herkesin bir kökü var. Ağaç bile kendi 

kökünden yükselir.” diyen ve Alevi, Sünni nüfusun bir arada yaşadığı Çamardı Köyü’nde yaşayan 

C.H. olaya daha seküler açıdan bakmaya çalışsa da yerleşim hikâyesini önceki anlatılara bağlıyor. 

Bu durum bir nevi bireylerin belleklerinin, bağlı oldukları gruptan “etkilendiğini” de gösteriyor:    

“Ben hikâyelere inanmam. Biz Kızılca’dan3 aslında buraya gelmişiz, bizim yaşlılardan biri 

hayvan otlatırken, büyük bir ihtimalle keçi, uzağı düşündüğümüz zaman buralar hep dağ, 

orman daha tabi. Teke işte bir bakıyor ki herhalde diğer keçilerden ayrılıyor. Çoban gelip orada, 

bizim köyün eski alt çeşmesi var. Oradan böyle tekkenin sakalı olur böyle su içmiş buralar ıslak 

(çenesindeki sakalları gösteriyor). Hemen takip ediyor bakıyor burada çeşme de var. 

Dolayısıyla geliyorlar dedelerimiz buraya yerleşiyorlar. İşin gerçeği, Alıkan (Çamardı Köyü) 

bizim büyüklerimizin anlatışına göre aslında Kızılca, bu beş mi yedi kardeş varmış, gelmişler 

Kızılca’ya. Pir Cemal Abdal kurtarmış onları (C.H. Erkek, 55, Çamardı Köyü, 18.08.2017).” 

Bu söylem ve anlatılar akıllara Halbwachs’ın sosyal grup ile kolektif bellek arasında kurduğu 

bağlantıyı getirmektedir. Bilindiği üzere Halbwachs, psikoloji alanındaki belleğe dair çalışmaların, 

insanı toplumsal ilişkilerinden ayırarak, soyut bir varlık olarak ele almasını eleştirerek, belleğin, 

toplum içerisinde inşa edildiğini ileri sürer. İnsan, belleğini, gündelik ilişkiler içerisinde inşa eder. 

Hatırlama, bir başkasının teşvikiyle gerçekleşir; bellekler birbirine yardım eder. Bu bağlamda 

 
3 Kızılca olarak ifade edilen köy, Çayırgülü Köyü’nün karşısında yer alan bir köy.  
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bellek, kendiliğinden var olmaz veya zihinde muhafaza edilmez; içinde bulunulan andan hareketle 

yeniden inşa edilir. Bu inşa esnasında bellek, kolektif çerçevelerden faydalanır. Halbwachs’ın 

bellek teorisinin önemli bir noktasını oluşturan ve çalışmasına da ismini veren “Hafızanın 

Toplumsal Çerçeveleri”, kolektif belleğin faydalandığı araçlardır. Birey, ait olduğu gruba dair 

çerçevenin içine dâhil olduğu ölçüde hatırlar. Halbwachs’a göre kolektif bellek, her zaman sosyal 

olarak çerçevelenir; neyin hatırlanabilir olduğunu ve nasıl hatırlanacağını sosyal gruplar belirler 

(Çavdar, 2017,239). Yani kimlik tanımlama işlevi, bir grubun üyelerinin birbirini ortak bir geçmişin 

varlığında tanımasıyla ilgilidir. Ortak bir geçmişe referans, grubun kendini tanımlayabilmesinin 

zorunlu koşulu olduğu kadar da sağlam bir zemini durumundadır. Bu durum geçmiş ve an arasında 

bir devamlılık duygusu sağlar.  Çünkü kimlik arayışına giren bir etnik veya kültürel grup üyelerinin 

geçmişi doğal olarak hatırlamasını beklemiyor, onlar bütünleştirmek için bu geçmişle tanıdık 

kılmaya çalışıyor (Keslassy ve Rosenbaum, 2007). “Kolektif bellek, grup norm ve gereklerine, 

ihtiyaç ve beklentilerine göre tarihi araçsallaştırarak hareket ederken ‘tarihçi gibi, bir bilim dalının 

metodolojisine uyma’ kaygısı taşımaz. Onun erekselliği, ‘doğru olmak’ değil, grup için ‘işlevsel’, 

‘işe yarar’ olmaktır” (Bilgin 2013,31).  

3.1. Köydeki Ormanların Korunmasında Kült, Menkıbe ve Memoratın Etkisi  

Türk inanç sistemlerinin muhtelif zaman ve mekânlarında oldukça mühim bir yer işgal eden ağaç 

ve orman kültünün, bugün, birçok yerde olduğu gibi, değişik şekillerde Anadolu’da da yaşamakta 

olduğu ve ağaç etrafında olumlu-olumsuz inanç ve uygulamaların bulunduğu, çeşitli araştırmalarla 

ortaya konulmuştur. Örneğin Kara Kırgızlar arasında cereyan eden “kısır kadınların çocuk 

doğurabilmek için tek başlarına bir elma ağacının altında yerde yuvarlanmaları, bu suretle çocuk 

sahibi olacaklarına inanmalarına dair bir inanış, ağaç ve orman kültü ile ilgilidir (Frazer, 1991, 78-

79). Yine Doğu Türkistan’daki Müslüman kamların, önlerine getirilen hastaları afsunla tedavi 

ederken; çevrelerinde kayın ağacı bulundurmaları da, eski Türklerdeki ağaç kültünün bugüne 

uzanan bir yansıması olarak kabul edilebilir. Damal Türkmenleri arasında cereyan eden “ağaç 

kovuğundan geçme” inanışı da, bu kapsamda ele alınıp, hastalıkların tedavisinin işlevsel bir 

yansıması olarak nitelendirilebilir ( Çoban 2017,88) Ocak, Anadolu’daki durum için ise şu tespiti 

yapmaktadır: 

“Anadolu sahası, ağaç kültünün Müslüman Türklerdeki en ilgi çekici örneklerinin ortaya çıktığı 

yerlerden biridir. Bu kültün Sünni kesimde olmakla beraber daha çok Alevi zümrelerde yer 

bulduğu söylenebilir. Bu kült, resmi evraklara bile girmiştir. Memduh Paşa adında bir Osmanlı 

valisinin II. Abdulhamid’e yolladığı bir raporda, Kızılbaşların büyük ağaçlara oldukça saygı 

gösterdikleri ve sık sık ziyarette bulundukları belirtilmektedir (Ocak, 1983,89).” 

Bu kültün içeriğinde tabiat varlıklarının içindeki, çeşitli sebeplere bağlı güçlü olduğuna inanılan 

ruh kavramı bulunmaktadır (Kaya, 2001,206). Eliade, diğer tabiat kültlerinde olduğu gibi ağaç 

kültünde de ağacın maddi varlığının değil, bazı özelliklerinin ve temsil ettiği gücün kült konusu 

olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan, insanın daha küçük bir filizden gün geçtikçe büyüyen, gelişen 

ve sonunda bir nedenden dolayı çürüyen ağaçla, kendi yaşamı arasında paralellik kurduğunu 

vurgulamıştır (Eliade, 1999,23). 

Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi çalışma sahasında da ziyaret yerleri içerisinde ağaç kültünün 

yansımaları ön plana çıkmaktadır. Yörede kutsallık atfedilen, halkın önem verip koruduğu, belirli 

zamanlarda ziyaret ettiği ve adaklarda bulunduğu çeşitli ağaç türleri bulunmaktadır. Burada 

özellikle de ekonomik ve rekreasyon işlevi dışında kült konusu itibariyle ağaçlardan bazıları sadece 

türbe ve mezarın yanında bulunmaları sebebiyle ağaç ve evliya arasında kurulan bağ münasebetiyle 

kutsallık kazanmaktadır. Dolayısıyla bazı ağaçlara bir yatırın yanı başında bulunmaları sebebiyle 

zarar verilmesi günah sayılmaktadır. Bu yasağı ihlal edenlerin çarpılacağına veya başına bir felaket 
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geleceğine inanılmaktadır. Öte yandan ağaçların dallarına çaput bağlanması, meyvelerinin şifa 

niyetiyle yenmesi gibi inanışlar vardır. Özellikle türbelerdeki ağaçlar kesinlikle eve götürülmez, 

havyaların girilmesine izin verilmez ve bireysel olarak herhangi bir şey için kullanılmaz. Sadece 

kurban kesildiğinde o türbedeki kuru ağaçlardan alınıp kullanılabilir.  

Bu kutsallığı ve ormanların korunması işlevine sahip bir diğer unsur ise memorattır. Bölgede 

özellikle dini şahsiyetler ve kutsal yerlerle ilgili memoratlar çok fazla yer almaktadır. Mitolojik 

dönemden beri Anadolu kültüründe varlıkları bilinen bu kültlerin günümüze kadar gelmelerinde ve 

yaşamağa devam etmelerinde hiç şüphesiz en önemli işlevsel rol memoratlarındır. Başlangıcından 

günümüze kadar insanın tabiatla olan mücadelesinde karşılaştığı özel durumları, kendi mantığı 

içinde tutarlı bir biçimde açıklayıp yorumlaması sonucu vardığı genellemeler halk inançlarını ve 

inanış zincirlemelerine dönüşen sistematikleri dolayısıyla da dünya görüşlerini veya ideolojilerini 

meydana getirmiştir. Ancak meydana gelen yeni durumlar karşısında bir yandan mevcut ideolojiden 

hareketle bunların yorumlanarak asimile edilmeleri veya mevcutla ters düşmeyecek şekilde “yeni 

unsur”lar olarak halk felsefesine eklemlenmeleri temel işleyiş biçimini oluşturmuştur. “Bu yolla 

birçoğu tarih öncesinde teşekkül etmiş “etnik” ve “kültürel” kimliklerin devamını sağlayarak 

milletleştirmek’te ve yeni çeşitlenmelerle kültürü zenginleştirmektedir. Bu süreçte olağanüstü güce 

sahip olduğu düşülen varlıklarla onların etrafında oluşmuş kurumlaşmış söylemler vardır.  

Yatırlar, evliyalar ve şehitlerle kurulan iletişim biçimleri; rüya görme yoluyla ve yaşanıldığına 

inanılan olaylar şeklinde tezahür eden memoratlardan ilki şu şekildedir:  

“Pir Cemal Abdal’in adına kayıtlı olan axpin tarlası, bugüne kadar hiçbir şekilde ekilip 

biçilmemektedir. Çevredeki yakın köyden birisi, zamanla bu tarlayı ekmek ister. Pirler, bunu 

hoş karşılamazlar. Köylünün bu sevdadan vaz geçmesini, ona salık verirlerse de adam, uyarıları 

kaale almaz ve bir sabah erkenden öküzlerini alıp tarlaya girer. Başlar tarlayı sürmeye. Ama 

nafile! Öküzler bir türlü çifte gitmezler! Adam öküzlere "Ha babam, Ho babam!" diye, dursun, 

öküzler bir adım bile yürümez ve bir müddet sonra öküzlerden birisi, olduğu yerde çöker uyur. 

Adam, en son anlar bu iş olmayacak kararını alıp öküzlerini sabandan söker ve mahcup bir 

şekilde evine döner. Gece rüyasında, Piri Cemal Avdel’i görür. Kendisine kızgın bir sesle " Lo 

tu çıma ew şund a hesp é mın dıkoli, dıki cud? Kes lé dere ne kot! Ew zewi, şunda ye hesp é 

mıne, çıma du va nézan i! (Sen neden benim atımın tarlasını sürüyorsun? Kimse sana demedimi 

ki; o tarla, benim atımın tarlasıdır! Hem sen bunu bilmiyor musun!") diye söylenir. Adam, kan 

ter içinde uykudan uyanır. O gün tarlada yatan öküzünü, sabah alıp tarlaya gelir. Aynı yerde 

öküzü kesip Pirine kurban eder. Ağlıyıp, yakarır. Cemal Cemal Avdel‟den özür-ü af diler. 

Böylece olay, tatlıya bağlanır (C.D. Erkek, 72, Üçbudak Köyü, 13.02  . 2018) .” 

İşlevsel4 özellikleri açısından bu metne baktığımızda bu memoratın; topluma ait sosyal değerlere 

dikkat çekerek onları kuvvetlendirip doğruladığını söyleyebiliriz. Burada başkasına ait ya da kutsal 

olarak görülen alanların korunması, sahip çıkılması bağlamında bir işlev orta çıkmaktadır. Dikkat 

edilirse memoratın konusu, yaşanılan sosyo-kültürel ve psiko-kültürel çevre ile uyum içerisindedir. 

Bölgedeki türbeler ve buna bağlı olarak inançtan kaynaklı ağaçların kutsal kabul edilmesi, 

türbelerin çevresi içindeki ağaçlara dokunulmaması buna örnek verilebilir.  

Bu alanların memoratlar aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılması bu bölgedeki ağaçların 

korunmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır. Örneğin C.D. ağaç kesilmemesini şu sözlerle 

ifade etmektedir:  

 
4 Çobanoğlu bu işlevlerin ikiye ayrıldığını şu şekilde ifade etmektedir: “Açık işlevler sosyo-kültürel yapı içinde kolayca 

tanımlanabilen ve gözlenebilen işlevlerdir. Gizli işlevlerse sosyal yapı içinde kolayca tanımlanıp gözlenemezler, esas 

amaçları belli'değildir. Bu bireylerin hareketlerinin veya davranışlarının bilinçlerindeki asıl motivasyonla "özdeş veya eş 

anlamlı bulmayabileceği" gerçeğinden kaynaklanan bir yapıdır.  
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“Valla rüyalarında görüyorlar. Bak, şimdi sen bana deki “ben sana ilçeyi vereceğim git oradan 

ağaç kes” ben kesmem. Bu ilçenin tapusunu versen bak bu ilçenin ha kendi kanaatimce benim 

şahsi görüşümdür deki ben sana bin mersedes alacağım 500 mersedes, sen de git Cemal abdalin 

üstünde, kesmem. Kesemem. Çünkü kesen hep ceza gördü (C.D. Erkek, 72, Üçbudak Köyü, 

13.02. 2018).” 

Komşu köylerde de benzer bir inanış söz konusudur. Örneğin H.K. Demirdelen (Kafan) Köyü 

sınırları içerisinde ormanlık alan içinde bulunan türbe için şunları ifade etmektedir: 

“Mesala ziyarete gittiğimiz zaman hayatta oradaki ağaçlara karışamayız. Ne keseriz ne de 

yakarız ya da oradan birisinin de getirmesine müsaade etmeyiz. Bizim için ulu ağaçlardır, 

değerlidir.  İnancımız gereğince değerlidir. Gittiğimiz zaman ilk başta türbeye gidip ziyaret 

ederiz. Ziyareti yaptıktan sonra namaz kılan namazını kılar. Kur’an okur, duasını eder. İnancı 

gereğince duasını eder. Dua ettikten sonra orada yemeğimizi pişiririz. Kendi aramızda 

yemeğimizi yeriz. Bir şenlik güzel bir sohbet şeklinde geçip evimize geliriz (BÖ. Erkek, 58, 

Demirdelen Köyü, 22.04. 2018)” 

 Bu anlamda memoratlar, toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturan islami, insani ve ahlaki pek 

çok değerin toplum tarafından yaşatılmasında oldukça önemli bir işleve sahip olduğunu 

göstermektedir. İnancın güçlenmesi bağlamında benzer bir olayı C.D şu şekilde anlatmaktadır:  

Ben kendim görmüşüm. Senin başını yormayayım, benim annem kanser hastasıydı, göğüs 

kanseri vardı, İstanbul’daydık… Ne diyordum işte geldim Pir Cemal Abdal’in üstüne dedim ya 

Cemal abdal bu kadın bu kadar sana hizmeti oldu yani Allah muhafaza dedim bu bizim 

doktorun dediği gibi olursa ne olacak sen hepimizi öldürdün dedim. Bizi ondan evvel öldür biz 

bu günü görmeyelim dedim. Yani bir sitem yaptım. Tabi ziyaretin başındayım. Türbenin 

başındayım. Ama korkunç bir sitem yaptım yani. İçimde olmayan bir hareket geldi yani aniden. 

Bir de böyle bir acıma duygusu bastı içimi, dedim yaw nasıl annem 30 kilo olur, 30 kilo bir 

deri bir kemiktir. Yani baktığın zaman ölürsün. Yani söyledim söyledim. Bak Allah’a, Pir 

Cemal Abdal’a sövdüm… Ben arabaya binmedim 2 dakika sonra telefon geldi dedi çabuk 

doktora yetiştir anneni, fenalaştı dedi. Annem de senin benim gibiydi, hiçbir şey yok ha, daha 

78 kilo civarındadır. Düzgün de yanımda doktor düzgün, Hozatlı. Tesadüf onunla birlikte 

girmiştik ya, hemen beraber bindik, bura senin bura benin, bura senin bura benim, anneme 

yetişemedim. Yetişemedim ama kabul edemedim dedim annem nasıl öldü. Onun doktoru hayat 

eczanesin sahibi vardı Özcan uçar taziyeye geldi. Dedim Özcan abi sana bir şey söyleyeyim 

kimseye söyleme, yav dedim bu kadın böyle böyle ölecekti nasıl oldu. Dedi biliyor musun nasıl 

öldü akciğer şeye bastı solunumu kesti öldü dedi. Vallahi de billahi de. Ha bu ki kanser 

hastasıydı, deri kemik kalıyor, deri kemik… Ben şimdi Allah diyorum Muhammed diyorum 

hiç ben inanmasam da Cemal Abdal dediği zaman benim kafama keleşi de soksan yanlış 

yapamam. Görmüşüm, benim gözlerim görmüş (C.D. Erkek, 72, Üçbudak Köyü, 13.02.2018).  

Bu memorattan da görüleceği üzere bu anlatı memorat, çevre ve sosyal değerleri korurken 

"uyarı”nın yanı sıra "cezalandırmaya"ya kadar giden olayların konusu dolmaktadır.  

4.Sonuç  

Çayırgülü Köyü’nde yaşayanlar farklı kişisel geçmişlerini, tüm üyelerin kolektif olarak hatırladığı 

tek bir ortak geçmişte birleştirip kimliklerinin inşasında önemli bir dayanak noktası 

oluşturmaktadırlar. Aidiyetin tabanını oluşturan mekân, zamanla birlikte ‘yoğunlaştıkça’ ya da 

zamanla bir kültür ona kök saldıkça ve yoğruldukça bir ‘yer’e dönüşür, tanım ve anlam kazanır.  

Dolayısıyla çalışma sahasında yer alan kültürel belleğinin taşıyıcısı “yer”ler ve bu “yer”lere dair 

anlatılar oldukça önem kazanmaktadır. Bilhassa dağın, taşın, suyun, ağacın ve ormanın, yöre halkı 

tarafından kutsallık atfedilen varlıklar arasında sayıldığı, dolayısıyla da bu varlıkların büyük bir 

saygı gördüğü, ayrıca bunların çeşitli inanç uygulamalarında temel teşkil ettiği görülmektedir. 
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Kolektif bellekten hareketle inşa edilen, kimliğin ve buna bağlı olarak üretilen menkıbe, 

memoratların mekânın yere dönüştürülmesinde önemli bir işlevi olduğunu ve bu kültlerin, 

anlatıların çevre-insan ilişkilerinin sürdürülebilirliğini gerçekleştirdiğini, ormanların bu sayede 

korunduğunu ifade edebiliriz. 
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  İÇ GÖÇ HAREKETLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE  

SUÇ İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ 

Mustafa Arslan* 

Özet 

Göç ile suç arasında ilişki olduğunu ileri süren geniş katılımlı varsayımlara rağmen, bu ilişkiyi ampirik olarak 

araştıran çalışma sayısı oldukça yetersizdir. Bu çalışma 2009-2017 döneminde Türkiye’de göçün suç oranları 

üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009-2017 dönemine 

ait alınan göç, il nüfusları ve suç yeri kayıtları esas alınarak derlenmiştir. Veriler nüfusu bir milyonun üzerinde 

kalan iller ve altında kalan iller olmak üzere iki bölümde analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Driscoll-Kraay 

Tahmincisi ile Sabit Etkiler Modelinin Tahmini kullanılmıştır. Driscoll ve Kraay (1988) tarafından geliştirilen 

bu model birimler arasında korelasyon ve aynı zamanda değişen varyans sorunu olması durumunda tutarlı, 

uzamsal ve dönemsel korelasyonun genel formlarına dirençli, standart hatalar üretebilen ve kalıntıların 

bağımsız dağılımlı olması varsayımının esnekleştiği durumda da tahminler yapılabilmesine imkan veren bir 

yöntemdir. Analizler ülke içi göç ve kişiye ve mal varlığına karşı suçlar arasında anlamlı ilişki olduğunu 

gösterirken; göç ile organize suçlar arasında bir ilişki olduğuna dair bulguya ulaşılamamıştır. Diğer bir bulgu 

ise göçün suç üzerindeki etkisinin büyükşehirler ve küçük iller arasında farklılık göstermesidir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Suç, Göç-Suç İlişkisi. 

ANALYSIS OF INTERNAL MIGRATION MOVEMENTS IN THE CONTEXT OF CRIME 

STATISTICS IN TURKEY 

Abstract 

Despite omnibus assumption asserting a connection between immigration and crime, empirical research 

exploring this link is sparse. The present study investigates the impact of interior immigration on crime rates 

in Turkey. The data is gathered from Turkish Statistical Institute, immigration, population and crime field 

statistics of 2009-2017 period. The data was analyzed by separating the provinces with a population of over 

and below one million. Driscoll-Kraay Estimator and Fixed Effects Model Estimation were used in the 

analysis of the data. This model, developed by Driscoll and Kray (1988), is a method that allows estimations 

to be made in cases where the assumption is consistent, spatial and periodic correlation resistant to general 

forms of the variants, can produce standard errors, and if the assumption is flexible, if there is a variance 

problem. While the analyzes show that there is a significant relationship between domestic migration and 

crimes against person and property; There is no evidence that there is a relationship between migration and 

organized crime. Another finding is that the effect of migration on crime varies between metropolitans and 

other provinces.  

Keywords: Migration, Crime, Migration-Crime Relationship. 
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1. GİRİŞ 

Göçün suç üzerinde etkisi olduğuna dair basmakalıp bir inanç olsa da, bu ilişkiyi açıklayan 

araştırmaların hem nicel, hem de nitel açıdan yetersiz olduğu söylenebilir. Göç-suç ilişkisi makro 

ve bireysel düzeylerde ayrı ayrı araştırılmalıdır. Makro düzeyde daha çok sosyoloji disiplininin 

sahasına giren ilişki bireysel düzeyde ise psikoloji displininin araştırma alnı olarak kabul edilebilir. 

Ancak, bu iki olgu arasındaki ilişki, suçu önlemekle görevli olan kolluk bürokrasisi ve bu 

bürokrasinin daha etkin, verimli, ekonomik ve yerinde mücadele politika uygulamalarını araştıran 

kamu yönetimi displini ile de doğrudan ilişkilidir. En azından Türkiye’de, kamu yönetimi 

araştırmacılarının ise bu alana yeterli ilgiyi göstermedikleri söylenebilir.  

Literatür bulgularına göre, bireysel düzeydeki bağlantı açıktır ancak makro düzeydeki ilişki için 

aynı şey söylenemez (Reid vd., 2005). Makro düzeyde göç ve suç arasındaki bağlantı sosyal, politik, 

ekonomik faktörlerden etkilenmektedir ve göçün doğrudan ve dolaylı etkilerini araştırmak zordur. 

Dolayısıyla bağlantının makro düzeyindeki boyutunu açıklamak, bireysel düzeydeki boyut kadar 

kolay değildir. 

Vurgulanması gereken bir diğer husus ise göç ve suç arasındaki ilişkinin yasalarını ortaya koymaya 

duyulan ihtiyaçtır. Olgular arası ilişki teorik olarak ele alındığında ilişkinin varlığını otaya koymaya 

dönük güçlü argümanlar ileri sürülebilir ancak bu argümanların ampirik araştırmalarla 

desteklenmesi hayati önemdedir. Aksi takdirde, medya ve bazı toplum kesimlerinin etkisiyle 

suçtaki artışın faili olarak göçmenler sorumlu tutulabilmekte, yabancı düşmanlığı baş göstererek, 

toplumsal uzlaşı bozulabilmektedir. Göç, suçtaki artışın nedenlerinden sadece biri olabilir. 

Dolayısıyla, her göçmeni potansiyel bir suç faili olarak yaftalamak hatalı olur. Göç ve suç 

arasındaki ilişki suçun türü, yerleşim tipi, yerleşim yeri nüfusu, göçmenlik nedenleri, göçmenlerin 

eğitimi gibi faktörlere göre değişmesidir. Bazı çalışmalar göç ve bazı suç türleri arasında pozitif bir 

ilişki bulmuştur (Stowell ve Martinez, 2007; Bianchi vd., 2008; Westbrook, 2010; Piopiunik ve 

Ruhose, 2017), diğerleri arasında negatif yönlü ilişki bulgusuna ulaşmış ya da herhangi bir 

doğrudan veya dolaylı ilişki bulunamamıştır (Sellin, 1938; Crutchfield vd., 1982; Hagan ve Palloni, 

1998; Lee vd., 2001; Reid vd., 2005; Bianchi vd., 2008; Ousey ve Kubrin, 2009; Nunziata, 2014). 

Dolayısıyla ilişkinin dinamikleri zamana, yerleşim biriminin karakteristiğine ve suçun türüne göre 

değişebilir. 

Göç ve suç ilişkisini ulusal alanyazında ele alan çalışmalara da rastlanmaktadır (Yıldırım, 2004; 

TESEV, 2005; Cömertler ve Kar, 2007; Durusoy vd., 2008; Özer, 2011; Özden, 2013; Kandemir, 

2017; Yorulmaz ve Giray Yakut, 2017). Bu çalışma, Türkiye'de iç göç ve suç arasındaki bağlantıyı 

araştırarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmayı öncüllerinden ayıran özellik, 

olgular arası ilişkiyi ulusal boyutta ve büyükşehir-küçükşehir ayrımına giderek ele almış olmasıdır.  

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık istatistiklerinden elde edilen veriler 2009-2017 dönemi ile 

sınırlıdır. Çalışmanın bulguları, illerin yıllık aldıkları göçmen sayısı, her bir ilde o yıl işlenen suç 

sayısı değerlerinin zaman serisi analizi ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 

Araştırma üç bölümde gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde göç ve suç arasındaki ilişkinin teorik 

yönü incelenmiş, olgular arası ilişkiye açıklık getirmeye yönelik önde gelen yaklaşımlara 

değinilmiştir. İkinci bölümde ise teorik bulgulara açıklık getirmeye yönelik gerçekleştirilen öncül 

çalışmalar ve elde edilen ampirik bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde ise TÜİK raporlarından 

elde edilen veriler analiz edilerek sonuç ve tartışmaya gidilmiştir. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Göç, bireylerin bulundukları coğrafi bölgeden bir başka bölgeye yerleşmek amacıyla gitmeleri 

olarak tanımlamıştır (Çelik, 2007: 88). Fiziksel yer değişikliğinden çok kültürel değişimi merkeze 

alan Balcıoğlu ve arkadaşlarına göre (2001: 185) ise göç uzun bir süre için veya kalıcı olarak, bir 

kültürel ortamdan başka bir kültürel ortama geçmek suretiyle yaşanan yer değişikliğidir. Göç sadece 

fiziksel anlamda mekân değişikliğinden ibaret değildir. Kişinin değer dünyasının değişmesi ve 

dönüşmesi de söz konusudur. Bu değişimden sadece göç edenler değil, terkedilen veya yerleşilen 

yerdeki insanla ilgili her faktör nasibini alır (Ekici ve Tuncel, 2015: 10). Göç dönemden dönem, 

toplumdan topluma farklılık gösteren birçok nedene dayalı olarak gerçekleşebilir. Örneğin, 

ekonomik gelişme konusunda ülkeler arasında olduğu gibi bölgeler arasında da farklılıklar 

görülebilir.  Ülkenin belirli bölgeleri sanayi yatırımları vb. faktörlere bağlı olarak gelişme 

gösterirken bazı bölgeler aynı gelişme hızını yakalayamayabilir. Bu durum bölgeler arası iç göç 

hareketlerini teşvik edebilir (Çelik, 2007: 92).  

Çalışmanın bir diğer kavramı olan suç ise daha çok hukuk ve kriminoloji bilimlerinin konusu 

olmakla birlikte sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi disiplinlerce de 

araştırılmalara konu olmuştur. Örneğin toplum biliminin önde gelen isimlerinden Durkheim’a göre 

toplumun suça ihtiyacı olduğu için sosyal bir olgu olarak suç ortaya çıkar. Ona göre bireylerin 

tamamının aynı bilinç düzeyinde olması beklenemez. Kişilerin kalıtımsal özellikleri, sosyalleşme 

süreçleri ve bulundukları çevre özellikleri farklılaşır. Bu nedenle kolektif yapıdan sapmaların 

olması doğal bir sonuçtur. Dolayısıyla, Durkheim’a göre ceza ile karşılık bulacak her eylem bir 

suçtur (İçli, 2013: 99). Suç, topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından 

kabul edilmiş ve kanun koyucunun iradesiyle düzenlenmiş eylem, davranış, tavır ve harekettir 

(Dönmezer, 1994: 61). 

Göç ve suç olguları arasındaki ilişki 20. yüzyılın başlarından itibaren, teorik çalışmalara konu 

olmuştur. Suçu açıklamaya yönelik teoriler göç ile arasında bir ilişki olduğuna dem vurmuşlardır 

(Sellin, 1938; Shaw ve McKay, 1942). Ancak, bu çalışmalar başlangıç dönemlerinde göçü anlamak 

için yararlı olmuş olsalar da, göçmen suçluluğu araştırmaları için yeterince açıklayıcı 

olamamışlardır. Göç homojen bir olgu değildir, bu nedenle hem nedenleri hem de etkileri tarihsel, 

siyasi, ekonomik ve toplumsal pek çok faktöre göre belirlenebilir. Öncül sosyolojik teorilerden 

ilham alarak geliştirilen çağdaş kriminoloji teorileri göçün suçu artırdığı varsayımı doğrultusunda 

şekillenirken (Bankston, 1998), güncel göç teorileri, artan göç oranlarının suçu artırdığı yönündeki 

varsayımları reddetmektedir.  

Yapılan çalışmalarda göçün suçu artırdığı yoğun biçimde vurgulansa da göç üzerine yapılan 

çalışmalar, kalabalık göçmen nüfusunun kentler üzerinde olumlu etkilerinin de olabileceğini ve 

hatta bu durumun suç da dahil toplumsal sorunları azaltabileceğini savunmaktadır (Lee vd., 2001). 

Göç ve suç arasındaki ilişkinin tarihsel olarak içinde bulunduğu şartlara göre şekillenmiş olması 

olasıdır; yani iki olgu arasında belirli bir zaman dilimindeki ilişki, göçün doğası gereği farklılık 

gösterebilir. Dolayısıyla kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan teorik yaklaşımlar veya 

ampirik bulgular sadece araştırmanın yapıldığı dönem ve sadece o toplum için açıklama getirebilir, 

diğerleri için değil (Reid vd., 2005: 763).  

2.1. Sosyal Örgütsüzlük Teorisi 

Göç ve suç ilişkisini ele alan yaklaşımların başında gelen bu teori, suçun nedenlerini yerleşim 

yerinin sosyal yapısının özelliklerinde arar (Shaw ve McKay, 1942: 315) ve suç bilimcilerin de atıf 
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yaptığı kuramlardandır (Stowell ve Martinez, 2007: 565). Sosyal örgütsüzlük teorisinin özellikle 

Shaw ve McKay (1942) tarafından geliştirilen en eski varyasyonu, çeşitli kültürel geçmişlere ve 

sınırlı ekonomik kaynaklara sahip fazla sayıdaki göçmenin toplumsal değer ve kurumları 

zayıflatabileceğini savunur (Bankston, 1998). Shaw ve McKay’a (1942) ise yoksulluk, homojen 

olmayan kültürel yapı ve insan hareketliliği faktörlerinin kentlerde yol açtığı çözülmeler, toplumsal 

değerlerin birey üzerindeki denetim gücünü aşındırmakta, bu değerlere olan bağlılıklarını 

zayıflatmakta ve toplumsal düzensizlik baş göstermektedir. Toplumsal düzensizlik ise beraberinde 

geleneksel sosyal kontrol mekanizmalarının etkisizleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda, 

sosyal örgütsüzlük teorisi toplumlardaki sosyal düzensizliğin suç için elverişli ortamlar yarattığına 

vurgu yaparak; sosyal düzensizliğin siyasi, ekonomik ve kültürel farklılıklar ve çatışmalar 

nedeniyle toplumda yaşanan düzensizliği ve bireyleri birbirine bağlayan değer, kural ve normların 

yokluğunu ifade eder. Bu tür ortamlar genellikle göç sonrasında görülürler ve suç işlenmesini teşvik 

ederler. Göçler genellikle kırsaldan kente yöneliktir ve kent mahallelerinin yapısal özellikleri 

göçmenleri suç işlemeye teşvik eder. Kentin toplumsal yapısında bireyler üzerindeki göçmen 

toplumunun toplumsal kontrolü yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda oluşan çözünmüş çevreler ve 

geleneksel kontrol mekanizmalarının yokluğu suçun artması için uygun ortam sağlar (Shaw ve 

McKay, 1942: 315; Sampson ve Groves, 1989; Sağlam, 2006: 43; Ekici ve Tuncel, 2015: 17). 

Ebeveynleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından yeterince kontrol edilmeyen gençlerin suça 

karışma olasılıkları artmaktadır (Dolu, 2012). 

Kent kültürünün bir sonucu olarak ortaya çıkan bireyselleşme kişiyi özgürleştirmesinin yanında 

onu geçmişinden ve değerlerinden kopararak köksüzleştirmekte ve yalnızlaştırmaktadır (Ekici ve 

Tuncel, 2015: 13). Birey ve toplum arasındaki bağın zayıflaması veya kopması neticesinde ahlaki 

kurallar bireyin üzerinde bağlayıcılıklarını yitirirler. Bu durum bireyi suça sevk eder (Hirschi, 

1969). Böylece, üzerinde toplumsal denetim olmayan grupların yoğunluğu şiddet suçları ve 

mülkiyete karşı suçlar üzerinde pozitif yönlü etki yaratır (Sampson ve Groves, 1989: 791). Bir başka 

deyişle, nüfustaki değişimin ve istikrarsızlığın ana itici gücü olarak göç, enformal toplumsal 

kontrolü ortadan kaldırarak suç oranlarının artmasındaki önemli etkenlerden biri halini alır 

(Bankston, 1998; Balcıoğlu vd., 2001: 185; Lee vd., 2001; Reid vd., 2005; Debnath ve Roy, 2013: 

206). 

2.2. Gerilim Teorisi 

Gerilim teorilerinde Merton (1938) ve Cohen’in (1955) görüşleri hakimdir. Bu araştırmacıların 

görüşleri birçok noktada birbirinden farklı olsalar da gençlerin meşru kanallar aracılığıyla 

geleneksel hedeflere ulaşamamaları durumunda suça karışacakları hususunda hem fikirdirler. 

Merton, gençlerin ekonomik hedeflerine erişimde tecrübe ettikleri başarısızlıklara odaklanırken 

Cohen orta sınıf statüsünün daha geniş hedeflerine vurgu yapmaktadır. Merton'a göre bir genç 

hedeflerine ulaşamaması durumunda, alternatif arayışlara giriştiğinde suç işlemekle karşı karşıya 

kalabilir. Cohen ise hedeflere erişimin engellenmesinin genç birey suçlu alt kültürünün içinde 

olmadığı sürece suçu tetiklemesinin olası olmadığını savunur (Agnew, 1985: 152). Teorik 

çalışmalarını gerçekleştirdiği yıllarda Amerikan toplumunda, düşük sosyokültürel sınıf mensubu 

bireylerle azınlık mensubu bireylerin iyi bir eğitim ve işe sahip olma düzeyinin düşük olduğunu 

fark eden Merton (1938), bu bireylerin amaçlarına ulaşmalarının meşru yollardan güç ve sınırlı 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Merton, dezavantajlı bu grupların suça bulaşma oranının daha yüksek 

olduğunu ileri sürmüştür. Bu gruplara mensup bireylerin, varlıklı veya statülü toplum kesimleriyle 

eşit olanaklara sahip olamamaları, onları bahsi geçen olanaklara erişmek için gayri meşru yolları 
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denemeye itmektedir (Merton, 1938). Kurama göre suç, eşitlikçi olmayan toplumsal yapılardan 

kaynaklıdır.  

Kurama göre, bir yerden göç edip başka bir yere yerleşmek streslidir. Buradan hareketle, 

göçmenlerin, göçtükleri yerlerde eşit ekonomik olanaklara sahip olamamalarının onları amaçlarına 

erişebilmek için suç içeren davranışlara sevk ettiği söylenebilir (Kızmaz, 2018). Gerilim teorisi göç 

ve yeniden yerleşim sürecinin genellikle stresli olduğunu kabullenir ve göçmenleri suça iten 

faktörün, ev sahibi ülkeye daha önceden göç etmiş olan göçmenler olduğunu savunur. Göçmenlerin 

sık sık sosyal, kültürel, politik ve ekonomik marjinalleşmeden muzdarip olduklarını iddia eder 

(Wortley, 2009: 353). 

Teorinin temel odak noktası, toplum tarafından belirlenmiş olan meşru beklenti ve hedeflerle bu 

hedeflere ulaşmak için kullanılması meşru görülen kültürel yollar arasındaki uyumsuzluktur. Bu 

çerçevede, suçlu davranışı açıklamak için başvurulan kavramlar anomi ve göreli yoksunluktur. 

Kuramın önde gelen isimlerinden olan Merton, farklı sosyal yapılarda suçlu davranışın ortaya 

çıkma sıklığının neden değiştiği sorusunu merkeze alır ve sosyal yapıların bazı bireyler üzerinde 

uyum yerine uyumsuzluğa yol açtığını öne sürer (İçli, 2013: 101-102). Bireylerin belirledikleri 

hedeflere meşru kanallardan ulaşamamaları suçluluğu teşvik eder. Bireyler, hazlarına ve 

hedeflerine ulaşmaları konusunda engellendiklerinde bir gerilim yaşarlar ve bu gerilimi aşmanın 

yollarından biri suç olabilmektedir. Böyle durumlarda, bireyler hedeflerine erişmek için gayri 

meşru yollara başvurabilirler veya kızgınlıkla önlerindeki engellere karşı şiddete başvurabilirler 

(Agnew, 1985: 151). 

2.3. Kültürel Çatışma Kuramı 

Kültürel çatışma kuramı, göç ve kültür arasındaki karmaşık kesişim noktasına odaklanır. Bu 

yaklaşım göçmenlerin büyük bir kısmının hedef ülkeye kesinlikle bir suç işleme kastıyla 

gitmediklerini savunur.  Bununla birlikte, bazı yeni göçmenlerin yeni yurtlarında yasalar veya 

geleneklerle çelişen kültürel veya dini uygulamaları sürdürdüklerini de kabullenir. Örneğin, bazı 

kültürler, dini kutsal yazılara sıkı sıkıya bağlı kalmanın sağlanmasının bir aracı olarak bazı aile içi 

şiddet biçimlerini aktarabilir. Bu tür cezai yaptırım biçimleri menşei ülkelerinde kabul edilebilir 

olsa da, bu tür davranışlar ev sahibi ülkede cezai işlem gerektirir (Wortley, 2009: 354). Buna bağlı 

olarak göçmenlerin suça karışmalarını geldikleri ve yerleştikleri ülkelerdeki yasal-toplumsal 

normlar, kültürel ve dini pratikler arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığını ileri sürer (Kızmaz, 

2018: 571).  

Göç, göç eden toplumun suçlu nitelik göstermesinden mi yoksa gittikleri yerde uyum sorunu 

yaşamalarından mı kaynaklandığı yönündeki soruya Crutchfield vd. (1982), göçmen sayısından çok 

bu göçmenlerin göçtükleri yerdeki topluma entegrasyon sağlayamamalarının suç oranını artıran 

faktör olduğu bulgusuyla yanıt vermişlerdir. Nüfus hareketlilik oranı ne kadar yüksek olursa 

toplumsal ilişkilerde istikrar, kalıcılık ve duygusal derinlik o kadar düşük olur. Toplumsal ilişki 

ağlarının örülmesi zamana ihtiyaç duyar ve bir toplumda bireyler ne kadar hareketli ve değişken 

olursa toplumsal entegrasyon ve statü yapılanması o kadar geç oluşur. Ayrıca, daha büyük kentsel 

ortamlar ve daha yüksek seviyedeki coğrafi hareketlilik komşuluk ve yeni dostluk ağlarının 

kurulmasını engeller (Crutchfield vd., 1982: 468). 

Alt kültür, daha geniş bir sosyal sistem ve kültür içinde var olan, görece farklı bir sosyal alt sistemle 

bağlantılı inançlar, değerler, normlar ve gelenekler sistemidir. Alt kültürün kendisi daha büyük 

sosyal üst kültür sistemine entegre olmasa da alt kültürlerin oluşması için kalabalık bir popülasyon 
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gereklidir (Fischer, 1975). Cohen’in (1955) alt kültür teorisi toplumun her kesiminin aynı değer, 

inanç, bilgi, kural ve davranış biçimini benimsemeyeceği varsayımından hareket eder. Toplum 

sayılan değerler üzerinde şekillenmiş alt kültürlerden oluşur. Bu alt kültürlerden, toplumun 

ekonomik, eğitim ve sosyal imkânlar bakımından en mağdur alt tabakalarında görülen bir kısmı 

bireye suçu öğretebilmektedir (Dolu, 2012). Gelişmekte olan ülkelerde göç eden bireylerin sosyal, 

ekonomik ve kültürel olarak kent yaşamına uyum sağlayamamaları onları suçlu alt kültürlerle 

etkileşime sevk eder. Göç sonucunda beklediği iş olanaklarını bulamayan ve kent yaşamının 

gereklerine uyum sağlayamayan birey, zorunlu olarak suçlu alt kültürlerle etkileşime girebilmekte 

ve suça girişebilmektedir (Gökulu, 2010: 221). 

2.4. İthalat Teorisi 

Bu model bazı bireylerin, hedef ülkeye özellikle suç işlemek kastıyla göç ettiklerini varsayar. Bu 

model daha çok uluslararası suç örgütlerinin, suç çetelerinin ve terör örgütlerinin varlığını 

açıklamak için kullanılır. Bu örgütlerin, sıklıkla uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, insan 

kaçakçılığı, hırsızlık, kaçakçılık, haraç, fuhuş ve terörizm gibi çeşitli yasadışı faaliyet biçimleriyle 

meşgul oldukları iddia edilmektedir. İthalat modeliyle ilgili politika girişimleri arasında potansiyel 

göçmenlerin ve mültecilerin daha iyi taranması, yabancı polis kurumlarıyla işbirliği yoluyla 

uluslararası suçluların daha iyi izlenmesi, “suça eğilimli” ülkelerden göçün sınırlandırılması ve ceza 

alanından mahkûm olan göçmenlerin süratle sınırlandırılmaları yer alıyor. Bu model daha çok 

muhafazakâr politikacılara hitap eder. Teori göçmen, azınlık suçlularının göç etme kararını 

verdiklerinde zaten motive olmuş suçlular olduğunu savunur (Wortley, 2009: 352). 

2.5. Önyargı Teorisi 

Diğer teoriler doğrudan veya dolaylı olarak göçmenleri suçla bir tutabilirken önyargı modeli (bias 

model) göçmenlerin veya etnik azınlıkların suç istatistiklerindeki oranlarının yüksek çıkmasının 

nedeninin, göçmenlerin gerçekten çok fazla suç işlemelerinden kaynaklanmayabileceğini savunur. 

Aksine, bu tür farklılıklar ceza adalet sistemi içindeki aleni ayrımcılıktan kaynaklanabilir. 

Toplumda oluşan ön yargı polis ve adli kurumlara da yansıyarak göçmenlerin yakalanması, 

tutuklanması ve hapsedilmesi olaylarında onlara karşı bir ayrımcılık ortaya çıkmış olabilir 

(Wortley, 2009: 355). İlaveten, insanları göçe zorlayana faktörlerden birinin toplumdaki suç 

oranının fazlalığı olduğunu savunan bir görüş de vardır. Suç ve göç arasındaki ilişki karmaşık ve 

çok boyutludur. Bu nedenle suç ve göç arasındaki ilişkiyi önyargılarla değil, iyi analiz ederek ortaya 

koymak gerekir (Debnath ve Roy, 2013: 206). 

2.6. Fırsatlar Teorisi 

Fırsatlar teorisi, yerlilerle göçmenlerin kendilerine sunulan ekonomik fırsatları değerlendirmelerine 

yönelik rekabette, göçmenlerin ekonomik kazanımlara erişimde birtakım engellemelerle karşı 

karşıya kaldıklarını ileri sürmektedir. Ekonomik fırsatlara erişimde karşı karşıya kaldıkları 

engellemeler göçmenleri suç işlemeye teşvik eder (Lee vd., 2001; Merton, 1938). Bir başka deyişle, 

ekonomik kazanım fırsatlarına erişimde yasal kısıtlamalarla karşılaşan göçmenler yasadışı yollara 

yönelirler. 

Göçmenlerin hedef ülkelerde karşılaştıkları sınırlı ekonomik fırsat yapısına uyum 

sağlayabilmelerinin bir yolu, suçlu bir göçmen alt kültürünü benimsemektir. Yasal işgücü 

fırsatlarının sınırlandırıldığı yapılarda suçu benimseyen bu göçmen altkültürü, göçmenlerin suça 

karışmasını kolaylaştıran olanaklar yaratır. Bu suçlar genellikle hırsızlık, soygun ve haraç gibi 
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mülke yönelik suçlar olarak görülür ve bu tür eylemlere organize katılım şeklini alır. (Bankston, 

1998).  

Kentleşmeyle birlikte bireylerin ihtiyaçları artarken bu ihtiyaçların karşılanması noktasında karşı 

karşıya kalınan imkânsızlıklar ve sosyal eşitsizlikler bireyleri suça itebilmektedir (Yıldırım, 

2004:146). Bireylerin suça yönelmesini engelleyecek çevre ve toplum faktörü kentlerde ya oldukça 

zayıftır ya da hiç yoktur. Bireyin kırsalda tabi olduğu değerler sistemi ile kente göç sonrası karşı 

karşıya kaldığı kültür birbiriyle çatışmaktadır. Bu kültür çatışmasının içinde kalan bireyler, 

davranışlarını kontrol eden bir toplumsal mekanizmanın yokluğunu fırsat bilerek suça 

girişebilmektedirler (Gürelli, 1973). 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Göç ve suç arasında yukarıda teorik yönü açıklanan ilişkiden hareketle araştırmacılar bu ilişkinin 

gerçekleşme biçimi ve düzeyi üzerinde ampirik araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmaların geniş 

bir kısmı göç oranıyla suç arasında pozitif yönlü ilişkinin varlığına işaret ederken dar bir kesim bu 

bulguyu doğrulamamaktadır.   

Stowell ve Martinez (2007: 575) göç ve suç arasında bağlantı olduğu bulgusuna ulaşan 

araştırmacılardır. Araştırmacılar dış göçün suç üzerindeki etkisini araştırdıkları beş farklı etnik 

gruptan dördünde göç oranındaki artışın suça karışma oranını yükselttiği bulgusuna ulaşmışlardır. 

Westbrook (2010: 111) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları da göçmen statüsünün İspanya'nın 

Katalonya bölgesindeki suç davranışı öngörmede önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. 

İncelenen 37 ülkenin 26'sında, göçmen nüfusu ve göçmen suçu arasında anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Alman göçmenler üzerinde yaptıkları ve dış göç ile suç arasındaki 

ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında Piopiunik ve Ruhose (2017: 259) göçmen sayısının suç 

oranlarını ciddi oranda artırdığı bulgusuna ulaşmışlardır. Araştırmacılar, göçmen sayısındaki bir 

birimlik artışın, göçün gerçekleştiği yıldan bir sonraki yılın suç oranlarında ortalama 0,56 birim 

artışa neden olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu etki bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin, nüfusun yoğun ve göçmen sayısının fazla olduğu bölgelerde bu oran yükselebilmektedir. 

Buna ilaveten, işsizlik oranlarının yüksek olduğu yerlerde de göçün suç üzerindeki etkisi 

güçlenmektedir.   

İç göçlerin suç üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmalarında Bianchi vd. (2008: 12) iller arasındaki 

insan hareketliliği ile illerin suç verileri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu ve ilişkinin en güçlü 

olduğu suç türünün ise soygun olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Crutchfield vd. (1982) ise insan 

hareketliliği ile cinsel saldırı ve hırsızlık suçları arasında orta düzeyde bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Güncel bir çalışmada Piopiunik ve Ruhose (2017: 258-259) suç üzerinde göçün güçlü bir etkisi 

olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılara göre, suç davranışı, özellikle genç yaş göçmen 

gruplarında yoğunlaşmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaptığı daha güncel bir araştırmada 

Kollamparambil (2019: 687) iç göç oranıyla, suç oranları (cinsiyete dayalı suçlar hariç) arasında 

pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Diğer yandan, dış göç ile suç arasında (mülkiyete 

yönelik suçlar hariç) ise anlamlı bir ilişki tespit edememiştir. Araştırmacı, suçta yaşanan artışın dış 

göçten ziyade iç göçten kaynaklandığının altını çizmektedir. Diğer yandan suç ve göç arasındaki 

ilişkinin eşitsizlik ve iç göçmen oranının yüksek olduğu metropollerde daha güçlü olduğu 

bulgusuna ulaşmıştır. 

Göç ve suç olguları arasında ilişki olduğu yönünde bulguya ulaşamayan veya bu bulgunun zayıf ve 

sadece belirli suçlar üzerinde etki yarattığı bulgusuna ulaşan çalışmalara da literatürde sıklıkla 
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rastlanmaktadır. Örneğin, Sellin (1938) göçmenlerin her suçu değil, belli suçları islediklerini ve 

göçmenlerin suçluluk oranının genel nüfusun suçluluk oranıyla karşılaştırıldığında daha küçük 

kaldığını savunmaktadır. Crutchfield vd. (1982) ise insan hareketliliğinin mala yönelik suçlardaki 

artışın önemli bir yordayıcısı olduğunu ancak cinayet ve yaralama suçlarıyla arasında zayıf bir ilişki 

olduğunu belirtmektedirler. Hagan ve Palloni (1998: 380) de yasadışı göçmen nüfusuyla şiddet ve 

mülkiyet suçları arasında bir bağlantı bulamamışlardır. Araştırmacılar vatandaş statüsünde olmayan 

birey sayısıyla mülkiyete yönelik suç seviyesi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ifade etmiş 

olsalar da bu artışın spesifik olarak vatandaşlık statüsünde olmayan bireylerden kaynaklandığı 

yönünde doğrudan bir bulgunun olmadığını ifade etmektedirler. Toplam 43 metropolün 1980-90 

dönemi verilerini analiz ettikleri çalışmada Butcher ve Piehl (1998), göçmenlerin suçun yoğun 

olduğu bölgelere yerleşme eğiliminde olduklarını ancak bu bölgelerde göçmen nüfusundaki artışın 

şiddet suçları ve diğer suçlar üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Lee 

vd. (2001) tarafından yapılan çalışmada da göç oranıyla cinayet suçları arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Reid vd. (2005) yaptıkları ampirik çalışmada göçmen sayısıyla suç 

oranları arasında anlamlı ancak negatif yönlü ilişki tespit etmişlerdir. Araştırmacıların bu bulguları, 

göçmen sayısındaki artışın suçta artışa neden olduğu yönündeki varsayımları doğrulamamaktadır. 

Yani bir bölgedeki yabancı doğumlu popülasyonun göreceli büyüklüğü arttıkça, bölgedeki cinayet 

seviyesinin düştüğü görülmektedir. Araştırmacılar göçmen sayısının soygun ve hırsızlık suçları 

üzerinde de herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmektedirler. Bianchi vd. (2008) ise suçlar 

içerisinde sadece hırsızlığın göçten etkilenme düzeyinin yüksek olduğunu; ancak hırsızlık suçunun 

diğer suçlar içerisindeki payının düşük olması nedeniyle bu ilişkinin göz ardı edilebileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Araştırmacıların elde ettikleri bir diğer bulgu ise İtalya’da şahsa ve mülkiyete karşı 

işlenen suçlar ile organize suçların göç ile bir ilişkisinin çok düşük düzeyde olduğudur. Göç 

oranıyla suç arasında negatif yönlü ilişki olduğu bulgusuna ulaşan bir diğer çalışma ise Ousey ve 

Kubrin (2009) tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar göçe bağlı olarak şehirde meydana gelen 

değişimle şiddet suçları arasında negatif bir ilişki olduğunu ifade etmektedirler. Debnath ve Roy’un 

(2013: 208) bulguları da ilişkinin olmadığı yönündedir. Son olarak, Nunziata (2014: 28) tarafından 

yapılan araştırmanın bulguları, Avrupa’nın yerli halkları arasında yaygın biçimde kabul gören ve 

göçmenleri suç ile ilişkili kabul eden tutumun yanlış olduğunu göstermektedir. Araştırmacıya göre 

göçün suça etkisi hakkında toplumda oluşan algı ampirik araştırmalarla hatalı biçimde 

oluşturulmuştur. Buna ilave olarak medya da siyasi ve popülist gerekçelerle göçmen suçluluğunu 

öne çıkaran gösterimlerde bulunmuştur. Araştırmacı göçmenlik statüsü ile suç arasındaki 

bağlantının oldukça küçük olduğunu savunmaktadır. 

Türkiye’nin göç olgusu incelendiğinde diğer gelişmekte olan ülke deneyimleri yanında, ülkenin 

kendi siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamiklerine bağlı olarak kendine has göç karakteristiğinin 

olduğu da söylenebilir. Türkiye’den yurtdışına göç ekonomik nitelikliyken, Türkiye’ye dıştan göç 

etnik kökenli olma niteliği taşımakta, iç göç ise kalkınma, sanayileşme ve modernleşme ile 

açıklanabilir bir görüntü çizmektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1998: 249). Türkiye’nin iç göç 

hareketleri incelendiğinde, kırsaldan kente doğru göçün ağırlıklı olduğu görülür. Türkiye'de göçle 

birlikte, kentin kaldırabileceğinden fazla sayıda insan kentlere akın etmiştir. Bu durum diğer 

toplumsal ve ekonomik sorunlar yanında yasadışı eylemlerde de artışa neden olmuştur (Özer, 

2011). Göç deneyimi ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluk, birey açısından sosyal dışlanma 

sürecini başlatmıştır. Bu durum göçmenlerin suça eğilimini tetiklemiştir. Türkiye’de yaygın olarak 

deneyimlendiği şekliyle formel ve enformel destek ağlarına ve denetim-kontrol mekanizmalarına 

sahip eski ve yerleşik mahallelerde suç oranlarının düşük olmasına rağmen, yaşanmakta olan 

neoliberal değişimlerle beraber ortadan kalkan yerleşiklik olgusuyla birlikte suç oranları da artma 

eğilimi gözlemlenmiştir (Özden, 2013). Ancak buradan hareket ederek, kentlerdeki suç artışının tek 
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nedeninin göçe indirgenmesi hatalı bir yaklaşım olur. Göç üzerinde yapılan çalışmalar göçün çok 

boyutluluğunu dikkate almalıdır (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 250). Göç ile suç arasındaki bağlantının 

sağlıklı kurulabilmesi buna bağlıdır.  

Türkiye’de yapılan ampirik araştırmalarda elde edilen bulgular göçün suç üzerinde pozitif yönlü 

etkisi olduğu bulgusu üzerinde neredeyse uzlaşmış görünmektedir. Gaziantep ilinin suç verilerine 

dayanarak yaptığı araştırmada Yıldırım (2004: 146), kontrolsüz göçün, suç potansiyelini artırdığı 

bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca göç sonrasında sosyal çevrede yaşanan değişimin toplumda yer 

edinememe, beklentileri karşılayamama, kalabalık arasında kolayca kaybolma gibi durumlar 

yaratarak, suçu teşvik ettiği sonucuna varmıştır.  Cömertler ve Kar (2007: 48) tarafından yapılan ve 

2000 yılı TÜİK istatistikleri kullanılarak kişi başına göç oranının hesaba katıldığı toplam sekiz 

modelin tamamında göçün, suçu pozitif etkilediği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle kişi başına göç 

oranının yükselmesiyle suç oranının artması arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit 

edilmiştir. TESEV (2005) tarafından Hakkâri, Batman, Diyarbakır ve İstanbul kentlerinde yapılan 

araştırmaların verilerine dayanarak yapılan çalışmada, en temel sorunun işsizlik ve yoksulluk 

olduğu tespit edilmiştir. Göç eden bireylerin yoksulluk nedeniyle emek piyasasının içerisine 

girdikleri ve bu durumun, eğitimsizliği ve madde kullanımını, fiziksel ve cinsel istismar ile suça 

sürüklenmeyi beraberinde getirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Raporda dikkat çekilen bir diğer husus 

ise göçmenlerin suç artışının müsebbibi olarak hedef gösterilmelerinin toplumsal barışa zarar 

vermesidir. Durusoy vd. (2008) göçün şahsa karşı islenen suçlar üzerindeki pozitif yönlü etkisinin 

daha güçlü olduğunu tespit etmişlerdir. Göç alma düzeyinin yüksek olduğu illerde hırsızlık, şahsa 

karsı islenen suçlar ile fuhuşa teşvik ve kadın ticareti, cinsel suçlar, insan kaçırma, rehin alma, 

devlet memurlarına hakaret, mukavemet, darp ve saldırı suçları önemli derecede yüksek çıkmıştır. 

Yorulmaz ve Giray Yakut (2017) göç oranının şiddet suçları ve mülkiyete dayalı suçlar üzerinde 

pozitif yönlü etkisinin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Göç alma düzeyi düşük olan illerin, daha 

güvenlikli olduğunu ortaya koyan bulgular, göç alma düzeyi yüksek olan illerde güvenlik 

sorununun arttığı şeklinde yorumlanabilir (Kandemir, 2017: 281). 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Verilerin analizinde Driscoll-Kraay Tahmincisi ile Sabit Etkiler Modelinin Tahmini kullanılmıştır. 

Driscoll ve Kray (1988) tarafından geliştirilen bu model birimler arasında korelasyon ve aynı 

zamanda değişen varyans sorunu olması durumunda tutarlı, uzamsal ve dönemsel korelasyonun 

genel formlarına dirençli, standart hatalar üretebilen ve kalıntıların bağımsız dağılımlı olması 

varsayımının esnekleştiği durumda da tahminler yapılabilmesine imkân veren bu yöntemdir. 

4.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi, Veri Toplama Şekli ve Ölçümü 

Bu araştırmanın amacı iller arası iç göç ile suçluluk arasındaki ilişkiyi, Türkiye boyutunda ortaya 

koymaktır. Araştırmanın verileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2009-2017 dönemi il 

nüfusları, illerin aldıkları göç sayıları ve cezaevine giren hükümlü ve tutuklu kayıtlarında yer alan 

suç yeri kayıtlarından suç yeri verileri alınarak derlenmiştir. “Göç miktarı” değişkeninin 

belirlenmesinde her bir ilin o yıl aldığı göçmen sayısı; “suç” değişkeninin belirlenmesinde ise her 

bir il için o yıl meydana gelen suç sayısı dikkate alınmıştır. Analize dahil edilen suçlar Şahsa Karşı 

Suçlar (Adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı); Mala 

Karşı Suçlar (hırsızlık, yağma) ve Organize Suçlar (uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık) olarak 

sınıflandırılmıştır. Ayrıca, iller nüfusu bir milyonun üzerinde ve altında olanlar olmak üzere iki 

grupta incelenmiştir. 
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4.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Literatürde yer alan teorik açıklamalar ve ampirik bulgular doğrultusunda araştırmanın hipotezleri 

aşağıda kurgulanmıştır; 

H1: ” Göç ve suç arasındaki ilişkinin düzeyi metropollerde ve küçük şehirlerde farklılık gösterir.” 

H2: “Göç ile şahsa karşı işlenen suçlar arasında pozitif yönlü ilişki vardır.” 

H3: “Göç ile mala karşı işlenen suçlar arasında pozitif yönlü ilişki vardı.” 

H4: “Göç ile organize suçlar arasında pozitif yönlü ilişki vardır.” 

4.3. Verilerin Analizi ve Bulgular 

                  Tablo 1. Tahmini Regrasyon Sonuçları (Nüfusu 1 milyon ve üzeri iller için) 

 

(*: %1, **: %5 ve ***:%10 anlamlılık seviyesini simgeler.) 
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Tablo 2. Tahmini Regresyon Sonuçları (Nüfusu 1 milyondan az iller için) 

 

(*: %1, **: %5 ve ***: %10 anlamlılık seviyesini simgeler) 

H1 hipotezini test etmek için, nüfusu 1 milyondan yüksek ve düşük olan illerin verileri ayrı ayrı 

analiz edilmiştir. Bulgular, göç ve şahsa karşı işlenen suçlar arasındaki ilişkinin büyükşehirlerde ve 

küçük şehirlerde farklı düzeylerde olduğunu göstermektedir. Göç ile hırsızlık, kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma, cinayet, yaralama, cinsel saldırı suçları arasındaki ilişki büyük şehirlerde daha güçlü 

iken; küçük şehirlerde yalnızca göç ve yağma (gasp) arasındaki ilişki daha güçlüdür (bakınız Tablo 

1 ve Tablo 2). Bulgulardan hareketle, H1 hipotezi hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adam 

öldürme, yaralama, cinsel saldırı ve yağma (gasp) suçları için kabul edilmektedir.  

H2 hipotezini test etmek için yapılan istatistiksel analizlere göre hem büyükşehirlerde hem de küçük 

şehirlerde şahsa karşı işlenen suçlardan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kasten 

yaralama ve adam öldürme suçları ile göç arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bulgulara 

dayanarak, araştırmanın H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

H3 hipotezini test etmek için yapılan analiz bulguları göç ile mala karşı işlenen suçlar (hırsızlık ve 

yağma) arasında gerek büyükşehirlerde ve gerekse küçük şehirlerde pozitif yönlü ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bulgulara dayanarak, H3 hipotezi hırsızlık ve 

yağma suçları için kabul edilmiştir.  

H4 hipotezini test etmek için yapılan analiz sonuçları gerek büyükşehirlerde ve gerekse küçük 

şehirlerde göç ve organize suç (kaçakçılık, uyuşturucu ticareti) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bulgulara dayanarak, H4 hipotezi reddedilmiştir.  
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5. Sonuç ve Tartışma 

Sonuçlar, göç ve suç arasındaki ilişki düzeyinin, büyük şehirler ve küçük şehirler arasında farklı 

olduğunu göstermektedir. Bunun üç muhtemel açıklaması olabilir; birincisi kalabalık kent 

yaşamında birey kalabalık içinde rahatlıkla kaybolabilir. Toplumun bireyi denetleyen baskın 

karakteri nispeten küçük şehirlerde daha güçlüdür. Bunun yanında, bu tür yerleşim birimlerinde 

toplumsallığın yerini bireysellik almıştır ve toplum destekli kolluk uygulamalarında gereken 

toplumsal desteğin yetersiz kaldığı söylenebilir. İkincisi, göçmenlerin sahip oldukları kültürel 

değerler büyük şehirlerin kültürel değerleriyle çatışma içindedir ve bu değerler büyük şehirlerde 

anlamını yitirmiştir. İlave olarak, birey üzerinde mensubu olduğu toplumun enformel denetim 

mekanizması da zayıflamıştır. Türk toplumunun yapısında toplumsal dayanışma ve işbirliğinin 

değerleri kırsal alanda hala varlığını sürdürürken, bu değerler büyükşehirlerde anlamını yitirmiştir. 

Son olarak, büyükşehirlerde oluşan göçmen yerleşkelerinde görülen sosyoekonomik olanaksızlıklar 

göçmen bireylerin yasal düzene karşı reaksiyon geliştirmelerine neden olabilir. Büyükşehirlerde 

ekonomik fırsatlara erişimdeki rekabet daha sert ve acımasızdır. Bu rekabetçi ortamda, rekabet için 

eşit fırsatlara sahip olmayan göçmen bireyler, cezai davranışları içeren alternatif davranışlara 

yönelebilirler. 

Göç ve suç arasındaki ilişki, büyükşehirlerde yağma suçu hariç, incelenen tüm suçlar için daha 

güçlüdür. Küçük şehirlerde ise göç ile yağma suçu arasındaki ilişki daha güçlüdür. Bu durum, Türk 

Ceza Kanunu'nda yağma suçunun tanımının geniş kapsamından; büyükşehirlerde güven timlerinin, 

MOBESE (Elecktronic Gözlem Sistemi), PTS (Araç Kayıt Plakası Gözlem Sistemi) ve diğer 

elektronik güvenlik sistemlerinin daha yoğun kullanılmasından kaynaklanmış olabilir.  

Göç ve şahsa karşı işlenen suçlar arasındaki ilişkiye ise suç bazında inceleyerek açıklama 

getirilebilir. Batı toplumunda “kidnap” kavramıyla karşılık bulan ve adam kaçırma olarak çevrilen 

suç türü, daha çok fidye ve şantaj için organize suç grupları veya terör örgütlerince gerçekleştirilen 

eylemlere karşılık gelir ancak TCK’da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olarak tanımlanan bu 

eylemin içeriğinde yoğunlukla evlenme kastıyla kız/kadın kaçırma fiili öne çıkar. Türk toplumunda 

öncelik kızları evlenmek için kaçırmaktır. Öte yandan, borç ilişkilerinden kaynaklanan 

anlaşmazlıklar zaman zaman kişiyi hürriyetinden yoksun kılma fiilini tetikleyebilir.  

Cinsel saldırı suçlarında, birey küçük yerleşim yerlerindeki sosyal baskıyı hisseder ve bu suçları 

işlemeye cesaret edemez. Yasalara ek olarak, toplumun birey üzerindeki yaptırım gücü bireyi 

caydırır. Bununla birlikte, eğer böyle bir suç işlenirse, sorun kolluk kuvvetlerine bildirilmeden 

toplum içinde çözülebilir ve hatta mağdurun şikâyeti bile önlenebilir. Ancak, büyükşehirlerde birey 

üzerindeki toplumsal baskının gücü zayıfladığı için birey cinsel saldırı eylemlerinde tereddüt 

etmemektedir. Buna ek olarak, büyükşehirlerde mağdurun kolluk kuvvetlerine erişimi de daha 

kolaydır ve suçun toplum içinde çözüme kavuşturulması durumuna daha az rastlanır.  

Büyükşehirlerde göç ile kasten yaralama ve öldürme eylemleri arasındaki yüksek düzeydeki 

ilişkinin nedeninin, buralarda ekonomik olanaklara erişimde eşit olmayan rekabet koşulları 

olabileceği değerlendirilmektedir. Eşit rekabet olanaklarından uzak olan göçmen bireyler, şiddete 

başvurarak bu eşitsizliğe meydan okuyor olabilirler veya aynı amaçla hareket eden diğer bireylerin 

eylemlerine kurban gidebilirler. Şehrin göçmen sayısına bağlı olarak yarattığı getto altkültürü de 

bu seviyedeki artışı etkiliyor olabilir. 

Göç ve mülkiyete karşı işlenen suçlar arasındaki ilişkinin nedenlerinden birinin, göçmen bireylerin 

büyükşehirlere göç ettiklerinde tanık oldukları yaşam fırsatlarına erişmede karşılaştıkları engellerin 
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olduğu söylenebilir. Diğer bir faktör de ağırlıklı olarak niteliksiz işgücü oluşturan bu bireylerin 

karşılaştığı dezavantajlı durum ve düşük ücretler olarak kabul edilmektedir. Gettolarda, birey ve 

sosyal çevre üzerindeki sosyal kontrol mekanizmalarının kaldırılması göz önüne alındığında, göç 

ve mallara karşı işlenen suçlar arasındaki ilişki anlaşılabilir. 

Bu çalışmada organize suç kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ölçülmektedir. Bu iki suç türü 

organize suç eylemleri arasında öne çıkan iki eylemdir. Bu iki suç tipi ile göç arasında hem 

büyükşehirlerde hem de diğer şehirlerde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Organize suçun oluşması doğası gereği zamana ihtiyaç duyar. Bu çalışmada, göç yılı ile o yıl 

meydana gelen cezai fiiller arasındaki ilişki tartışılmıştır. Ancak, göçmenlerin organize bir suça 

katılımı belirli hazırlık aşamaları gerektirir ve kısa sürede gerçekleşmez. Diğer yandan, organize 

suç işlemlerinin ortaya çıkarılması için özel soruşturma ve kovuşturma prosedürleri gerekir. Bu 

çalışmada göç ve organize suç arasında herhangi bir ilişkinin bulunmaması mevcut ve literatürle 

uyumludur. 

Göç ve suç olguları arasındaki çalışmaların yoğun olarak ulusal ve uluslararası istatistik ve veri 

hazırlama kurumlarının oluşturdukları ikincil veriler üzerinden suç ve göç arasındaki ilişkiyi ele 

aldıkları görülmektedir. Bu araştırmalarda ilişkinin ne olduğu, hangi düzeyde gerçekleştiği yönünde 

sorulara cevap alınırken, ilişkiyi şekillendiren faktörlerin neler olduğu, ilişkinin niçin gerçekleştiği 

yönündeki sorulara isabetli cevaplar alınabilmesi için nitel ampirik araştırmalara ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmektedir. Nitel araştırmalarla, göçmenlerle odak grup görüşmeleri ve mülakatlar 

yapmak suretiyle göç ve suç arasındaki ilişki derinliğine incelenebilir.  
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GENÇ İŞSİZLİK 

                                                                                                                                     Özlem ITIL*                                                     

Özet 
Özellikle sanayileşme sonrası kırdan kente göçün artması ve plansız bir şekilde artış göstermesi ve 

planlamanın sınırları dışındaki oluşumu alınması gereken önlemleri zafiyete düşürmektedir. En büyük sorun 

genç nüfusun eğitimsiz olması sorunudur. Devlet kurumlarımız genç nüfusun eğitimli hale gelmesi için 

birçok organizasyona imza atmışlardır. Bu organizasyon yapılarının içinde Türkiye İş Kurumunun özellikle 

gençlerimize yönelik uygulamaya koyduğu mesleki eğitim kursları ayrı öneme sahiptir. Ayrıca Millî Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde görev yapan Mesleki Eğitim Okullarının da gençlerimize yönelik meslek edindirme 

çabaları bir nebze olsun işgücü piyasasındaki olumsuz yapıyı pozitife çevirme konusunda önem arz 

etmektedir. Son dönemlerde özellikle Organize Sanayi bölgelerinde açılan Anadolu Meslek Liselerinin de 

işgücü piyasasında var olan teknik personel açığını kapatmaya yönelik organizasyonu da gelecek için umut 

vaat etmektedir. Ayrıca Belediyelerin büyük şehirler başta olmak üzere gençlere yönelik mesleki eğitim 

kursları da önemli yer tutmaktadır. Özellikle yaşlanan Avrupa ülkelerinin de ileriye dönük genç nüfus 

ihtiyaçlarını da görüp eğitim konusunda projeksiyonumuzu o yöne doğru çevirmemizde önemlidir. Burada 

üstünde durulması gereken en önemli nokta yabancı dil eğitimidir. Teknik Eğitim veren okullarımızın 

uygulamaya yönelik çabaları da önem arz etmektedir.  Bu makalenin amacı Türkiye’de var olan genç işsizlik 

gerçeğini, küreselleşme ve bölgesel sorunlardan kaynaklanan göç olgusunun etkisiyle yapısal değişiklik içine 

giren işgücü piyasasının analizini dünya örneklerinden de faydalanarak ortaya koymaktır. Genç işsizliğin 

nedenleri ve ekonomik kriz dönemlerinde krizden ilk ve en çok etkilenen grup olma özellikleri de 

araştırılacaktır. Aktif İşgücü Piyasası araçlarının etkileri ve bu araçlarda yapılması gerekli değişiklikleri 

ortaya koymaya çalışılacaktır. Özellikle İşbaşı Eğitim programlarının gençlere yönelik etkileri tablolar 

eşliğinde somut olarak ortaya konacaktır. 2019 yılında uygulanan Sosyal Çalışma Programı gibi 

uygulamaların yüksek eğitimdeki genç nüfusta uyandırdığı etki incelenecektir. 

      Anahtar Kelimeler: Aktif İşgücü Piyasası Faaliyetleri, Genç işsizlik, İşgücü piyasası, 

YOUTH UNEMPLOYMENT 

Abstract 

Especially after industrialization, the increase in rural to urban migration and the increase in an unplanned 

manner and the formation outside the boundaries of planning decrease the precautions to be taken. The biggest 

problem is that the young population is uneducated. Our state institutions have signed many organizations to 

make the young population educated. This organization has put into practice vocational training courses for 

our young people, especially in the construction of Turkey Business Association has a different significance. 

In addition, the efforts of Vocational Education Schools working under the Ministry of National Education 

to acquire a profession for our youth are important in turning the negative structure in the labor market into 

positive. The organization of Anatolian Vocational High Schools, which have been opened recently in 

Organized Industrial Zones, to close the technical personnel deficit in the labor market is also promising for 

the future. In addition, vocational training courses for young people, especially in big cities, have an important 

place. It is especially important for us to see our young population needs of the aging European countries and 

to turn our projection towards education in that direction. The most important point to be emphasized here is 

foreign language education. Practical efforts of our schools providing Technical Education are also important. 

The purpose of this article is the fact that Turkey had in which youth unemployment, globalization and labor 

market entering into an analysis of the structural changes resulting from the impact of immigration on regional 

issues put forward by utilizing the example of the world. The causes of youth unemployment and the 

characteristics of being the first and the most affected group during the economic crisis periods will also be 

explored. The effects of Active Labor Market instruments and the necessary changes to be made in these 

instruments will be tried to reveal. In particular, the effects of On-the-Job Training programs for young people 

will be demonstrated concretely in company with tables. The impact of practices such as the Social Work 

Program implemented in 2019 on the young population in higher education will be examined. 

 Keywords: Active Labor Market Activities, Youth Unemployment, Labor Market. 
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1.GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle sermaye, ucuz işçiliğin yoğun olduğu, hammaddeye yakın, lojistik 

imkânların üst seviyede olduğu güven duyulan ülkelere doğru yayılmıştır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde kırsal bölgelerdeki çözülmelerinde etkisiyle şehirler yoğun göçlere ev sahipliği yapmıştır. 

Beraberinde eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere birçok olumsuzluklara da ev sahipliği 

yapmıştır ve hali hazırda da yapmaktadır. Teknolojik gelişmeler, uluslararası göçler, emeklilik 

yaşının yükselmesi, kadınların uygulanan politikalarla istihdama yoğun olarak katılımı ve 

ekonomik krizler işsizliğin ve de özellikle genç işsizliğin başlıca nedenleri olarak kendini 

göstermektedir. Eğitim sistemindeki katılıklar, mesleki eğitime gösterilen düşük ilgi, üniversite ve 

sanayi arasındaki kopukluklar ve girişimci ruhun yeterli seviyede olmayışı ortay konabilecek 

aksaklıkların en önemlileri olarak yer almaktadır. Bütün bu olumsuzluklar işgücü piyasasında 

işsizliği, beraberinde de genç işsizliği arttırmakta ve çözülmesi gereken önemli bir sorun yumağı 

olarak ortaya koymaktadır. 

2.GENÇ İŞSİZ TANIMI 

İşsizliğin hali hazırda farklı kurumlara bağlı olarak farklı tanımları vardır. Genel geçerli olan 

ILO’nun tanımına burada yer vermeyi daha doğru bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler ve ILO’nun genel kabul görmüş 15-24 yaş grubundan 

oluşan genç tanımı ile ILO’nun işsiz tanımı birlikte değerlendirildiğinde genç işsiz kavramına 

ulaşılabilir. Buna göre genç işsiz; 15-24 yaşları arasında referans döneminde bir saatten fazla 

çalışmamış, çalışmaya hazır, cari ücret düzeyinde iş bulamayan ve aktif olarak iş arayan kişidir 

(Karabıyık, 2009:296). 

Bazı ülkelerde genç tanımı yapılırken farklı yaş kriterleri de ön plana çıkmaktadır 15-29 yaş grubu 

gibi. 

Türk Dil Kurumu işsizliği bireyin işi olmama durumu olarak ifade etmektedir. Başka bir tanıma 

göre iş arama çabasında olmasına rağmen kişinin iş bulamaması olarak ifade edilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise işsizi hem ücretli ve kendi hesabına işi olmayan çalışmaya 

hazır etkili bir şekilde iş arayan olarak ifade etmektedir. Bu tanımla birlikte 15-24 yaş arasındaki 

grupta genç işsiz olarak tanımlanmaktadır (Atabey,2013). 

3.GENÇ İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ 

Teknolojik gelişmeler sonucunda üretim mekanizmaları değişmiş ve bu teknolojileri kullanacak 

işgörenlerin bu gelişmelere adaptasyonu zorlaşmıştır. Ayrıca nüfus artışının da etkisiyle işgücü 

piyasasına yeni katılanların iş sahibi olması zorlaşmıştır (Güney,2010). 

15-24 yaş aralığında olan gençlerin eğitime katılım oranlarının artması, işgücü piyasasında yeni 

işler yaratılamaması, işe yönelik uygulama eksikliği, var olan niteliklerle piyasanın ihtiyaçlarının 

uyuşmaması genç işsizliğin nedenleri arasında sayılabilir (Erdayı,2009). 

İşgücü piyasasında var olan genel talep düzeyinin düşmesi işsizlik oranının artmasına beraberinde 

de genç işsizliğin artmasına neden olmuştur. Genç işsizlik piyasa da var olan değişimlere daha 

duyarlıdır. İşverenler ilk işten çıkarmalarda genç çalışanları tercih etmektedir. İşten çıkarma 

tazminatlarının düşük olması, meslek içi eğitim yatırım maliyetlerinin düşüklüğü, genç çalışanların 

tecrübeli çalışanlara göre işten çıkarılmalarının fırsat maliyeti daha düşüktür (Gündoğan,1999).  
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  Ülkemizde son zamanlarda görülen işsizlik rakamlarının yüksekliği spesifik tarzda olup bunun en 

önemli nedenleri, 

   . Yurt dışından ülkemize yoğun olarak gelen göçmenler, 

   . Emeklilik yaşının yükselmesi, 

   . Kadınların yoğun olarak istihdama katılımı, 

   . Ekonomik krizlerin etkisi, 

   . Özelleştirmeler, 

   . Teknolojik yenilikler, 

   . Üretime dayalı büyümenin gerçekleştirilememesi olarak sıralanabilir. 

4.GENÇ İŞSİZLİĞE YÖNELİK ÜLKE ÖRNEKLERİ 

Gelişmiş ekonomilerde gençler gelişmekte olan ülkelere nazaran daha uzun süreyle eğitimde kalma 

eğilimindedir. 2011 yılında gelişmiş ülkelerde okuldan ayrılma medyan yaşı 21-22 civarlarında 

iken bu medyan yaş, Arjantin, Şili ve Güney Afrika’da 19-20; Brezilya, Hindistan, Endonezya, 

Meksika ve Türkiye’de 17-18 dolaylarındaydı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde gençlerin önemli 

bir kısmı eğitimden 15 yaş itibari ile ayrılma eğilimindedirler. Gelişmiş ekonomilerde 15 yaşındaki 

gençler %100‟e yakın bir oranda eğitimde iken, Endonezya, Hindistan ve Türkiye’de aynı 

yaştakiler içinde yaklaşık %25-30; Meksika’da %20 ve Arjantin’de %10‟luk bir kesim eğitimi 

bırakmaktadır. Bununla birlikte Arjantin, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Türkiye’de okul 

bitirme medyan yaşında olan gençlerin %25-30‟i iyi bir iş bulamamakta veya kendi hesabına 

çalışmakta veya ücretsiz işlerde genellikle eksik istihdamda bulunmaktadırlar. Bu durum İtalya ve 

İspanya ile karşılaştırılabilirse de istihdam oranının %40 ve üzerinde olduğu Avusturya, Kanada ve 

Almanya’nın oldukça altındadır (Quintini & Martin, 2014: 15-17). 

Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler, düzenli istihdam ile karakterize edilirken, gelişmekte olan ülkeler 

ise yüksek yoksulluk seviyesinde ücretlerin ve kariyer belirsizliğinin olduğu enformel işlerde 

düzensiz istihdam ile karakterize edilmektedir (SIOP, 2014,9; ILO, 2013, 4). Dolayısıyla bazı 

gelişmekte olan ülkelerdeki düşük işsizlik oranları bu ülkelerdeki enformel ve eksik istihdam ile 

gençlerin eğitimden daha erken ayrılarak ve iş bulmak için daha uzun bir süre mücadele ettiklerini 

gizlemektedir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerdeki düşük işsizlik oranları ise eğitim sürelerinin 

uzunluğunu ve geçici işlerin bu ülkelerdeki genç nüfus açısından temel tehlike kaynaklarından birisi 

olduğunu gizlemektedir (Quintini & Martin, 2014, 20-21). 

Ülkemizde yapılan reformlarla gençlerin eğitimde kalma süreleri arttırılmıştır. Fakat bu kendi 

başına soruna çözüm bulma konusunda yeterli olmamış yan uygulamalarla da desteklenmesi gereği 

ortaya konmuştur. 

Son olarak nitelik uyuşmazlığı meselesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için de geçerlidir. 

Fakat yetersiz eğitimlilik, gelişmekte olan ülkeler açısından gelişmiş olanlara göre daha kritiktir. 

Düşük gelirli ülkelerde 2012-2013 arasında genç çalışanların %63.9‟u yetersiz eğitimli iken sadece 

%4.8‟i fazla eğitimli durumdadır. Diğer yandan üst orta gelirli ülkelerde genç çalışanların %22.5‟i 

yetersiz eğitimli ve %19.6‟sı fazla eğitimlidir. Bu oranlar 19 Avrupa ülkesi için %22.8 ve %12.8 

şeklindedir (ILO, 2015b, 36). Bundan dolayı gelişmiş ülkelerde düşük eğitimli genç nüfus iş 
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bulmada zorluklarla karşılaşırken, gelişmekte olan ülkelerde ise üniversite mezunu gençler daha 

fazla zorlukla karşılaşmaktadır (ILO, 2015b, 38). 

TABLO 1: Genç İşsizlik Oranları (2017 ) 

 

5.GENÇ İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR 

Avrupa Birliği (EU), yaklaşık 30 yıldır en önemli sosyal politika gündemi olan istihdam sorununa 

yönelik önleyici ve istihdamı teşvik edici stratejiler geliştirmeye çabalamaktadır. Bu girişimlerden 

birkaçına bakmak gerekirse; istihdam sorununa yönelik olarak AB tarafından takip edilen ve birer 

AB temel belgesi niteliği taşıyan “Beyaz Kitap -Avrupa Gençliği İçin Yeni Bir Atılım (2001) ve 

Avrupa Gençlik Paktı (2005)”; Gençliğe ilişkin konularda denetimi sağlamak adına oluşturulan 

“Avrupa Gençlik Forumu ve Yapısal Diyalog Mekanizması”; Gençlerin yaşam boyu dışlanmasının 

önlenmesi adına planlanan “2010-2018 Avrupa Gençlik Stratejisi”; Gençler için istihdam ve sosyal 

içermeyi, onlara eğitim ve işgücü piyasası fırsatlarını sunma yoluyla sağlamak adına başlatılan 

“Gençlik İçin Fırsatlar Girişimi2011,“Genç İstihdam Paketi-2012” ve “Genç İstihdamı İnisiyatifi-

2013” gibi girişimler; İşsiz kalanlara veya eğitimi terk edenlere fırsat sunmayı amaçlayan “Avrupa 

Gençliği için Garanti” programı; Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında başlatılan yedi öncü 

girişimden biri olan “Gençlik Harekette Öncü Girişimi (2010-2014)”; Bir online iş portalı niteliği 

taşıyan “Senin İlk EURES işin (2012)” girişimi ile “Gençlik Fırsatları Girişimi (2011)”, AB 

tarafından genç istihdamına ve işsizliğine yönelik politika ve uygulamaları arasında sayılabilir 

(Evans, 2010, 7; Nowaczek, 2010, 165166; Eurofound, 2015, 6).   

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), tarafından genç işsizliği ve istihdamı problemine çözüm 

üretilmesi adına 2012 yılında gerçekleştirilen girişimin önemi büyüktür. Zira bu tarihte 

gerçekleştirilen ILO konferansında, risk altındaki gençlere yardımcı olmanın ve inaktivite 

maliyetlerinin üzerinde yoğunlaşan bir “Eylem Çağrısı” kabul edilmiştir. (ILO, 2015b, 4-6). 

 Birleşmiş Milletler (UN), günümüz gençliğinin istihdam araçlarına sahip olamamaları halinde 

2030 yılında yoksulluktan kurtulmalarının ya da tam potansiyellerine erişmelerinin mümkün 

olamayacağına inanmaktadır. Bundan dolayı da genç işsizliğine yönelik olarak “Gençler İçin İyi 

İşler Küresel Girişimi” adlı çatı girişimi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmaya 
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çalışmış; yine 2014‟te Dünya Bankası öncülüğünde başlatılan “Genç İstihdamı İçin Çözümler 

(S4YE)” isimli girişim ile de verimli işlerle buluşan gençlerin sayılarının arttırılmasına 

çabalamışlardır (WB, 2015, 4-5, 37; ILO, 2015b, 76). 

Yeterli eğitim seviyesine sahip olmayan gençler iş piyasasında zorluklarla karşılaşmaktadır. ILO 

araştırmalarına göre gençlerin okuldan işe geçişlerinin ortalama süresi 19,3 aydır. Bu süre 

yükseköğretim eğitimi almış gençlerde 9,7 ay, ilköğretim mezunu gençler içinse 29,1 aydır. OECD 

ülkelerinde yüksek eğitimli gençler aktif olmayan nüfusun %15’ni, düşük eğitimli gençlerde ise 

%36’dır(Carcillo,2015). 

Aktif işgücü piyasası politikaları gençlerin işe geçişlerinde önemli bir yere sahiptir. Fakat bu 

politikaların etkinliği iş piyasalarının çalışma şekline bağlıdır. İşgücü taleplerinin yetersiz olduğu 

ortamlarda uygulanan politikalar sonuç vermez bu nedenle de bu uygulamalar kriz anında ve yüksek 

işsizlik durumlarında bitirilmelidir(Eichhorst & Rinne, 2014).    

 

TABLO 2: 2019 Ocak-Kasım Dönemi İtibariyle Katılımcıların Program Türlerine Göre Yaş 

Grupları 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi 15-24 yaş aralığında genç nüfus olarak adlandırdığımız grubun genel toplama göre 

programlardan faydalanma oranı yaklaşık olarak %45’dir. 

 

 

KURS/PROGRAM 

TÜRÜ 

YAŞ GRUBU       

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 

+ 
TOPLAM 

İŞBAŞI EĞİTİM 

PROGRAMI (İEP) 
52.355 138.458 79.558 41.869 30.350 19.838 10.787 3.378 1.036 201 39 377.869 

GİRİŞİMCİLİK 

EĞİTİM PROGRAMI 
955 6.938 8.431 7.041 6.278 4.343 2.776 1.508 765 293 117 39.445 

MEK/ÖZEL 

POLİTİKA 
3.095 6.133 4.808 4.931 5.822 5.401 4.190 2.249 1.006 283 96 38.014 

MEK/İSTİHDAM 

GARANTİSİZ 
1.910 4.303 3.339 2.979 3.234 2.944 2.123 1.197 572 224 50 22.875 

MEK/İSTİHDAM 

GARANTİLİ 
7.571 16.497 10.483 5.403 4.072 2.732 1.431 423 150 38 12 48.812 

ÇALIŞANLARIN 

MESLEKİ EĞİTİMİ 
47 278 328 319 294 208 124 45 16 1 1 1.661 

HÜKÜMLÜ 

KURSU/KURUM 

KAYNAKLI 

102 121 227 212 167 98 65 44 14 10 1 1.061 

ENGELLİ 

KURSU/KOMİSYON 

KAYNAKLI 

20 108 57 50 41 30 18 15 6 1 - 346 

ENGELLİ 

KURSU/KURUM 

KAYNAKLI 

12 72 32 33 25 18 18 7 3 2 - 222 

ESKİ HÜKÜMLÜ 

KURSU/KURUM 

KAYNAKLI 

- 14 22 13 11 12 6 5 4 - - 87 

TOPLAM 66.067 172.922 107.285 62.850 50.294 35.624 21.538 8.871 3.572 1.053 316 530.392 
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ÜLKEMİZDE GENÇ İŞSİZLİK ORANLARI 

TÜİK’in son verilerine göre, genç nüfusta işsizlik oranı %25,2 oldu. Bu verilere göre, 15-24 yaş 

aralığında 3.268.791 işsiz genç bulunuyor. 

 

Tablodan görüldüğü gibi genç işsizlik oranı Mart, Nisan ayları arasında düşme eğilimine girmiş 

Nisan ayından Ocak ayına kadar yükselme trendine girmiş Ocak ayından sonra tekrar düşme 

trendine dönmüştür. Genel olarak yaz ayları işsizliğin azaldığı dönemler olmasına rağmen işsizliğin 

artması özellikle üretime dönük sektörlerde sıkıntı olduğuna dair izler barındırmaktadır. Yaz 

dönemleri özellikle turizm ve tarım sektörleri açısından istihdamın zirve yaptığı döneme denk 

gelmektedir. Bu açıdan yukarıdaki grafik kendi başına yargı oluşturmaktan uzak olmasına rağmen 

bazı ipuçlarını da içinde barındırmaktadır. 

TABLO 3: TÜİK İşsizlik Rakamları Mart 2019 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/
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Ekonomik kriz anında işverenlerin ilk tercihi çalışanları işten çıkarmak olmakta ve de öncelikle 

genç, tecrübesiz çalışanları işten çıkarmak olmuştur Bu, işten çıkarmaların yoğun yaşandığı 

dönemlerde sürekli tekrar eden bir döngüdür ve farklı ülke ekonomilerinde de uygulanan 

yöntemdir. 

6.GENÇ İŞSİZLİĞİN ETKİLERİ 

Genç işsizliğin sonuçları normal işsizlere göre daha aza etkilidir. Burada önemli işsizlik süresidir. 

Uzun süreli işsizliğin etkileri daha yıpratıcı olmaktadır. Genç işsizlerin işsizlik sürelerinin normal 

işsizlere göre daha kısa süreli olduğu belirlenmiştir (H O’Higgins, 1997). 

İstihdam edilmeyen bir genç topluluğun ortaya çıkması ile söz konusu genç topluluğun ekonomik, 

sosyal ve kültürel aktivitelerin dışında kalması günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri 

halini almıştır. Sosyalleşme süreci de işsizlikle doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma 

hayatı her genç insana sosyal kimlik ve statü sunar. İşsizlik ise sosyal kimlik ve statü kazanımını 

engeller (Gündoğan, Naci:71) 

İşgücü piyasası, işsiz, genç işsiz, eğitimli işsiz gibi farklı dinamiklerden meydana gelmektedir. Bu 

dinamikler, küreselleşme sürecinde farklı gelişmelerin etkisinde farklı yönlere savrulabilmektedir. 

Bazen ulusal bazda alınan tedbirler, uygulamalar dahi sorunların çözümünde yetersiz 

kalabilmektedir. Küreselleşme aynı zamanda vasıflı işgücünün de ülkeler arasında geliş gidişlerin 

hızlandığı bir alana savrulmaktadır. Özellikle emek yoğun sektörler geri kalmış ya da gelişmekte 

olan ülkelere ihraç edilmiş durumdadır. 

Özellikle sanayi ve üretime dönük sektörlerde ara eleman talebi hala devam etmektedir. Bu talep 

uygulanan Aktif İşgücü Politikalarına rağmen devam etmektedir. Bu sektörlerde çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi ayrıca ortalama gelir düzeyinin yükseltilmesi de önem arz etmektedir. 

Hizmet sektöründeki çalışma ortamı toplumun direk içinde olmak genç nüfusa daha cazip 

gelmektedir. Ayrıca Türk aile yapısı da genç nüfusun işe bakışını etkilemektedir. Bütün bu 

söylenenler sanayi toplumu olma aşamasında epey mesafe kat etmemiz gerektiğini göstermektedir. 

Genç işsizliği, uzun dönemde, ulusal gelişme ve ülke ekonomisinin geleceği açısından da önemli 

sonuçlara gebedir. Söz konusu sonuçların en önemlileri, yoksulluk ve üretim kaybıdır. Üretici 

potansiyeli yüksek olan genç işgücünün, üretime yönlendirilebildiği ölçüde ülkelerin kalkınması 

açısından önemli bir kaynak oluşturduğu, aksi takdirde beşerî sermaye kaybına neden olduğu 

bilinmektedir. Gençlerin üretici potansiyellerinden yararlanılamaması, cesaretlerinin kırılması ve 

yoksulluk ile eğitim sistemindeki bozuklukların birleşmesi, gençlerin tüm yaşamları boyunca 

başarıya ulaşmalarını engelleyen bir kısır döngüye yol açmaktadır (Erdayı,2009:3). 

Genç işsizliğin en büyük etkileri sosyal ve kültürel etkinliklerde kendini bulur. İşsizlik sürecinde 

sosyalleşme azalır ve kişiler asosyal hale gelerek kendilerini toplumdan izole ederler. Bu da 

devletlerin sosyal politikalar üretme gereğini ortaya çıkarmaktadır. Sosyal politika kavramı önce 

sanayi devriminde ezilen işçi sınıfına yönelik tedbirler olarak ortaya çıkmış daha sonra da toplumun 

bütün kesimlerini içine alan şekle bürünmüştür. Özellikle ülkemizde toplumun farklı kesimlerinin 

yoksulluğu uygulanan sosyal politikalarla asgari düzeye indirilmeye çalışılmaktadır. Kamu 

kurumları, belediyeler başta olmak üzere sosyal politika alanın da etkilidir. Ekonomik kriz 

dönemlerinde bu politikalar toplumun sibobu şeklinde görev yapmaktadır. Toplumların devamı 

konusunda önem arz eden politika uygulayıcıları belediyelerin önemi göz ardı edilemez. 
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7. GENÇ İSTİHDAMINA YÖNELİK İŞKUR FAALİYETLERİ 

 Genç istihdamını desteklemek amacıyla yapılan teşvik düzenlemeleri ve İŞKUR hizmetleri 

tanıtılacaktır. İŞKUR’un işverenlerle iletişim kanalları güçlendirilecek ve daha çok işverene 

ulaşılması sağlanacaktır. 

 İŞKUR tarafından yürütülmekte olan işgücü uyum eğitimlerinden yararlanan kadın ve gençlerin 

aldıkları eğitim sonucunda edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilmeleri ve işgücü piyasasına 

kolay erişebilmeleri amacıyla İşve Meslek Danışmanları tarafından verilen rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. 

 İstihdam fuarları, kariyer günleri tanıtım materyalleri yoluyla İŞKUR tarafından verilen 

girişimcilik eğitimlerinin gençler arasındaki tanınırlığı artırılacak ve daha fazla gencin bu 

eğitimlerden yararlanması sağlanacaktır. 

 İşgücü uyum programlarından yararlanan özellikle genç kadınlar başta olmak üzere gençlerin 

işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 

sağlanacaktır. 

 İŞKUR tarafından girişimcilik alanında verilmekte olan eğitimler hakkında yeterli bilgi sahibi 

olmayan gençlere, eğitimler ve bu eğitimler sonucundaki kazanımlar hakkında ayrıntılı bilgi 

verilecek, hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak üzere yazılı ve görsel tanıtım 

materyalleri hazırlanacaktır.  

 Kırsal kesimdeki gençlerin İŞKUR hizmetlerine erişimini sağlamak üzere mobil hizmet 

birimleri oluşturulacaktır. 

 Sanal istihdam fuarları İŞKUR tarafından organize edilecektir. 

 Üniversitelerde İŞKUR Artı Hizmet noktaları aracılığıyla Üniversite öğrencilerine işgücü 

piyasasına yönelik hizmetler verilecektir. 

 Geleceğin mesleklerine yönelik İŞKUR tarafından aktif işgücü politikaları üretilecektir. 

TABLO 4: Yaş Gruplarına Göre İşe Yerleştirmeler 

Ocak-Kasım 2019 

Yaş Grup Kadın Erkek Toplam 

15-19 37,304 68,560 105,864 

20-24 141,128 224,399 365,527 

25-29 82,456 184,589 267,045 

30-34 53,564 134,861 188,425 

35-39 51,931 112,158 164,089 

40-44 42,060 82,894 124,954 

45-49 27,631 60,398 88,029 

50-54 11,939 36,716 48,655 

55-59 4,780 17,766 22,546 

60-64 1,247 6,074 7,321 

65 + 317 1,913 2,230 

GENEL TOPLAM 454,357 930,328 1,384,685 

Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 471.000 genç işsiz işe yerleştirilmiştir. Bu oran toplam işe 

yerleştirilenlerin yaklaşık %34’üne denk gelmektedir. 
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TABLO 5: Eğitim Durumlarına Göre İşe Yerleştirmeler 

Ocak-Kasım döneminde 291.344 genç işsiz İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmıştır. Bu oran genel 

katılımcılar içinde %55’e tekabül etmektedir. 

 

TABLO 6: 2018 Kasım Sonu İtibariyle Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsizlerin Bekleme Süreleri 
            

YAŞ 

GRUPLARI 

BEKLEME SÜRELERİ 

30 Gün 

ve Az 
1- 2 Ay 2- 3 Ay 3- 4 Ay 4- 5 Ay 5- 6 Ay 6- 7 Ay 7- 8 Ay 8-12 Ay 

1 Yıl Ve 

Daha 

Fazla 

Genel 

Toplam 

TOPLAM 261,119 264,884 599,956 219,311 283,410 263,210 194,670 364,574 688,426 157,137 3,296,697 

15-19 32,371 32,808 55,890 26,151 47,777 43,315 20,324 25,393 48,007 10,394 342,430 

20-24 69,559 71,337 129,644 57,305 81,575 77,793 49,147 67,466 152,712 40,178 796,716 

25-29 42,500 41,561 93,783 34,721 44,088 37,544 33,305 53,021 124,708 26,646 531,877 

30-34 30,357 30,172 83,836 26,939 30,037 26,873 24,048 46,105 93,324 19,882 411,573 

35-39 28,537 29,872 88,439 26,753 28,079 26,411 22,700 51,745 89,769 21,395 413,700 

40-44 23,730 24,552 67,872 21,346 21,775 20,715 18,059 45,183 72,912 17,438 333,582 

45-49 18,101 18,481 44,303 14,697 15,358 15,030 13,188 35,461 54,491 11,644 240,754 

50-54 9,786 10,159 22,441 7,522 8,459 8,626 7,877 22,435 31,165 6,014 134,484 

55-59 4,321 4,090 9,455 2,717 4,134 4,446 3,932 11,397 14,315 2,504 61,311 

60-64 1,350 1,327 3,272 881 1,549 1,711 1,472 4,613 5,185 797 22,157 

65 + 507 525 1,021 279 579 746 618 1,755 1,838 245 8,113 

            

 

Tabloda görüldüğü gibi 15-24 yaş aralığında genç nüfus olarak tanımlanan grup genel toplamın 

yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Bekleme süreleri arttıkça kişilerin tekrar iş hayatına dönmeleri 

zorlaşmakta işe yönelik beklentileri azalmaktadır. Özellikle genç nüfusun uzun işsiz kalması 

beraberinde sosyal sorunları da getirmektedir. Özellikle işsiz gençler kendilerini toplumdan 

soyutlamakta ve a sosyal kişilikler olarak ortaya çıkmaktadır.  

  

Ocak-Kasım 2019 

Eğitim Durumu Kadın Erkek Toplam 

Okur Yazar Olmayan  5,454 15,946 21,400 

Okur Yazar 8,523 22,195 30,718 

İlköğretim 194,685 497,174 691,859 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 125,309 263,132 388,441 

Önlisans 57,198 63,544 120,742 

Lisans 61,349 66,160 127,509 

Yüksek Lisans 1,790 2,103 3,893 

Doktora 49 74 123 

GENEL TOPLAM 454,357 930,328 1,384,685 
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TABLO 7: 2019 Kasım Ayı İtibariyle Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsizlerin Bekleme Süreleri 

BEKLEME SÜRELERİ 

YAŞ 

GRUPLARI 

30 Gün 

ve Daha 

az 
1- 2 Ay 2- 3 Ay 3- 4 Ay 4- 5 Ay 5- 6 Ay 6- 7 Ay 7- 8 Ay 8- 12 Ay 

1 YIL 

ve Üzeri 
Genel 

Toplam 

TOPLAM 238,036 237,765 534,234 200,253 302,113 491,812 137,223 167,657 1,023,218 694,282 4,026,593 

15-19 29,308 31,931 49,196 27,587 52,777 96,219 14,909 13,944 75,647 30,185 421,703 

20-24 64,275 65,226 108,613 59,740 100,583 257,248 37,303 37,308 226,562 186,461 1,143,319 

25-29 38,457 37,121 73,272 31,005 41,250 43,792 21,754 27,290 170,700 151,451 636,092 

30-34 28,248 26,544 66,131 21,560 27,512 24,881 15,568 21,116 130,161 95,466 457,187 

35-39 26,300 25,844 75,289 20,681 26,663 23,240 15,129 20,830 127,281 85,461 446,718 

40-44 21,104 20,733 63,964 16,479 21,924 18,885 12,986 17,513 108,756 66,014 368,358 

45-49 16,042 16,096 49,881 12,673 16,918 14,678 10,516 14,511 91,656 45,306 288,277 

50-54 8,450 8,442 26,813 6,335 8,899 7,505 5,402 8,250 52,065 21,211 153,372 

55-59 4,098 4,106 14,305 2,943 3,954 3,678 2,560 4,591 27,372 9,325 76,932 

60-64 1,258 1,253 5,079 974 1,187 1,229 793 1,658 9,459 2,622 25,512 

65 + 496 469 1,691 276 446 457 303 646 3,559 780 9,123 

 

Tablodan görüldüğü gibi 15-24 yaş aralığında genç nüfus olarak adlandırdığımız grup genel 

toplamın yaklaşık olarak %39’unu teşkil etmektedir. 2018 verilerine göre bu oran artış göstermiştir. 

Özellikle vasıfsız genç nüfusu aktif hale getirmek mesleki eğitim kısmını ön plana almak özellikle 

de gelişmekte olan ülkelerin kalkınması açısından önemlidir. Genç nüfusa yatırım yapmak ülkenin 

geleceğine yatırım yapmak anlamına geldiğinden eğitimin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi 

bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Özellikle devlet kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması ve 

organizasyonel yapılanma başarının anahtarı olarak durmaktadır. Eğitim sistemimizdeki en büyük 

sıkıntı öğrencilerin uygulama yapma imkânlarının yetersiz olmasıdır. Özellikle organize sanayi 

bölgelerinde kurulan mesleki eğitim okulları bu sorunu bir nebzede olsa çözmek için üretilmiş 

programdır. Küreselleşmeyle birlikte sermayenin yer değiştirmesi ve kendine sakin bir liman bulma 

uğraşı devam etmektedir. Bu sermayeyi ülkemize çekmek bir şekilde de yetişmiş personel varlığı 

ile çözülebilir. Hazır teknolojiyi almak ve sonradan bu teknolojiyi uygulayabilmek için eğitimli, 

gelişmeye açık insanlara ihtiyaç vardır. Bütün bu sorunlar eğitim sisteminin çağın gereklerine 

uygun dizayn edilmesi ile çözülecektir. 

8.SONUÇ 

 Hem Avrupa Birliği 2020 İstihdam Stratejisinde hem de Türkiye 2023 Ulusal İstihdam 

Stratejisinde gençlere yönelik belirlenen politikaların benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Genel olarak ortak stratejilere bakıldığı zaman şu hususlar ön plana çıkmaktadır (ÇSGB, 

2014, s. 81-82); 

 Gençleri işgücü eğitimleri ile desteklemek 

 Gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri vermek 

 Genç girişimciliği desteklemek 

 Genç istihdamı artırmak 

   Hayat boyu öğrenme anlayışını benimsetmek. 
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   Farklı ülke modelleri üzerinde ülkenin yapısına uygun projeler üretilmelidir. Hollanda 

örneğinde olduğu gibi esnek çalışma modellerine benzer modeller geliştirilebilir. Vasıflı işgücü 

ihtiyacını karşılayacak şekilde müfredat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

   İstihdam dostu olarak adlandırdığımız sektörlerin devlet tarafından desteklenmesi 

gerekmektedir. 

   Mesleki Eğitim konusunda sanayi işbirliğine dönük çalışmalar geliştirilmelidir 

   Üniversitelerin kariyer merkezleri ile koordineli çalışarak üniversite öğrencilerini işgücü 

piyasasına hazır halde tutmak önem arz etmektedir. 

   Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının kapsamı geliştirilerek 

teknoloji firmalarına dönük teşvikler arttırılmalıdır. 

  Özellikle yaz dönemlerinde Sosyal Çalışma Programını kamu kurumlarıyla birlikte özel 

işletmelerde de uygulamaya koymak iş çeşitliliği bakımından fayda yaratacaktır. 

  Katı Eğitim Modellerini Revize Ederek İş Piyasalarına Uygun Hale Getirmektir.  
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA 

KULLANIMIN TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ 

Gonca Şükriye Bozkurt* 

Özet 

 

Son on yılda, hızla artan teknolojik gelişmeler, internet erişiminin ucuz ve kolay hale gelmesine imkân 

sağlayarak geleneksel medyanın yerini sosyal medyanın almasına sebep olmuş, bu durum iletişime farklı 

bir boyut kazanmıştır. Özellikle akıllı telefonların yetenekleri, internetin ve dolayısıyla sosyal medya 

kullanımın işlevselliğini arttırarak bireysel kullanımın yer ve zaman sınırlarını ortadan kaldırmış, herkes 

için kullanım kolaylığı yaratmıştır. İnternete sürekli ve rahat erişim olanağı, herhangi bir konuya ilişkin 

bilgi edinilmesinin hızlı, kolay ve maliyetsiz olması, birçok konuda olduğu gibi tüketim davranışlarında 

da değişime sebep olmuştur. Pazarlama 4.0 olarak ifade edilen bu dönemde, ürün ve hizmet satın 

almadan önce var olan içeriklerin araştırılması, fiyat karşılaştırması yapılabilmesi ve diğer kullanıcıların 

yorumlarına hızla erişim imkânı tüketicilerin bilinç seviyesini arttırmıştır. Bu çalışmada, teknolojik 

gelişmeler konusunda daha duyarlı ve kullanım odaklı olan genç bireylerin, sosyal medya kullanım 

motivasyonlarının değerlendirilmesi ve satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya kullanım davranışları 

irdelenerek tüketim davranışlarındaki değişimin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Ankara 

ilinde kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 398 üniversite öğrencisi üzerine online anket yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, sosyal medyanın genç tüketiciler üzerinde geleneksel 

medyaya göre daha çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %66,5’inin ürün almadan önce 

ürünle ilgili sosyal medyada araştırma yaptıkları, %37,5’inin ise satın alma sonrasında üründen memnun 

olması halinde bunu sosyal medyada paylaşacağı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bir diğer önemli 

çıkarımı ise katılımcıların %55’inin sosyal medyada popüler olan kullanıcıların tavsiyelerine önem 

verdiğini belirtmesidir. Bu oran pazarlama literatürüne yeni giren, sosyal medya fenomenleri ile yapılan 

fenomen pazarlama (influencer marketing) faaliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Sosyal Medya, Tüketici Davranışı, Fenomen Pazarlama. 

THE EFFECT OF YOUNG CONSUMERS' USE OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMPTION 

BEHAVIOR IN DIGITAL TRANSFORMATION AGE 

Abstract 

 

In the last decade, rapidly increasing technological advances have made internet access cheap and easy, 

which has replaced traditional media with social media. In particular, the capabilities of smartphones 

have increased the functionality of the internet and thus the use of social media, eliminating the space 

and time limits of individual user and creating ease of use for all. Continuous access to internet; fast, 

easy and cost-free access to information on any subject has led to changes in consumption behavior as 

well as many other issues. During current period, which is called Marketing 4.0, research of existing 

content, price comparison and quick access to other users' comments before purchasing products and 

services has increased the awareness of customers. In this study, it is aimed to evaluate social media 

usage motivations of young individuals who are more sensitive and use-oriented about technological 

developments, and to determine the change in consumption behaviors before and after purchasing. In 

the study, online survey method was used on 398 university students who were selected by sampling 

method in Ankara. As a result of the research, it has been revealed that social media is more effective 

than traditional media on young consumers. It turned out that 66.5% of the participants searched for the 

product on social media before purchasing, and 37.5% will share it on the social media if they are 

satisfied with the product after the purchase. Another important conclusion of the research is that 55% 

of the participants stated that they are paying attention to the recommendations of users who are popular 

on social media. This rate can be evaluated as a result of influencer marketing activities, which have just 

entered the marketing literature and are made via social media phenomena. 
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GİRİŞ 

Değişen ve gelişen teknolojik imkânlar, farklılaşan tüketici ihtiyaçları yeni pazarlama olanaklarını 

da beraberinde getirmiştir. İşletmelerin pazarlama iletişimlerinde geleneksel medyanın yanında 

yeni medya olarak ifade edilen sosyal medyanın önemi artarak yeni bir pazarlama mecrası haline 

gelmiştir. 

Kavramsal olarak sosyal medya, internet teknolojileri sayesinde, bilginin çift taraflı ve eş zamanlı 

akabilme yeteneği ile ortaya çıkan, bireysel paylaşımların büyük kitlelere ulaşabilme kabiliyeti 

sağlayan bir sistem olarak ifade edilebilmektedir. Bilginin çift yönlü akışı sayesinde markalar ile 

tüketiciler arasında geleneksel yöntemlerin ötesinde bir ilişki kurulmuş, bu ilişki sayesinde bir 

taraftan bilgi demokrasisi sağlanırken diğer taraftan da her bir müşteriyi markanın tanıtımını 

yapabilen bir mecraya dönüştürecek imkânlar yaratılmıştır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı 

Türkiye toplam nüfusun %64’ünün sosyal medya kullanıcısı ve yaklaşık %70’inin 35 yaş ve altı 

olduğu değerlendirildiğinde sosyal medya özellikle genç bireylere yönelik büyük bir pazarlama 

kanalı olarak değerlendirilebilmektedir (TÜİK;2019). 

Tüketici davranışları, kişilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mal ve hizmeti satın 

alma öncesi ve sonrası davranışları kapsayan tüm süreçler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya, 

satın alma öncesi ve sonrası süreçlerde tüketim davranışında etkili olmaktadır. Sosyal medya 

paylaşımları ve kullanıcı yorumları sayesinde, mal ve hizmetlere ilişkin bilgi edinme mümkün 

olabilirken, satın alma sonrasındaki süreçlere dair hemen her konuda diğer kullanıcıların 

paylaştıkları görüşleri aydınlatıcı olabilmektedir. İnternet teknolojilerindeki gelişmeye paralel 

olarak tüketicilerin satın alma davranışında değişiklikler yaşanmış, 2016 yılında internet alışverişi 

oranı %20,9 iken 2019 yılında bu oran %34,1’e yükselmiştir (TÜİK;2019). Sosyal medya ile 

paylaşılan yorumlar satın alma konusunda tüketicileri yönlendirebilmektedir. Twitter resmi internet 

sitesinde, kullanıcılarının %53’ünün ürünlere yönelik Twitter aramaları yaptıklarını ifade etmiştir 

(Twitter,2020). 2020 yılının başında Corona virüsü sebebiyle evde kalmaya yönelik sağlık tedbirleri 

e-ticaret hacmini etkilemiş, özellikle kolayda malların e-ticaretten satın alımında büyük artış 

gözlenmiştir (Similarweb,2020). İnternet alışverişinde zorunluluk hallerinde diğer kullanıcıların 

yorumlarının önemi de artmaktadır.  

Genç kuşak, internet erişimi ve mobil cihazlar ile doğmuş ve büyümüş bir nesil olarak her daim 

internet erişimine açık, sosyal çevreleri ile mobil bağlantı ile sürekli iletişim halinde, sosyal medya 

ile daha yakından ilgilenen, daha sık paylaşımlar yaparak takipçilerini etkileme ve takip 

ettiklerinden etkilenme potansiyeline sahip, “çevrimiçi” bir nesil olarak betimlenebilmektedir. 

Bugün Facebook ve Twitter kullanıcılarının yaklaşık %25’i, Instagram kullanıcılarının %30’dan 

fazlası, Snapchat kullanıcılarının %40’tan fazlası 18-24 yaş arası gençlerden oluşmaktadır 

(Wearesocial,2020). Bu sebeple çalışmamızda sosyal medya kullanımının tüketim davranışlarına 

etkisine yönelik olarak Z kuşağı olarak da adlandırılabilen genç nesil üzerinde uygulama 

yapılmıştır. 

1.1. Değişim Çağında Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar 

İnternet teknolojisindeki gelişmeler bireysel davranışlarda da farklılıklar yaratarak kişisel 

ihtiyaçların yeniden tanımlanmasına sebep oluştur. Günümüz iletişim ortamında, internet 

bağlantısının sürekliliği nerdeyse bir zorunluluk haline gelmiştir, herhangi bir aksaklık olması 
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büyük tepkilere yol açabilmektedir. Bağlantının bu denli önem arz etmesinin sebepleri, bireysel 

davranışların çevrimiçi platformlara yönelerek, aranılan herhangi bir içeriğin zaman ve mekân kısıtı 

olmaksızın elde edilebilmesinin kolaylaşması, internet üzerinden sunulan birçok hizmetin hızlı ve 

kolay satın alınabilir olması aynı zamanda sosyal medya vasıtasıyla yaşamın hemen her karesine 

ilişkin paylaşımların yapılabilmesi gibi birçok unsur sıralanabilmektedir.  

Değişen ve gelişen teknolojik imkânlar, kişisel görüşlerin kolaylıkla paylaşılabildiği kişisel bloglar, 

birkaç cümleyle ifade etme özgürlüğü sunan mikrobloglar, herhangi bir konuya ilişkin diğer 

kullanıcıların fikirlerine yönelik bilgi talebi yapılabilen forum sayfaları, video paylaşım siteleri 

vasıtasıyla sunulan vloglar, satın alma öncesi ürün araştırmalarına ilişkin bilgi edinilecek alışveriş 

yorumları ve kişisel paylaşımların takip edilebildiği bireysel hesaplar gibi birçok sanal platformu 

kolay erişebilir biçimde hizmete sunmaktadır.  

En temel tanım ile sosyal medya, kullanıcıların internet üzerinden eş zamanlı ve çift yönü paylaşım 

yapabildikleri iletişim sitemi olarak ifade edilmektedir. Kullanıcılar bir araya gelerek, çalışma, 

kendini ifade etme, paylaşma, eğitim, oyun, satın alma ve satış yapma gibi birçok faaliyette 

bulunabilmektedir (Kircova & Enginkaya, 2015: 4). Sosyal medya, bireylerin fikirlerini, ilişkilerini, 

içeriklerini çevrimiçi paylaşmasını sağlayan, aynı zamanda bireylere içerik yaratma, yaratılan 

içeriklere yorum yapma imkânı sunan bir mecra olarak geleneksel medyadan farklı ancak 

geleneksel medyanın tamamlayıcısı konumundadır (Scott, 2015: 57). 

Web teknolojilerinin gelişimi ile sosyal medya da değişmiş, önceleri iş ilişkilerinin geliştirilebildiği 

(Linkedin), eski arkadaşların bulunduğu (Facebook), kişisel paylaşımların yapıldığı (Myspace) bir 

mecra iken (Ellison vd.,2007:1344) şimdi kişisel paylaşımların yanında satış odaklı sayfaların 

paylaşılıp satış imkanının sağlandığı (Instagram), müşterilerle içerik paylaşımları ile etkileşim 

kurulduğu (Youtube), müşteri tecrübelerinin paylaşılarak yeni müşteriler için yol gösterici 

tavsiyelerin bulunduğu (Fousquare, Tripadvisor….) yeni bir pazarlama alanına dönüşmüştür. Bu 

kapsamda sosyal medyanın oluşum sürecinde internet teknolojilerindeki bu gelişim Tablo-1’de 

gösterilmiştir: 

Tablo 1: Web 1.0/2.0/3.0 Özeti 

EMEKLEME YÜRÜME KOŞMA 

WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 

Sadece Okumaya uygun Okuma ve yazmaya uygun Kişisel katılım yapmaya 

uyumlu 

İşletme odaklı Toplum odaklı Kişisel odaklı 

Ana sayfa Bloglar/Vikiler Canlı yayın 

İşletme içeriği Paylaşılan içerik Değiştirilen içerik 

Web formu Web uygulamalar Akıllı uygulamalar 

Dizinsel Eklentisel Tepkisel 

Sayfa görüntülenme üzerine Sayfa tıklanma üzerine Kullanıcı katılım bazında 

Banner reklamları Etkileşimli reklamlar Davranışsal reklamlar 

Kaynak: (siankimsnet.weebly.com/blog/20022013-WEB-10-20-30,2013)’den uyarlanmıştır.  

Tabloda da görüldüğü gibi sosyal medya, Web 2.0 ile başlayıp Web 3.0 ile devam eden sürecin bir 

uzantısı olarak değerlendirilebilmektedir. İnternet teknolojilerinin gelişimine paralel olarak 
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kullanıcı sayıları da artarak hemen her yerde, her şekilde mobil cihazlar sayesinde bağlanabilirlik 

mümkün hale gelmiş, kullanıcılar için bilgi demokrasisi sağlanmıştır. 2020 yılı ile Web 3.0 

döneminin ardından Web 4.0 dönemine geçiş yapılarak yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş akıllı 

asistanların kullanımının artacağı, dijital platformlardan yürütülen eğitim hizmetlerinin çoğalacağı 

öngörülmektedir (Kılınç, 2019).  

Sosyal medya platformları, kullanım amaçlarına göre farklı araştırmacılar tarafından farklı biçimde 

sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmalar Tablo-2’de özetlenmiştir (Safko, 2012:10, Wyrwoll, 

2014, Scott, 2015) 

Tablo-2: Sosyal Ağlara Genel Bakış 

Bloglar Kullanıcıların herhangi bir konuya ilişkin yazmış oldukları içeriklerdir. 

Mikrobloglar Mikrobloglar, belirli sayıdaki karakter kullanımı sınırlamaları ile kullanıcıların 

bilgi, link ve çeşitli görselleri, küçük içerikleri paylaşmalarına izin veren 

sitelerdir. Twitter,  Tumblr 

Medya Paylaşım 

Siteleri 

Kullanıcıların video ve fotoğraf gibi multimedya içeriği üreterek yayınladığı 

sitelerdir: Instagram, Youtube, Pinterest, Tiktok 

Sosyal Network 

Siteleri 

Kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim kurdukların sitelerdir. Facebook, 

Linkedin, Instagram 

Sosyal Yorum 

Siteleri 

Özellikle hizmet sektöründe başka kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda 

karar vererek riski azaltmaya çalışan tüketiciye yönelik ayrıntılı bilgi sunun bar 

sosyal medya platformlarıdır.  

TripAdvisor, Foursquare 

Vikiler Kullanıcıların içerik oluşturarak bilgi yarattığı platformlardır. En bilinen viki 

sitesi Wikipedia’dır.  

 

Dünya’da internet ve sosyal medya kullanımına yönelik önemli araştırmalardan biri olan We Are 

Social ve Hootsuite’in verilerine göre; Dünya nüfusunun yaklaşık %60’ı internet kullanıcısıdır. 

Dünyada 3,80 milyar kişi sosyal medya kullanıcısı olup bu sayı Dünya nüfusunun %49’una tekabül 

etmektedir. Dünya’da internet kullanıcıları günde ortalama 6 saat 43 dakikasını internette, 2 saat 24 

dakikasını ise sosyal medyada harcamaktadır (We Are Social, 2020).  

TÜİK’in yaptığı 2019 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırma sonuçlarına göre 

ise Türk halkının %75,3’ünün hanesinde internet erişimi olduğu, %34,1’inin de online alışveriş 

yaptığı tespit edilmiştir (Bayrak,2019). İnternet kullanıcılarının %95’i bir sosyal medya 

platformuna üye iken düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif 

kullanıcı oranı %67 olarak saptanmıştır (Dijitaldusun, 2019). Günde ortalama olarak sosyal 

medyada geçirilen 2 saat 55 dakika ile Türkiye Dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır 

(Wearesocial, 2020). 

Veriler dikkate alındığında gerek Dünya’da gerekse ülkemizde sosyal medyanın yeni yaşam 

biçiminin bir tamamlayıcısı olarak değerlendirildiği ifade edilebilmektedir. Sosyal ağlar sayesinde 

bilginin herkesin erişimine açık olması ile herhangi bir olumsuz durumun da hızla birçok kişiye 

ulaşması zaman ve mekândan bağımsız erişimin bir göstergesi olmaktadır.  

Bilgiye erişim kolaylığı, tüketici davranışlarını da değiştirmiş, birçok konuda araştırma yapabilen, 

diğer tüketicilerinin tecrübelerinden faydalanabilen, tüketim davranışı öncesi ve sonrasında farklı 

tepkiler veren yeni tüketicilerin oluşmasını sağlamıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tumblr
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1.2. Sosyal Medya ile Değişen Tüketici Davranışları  

Gelişen teknolojik imkânlar, taleplerin ve ihtiyaçların boyutlarını da etkilemiş, herhangi bir ihtiyaca 

yönelik erişimi zaman ve mekândan bağımsızlaştırmıştır. Yeni geliştirilen uygulamalar ile çok basit 

ihtiyaçların temini çok kısa sürelerde gerçekleşebilmektedir. Son dönemde kullanımı artan Getir ve 

Bana Bi uygulamaları ile günlük kolay ihtiyaçlar dahi temin edilebilirken, Bi Taksi ve Martı 

uygulamaları ile şehir içi ulaşım hizmeti sağlanabilmektedir. Mobil erişimle edinilen bu uygulama 

deneyimleri kullanıcılar tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılarak diğer tüketicilerin de 

paylaşımına sunulmaktadır.  

Diğer taraftan bilgiye erişimin pratik hale gelmesi, kolayda olmayan ürünler için gerekli 

enformasyonun rahatlıkla sağlanmasına olanak vererek, tüketicilere satın alma öncesinde büyük 

kolaylık sağlamaktadır. Satın alma sonrasında ise tecrübe paylaşımları ile diğer tüketicilere bilgi 

sağlayabilme yeteneği ise işletmelere satış sonrası hizmet kalitesini arttırma zorunluluğu 

yaratmıştır. 

Yaşanan yenilikler tüketici davranışlarında da değişikliklere sebep olmuştur. En genel tanımı ile 

tüketici davranışları, tüketicilerin bir mal ve hizmeti satın almadan önce yaptıkları değerlendirme, 

arama, satın alma ve satın aldıkları malları kullanma şekilleri ve kullandıktan sonraki tutum ve 

davranışları olarak ifade edilmektedir (Altunışık vd., 2006: 60, Bozkurt, 2004:92). Tüketici 

davranışı, tüketicilerin satın alma eyleminden öncesinden, satın alma davranışı sonrasına yönelik 

hareketlerini ve tutumlarını etkileyen bir süreçtir (Odabaşı ve Barış, 2016: 17). 

Tüketici davranışları birtakım faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler Şekil-1’de özetlenmiştir:  

Şekil-1: Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 

 

Kaynak: (Altunışık vd., 2006: 74) 

Tüketicilerin satın alma süreci, Şekil-1’de ifade edilen faktörlerin etkisindedir. Iyengar vd. (2009) 

sosyal ağların tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden olan sosyokültürel faktörler kapsamında 

değerlendirmiştir (Iyengar vd.,2009). 
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Global Web Index tarafından yapılan, internetin tüketicilerin satın alma sürecindeki davranışlarında 

meydana getirdiği değişikliklerin incelendiği araştırmada Türkiye’deki aktif internet 

kullanıcılarının %89’unun satın alma öncesi internette araştırma yaptığı, %62’sinin satın almayı 

düşündüğü ürün/marka hakkında araştırma yapmayı en önemli internet kullanma sebebi olarak 

gördükleri ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada, katılımcıların %72’sinin en az bir çevrimiçi 

platformda ürünler ve markalar hakkında fikirlerini, yorumlarını yazarken, %53’ünün çevrimiçi 

platformlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin “marka ile ilgili olumlu izlenim” oluşturduğunu 

ve %40’ının çevrimiçi ortamlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin “ürün/hizmet hakkında 

bilgi” sağladığını düşündüğü belirlenmiştir (Say, 2015: 22). Bir başka araştırma sonucuna göre de 

benzer şekilde e-ticaret sitesinden alışveriş yapan tüketicilerin %97’si satın alma kararı verirken 

kullanıcı yorumlarından etkilendiği %92’si kullanıcı yorumu yoksa ürünü satın almaktan vazgeçtiği 

tespit edilmiştir (Tunçel, 2019). Bu araştırmaların da gösterdiği gibi, internet ve sosyal medya 

kullanımı her ne kadar sosyokültürel faktörler olarak değerlendirilmiş olsa da tüketici 

davranışındaki her sürece etki etmektedir (Akar, 2011: 114). 

Sosyal medyada kullanıcılar, kendi sosyal çevrelerinin yanında hayranlık duydukları ya da 

beğendikleri diğer kişileri de takip ederek, kullandıkları markalar, yaşam tarzları ve yaşadıkları 

tecrübeler ile ilgili olumlu olumsuz paylaşımlarına yönelik bilgi edinmekte ve bunlardan 

etkilenmektedir. Bu durumda sosyal medya mal ve hizmet satın almak isteyen tüketiciler için bir 

referans hizmeti sunmaktadır. Gerek yerli gerekse yabancı literatürde yapılan birçok çalışma, 

tüketicilerin karar süreçlerine sosyal medyadan etkilendikleri ortaya koymuştur (Che vd., 2017; 

Sabuncuoğlu, ve Gülay, 2016; Ellison vd.,2007, Torun, 2017, Keskin ve Baş, 2015, Yıldız, 2014, 

Toksarı vd., 2014, Aytan ve Telci, 2014, Çınar ve Çubukçu 2009, Chakraborty ve Bhat, 2017, 

Sandes ve Urdan, 2013, Sezgin, vd. 2012, Jeong ve Jang, 2011). 

Satın alma davranışında internet ve sosyal medya kullanımın etkisi yapılan araştırmalarda da 

doğrulanmıştır. Gelişen teknolojinin çevrimiçi tüketicileri artırması ile satın almadan önce diğer 

kullanıcılardan bilgi ve tavsiye almak, bilinmeyen konuda yardım istemek, olumsuz durumlarda da 

şikâyetlerini işletmeye iletmek tüketicilerin sosyal medyanın kullanımı ile değişen davranışlarına 

örnek teşkil etmektedir. 

Genç bireyler diğer yaş gruplarına göre internette daha çok vakit geçiren, sosyal medyanın birçok 

mecrasını kullanan bireylerdir. Özellikle üniversite öğrencilerinin hem kendi bütçelerine yönelik 

satın alma davranışı geliştirdikleri, hem de sosyal medya konusunda etkin oldukları 

değerlendirildiğinden bu çalışmada üniversite öğrencileri baz alınmıştır.  Üniversite öğrencilerinin 

satın alma davranışlarında sosyal medyanın etkisine yönelik Thoumrungroje tarafından yapılan 

çalışmada, sosyal medya uygulamaları yoluyla yapılan alışverişin yaşam standardı, görsel 

yönlendirme, duygusal çekicilik konusunda üniversite öğrencilerine haz sağladığını ve bu 

doğrultuda alışveriş davranışı geliştirdiklerini ortaya çıkmıştır (Thoumrungroje 2018: 277). Sağlam 

(2019) tarafından yapılan araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı satın alma 

sürecinde en çok güncel olayları, sevdikleri markaları, markaların promosyonlarını takip etmek ve 

diğer kullanıcıların düşüncelerinden faydalanmak amacıyla kullandıklarını ortaya koymuştur 

(Sağlam,2019). Diğer bir çalışmada ise üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarında sosyal 

medyadan faydalanma nedenlerinde, satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin güncel bilgi edinme, 

diğer markaların ürünleriyle karşılaştırma imkânına sahip olma, aynı ürünün diğer mağazalardaki 

fiyatını karşılaştırma gibi nedenler tespit edilmiştir (Chakraborty ve Bhat, 2017: 58). 

2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi: 
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Günümüzde genç kuşak, sosyal medya ile doğmuş ya da sosyal ağlarla çok küçük yaşlarda tanışmış, 

herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlı biçimde bir arama motorundan yardım alma kabiliyetine 

sahip dijital bir nesil olarak tanımlanabilir. Genç neslin, dijital çağa ebeveynlerinden daha yatkın, 

dijital çözümler konusunda çok daha pratik ve sürekli yenilenen sosyal ağlar konusunda 

adaptasyonlarının oldukça yüksek olması sebebiyle araştırmada üniversite öğrencileri örneklem 

olarak seçilmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyal medya kullanım 

oranlarının ve kullanım motivasyonlarının tespitine yönelik, orijinali Bonds-Raacke ve Raacke 

(2010) tarafından oluşturulmuş, Usluer vd. (2014) tarafından geliştirilerek Türkçe uyarlaması 

yapılan Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği baz alınarak Eryılmaz (2014) ve Çoşkunkurt 

(2016)’un çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde 

yararlanılan satın alma davranışı ölçeği için Moon vd. (2008) tarafından geliştirilen ölçekten 

yararlanılmıştır. Söz konusu ölçeğin Türkçe uyarlaması yapılmış, Akdoğan (2019) ve Ertürk (2019) 

tarafından kullanılmıştır. Ölçekte sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik çoktan seçmeli 

sorular, satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya kullanımına ilişkin davranış ölçümüne yönelik 

sorular 5’li likert tipi olarak sorulmuş, son bölümünde ise demografik bilgilere ilişkin sorular yer 

almıştır.  

Araştırmada 2019 Ocak-Mart ayları arasında Ankara ilinde farklı üniversitelerden basit rassal 

örnekleme yöntemi ile seçilen 420 üniversite öğrencisine online anket yöntemi ile ulaşılmış, 398 

anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Çalışmanın amacı, sosyal medya konusunda yatkın olan genç kuşağın sosyal medya kullanımına 

yönelik bilgilerinin ve sosyal medya mecralarını kullanım motivasyonlarının tespit edilmesi ve 

gençlerin satın alma öncesi ve sonrası davranışına yönelik tutumlarının analiz edilmesidir. Ayrıca 

sosyal medya mecralarının her birinin gençlerin tüketim davranışında etkisinin tespit edilmesi 

kapsamında sosyal medya mecraları blog, mikroblog, sosyal paylaşım sitesi, medya paylaşım sitesi 

ve viki kategorilerine yönelik olarak ayrı ayrı sorgulanmıştır. Yapılan çalışmanın yeni bir pazarlama 

alanı olarak tanımlanan sosyal medya pazarlaması kapsamında yeni nesle yönelik yapılacak 

stratejik pazarlama çabalarının planlanması için önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 

2.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli ve hipotezler şu şekildedir: 

Şekil-2: Çalışmanın modeli 

 

Araştırmanın hipotezleri: 
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H1: Sosyal Medya mecralarının kullanımı tüketici davranışını etkiler. 

H2: Sosyal Medya mecralarının kullanımının tüketici davranışını etkisinde her bir mecra için 

anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Satın alma öncesi ve sonrasına ilişkin sosyal medya kullanımında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Sosyal Medya mecralarının kullanımının satın almaya etkisinde her bir mecra için anlamlı 

farklılıklar vardır. 

2.3. Araştırmanın Bulguları 

Yapılan çalışmada tamamlayıcı istatistiklerden frekans analizi yöntemiyle sosyal medya kullanım 

oranına ilişkin bilgi edinilmiştir. 5’li likert tipi anket sorularında sık sık ve her zaman cevapları 

beraber değerlendirilmiştir. Demografik bulgulara ilişkin sonuçlar Tablo-3’de, katılımcıların 

kullandıkları cihazlar Tablo-4’de, katılımcıların haftada ortalama internette ve sosyal medyada 

geçirdikleri vakit Tablo-5’de, sosyal medya mecralarını kullanım sıklığı Tablo-6’da verilmiştir 

Tablo-3: Katılımcıların demografik özellikleri (%) 

Cinsiyet  Kadın % 39   Erkek % 61  

Eğitim Durumu Ön lisans 13,7 Lisans 73,2 Lisans üstü 13,1 

Gelir Seviyesi 1500TL ve altı 45,6 1500-3000TL  43,7 3000TL ve üzeri 10,7 

 

Tablo 4: İnternet/sosyal medya için 

kullanılan cihaz 

 Tablo-5: Katılımcıların internet ve sosyal 

medya kullanım durumları (haftalık) 

Cep 

telefonu 

Tablet Kişisel 

bilgisayar 

 Toplam süre Internet Sosyal medya 

 0-5 saat 5,3 3,9 

%88,4 %6,2 %4,2  6-10saat 7,9 5,4 

  11-15 saat 7,4 10,8 

Tablo-6: Sosyal Medya Araçlarının  16-20 saat 14,9 17,3 

Kullanım Sıklığı  21-25 saat 18,6 28,5 

Blog 35.3  26-30 saat 31,4 21,3 

Mikroblog 44.4  31 saat ve  14,5 12,8 

Sosyal Ağlar 86.4  üstü 

Medya Paylaşım Siteleri 59.8     

Wikiler 36.7     
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Yapılan analizde, katılımcıların %31,4 oranla en büyük bölümün haftada 26-30 saat internette; 

%28,5 oranla da 21-25 saat arası sosyal medya kullanarak vakit geçirdikleri saptanmıştır. 

Katılımcıların internet ve sosyal medyada en yüksek olarak %88,4 oranında akıllı telefonları ile 

vakit geçirdikleri ortaya çıkmıştır. Sosyal medya mecralarının en sık kullanılanı Tablo-6’ de 

görüldüğü üzere sosyal ağlar olarak ifade edilen Facebook ve Instagram gibi kişilerin sanal ortamda 

sosyalleştikleri, diğer kişilerin paylaşımlarını inceledikleri platformlardır. Her bir sosyal medya 

mecrasına yönelik ayrıntılı analiz sonuçları ise Tablo-7’de ifade edilmektedir. 

Tablo-7: Katılımcıların Sosyal Medya Mecralarını Kullanım Motivasyonları (%) 

Bloglar  Sosyal Ağlar  

Kendi blogumda yazı yazar ve yayınlarım 17,9 Arkadaşlarımla mesajlaşırım 58,8 

Başkalarının yazdığı blogları okurum 41,8 

Arkadaşlarımın durum 

güncellemesi ve içerik 

paylaşımlarını izlerim 

61,3 

Blog yazılarına yorum yaparak katkıda 

bulunurum 
18,3 

Beğendiğim firma ve markaların 

sayfalarına üye olurum 
33,7 

Blog arama motorlarını kullanırım 12,4 
Gruplara üye olmak maksadıyla 

kullanırım 

36 

Mikroblog  Medya Paylaşım Siteleri  

Kendi mikroblog profilimde 

paylaşımlarda bulunurum 
49,3 

Medya Paylaşım sitelerinde 

bulunan içeriği izlerim 
79,5 

Takip ettiğim kullanıcıların yazdıklarını 

okurum 
48,9 İçerik yüklerim 69,3 

Takip ettiklerim ve takip edenlerimle 

iletişim kurarım 
27,9 Vikiler  

Diğer kullanıcılardan iletimde bahsederim 20,2 Viki sitelerinde araştırma yaparım 67,5 

Diğer kullanıcıların iletilerini paylaşırım 44,4 Viki içeriklerine katkıda bulunurum  17,6 

 

Tablo-7’de görüldüğü üzere, blogların kullanımında ilk neden %41,8 oranla “Başkalarının yazdığı 

blogları okumak” ifadesidir. Twitter gibi mikroblogların kullanım nedenlerine bakıldığında ise 

%48,9 oranla, “Takip edilen kullanıcıların yazdıklarını takip etmek” ve 49,3 oranla “Kendi 

mikroblog profilimde paylaşımlarda bulunmak” amaçları yakın oranlarla tercih edilmiştir. 

Facebook, Instagram gibi sosyal ağların kullanım nedenlerine bakıldığında ise en yüksek oran 

%58,8 ile “Arkadaşlarla mesajlaşmak” ve %61,3 ile “Arkadaşlarının paylaşımlarını izlemek” 

sebepleri ilk sıradadır. “Gruplara ve beğendiği firmanın sitesine takipçi olma” oranı ise en düşük 

oran olarak ifade edilmiştir. 

İşletmeler açısında değerlendirildiğinde “Beğenilen marka ve firmaların sayfalarına üye olma” 

sebebinin diğer sebeplere göre, göreli olarak az olması üzerinde çalışması gereken bir olgu olarak 

değerlendirilebilmektedir. Instagram, Youtube gibi medya paylaşım siteleri için ilk neden %79,5 

oranla içerik takibi iken ikinci nedenin ise %69,3 oranla içerik yüklemek olduğu saptanmıştır. 

Wikilerin en fazla kullanım nedeninin ise %67,5 ile araştırma yapmak olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Sosyal medya kullanım motivasyonları farklı olsa da sosyal medya kullanımın tüketici davranışını 

etkilediği tespit edildiğinden H1 kabul edilmiştir. Sosyal ağlar, en çok kullanılan ve tüketici 

davranışına en çok etki eden mecra olması sebebiyle diğerlerinden ayrışmıştır. Bu sebeple H2 

hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  

Araştırmanın ikinci boyutunu oluşturan tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrası davranışlarında 

sosyal medyanın etkisine yönelik soruların analizinde ortaya çıkan bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo-8: Satın Alma Öncesi ve Sonrası Davranış Türü 

Satın Alma Öncesi Davranış Türü % Satın Alma Sonrası Davranış Türü % 

Ürünle ilgili araştırma yaparım 66,5 Satın aldığım üründen memnun kalırsam bunu 

sosyal medyada paylaşırım 

37,5 

Ürünle ilgili güvenilir bilgilere 

ulaşacağıma inanırım. 

46 Satın aldığım üründen memnun kalırsam bunu 

sosyal medyadaki şirket sayfalarında 

paylaşırım 

20,6 

Tüketici tarafından oluşturulan bilgilere 

güvenirim. 

43,3 Satın aldığım üründen memnun kalmazsam 

sosyal medyada paylaşırım. 

35,9 

Sosyal medyada yer alan bilgi firma 

tarafından oluşturulduysa o bilgiye 

güvenirim.  

27,1 Satın aldığım üründen memnun kalmazsam 

sosyal medyadaki şirket sayfalarında 

paylaşırım. 

29 

Önceden tanıdığım kişilerin 

tavsiyelerine önem veririm. 

51,3 Satın aldığım üründen memnun kalırsam 

sosyal medyadaki diğer kullanıcılara tavsiyede 

bulunurum.  

29,4 

Popüler kullanıcıların tavsiyelerine 

önem veririm. 

55 Satın aldığım üründen memnun kalmazsam 

sosyal medyadaki diğer kullanıcılara o ürünü 

almamalarını tavsiye ederim. 

33 

Beğendiğim, takip ettiğim firma ve 

markaların ürünlerini satın almayı tercih 

ederim.  

40,6 Üründen memnun olduğum firma veya 

markanın sosyal medyada beni fark etmesi 

memnuniyetimi artırır.  

39,8 

Sosyal medyadan firmanın benimle 

iletişime geçmesi beni ürünü satın alma 

yönünde olumlu etkiler 

44,2 Üründen memnun olmadığım firma veya 

markanın sosyal medyada beni fark etmesi ve 

benimle il37-etişime geçmesi fikrimi 

değiştirmeme sebep olabilir. 

36,1 

Sosyal medya tüketicilerin firmalarla 

iletişime geçmesi için uygun bir yerdir 

45.5 Üründen memnun olmadığım firma veya 

markanın sosyal medyada beni fark etmemiş 

ve iletişime geçmemiş olması 

memnuniyetsizliğimi artırır 

46.1 

Sosyal medyada firmaların 

düzenledikleri kampanyalara katılırım. 

46.7   

 

Tüketicilerin satın alma öncesinde sosyal medya üzerinden sergilediği davranışlar 

değerlendirildiğinde, katılımcıların %66,5 oranında en yüksek kısmı ürün almadan önce ürünle 

ilgili sosyal medyada araştırma yapacaklarını belirtmiştir. Diğer taraftan sosyal medyada popüler 
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olan kullanıcıların tavsiyelerine önem verdiklerini belirten katılımcı sayısı (%55), daha önceden 

tanınan kişilerin tavsiyelerine önem veren katılımcılardan (%51.3) daha yüksek çıkmıştır. 

Katılımcıların satın alma sonrası davranışlarının değerlendirmesinde ise en dikkat çekici olanı, 

üründen memnun olmadıklarında firma veya marka tarafından sosyal medyada fark edilmemiş ve 

iletişime geçilmemiş olunmasından memnuniyetsizliğinin artacağını ifade edenlerin oranı 

%46,1’dir. Bu yanıta paralel olarak katılımcıların %39,8’i üründen memnun olduklarında, firma 

veya marka tarafından sosyal medyada fark edilmesinin memnuniyetlerini artıracağını ifade 

etmektedir. Üçüncü olarak ise %37,5 oranla “Satın aldığım üründen memnun kalırsam bunu sosyal 

medyada paylaşırım” ifadesi dikkat çekmektedir. Satın alma öncesi ve sonrası davranışlarda 

anlamlı farklılıklar tespit edildiği için H3 hipotezi kabul edilmiştir.  

Sosyal medya araçlarının satın alma sürecine etkileri üzerine yapılan incelemede satın alma 

sürecinde en etkili mecra, %46,5 oranla sosyal ağlarken, en az etkili mecra ise %18,7 ile 

mikrobloglar olarak tespit edilmiştir.  Blogların etkisi ise %30,8 oranda azımsanmayacak biçimde 

çıkmıştır. Diğer taraftan medya paylaşım sitelerinin etkisi %44,2 oranda oldukça yüksektir. Sosyal 

medya mecralarının satın alma davranışına etkisinde farklılıklar oluştuğu için H4 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

SONUÇ: 

Hızla değişen teknoloji, hayatımıza giren dijital yenilikler tüketici davranışlarını da hızlı biçimde 

etkilemektedir. Günümüz tüketicisi yaşamlarına dair birçok kesiti sosyal ortamlarda paylaşma 

eğilimindedir. Bu sayede tüketicilerin tüketim alışkanlıklarına yönelik yedikleri yemek, gittikleri 

tatil, satın aldıkları ürünlere yönelik değerlendirmeler gibi birçok unsur, bireysel düşünce ve içerik 

büyük kitlelere ulaşabilmektedir.  

Yapılan çalışmada, dijital dönüşüm ve adaptasyon hızları yüksek olan genç tüketicilerin sosyal 

medya kullanım oranları ve motivasyonları değerlendirilmiş, satın alma öncesi ve sonraki davranış 

değişiklikleri irdelenmiştir.  

Katılımcıların %64,5’u internette, %62,6’sı sosyal medyada haftada 20 saatten fazla zaman 

geçirmektedir. Katılımcıların sosyal medya mecralarını kullanımlarının satın alma sürecine etkisine 

yönelik, en büyük etkinin sosyal ağlar ve medya paylaşım sitelerinden edinildiği gözlemlenmiştir 

(46,5 ve 44,2). En az etki ise mikrobloglardır (18,7). Blogların satın almaya etki derecesi ise diğer 

mecralardan az olmak üzere %30,8 olarak tespit edilmiş olup etkili bir orandadır.  

Gerek kullanım verileri gerekse satın alma üzerine etkisi değerlendirildiğinde, sosyal ağlar ve 

sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan tutundurma faaliyetlerinin üniversite öğrencileri üzerinde 

etkili olabileceği, blogların etkisinin de farklı bir mecra olarak içerik pazarlamasına yönelik 

kullanılabileceği değerlendirilmektedir.  

Katılımcıların internet ve sosyal medyayı en yüksek oranla akıllı telefonlarından kullanmaları 

sebebiyle, genç kuşağa yönelik dijital tutundurma çabalarının telefon ekranına entegre olması önem 

arz etmektedir. Aynı zamanda web sitelerin yanında alışverişe yönelik mobil sitelerin ve/veya mobil 

uygulamaların sunulması genç bireylerin markaya yönelik etkileşimini arttıracağı 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan sosyal ağlar, sosyal medya araçlarının en fazla kullanılan 

mecrası olarak ifade edilmiş aynı zamanda satın alma sürecine en etkili mecra olarak saptanmıştır. 

Bu konuda markaların sosyal ağlar vasıtasıyla yapacakları faaliyetlerde başarılı sonuçlara 

ulaşabilecekleri sonucunu doğurduğu ifade edilebilmektedir.  
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Genç bireylerin sosyal medya mecralarına yönelik motivasyonlarında medya paylaşım sitelerindeki 

içerikleri takip ettikleri viral anlamda yayılan marka içeriklerinin genç bireyler üzerinde etkisinin 

yüksek olabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Viral içeriklerle hareket eden markaların genç 

bireyler üzerinde etkili sonuçlar ortaya koyabileceği değerlendirilmiştir. 

Katılımcıların satın alma davranışına dair yapılan analizlerde ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, 

sosyal medya ile değişen davranışlar için tüketicilerin işletmeler ile iletişiminin güçlendiği 

söylenebilmektedir. İşletme ile sosyal medya vasıtasıyla iletişim kurulduğunda fark edilme ve 

edilmeme durumundaki memnuniyet ifadeleri dikkat çekicidir. Tüketicilerin her anlamda işletmeler 

tarafından fark edilmek istemeleri, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ve bunu paylaştıklarında 

fark edilmeme durumunda memnuniyetsizliklerinin yüksek oranda arttığı işletmelerin 

değerlendirmesi gereken bir konu olarak kıymetlendirilmiştir. Daha önce tanınmış kişilerin yerine 

sosyal medyada popüler olan kişilerin seçimlerinin daha yüksek tercih sebebi olması da sosyal 

medya ile değişen tüketici davranışları için bir gösterge niteliğindedir.  

Dijitalleşen Dünya’da değişen Türkiye’de gençlerin dijital dönüşümlerinin de yüksek olduğu, 

gençlere yönelik faaliyetlerde sosyal medyanın kullanımının iletişimin etkinliğini arttıracağı, 

markaların özellikle genç tüketicilere yönelik pazarlama çabalarında sosyal medya mecrasının 

yararlanmalarının başarılı sonuçlar ortaya koyacağı değerlendirilmektedir. Genç bireylerin sosyal 

medya kullanımlarına yönelik farklı örneklemler üzerine yapılacak araştırmalarda başka çarpıcı 

sonuçların ortaya konacağı öngörülmektedir.  
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1995 GÜNEY HYOGO DEPREMİNİ VE 1999 MARMARA DEPREMİNİ YAŞAYANLARIN 

ANLATILARININ SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN MUKAYESE ÇALIŞMASI 

Kiyoko İto* 

Özet: 

1995 Hyogo (Japonya) ve 1999 Marmara (Türkiye) depremlerinin mağdurları ile  

depremlerin hatıralarını nasıl aktardıklarını açıklığa kavuşturmak için Gölcük ve Kobe’nin ilgili afet bölgelerinde   

röportaj yaptık. Ayrıca Kobe depreminden sonra dünya’ya gelen 500 kişiye felaketin anılarının nasıl taşındığına 

yönelik bir anket çalışması yaptık. Genel olarak, afet önleme, tarihsel çalışmalar ve sözlü gelenekler gibi alanlar 

üzerine yapılan araştırmalarda afet kurbanlarının “anlatılarını” kaydetmek ve kamuoyuna duyurmanın   yüksek bir 

akademik değeri olduğu kabul edilmektedir. Yaptığımız anket sonuçları hem Gölcük hem de Kobe mağdurlarının 

“anlatılarının" benzer yüksek bir akademik değere sahip olduğunu gösterdi. Dahası, anket sonuçları, deprem 

sonrası afet neslinin %80'inden fazlasının felaketin hatıralarını devam ettirme ihtiyacını hissettiğini açıklığa 

kavuşturdu. Kobe müzelerinde video ve ses arşivleri oluşturmasını ve yerel radyo istasyonlarındaki program 

yayınlarını içeren afet mağdurlarının “anlatılarını”, aktif olarak kaydediyor ve halka sunuyor. Gelecekte afet 

kurbanlarının “anlatılarının” öneminin daha iyi anlaşılarak, Türk toplumunda da yayılması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 1995, 1999, Deprem, Güney Hyogo, Marmara, Sosyo-Kültürel 

 

A COMPARATIVE STUDY OF TURKEY AND JAPAN ON THE SOCIO-CULTURAL 

IMPLICATIONS OF NARRATIVES OF DISASTER SURVIVORS AND THEIR MEMORIES: 

THE 1995 SOUTHERN HYOGO EARTHQUAKE AND THE 1999 MARMARA 

Abstract  

We interviewed victims of the 1999 Marmara Earthquake (Turkey) and 1995 Southern Hyogo Earthquake (Japan) 

at the respective disaster areas of Gölcük and Kobe, in order to clarify how they are passing on recollections of the 

earthquakes. We also conducted a questionnaire survey on 500 people from the generation after the Kobe 

earthquake, to ask them about carrying on the memories of the disaster. Generally, in terms of areas such as disaster 

prevention and historical studies as well as research on oral traditions, there is a recognized high academic value 

in recording and releasing to the public the “narratives” of disaster victims. The survey results also indicated the 

“narratives” of both Gölcük and Kobe victims have a similar high academic value. Moreover, the questionnaire 

survey results revealed over 80% of the post-earthquake disaster generation felt the need for passing on 

recollections of the disaster. Kobe city authorities actively record and release to the public the “narratives” of 

disaster victims, including creating video and audio archives at museums and broadcasting programs on local radio 

stations. A wider recognition of the importance of disaster victims’ “narratives” is expected to spread also in 

Turkish society in the near future. 
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GİRİŞ 

Türkiye ve Japonya oldukça uzak coğrafî bölgelerde bulunmalarına rağmen, bazı konularda ortak 

özelliklere sahiptirler. Bunlardan birinin deprem olduğunu söyleyebiliriz. Her iki ülke coğrafî olarak 

depremden kaçamamaktadır. Yirmi beş sene önce, 1995 yılında Japonya’nın Kobe bölgesi ve onun 

etrafında büyük bir deprem meydana geldi. Yirmi sene önce, 1999 yılında ise Türkiye’nin İzmit bölgesi 

ve etrafında büyük deprem meydana geldi. İki depremi yaşayan insanların deprem anılarının sonraki 

kuşaklara nasıl aksettirdiklerini belirlemek için Türkiye ve Japonya’da bu iki depremi yaşayanların 

anlattıklarını mukayeseli olarak ele almaya karar verdik.  

1. Çalışmamın amacı ve yöntemi: 

 Afetleri yaşayanların anlattıklarını kaydetmek sadece gelecekteki afetlerin önlemesi için değil, aynı 

zamanda sosyal tarih, halk edebiyatı ve diğer bazı alanlardaki çalışmalar için akademik değere sahiptir. 

Güney Hyogo depremi meydana geldikten sonra depremi yaşayanların anlatılarını kaydedip sonraki 

kuşaklara aksettirmek amacıyla müzelerde video arşivleri oluşturmak ve yayınlamak, ayrıca yerel 

yayıncılar tarafından televizyon / radyo programları hazırlayıp yayınlamak da dahil olmak üzere çeşitli 

faaliyetler yürütülmektedir. Türkiye’de böyle faaliyetler bulamadığımız için 2018 yılı Temmuz ayının 

yirmi altısında depremden etkilenen Gölcük’e gittik, orada yaşayanlar ile görüşme yapıp anlatılarını 

kaydettik.  

Bu çalışmada; Gölcük’te halkbilimi alan araştırması yöntemi ile yaptığımız görüşmelerden elde ettiğiz 

bilgiler ile Kobe’de bulunan Hanshin-Awaji Depremi Anıt Müzesi’nde yer alan, Kataribeler1 tarafından 

anlatıp yazıya geçirilmiş metinler kullanılmıştır. 

2. Görüşmeden önceki tepkiler ve görüşme sırası: 

Gölcük’e gitmeden önce Türk arkadaşlarım bana ‘Depremi yaşayanlar ile görüşmek, derleme yapmak 

zor olabilir’ veya ‘Onlar belki anlatmak istemezler, belki de iyi ifade edemezler’ demişlerdi.  Ancak bu 

tahmin doğru değildi. Orada tesadüfen rastladığımız bir dükkân sahibine ‘Siz Marmara depremini 

yaşadınız mı? Buralarda depremde yaşadıklarını bize anlatabilen kimseler var mı?’ diye sorunca, o şahıs 

derhal ilgi gösterdi ve bizi depremi yaşayan kimselerle tanıştırdı. Parkta, kahvehanede ve dükkânın 

önünde görüşüp soru sorduğumuz insanların hepsi hemen anlatamaya başladılar, biz de gün boyunca, 

mümkün olduğu kadar, bu anlatıları kaydettik. 

ANILAR, ANLATIM VE MUKAYESE: 

3. Mukayese için kullanılan beş konu: 

 Yaptığımız görüşmeler üzerinden, Japonya’daki Kataribe denilen anlatıcı ile Türkiye’deki anlatıcıların 

ifadelerini mukayese yapmak için şu beş konuyu belirledik. 

1. Deprem sarsıntıları ve o andaki olaylar hakkındaki ifadeler 

2. Hasarın insanî ve fiziksel durumlarına ilişkin ifadeler 

3. Deprem sırasında anlatıcının kendi davranışı hakkındaki ifadeler 

4.  Depremi yaşayıp oradan alınan dersler hakkındaki ifadeler 

5. Anlatıcının deprem deneyimi sonunda edindiği dünya görüşüyle ilgili ifadeler 

 
1 Kataribe kelimesi 1973 yılında yayımlanan Japonca sözlükte; ‘Yazının olmadığı eski zamanlarda sözlü olarak anlatılmaya 

devam edilen tarihsel gerçekleri ve efsaneleri sonraki nesile aktarma görevi olan şahıs.’ diye tarif edilmiştir.  Aynı 

sözlüğünün 2001 yılındaki ikinci baskısında ‘Masal ve savaş deneyimi gibi deneyimlerini sonraki nesle aksettiren biri.’ 

cümlesi eklenmiştir. Hemen hemen bütün sözlüklerde anlatıldığı gibi Kataribe’nin en önemli özelliği olayları ve halkın bu 

konulardaki yorumlarını ‘sonraki nesile aksettiren biri’olmasıdır. 
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Bu beş konu üzerinde söz konusu iki ülkede afeti yaşayanların anlatıları karşılaştırıldı. 

4. Türkiye’deki ifadeler2: 

4.1. Deprem sarsıntıları ve o andaki olaylar hakkındaki ifadeler; 

• Bi uyandım. Hanıma dedim ‘Yağmur yağıyor’. Evin önünde üstü saç şey var böyle. 

Kömürlük vardı. Yağmur yağıyor dedim, dolu yağıyor dedim. 

• Benim komşuda hemen karşımda dört katlı bina, evi var. Karşımda. Böyle yatıyo sanki 

bina kocaman evi kitley. Yatıyo geri kalkıyo. Öyle görüyorum ya. 

• Bina çöktü karton kutu gibi. 

 

4.2. Hasarın insanî ve fiziksel durumlarına ilişkin ifadeler; 

• Aşağa doğru bi baktım ki, her taraf dumandı. Toz. Her taraf toz duman. 

• Leş gibi insan leş kokuyor. Çok felaket. 

• Kolu kopan bacağı kopan. Adamın kafası kopmuş ayakları çıkıyo. Ben öyle gördüm ya. 

Kafa kopmuş. Ayakları çıkmış. 

• Aşağaa indim herifin elleri böyle kalmış yıkılmış tamam mı, balkonda oturuyormuş 

herhalde. Ayakları gözüküyor, elleri gözüküyor.  

• Yani canlı canlı mezar. 

 

4.3. Deprem sırasında anlatıcının kendi davranışı hakkındaki ifadeler; 

• Çocukları bi kaptım doğru kapının önünde çıktım. 

• Bir sigara istedim ev sahibinden, şey. Karşıdaki komşunun şey arkadaşından. Yaktım 

sigarayı, bırakmıştım zaten. Yaktım bi fırt çektim. Ölen öldü kalan bize yeter dedim.  

• Dokuz gün uuyanmadık yani. Çocuğumuzun çıkmasını bekledik. Yani gaybını yani gayıp 

olmasını bekledik. 

4.4. Depremi yaşayıp oradan alınan dersler hakkındaki ifadeler; 

Bulunmadı. 

4.5. Anlatıcının deprem deneyimi sonucunda edindiği dünya görüşüyle ilgili ifadeler; 

• Biz Allah’ın hikmetidir ki o kirişler var sütünler binaların şeyleri, o ortadan bölündü biz 

arada kaldık. 

• Ee diyecem yani hakikaten Allah bunu bize vermesin bir daha, bize değil kimseye 

vermesin. 

• Allah bize olanları bi daha göstermesin. 

• Allah sizlerden yardımcı olsun. 

• Allah güç versin. 

• Ne diyoruz size, (para) olan da kuyruktaydı olmayan da kuyruktaydı. Mecbursun birbirine 

yardım etmeye. Şimdi Allah o şekilde yaptı. 

5. Japonya’daki ifadeler: 

5.1. Deprem sarsıntıları ve o andaki olaylar hakkındaki ifadeler; 

• Tahmin edebilir misiniz? Tava içinde kavrulan sosisin yuvarladığı gibi korkunç 

durumunu... 

• Üst kattan televizyon, kitaplar ve kıyafetler merdivenden düştü diye söylemek yerine 

sanki ‘üst kattan yağıdı’ diyebilirim. 

 
2 Buradaki ifadeler halkbilimi derleme yöntemi ile hiç değiştrilmeden yazıya aktarılmıştır.  
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• Evimizin karşında duran ı yavaşça ve sessizce yıkıldı. O durum, sanki televizyonda yavaş 

çekimde gösterilen sumo güreşini izliyor gibi. 

5.2. Hasarın insanî ve fiziksel durumlarına ilişkin ifadeler; 

• Batı komşum güneye doğru yıkıldı, bizimki batıya, güneyki kuzeye yıkılıp yolu kapattı. 

• Zemin katı tanınmaz halde yıkıldı. Ayakta kaldığım birinci katın zemin katı olduğunu 

fark edince çok şaşırdım. Komşularım da aynı durumda. 

• 40 tane dükkân olan alışveriş merkezi olduğu gibi ana caddeye çöktü. 

• Yürüdüğüm 10 kilometre yolun her yerinde cesetler ve yardım isteyenler vardı, sanki 

cehennem gibiydi. 

     5.3. Deprem sırasında anlatıcının kendi davranışı hakkındaki ifadeler; 

• Kendime geldiğimde döşeğimi sıkıça tuttuğumu hatırlıyorum. 

• Karanlıkta elle aradım ama yanımda uyuyan eşime ulaşamadım. 

• ’Baba gayret et’ diyen kızımın sesini duyunca ölmemiş diye içim rahatladı. 

o Depremi yaşayıp oradan alınan dersler hakkındaki ifadeler; 

• Eğer hayatımıza değer verirse (Eğer hayatta kalırsak?) en sonunda mutlaka güzel olacak. 

•  (Depremin ne zaman meydana geleceği belli değil) Bugün yapmamız gerekenleri bugün 

bitirip her güne değer verip yaşamalıyız. 

• Deprem yaşamadan önce başkalarına karşı güvensizlik fikrim vardı ama bu fikrim 180 

derece değişti. 

• Depremden alınan değerli canlar karşılığında öğrendiklerimizin çoğunu, depremi 

bilmeyen nesillerimize aktarmak, bunun bizim görevimiz olduğuna inanıyorum. 

5.5. Anlatıcının deprem deneyimi sonucunda edindiği dünya görüşüyle ilgili ifadeler; 

• İnsan yaşamının ve ölümünün bazen kendinizin karar veremeyeceğini öğrendim. 

• Tesadüfen o sabah erkenden dışarı çıkmak için banyoda tıraş oldum, deprem geçtikten 

sonra yatak odama dönünce rafların döşeğime düştüğünü gördüm. Eğer hâlâ orada 

uyusaydım diye düşününce donakaldım. 

• Bu şifonyer kendi çökme tehlikesini düşünmeden bizi ve çocuklarımızı kurtardığını 

düşündüm. 

• Ailemizden tek can veren Jhon(köpek). Yıkılan evimizin içinde, onun bizim canımızı 

kurtardığını biliyorum. 

6.Türkiye’deki ifadeler ile Japonya’daki ifadelerin beş konu üzerinden yapılan mukayesesi: 

6.1. Deprem sarsıntıları ve o andaki olaylar hakkındaki anlatılar üzerinde yapılan 

karşılaştırmada hem Türkiye ve hem de Japonya’da deprem sarsıntıları, o andaki olaylar anlatılırken 

‘Böyle yatıyo sanki bina kocaman evi kitley. Yatıyo geri kalkıyo.’ Veya tapınağın yıkıldığı anı ‘sanki 

televizyonda yavaş çekimde gösterilen sumo güreşini izliyor gibi.’ anlatıcının yaşadıklarını kendi 

sözleriyle dile getirdikleri ifadelerde esas olan kendilerinin hissettikleridir. 

6.2. Hasarın insanî ve fiziksel durumlarına ilişkin ifadeler üzerinde yapılan karşılaştırmada; 

fiziksel hasar durumu hem Türkiye’de hem Japonya’da ‘Kafa kopmuş. Ayakları çıkmış.’ veya ‘Zemin 

katı tanınmaz halde yıkıldı.’ gibi sözlerde olduğu gibi, gerçekçi bir şekilde anlatılma eğilimi 

göstermektedir. İnsanî hasar durumu ile ilgili anlatılarda ise, Japon anlatıcının cesedin çok olduğunu 

‘sanki cehennem gibi’ örneğinde olduğu gibi, bazen mecazi ifadeler kullanılmakta, Türkiye’de enkaz 

içinde üç gün kalındığı anlatılırken ‘Yani canlı canlı mezar.’ diye yine mecazi ifade kullanılmaktadır.  

Ancak diğer şahısların insanî hasarları anlatırken sadece gördüklerini detaylı olarak anlatmaya 

çalıştıklarını da söyleyebiliriz.   
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6.3. Deprem sırasında anlatıcının kendi davranışı hakkındaki ifadeler üzerinde yapılan 

karşılaştırmada; Türk anlatıcılar ‘Yaktım bi fırt çektim’ gibi kendine mahsus psikolojik durum 

gösteren kelimeler kullanmakta, Japon anlatıcılar ise ‘Elim yanımda uyuyan eşime ulaşamadı.’ gibi, o 

kişinin özel durumunu ifade eden kelimeler kullanmaktadırlar. Her ikisinin kendilerine mahsus olan özel 

durumu anlattıklarını, depremin kendisini aktardıklarını görüyoruz.  Bunun Roman Jakobson’nun 

belirttiği gibi, anlatılan hikâyede méttonymie kullanılan gerçekliğin ifadelerinin biri olduğunu 

söyleyebiliriz.    Ayrıca hem Türk anlatıcının hem de Japon anlatıcının ikisinin de gerçeği bilinçsiz ve 

çok güzel anlatımla ifade ettiklerini söyleyebiliriz. 

6.4. Depremi yaşayıp oradan alınan dersler hakkındaki ifadeler üzerinde yapılan karşılaştırmada; 

Türkiye’de bu konuya dair hiçbir ifadenin bulunmamasının sebebinin Japon Kataribelerin görevi ile 

ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Japon Kataribe denilen anlatıcı, depremden öğrendiği dersleri veya 

depremden sonraki gelecek hayatımızla ilgili yönelim ifade eden sözleri dile getirir.  Bunun sebebi 

toplumda dinleyicilerin önünde anlattığı, ‘Kataribe’ olduğu için, dinleyicilere kendi anlatımının sonunda 

çıkarttığı dersi aktarma ihtiyacı duyduğu olabilir. 

6.5. Anlatıcının deprem deneyimi sonucunda edindiği dünya görüşüyle ilgili ifadelerin 

karşılaştırılmasında; Türk anlatıcıların hemen hemen her ifadesinde yüce varlığın gücünü tanıyıp onu 

kabul ettiğini gösteren anlatım mevuttur. Japon anlatıcıların ifadelerinde, az da olsa kurtulma nedeninin 

yüce varlığın gücü olduğu dile getirilir. 

Ancak Japon anlatıcılarda Türk anlatıcıların ifadesinde gözükmeyen iki tip anlatımla karşılaşıyoruz. 

Birinci örnekteki ‘Tesadüfen o sabah erkenden dışarı çıkmak için banyoda tıraş oldum, deprem geçtikten 

sonra yatak odama dönünce raflar döşeğime düştüğünü gördüm. Eğer hala orada uyusaydım diye 

düşününce donakaldım.’ cümlesinden anlaşıldığı gibi, kendisinin kurtulma nedeninin sadece tesadüfi 

sonuç olarak kabul ettiği ifadeler, diğeri ise yüce varlığın gücü tarafından değil de, belirli kişi veya nesne 

(dolap ve köpek vb.) tarafından kurtarıldığını gösteren ifadeler. 

Japon anlatıcılarda yüce varlığın gücünü kabul ettiğini gösteren ifadelerin çok az olmasının nedeninin 

Japonların dinî bakış açısı, özellikle Budist din bakışına bağlı olduğunu düşünebiliriz.  

Japon kültüründe çaresiz kalınan yıkıcı zarar görüldüğünde yüce varlığın olmadığı düşünülür ve böyle 

durumlarda genel olarak ‘ne Tanrı ne de Buda var’ deyimi kullanılır.  Çünkü Japonya'daki Budizm 

mezheplerinin çoğunda yüce varlığı halka ceza veren değil de kurtaran varlığı olarak kabul edilmektedir. 

Buna karşılık Türk anlatıcıların ifadelerinin ise Erol Güngör’ün Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik adlı 

kitabında belirttiği gibi, ‘tevekkül’ ve ‘mütevekkil’ kavramlarına dayalı olduğunu söyleyebiliriz.  

Türkiye ile Japonya’nın iki kültür arasında din açısından farklı olduğu ve bunun her iki ülkenin 

ifadesine yansıdığı görülmektedir. 

SONUÇ 

Dinleyicilerin önünde yaşadıklarını anlatan Japon Kataribelerin anlattıkları ile anlatmaya hiç 

hazır olmadan sadece tesadüfen sokakta karşılaştığım Türk anlatıcıların anlattıklarının 

karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan neticeler hakkında şunları söyleyebiliriz: 

 ‘Afetlerden çıkarılan dersler’ ve ‘afet önleme tavsiyeleri’ Japon anlatıcılarda mevcut olup Türk 

anlatıcılarda yer almamaktadır.  Anlatıcıların ifadelerinde her iki ülkenin dinî kültür bakımından 

farklılık gösterildiğini de gördük. 
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Buna karşı, iki ülkede benzer afet yaşayanların ifadelerinin birçoğunda ortak benzerlikler mevcuttur.  

Ortak benzerlikler olarak muhtevalardaki benzerlikler ve her iki anlatı içindeki zengin ifade gücü 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Bu mukayeseli çalışmamın sonuçlarına, yaptığımız saha araştırmasında edindiğimiz yorumu da ekleyip 

şunları ifade edebilirim: Türkiye’de afet yaşayanların anlattıkları hatıralara ve sadece bu anlatılarda 

değil, genel olarak halkın anlattıklarına daha az toplumsal ilgi duyulduğu kanaatimdeyim. Özellikle 

araştırmacıların bu tür afetlerle ilgili çok az derleme yaptıklarını gördük. 

 Bununla birlikte, Türkiye’de deprem yaşayanların anlattıkları ile tecrübeli Japon Kataribe’nin 

anlattıklarının hemen hemen aynı seviyede muhteva ve zengin ifade gücüne sahip olduğunu gördük. 

Doktora tezimde Türk ve Japonya halk edebiyatı ile ilgili mukayeseli çalışma yaptım. Türkiye’de 

tarihsel çok zengin sözlü anlatım kültürü mevcuttur. 

 Halkbilimci William Bascom ‘Folklorun eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi 

işlevinin önemli olduğunu belirtmektedir. Afet yaşayıp hayatta kalanların anlattıklarının Türkiye’de de 

afet önleme eğitimi ve tarih eğitimi için kullanılabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye’deki 

halkın bu tür anlatımlarının edebî değere sahip olduğuna inanıyorum. 

 En son olarak tekrar şunu belirtmek istiyorum; halkın yaşadıkları tecrübeyi aktarmaları üzerinde 

yapılacak olan çalışmaların dil, edebiyat, kültür, afet araştırmalarında ve bilhassa halkı bu tür doğal 

afetlere hazırlama, onları bilinçlendirme bakımlarından çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 
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COŞKUN ERTEPINAR ŞİİRİNDE BELİRGİN ÖGELER 

Ahmet Karakuş 

Özet 

Coşkun Ertepınar; modern Türk şiirinin önemli şairlerinden bir tanesidir. Ertepınar’ın Deniz Üstü, 

Dönülmez Zaman İçin, Kaderden Yana, Mevsimlerin Ötesinden, Güzel Dünya, Şu Dağlar Bizim 

Dağlar, Zaman Bahçesinde, Destan Atatürk, Dorukta Rüzgâr Var, Küçük Dünyamın İçinden, 

Çocuklar ve Papatyalar, Sevginin Yedi Rengi ve Yunus Bahçesinde Açan Gül adlı on üç adet şiir 

kitabı bulunmaktadır. Fakat Ertepınar, bu kadar çok üretken bir şair olmasına rağmen günümüzde 

çok fazla bilinmeyen çağdaş Türk şairleri arasında bulunmaktadır. Şairin sıralanan kitaplarında yer 

alan bazı şiiriler, bu çalışma için örneklem olarak ele alınmıştır. Coşkun Ertepınar şiirinin toplu 

okunması, şairin şiirinde bazı hususların belirgin olarak var olduğunu göstermektedir. Ertepınar’ın 

şiirinde hüzün ve huzursuz ruh hâli, mevsimin psikolojiye etkisi, şehirler, şahıslar, türküler, iktibas 

kullanımı, eleştiri, sevgi ve övgü, sevgili, çocuk son olarak da tarih unsuru belirgin ögeler olarak 

gösterilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, Çağdaş Türk Şairi, Belirgin Ögeler, İçerik. 

 

PROMINENT ELEMENTS IN COŞKUN ERTEPINAR POETRY 

Abstract 

Coşkun Ertepınar is one of the important poets of modern Turkish poetry. Ertepınar has thirteen 

books of poetry titled Above the Sea, For Irrevocable Time, For Destiny, Beyond The Seasons, 

Beautiful world, These Mountains - Our Mountains, in the Garden of Time, Epic Atatürk, There is 

Wind at the Peak, Through My Little World, Children and Daisies, the Seven Colors of Love and 

the Rose that Opens in the Garden of Dolphins. However, Ertepınar, despite being such a prolific 

poet, is among many unknown contemporary Turkish poets today. Some of the poems in the poet's 

listed books have been taken as samples for this work. The collective reading of Coşkun Ertepınar 

poetry shows that some aspects of the poet's poetry are clearly present. In ertepinar's poetry, sad 

and restless mood, the effect of the season on psychology, cities, individuals, folk songs, the use of 

quotations, criticism, love and praise, lovers, children, and finally, the element of history can be 

shown as distinct elements. 

Keywords: Modern Turkish Poetry, Contemporary Turkish Poet, Prominent Elements, Content. 

 

 

 

 

 

 

 
 Dr. Atatürk Üniversitesi, ahmet.karakus@atauni.edu.tr ,  ORCID:0000-0002-8102-3516 

mailto:ahmet.karakus@atauni.edu.tr


 

278 

 

1.GİRİŞ 

İnsan, fıtratı gereği duygularını paylaşma isteği içinde olan bir varlıktır. Bu isteğini bazen şiir olarak 

yansıtmaktadır. İlk önce kendisiyle yalnızlığını paylaşan bireyin hangi meslekten ve yaştan olursa 

olsun şiir deneyiminin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. “Şiir, sözün bizi güzelin dünyasına, 

güzelin evrenine çekebilen sanat dalıdır. Doğuşu, yapısı kendine özgüdür. Öteden beri benimsenen 

tarifine göre, içimizde estetik değerde yüce duygu ve düşünceler uyandıran ölçülü, uyaklı ya da 

serbest düzenli söz eserlerine şiir denir. Tanımı ne olursa olsun bence şiir ilk insanla olmuştur; 

göğsün altındaki şu yumru çarptıkça son insana kadar da olacaktır.” (Ertepınar, 1997: 16) şeklinde 

şiirin tanımını yapan, 1914 Kayseri Erkilet doğumlu, hiçbir grup ve akım içinde olmadığını 

vurgulayan (Ertepınar, 1974: 39) Coşkun Ertepınar, on üç adet şiir kitabıyla edebiyat dünyasında 

yerini almıştır. Bu incelemede şairin Deniz Üstü, Dönülmez Zaman İçin, Kaderden Yana, 

Mevsimlerin Ötesinden, Güzel Dünya, Şu Dağlar Bizim Dağlar, Çocuklar ve Papatyalar, Zaman 

Bahçesinde, Destan Atatürk, Dorukta Rüzgâr Var, Küçük Dünyanın İçinden, Sevginin Yedi Rengi 

ve Yunus Bahçesinde Açan Gül adlı şiir kitaplarında belirgin olarak işlediği hususlar üzerine 

değinilecektir. 

Ertepınar şiirinde hüzün ve huzursuz ruh hâli, mevsimin psikolojiye etkisi, şehirler, şahıslar, 

türküler, iktibas kullanımı, eleştiri, sevgi ve övgü, sevgili, çocuk son olarak da tarih unsurları birçok 

yerde işlenmektedir. Bu çalışmada bu hususlar örnekler verilerek, tahliller yapılarak, içerik ön plana 

çıkarılarak incelenmeye çalışılacaktır. 

Ertepınar’ın şiirindeki belirgin hususlara geçmeden önce şairin Ahmet Kutsi Tecer ile 

görüşmesinde geçen şu ifadelere değinmek de Ertepınar’ın şiirinin kaynaklarını vermesi açısından 

önem arz etmektedir: 

 “… Bundan bir hafta on gün sonra da Sivas’ta edebiyat öğretmeni olan şair Ahmet Kutsi Bey, 

edebiyat öğretmenimiz Fazıl Beyin davetlisi olarak lisemize geldi. Fazıl Bey, beni onunla karşı 

karşıya getirdi. Övücü sözlerle tanıttı, şiirlerimi okuttu. Sarışın başı gibi yüzü de ışıklıydı. Ben 

şiirlerimi okudukça: 

‘Güzel … Güzel… İnce bir söyleyişin var.’ diyordu. Ailemi soruyor, ben de şehit çocuğu 

olduğumu, beni dedemin ve sonradan yaptığım değerlendirmelere göre halk kültürüyle yoğrulmuş 

ninemin bana Kafdağları masalları anlattığını, Yunus Emre’den şiirler okuduğunu, Kerem ile Aslı, 

Aşık Garip-Şahsenem hikâyeleriyle avuttuğunu söylüyordum…” (Ertepınar, 1997: 5). Bu ifadeler, 

şairin şiirinde bazı şahısların ve halk edebiyatının önemini göstermektedir. Şiirinin bir yönünü 

şairin halktan aldığını vermektedir. 

1.1. Hüzün ve Huzursuz Ruh Hâli 

Coşkun Ertepınar şiirinde birçok yerde hüzün, yalnızlık, karamsarlık, huzursuz ruh hâli işlendiği 

görülmektedir. Bu unsurların birçok yerde ele alınması şairin yapısını gösterdiği gibi Türk şiirinde 

birçok örnekte rastlanan hüzün temasının Ertepınar’da da yansıması olarak düşünülebilir. Bu 

temanın gerek Türk şiirinin diğer şairlerinde gerek Ertepınar’da işlenmesi, hayat boyunca 

insanoğlunun daha çok hüzünlü olaylar yaşaması olarak görülebileceği gibi genelde Türk şairlerinin 

özelde ise Ertepınar’ın içerik olarak hüzün kavramına verdikleri yeri de göstermektedir. 

Coşkun Ertepınar’ın Ahmet Kutsi Tecer ile görüşmesinde geçen şu ifadeleri ve aktardığı şiir, hüzün 

bağlamında değerlendirilebilecek örneklerden bir tanesidir:  
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“… Bir ara bu tablo içinde Fazıl öğretmene anlamlı anlamlı baktı, sonra bana dönerek: 

‘-Hadi şu İstanbul’da Muhit Mecmuası’nda çıkan şiirini bir daha oku.’ dedi. 

Adı ‘BU GECE’ olan ilk basılı şiirimdi bir daha okumamı istediği şiir. 

‘BU GECE’, sarı bir defterde topladığım, on dört, on beş yaşlarımın şiirleri arasından, güzel 

sanatlarla ilgili bir dersimizin öğretmeni olan Faik Bey’in seçip benden habersiz İstanbul’a 

göndererek basılmasını sağladığı bir şiirimdi. Olayı bir hafta on gün kadar önce bir grup öğretmenin 

müdür odasında, beni de aralarına çağırarak bir öğretmen tarafından dergiden okunduğu sırada 

öğrenmiş, çok heyecanlanmış, çok mutlu olmuştum. 

Aşağıya aynen aldığım şiiri, o heyecan içinde tekrar okudum. 

‘NERDESİN’ şairi Ahmet Kutsi, o anda hiçbir şey söylemeden yüzüme uzun uzun baktı… Ve 

konuştu: 

‘-Güzel dedi, güzel… Sen yolunu bulmuşsun, evladım.’ 

 

BU GECE 

Gönülden gönüle bir bad esermiş, 

Hissediyor musun, duyuyor musun? 

Gönülden gönüle bir bad esermiş, 

Sen, bilmem bu gece uyuyor musun? 

 

Bak bu seher kuşlar ne ötüyor, 

Hilkatta nedense bir başkalık var… 

Sanki uyu artık müsterih, diyor, 

Kumral saçlarımı dağıtan rüzgâr. 

 

Ufuklar karşımda bir şeffaf ayna, 

Baktıkça doyuyor içim sevince… 

Şu ıssız odamda inceden ince 

Diyorum bu gece ne tatlı gece, 

Olmasaydı esir, gönlüm hicrana…” (Ertepınar, 1997: 6). 

Bir sevdayı anlatan “Bu Gece”nin özellikle son mısraı, şairin ayrılık hüznünü göstermektedir. 

Ertepınar “Şu İnsanlar” adlı şiirinde ise şairler için hüznün bir malzeme olduğunu ifade etmektedir: 

“Gariptir şu insanlar vesselâm 

Gamlar icat ederler kendilerine 

Durup dururken. 

Şiirler yazar, 

Şarkılar düzerler  

Avunalım diye; 

Yine de gam üstüne gam biner. 

“Unutmam seni, unutmam seni” 

Derler geçip gidene; 

Gamı defedelim diye içerler 

Gamlar icat ederler kendilerine.” (Ertepınar, 1963:37). 
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Şairin “Görkemli Yalnızlık” adlı şiirinin 

“Tamamlanacak diye bir gün çilemi, 

Yaşarım yine de korkunç hikâyemi, 

El gün arasında, böyle bahar içinde. 

Yapayalnızım sanki çarşı pazar içinde 

Denizler ortasında kalmış gibi 

Sahipsiz.. görkemli bir gemi…” (Ertepınar, 1949: 49) 

mısraları özellikle de şiirin “Yapayalnızım sanki çarşı pazar içinde” dizesi yalnızlığın, hüznün, 

huzursuz bir psikolojinin yoğun oluşunu vermektedir. Çünkü kalabalıklar içinde yalnız olma, bu 

olumsuz duyguların büyüklüğüne işaret olarak düşünülebilir. Ertepınar’ın “Uçan Geceler” adlı 

şiirinin 

“Doladım bükülmez kollarımı 

Kimsesizliğin ılık boynuna… 

Başım düşünceli ve ağır 

Binbir dalgaya yamaç duruyor…” (Ertepınar, 1935: 5) 

mısraları da şairdeki hüzünlü yapıyı, huzursuz ruh hâlini veren örneklerdendir. 

 

1.2. Mevsimlerin Psikolojiye Etkisi  

 

Mevsimler, insan psikolojisini dönemsel olarak belirleyen döngülerdir. Meteorolojik durumun 

bireyi olumlu ya da olumsuz açıdan etkilediği bilinmektedir. Bazı şairlerde bazı mevsimler ve kişi 

üzerinde bıraktığı iz, şiir olarak yansımaktadır. Güz ve kış ayları hüznü çağrıştırdığı gibi bahar ve 

yaz ayları ise mutluluğun mevsimleridir. Mevsimin psikolojiye sirayeti olarak görülebilecek bu 

şiirlerden biri ise Coşkun Ertepınar’ın “Bu Gelenin Adı Yaz Bahar” adlı şiiridir: 

“… 

Bütün kış üşüyen yüreğinin hakkı var, 

Hayli zaman oldu üçüncü cemre düşeli. 

Misafir kabul etmez olur mu kırlar? 

Her taraf allı pulu, 

Bu gelenin adı yaz bahar…” (Ertepınar, 1990: 76). 

Ertepınar’ın şiirlerinin toplu okunması sonucunda huzursuz bir yapı, hüznün yoğun oluşu 

görülecektir. Fakat bütün şiirlerinde bu olumsuz ruh hâli yoktur. Özellikle yaz mevsiminin insana 

verdiği mutluluk duygusu da görülmektedir. “Mevsim Daveti” adlı şiirde bu olumlu psikoloji 

görülmektedir: 

“Yaz gelip geçmeden 

Bütün dostlarım 

Memnun olmalı benden.. 

Bu hava, bu su, 

Bu güneş, bu çiçek 

Sonsuz bir güzelliktir gerçek, 

Yaşanmağa değer..” (Ertepınar, 1978: 57) 
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1.3. Şehirler 

 

Şehir kavramı denilince modern Türk şiirinde ilk akla gelen isim Arif Nihat Asya’dır. Asya, 

şiirlerinde birçok şehri, şehirlerin belirgin yönünü tema olarak şiirine yansıtmıştır. (Bu konu 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Özarslan, 2010: 15-360; Narlı, 2014: 206, 207) 

Şehirleri birçok şiirinde tema olarak ele alan şairlerden biri de Coşkun Ertepınar’dır. Ertepınar 

şiirine toplu bir bakış Kayseri, Edirne, Manisa, Trabzon, Ankara, Bolu, Kastamonu, Artvin, Siirt, 

Batman, Balıkesir, Hakkâri, Van, Sivas gibi şehirlerin; Develi, Taşköprü, İskenderun, Gemerek, 

Suşehri, Niksar, Zile, Şebinkarahisar gibi ilçelerin, şairin doğduğu yer olan Erkilet’in, Amerika’nın 

Philadelphia eyaleti gibi yurtdışında olan bazı mekânların şairin şiirine tema olduğu görülmektedir. 

Ertepınar’ın şehirleri şiirine yansıtması onun birçok şehirde ve ilçede görev yapmasından dolayıdır. 

(Bu konu hakkında bk. Serarslan, 2007: 24, 25). Şairin bu şiirlerinden biri “Selimiye, Koca Sinan 

ve Edirne” adlı şiiridir: 

“Edirne’de kutlu bir tepede 

Ulu bir dağ gibi, 

Taşın, mermerin, imanın zaferi Selimiye. 

Dört ince minare duada dört kol sanki 

Uzanmış gökkubbeye, 

Yurdu gözler yücelerden… 

…” (Ertepınar, 1973: 35, 36) 

“Erkilet Güneydir Gölge Bürümez” adlı şiirinde ise şair memleketini şiir olarak hüzün vurgusuyla 

ele almıştır: 

“Erciyes’in karşısında Erkilet 

Güneye bakar, günlük güneşlik. 

Göklerine çizilmiş bir yüz 

Hayalimde, 

Kırlangıç misali uçan gençlik.” (Ertepınar, Ankara: 1969). 

“Bir Başka Âlemde Bir Başka Zamanda” adlı şiirinde ise Ertepınar Amerika’yı şiirinde 

vermektedir: 

“Delawar kıyılarında, vâdi boyu kuytularda 

Yeşilin derya deniz olduğu sularda 

Açıldıkça, uzandıkça çoğalan bir şehir 

Philadelphia.” (Ertepınar, 1986: 42). 

 

1.4.  Şahıslar 
 

Coşkun Ertepınar’ın şiirleri incelendiği zaman birçok şahsın şiire konu olduğu görülmektedir. Hz. 

Peygamber (S.A.V.), Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. İsa gibi peygamberler; Alparslan, 

Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Mustafa Kemal Atatürk, Sokullu Mehmet 

Paşa, Mimar Sinan, Ulubatlı Hasan gibi tarihî şahsiyetler, Akşemseddin, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı 

Bayram-ı Veli, Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, Âşık Paşa gibi mutasavvıflar ve mutasavvıf şairler; 

Emrah, Karacaoğlan, Âşık Veysel, Kerem ile Aslı, Köroğlu, Keloğlan, Ali Baba ve Kırkharamiler, 

Nasreddin Hoca, Evliya Çelebi gibi halk şairleri, halk hikâyesi ve fıkra kahramanları, seyahat 

yazarları; Nedim, Fuzûlî gibi divan şairleri; Hisarcılardan İlhan Geçer; Konfüçyüs gibi filozoflar, 

Don Kişot gibi yabancı roman karakterleri, Nehru ve Şandör Petöfi gibi yabancı siyasî kişilikler ve 

şairler; Şükrü Ramo gibi Balkan şairler, ayrıca ünlü tablo karakter Mona Lisa,  Türk millî sporcusu 
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Erarslan Doruk, meşhur Türk öğretmen Sıdıka Avar gibi şahsiyetler Ertepınar şiirinde 

görülmektedir. Bu şahıslardan “Gönülcüğü Gönüllerce Dolup Taşan Yunus” adlı şiirin 

“Emre’m Yunus, koca Yunus, 

Pîr Yunus, 

Sevgi deryasında 

Bir Yunus… 

…” (Ertepınar, 2005: 78, 79) 

mısralarında görüldüğü üzere halk âşığı Yunus Emre, “Nedim ve Bahar” şiirinin 

“Bu yeryüzünden çok baharlar geçmiş, 

Bahara âşık canlar geçmiş. 

Bir de, bir Nedim geçmiş şu havadan 

Tavrında zarafet, 

Dilinde nükte gül gül açan.. 

Daha bir al olmuş lâleler, gördükçe onu, 

Güzeller elinde. 

…”(Ertepınar, 1969: 58, 59) 

dizelerinde ise Lale Devri şairi Nedim, Ertepınar şiirinde daha çok geçmektedir. 
 

1.5. Türküler 
 

Halkın duygularını etkileyici bir biçimde yansıtma yollarından biri de türkülerdir. Genellikle acıklı 

olaylardan yola çıkılarak yazılan türkülerin sevinçli anların neşeli bazen de latife şeklindeki 

mısralarla yapılmış türleri de bulunmaktadır. Yörelerine göre farklı üsluplarla bestelenen türküler 

memleketçilik açısından da ön plana çıkmaktadır. Birçok türküyü şiirine aktarmış olan Ertepınar’ın 

bu bağlamda da ele aldığı türküler şiirinde yer almaktadır. Şairin başlığını da bir Kayseri 

türküsünden esinlenerek yazdığı “Erkilet Güneydir Gölge Bürümez” adlı şiirini memleket 

duygusuyla ele aldığı ve doğum yeri olan Erkiket’in ön plana çıktığı bu türkü TRT repertuarında 

yöresi Kayseri, kaynak kişisi Yöre Ekibi, derleyeni TRT Ankara Radyosu THM Müdürlüğü olarak 

verilen ve “Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor” başlıklı (TRT, 2000a: 324) türkünün ilgili kısmı şu 

şekildedir: 

“Tek tek basaraktan 

Bade süzerekten 

İnci dizerekten 

Gel canım gel aman” (TRT, 2000a: 324). 

 

Bu türkünün iktibas yapıldığı şiirin ilgili kısmı ise şu şöyledir: 
 

“Hep aynı türkü kulaklarımda, 

Islak çakıllı yolları geçerken 

Bağ arasında.. 

Kimler <<tek tek basaraktan, 

İnci dizerekten>> 

        Zamanı içer şimdi orada dal arasında?..” (Ertepınar, 1978: 143). 

Memleketin türkü vasıtasıyla şiire konu olması “Erciyes’ten Taşan Sevgi” adlı şiirde de 

görülmektedir: 
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“Bilen bilmeyen beni, 

Gesi Bağları’nın bir top gülündeyim ben, 

Erkiket’te inci dizenlerin elindeyim ben. 

Taşa işlenmiş gibi kitaplara sözlerim benim, 

Bugün sen de isem,  

Yarın da Sinan’dayım..” (Ertepınar, 1978: 205).  

Şiirin alıntı yapılan ilgili kısmının ikinci mısraı yöresi Kayseri, kaynak kişisi Ahmet Gazi Ayhan, 

derleyeni Muzaffer Sarısözen olan “ Gesi Bağlarında Dolanıyorum” adlı türküden (TRT, 2000a: 

391) alınmıştır. Türkünün ilgili kısmı repertuarda şu şekilde verilmektedir: 

“Gesi bağlarında bir top gülüm var 

Hey Allahtan korkmaz sana bana ölüm var 

Ölüm varsa şu dünyada zülüm var” (TRT, 2000a: 391). 

 Ertepınar bir başka şiirinde ise Âşık Veysel’e ait üç ayrı türküden kısımlar almıştır.  

 

Bu, “Dağlar Çiçek Açar Veysel Rüzgâr Olur” şiiridir: 

“Artık ne göz, ne el ister, 

Ne geçit, ne yol ister. 

Üzerinde çiğdem, nergis, gül ister, 

<<Benim sadık yârim kara toprak, 

Kara toprak>> der gider.. 

 

Diller ona ne söylese az söyler, 

Ardından oğul söyler, kız söyler.. 

Öksüz kalmış sarı telli saz söyler, 

<<Dağlar çiçek açar>> Veysel rüzgâr olur, 

                     Üstümüzden <<gündüz gece>> efilder gider…” (Ertepınar, 1978: 175). 

Bu şiirdeki “Benim Sadık yârim kara toprak,” mısraının geçtiği ve TRT repertuarında yöresi 

Sivas/Şarkışla olarak verilen, kaynak kişisi Âşık Veysel Şatıroğlu, derleyeni ise TRT Müzik Dairesi 

Başkanlığı THM Md. olan bu türkü “Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım” (TRT, 2000a: 285) isimli 

eserdir. Şiirin “<<Dağlar çiçek açar>> Veysel rüzgâr olur,” mısraı ise TRT repertuarında “Bir Ulu 

Ağaçtan Bir Yaprak Düşse” şeklinde ismi verilen, yöresi Sivas/Şarkışla, kaynak kişisi Âşık Veysel 

Şatıroğlu, derleyeni TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Md. (TRT, 2000a:163) olarak geçen bir 

türküdür. “Üstümüzden <<gündüz gece>> efilder gider…” dizesi ise yöresi Sivas Şarkışla, kaynak 

kişisi Âşık Veysel Şatıroğlu, derleyeni TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Md. olarak verilen 

“Uzun İnce Bir Yoldayım” (TRT, 2000b: 758) adlı eserden iktibastır. Şair, “Yine Bahar Geldi” adlı 

şiirinde ise bir başka türküyü şiirine iktibas yapmıştır. Bu şiir, TRT kaynaklarında yöresi Kayseri/ 

Sarıoğlan/ Karpınar, kaynak kişisi Âşık Hüseyin Aslan, derleyeni TRT Müzik Dairesi Başkanlığı 

THM Md. olarak verilen “Evvel Bahar Yaz Ayları Gelince” adlı uzun havadır. (TRT, 2002: 77). 

Türkünün ilgili kısmı TRT repertuarında şu şekildedir: 

“Evvel bahar yaz ayları gelince  

Kılavuz gösterir yolu turnalar 

Gönül bulanıp da aşka düşünce  

Suna söyle diyor dili turnalar (allı turnalar” (TRT, 2002, 77). 
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Bu türkünün şiirde yer alan ilgili kısmı ise şöyledir: 

“<<Evvel bahar yaz ayları gelende>> 

Ağaçlar silkinip çiçekler tomurcuklanınca 

Yeryüzüne çıkar 

Yeraltındaki karınca 

Aynı şevkle.” (Ertepınar, 1969: 62). 

Ertepınarın “Sen Ağlama” adlı şiirinin 

“Yücelir de ay kaleye yaslanır,  

Şavkı vurur karşı dağlar boyunca.. 

‘Sen ağlama kirpiklerin ıslanır’ 

Ağlama sen, ağlama…” (Ertepınar, 1993: 135). 

dizeleri ise bir başka türküyü anımsatmaktadır. Bu türkü, TRT kaynaklarında yöresi Erzurum, 

kaynak kişisi Hulusi Seven, derleyeni TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Md. olarak verilen 

“Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir” ismiyle verilen bir uzun havadır. (TRT, 2002: 108). Bu uzun 

havanın şiirde geçen mısraı repertuarda şöyledir: 

“(yavri yavri) 

Huma kuşu yükseklerden seslenir 

(oğul) 

Yar koynunda bir çift suna beslenir 

(yavri yavri) 

Sen ağlama kirpiklerin ıslanır 

(oğul) 

Ben ağlim ki belki gönül uslanı 

(ah) 

Ben ağlim ki gülüm eğlen eğlen eğlen 

Belki gönül uslanır” (TRT, 2002: 108). 
 

1.6. İktibaslar 
 

Coşkun Ertepınar’ın şiirinin belirgin özelliklerden biri de birçok şiirinde iktibas yapmasıdır. 

Ertepınar’ın şiirlerine toplu bir bakış, şairin yaptığı bu iktibasların genellikle Yunus Emre’nin 

şiirlerinden olduğunu göstermektedir. “Yunus Gibi” şiirinin şu dörtlüğü bu iktibaslara örnek olarak 

verilebilir: 

 

“Çaresiz hallere düşmüşüm, 

Soran olmaz halin de ne?... 

Gecem gündüzüm belirsiz, 

“Ne âkilim ne divane 

Ben yürürüm yane yane..” (Ertepınar, 2005: 75).1 

Ertepınar, “Gönülcüğü Gönüllerce Dolup Taşan Yunus” adlı şiirinde de iktibası yine Derviş 

Yunus’tan yapmıştır:  

“Sonra..o da kim, 

 
1 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, (3. Baskı), Mustafa Tatcı (Haz.), H Yayınları, İstanbul 2014, 

534, 535. 
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Şu Molla Kasım dediğin, 

‘Gökçek ekini biçer gibi’ 

Biçi biçiverecekmiş hoşgörünü?..” (Ertepınar, 2005: 79).2 

Şairin “Seferberlik Şimdi Büktün Belimi VI” adlı şiirinde de Yunus’un ilahi formatında okunan bir 

şiirinden iktibas yapılmıştır: 

“<<Şol Cennetin ırmakları 

Akar Allah deyu deyu..>> 

Sustu Ninemin dilleri,  

Kulağım değil işiten bunları 

Şimdi yüreğimdir duyan..” (Ertepınar, 1990:20).3 

Coşkun Ertepınar’ın “Benden İçeri Olanı Gösterin” şiirinin hem ismi hem de 

“Şimdi arıyorum kaybımı, 

Bulanı gösterin! 

Haydin, 

<<Benden içeri>> olanı gösterin!” (Ertepınar, 1978: 113).4 

mısralarında ise görüldüğü üzere Yunus Emre’nin şiirinden bir kısım alınarak iktibas yapılmıştır. 

Ertepınar “Bir Şiir Dünyasının Eşiğinde IV” adlı eserinde de yine Yunus Emre’nin iki şiirini alarak 

iktibas yapmıştır: 
 

“Başında ak tülbenti, yüzünde nur, 

Gözyaşı yanaklarında yağmur.. 

Nerden bilir, nerden okur, 

Ninemin dili kuş olmuş şakır: 
 

<<Taştın yine deli gönül 

Sular gibi çağlar mısın>>5 

… 

Ninem döner baştan alır: 

Özüm benim, gözüm benim, 

Körpecikten kuzum benim, 

Söylenirim Derviş’imce 

<<Ben Yunus-ı biçareyim 

Baştan ayağa yâreyim>>6 

…” (Ertepınar, 1990: 18). 

Şairin “Soylu Güzellikler Üstüne” adlı şiirinin 

“<<Uzun kavak ne uzarsın?>> anla artık, 

Boyum kadar, yerin kadar sözün geçer bahçede 

Bundan böyle, 

O eski masallar geçmez insanların başlarından…”(Ertepınar, 1978:189) 

 
2 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, 525. 
3 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, 735-737. 
4 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, 451, 452. 
5 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, 437, 438. 
6 Bu şiir için bk. Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, 534, 535. 
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mısraları ise TRT repertuarında yöresi Ordu/Giresun dolayları olarak verilen, kaynak kişisi Sarı 

Recep ve derleyeni ise Muzaffer Sarısözen olarak gösterilen “Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna” 

(TRT, 2000b: 758) adlı türküden iktibastır. Türkünün ilgili kısmı şu şekildedir: 
 

“Uzun kavak (nebilem nebilem) ne uzarsın boyuna  

Kurban olayım o boyuna bosuna 

(ah) ben ölürsem (nebilem nebilem) kim girecek koluna”  

(TRT,2000b: 758) 

Ertepınar’ın “Önce Sevgi Vardı” adlı şiirinde ise iktibas, Kur’ân-ı Kerîm kaynak 

alınarak yapılmıştır. 

“<<Ol!>> dememişti daha, 

Olmamıştı varlık, 

Yokluktaydı zaman! 

Ne ayaltı dünyası, 

Ne sonsuz yıldızlar ovası.. 

Bir o vardı, 

Sevgi vardı önce.” (Ertepınar, 1986: 9). 

Bu mısralar “Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen 

oluverir.” (Karaman vd., 2015: 435) şeklinde buyurulan Yâsin Sûresi’nin 82. âyet-i kerîmesini 

vermektedir.  

 

1.7. Eleştiri 

 

Şiir, çeşitli konularda şairin eleştirilerini yaptığı bir vasıta olabilmektedir. Bu eleştiri bazen politik 

bazen içtimaî bazen de ferdi bir hususta işlenebilmektedir. Coşkun Ertepınar da çeşitli konularda 

eleştirel şiirler yazmıştır. Şair, “Büyük Şehirde” şiirinde sosyal bir eleştiri yapmaktadır. Küçük 

şehirdeki dostlarını övgüyle yâd eden Ertepınar’ın eleştirisinin muhatabı büyük şehirlerdeki 

insanlar, onların birbirinden bihaber oluşlarıdır: 

“Büyük şehirdeyim,  

Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi 

Sonbaharın ilk rüzgârı estiği şu anda. 

Kimse bilmez nasıl özlediğimi 

Küçük şehirdeki dostlarımı.. 

Açıkça anlardım ne düşündüklerini onların,  

Gözbebeklerinden okurdum şikâyetlerini, 

Üzüntüleri üzüntüm, sevinçleri sevincimdi. 

Kimsenin haberi yok büyük şehirde kimseden, 

Kalın bir duvarla kapalı herkesin içi herkese. 

Bir gidiş geliştir hayat akıyor caddelerden, 

Sıcaklardan bunalmışlardı yaz boyunca 

Sonbaharın ilk rüzgârı esti artık 

Bir zaman sonra da üşüyecekler soğuklardan 

Büyük şehirde..” (Ertepınar, 1956: 37). 
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“Köprüler Yıkılmadan” şiirinde ise Ertepınar, yeni neslin özünü unutmasından şikâyetçidir: 
 

“Çocuklarımız, bu toprağın çocukları 

El ele vermez olmuş, 

Unutmuş, Yunus’ları, Taptuk’ları 

Başka dünyaların çarkında.” (Ertepınar, 1973: 83). 

Şair, “Köprüler Yıkılmadan” şiirinin şu dizelerinde ise bu vatanın evlatlarına uyarı da 

bulunmaktadır: 

“Bu toprağın çocukları, 

Ele ele verin, köprüler yıkılmadan, 

Ayrılığı bırakın da…” (Ertepınar, 1973: 83). 

 

1.8. Sevgi ve Övgü 

 

Coşkun Ertepınar’ın şiirlerinin toplu incelenmesi şairin “sevgi” kavramını çeşitli vasıtalarla 

işlediğini göstermektedir. Bu kavramın işlenilmesi en fazla Mustafa Kemal Atatürk’ün şiire tema 

yapılmasıyla olmaktadır. Bu sevgi, şairin Mustafa Kemal’i “Destan Atatürk” adlı kitabı ve diğer 

kitaplarında çeşitli şiirlerde ele almasıyla gösterilmektedir. “Kahramanın Doğumu” adlı şiir 

bunlardan bir tanesidir: 

“Paşaymış paşa olmaya, 

Soyunup atmış fakat elbiselerini. 

Sormağa lüzum yokmuş yerini, 

Bir sır gibi. 

Bir güneş gibi yayılmış Anadolu’ya.. 

Ve en güzeli, 

O’nu görmek için göğe bakmak yetermiş, 

Tanrı, kendi mavisiyle yıkamış gözlerini..” (Ertepınar, 1981:32). 

Yukarıdaki ele alınan şiirin “Tanrı, kendi mavisiyle yıkamış gözlerini..” mısraı tasavvufî bir ıstılah 

olan tecelli terimini akla getirmektedir. Ancak şairin bu mısraı tecelli hâlini göstermek için değil, 

Mustafa Kemal Atatürk’ü övmek maksadıyla yazdığı şiirlerinin toplu incelenmesi sonucu genel 

anlamda tasavvufun işlenilmemesinden dolayı söylenebilir. Şairin “Ata’ya 100. Yıl Seslenişi” adlı 

şiiri de Mustafa Kemal için sevginin işlendiği şiirlerdendir: 

“Kemal’imiz, Atamız, canımızsın Atatürk, 

Düşümüz düşüncemiz, kanımızsın Atatürk.” (Ertepınar, 2005: 48).  

Şair, “Çocukları Düşüne Papatyalar” adlı şiirinde ise papatyaların dilinden çocuklara olan sevgiyi 

vermektedir: 

“Bir serçe kanat vursa 

Yaprağımıza, 

Uçsa üstümüzden bir güvecin, 

Önce çocukları düşünürüz 

Biz papatyalar. 

Çocuklar! Çocuklar! deriz, 

Bu güzelliklerin hepsi, 

Hepsi sizin için..” (Ertepınar, B.y.y. : 27). 
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“Selma Öğretmen Bir Bayraktı” adlı şiir ise Ertepınar’ın vatana faydalı olmuş bir öğretmenin 

ardından ona olan sevgisi ve Selma öğretmene yaptığı övgüsüdür: 

“Doğan güneş gibi açıktı yüreği 

Yurt sevgisine, millet ülküsüne. 

Görün işte çocuklar, 

Boşa gitmedi emekleri Selma Öğretmenin. 

İçten gelen saygı ile sardılar tabutunu 

Vatanın en güzel süsüne, 

Nasıl da yakıştı al bayrak imanlı göğsüne… 

… 

Ağlayın çocuklar, ağlayın, 

Hakkıdır gerçekten, hakkıdır onun, 

O bir bayraktı aranızda her an çırpınan. 

Ağlayın tertemiz, 

Gözyaşlarınız, üstüne rahmet olsun… “Ertepınar, 1973: 86, 87). 

 

1.9. Sevgili 

 

Birçok hikâyeye, romana, şiire, edebî eserlere konu olan sevgili, Ertepınar’ın şiirinde de çok fazla 

olmasa da ele alınmıştır. “Kara Gözlüm” şiiri bunlardan biridir: 

“Gel en yüce tuğ olsun gül varlığın gönlüme 

Göksünde her sevgiye kanarım kara gözlüm. 

Ayrılığın benziyor sonu yok bir ölüme 

Sensiz geçen çağıma yanarım kara gözlüm!.. 

 

Ateşledi kanımı bakışın bir içimde 

Sen gönlümde dururken arayım seni kimde?.. 

Duygular çiçeklendi sevgin ile içimde 

Kırılmış kanat gibi kanarım kara gözlüm!” (Ertepınar, 1935: 20, 21). 

“Göze” şiirinde ise şair, sevgiliye seslenmektedir: 

“Ey sevgili atarak kaygıları bir yana 

Doldurup boşaltalım sonsuzluk gözesinden.. 

Oğuldasın türkümüz yalçınlara ormana 

Biz aşınca çağların bilinmez ötesinden.. 

… 

İçelim ey sevgili! ey sevgili bu sudan 

İçelim de gözlerin dumanlardan süzülsün! 

Uyanmış gibi sanki bir büyülü uykudan 

Sarı saçlar omzuna darma dağın dökülsün…” (Ertepınar, 1935: 22, 23). 
 

1.10. Çocuk 
 

Coşkun Ertepınar şiirindeki izleklerden bir diğeri ise çocuktur. Çocuk teması şairin birçok şiirinde 

yer almaktadır. Şair, “Çocuk ve Gerçek” şiirinde şairin şiirlerinde işlediği bir başka belirgin öge 

olan hüzün ve huzursuz ruh hâli ile çocuğun çocukça neşelerinin bir gün hüzne dönüşeceğini 

vererek karamsar bir yapı oluşturmaktadır: 
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“Başına gelecekleri bilmeden büyüyor çocuk, 

Sanki dalda açılan çiçek.. 

Gülüşlerin en güzeliyle gülüyor çocuk, 

Nerden anlasın ki bir gün bu gülüşler 

Yaprak yaprak dökülecek.. “(Ertepınar, 1969: 77). 

“Çocukları Ağlatmayın” şiirinde de çocuk izleği hüzünle beraber verilmiştir. Bu hüzün aslında 

şairin kendi çocukluğu içindir: 

“Ne zaman bir çocuk ağlayışı duysam 

İçli içli, 

Çocukluğum gelir aklıma. 

Tarihe burç şehir Çanakkale, 

Bilmediğim Yemen gelir. 

Bir sonbahar telâşı içinde sessizce 

Doğuya, batıya, güneye, kuzeye 

Karıncalar gibi akışan askerler gelir, 

Ama, diyemem ki giden gelir. 

Hele annem hiç çıkmaz hayalimden 

Öfkeyle karışık hüzünlü bakışıyla, 

Örgülü gür saçları, erken göçen yaşıyla  

Annem, annem gelir..” (Ertepınar, 2005: 27). 
 

Çocuk Ertepınar’ın hüznünün sebebi şairin küçük yaşta yetim kalmasındandır. Çünkü Ertepınar’ın 

babası, şair daha bir iki aylıkken Yemen’e ve sonrasında da Çanakkale’ye gönderilir ve burada da 

baba şehit olur. (Serarslan, 2007: 15). “Çocuk ve Yaşama Gücü”nde ise çocuk, şair için yaşamın 

kaynağıdır: 
 

“Gel, çocuk, gel, 

Koklayayım seni taa içimden. 

Bana her nefesinde sen 

Dolu bir yaşama gücü verirsin…” (Ertepınar, 1986: 74).  

“Çocuk Gülüşlerine Şiir”de ise çocuk, mutluluğun kaynağıdır: 

“Gül, çocuk, gül, 

İçin sevgi dolu, dünyan aydınlık olsun, 

Hep böyle neşe, sevinç taşsın senden bize. 

Dudakların ki ışıltılı rengini 

Masal bahçelerinden almış konca…” (Ertepınar, 1986: 76). 

“Umut Yüklü Tablolarla” şiirinde ise çocuk, Ertepınar’ın torunudur. Dede ve torunu veren şu 

mısralarda dedenin ömrünün sonunda, torunun başlarında olduğu vurgusu yapılarak hüzün ve 

mutluluk bir arada verilmiştir: 

“Öykü’cük erişmede 

Üçüncü yaş sonuna,  

Bense seksenler eşiğinde, 

O, tatlı mı tatlı bir çocuk, 

Ben, diyelim ki başka bir çocuk! 
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Anlıyorsunuz, Anlıyorsunuz ya 

Dede, torun, 

O, başlangıçta, 

Ben sona doğru 

Uçta…” (Ertepınar, 1993: 24). 
 

1.11.Tarih 
 

Tarihî olaylar, toplumu derinden etkileyen yaşantılardır. Bu yaşantılar nesilden nesile sözlü 

aktarıldığı gibi yazılı metinlerle de sonraki yıllara ulaştırılmaktadır. Bu metinlerden biri ise 

şiirlerdir. Şairin amacı şiirini tarihî belge olarak aktarmak değildir ancak şiirin etkileyici özelliği, 

tarihî olayları nesillerin etkilenerek öğrenmesine vesile olmaktadır. Coşkun Ertepınar şiirinde de 

bazı tarihsel yaşantıların şiire yansıdığı görülmektedir. Şair, “Malazgirt’te Işıyan Gün” adlı şiirde 

Türkler için önemli bir tarihî zafer olan Malazgirt anlatılmaktadır: 

“Bir başka gün ışıyor doğuda, 

Duracak Malazgirt göklerinde güneş! 

Ovalar, vadiler kulak verin, 

Anadolu’da yanan bu en büyük ateş! 
… 

Alp Arslan artık bayrak, 

Alp Arslan artık destan! 

 

Şafak söktü, gün ışıdı işte, 

İşte dize geldi gurur.. 

Duyun çatırtısını uzak uzak, 

Bizans yıkıldı Malazgirt’te.” (Ertepınar, 1973: 68). 

“Şehit Babam Çanakkale Yolunda” şiirinde ise şair, babasının ağzından Çanakkale Harbi’ni 

işlemektedir: 

“Çanta sardım genç yaşımda, 

Cenk borusu ötüyordu! 

Sevgi bir duman başımda 

Burcu burcu tütüyordu.. 

… 

Uykusuz geçti gecemiz, 

Buyurmuş da en yücemiz, 

<<Allah! Allah!>> son hecemiz, 

Ah.. Alnıma bir şey vurdu!” (Ertepınar, 1978: 38). 

“Dövüşüyoruz Kore’de Devlerden Üstün” şiirinde Ertepınar, “hürriyet yolunda” savaşıldığını 

vurgulayarak Kore Harbi’ni şiirine yansıtmıştır: 

“Biz şehit oğlu şehit, 

Gaziler gazisi, 

Denmesin bu yazı alnımızın devre yazısı 

Bu yazıyı biz yazdık bahtımızın alnına, 

Ölünmez mi, ölünmez mi 

Sıra düşer de ölünmez mi 

Hürriyetin yoluna?..” (Ertepınar, 1956: 47). 
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Şair, “Kıbrıs Kurtuluş Marşı” adlı eserinde ise Türk tarihi için önemli olan bir diğer vakıa, Kıbrıs 

Savaşı ele alınmaktadır: 

“Bekledik sabırla, yüz yıl bekledik, 

Elbet bir gün güneş doğacak dedik. 

Kahraman Mücahit, şanlı Mehmetçik 

Zafer zafer açan gülümüz bizim. 

 

Koptu da rüzgâr Anavatan’dan, 

Mutlu bir şafaka doğdu bu vatan. 

 

Aşılmaz kıyımız, sular hırçındır, 

Göz dikenler bilsin, hedef yalçındır. 

Dâvamız hürriyet, barış içindir, 

Güneş gibi açık yolumuz bizim. 

 

Koptu da rüzgâr Anavatan’dan, 

Mutlu bir şafaka doğdu bu vatan.” (Ertepınar, 2005: 52). 

2. Sonuç 

Türk şiirinde ismi çok fazla duyulmayan şair Coşkun Ertepınar’ın “Deniz Üstü”, “Dönülmez Zaman 

İçin”, “Kaderden Yana”, “Mevsimlerin Ötesinden”, “Güzel Dünya”, “Şu Dağlar Bizim Dağlar”, 

“Zaman Bahçesinde”, “Destan Atatürk”, “Dorukta Rüzgâr Var”, “Küçük Dünyamın İçinden”, 

“Çocuklar ve Papatyalar”, “Sevginin Yedi Rengi” ve “Yunus Bahçesinde Açan Gül” adlı on üç adet 

şiir kitabında bazı unsurlar belirgin olarak görülmektedir. Bu unsurlardan “Hüzün ve Huzursuz Ruh 

Hâli” başlığında şairin psikolojik yapısını gösteren bazı örnekler ele alınmaktadır. Birçok şairde 

görülen, “Mevsimlerin Psikolojiye Etkisi” başlığında ise bu durumun Ertepınar’ın şiirinde de 

görülen örnekleri verilmektedir. Arif Nihat Asya gibi bazı şairlerde şehir unsuru bolca 

görülmektedir. Coşkun Ertepınar’ın bu şairlerden biri olduğu “Şehirler” başlığında verilmektedir. 

Şehirler gibi “Şahıslar” da şairin şiirinde belirgin olarak görülmektedir. Ertepınar’ın şiirinde çeşitli 

türküler de yer almaktadır. Bu türkülerin bazıları “Türküler” başlığında örneklerle verilmektedir. 

İlmî ve edebî eserlerde iktibas kullanımı sıkça rastlanmaktadır. Coşkun Ertepınar şiirinde 

“İktibaslar” başlığında özellikle Yunus Emre’den şiir iktibasları yapıldığı görülmektedir. Şairin 

incelenen şiir kitaplarında dikkati çeken bir diğer husus ise “Eleştiri” başlığında ele alınmaktadır. 

Bu eleştirilere içtimai bağlamda bakmak gerekir. “Sevgi ve Övgü” ise bir başka dikkat çeken 

husustur. Şairlerin şiirlerinde ilk sırada olduğunu söylemenin yanlış olmayacağı bir unsur vardır ki 

bu sevgili temasıdır. Ertepınar şiirinde yer alan bu kavram “Sevgili” başlığında 

örneklendirilmektedir. Şairin şiirinde belirgin olan bir diğer husus “Çocuk” başlığında ele 

alınmaktadır. Türk milleti için çok önemli olan Malazgirt, Çanakkale, Kore ve Kıbrıs Savaşları’nın 

ele alındığı şiirler ise “Tarih” başlığında verilmektedir. 
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BEŞİR FUAD’IN HUSUSİ MEKTUPLARINDA “SANAT, EDEBİYAT VE BİLİM” ÜZERİNE 

DÜŞÜNCELERİ 

“Yaşamak için ölmeli imiş!” 

Beşir Fuad 

 

Ahmet Metehan ŞAHİN* 

Özet 

 

Beşir Fuad (1852-1887), Türk Edebiyatı’nın ilk materyalisti, biyograficisi, eleştirmeni ve denemecisi 

olmasının yanında dinî ve felsefi fikirlerinden dolayı devir içerisindeki dikkate değer aydınlardan biridir. 

Fuad, Batı kültürü ile yetişmiş; İngilizce, Fransızca ve Almancayı iyi derecede konuşabilen, Batı’nın 

edebiyatını, felsefesini, bilimini günü gününe takip eden, öğrendiklerini ve bildiklerini çevresindekilere 

aktarmaya ve onları aydınlatmaya gayret eden tam bir Osmanlı aydınıdır. Döneminde popüler olan “Tanzimat 

aydını” kavramına aykırı bir ideolojiyi benimsemiş, alışılmışın dışındaki fikirlerinden dolayı hayatı boyunca 

tek başına mücadele vermek zorunda kalmıştır. 6 Şubat 1887’de kendi evinde bileklerini kesmiş ve ölürken 

izlenimlerini kanıyla bir kâğıda not etmiştir. İntiharına iki yıl öncesinden karar veren Fuad, cesedini ise 

Mekteb-i Tıbbiye öğrencilerine fayda sağlaması için bağışlamıştır. Dolayısıyla kendi hür iradesi ve aklıyla, 

bilinçli bir şekilde ölmeye karar vermiş, büyük bir soğukkanlılıkla ölüm anında ve sonrasında bile bilime 

hizmet etmeyi kendisine görev edinmiştir. Fuad, kısa denebilecek hayatına birçok telif/tercüme kitap ve 

makale sığdırmış, yaşamı boyunca gerçekçi olmayan, bilimsiz ve felsefesiz edebiyatın çağdaşlıktan uzak 

olduğunu savunmuştur. Mektuplarında dilin sadeleşmesi hakkındaki fikirlerinden bahsetmiş, Türk dilinin 

diğer dillerin (Arapça/Farsça) boyunduruğundan kurtarılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca bilime ve 

realiteye son derece önem veren yazar, edebiyat ile uğraşanların bilimden ve teknolojiden faydalanması 

gerektiğinin de üzerinde durmuştur. Çalışmada Beşir Fuad’ın, Muallim Nâci ve Fazlı Necip’e göndermiş 

olduğu hususi mektupları incelenecek, Fuad’ın “sanat, edebiyat ve bilim” hakkındaki görüş ve düşünceleri 

bu doğrultuda saptanmaya çalışılacaktır.                              

 

Anahtar Kelimeler: Beşir Fuad, Mektup, Sanat, Edebiyat, Bilim. 

 

BEŞİR FUAD’S THOUGHT ON ART, LITERATURE AND SCIENCE IN SPECIAL LETTERS 

 

Abstract 

 

Beşir Fuad (1852-1887), In addition to being the first materialist, biographer, critic and essayist of Turkish 

literature, he is one of the remarkable intellectuals in the era due to his religious and philosophical ideas. Fuad 

is a full-fledged Ottoman intellectual who grew up with Western culture, who can speak English, French and 

German well, who follows the literature, philosophy and science of the West day by day and tries to pass on 

his knowledge and knowledge to those around him. He adopted an ideology that was contrary to the concept 

of the Tanzimat Intellectual, which was popular during his time, and had to struggle by himself for his 

unorthodox ideas. He cut his wrists in his own house on 6 February 1887 and noted his impressions on a piece 

of paper with his blood as he died. He decided to commit suicide two years ago and donated his body to the 

students of the School of Medicine. Therefore, he decided to die consciously with his own free will and 

wisdom, and with great calmness, it was his duty to serve science even after and even after death. Fuad has 

put many copyright / translated books and articles into his short life and argued that unrealistic, unscientific 

and philosophical literature is far from contemporary. In his letters, he mentioned his ideas about the 

simplification of the language and emphasized that the Turkish language should be saved from the yoke of 

other languages (Arabic / Persian). In addition, the author attaches great importance to science and reality 

and emphasizes that those who deal with literature should benefit from science and technology. In this study, 

private letters of Bashir Fuad sent to Muallim Nâci and Fazlı Necip will be examined and Fuad's views and 

thoughts about art, literature and science will be tried to be determined in this direction.  

 

Keywords: Beşir Fuad, Letter, Art, Literature, Science. 
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Giriş 

Tarihin en eski zamanlarından orta çağa gelinceye kadar mektupların toplum yaşantısında önemli 

bir yeri olmuştur. Hatta Bedrettin Tuncel’e göre mektubun ortaya çıkışı yazının başlangıcına kadar 

dayanmaktadır (Tuncel, 1964: 1). Orhan Okay ise insanlık tarihinde mektuplaşmanın tablet üzerine 

yazılanlarından itibaren çok eski bir tarihi olduğunu vurgulamaktadır (Okay, 2006: 31). Mektup, 

ilk zamanlarda haberleşme amacıyla kullanılırken daha sonraki dönemlerde insanların birbirleriyle 

iletişim kurmalarını sağlayan, duygu ve düşüncelerin muhataba ulaştırılması için kullanılan bir araç 

hüviyetini kazanmış, kâğıdın icat edilmesi ile birlikte mektup yazımı yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır:  

“Mektup, insanların birbirleriyle haberleşmelerini, düşünce alışverişinde 

bulunmalarını sağlayan bir anlatım şeklidir. (…) Kişinin duygu ve düşüncelerini 

rahatça ortaya koyduğu, adeta kendi kendisiyle baş başa kaldığı bir tür olarak 

mektubun insanlık tarihinde de uzun bir geçmişi vardır.” (Kefeli, 2002: 9)  

Temelde haberleşme aracı olarak ortaya çıkan mektup, zamanla edebî bir tür mahiyeti kazanmıştır. 

Mektup 15. yüzyıldan sonra haberleşmeye ek olarak hususi duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine 

de aracılık etmiş böylece belirli bir konuda (edebiyat, tarih, felsefe, bilim, sanat) görüş ve fikirlerin 

beyan edildiği mektuplar edebiyat sahasında yerini almıştır:  

“Önceleri sadece bir haberleşme aracı olarak kullanılan ve ‘özel’ sıfatı ile 

tanımlayabileceğimiz mektubun daha sonraki yıllarda politik, edebî mektuplar adları 

altında değişik örnekleri görülür. Bunlar arasında firavunların diplomatik içerikli 

mektupları, Eflâtun ve Demosthenes’in ve Cicero’nun mektupları sayılabilir. Özellikle 

Latinlerde önemli bir tür olarak görülen mektup, toplum yaşamını aksettirme açısından 

da önem taşır. Yazarın iç dünyası, duyguları, hatta belki de kendi kendisine dahi itiraf 

edemediği bazı duygu ve düşüncelerini ortaya koyduğu mektup türü, zaman zaman da 

diplomatik meselelerin, edebî konuların, tenkitlerin ya da seyahat izlenimlerinin 

aktarıldığı bir tür olarak karşımıza çıkar.” (Kefeli, 2002: 9) 

Mektup türünün Türk dünyasındaki yeri hâlâ tam olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Milattan sonra 

580 yılında İstanbul’a diplomatik bir mektubun gönderildiği ve daha sonraki dönemlerde Uygur 

prenslerinin yazdıkları mektupların ele geçirildiği bilinmektedir (Türk Dili ve Edebiyatı 

Ansiklopedisi, 1998: 232). İlk zamanlar Türk Edebiyatında mektup türü “inşa” olarak isimlendirilen 

düz yazının bir parçasını oluşturmaktadır. Divan edebiyatında düz yazı yazanlara “münşi”, bu 

kişilerin kaleme aldığı özel veya resmî mektuplardan oluşan kitaplara da “münşeat” denilirdi (Türk 

Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, 2005: 329). 17 ve 18. yüzyıllarda 

mektup türünün batıda hızlı bir şekilde gelişme göstermesi neticesinde Türk Edebiyatı’nda 

Tanzimat’tan sonra Fransız Edebiyatı tanınmaya başlar, böylelikle de yeni kavram ve türler 

edebiyatımıza girer. Dönemin önemli isimlerinin İstanbul’dan uzaklaştırılması, bunun sonucu 

olarak bir takım tartışma ve tenkitlerin mektuplar vasıtasıyla sürdürülmesi ise türün hızlı bir şekilde 

gelişmesine sebep olur (Kefeli, 2002: 22).  

Tanzimat Dönemi içerisinde mektup yazan ve Türk Edebiyatında türün gelişmesine katkıda 

bulunan önemli simalardan birisi ise Beşir Fuad’dır. Türk Edebiyatı’nın, ilk biyograficisi, 

eleştirmeni, materyalisti ve denemecisi olarak görülen Fuad, İstanbul’da doğmuştur. Fatih 

Rüştiyesi’ni bitiren Fuad, daha sonra babasının görevi sebebiyle gittiği Suriye’de Cizvit Mektebi’ne 

devam eder ve 1873’te Mekteb-i Harbiye’den mezun olur. 1876 yılında Osmanlı-Sırp savaşına, 
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1877 yılında Osmanlı-Rus savaşına katılır. 1884 yılında Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) iken 

askerlikten istifa eder ve istifasından yaklaşık üç yıl sonra 5 Şubat 1887’de bilek damarlarını 

keserek hayatına son verir (Özturan, ?: 17).  

Beşir Fuad, fiziki yapı olarak sağlam bir vücudun yanında hayat dolu bir mizaca sahiptir. Yukarıda 

da bahsedildiği gibi önemli savaşlara katılan Fuad, böylelikle henüz genç yaşta büyük deneyimler 

edinmiş ve Batı kültürü içerisinde yetişmiş bir insandır. Fransızca, Almanca, İngilizce’yi iyi 

derecede bilen Fuad, Batı’nın bilimini, edebiyatını ve felsefesini gün gün takip ederek 

öğrendiklerini çevresinde bulunanlara aktarmaya çalışmış, böylelikle onlara faydalı olmayı 

kendisine görev edinmiştir (İnci, 1999: 9).  

Orhan Okay’a göre Fuad’ın tespit edilen ilk yazısı 1883 yılında çıkan Enver-ı Zekâ’nın 14. 

sayısında yer almaktadır: “Lewes’den tercüme edilmiş olan bu yazı Filozof, Heraklitos, Sokrates’in 

nutku, Anaksagoras adlarını taşıyan dört küçük parçadan ibarettir.” (Okay, 1969: 46) Ayrıca felsefe 

ve fizyoloji ile alakalı makaleler de yazan Fuad, kısa süren yaşantısında “Haver” ve “Güneş” isimli 

iki dergi çıkarmış, Ceride-i Havadis gazetesinin başyazarlığını yapmış ve Tercüman-ı Hakikat ile 

Saadet gibi dönemin önemli gazetelerinde yazılar yayınlamıştır (Özturan, ?: 17-18).  

Dolayısıyla Beşir Fuad, hem disiplinler arası çalışmalarıyla hem de çeşitli alanlardaki merak ve 

bilgisiyle 19. yüzyılda Osmanlı toplumunun fikri yapısını olumlu derecede etkileyen bir Türk 

aydınıdır. Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmesi ve bu sebeple Batıyı takip ederek kendine 

örnek alması Beşir Fuad’ı, dönemi içerisindeki aydınlardan farklı bir çizgiye getirmiştir.  

1.Beşir Fuad’ın Hususi Mektupları 

Mehmet Kaplan’a göre Türk Edebiyatı’nda “edebiyat” denildiği vakit; şiir, tiyatro, roman ve hikâye 

gibi türler anlaşılmakta, bu sayılanların dışında kalan deneme, tenkit ve fikir yazıları edebiyat 

dışında bırakılmaktadır. Hâlbuki onlar tek başlarına bir değer taşıyabilecekleri gibi edebî türlerin 

değişerek gelişmesinde de önemli bir rol oynamışlardır. Ancak Beşir Fuad, kısa süren yaşantısında 

şiir, tiyatro, roman veya hikâye kaleme almadığı için maalesef edebiyat çevrelerince fazla tanınmış 

bir isim olamamıştır. Fakat Fuad, fikirleriyle Türk Edebiyatı’nda bir devri kapatarak yeni bir devir 

açan Tanzimat Dönemi’nin en önemli simalarından biridir (Okay, 1969: 7-8).  

İlk olarak Beşir Fuad’ın Muallim Nâci ile olan mektuplarından bir araya getirilen İntikâd1  (1887), 

Kitapçı Arakel tarafından basılmış ve daha sonra Ahmet Ağır tarafından yayına hazırlanmıştır. 

Eserde toplan 7 tane mektup vardır. Mektuplardan dördü Muallim Nâci’ye, üç’ü ise Beşir Fuad’a 

aittir. İki önemli isim bu mektuplaşmalarda, “Victor Hugo” ve “Osmanlı Edebiyatı” hakkında 

fikirlerini beyan ederler. İkinci olarak Beşir Fuad’ın intiharından hemen önce Fazlı Necip ile olan 

mektuplaşmalar yer almaktadır. Beşir Fuad’ın intiharından sonra  (1890), dostu Fazlı Necip 

tarafından kitaplaştırılan mektuplar, Parkan Özturan tarafından çevrilerek yayına hazırlanmış, 

Mektuplar2 ismiyle yayınlanmıştır. Kitapta on bir’i Beşir Fuad’a, dokuz’u Fazlı Necip’e ait olmak 

üzere toplam 20 adet mektup bulunmaktadır. Daha çok soru/cevap şeklinde ilerleyen mektuplarda 

Fuad ve Necip, “sanat, edebiyat ve bilim” üzerine sohbet ederek bu konulardaki düşüncelerini 

beyan etmişlerdir. 

 

 
1 Muallim Nâci-Beşir Fuad, İntikâd, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. 
2 Beşir Fuad-Fazlı Necip, Mektuplar, Artes Yayınları, İstanbul 2009. 
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1.1.Sanat Üzerine Düşünceler 

Beşir Fuad, bir bilim adamı olmasının yanında aynı zamanda sanata ve sanatçıya ehemmiyet veren 

bir Türk/Osmanlı aydınıdır. Batı kültürü içerisinde yetişen Fuad; İngilizce, Almanca ve 

Fransızca’yı iyi derecede bilmekte böylelikle Batı’nın sadece bilim ve edebiyatını değil sanatını da 

düzenli aralıklarla takip etme imkânı bulmaktadır. Fazlı Necip’e yazmış olduğu bir mektupta 

tiyatroya gittiğinden bahsetmektedir:  

“Gecikmeye neden olan şeylerden biri de şimdi tiyatro sezonu olmasıdır. Ben 

genellikle gece yazmayı adet edindim. Gündüzleri elime kalem almaktan çok 

hoşlanmıyorum. Hâlbuki tiyatroya gidildiği akşam, gece yarısından sonra dönüldüğü 

için, yazı da yazamıyorum.” (Fuad-Necip, 2009: 82) 

Fuad ayrıca Muallim Nâci’ye yazmış olduğu mektubunda sanılanın aksine şiire karşı olmadığını 

belirtmekte abartı ve hayallerle dolu şiirin aleyhinde olduğunu söylemektedir. Kendisine göre şiiri 

ise şu şekilde tanımlar: “Bendenizce asıl şiir cemiyet-i beşeriyenin [insan topluluğu] tehzib-i 

ahlakına [ahlakı güzelleştirme], tenvir-i efkârına [düşünceyi aydınlatma] hizmet eden 

manzumelerdir.” (Nâci-Fuad, 2012: 61-62) Anlaşılacağı üzere Fuad sanata, insanların ahlaki 

yapısını güzelleştiren ve onlara hakikati aşılamak için kullanılan bir araç nazarıyla bakmaktadır. 

Fuad, şairlerin bilime önem vermeleri gerektiğini ve kendisine şair diyen herkesin ilim ile fenni 

anlayan/bilen kişiler olması lazım geldiğini belirtmektedir. Ayrıca Fuad, sadece bilime vâkıf 

olmakla bir adamın şair olamayacağını da söyler ve ekler:  

“Yalnız şiirde değil her şeyde istidat [kabiliyet] şarttır; bendeniz âlim ve mütefennin 

[fen adamı] olanların şair olabileceklerini iddia etmedim; şiirin tenvir-i efkâr [fikirleri 

aydınlatma], neşr-i hakikat [hakikatin yayma] yolunda istimal [kullanma] lüzumunu 

dermeyan ettim [ortaya koyma, söyleme].” (Nâci-Fuad, 2012: 84)  

Görüleceği üzere şair/sanatçı olmak için yeteneğin şart olduğunu söyleyen Fuad, bir kez daha 

şiirin/sanatın “fikirleri aydınlatma” ve “hakikati yayma” konusunda lüzumunu ortaya koymuştur.  

1.2.Edebiyat Üzerine Düşünceler 

Sanata ve sanatçıya gösterdiği değeri edebiyata ve edebiyatçıya da gösteren Beşir Fuad, Fazlı 

Necip’e yazmış olduğu mektubunda her yazı yazan ve derdini anlatan kişiye edip unvanı 

verilemeyeceğini belirterek kendisinin bilim üzerine araştırma ve çalışmalarının çok olduğunu 

ancak bilimle uğraşmanın başka, edebî güce sahip olmanın başka bir şey olduğunu söyler. Ona göre 

bu unvana değer olan kişiler ise: “Kemal beyefendi, Ahmet Mithat Efendi, Ekrem Beyefendi, 

Abdülhak Hamit beyefendi, Cevdet Paşa hazretleri, Muallim Nâci efendi, Tarik gazetesi başyazarı 

Said beyefendi gibi edebi güce sahip olanlardır.” (Fuad-Necip, 2009: 82) 

Recâizâde Mahmut Ekrem’in Takdir-i Elhan isimli eserinde Muallim Nâci’nin aleyhinde 

konuştuğunu, Nâci’nin ise karşılık vererek bir edebî tartışma başlattıklarından bahseden Fuad, 

tartışma sırasında söylenen sözlerin yüzde ikisini dikkate değer bulmakta geriye kalan yüzde 

doksan sekizini ise eleştiri ve hakaret olduğu için dikkate değer bulmamaktadır. Hem Ekrem’i hem 

de Nâci’yi iyi birer edip olarak gören Fuad, aralarındaki farkı ise şu şekilde açıklar:   
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“Ekrem Beyefendi’nin Doğu edebiyatından çok, batı edebiyatı hakkındaki bilgisi 

fazladır. Nâci’de bunun tam tersidir. Fakat her biri başka bir yol tuttuğu için, günden 

güne birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Aralarının bulunması mümkün olmuyor” (Fuad-

Necip, 2009: 44). 

Muallim Nâci’ye, Namık Kemal’e ve Recâizâde Mahmut Ekrem’e çok büyük saygı duyan Fuad, 

Avrupa Edebiyatı içerisinde düşündüğünde Nâci’yi klasiklerin reisi, Kemal Bey’i Hugo son olarak 

da Ekrem Bey’i Lamartin olarak gördüğünü söylemektedir. Ayrıca bir eserde açıklık, akıcılık ve 

sadelik aradığını belirten Fuad, Abdülhak Hamit Tarhan’ı, eserlerinde kapalı ifadeler 

kullanmasından dolayı yadırgamakta, akıcılık dururken bu tarzı neden seçtiğine anlam 

veremediğine değinmektedir:  

“Hamit Beyefendi’nin öğüt gibi akıcı düşüncelerini içinde toplayan eserleriyle, yazım 

gücü ve edebi becerisi asla yok sayılamaz. Abdülhak Hamit Beyefendi, büyük bir 

şairdir, ediptir diyerekte, hatalarını görmezden gelemeyiz ve eleştirmenin ağzını 

kapatamayız, düşüncesindeyim.” (Fuad-Necip, 2009: 44-45) 

Fuad, 18 Mayıs 1886 tarihli Fazlı Necip’e yazdığı mektubunda Victor Hugo hakkındaki 

düşüncelerine yer verir. Fuad’a göre çağdaşları arasında Hugo’yu geçebilecek (Johann Wolfgang 

von Goethe hariç) bir edebiyatçı olmamakla birlikte, Chateubriand ve Lamartin gibi dönemin 

önemli isimleri Hugo karşısında pek gülünç ve küçük kalırlar. Daha sonra Emile Zola’nın bir 

hikâyeci olarak son derece başarılı bir yazar olduğundan bahseden Fuad, Zola’ya edebiyatı bir bilim 

gibi ele alarak boş ve gerçek dışı düşüncelerden kurtardığı için saygı duyduğunu belirtir. Zola’nın 

bilgeliğini Hugo’dan üstün gören Fuad, bunun sebebini ise Hugo’nun akıl hocasının Victor Cosone, 

Zola’nın ise Littre olmasına bağlar (Fuad-Necip, 2009: 48-49). 

Fuad, İntikad isimli eserinde yer alan Muallim Nâci’ye yazmış olduğu mektubunda her şeyin teşvik 

sayesinde ilerleme kaydedeceğini söyler ve insanları teşvik eden şeylerden birisi olarak da “tenkit”i 

işaret eder:  

“İnsanların hatasını tenkit meydana kor, fikirlerindeki sakameti [eksiklik] tenkit tashih 

eder [düzeltme], evham [kuruntular] üzerine müesses olan [kurulan] hurafâtı 

[hurafeler] tenkit tahrip eder; dermeyan olunan [ortaya koyma, söyleme] fikirleri 

hadde-i tetkikten [araştırma süzgeci] geçirerek sevabını kabul ve aksini reddeden 

tenkittir.” (Nâci-Fuad, 2012: 59)  

Fuad, Nâci’ye yazdığı diğer bir mektubunda ise Türk Edebiyatı’nda edebî eser tercümelerinin 

hakkıyla yapılmadığını dile getirmekte, bahsi geçen durumu kabul etmeyenlerin içerisinde eğer 

kendine güvenenler var ise Emila Zola’nın Au Bonheur des Dames isimli eserine hakkıyla tercüme 

ettiklerinde bu konuda haksız olduğunu itiraf edeceğini belirtmektedir (Nâci-Fuad, 2012: 108). 

Ayrıca Fuad, Osmanlı toplumunda okur-yazar oranının yüzde bir bile olmadığını söylemekte, 

bunun sebebini ise dil öğretimindeki zorluklar olarak görmektedir. Ona göre Osmanlı lisanının 

sadeleşmesine ne kadar çalışılır, tahsili de o derece kolaylaştırılırsa Osmanlılara büyük bir hizmet 

edilmiş olur. Fuad, Osmanlı lisanının başka hiçbir lisanın kural ve şivesine uymak zorunda 

olmadığının ve Osmanlı lisanının başlı başına bir lisan olduğunun altını çizmektedir. Ancak 

tasfiyeden yana olmadığını, başka dillerden alınan kelimelerin zevkimize uygun olarak 

kullanılabileceğini belirtmektedir:  
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“Avrupa lisanları nasıl Latin ve Yunan lisanlarından istiane [yardım alma] etmişler ise 

biz de öylece lisan-ı Arabi ve Farisiden istimdat [yardım alma] etmişiz; bu lisanları 

doğru yazıp söyleyebilmek için Latin ve Atîk Yunan lisanlarının kavaidini [kurallar] 

ayrıca tahsile lüzum yoksa Türkçe için dahi bilhassa Arapça ve Farisicenin kaidelerini 

öğrenmeye ihtiyaç messetmemelidir [ihtiyaç duymama].” (Nâci-Fuad, 2012: 108-109) 

Fuad, “Arabi, Farisi tahsilini terk edelim mi?” sorusunu ortaya atar ve cevabını da yine kendisi 

verir. Ona göre madem İngilizler, Almanlar ve Fransızlar Arapçanın tahsilini gerekli görüyorlar, 

Osmanlılar içinde bu bir görev ehemmiyetindedir:  

“Arabi ve Farisiyi tahsil etmeliyiz: Lakin şimdiki olduğu gibi harf-i cerrlerin 

teşrifatını yani “bâ”nın “min”e vech-i takaddümünü [önce gelme sebebi] öğrenmek, 

papağan gibi i’lâl yapmak için yarım yamalak değil; bu lisanlarda mevcut olan asar-

ı ilmiye [ilmi eserler], hikemiye [felsefi eserler] ve edebiyeden [edebî eserler] istifade 

edebilmek ve bu lisanlarda tefhim-i merama [meramını anlatma] muktedir olmak 

için!” (Nâci-Fuad, 2012: 109-110) 

Fuad, Fazlı Necip’e yazdığı 19 Aralık 1886 tarihli mektubunda Necip’in Yeni Usul Osmanlı 

Grameri adlı eserini temin ederek okuduğunu, yaptığı işin son derece yararlı olduğunu belirtmiştir. 

Kendisinin de bir gramer kitabı yazmak istediğini ancak artık gerek kalmadığını söyleyerek 

yazmayı düşündüğü kitap ile Fazlı Necip’in yazdığı gramer kitabı arasındaki farklılıkları izah 

etmiştir:  

“Cümlelerin bölümleri konusunda, ben Fransızca gramerin esas alınmasından 

yanayım. Çünkü talebeler için en kolay yöntem budur. Dilimizde harf-i tarif olmadığı 

ve particible için ayrı bir konu açmaya gerek olmadığı için, cümlelerin bölümleri 

sekizden ibaret olacaktır ki, onlar da şunlardır: İsim, sıfat, zamir, fiil, edat, zarf, hal, 

bağlaç, ünlem. Bu düzenleme gereğince işaretlerin ismi ile zamir-i izafiler sıfatında, 

belgisiz zamirler, masdarlar ve edatlar ise ilişkilerine göre diğer kelime biçimlerine 

dâhil olacaklar. Ortacın ayrı bir konu oluşturması mümkün olduğu gibi, bunlar 

durumlarına göre sıfat ve fiile de dâhil olmaları mümkündür. Özetle Fransızca 

grameri esas kabul ederek, kılavuzdaki bölümlere uyarak, bir gramer yazmak 

amacındaydım. Gerçi böyle bir gramer Araplaşma yanlılarını üzüp, telaşlandıracaksa 

da, dilimizin kolaylaştırılması konusuna hizmet ederek, bu gürültülere kulak 

asılmayabilinir.” (Fuad-Necip, 2009: 85) 

Fuad, sadece her iki kitap arasındaki farklılıkları ortaya koymadığı gibi gramer ve dil öğretimi 

üzerine düşüncelerine de mektubunda yer vermiştir. Ayrıca böyle bir gramer kitabının belli bir 

güruhu rahatsız edeceğini de belirtmiş ancak gramer kitabının dilimizin kolaylaştırılmasına hizmet 

edeceğinden söylenenlerin duymazlıktan gelinmesi gerektiğinin de altını çizmiştir.  

Fuad, İntikad’da yer alan Nâci’ye yazdığı mektubunda “hayal” üzerine düşüncelerinden de 

bahsetmiş hayalin aleyhinde olmadığını bir kez daha dile getirmiştir. Fuad asıl maksadının bir 

roman yazıldığı, bir âlem tasvir edildiği zaman, romanı okuyan kişiler bahsi geçen âlemde yaşamış 

gibi olmalı, dolayısıyla tasvir olunan kişilerin örnekleri gerçek hayatta görülebilmeli, kısaca bunlar 

bir takım tuhaflıklar içermemeli aksine doğal olmalıdır düşüncesindedir (Nâci-Fuad, 2012: 119-

120). 
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“Hülasa şurasını ilave edeyim ki kâinatta zerrâttan [zerreler] şümûsa [güneşler] kadar 

herhangi bir şeyin tasviri murat olunur ise o şeyde calib-i hayret [hayretleri çeken], 

mucib-i istifade [istifade vesilesi] bir veya birkaç cihet [yön] bulunabilir: Küttâb-ı 

kâinatın [kâinat katipleri] her bir harfi bir mucizeye işarettir; hüner bunları heceleyip 

çıkarabilmektir.” (Nâci-Fuad, 2012: 122) 

Sonuç olarak Fuad, Türk Edebiyatı ve edebiyatçıları üzerine düşüncelerinin yanında Batı Edebiyatı 

ve edebiyatçıları ile alakalı fikirlerini de beyân etmiş, Osmanlı lisanının sade olması gerektiğinin 

altını çizerek edebiyatın hakikate hizmet etmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur.  

1.3.Bilim Üzerine Düşünceler 

Bilimle uğraşmanın ve bilgili olmanın başka edebî güce sahip olmanın başka bir şey olduğunu 

belirten Fuad (Fuad-Necip, 2009: 12), şiir ve edebiyattan üstün gördüğü fenne, eğiliminin ve 

sevgisinin olduğunu belirterek (Nâci-Fuad, 2012: 61) kendisine unvan verilmek istenirse “bilim 

dostu” denilmesinin uygun olacağını, bu unvanın her türlü övünmeye değer olduğunu söylemiştir 

(Fuad-Necip, 2009: 21).  

“Çeşitli milletlerin durumu eleştirel bir bakışla gözden geçirildiğinde, bu milletlerin 

servetleri, refah düzeyleri, büyüklükleri, bilimsel gelişimleriyle orantılı olduğu 

anlaşılacaktır. Bu nedenle her milletini seven, devletinin geleceğini düşünen Osmanlı, 

ciddi olarak bilme hizmet etmelidir düşüncesindeyim.” (Fuad-Necip, 2009: 22) 

Doğuda uzun zamandır lüzumundan fazla şair yetiştiğini, bunların içerisinde şiir ve belagat 

konusunda oldukça başarılı olanların yer aldığını belirten Fuad, ne yazık ki sonraları İbni Sina’lar, 

İbni Rüşt’ler gibi bilimle ilgilenenler yetişmeyince doğu medeniyetinin ışıltısını kaybettiğinin altını 

çizmektedir:  

“Acaba bunun sebebi nedir? Doğulu halkların yaradılış zekasının eksikliğinden mi? 

Hayır. Bir insanın doğuştan gelen zekâsı ne kadar çok olursa olsun, onu besleyecek ve 

terbiye edecek araçlardan yoksun olursa, o kişi, zekâsından yeterince faydalanamaz. 

Modern ve medeni dünyada, bilim ve fen konusunda ilerleyen milletlerin, 

yetiştirdikleri şairler ile diğer devletlerin yetiştirildikleri karşılaştırılırsa, bilimle 

uğraşanların, şair yetiştirmekte ne kadar başarılı olduğu apaçık ortaya çıkar.” (Fuad-

Necip, 2009: 13) 

Fen bilmenin aslının matematik olduğunu söyleyen Fuad, matematiğin şairlerin anahtarı olduğunu 

düşünür. Matematiğin içinde; cebir, geometri, trigonometri ile mekanik olduğunu belirten Fuad, 

bunların kuralları ile öğrenildiğinde şairlerin kolaylıkla anlaşılacağını ifade etmektedir (Fuad-

Necip, 2009: 22). Bilim konusunda Osmanlıların eksiklerinin olduğunu dile getiren Fuad, bunun 

sebebini ise laboratuvar ve gerekli araç gereçlerin olmamasına bağlar. Ancak çeşitli bilim 

alanlarında yetkin olan Osmanlıların olduğunu belirten Fuad, Vidinli Tevfik Paşa’yı matematiksel 

bilimlerde çok geniş bir bilgi sahibi olarak görür (Fuad-Necip, 2009: 34-35). 

Fuad, Victor Hugo’nun “Şair fikir üretir.” cümlesine “İnsan fikir değil, sandalye bile üretse 

malzemeye ihtiyaç duyar.” şeklinde karşılık verir. Fuad, fikir için lazım gelen malzemenin ise 

bilimden elde edilebileceğini ve fikri ortaya atanların bilim adamları olduğunu ifade eder. Ona göre 

şairler fikir üretmekten tamamen sıyrılmamakla beraber ancak yazım tarzı, teşbih ve istiare gibi 

şeyleri üretirler (Fuad-Necip, 2009: 56-57). 
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Ahlakın kalıtımsal olduğunu düşünen Fazlı Necip, ahlakın kalıtım yoluyla babadan oğlu geçtiğini 

ve bu durumun deneysel olarak kanıtlandığını söyler. Ancak Necip, ahlaklı adamların terbiyesiz 

çocuklarının görüldüğü gibi ahlaklı çocuklarında terbiyesiz babalarının bulunduğunu dile getirir. 

Fuad’ın bu konudaki fikirlerini almak istediğini ifade eder (Fuad-Necip, 2009: 68). Fuad ise Necip 

Bey’e cevap olarak yazdığı 13 Ekim 1886 tarihli mektubunda ahlakın kalıtımsal olduğunu doğrular. 

Ancak Fuad, bu konuda çevrenin etkisinin belirleyici olduğunu ve doğuştan gelen yeteneğin 

üzerinde çoğaltma ya da azaltma yapabileceğini belirtir (Fuad-Necip, 2009: 71). 

“Beden ve yüz benzerliklerinin genetik olarak geçtiği, hatta bazı hastalıklarında 

genetik olarak geçebileceği, öteden beri bilinmektedir. Bir çocuğun dış görünüşü anne 

ya da babasına benzeyebileceği gibi, iç organlarının da benzeme olasılığı vardır. 

Ancak bu çocuk bir tek fertten değil, bünye ve huyları benzerlik taşıyan iki kişiden 

oluşur. İnsanlar arasında söylendiği gibi, çocuk ya anasına ya da babasına çekebildiği 

gibi, her iki taraftan da bazı huylar alarak, ortak bir mizaç oluşturabilir.” (Fuad-Necip, 

2009: 91-92) 

Görüldüğü üzere Fuad, özellikle Fazlı Necip’e yazmış olduğu mektuplarda matematik, fen ve 

fizyoloji ile alakalı düşüncelerini dile getirmiş gerek edebiyatta gerekse de diğer tüm alanlarda 

bilimden yararlanılması gerektiğinin altını çizmiştir.  

Sonuç 

6 Şubat 1887 tarihinde intihar ederek yaşamına son veren Beşir Fuad, kısa yaşantısı 

boyunca Osmanlı Edebiyatı ve bilimine birçok eser kazandırmıştır. Batı kültürüne ve 

dillerine son derece hâkim olan Fuad, bu sayede edebiyata ve sanata dönemindeki çoğu 

aydından farklı bir bakış açısıyla bakmasını bilmiştir. Sadece edebiyat ve sanatla uğraşanlar 

için değil aynı zamanda tüm insanlar için de bilimin son derece önemli olduğunu düşünen 

Fuad, diğer tüm alanlara bilimin gözünden bakmayı amaçlamış ve çevresindekilere de bu 

doğrultuda öğütler vermiştir. Etrafında bulunan insanları eğitmeyi ve onları bilgi sahibi 

yapmayı amaçlayan Fuad, Muallim Nâci’ye ve Fazlı Necip’e yazmış olduğu mektuplarını 

da amacına hizmet etmesi için bir araç olarak kullanmıştır. Mektuplarında kendisi ile 

alakalı yanlış anlaşılmaları düzeltmesinin yanında; sanat, edebiyat ve bilim üzerine 

düşüncelerine yer vermiştir. Örneğin: Muallim Nâci’ye yazdığı mektubunda sanılanın 

aksine şiire karşı olmadığını, abartılı ve gerçek dışı ögelerle dolu olan şiirin aleyhinde 

olduğunu vurgulamıştır. Ona göre gerçek şiir bir insan topluluğun ahlakını güzelleştirmeye 

ve düşüncelerini aydınlatmaya hizmet eden manzumelerdir. Görüleceği üzere Fuad, sanata 

insanların ahlakını güzelleştiren ve onları hakikate yönelten bir araç gözüyle bakmaktadır.  

Fuad, Fazlı Necip’e yazdığı bir diğer mektubunda ise yazı yazabilen herkesin edip unvanına 

layık olamayacağını ve bilimle uğraşmanın başka, edebî güce sahip olmanın başka bir şey 

olduğunu dile getirmiştir. Yine Fuad’a göre bir edebî eserde açıklık, akıcılık ve sadelik 

bulunması gerekir. Bu sebeple Abdülhak Hamit Tarhan’ı eserlerinde kapalı ifadeler 

barındırmasından dolayı yadırgar ve bu tarzı neden tercih ettiğini anlamaya çalışır. Fuad, 

Osmanlı dönemindeki tercüme faaliyetlerinin yetersizliğini de tenkit eder ve edebî eser 

tercümelerinin layıkıyla yapılmadığını dile getirir. Dil üzerine düşüncelerine de 

mektuplarında yer veren Fuad, Osmanlı toplumunda okuma ve yazma bilen kişi sayısının 

düşük olduğunu, bunun sebebinin ise dil öğretimindeki aksaklıklar ve zorluklar olduğunu 
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belirtir. Son olarak kendisine “bilim dostu” denilmesini uygun gören Fuad, böylelikle sanat 

ve edebiyattan ziyade kendisini bilime daha yakın gördüğünü vurgulamış olur. Fuad, 

bilimle uğraşan milletlerin her alanda başarılı olacağını düşünmekte, bilim ve fen 

konusunda ilerleyen milletlerin şair, sanatçı ve edebiyatçı yetiştirmekte diğer milletlere 

oranla bir adım önde olacaklarını ifade etmektedir. Ayrıca fen bilimlerinin temelinin 

matematik olduğunu belirten Fuad, matematiğin şairlerin anahtarı olduğunu da 

söylemektedir. Anlaşılacağı üzere Fuad mektuplarında sanattan edebiyata, edebiyattan fen 

bilimlerine kadar geniş bir alanda his ve düşüncelerine yer vermiş, Türk Edebiyatı’nda 

eksik ya da yanlış bulduğu noktaları tenkit ederek gelişime katkıda bulunmayı kendisine 

görev edinmiştir. Bu sebeple Beşir Fuad, Türk Edebiyatı içerisinde yeri doldurulamayacak 

ender şahsiyetlerin başında gelmektedir.  
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EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA HÜSEYİN SUAT YALÇIN’IN ŞİİRLERİNDE 

TOPLUMSAL GERÇEKLİK 

 

Necla Dağ *  

Özet 

 

Edebiyat, edebi eserlerin açıklanması, yorumlanması ve farklı açılardan değerlendirilmesi amacıyla birçok 

bilim dalıyla iç içe olan bir disiplindir. Toplumun dinamikleri edebiyatın türlerine yansıdığından edebi eser, 

toplumun bir aynası olarak okunma imkânına sahiptir.  Edebiyat ve sosyoloji, bu anlamda birbirini etkileyen 

iki farklı alan olarak çoğu zaman iç içe geçmişlerdir. İki alanın ortak paydasının toplum veya birey olması 

edebi eserlerinin incelenmesinde sosyolojinin malzemesi, kaynakları ve yöntemlerinden yararlanma 

sonucunu doğurmuştur. Birey ve toplum yaşayışına dair ipuçları içermesi nedeniyle öncelikle hikâye, roman 

ve biyografiler incelenmesine rağmen zamanla şiirde sosyolojik veriler üzerinden değerlendirmeleri esas alan 

yeni yöntem ve araştırmalar ortaya çıkmıştır.  Şiir, toplumsal siyasi ve kültürel olgulardan etkilenen ve bu 

olgulara göre şekillenebilen bir tür olması nedeniyle sosyolojik veri açısından önemli bir kaynaktır.  Edebiyat 

sosyolojisi açısından şiir eleştirilerinde, yazarın toplum içindeki yeri ve önemi, toplumsal düşünce ve yaşayış 

biçimi ve dönemsel siyasi anlayışa ilişkin eleştiri ve değerlendirmeleri tespit etmek mümkündür. Bu 

çalışmada Hüseyin Suat Yalçın’ın edebiyat tarihindeki önemi üzerinde durulacak, edebiyat sosyolojisi 

açısından şiirleri incelenecektir. Şiirler yazıldığı dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal koşulları göz önünde 

bulundurularak sosyolojik okuma yöntemi ile incelenecektir. Hüseyin Suat’ın yaşadığı dönemin sanat 

anlayışından farklı olarak toplumsal gerçekleri şiirlerinde ele alması dikkate alınarak özellikle Milli Mücadele 

için yazdığı şiirleri sosyolojik veriler ışığında incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Suat Yalçın, Edebiyat Sosyolojisi, Toplumsal Gerçeklik, Şiir. 

 

SOCIAL REALITY IN THE POEMS OF HÜSEYIN SUAT YALÇIN IN THE CONTEXT OF 

SOCIOLOGY OF LITERATURE 

 

Abstract 

 

Literature is a discipline intertwined with many disciplines for the purpose of explaining, interpreting and 

evaluating literary works from different perspectives. Since the dynamics of society are reflected in the genres 

of literature, literary work has the opportunity to be read as a mirror of society. Literature and sociology are 

often intertwined as two different areas of influence. The common denominator of the two fields was the use 

of the material, resources and methods of sociology in the study of literary works. Although the stories, novels 

and biographies have been examined primarily because of the clues about individual and community life, 

new methods and researches based on evaluations based on sociological data have emerged over time. Poetry 

is an important source in terms of sociological data since it is a genre that can be influenced and shaped 

according to social political and cultural phenomena. In terms of literary sociology, it is possible to identify 

critics and evaluations of poetic critics in terms of the place and importance of the author in society, social 

thought and life style and periodical political understanding. In this study, the importance of Hüseyin Suat 

Yalçın in the history of literature will be emphasized and his poems will be examined in terms of sociology 

of literature. The poems will be examined by sociological reading method considering the political, economic 

and social conditions of the period in which they were written. Taking into consideration Hüseyin Suat's 

understanding of social realities in his poems, unlike the artistic understanding of his time, his poems written 

for the National Struggle will be examined in the light of sociological data. 

Keywords: Hüseyin Suat Yalçın, Sociology of Literature, Social reality, Poetry. 
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GİRİŞ 

Edebiyatın işlevi açıklanırken duygu ve düşüncelerin estetik kurallar çerçevesinde ifade edilmesi 

üzerinde durulur. Edebiyatın sadece estetik işlevini öne çıkaran bu tanım, edebiyatın sosyolojik 

görevini açıklaması bakımından yetersizdir. Edebiyat sosyolojisi; edebi eserin sunduğu imkânlarla 

yazarın, dönemin ve eserde anlatılanların dünyasını aydınlatmaya çalışır. Böylece eser ve toplum 

arasında güçlü bağlar kurularak toplumun yapısına yönelik çözümlemeler derinleştirilir. Edebiyatın 

konusunu insan ve toplum etkinlikleri oluşturur. Edebiyat sosyolojisi ise, edebiyata ait olan her 

koşulu -ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal koşulları- yazarının düşünce dünyasıyla birlikte ele 

alan bir bilgi dalıdır. “Edebiyat sosyolojisi yazarın yaşadığı dönemdeki konumunu, ekonomik 

durumunu, toplum içindeki statüsünü, zamanın moda eğilimlerine bağlılığını veya bunlardan 

ayrılığını, dünya görüşünü, eğitim durumunu inceler” (Cuma, 2009: 84). Sanatçı, ait olduğu bir 

toplumun değerlerini, koşullarını ve kendi dünya görüşünü eserine yansıtır.  Bu nedenle edebiyat 

sosyolojisi, öncelikle eseri meydana getiren sanatçının edebi kişiliğine yoğunlaşır. Sanatçının 

doğup büyüdüğü çevre, sanat anlayışını etkileyen olaylar, psikolojik ve sosyolojik etkenler göz 

önünde bulundurulur. Sanatçı-toplum etkileşimi; şiir, roman, hikâye, anılar ve söyleşiler üzerinden 

tespit edilir. Edebi eseri oluşturan konular ve karakterler, sanatçı toplum etkileşiminin bir sonucu 

olarak şekillendiğinden hem edebiyat hem de sosyoloji açısından veri sağlayan malzemeler 

edebiyat sosyolojisi açısından önem arz eder. Şair, topluma dair düşüncelerini şiirde işlerken 

dönemindeki olumlu ve olumsuz durumlara vurgu yapar. Bu nedenle edebiyat sosyolojisi 

incelemelerinde eser incelemesine geçilmeden önce sanatçının yaşadığı döneme göz atmak, 

dönemin koşulları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Böylece sanatçının ve eserin nasıl bir 

toplumun ürünü olduğunu anlamak kolaylaşır. 

  

2.Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sanatçının Yaşadığı Dönemin Siyasi ve Edebi 

Koşullarına Bakış 

 

Dönemin siyasi koşulları, edebiyatı etkilediğinden sanat anlayışı siyasi ve sosyal durumun 

belirlediği çizgiyle paralel olarak şekillenir. “Toplumsal ve yazınsal koşulları bir ölçüye kadar 

siyasetin belirlediği düşünüldüğünde sosyal yapının değişim olgusuna bağlı olarak ortaya çıkan 

görünümlerinin edebî metindeki yansıması eleştiri niteliğindedir” (Okay, 2019: 282). Hüseyin 

Suat’ın yaşadığı dönem olan Servet-i Fünun döneminde özellikle siyasi ortamın tesis ettiği 

karışıklık ve baskı, dönemin aydınlarının içe kapanmalarına neden olmuştur.  Osmanlı Devleti Batı 

ile uzun yıllar ilişki içinde olmasına rağmen Batı’nın kat ettiği gelişmeleri zamanında takip 

edememiş, sanayi, sanat ve edebiyat alanlarında Batı’yı uzun zaman örnek almamıştır. Batı, 

önceleri küçümsenmiş, önemsenmemiştir. Ancak savaşlardan alınan yenilgiler, bu tavrın 

değişmesine neden olmuştur. “Matbaanın icadı, makineleşme, yeni kaynakların ekonominin 

hizmetine sunulması, savaşın şekil değiştirmesi Osmanlı’nın geç fark etliği gerçeklerdir.” (Uçan, 

2009:10). Bu gerçekler çöküş döneminde ümitsizliğin artmasına neden olur. Osmanlı’nın Batı’nın 

üstünlüğünü kabul etmesiyle giriştiği yenilikler, kötü gidişi durdurmaya yetmez.  

Önceki dönemlerden itibaren oluşan bu siyasi ortamın Servet-i Fünûn döneminin oluşumunda 

önemli yeri vardır. Bu dönem sanatçılarının neden içe kapanık oldukları, neden benzer konuları 

işledikleri ve neden toplumdan kopuk bir sanat anlayışını benimsedikleri sorularına hemen her 

zaman dönemin padişahı II. Abdülhamit ile bağlantılı cevaplar verilir. Bu anlamda II. Abdülhamit, 

Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahıdır. Kişiliği, Osmanlı’nın içinde bulunduğu toplumsal 

ve siyasi şartlar neticesinde aldığı kararlar hâlâ tartışılmaktadır. Tahta geçince Meşrutiyeti ilan 

etmesi, meclisi süresiz olarak kapatması ve Kanun-i Esasi’nin kendisine verdiği idari sürgün 
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yetkisiyle dönemin önemli kişilerini sürgüne göndermesi en çok tartışılan konulardır. II. 

Abdülhamit’in iç ve dış gelişmelerin ülkeyi bunalttığı bir dönemde tahta geçmesi nedeniyle aldığı 

tedbirler ve dış politikada izlediği denge siyaseti ile devletin ömrünü uzattığını dolayısıyla 

uygulamalarını haklı görenler kadar ülkenin içine düştüğü durumdan padişahı sorumlu tutanlar da 

vardır.  

İsmail Habip (1923: 590) Servet-i Fünûn sanatçılarını “sloganları ‘sanat için sanat’, tesellileri süslü 

ve seçkin görünmekti” şeklinde tanıtır. Toplumdan soyutlanmış, sadece şiir yazmak için şiir yazan 

bu topluluğun üyelerinin yazdıkları eserlerde genele hitap etme gibi bir gayeleri yoktur. Bazı 

araştırmacılar tarafından sadece birbirleri için eser yazmakla suçlanan Serveti Fünûn sanatçıları, 

kendilerine has söylemleri, psikolojik yapılarından kaynaklı içe kapanık halleri, karamsar dünya 

görüşleri ile dönemin şiirine damga vururlar.  F. Rıfkı Atay (1932: 15), Servet-i Fünûn tarzı şiir 

yazarken bu karamsar ve memnuniyetsiz hali şiire yansıtmak için nasıl zorlama bir tavır 

takınıldığını “İlk gençliğimin en büyük sıkıntısı, “bu şiir zorlamasıdır”. Hiçbir kederim yokken 

kederlenmeye, kederi içimde yerleştirmeye (…) hazin kelimeler sıralayarak, kafiye bulmaya 

özenirdim” sözleriyle ifade eder. 

Servet-i Fünûn dergisinde Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit gibi 

isimlerin yanı sıra onların gölgesinde kalan şair ve yazarlar da çalışmalarını yayımlarlar. Bu 

sanatçılardan birisi de Tevfik Fikret’in “His Şairi” diye hitap ettiği Hüseyin Suat Yalçın’dır. 

Dönemin şair ve tiyatro yazarlarından olan Hüseyin Suat Yalçın, Paris’te bulunduğu dönemde 

zamanının çoğunu Cenap Şahabettin ile geçirir. Bu durum ise onun Cenap Şahabettin’in etkisinde 

kalarak aşk şiirleri yazmasını sağlar. Yurda döndükten sonra birçok yerde doktorluk yapan Suat, 

Millî Mücadele’ye katılır ve “sanat, sanat içindir” anlayışından uzaklaşarak Anadolu gerçeklerini 

dile getiren toplumsal şiirler ve mizahi birçok tiyatro eseri kaleme alır. Bu durum, Hüseyin Suat’ı 

Servet-i Fünûn sanatçılarından anlayış ve üslup bakımından farklı kılar.  

2. Hüseyin Suat Yalçın’ın Edebi Kişiliği  

Hüseyin Suat Yalçın’ın hayatı ve sanatı incelendiğinde bu karamsar ruhu hali ve belli bir çevrenin 

okuması için yazılanların dışında bir yol izlediği görülür. Dönemin koşullarını eleştiren, 

eksikliklerini dile getiren şiirler yazarak toplumla iç içe bir yaşam süren Hüseyin Suat, Cenap 

Şahabettin’in yönlendirmesiyle 1893’te çocuk hastalıkları ile ilgili ihtisas yapmak üzere, Paris’e 

gider. Paris’teki yaşamının büyük kısmını Cenap Şahabettin ile geçirir. 1895’te memlekete dönerek 

İstanbul Onuncu Belediye Dâiresi hekimliğinde görevini sürdürür. 1898’de Suriye Vilâyeti 

Belediye müfettişliğine tayin edilerek Şam’a gönderilir. Demiryolu işçilerini tedavi etmekle görevli 

olan Hüseyin Suat, Anadolu’dan gelen binlerce askerin koleradan ölümüne şahit olur. Şam’da on 

yıl kaldıktan sonra İkinci Meşrutiyet’in ilanı üzerine, tekrar İstanbul’a gelerek Meclis-i Kebîr-i 

Sıhhî azalığına seçilir. Meclisin tasfiyesiyle boşta kalan Suat, Anadolu’da başlayan Millî Mücadele 

Hareketine katılmak için Ankara’ya gider. Bu süreçte doktor olarak gezdiği yerler onda derin izler 

bırakır. Bu izlenimlerini şiir ve yazılarında dile getirerek toplumun gerçeklerine dikkat çekmeye 

çalışır. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Devlet Deniz Yolları vapurlarında doktorluğa tayin edilir. 

Ölümüne kadar bu görevine devam eder. 21 Mart 1942’de vefat eden şair, Feriköy mezarlığına 

gömülür (Gürsoy, 2001:1-10). Ölümünden sonra eşi şiirlerini ve tiyatro eserlerinin bir kısmını 

toplayarak yayımlar.  

Hüseyin Suat, Mekteb dergisinde daha önce çalışmalarını yayınlatsa da asıl şöhretine Servet-i 

Fünûn hareketine katıldıktan sonra kavuşur. Servet-i Fünûn ve diğer dergilerde yayımlanan 

şiirlerini daha sonra “Lâne-yi Melal” (1910) adı altında toplar. Cenap Şahabettin’in Hüseyin Suat’ın 
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hayatındaki yeri ona hayranlık duyacak derecede büyüktür. Bu nedenle Lâne-yi Melal şiirlerinin 

çoğunda duygu, düşünüş, kavramların kullanılışı yönünden Cenap Şahabettin’in etkisi açıkça fark 

edilir (Suat, 1943: 6). Lâne-yi Melâl’de tabiat unsurlarına, duygu ve yaşantılar karşısında duyulan 

heyecanlara ağırlıklı olarak yer verirken Servet-i Fünun tarzı bedbin, üzgün ve hüzünlü bir duyuşla 

şiirlerini kaleme alır.  Bu şiirlerinden sonra şair, yeni bir sanat anlayışına yönelir. Nihat Sami 

Banarlı (2004:1048), mizah ve hicve yönelen şair için şiir vadisindeki çalışmalarının bir 

muvaffakiyet sayılmadığını, Gave-i Zalim imzasıyla yazdığı mizah ve hiciv manzumelerinin daha 

çok ilgi gördüğünü yazar. Bundan sonra süreçte, şiire çok fazla zaman ayırmayan Hüseyin Suat, 

Servet-i Fünun’un sanat anlayışı dışında daha çok konuyu çalışmalarına dâhil ederek toplumsal 

sorunlara dikkat çekmeye çalışır. Bu yönüyle dönemin sanatçılarından sanat ve söyleyiş açısından 

ayrılır.  

Millî Mücadele’ye katılıp askerlerin tedavisi ile ilgilendikten sonra edindiği izlenimler ve 

bulunduğu coğrafyaların koşulları onu milli meseleler ve Anadolu gerçeklerine yöneltir. Servet-i 

Fünûn’un dil, söyleyiş, vezin ve nazım şekillerine veda ederek hece vezni ve anlaşılır bir Türkçe 

ile şiirler yazar. Şairin eşi Efzayiş Suat’ın (1943:2-103),  bir araya toplayarak yayımladığı Millî 

edebiyat tarzı şiirlerinde ölüm ve toplumu ilgilendiren konular ağırlıklı olarak işlenir.  

3.  Hüseyin Suat’ın Şiirlerinde Toplumsal Gerçekçi Temalar 

Edebi eserin oluşum süreci, oluşum ortamından izler taşır. Dönemin koşulları ve ortamın 

bütünleyici etkenleri bir araya geldiğinde toplumsal düşünce ve yaşayış edebi eserin içeriğini 

dolduracaktır. Edebi eserinin yazarı, içinde bulunduğu toplumun bir temsilcisi olarak yaşadığı 

çevreyi, insan ilişkilerini, sosyal ve siyasal koşulları yorumlayacak, eserinde yoğuracak ve mümkün 

olduğunca izlenimlerini yansıyacaktır. Toplumdan etkilenen yazar, sadece eserini oluşturma 

sürecinde değil; aynı zamanda toplumla paylaşım içerisinde olduğu zaman diliminde hem etkilenen 

hem etkileyen durumundadır. Osmanlı devletini kurtarmak için çeşitli fikir hareketlerinin ortaya 

atıldığı dönemde aydınlar ve sanatçılar, eserleri yoluyla toplumla hem paylaşım içerisinde olmaya 

hem de onları etkilemeye çalışmışlardır. Türkçülük ve Anadoluculuk fikrini savunan aydınlar, 

özellikle şu amaçları aşılamak için çalışmalarına ağırlık verirler:  

“1. Anadolu’nun sesini duymayan insanlara seslerini duyurmak,  

 2. Kendinden şüphe noktasına gelen millete bir “öz güven” aşılamak” (Saltık, 2010: 295) 

Hüseyin Suat da Servet-i Fünûn sonrası şiirlerinde zaman zaman siyasî, sosyal ve ferdî nitelikteki 

temalara yer vermiştir.  Millî Mücadele yıllarından sonra İstanbul'da yazılan manzumelerinden elli 

iki tanesini “Gâve Destanı” adıyla neşretmiştir. Türkçülük akımının etkisiyle şair, sade bir 

Türkçeyle Anadolu’da yaşanan zorlukları kaleme almıştır. Toplumun koşullarına kayıtsız 

kalamayan, bireylerle ortak bir paydada buluşan şair, onların yaşadıkları koşullara yön verme, 

bireyleri bilgilendirme ve yeri geldiğinde onlara fayda sağlayacak yol açma görevini de üstlenir. 

Savaş yıllarında birçok kırsal alanı gezerek bilgi alan, insanları bilgilendiren ve onların sorunlarıyla 

ilgilenen Hüseyin Suat, etkilenen ve etkileyen bir birey olarak olaylara yön verir. Osmanlı 

devletinin çöküş sürecine girmiş olması, savaşların getirdiği toprak kayıpları ve ekonomik 

olumsuzlukların halk üzerindeki yıkıcı etkisi, Hüseyin Suat’ın toplum hayatına eğilmesine, ortaya 

çıkan acıklı durumların ayrıntılı şekilde tasvir etmesine imkân sağlamıştır. Birçok şairin yaptığı gibi 

geçmişin ihtişamlı tarihine sığınarak milli bilincin oluşmasına hizmet etme amacı, Hüseyin Suat’ın 

şiirlerinin alt yapısını oluşturur.  Türklük bilincini aşılamaya çalışırken Kızıl Elma’ya göndermede 

bulunarak geçmişte de Türklerin kaynar sulardan geçercesine zor imtihanlardan geçtiğini, ancak 

zamanla Kızıl Elma’da kral gibi yaşamaya başladığını hatırlatır. Eski güzel günlerin tekrar 
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yaşanacağına olan inancını dile getirirken bu ülke için ataların boşuna pala sallamadığını vurgular.  

Böylece ümitsizliğe kapılan millete özgüven aşılamaya çalışır.  

“Her baş eğilir öyle geçerdi önümüzden 

Vaktiyle Kızıl Elma'da biz öyle kraldık 

Lâkin gülecektir o saâdet bize bir gün 

    Pîr aşkına mı sahn-ı felekte pala çaldık”  

Hüseyin Suat’ın aydınların çoğunun İstanbul’dan çıkmayı göze alamadığı Millî Mücadele 

yıllarında Anadolu’ya geçmesi ve Anadolu insanıyla birlikte verilen mücadeleye ortak olması, onun 

vatanına olan bağlılığını ortaya koyar. Cephede olan askerlere üzüldüğü gibi cephe gerisinde 

yoksulluk içinde kıvranan kadın, çocuk ve yaşlılar için de ayrıca kederlenir. “Gave Destanı”ndaki 

“Kısmetin Mandası” ve “Hisse-i Cürüm” adlı manzumeleri özellikle şahit olduğu acıklı manzaraları 

göstermesi bakımından incelenmeye değerdir. 

“Kısmet'in Mandası” şiiri yapı ve tema olarak “Han Duvarları” şiirini andırır. Hatta bazen yol 

tasvirleri ve hanların koşulları Faruk Nafiz’in betimlemeleriyle eşdeğerdedir.  Şiir, yaysız atlı 

arabayla uzun süren bir kış yolculuğu yapan doktorun izlenimleriyle başlar. Kardan tipiden kimsede 

canın kalmadığı bu yolculukta sığınacakları hanı bulmaya çalışırlar. Çileli bir yolculuktan sonra bir 

hana varan doktor, çevrenin olumsuz koşullarını tarif etmeye başlar. Anadolu'da çetin kış 

koşullarının yanı sıra kalacak uygun bir mekânın olmayışı da dikkat çekicidir. Birçok yolcu gibi 

doktor da kalmak için bir han odasına sığınır. İstanbul’dan gelen doktor için şartlar pek iç açıcı 

değildir. Her türlü imkânın olduğu ortamdan birçok olumsuzluğun olduğu mekâna gelmiş olmak 

doktorun cesaretini kırar. 

“— Ecevit nerden diyordum, "daha çok var mı, Hasan?„ 

— Görünür şimdi bayırdan„ dedi, "nerde ise o han.„ 

Kardan etrafı nasıl görmeli, yaysız arabam  

Durdu birdenbire, artık çilemiz oldu tamam. 

Yolun üstünde kadınlarla çocuklar, kızlar 

Çekiyorlardı kalın iple büyük bir canavar. 

"—Askerin mandası ölmüş„ dediler, "yolda yazık 

Derisinden sekiz on tane çıkar zorlu çarık„ 

Dağ başında bırakılmaz gece ölmüş manda, 

Gelir elbette bulur, sahibi bir gün handa.  

Yolda ölmüş bir mandayı çekmeye çalışan kadınlarla kızların mücadelesine şahit olduktan sonra 

handa dinlenmeye çekilen doktoru asıl şaşırtan, gecenin bir vakti çalınan kapısında bir asker, 

muhtar ve hancının dikilmesidir. Askerin rapor almak istemesi, doktorun aklına hasta birileri 

olduğu fikrini getirir. Ancak hikâye çok farklı bir şekilde devam eder. Kapıdaki asker Kısmet, 

kendisi ya da başka bir insan için değil; ölen mandası için rapor almak için gelmiştir.  

Hancı smail ağa, sonra üç asker içeri 

Girdiler... Ben şaşa kaldım bu vakitsiz gelişe. 

Hancı pek nekre idi. 

— Şaşma„ dedi, "gül bu işen 

 

Seni doktor diye duymuş ta bizim Kısmet Efe, 

Bir rapor sureti yazdırmağa geldik herife.  
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Haydi yaz, işte kalem, işte kâğıt, hepsi hazır. 

Fıkara kelbini yapmak ta ibadet sayılır.  

Çıkacaktır yola Kısmet, bu sabah erkenden, 

Çünkü cephane kolundan kovulur ayrı düşen. 

“— "Hasta kim, Kısmet Efe?,, 

“— Hasta filân yok, ölü var. 

Donanımlı silahları ile güçlü düşman askerlerinin karşısına kağnı, manda ve tüm varlığıyla karşı 

koyan Türk milletinin simgesi olarak Kısmet konulmuştur. Zor koşullarda verilen mücadelede her 

bir bireyin ve cepheye yük taşıyacak hayvanın ayrı önemi vardır. Kısmet Efe,  mandanın ölümüne 

duyduğu üzüntüyü “anam ölse ancak bu kadar üzülürdüm” sözleriyle ifade eder.  

Herkesin gözü üstünde idi, değdi nazar. 

Yolun üstünde düşüp kaldı zavallı mandam. 

Acınırdım bu kadar, ölse benim de Öz anam. 

Nede aslandı, fakat neyleyeyim, açlık bu, 

İki gündür ona zehroldu bütün içtiği su. 

Günde beş okka samanla koca manda yaşamaz. 

Kısmet’in ifadeleri,  toplum yaşadığı zor koşulları, yoksulluğu ve savaşın soğuk yüzünü ortaya 

koyar. Savaşta kullanılan mandayı besleyecek kadar yeme bile sahip olmayan milletin sağduyusu 

ve fedakârlığı, Milli Mücadele’nin önemini vurgulamak için hikâyeleştirilir. Şiirde acıklı manzara 

bununla da bitmez. Komutanlarına mandanın ölümünü nasıl söyleyeceğini bilemeyen asker, resmi 

bir belge ile bu durumu haber vermek ister; ancak mandanın açlıktan ve soğuktan öldüğüne dair 

raporu görünce yıkılır. Kendi durumundan çok rapora böyle bir ifadenin yazılmasına hayıflanır. 

Raporun düşman askerlerinin eline geçme ihtimaline karşı Türk ordusunun zayıf ve maddi olarak 

zor durumda görünmesini istemez. Düşmanın, Türk ordusunu eski ihtişam ve gücüyle bilmesini 

ister. Doktordan raporu değiştirmesini isteyince ağzından dökülen sözler doktoru bir kez daha 

şaşkına çevirir. Doktor, imkânsızlıklar içinde ayakta durmaya çalışan Türk ordusunun onurlu 

duruşuna hayran kalır. Bu manzumede anlatılan hikâye, Kısmet’in raporu alıp üzgün bir şekilde 

uzaklaşmasıyla biter.  

Bu rapor her raporumdan daha zor geldi bana 

"Dinle Kısmet, raporum işte: Şubat altı, sabah, 

 Manda açlıkla soğuktan donarak 

-Yazma günah. 

Öyle yazma, dokunur, menzile bir ta'na gelir. 

Meselâ göğsü tıkandı, ecel aldı diyiver. 

Menzilin eksiğini böyle açık yazmamalı 

Belki düşmanlar okur, çokça derin kazmamalı. 

Hüseyin Suat, bundan sonraki kısımda Türk ordusunun eski güçlü dönemlerini “Nerdesin, nerde, 

dedim, ey büyük aslan ordu ?” sorusuyla özlemle arar.  Asker Kısmet’in ordunun eksiğinin ortaya 

çıkmasına razı olmayışı ve Türk ordusuna toz kondurmaması şairi öylesine etkiler ki, Hüda’nın 

böyle insanları elbette cennetine koyacağını ifade eder. Her yanı elemhane olan yurtta akan kanın 

hesabı yoktur.  Şair; yoksulluk, savaş ve zulüm görmelerine rağmen devletlerine, ülkelerine 

küsmeyen bu nesli yüceltir. 
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Ne nesildir bu nesil, ey ulu Tanrım, yer yer, 

Bunca yıldan beri, her zulmü görüp küsmediler. 

Bir elemhane idi, her yanı öksüz vatanın, 

Yoktu payanı akan sel gibi her yerde kanın. 

 

Hüseyin Suat, ülkesine karşı suçluluk psikolojisi içindedir. Vatanın her yanı şehit manzaraları ile 

doludur. Köylü kadınlar; eşlerini, evlatlarını veya kardeşlerini kaybettikleri için ağlamaktadırlar. 

Şairin vatanın kurtuluşu için dua etmekten başka yapacağı bir şey yoktur. Yetimleri inleyen yurdun 

toprağını kazarlarsa şehit mezarlarından başka bir şey bulamayacağını belirten şair, ülkenin 

düştüğü durumu daha fazla yazmaya dayanamadığını belirterek şiirini sonlandırır. 

Vatanın boş yeri yok kabri gazadan gayri. 

Kazma bir şey bulamazsın şühedadan gayri. 

Ana yurdunda... Yeter, yazmayayım, yazmayayım, 

Hüseyin Suat,  bir başka dramatik durumu yine bir askerin hikâyesi ile “Hisse-i Cürüm” şiirinde ele 

alır. Tedavi için köyleri gezen bir doktor olarak yoksul, iki çocuklu bir kadın olan Ayşe’nin köy 

evine misafir olur. Ayşe’nin eşi Ahmet iki yıldan beri askerdedir, çocukları ise yoksulluktan 

oldukça sıska ve bakımsızlardır.  

Bizi bir köylü kadın aldı misafir evine, 

Geldi eşyamızı kaldırdı küçük Emine, 

 

İki üç sıska çocuk vardı, fakat yoktu baba, 

İki yıldan beri askerde imiş Ahmet Ağa. 

Ayşe derdini anlatırken yoksulluğundan, eşinin yanlarında olmayışından değil; düşmandan 

şikâyetçidir. Onun tek istediği -beş vakit namazda zikri- düşmanın mahvolduğunu görmektir. Gazi 

Yakup’un eşinden getirdiği mektupları muhtara okutarak teselli bulan bu kadın, oldukça dirayetle 

ayakta durmaktadır. Ancak son zamanlarda bu mektuplar da gelmez olmuştur.  Onun en büyük 

üzüntüsü de bu mektupların kesilmesidir.  

Sevinirmiş gâvur oğlu dökülürse denize. 

Beş vakitte bu imiş zikri, duası, dini, 

Bekliyormuş gâvurun mahvolarak gittiğini. 

Getirirmiş her postada gazi Yakup, 

Ona Ahmet Ağadan zarfı bozuk bir mektup. 

Okutur da imama, her iki üç günde bu kış, 

Ayşecik - ismi zavallı kadının - ağlarmış. 

İki aydan beri mektupları kesmiş kolcu, 

Ne gelen varmış elden, ne geçen bir yolcu. 

Bunlar konuşulduğu sırada eve bir mektup gelir. Mektupta Ahmet’in askerden firar ettiği, o dönem 

koşullarında askerden firar eden askerlerin ailesi ve eşlerine uygulanan sürgün cezasının 

uygulanmasına karar verildiği yazmaktadır. Ayşe bu duruma ne kadar itiraz etse de hükmü 

uygulamak için görevliler gelmiştir. Ahırındaki ineğinden eşeğine kadar tüm hayvanlarını savaşan 

orduya bağışladığını söyleyen Ahmet’in karısını kimse dinlemez. Ahmet’in askerden firar 

etmesinin imkânsızlığını anlatmak oldukça zor olur. Çocukları ile birlikte köyden çıkarılıp sürgüne 

gönderilecek olan bu kadının isyanına doktor da ortak olur. Şiirde bu durumu dile getirerek o 
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dönemde uygulanan bu kurala ağır eleştirilerde bulunur. Bir süre sonra köye gelen ikinci bir haberle 

isim benzerliğinden kaynaklı bir yanlış anlaşılmanın olduğunun haber verilmesi üzerine Ahmet 

aklanır, eşi ve ailesi de sürgünden kurtulur.  

Daha biz anlamadan, dinlemeden her derdi, 

İki üç atlı küçük avluya birden girdi. 

Gelen askerdi, kadın koştu, zafer mi diyerek, 

Ne kadar canlı idi Ayşe’de görsen bu dilek. 

Askerin gülmedi lâkin o gazubane yüzü, 

Dediler: 

                                                  -“Haydi kadın, haydi çabuk koş öküzü, 

Çıkacaksın yola şimdi, ne kadar yağsa da kar, 

Ahmet askerden otuz gün oluyor, etti firar.„ 

Bu felaketli haberden kadının döndü başı, 

Boşanıp gözleri, bilmem ne kadar aktı yaşı. 

                                     “Ne kadar istersen ağla, bayıl, düş, inle, 

Ordunun verdiği en son şu kararı dinle: 

Kıt’asından kaçanın köyde kalan ailesi 

Çıkacak mutlak o köyden...,, 

Çekerek son nefesi, 

Düştü bir anda karın üstüne artık bitti, 

Savaşın cephenin gerisinde kalanlara yaşattıklarını bu şekilde tasvir ettikten sonra Suat, bir başka 

toplumsal soruna işaret eder. Toplumsal yapı içinde kadının hep değersiz konumda oluşuna 

eleştiride bulunur. Kadının hak ettiği konumda olmayışına sınıf farkı ve eşitsizlik açısından 

yaklaşan şair, Türk kadının zorlu yaşamından örnekler sunar. 

Bir sükût ortalığı kapladı, zulmet çöktü, 

Ağlayan Ayşe’ye şimdi bu karanlık göktü. 

Deldi sandım beni en hisli yerimden bir ok. 

Neye ya Rabbi, dedim, bizde kadın kıymeti yok? 

Çocuğunu dadılarla büyüten kadınların aksine dağda, bayırda yük taşıyan, cephanedeki silahlar 

ıslanmasın diye evladının üstündeki yorganı çekip orduya teslim eden kadınların artık değer 

görmesini ister.  

O kadınlar ki - gözümle ne kadar, gördüm ben 

- Yağmur altında, kar altında, bayırdan, dereden 

Geçerek bir kocaman orduya her şey taşıdı. 

Yokken evlâdına köyde bakacak süslü dadı, 

Islanırsa bozulur belki bu cephane diye, 

Çocuğundan çekerek yorganı etti hediye. 

Şiirin son kısmında şair, tüm fedakârlığına rağmen eşinin kaçması nedeniyle Ayşe’nin 

cezalandırılmasına eleştirilerde bulunur. Ülkenin kurtuluşu için bütün varlıklarını feda eden Ayşeler 

ve Ahmetler sayesinde şanlı bir ordu ve ülkeye sahip olunduğunu hatırlatarak milletin hak ettiği 

değerle muamele görmesini ister.  
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İki yüz, belki de üç yüz kilometre giderek, 

Yemedi bir gece yollarda sıcak, taze yemek. 

Yürüdü, hep yürüdü, durmadan dağ taş yürüdü, 

O hak etti nineden emdiği şefkatli südü. 

Böyle olmakla beraber yine evlâdı vatan 

Onu mahkûm ediyor, çünkü kaçan bir kocadan 

Hissei cürüm alıyormuş... Aman aklım duracakl 

Bu ne insafı adalet? Bu ne zulmü mutlak? 

O firar etti ise, dahli nedir Ayşeciğin? 

O fedakârlığa karşı, bu zulüm çok çirkin! 

Bu gaza uğruna, onlar ne feda etmediler! 

Ne kadar nankör olur, zalim olur kalbi beşer!.. 

Ayşe, Ahmet... Bu isimlerle vatan kurtuldu, 

Bu isimlerle bizim oldu muzaffer ordu. 

Tam bu esnada gelen postacı gazi Yakup, 

Yine Ahmet’ten iletti küçücük bir mektup. 

Ahmet askerde imiş, kaçmamış... 

Dedi, bir rengi sitem kaplıyarak gamlı yüzü; 

-“Koşayım mı varayım kağnıya cansız öküzü? 

-Çok şükür yüz karasından beni Tanrım korudu. 

Ahmedim kaçmaz eğer kaçsa bütün bir ordu. 

Ahmedim kaçmamış işte beni artık bırakın, 

Bu kelepçeyle ipi düşmana, Yunana takın. 

Edebiyatın estetik duyguları dile getirme işlevi, sosyolojik incelemelerde toplumu ilgilendiren 

gerçek sorunların edebî metnin içinde işlenmesine dönüşür. Edebi metin, bireysel estetiğe hitap 

etmekten çok insan ve toplumsal hizmetine giren bir araç vasıtası görmeye başlar. “Böylece eser ve 

yazar, toplumun “sosyolojik barometresi” olma işlevini yerine getirir. (İlhan, 2015:108). Sanatçı 

toplumsal gerçeği yansıtarak insanı ve toplumu şekillendirme çabasına girişir. Gerçekliği sanat 

eserine taşıma çabası, Flaubert’in (Akt. Yetkin, 1967: 46), “Olayları, bana göründükleri gibi ortaya 

koymakla, bana doğru görüneni ifade etmekle yetiniyorum.” sözleriyle yeni boyut kazandığından 

sanatçılar, gördükleri durumları olduğu gibi ortaya koymanın yanı sıra kendilerine göre doğru olanı 

da ifade etmeye başlar.  Realist bir tutum içerisinde durumu yansıtma arzusu, sanatçıyı gözleme 

yöneltir. Hayale kapılmadan dış dünyanın gerçeklerinden örülü bir dünyayı, edebi esere yansıtmak; 

eserin kapılarını insan, toplum ve yaşantılara açmak şeklinde gelişen anlayış, türlü görüntülerin şiir 

ve diğer edebi türlerde işlenişini yaygınlaştırır.  Hüseyin Suat’ın gözlemleri kadar toplumun içinde 

bulunduğu acıklı manzaraların bir fotoğraf veya ayna gerçekliği ile şiire yansıması, aşağıdaki 

dörtlükte net bir şekilde görülmektedir. Bozuk yollarda karşılaştığı acıklı manzaraları ve ihtiyarların 

cepheye yük taşıması, sanatçının zihnine kazınan görüntüsüyle şiirde hayat bulur.  

"Ne ulvî levhalar gördüm, ne mahzûn sahneler gördüm 

Bozuk yollarda erkekten kadından bin katar gördüm 

Hilâlim yoktur, işhad ederim Allahi, vallahi, 

Öküzlerle beraber yük çeken ihtiyar gördüm.” 

Flaubert (Akt. Yetkin, 1967: 46) edebi eserde gerçekliğe ve gözleme dair değerlendirmelerinde her 

şeyin doğru görmekten ibaret olduğunu belirtir. Bir sanatçının orijinalliğinin büyük şeylerde değil, 

küçük şeylerde, önemsiz gibi görülen ayrıntılarda gizli olduğunu söyleyen Flaubert, çevrenin ve 
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değişen şartların insan ve olaylar üstündeki etkisine işaret eder. Buna göre bazı çevreler ve 

durumlar, belli davranış kalıplarını ve insan tiplerini ortaya çıkarır. Öyleyse çevre şartlarının 

ayrıntıları gözlemlerle verilmelidir ki ortaya çıkan yeni durumların nedenine ilişkin yorumlar değer 

kazansın.     Bu söylemler ışığında şair, “Bugünkü Beşer” şiirine bakılırsa savaşlardan sonra ortaya 

yeni bir insan tipinin ortaya çıktığı, vefa, dostluk, güzel davranışların kaybolduğu yeni bir toplum 

sisteminin yaygınlaştığı gözlenir. Dünya savaşı sonunda ortaya çıkan yeni insan tipi, bencil 

yapısıyla tüm değerleri yok ederek savaş dönemindeki fedakâr insandan çok farklı bir yapının öne 

çıkmasına neden olmuştur.   

"Ne vefâ, ne şifâ, ne hatır gönül 

Dosta düşman olduk her bahanede, 

İster ağla, ister merâretle gül, 

İnsanlık kalmadı bu zamanede, 

Bir koca boş anbar, dipsiz bir kile, 

Söylemek ne ağır geliyor dile, 

Ezelden rind olan erenler bile, 

Zehirler içiyor bu meyhânede. 

Kül olduk hepimiz bu efsânede 

Hüseyin Suat, bir başka şiirinde değerleri yitirip sadece tüketme arzusuyla her şeyi kaybeden 

insanlığı eleştirmeye devam eder.  Kendi rahatı dışında bir şey düşünemeyen bu yeni insan tipinin 

dişli bir makinenin her şeyi öğüten yapısı gibi davranışlar sergilemesi, şairi içten içe üzmektedir. 

Kanaatin yok olması ve doyumsuzluğun baş göstermesi, şairin eleştirel tutumuyla ifade edilir.  

Her ne bulsak atarız gövdeye rahat ederiz 

Midenin keyfine, arzusuna hizmet ederiz 

Öyle açgözlüdür insan denilen mahlûkat 

Sanmayın bulduğumuz şeyle kanaat ederiz. 

Ot, çiçek, yaş, kuru, et, herze, bağırsak, toprak 

Ekle Salih diyerek hepsine rağbet ederiz. 

Farelermiş yiyen insan gibi her bulduğunu, 

Niye biz fareden âlemde şikâyet ederiz? 

Eti pek tatlı olur dense beyaz bir ayının, 

Terk-i rahat ederek kutba seyahat ederiz. 

Sanatçının ve toplum etkileşimin sonucu olarak vücuda gelen eser, toplumsal yapı hakkında bilgiler 

içerir. Sosyolojik verilerin edebi esere sağladığı imkânlar toplumsal sorunların estetik bir işlevle 

dile getirilmesini sağlar. Hüseyin Suat, kendi döneminin gerçeklerine ayna tutarak toplumun 

sözcülüğünü yapmıştır. Eserleri yoluyla yaşanan olumsuzluklar gösterildikten sonra halka kötü 

günlerin geçici olduğu ve vatanın her türlü değerin üstünde olduğu aşılanmaya çalışılmıştır. Bir 

taraftan olumsuz durumlara eleştiri getirilirken bir taraftan da ümitvar bir resim çizilmiştir. 

Sanatçının topluma karşı olan sorumluluğu şairi, toplumsal sorunlara yöneltmiştir. Sosyolojik 

değerlendirmeler ile dönemin koşulları gözler önüne serilmiştir.  
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NAZIM HİKMET'İN LATİN AMERİKA'DA YANKILANMASI 

       Tahsin AYDOĞDU* 

Özet 

1902 yılında doğan Nazım Hikmet, dedesinden Mevlevi deyişlerini, annesinden Fransız klasiklerini öğrenmiştir. 

Çanakkale’de dayısı şehit düşmüş, İstanbul işgal edilmiştir. Dünya sürekli ve hızlı bir değişim süreci içerisindedir. 

Nazım bu değişime uygun farklı, yeni bir biçim geliştirme arzusundadır. Dünyanın her yerinde hangi dilde olursa 

olsun şiirlerin söylenişlerindeki ustalığa saygı duymuş, o şiirlerin yaratıcılarını ustası bilmiştir. Dünyada “Türk 

Şair” olarak anılan Nazım’ın kendisi de zamanla evrensel bir değer haline gelmiş, “Dünya Şairi” olarak kabul 

görmeye başlamıştır. Biz bu çalışmamızda “Dünya Şairi” Nazım Hikmet’in Latin Amerika’da nasıl yankılandığını, 

onun için yazılan şiirlerde Nazım’ı nasıl andıklarını, onu okuyucuya nasıl sunduklarını inceleyeceğiz.  

     Anahtar Kelimeler: Nazım Hikmet, Latin Amerika'da Nazım Algısı, Pablo Neruda, Roque Dalton,  

Jorge Boccanera. 

  

THE REVERBERATION OF NAZIM HIKMET IN LATIN AMERICA 

Abstract 

Nazim Hikmet was born in 1902. He learned phrases Mevlevi, the French classics. His uncle was martyred in 

Gallipoli. Istanbul was occupied. The world was a process of continuous and rapid change. According to this change 

as Nazim Hikmet was willing to develop a new and different for his poetry farmato. He respected the expertise of 

speeches and poetry writers of the when and how human language whatever had said anywhere in the world. Has 

accepted teachers from the creators of those poems. In world are calling "The Turkish Poet" to Nazım who has 

become a universal value in course of time. It was begun to be accepted as "The World Poet" In our study we 

examine the poems that are written to Nazim Hikmet in Latin America commemorates World Poet, as the reader is 

offered and how it resonates in Latin America. 

Keywords: Nazım Hikmet, The Reverberation Of Nazım Hikmet In Latin America, Pablo Neruda, Roque 

Dalton, Jorge Boccanera. 
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NAZIM HİKMET'İN LATİN AMERİKA'DA YANKILANMASI  

1902 yılında doğan Nazım Hikmet, dedesinden Mevlevi deyişlerini, annesinden Fransız klasiklerini 

öğrenmiştir. Çanakkale’de dayısı şehit düşmüş, İstanbul işgal edilmiştir. Dünya sürekli ve hızlı bir 

değişim süreci içerisindedir. Nazım şiiri için bu değişime uygun farklı, yeni bir biçim geliştirme 

arzusundadır. Dünyanın her yerinde hangi dilde olursa olsun şiirlerin söylenişlerindeki ustalığa saygı 

duymuş, o şiirlerin yaratıcılarını ustası bilmiştir.  “Türk Şair” olarak anılan Nazım, zamanla evrensel bir 

değer haline gelmiş, “Dünya Şairi” olarak kabul görmeye başlamıştır. Biz bu çalışmamızda “Dünya 

Şairi” Nazım Hikmet’in Latin Amerika'da nasıl yankılandığını, onun için yazılan şiirlerde Nazım’ı nasıl 

andıklarını, onu okuyucuya nasıl sunduklarını inceleyeceğiz. 

Nazım Hikmet’in bir dünya şairi olarak kabul görmesindeki en büyük pay bizce şu düşüncesi olmuştur. 

“Şiirimin kökü yurdumun topraklarındadır. Ama dallarıyla bütün topraklara, doğuda, batıda, güneyde, 

kuzeyde uçsuz bucaksız yayılan bütün topraklara, o topraklar üstünde kurulmuş medeniyetlere, bütün 

dünyamıza uzanmak istedim. İnsanoğlu, nerede, ne zaman ve hangi dilde olursa olsun, yüreğime ve 

kafama uygun bir şiir söylemişse, onun söyleyişindeki ustalığı incelemeye çalıştım. Yalnız kendi 

edebiyatımınkileri değil, Doğu ve Batı edebiyatının bütün ustalarını ustam bildim.” (Aydemir.1986:3) 

Anadolu kültür birikimini kana kana içen, dünya edebiyat kaynaklarının coşkun pınarlarını yudumlayan 

ve böylece bir dünya şairine dönüşen Nazım Hikmet’in kendisi de birçok şairi etkilemişlerdir. 

Nazım’dan etkilenen, ona şiirler yazan sadece ülkemiz şairleri, sanatçıları olmamıştır. Onun sesine ses 

katanlar, şairliğini, şiirini yüceltenler Sibirya’dan, Patagonya’ya: Paris’ten, Pekin’e, Meksika’ya kadar 

dünyanın her köşesinde var olagelmişlerdir. Türkiye’den Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, 

Gülten Akın, Kemal Özer, Özdemir İnce, Abidin Dino, Orhan Kemal, Cemal Süreyya Nazım’ın sesine 

ses vermişlerdir.  Birleşik Devletler’den Howard Fast, Joseph North, Polonya Charles Dobzynski, 

Angola’da devlet başkanlığı yapmış, ülkesini kurtuluş savaşına önderlik etmiş Agostinho Neto, Sovyetler 

Birliği’nden Yevgeni Aleksandroviç Yevtuşenko, Azerbaycan’dan Resul Riza, Yunanistan’dan Yannis 

Ritros, Şili’den Pablo Neruda, Salvador’dan Roque Dalton García, İspanya’dan Miguel Blas de Otero, 

ilk akla gelenlerdir. Görüldüğü gibi Nazım’ın sesine ses veren şairlerin sayısı oldukça fazladır ve sadece 

burada adları anılanlarda da sınırlı değildir.  Bu nedenle biz çalışmamızı sadece Latin Amerikalı şairlerin 

Nazım’a yazdıkları şiirlerle sınırlı tutacağız. 

Arjantinli edebiyat araştırmacısı J. G. Blanco Villalta’nın, Nazım’ı daha 1939 yılında nasıl 

değerlendirdiğine göz atalım: “Nazım Hikmet, Türkiye’nin en sağlam ve güçlü şairidir. Derinliğine 

gerçekçi bir yazardır o.” (Blanco Villalta.1939:69) Bu satırlardan Nazım’ın her zaman, daha 1939’da 

bile dünyanın en uzak coğrafyalarında da dikkatini çektiği anlaşılmaktadır. Nazım’a duyulan bu ilgi 

günümüze kadar sürmüştür. Onunla ilgili sayısız makaleler ve şiirler yazılmıştır. 

Latin Amerika'da Nazım’a şiir yazan şairler şunlardır: Arjantinli Jorge Boccanera, Şilili Pablo Neruda, 

Salvador’dan Roque Dalton García, Kolombiyalı Carlos Fajardo Fajardo'dur. Şimdi bu şairlerin Nazım’ı 

nasıl andıklarını, şiirlerinde onu nasıl işlediklerini inceleyelim. 
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Bu yazarlar içerisinde Pablo Neruda özel bir yere sahiptir. Neruda, Nazım’ın yakın dostu olmuş, onunla 

aynı fikirleri paylaşmış, birlikte yolculuklar yapmış ve aynı toplantılara katılmışlardır. Neruda’nın 

Nazım’la ilgili ilk şiiri, Nazım’ın özgürlüğe kavuşmasından duyduğu kıvancı ifade ettiği “Aqui viene 

Nazın Hikmet” (Nazım Hikmet Buraya Geliyor) adını taşımaktadır. Bu şiir “Las uvas y el viento” adlı 

kitabının “Memorial de estes años” bölümünde bulunmaktadır. Santiago’da, Nascimento yayınevi 

tarafından, 1954 yılında yayınlanmıştır. Seksen yedi dizeden oluşan şiirin dizeleri iki heceli tek sözcük 

“pe/ro”, yedi sözcük ve on bir heceden oluşan “to/do el/ a/rroz/ sa/lu/da/ con/ su/ ri/sa” değişik dize 

kalıpları görülmektedir. Serbest ölçü ile yazılmıştır. (https://www.airesdelibertad.com, 2020) 

Nazım, de las prisiones  

recién salido,  

me regalò su camisa bordada  

con hilos de oro rojo 

como su poesía. 

Nazım, hapishanelerden  

yeni çıkmış 

bana hediye etti altın kırmızısı simlerle işlemeli 

gömleğini 

şiiri gibi 

 

Cezaevinden yeni çıkan Nazım, bana şiirleri kırmızı altın yaldızla işlemiş gömleğini hediye etti, sözleriyle 

şiire girdikten sonra şiirin ikinci bendinde “Hilos de sangre turca /son sus versos,” (Türk kanının izleri/ 

dizelerindedir) mısraları ile Nazım’ın şiirlerini değerlendiriyor. 

hoy son como las armas escondidas, 

brillan bajo los pisos, 

esperan en los pozos, 

bugün saklanmış silah gibidirler 

parlıyorlar örtünü altında 

bekliyorlar kuyularda 

Neruda, Nazım’ın şiirini silaha benzeterek onun şiirinin etkisine de vurgu yapmaktadır. 

Es alto 

como una torre 

Uzundur 

bir kule gibi 

Üçüncü bentte Nazım’ı betimler ve onu uzun bir kuleye benzetir. Kulenin pencerelerine, Nazım’ın gözlerine 

Türk Ayının şavkı vurur. Kuleyi, Neruda bir imge olarak kullanmakta ve kuleye benzettiği kişilerin 

vatanseverliğine gönderme yapmak istemektedir. Şair bu imgeyi Miguel Hernández ve García Lorca içinde 

kullanmıştır. Şiirin sonraki bölümünde dostluklarını bize nakletmekte ve şiirini şu iki dize ile bitiriyor: 

todo el arroz saluda con su risa, 

todo su pueblo canta por su boca. 

Pirinçlerin hepsi selamlıyor senin gülüşünle 

halkının hepsi şarkı söylüyor senin ağzınla. 

Nazım ölmüştür ancak halk onun şarkılarını söylemektedir onun ağzından yani Nazım ölümsüzleşmiştir 

halkının gönlünde. 

Nerura’nın, Nazım’a adadığı ikinci eseri “Corona de invierno para Nazım Hikmet” (Nazım’a Bir Güz 

Çelengi) şiiridir. Nazım Hikmet’in 3 Haziran 1963’te ölümünden sadece bir hafta sonra Santiago de Chile’de  

https://www.airesdelibertad.com/
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“El siglo” adlı dergide 9 Haziran 1963’te yayınlamıştır bu şiir. Şair, şiirinde Nazım Hikmet’in ölümünden 

duyduğu acıyı, onun kaybının önemini dile getirmektedir; 

¿Por qué te has muerto, Nazım? 

 ¿Y ahora qué haremos sin tus cantos?  

¿Dónde encontraremos la fuente? 

¿Dónde estará tu sonrisa, esperándonos? 

Niçin öldün Nazım?  

Ne yaparız şimdi biz şarkılarından yoksun? Nereden 

bulacağız ilhamı? 

Nerede olacak gülüşün, bizleri bekleyen? 

Dizeleriyle şiire giriş yapıyor ve Nazım’ın gözlerine yüklediği anlamı dile getiriyor; 

¿Dónde encontrar otros ojos que como los tuyos 

contengan el fuego y el agua de la verdad que exige, 

de la congoja que llora y de la alegría valiente? 

Nerede bulmalı seninkiler gibi gözleri 

gerçeğe çağrıyı, kederli ağlamayı, cesur sevinci 

su ve ateşle buluşturan? 

Nasıl oluyor da Nazım’ın gözleri bu iki olguda birleştiriyor gerçeğe çağrıyı, kederli ağlamayı ve cesur 

sevinci? Burada Neruda, kanımızca Nazım’ın acılarla, hapislerle, sürgünlerle geçen yaşamına inat yaşama 

sevincini, inancını, umudunu hiç yitirmemiş olmasına anımsatmak istemektedir. 

Neruda, 1972 yılında “Elegía” (Ağıtlar) kitabını yayımlar. Kitap Neruda’nın kaybettiği dostlarına adadığı 

ağıtlardan oluşmaktadır. Neruda bu kitabın girişinde de Nazım’ı dokuz dize ile anıyor. Nazım’ın ölümüyle 

mavi gök kubbenin çökmüş, sağlam kulenin yıkılmış hissini yaşadıklarını. Nazım’ın çok büyük bir kayıp 

olduğunu dile getiriyor. “Parıltılı bir gündü, güneş onunla gitti.” dizesi de Nazım’ın şair için değerini ortaya 

koymaktadır. 
 

Neruda, Nazım’ın ölümünden sonra “Corona de invierno para Nazım Hikmet” adlı incelediğimiz şiiri 

yazmakla kalmamış, her zaman Nazım’dan söz etmeye devam etmiştir. Kendi ölümünden bir yıl önce 

yayınladığı kitabı “Elegía (Ağıt) [1971-1972]” adlı kitabında Nazım Hikmet’e atfen bir şiiri yoktur ama 

daha kitabı ilk sayfasında Nazım Hikmet’e dokuz dize ayırmıştır. (http://fac-web.spsu. Edu/sis/nuhfer-

halten/wda/framconc.htm/99400Elegiaadiòs17.01.2020) Şimdi bu mısralara kulak verelim Neruda, “Ağıt” 

kitabında Nazım Hikmet’i nasıl anıyor; 
 

Qué perdí, qué perdimos 

cuando Nazim cayò como una torre, 

como una torre azul que se desploma? 

Si me parece a veces 

que el sol fue con él porque era el día, 

era Nazim un gran día dorado 

y cumpliò su deber de amanecer 

a pesar de cadenas y castigos: 

Adiòs, resplandeciente compañero! 

Ne kaybettim ne kaybettik 

Nazım bir kule gibi düştüğü zaman 

mavi gök kubbe çökmüş gibi? 

Bazen güneş onunla gitmiş gibi  

gelir bana zira o gündüzdü, 

yaldızlı bir gündü Nazım 

ve görevini tamamladı şafak vakti 

cezalar ve zincirlere karşın; 

Elveda, parıltılı yoldaş! 

 

http://fac-web.spsu/
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Nazım Hikmet’in kaybını “mavi gök kubbenin çökmesine” benzeten Neruda onu her andığında, onunla ilgili 

yazdığı her satırda, her dizede ona ne kadar büyük bir değer verdiği anlaşılıyor. Yoksa hiç kimse sıradan bir 

insan kaybını “gök kubbenin çökmesi” gibi değerlendirmez. Yine “yaldızlı bir gündü, güneş onunla gitti” 

betimlemesi de Nazım’ın önemini ortaya koyan başka bir dizelerdir. Neruda’nın, Nazım’ı andığı her yerde 

ona önem verdiğini görmenin yanında onun çektiği çileleri dile getirdiğine de tanık oluyoruz. “Ağıt” 

kitabında Nazım’ı anlatırken diğer anlatılarından farklı bir yaklaşımda da bulunuyor. İlk kez burada görevini 

tamamladığına işaret ediyor. Önceki şiirinde kendisine öğrettikleri ve davaya yaptığı hizmetler için teşekkür 

ediyordu. Neruda, Nazım Hikmet için sadece şiirler yazmamış aynı zamanda onun en azından bir şiirini 

İspanyolcaya çevirdiğinide biliyoruz bu şiir Türkiye edebiyat çevrelerinde fazla bilinmeyen, 2013 yılında 

Nazım’ın yeni bulunan “Henri Martin’in Sesi” adlı şiirini Democracia Santigado’da yayımlanan gazetenin 

28.10.1951 günkü sayısında “La Voz de Henri Mart’in” adı ile yer almıştır. (Hernan Loyola: 2002: 1252) 

 

Neruda ve Nazım Hikmet’in dostluğunun bir başka kanıtına daha sahibiz. Neruda’nın ‘La İsla Negra’da 

kendi zevkine göre yaptırdığı, bugün müze olarak kullanılan bir ev vardır. Bu evin tavandaki payandaların 

her birinin üzerine yakın dostları ile birlikte Nazım’ın adını da kazımıştı adate evine her girdiğinde 

dostlarını ve Nazım’ı hatırlamak ister gibi. (Pairot, 1987: 55) Madrid Belediyesinin İç Savaşın 50. Yılını 

ve Neruda’yı anmak için hazırladığı “Neruda Retratar de Ausencia” adlı kitapta bu resmi bulduk.  

                                          

 

 

 

                                        Resim1. Neruda’nın Evinde Nazım İmzası 

Neruda’nın Miguel Hernández’e atfen yazdığı “Vuelva, España” şiirinin girişinde Neruda dostuna şöyle 

sesleniyordu: 

Tú me faltas. 

Como la sal en la garganta, 

como el pan en los dientes, 

Seni özledim. 

Tuz gibi boğazda, 

ekmek gibi dişinde,  
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como el odio en la colmena negra, 

como el día sobre los sobresaltos de la Aurora. 

kin gibi kara kovanda 

gün gibi  şafak vaktinin üstüne doğan. 

 

Bu dizeleri buraya Neruda’nın Nazım Hikmet’e verdiği değeri belgelendirmenin bir başka destekleyici 

unsuru olduğunu düşündüğümüzden Miguel Hernández, Neruda ile aynı evi paylaşmış, aynı havayı 

solumuş, hatta onun ölümünden de bir parça kendini sorumlu tutmuştu. Neruda, kendisi için bu derece 

değerli olan Miguel Hernández’e yakınlığını boğazımda tuz, dişimde ekmek gibi seni özledim derken Nazım 

için de “ağzımda bir lokma ekmek, susuzluğuma su olan, kanıma güç katan dostluğun” gibi benzer ifadeler 

kullanıyor. Nazım’ı bir kuleye benzeten Neruda, Miguel Hernández’i de kuleye benzetmektedir. Onlar, kule 

gibi sağlam, yurdunu ve insanını koruyan birer kaledir Neruda’nın gözünde. 

1952 Arjantin doğumlu Jorge Boccanera ve işte onun Nazım’a yazdığı kısa şiir; 

Hablan los ojos de Nazım Hikmet               

Sobre mi mano, 

la mitad de una manzana brilla. 

La otra mitad está sobre una mesa a miles de 

kilómetros de aquí. 

Es imposible morder esta mitad 

sin que duela el vacío. 

Nazım Hikmet’in Gözleri Konuşuyor 

Elimin üzerinde  

bir elmanın yarısı parıldar. 

Diğer yarısı bir masanın üzerindedir binlerce 

kilometre uzakta buradan. 

İmkânsızdır ısırmak bu yarısını 

acıtmadan mesafeyi. 

Arjantinli şair Jorge Boccanera’nın şiiri dikkatle okunduğunda görülecektir ki “Angina Pektoris” şiiri 

etkisiyle bu satırları kaleme almıştır. (http://www.revis tapantagruelica. com/ index .poemas- de-jorge-

boccanera&catid=44:homo-literatus2020) Nazım’ın bu şiirinin şu dizelerini hatırlamak bu benzerliği 

görmeye yeterli olacaktır;  

“Yarısı burdaysa kalbimin  

yarısı Çin'dedir, doktor. 

  Sarı Nehre doğru akan 

ordunun içindedir… 

Sonra, şu on yıldan bu yana 

benim, fakir milletime ikram edebildiğim 

bir tek elmam var elimde, doktor, 

bir kırmızı elma: kalbim... (Hikmet, 2007: 909)  

 

El Salvadorlu şair, devrimci Roque Dalton, 1935’te San Salvador'da doğdu. (https://www. 

airesdelibertad.com/t10996p120-nazim-hikmet2020)Hukuk ve toplum bilimler öğrenimi gördü. 1955 

yılında El Salvador Komünist Partisi'ne katıldı. Yaşamının önemli bir bölümü tutuklu ya da sürgün olarak 

geçti. Yeraltında bir gerilla olarak yaşarken, şiirler, popüler tarih ve öyküler yazmayı takma adlarla 

http://www.re/
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sürdürdü. Sahte suçlamalarla tutuklanarak idam edildi ve sonra suçsuz olduğu ve "anısının yaşatılacağı" 

yine idam eden yönetim tarafından duyuruldu. 

Carta (A Nazım Hıkmet, Poeta Turco)                        Mektup (Nazim Hikmet, Türk Şaire) 

Camarada Nazim: le escribo    Yoldaş Nazim: Sana yazıyorum 

desde la vecindad del sobresalto   ürkünç köğuşutan 

desde la Penitenciaría Central                 Merkezi Cezaevi'nden 

de El Salvador.      El Salvador’un 

No había podido hacerlo antes               Daha önce yapamamıştım onu 

porque estaba libre     çünkü özgürdüm 

y con la juguetona y burbujeante libertad uno      ve eğlenceli ve köpüren özgürlük ile biri 

no puede elevar las palabras     yükseltemez kelimeleri  

a lo alto de los presos      zirvesine mahkumların  

de los antiguos presos      eski mahkumların 

que como Ud.       ki Senin gibi 

señalaron la ruta.      rotayı işaret ettiler. 

Roque Dalton, cezaevinde Nazım İçin bu mektup şiiri yazar ve onu mahkûmların en yücesi olarak 

değerlendirir ve onun gösterdiği rotayı, mücadele azmini ve yaşama direncini örnek alacağını belirtir. Carlos 

Fajardo Fajardo, Kolombiya, Kali doğumlu, bir şair ve deneme yazarı, edebiyat doktorudur. Kolombiya'da 

ve yurtdışında çeşitli üniversitelerin yanı sıra farklı ulusal ve uluslararası şiir festivallerinde konuşmacı şair 

ve profesör olarak davet edilmiştir. Fajardo Nazımın dört Hapishaneden şiirlerini okuduktan sonra Nazım’a 

bir şiir yazar şiirin hemen her mısraında Nazım’ın yaşamına veya bir şiirine atıf bulunmaktadır 

(https://www.omni-bus.com/n40/sites.google.com,2020). Carlos Fajardo’nun şiirinin tamamını buraya 

almayı uygun gördüm. Zira hiçbir yoruma gerek olmadan net ve kesin olarak Kolombiyalı yazarın Nazım’ın 

şiirlerini çok iyi bildiğini, onları dikkatle okuduğunu Nazım’a adadığı bu şiirin hemen her mısrasının onun 

başka bir şiire göndermede bulunduğuna tanık olmaktayız. İşte bu şiir ve onun tarafımdan yapılan çevirisi; 

 

POEMA A NAZIM HIKMET  

Hoy que llueve sobre Bogotá 
leo tus poemas Nazim Hikmet, tus cartas desde las 

cuatro cárceles, 
el recuerdo de los patios sonoros en Istambul 

el lento pero seguro avance de tu angina de pecho. 

 
No me desilusiono ni lloro. 

Tampoco soy un simple desesperanzado. 

Sin embargo, Nazim, mi país es una cárcel mayor, 
mayor que la de tu Ankara, más fría que la de Cankiri 

más insoportable que la de Bursa. 

NAZIM HITMET'E ŞİİR 

Bugün Bogotá'ya yağmur yağıyor 
okuyorum şiirlerini Nazim Hikmet,  dört 

hapishaneden mektuplarını, 
avlunun seslerinin hatırası İstanbul’daki 

yavaş ve emin ilerliyor senin angina pektorisin. 

 
Ne hayal kırıklığına uğramıyorum ne de 

ağlıyorum. 

Sıradan bir umutsuz da değilim. 
Bununla birlikte, Nazım; benim ülkem büyük bir 

cezaevidir, 
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Todas tus cuatro cárceles reunidas son apenas recintos 
con jardín. 

 
 

Como tú, turco naciente, 

en el nombre de esta tierra tomo la palabra 
y malas noticias me llegan con lluvia matutina 

malas noticias sobre un país cerrado donde nadie nos 

deja cantar. 
 

 

Prisionero, exiliado eterno, 

con quince heridas, según decías, 

escribo en torno a estas paredes deseando ver una luz. 
Escucha Hikmet este poema compuesto por varias 

manos 
con despedazadas uñas de tanto escarbar. 

 

 
También estamos incomunicados como lo estuviste en 

Ankara 

donde te prohibían ver el cielo azul y un árbol silvestre 
plantado en algún sitio. 

También hablamos con nosotros mismos 
en siniestras ciudades 

y nos dan ganas de llorar sobre algún seno 

llorar o insultar temblando en la lluvia. 
 

Destrozados, solos con el vaivén de lentas horas, 
vigilados desde los cuatro costados 

se abre nuestra ira como una gran verdad 

y en las torres del aire 
lanzamos gritos por oscuras ventanas. 

 

Nazim Hikmet, llueve sobre Bogotá. 
Yo releo tu poema a Taranta-babu 

pero no puedo hacer un himno para beberme el sol 
no puedo estrechar mi pecho y darme alegría. 

 

¿Cuándo cesará esta llama que a todos calcina? 

daha büyük Ankara’nınkinden, daha soğuk 
Çankırı’nınkinden. 

Senin dört hapishanenin hepsi bahçeli muhafaza 
ile çevrilir. 

 

Senin gibi Türk doğan 
bu diyar adına sözü alıyorum 

ve kötü haberler geliyor bana sabah 

yağmurlarıyla 
Kötü haberler hiç kimse bizim şarkı söylemesine 

izin vermediği kapalı ülkemizin üzerine. 

 

Mahkûm, sonsuza sürgün, 

on beş yara ile,  dedikleri gibi 
yazıyorum bu duvarların etrafına bir ışık görmek 

arzusuyla. 
Dinle Hikmet bu şiir sayısız çiziklerle parçalanmış 

değişik ellerle oluşturulmuştur. 

 
Bizim de hücre cezalarımız oldu senin de maruz 

kaldığın gibi Ankara’da 

mavi gökyüzünü ve herhangi bir yere dikilmiş olan 
devasa çınarı görmenin sana yasaklandığı yerde. 

Bizzat bir birimizle de konuştuk 
tekin olmayan şehirlerde  

bizimde canımız çekti ağlamak bir dost bağrında 

titreyerek ağlamak veya küfretmek yağmurda. 
 

Paramparça, yalnız yavaş saatlerin sallanmasıyla, 
gözlemleniyorlar dört taraftan da 

açılır öfkemiz büyük bir gerçek gibi 

ve havalandırma kulelerinde  
çığlıklar attık karanlık pencerelerden. 

 

Nazim Hikmet, Bogotá'ya yağmur yağıyor. 
Ben tekrar okuyorum Taranta-babu şiirinizi 

ama bir marş yazamam güneşi içmem için 
göğsümü daraltamıyorum ve kendime neşe 

veremiyorum. 

Ne zaman sona erecek bu alev herkesi yakan? 
 

 

Nazım Hikmet’ten etkilenenler sadece şairler değildir. Ressamlar, şarkı sözü yazarları, mimarlar da ondan 

etkilenmişler bunu ifade etmişler ve sanatlarına yansıtmışlardır. İşte Nazım’la ilgili yapılan iki tablo ve bu 

tabloların özellikleri: 
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Ressam José Cabellero, tuval üzerine karışık teknikle 1970 yılında Nazım Hikmet’in anısına ‘La larga noche 

de Nazim Hikmet’ (Nazım Hikmet’in Uzun Gecesi) adlı bir tablo yapar. Bugün Fundación Santander 

Central Hispano,  Madrid’de bulunmaktadır bu tablo.  Nazım Hikmet ile de bizzat tanışmış olan ressam José 

Cabellero’nun anısına yakın dostu şair Rafael Alberti Roma’da 1970 Ekiminde ‘Algo de José Caballero 

1970’ isminde bir şiir yazar reessama atfen bu şiirde Alberti, Nazım Hikmet adına yapılan tabloyu, 

dolayısıyla da şairimizi anmaktadır. Alberti’nin neredeyse her dizede ressamın bir tablosuna atıfta 

bulunmaktadır. İşte bu şiirden bir kaç dize: 

Siempre, siempre salpica la sangre de los toros 

y hay madera quemada 

y verte, Federico, y ya moverte, Ignacio, 

y el plomo, Federico, como plata ya muerta, 

sin luna de dos fríos en la larga 

oscura noche de  Nazim   Hikmet. 

Daima, daima sıçrıyor kanı boğaların 

ve yanmış ahşap var 

ve seni görmek, Federico, ve artık kalk Ignacio, 

ve kurşun, Federico, artık ölmüş gümüş gibi, 

soğuk ayın şavkı yok Nazım Hikmet’in  

karanlık uzun gecesinde. 

 

 

 

 
                                              Resim 2. Nazım’ın Uzun Gecesi, José Cabellero 

 

Marián Madrigal Neira’nın ‘La Memoria no es Nostalgia: José Caballero’ (Bellek Nostalji Değildir: José 

Caballero) adlı yayımlanmamış doktora çalışmasında ressamın ‘La larga noche de Nazim Hikmet’ adlı 

tablosunu şu satırlarla tanımlıyor: Ressamın eserinde ilk kez ortaya çıkan bu kaligrafik unsur daha sonraki 

çalışmalarında önemli bir öğe halini alacaktır. Eser güçlü bir plastik sanat ürünüdür fakat çok açık bir 

biçimde yazarın diline atıfta bulunarak şaire güzel bir hediye sunmaktadır. 

 

 

Ressam, yazarın korkunç kaderine atıfta bulunmak için tekrar tradejinin bir sembolü olarak duvar ve perdeyi 

kullanmıştır tıpkı 1960 yılında ‘Yerma’nın dekorunda yaptığı gibi Federico García Lorca’nın ve onun 
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oyununun trajik sonuna gönderimde bulunmaktadır. Bu sefer daire beyaz ama gri bir beyaz, gece ışığı, kötü 

bir alametin ışığı sanki geceyi ayın ışığı aydınlatıyormuş gibi. Belki de Pablo Neruda’nın ‘Aquí viene Nazim 

Hikmet’ şiirini bize yansıtmaya çalışmaktadır. (Neira, 2001, 442-443)  
 

              

 
Resim 3. İşkence, Antonio Berni 

Nazım Hikmet’in şiirlerinden biri olan “Polis Müdürü”  adlı 

şiirine atıfta bulunan Arjantinli ressam Antonio Berni’nin 

1976 yılında Paris’te yaptığı  “La Torturada” (İşkence) adlı 

tablosudur. Tabloda biri altmışını aşmış iki işkenceci polis 

ve elektrik işkencesine maruz kalmış, tahta masada 

bağlanmış genç bir kız vardır. Konu aynı zamanda ressamın 

kendi ülkesinde yaşanan işkence olaylarını, gözaltı 

kayıplarını da protesto eder niteliktedir 

(http://www1.rionegro.com.ar, 2020). Bu tablo ilk kez 2006 

yılında sergilenir çünkü bizzat ressamın kızının ifadesi ile 

tablonun mesajı çok güçlüydü ve hiç kimse onu sergilemeye 

cesaret edemedi. (https://www.diario 26.com, 2020)  

Anılan Latin Amerikalı şairlerin eserlerinde Nazım Hikmet’in etkilerini araştırmak, metinler arası ilişkiyi 

gün yüzüne çıkarmak önemli bir edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat konusu olarak bizleri beklemektedir. 

Nazım Hikmet’in, İspanyol ve Latin Amerikalı şairlerle olan ilişkisi adı anılan sanatçılarla da sınırlı değildir. 

İspanya’da Pablo Picasso’dan, Rafeal Albertí’ye Luis Cernuda’ya Meksika’dan Octavio Paz’a, Küba’dan 

Nicolás Guillén’e kadar birçok sanatçı Nazım Hikmet’le az ya da çok zaman zaman aynı yerlerde bulunmuş, 

bunların çoğu aynı havayı teneffüs etmiş, aynı düşünceleri paylaşmış ve hatta paylaştıkları düşüncelerden 

dolayı çile çekmişlerdir. Ve bu sanatçılar Nazım Hikmet’i şiirlerinde, gazete mülakatlarında, anılarında 

anmış; ona atıflarda bulunmuşlardır. Bu değinmelerin hepsini buraya almak çalışmamızın sınırlarını 

aşacağından Nazım’ın İspanyol ve Latin Amerikalı şairlerle etkileşimine burada noktayı koymayı uygun 

görüyoruz.  

Nazım Hikmet’in Latin Amerika’da yankılanması, Dünya Şairinin edebi kişiliğine, şiirlerinin dile getirdiği 

toplumcu gerçekçi tarza gösterdikleri önemi ve onun çileli yaşamına duyduğu saygıyı onun enternasyonalist 

düşüncelerinin bugün bile dünyanın değişik diyarlarında yaşadığının, var olduğunun bir kanıtıdır. Yaldızlı 

bir gün olan Nazım, bir kule gibi göçmüş olsa da bir güneş gibi pırıltılar saçacaktır yeryüzüne her köşesine 

Şili’den, Arjantin’den Anadolu’da bir dağ köyüne kadar.  

 

 

 

 

https://www.diario/


 

 

323 

 

KAYNAKÇA 
 

Aydemir, Aydın., (1986), Nâzım. Broy Yayınları, İstanbul. 
 

Hikmet, N., (2007) Bütün Şiirleri. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 
 

Madrigal Neira, Marián., (2005) (2004), La Memoria No Es Nostalgia: José Cabellero, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
 

Loyola, Hernan., (2002) Nerudiana Dispersa II.  Galaxia Gutenberg, Barcelona. 

 

Poirot, Luis., (1987), Neruda Retratar La Ausencias.  Imprenta Cominidad de Madrid, Madrid. 
 

Villalta, Jorge Gastón Blanco., (1939) Kemal Ataturk, Ediciones Agón, Santiago de Chile 
 

http://fac-web.spsu.Edu/sis/nuhfer-halten/wda/framconc.htm/99400Elegiaadiòs , Erişim:17.01.2020  

 

http://www.revistapantagruelica.com/index.poemas-de-jorge-boccanera&catid=44:homo-literatus         

Erişim:17.01.2020 

 

https://www.airesdelibertad.com/t10996p120-nazim-hikmet  Erişim:17.01.2020 
 

https://www.omnibus.com/n40/sites.google.com/site/omnibusrevistainterculturaln40/creacion/poesia/carlo

s-fajardo-fajardo.html  Erişim:17.01.2020 
 

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/ 09/29/20069v29f03.php  Erişim:17.01.2020 
 

https://www.diario26.com/22859?title=la-tortura-da&Article_page=45647 Erişim:17.01.2020 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgbeXv7vKAhXLkCwKHX-bDysQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ucm.es%2F&usg=AFQjCNHHRL-KWhzZPmLNxcMZdypllwI4_w&sig2=dVO8PqnDNI3Uwgj9I1sKqA
http://fac-web.spsu.edu/sis/nuhfer-halten/wda/framconc.htm/99400Elegiaadiòs
http://www.revistapantagruelica.com/index.poemas-de-jorge-boccanera&catid=44:homo-literatus
https://www.airesdelibertad.com/t10996p120-nazim-hikmet
https://www.omnibus.com/n40/sites.google.com/site/omnibusrevistainterculturaln40/creacion/poesia/carlos-fajardo-fajardo.html
https://www.omnibus.com/n40/sites.google.com/site/omnibusrevistainterculturaln40/creacion/poesia/carlos-fajardo-fajardo.html
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/%2009/29/20069v29f03.php
https://www.diario26.com/22859?title=la-tortura-da&Article_page=45647


 

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE IRAK ARAPÇASINDAKİ ATASÖZLERİNDE HAYVAN ADLARI VE 

ANLAM ALANI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Alaa Falah Al-Hamadani * 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye. Türkçesi ve Irak-Arapçası. Atasözlerindeki hayvan-adları ve anlam alanı açısından 

karşılaştırılması incelenmiştir. Çalışmada veri olarak Ömer-Asım-Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler.Sözlüğü 

ve Abul-Latif El-Dülişi’in Bağdat Atasözleri adlı sözlüklerinde geçen tüm hayvanların adlarını taşıyan 

atasözleri kullanılmıştır. Hayvan adları ile ilgili atasözlerinden önce Türkçe-olanlar incelenmiş, daha sonra 

bunların Türkçede karşılığı bulunarak italik yazıyla. Yazılmıştır. Sözlükteki atasözlerinde geçen bütün 

hayvanlarla, ilgili atasözleri incelenmiştir. Türkiye, Türkçesi ve Irak-Arapçasında hayvan adları ile ilgili 

geçen atasözlerinden bire bir karşılıklı ve benzer olanlar belirtilmiştir. Türkiye-Türkçesi ve Irak, 

Arapçasındaki atasözlerinde, evcil hayvanlarla ilgili benzetme, soyutlama ve karşılaştırmalar büyük oranda 

benzerlik taşımakla birlikte, farklılıklara da rastlamak mümkündür. Ayrıca, evcil hayvanların taşıdığı önem 

ve bunlardan yararlanma şekilleri de farklılık gösterebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-Türkçesi, Irak Arapçası, Atasözleri, Hayvan. Adları, Karşılaştırmalı Dilbilim. 

 

COMPARISON OF ANIMAL NAMES AND THEIR MEANINGS IN THE FIELD ON 

PROVERBS IN TURKEY TURKISH AND IRAQI ARABIC 

Abstract 

The research studies the comparison in meaning of animals names between Turkish and Iraqi Arabic proverbs. 

This study focuses on the use of these proverbs which have names of animals that are mentioned in Omer 

Asim AKSOY's Proverbs and Idioms Dictionary and Abul-Latif EL-DULİSİ's (Baghdad Proverbs) 

dictionaries. Firstly mentioned, and concerning the names of animal's are selected and analayis this study 

imtied to compare names animal the meanings of animal’s of both of Turkish proverbs. Turkish proverbs 

were examined before the proverbs related to animal names, and then their equivalents in Turkish were 

written in italic. Proverbs related to all animals mentioned in dictionary proverbs were examined. Turkey 

Turkish and Iraqi Arabic and similar ones in a mutual one of the last names in Iraqi Arabic proverbs about 

animals are indicated. All these proverbs which have names of animals mentioned and explaind in this study. 

We find a big similarity in meaning in both languages concerning the pets animals. As well as, there is 

adiffrence in meaning depends on the importance and ways to benefit of these pets animals. 

Keywords: Turkey Turkish, Iraqi Arabic, Proverbs, Animal Names, Comparative Linguistics 
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KISALTMALAR 

IA: Irak-Arapçası   TT: Türkiye Türkçesi    ÖA: Ömer Asım-Aksoy TDK: Türk Dil Kurumu 

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 a, â ا ,أ

 ' ء

  s ث 

 ḥ ح

 ḫ خ

   ,  ذ

 ṣ ص

 ż, ḍ ض

 ṭ ط 

 ẓ ظ 

 ̔  ع

 ḳ ق 

 

1.TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE KULLANILAN HAYVAN ADLARI 

  Türkiye Türkçesi’ndeki atasözlerinde evcil ve yabani, hayvanlarla, ilgili tespit edebildiğimiz 

örnekler şunlardan oluşmaktadır: 

1.1. AT 

''Asil-at, semeriyle ayıplanmaz''(AKSOY, 1993:? ) 

''Arpa verilmeyen -at, kamçı zoruyla yürümez'' (AKSOY, 1993: 71). 

''Ata-arpa, yiğide pilav''(AKSOY, 1993:72). 

''Ata binen nalını, mıhını arar''(AKSOY, 1993: 72). 

''Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma'' (AKSOY, 1993: 72). 

''Arabayı atın önüne koyma''. 

''Atı almadan önce eyerini satın almak''. 

''Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır'' (AKSOY, 1993: 91). 

''Her âlimin bir hatası، her atın yüzüstü düşmesi ve her keskin kişinin de uzak olması vardır''. 

''İki atı birden kovalarsan, ikisini de kaçırırsın''. 

''Irmaktan geçerken at değiştirilmez'' (AKSOY, 1993: 99). 

''İki kişi aynı ata binerse, birinin arkaya oturması gerekir''. 
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''Koşu atı, yarış meydanında belli olur''. 

''Ölü atı kamçılamak boşunadır''. 

1.2. ASLAN 

''Aslandan korkmayan, köpekten korkar mı? ''. 

''Aslanın evi kemiksiz kalmaz''. 

''Diri bir köpek, ölü bir aslandan iyidir''. 

''Aslan kocayınca sıcan deliği gozetir''. 

''Aslan kukrerse atın ayağı kosteklenir''. 

''Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) ''. 

''Aslan kükrerse beygir titrer'' (AKSOY, 1993: 71). 

1.3. AYI 

''Aç ayı oynamaz'' (AKSOY, 1993: 51). 

''Ayıyı kendi bağına getirmek''. 

1.4. BALIK 

''Balık bastan kokar'' (AKSOY, 1993: 82). 

''İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir'' (AKSOY, 1993: 153). 

''Balığı denizdeyken satın almak''. 

''Balığı tutmadan tavayı ateşe koyma''. 

''Yangında, balığını kızarttı''. 

''Balık ağa girdikten sonra aklı basına gelir'' (AKSOY, 1993: 81). 

''Balık baştan avlanır'' (AKSOY, 1993: 81). 

''Balık kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır? '' (AKSOY, 1993: 82). 

 

1.5. DEVE 

''Deve ne halde? Deveci ne halde? ''. 

''Deveden büyük fil var'' (AKSOY, 1993: 109). 

''Eskiden nasihatin karşılığı bir deve iken şimdi düşmanlık oldu''. 

''Son yük devenin belini kırar''. 

''Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur''. 

''Cahile söz (laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür'' (AKSOY, 1993: 96). 
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''Cıngıraklı deve kaybolmaz'' (AKSOY, 1993: 99). 

''Densiz deve kuyruğu, deh! demeden sallanır'' (AKSOY, 1993: 107). 

''Deve bir akçeye (götür, hani akçe), deve bin akçeye (getir, hani deve) '' (AKSOY, 1993: 109). 

''Deve boynuz ararken kulaktan olmuş'' (AKSOY, 1993: 109) 

''Deve deve yerine çöker'' (AKSOY, 1993: 109). 

''Deve Kâbe'ye gitmekle hacı olmaz'' (AKSOY, 1993: 109). 

''Devenin derisi (yunu, silkintisi) eseğe yuk olur'' (AKSOY, 1993: 109) . 

''Deveye bindikten sonra calı ardına gizlenilmez'' (AKSOY, 1993: 109) . 

''Deveye burc gerek olursa boynunu uzatır'' (AKSOY, 1993: 109) . 

1.6.DOMUZ 

''İnciyi domuzlara atma''. 

''Domuz derisi(-nden) post olmaz, eski dusman dost olmaz'' (AKSOY, 1993: 113). 

''Domuzun kuyruğunu kes yine domuz'' (AKSOY, 1993: 113). 

1.7.EŞEK 

''Eşek ile gitme yolda başına bela''. 

''Her eşek, kendi anırmasını sever''. 

''Ölmüş eşek kurttan korkmaz''. (AKSOY, 1993: 184). 

''Eseğe altın semer vursalar yine eşektir''. (AKSOY, 1993: 124). 

''Eşek at olmaz, ciğer et olmaz''. (AKSOY, 1993: 125). 

''Eşek bile bir düştüğü yere (çukura) bir daha düşmez'' (AKSOY, 1993: 125). 

''Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay'' (AKSOY, 1993: 62). 

1.8. FARE 

''Dağ doğura doğura bir fare doğurdu''. 

''Fare olma, kedi yer''. 

''Kedi fareden vazgeçmez''. 

''Kedi yok, ey fare oyna! ''. 

''Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar''. 

1.9.FİL 

''Deveden büyük fil var'' (AKSOY, 1993: 109). 
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1.10.HOROZ 

''Her horoz kendi çöplüğünde öter''(AKSOY, 1993: 141). 

''Her köpek kapısında havlar ve her horoz çöplü önünde ter''. 

''Horozun gözü gibi temiz''. 

''Kötü ev, tavuğun sesi horozunkinden yüksek olan evdir''. 

''Horoz bile vaktinde öter'' (AKSOY, 1993: 142). 

1.11. İNEK 

''Kişiyi sözüne, ineği boynuzuna bakarak seç''. 

''Siyah inekten beyaz süt sağılır'' (AKSOY, 1993: 194). 

1.12.İT 

''Her itin bir günü vardır''. 

''İt iti ısırmaz''. 

''İt derisinden post olmaz''(AKSOY, 1993: 124). 

''İt değmekle (işemekle) deniz pis olmaz''(AKSOY, 1993: 151). 

1.13.KATIR 

''Katıra "baban kimdir" demişler, "at dayımdır" demiştir'' (AKSOY, 1993: 159). 

1.14.KAZ 

''Altın yumurtlayan kazı öldürme'' (AKSOY, 1993: 215). 

1.15. KEÇİ 

''Keçi uçsa bile yine keçidir''. 

''Keçinin uyuzu, çeşmenin (pınarın) gözünden su içer'' (AKSOY, 1993: 161). 

''Sakal keçide de var'' (AKSOY, 1993: 190). 

1.16. KEDİ 

''Karanlıkta bütün kediler boz renklidir''. 

''Kedi gibi eğeyi yalar''. 

''Cins kedi ölüsünü göstermez'' (AKSOY, 1993: 97). 

''Kedinin boynuna ciğer asılmaz''(AKSOY, 1993: 161). 

''Kedinin kanadı olsaydı sercenin adı kalmazdı'' (AKSOY, 1993: 161). 

''Kedi uzanamadığı (yetisemediği) ciğere, pis (murdar) der'' (AKSOY, 1993: 161). 

1.17.KOYUN 

''Aptal koyun, sırlarını kurda verendir''. 

''Her koyun kendi bacağından aslır''. 
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''Her sürüde, bir kara koyun bulunur''. 

''Kesilmiş koyun derisinin yüzülmesinden korkmaz''. 

''Ölmüş koyun kurttan korkmaz''(AKSOY, 1993: 164). 

''Uyuz koyun hastalığını bütün sürüye bulaştırır''. 

1.18. KÖPEK 

''Havlayan köpek ısırmaz''(AKSOY, 1993: 205). 

''Köpek sahibini ısırmaz''(AKSOY, 1993: 169). 

''Akılsız köpeği yol kocatır'' (AKSOY, 1993: 60). 

''Altın tasma da taksan köpek, köpektir''. 

''Beni seven köpeğimi de sever''. 

''Köpeğe, sahibinin hatırı için ikram et''. 

''Köpek, kendi evinde havlamaz''. 

''Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez''. 

''Senin için havlayan köpek, sana havlayandan iyidir''. 

''Uyuyan köpeği uyandırma''. 

''Kopek bile yal yediği kaba pislemez''(AKSOY, 1993: 169). 

''Köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner) '' (AKSOY, 1993: 169). 

1.19. KUŞ 

''Aynı tür kuşlar (insanlar) bir arada bulunur''. 

''Bir taşla iki kuş vurmak''(AKSOY, 1993: 17). 

''Eldeki bir kuş, ağaçtaki iki kuştan iyidir''. 

''Kuş kuşla avlanır''. 

''Kuş sesiyle, kişi konuşmasıyla tanınır''. 

''Kuşlardan korkan darı ekmez''(AKSOY, 1993: 173). 

''Her kuşun eti yenmez''(AKSOY, 1993: 142). 

''Kuştan korkan, darı ekmez''. 

''Yuvayı yapan dişi kuştur''(AKSOY, 1993: 215). 

''Kanatsız kuş uçmaz''(AKSOY, 1993: 155). 
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1.20. KURT 

''Dişi kurttan, ancak kurt doğar''. 

''Kurttan daha aç''. 

''Tevekkelin, gemisi batmaz / eşeğini kurt yemez''. (AKSOY, 1993: 202) 

''Kurta güvenen haksızlık eder''. 

''Aç kurt arslana saldırır''. (AKSOY, 1993: 52) 

''Aç kurt yavrusunu yer''. (AKSOY, 1993: 52) 

''Gezen kurt aç kalmaz''. (AKSOY, 1993: 131) 

''Kurt tuyunu değistirir, huyunu değistirmez''. (AKSOY, 1993: 172) 

''Kurtla koyun, kılıcla oyun olmaz''. (AKSOY, 1993: 172) 

''Sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar''. (AKSOY, 1993: 197) 

''Çobansız koyunu kurt kapar''. 

1.21. MAYMUN 

''Maymun, anasının gözünde ceylan gibidir''. 

1.22. ÖKÜZ 

''Büyük öküzün çektiği sabanın izi eğri olur''. 

''Her tarla kendi öküzüyle sürülür''. 

''Yumurta çalan öküz de çalar''. 

''Yatan öküze yem yok''. (AKSOY, 1993: 211) 

1.23. ÖRDEK 

''Ördek yavrusu annesi gibi iyi yüzücüdür''. 

1.24. TAVUK 

''Siyah tavuk da beyaz yumurta yumurtlar''. 

''Bugünün yumurtası yarının tavuğundan iyidir''. 

''Tavuğun gıdaklamasına tahammül etmeyen, yumurtaya sahip olamaz''. 

1.25. TEKE 

''Ona teke dersen, o da sana "sütünü sağ" der''. 

1.26. YILAN 

''Denize düşen, yılana sarılır''(AKSOY, 1993: 6). 

''Nankör ile yılan, kardeştir''. 

''Otun içindeki yılandan sakın''. 
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''Saman yığınının altındaki yılan gibi''. 

''Yılanın ısırdığı kişi ipten korkar'' (AKSOY, 1993: 6). 

2. IRAK ARAPÇASI ATASÖZLERİNDE HAYVAN ADLARI 

 

2.1. Feres (AT) 

El-feres lâ yu   ibha ilâ serceha. (TT çevirisi: Asil at, semeriyle, ayıplanmaz). 

Lâ taża’ el- araba emâm el-ḥiṣan. (TT çevirisi: Arabayı atın önüne koyma). 

Iştere el-serc ḳeble en yeşteri el-ḥiṣan. (TT çevirisi: Atı almadan önce eyerini satın almak). 

El- tedbir niṣf ül-me işe. (TT çevirisi: Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır). 

Li-küli ‘âlim hevva ve li-küli cevvâd kebve. (TT çevirisi: Her âlimin bir hatası، her atın 

yüzüstü düşmesi ve her keskin kişinin de uzak olması vardır). 

I a ṭâreddte ḥiṣaneyin sevve tefḳid el-is neyin. (TT çevirisi: İki atı birden kovalarsan, ikisini 

de kaçırırsın). 

Lâ testebdıl ciyadek ‘inde ictiyâz el-nehr. (TT çevirisi: Irmaktan geçerken, at değiştirilmez). 

I a rekibe recülân ‘alâ ḥiṣan, ‘alâ ehedihüma en yeclis fil-ḫelf. (TT çevirisi: İki kişi aynı ata 

binerse, birinin arkaya oturması gerekir). 

El-feres el-rakiże tü’ref fi-midan el-sibaḳ. (TT çevirisi: Koşu atı, yarış meydanında belli olur). 

Celd el-ḥiṣan el-meyit meżiye't lil-veḳt. (TT çevirisi: Ölü atı,  kamçılamak boşunadır). 

2.2. Esed (ASLAN) 

Hel yeḫşâ el-kelb men lâ yeḫşa el-esed. (TT çevirisi: Aslandan korkmayan, köpekten mı korkar? 

Beyt ül-seb’ lâ yeḫlü min el ‘iẓam. (TT çevirisi: Aslanın evi kemiksiz kalmaz). 

Kelbün ḥey ḫayrun min esedün meyit. (TT çevirisi: Diri bir köpek, ölü bir aslandan iyidir). 

2.3. Düb (AYI) 

Eddüb-ül câ’i lâ yel’eb. (TT çevirisi: Aç ayı oynamaz). 

Ca’e bil-düb ilâ rıḳmihi. (TT çevirisi: Ayıyı kendi bağına getirmek). 

2.4. Semek (BALIK) 

El-semeke ta’fen min rasaha. (TT çevirisi: Balık baştan kokar). 

İ’mel ḫayr ve ırmi fil-baḥr, i a lem-ye’rif-hü el-semek ḫaliḳ bilir. (TT çevirisi: İyilik yap denize 

at, balık bilmezse Halik bilir). 

Iştera semeken fi baḥr. (TT çevirisi: Balığı denizdeyken satın almak). 

Şeva fil-ḥariḳ semeketühü. (TT çevirisi: Yangında, balığını kızarttı). 

2.5. Cemel (DEVE) 

Ma ḥâl u-lcemel? Ma ḥâl ul-cemmâl. (TT çevirisi: Deve ne halde? Deveci ne halde). 
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‘aẓam min el-cemel yüced fil. (TT çevirisi: Deveden büyük fil var). 

Kanet el-naṣiḥa bi-cemel, elyvüm eṣbeḥet bi-‘adave. (TT çevirisi: Eskiden nasihatin karşılığı bir 

deve iken şimdi düşmanlık oldu). 

El-ḳışa el-eḫira teḳsim ẓehr el-be’ir. (TT çevirisi: Son yük devenin belini kırar). 

2.6. Ḫanzir (DOMUZ) 

Lâ tulḳ el-dür ile el-ḫanzir. (TT çevirisi: İnciyi domuzlara atma). 

2.7. Ḥimâr (EŞEK) 

Lâ turafiḳ el-ḥimar fi ilsefer karis e lek. (TT çevirisi: Eşek ile gitme yolda başına bela). 

Kül ḥimar yüḥb sema' nehiḳühü. (TT çevirisi: Her eşek, kendi anırmasını sever). 

El-şat el-me buḥa la yü’lümüha el-ṣeliḫ. (TT çevirisi: Ölmüş eşek kurttan korkmaz). 

2.8. Fara (FARE) 

El-firan tetruk el-sefine el-ğariḳa. (TT çevirisi: Batan gemiyi önce fareler terkedir). 

Temeḫże el-cebel fe-velede fare. (TT çevirisi: Dağ doğura doğura bir fare doğurdu). 

Lâ tekün fare, likey lâ ye’külek el-hir. (TT çevirisi: Fare olma, kedi yer). 

El-ḳıta lâ teteḫala ‘en el-fare. (TT çevirisi: Kedi fareden vazgeçmez). 

Ğab el-ḳıt il’ab ya fare. (TT çevirisi: Kedi yok, ey fare oyna!). 

I a ğab el-ḳıt le’abit el-fi’ran. (TT çevirisi: Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar). 

2.9. Fil (FİL) 

‘aẓam min el-cemel yüced fil. (TT çevirisi: Deveden-büyük fil var). 

2.10. Dik (HOROZ) 

Kül dik ‘alâ mezbeletihi ṣayyaḥ. (TT çevirisi: Her horoz kendi çöplüğünde-öter). 

Kül kelb bi-babihi nebbah ve kül dik ‘alâ mezbeletihi ṣayyaḥ. (TT çevirisi: Her köpek kapısında 

havlar ve her horoz çöplü- önünde öter). 

El-dik yeṣiḥ fi vaḳtıhı. (TT çevirisi: horoz bile vaktinde öter). 

ṣaf mis l ‘ayn el-dik. (TT çevirisi: Horozun-gözü-gibi temiz). 

El-beyit elsey’ hüve elle  i ye’lü fihi ṣevt el-decace ‘alâ ṣevt  el-dik. (TT çevirisi: Kötü ev, tavuğun 

sesi-horozunkinden yüksek olan evdir). 

2.11. Beḳere (İNEK) 

iḫter el-recül min kelimetühü ve el-beḳere min ḳerneyha. (TT çevirisi: Kişiyi sözüne, ineği- 

boynuzuna bakarak seç). 

2.12. Kelb (İT) 

Li-kül kelb yevmühü. (TT çevirisi: Her itin bir günü-vardır). 

El-kelb la ye’ez kelb. (TT çevirisi: İt-iti ısırmaz). 
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Lâ yuṣne’ min cilt el-kilâb ferve. (TT çevirisi: İt- derisinden post olmaz). 

Bevül el- kilâb lâ yülevis baḥren. (TT çevirisi: İt- değmekle (işemekle) deniz pis olmaz). 

2.13. Bağel (Katır) 

se'lü el-beğıl men ebük? ḳâl el-ḥiṣan ḫâli. (TT çevirisi: Katıra- "baban kimdir" demişler, "at 

dayımdır" demiştir). 

2.14. Veze (KAZ) 

lâ taḳtul el-veża elleti tabiżül- ehebi. (TT çevirisi: Altın yumurtlayan kazı- öldürme). 

2.15. 'anze (KEÇİ) 

‘anze veleü ṭaret te’ud ‘anze min cedid. (TT çevirisi: Keçi- uçsa bile yine keçidir). 

2.16. ḳutta (KEDİ) 

Cmi’ el-ḳıttat ğeba’ fi ilẓelâm. (TT çevirisi: Karanlıkta bütün kediler- boz renklidir). 

Yelhes el-mübred kema el-ḳut. (TT çevirisi: Kedi gibi eğeyi yalar). 

2.17. N'aca (KOYUN) 

El-ni’ac ul-hamḳa tekifü lil i’b ‘an esrariha. (TT çevirisi: Aptal koyun, sırlarını kurda verendir). 

Kül şatın tunaṭ bi-ricliyeha. (TT çevirisi: Her koyun,kendi bacağından aslır). 

Fi kül kati’ ne’ce sevda. (TT çevirisi: Her sürüde, bir kara koyun bulunur). 

El-şat el-me buha lâ yü’lümüha el-seliḫ. (TT çevirisi: Kesilmiş koyun-derisinin yüzülmesinden 

korkmaz). 

Lâ tüsemen el-ne’ce bil-ḳavul el-leṭif. (TT çevirisi: Tatlı sözlerle koyun,semirtilmez). 

El-ne’ce elcerba te’üdi elḳati’ külühü. (TT çevirisi: Uyuz koyun,hastalığını bütün sürüye 

bulaştırır). 

2.18. Kelb (KÖPEK) 

El-kilâb el-nebbaḥa lâ te’eż. (TT çevirisi: Havlayan köpek- ısırmaz). 

El-kelb lâ ye’eż ṣaḥibihi. (TT çevirisi: Köpek- sahibini ısırmaz). 

El-mer’ min gayrı ‘akıl hayvan fi avanıhı. (TT çevirisi: Akılsız köpeği- yol kocatır). 

El-kelbü kelb veleo tavaktahu bilzeheb. (TT çevirisi: Altın tasma da taksan köpek, köpektir). 

Men ehbbeni ehbbe kelbi me’ey. (TT çevirisi: Beni seven -köpeğimi de sever). 

İkrim el-kelb ikramen li-ṣaḥibhi. (TT çevirisi: Köpeğe, sahibinin hatırı için ikram et). 

El-kelb lâ yenbeḥ fi darihi. (TT çevirisi: Köpek, kendi evinde havlamaz). 

Lâ yeżür ül-seḥḥab nebḥ el-kilâb. (TT çevirisi: Köpeklerin havlaması bulutlara 

zarar vermez). 

Kelb yenbeḥ min eclik ḫayr min kelb yenbeḥ mink. (TT çevirisi: Senin için havlayan -köpek, sana 

havlayandan iyidir). 
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Lâ tuḳiz kelben na’imen. (TT çevirisi: Uyuyan köpeği- uyandırma) 

2.19. ṭayr (KUŞ) 

El-ṭuyur ‘alâ eşkaliha teḳa’. (TT çevirisi: Aynı tür kuşlar- (insanlar) bir arada bulunur) 

Yeḳtül ‘aṣfureycerin bi-hacer vaḥit. (TT çevirisi: Bir taşla iki kuş- vurmak) 

‘aṣfur fil-yed ḫayr min isneyin ‘alâ el-şecere. (TT çevirisi: Eldeki bir kuş, ağaçtaki iki kuştan iyidir) 

El-ṭayr bil-ṭayr yuṣṭâd. (TT çevirisi: Kuş,kuşla avlanır) 

Yü’ref el-ṭayr min teğridihi ve el-mer’ min kelamihi. (TT çevirisi: Kuş- sesiyle, kişi 

konuşmasıyla tanınır) 

Men yeḫşe el-‘aṣafir lâ yezre’ el- üre. (TT çevirisi: Kuşlardan- korkan mısır ekmez) 

2.20. Zi'b (KURT) 

Lâ telid el- i’be ilâ i’b. (TT çevirisi: Dişi,kurttan, ancak kurt- doğar). 

Ecve’ min i’b. (TT çevirisi: Kurttan daha aç). 

El-mütevekil lâ teğrek sefinetühü ve i’b lâ ye’kül himarühü. (TT çevirisi: Tevekkelin, gemisi 

batmaz / eşeğini kurt yemez). 

Men ister’a el-zi’b feked zelem. (TT çevirisi: Kurta- güvenen haksızlık eder). 

2.21. ḳırd (MAYMUN) 

El-ḳırd fi  ‘yin ümmühü ğezâl. (TT çevirisi: Maymun, anasının,gözünde ceylan,gibidir). 

2.22. Sevr (ÖKÜZ) 

El-selem el-‘avec min el-sevr ül kebir. (TT çevirisi: Büyük öküzün çektiği sabanın izi- eğri 

olur). 

Lâ tufleh el-erż ila bi’culiha. (TT çevirisi: Her tarla kendi öküzüyle,sürülür). 

Men yesrüḳ beyze yesrüḳ sevrün. (TT çevirisi: Yumurta çalan öküz- de çalar). 

2.23. Baṭṭa (ÖRDEK) 

Ferḫ el-baṭ avam. (TT çevirisi: Ördek yavrusu annesi gibi iyi yüzücüdür). 

2.24. Decâce (TAVUK) 

El-decâce elsevda' teze’ ül-beyże el-beyża. (TT çevirisi: Siyah tavuk,da beyaz yumurta yumurtlar). 

Beżetül yevüm ḫayır min decacet ül ğad. (TT çevirisi: Bugünün yumurtası yarının tavuğundan- 

iyidir). 

Lâ yeḥṣul ’alâ el-beyż ilâ men teḥemel ḳavḳat el-dicac. (TT çevirisi: Tavuğun- gıdaklamasına

 tahammül etmeyen,  yumurtaya sahip olamaz). 

2.25. Teys (TEKE) 

Ḳül lehü teys, yeḳül lek iḥlibhü. (TT çevirisi: Ona teke,dersen, o da sana "sütünü sağ" der). 

2.26. Ef'a (YILAN) 

Nakır el-cemil ve el-sü’ban eḫvan. (TT çevirisi: Nankör ile yılan, kardeştir). 
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Iḥteris min el-ef’a fi-lmer’a. (TT çevirisi: Otun içindeki yılandan- sakın). 

Müs l ül-ḥeye teḥt el-tibin. (TT çevirisi: Saman yığınının altındaki yılan- gibi). 

Men lese’thü el-ef’a yeḫaf min el-ḥebil. (TT çevirisi: Yılanın- ısırdığı kişi ipten korkar). 

3. TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE IRAK ARAPÇASINDA HAYVAN ADI TAŞIYAN 

ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

3.1. Hayvan Adı ve Anlam Bakımından Aynı Olan Atasözleri 

3.1.1. SÖZÜN ÖNEMİ'' 

TT. Tatlı söz yılanı- deliğinden çıkarır. 

IA. el-kelâm el-ḥillü yüḫric ul- u'ban min cüḥrüh. 

3.1.2. YAKINLIK ve AKRABA'' 

TT. İt, iti,ısırmaz. 

IA. el-kelb ma ye e in eḫü. 

3.1.3. ''ÖNCELİK ve SONUÇLAR'' 

TT. Kılavuzu karga,olanı, burnu pislikten çıkmaz. 

IA. ilḥeḳ el-ğurâb yedülek al el-ḫar 

3.1.4. ''SAKLAMA ve KORUMA'' 

TT. Ayıyı,evvela öldür, sonra derisini sat 

IA. iḫtelfü alâ cild el-düb ḳebl ḳetlihi. 

TT. Denizdeki balığın,pazarlığı olmaz. 

IA. l yüba ül-semek ve hüve fil-baḥr. 

3.1.5. ''KIYMET ve DEĞER''  

TT. İt- ürür kervan yürür. 

IA. el-kilâbü tenbeḥ ve el-ḳafile tesir. 

TT. Her horoz,kendi çöplüğünde öter. 

IA. kül dik al mezbeletihi ṣayyaḥ. 

TT. Balık,baştan kokar. 

IA. el-semeke tefsüd min ra'suha. 

TT. Bir çöplükte iki horoz,ötmez. 

IA. la yectemı dikan al mezbele vahide. 

TT. Kedinin,olmadığı yerde fareler cirit oynar. 

IA. ğab ya -ḳut, il b ya far. 

TT. Eldeki bir kuşu,ağaçtaki iki kuştan iyidir. 
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IA. aṣfur bil-yed ḫeyr min  aşre  al  el-şecere. 

TT. Dağ doğura doğura bir tavşan,doğurmuş. 

IA. temeḫze el-cebel fe-velede erneb. 

TT. Köpeğe,altın tasma taksan yine köpektir. 

IA. el-kelb kelb lev ṭavḳtühü bil- eheb. 

TT. Havlayan köpek,ısırmaz. 

IA. el-kelb elli ya vi ma yaża . 

TT. Keçinin,uyuzu pınarın gözünden içer suyunu. 

IA. el-ne ze el-cerba' lâ teşreb ilâ min ra's el-nebi . 

3.1.6. ''BİREYSELLİK'' 

TT. Her koyun,bacağından asılır. 

IA. külü şat tun ṭu bi-ricliha. 

3.1.7. ''ÖNLEMLİK'' 

TT. Eşeğini,sağlam bağla, sonra Allah'a ısmarla. 

IA. i ḳıl ve tevekel. 

TT. Yumurta çalan öküz,de çalar. 

IA. men yesrüḳ bey e yesrüḳ cemel. 

TT. Köpeğin,duası kabul olsa gökten kemik yağardı. 

IA. lev istecabet el-sema lidu a' el-kilâb le mteret leh i amen. 

3.1.8. ''CÖMERTLİK'' 

TT. Kurt,yuvasından kemik eksik olmaz. 

IA. beyt el-sebi l yeḫlü min el- i m. 

3.1.9. ''SOYLULUK'' 

TT. Cins horoz,yumurtadan öter. 

IA. el-dik el-fesiḥ min el-bey e yeṣiḥ. 

TT. Katıra,baban kim? demişler, at dayım olur demiş. 

IA. se'lü el-beğıl men ebük? ḳ l el-ḥiṣan ḫ li. 

3.1.10. ''EŞEK ve AT'' 

TT. Eşeğe,altın semer vursalar yine eşektir. 

IA. el-serc el-mü eheb l yec l min el-ḥimar ḥiṣan. 
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TT. Eşek,bile bir düştüğü yere bir daha düşmez. 

IA. ḥata el-ḥimâr l yeḳe fil-ḥifre nefsehe mertiin. 

TT. Eşeğin, ölümü köpeğe düğündür. 

IA. mevt ül-ḥemir fereḥ lil-kilâb. 

TT. Alçak eşeğe, binen çok olur. 

IA. el-ḥimâr el-ḳeṣir misl el-ceḥş kül men c yerkebühü. 

TT. Eşek, olduktan sonra semer vuran çok olur. 

be d en teṣbüḥ ḥimâr yeks ür müsericinek. 

TT. Eşeğine- dövemeyen, semerinden alır öcünü. 

IA. be d en teṣbüḥ ḥimâr yeks ür müsericinek. 

TT. Eşeği,sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin. 

IA. ürbüṭ el-ḥimâr meṭreḥ ma yeḳül ṣ hibih. 

TT. At- bini cisini tanır. 

IA. el-feres te rif ḫeyy lh . 

3.1.11. ''AÇLIK ve YOKSULLUK'' 

TT. Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini,yitirtir, sonra buldurur. 

IA. i erad Allah en yüfriḥ feḳir yü i lehü ḥimârühü, s ümme yec l ehü  yecüdühü). 

3.1.12. ''SAĞLIK ve GÜVENLİK'' 

TT. At, avrat,kılıç,emanet edilmez. 

IA. s el s e l tü r: el-mer'e ve el-feres ve el-sil ḥ. 

3.1.13. ''AŞK ve EVLİLİK'' 

TT. Avrat attır, gemini-boş tutma. 

IA. el-mer'e kel-ḥiṣân, i felt leh el-licam feḳedtehe. 

3.1.14. ''GÜZELLİK ve BENZETME'' 

TT. Maymun, yavrusunu inci görür. 

IA. el-ḳırd fi- eyın ümühü ğeza l. 

3.1.15. ''KANAAT ve AÇGÖZLÜK'' 

TT. Bugünkü -tavuk, yarınki kazdan iyidir. 

IA. bey et el-yevüm ḫeyr min decacet el-ğed. 

3.1.16. ''GELENEK ve ADETLER ''TİPOLOJİ'' 

TT. Horoz- ölür, gözü çöplükte kalır. 
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IA. yemüt el-dik ve eyinhü al el-mezbele. 

TT. köpeğin- kuyruğu kırk sene kalıba koymuşlar, düzelmemiş. 

IA. heṭṭev il el-kelb bil-ḳ leb erbe in sene, beḳ e vec. 

3.1.17. ''EŞİTLİK ve EŞİTSİZLİK'' 

TT. Büyük balık,küçük balığı yer. 

IA. -semek el-kebir ye'kül el-ṣeğir. 

TT. Armudun iyisini ayılar,yer. 

IA. el-dibebe te kül efḍel el- caṣ. 

3.1.18. ''ZAMAN'' 

TT. Her şeyin vakti var, horoz, bile vaktinde öter. 

IA. kül şey bi-avan, hatta el-dik yeṣiḥ bi-avanıh. 

3.1.19. ''UMUTSUZLUK'' 

TT. Denize düşen yılana, sarılır. 

IA. el-ğeriḳ yetemesek bil-ef a. 

3.1.20. ''DAVRANIŞLIK ve İŞLEMLER'' 

TT. Karga, kekiği taklit eydim derken kendi yürüyüşü şaşırmış. 

IA. ḳeled el-ğurâb meşyet el-ṭavus fel etḳenehe ve l isteṭa e el- avde ilâ meşyetih). 

TT. Dağda kurt, olmazsan seni kurtlar yer. 

IA. in lem tekün i'b ekeletk el- i'âb. 

3.1.21. ''ÖĞÜT ve NASİHAT'' 

TT. İki tavşan, birden kovalanmaz. 

IA. lâ yümkün el-imsak bi-ernebeyin. 

3.1.22. ''FELAKET ''MUSİBET'' 

TT. Kurt, kocayınca köpeklerin maskarası olur. 

IA. el-esed lema yekbür yeṣir meb eṣe lil- iba . 

3.1.23. ''İNATÇILIK'' 

TT. Ona teke, dersen, o da sana "sütünü sağ",der. 

IA. Ḳül lehü sevr, yeḳül lek iḥlibhü. 

 

3.1.24. ''ÖNEMSEMEME'' 

TT. Ölmüş eşek, kurttan korkmaz 

IA. El-şat el-me buḥa la yü lümüha el-ṣeliḫ. 



 

 

339 

 

3.2. Hayvan Adı Farklı Olup Anlam Bakımından Aynı Olan Atasözleri 

Kıymet ve değer anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan tavşan, Irak 

Arapçası atasözlerinde kullanılan hayvan fare kullanılmıştır. 

TT. Dağ doğura doğura bir tavşan- doğurmuş  

IA. temeḫze el-cebel fe-velede fare 

Önemsememe anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan eşek, Irak Arapçası 

atasözlerinde kullanılan hayvan koyun kullanılmıştır.  

 

TT. Ölmüş eşek, kurttan korkmaz 

IA. El-şat el-me buḥa la yü lümüha el-ṣeliḫ. 

İnatçılık ''direnç'' anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan teke, Irak 

Arapçası atasözlerinde kullanılan hayvan öküz kullanılmıştır. 

 

TT. Ona teke, dersen, o da sana "sütünü sağ",der.  

IA. Ḳül lehü sevr, yeḳül lek iḥlibhü. 

Felaket ''musibet'' anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan kurt, Irak 

Arapçası atasözlerinde kullanılan hayvan aslan kullanılmıştır. 

 

TT. Kurt, kocayınca köpeklerin maskarası,olur.  

IA. el-esed lema yekbür yeṣir meb eṣe lil- iba . 

Cömertlik anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan eşek, Irak Arapçası 

atasözlerinde ise deve kullanılmıştır. 

 

TT. Kurt, yuvasından kemik eksik,olmaz.  

IA. beyt el-sebi l yeḫlü min el- i m. 

 

Önlemlik anlam alanı Türkiye Türkçesi atasözlerinde kullanılmış hayvan eşek, Irak Arapçası 

atasözlerinde ise deve kullanılmıştır.  

TT. Eşeğini sağlam bağla, sonra Allah'a ısmarla. 

IA. i ḳıl ve tevekel. 

SONUÇ 

Arap ve Türkler, eskiden göçebe hayatı sürüyorlarmış. Arap ve Türk toplumu. Birçok evcil 

hayvanlardan at, koyun, inek, koç, tavuk gibi faydalanmışlar, sürüler hâlinde. Beslemişlerdir. Bu 

nedenle -atasözlerinde sıkça yer almıştır. Arap ve Türkler atasözlerinde güçlü hayvanların aslan, 

ayı, kurt vb. adları; güzel görünüşlü, ceylan, kuş vb. adlarından yararlanmıştır. 

Hayvan adlarından yararlanarak oluşturan 200'den fazla atasözleri, toplam 26 hayvanın adından 

yararlanmıştır: at, aslan, ayı, balık, deve, domuz, eşek, fare, fil, horoz, inek, it, katır, kaz, keçi,,kedi, 

koyun, -köpek, kuş, kurt, maymun, tavuk, öküz, ördek, teke, yılandır. 

Arap-ve Türkler atasözlerinde sıkça kullanılan hayvanlardan at, deve, eşek ve köpektir. Evcil 

hayvanlar ile ilgili atasözlerindeki benzerlik oldukça fazladır; gerçek anlamıyla kullanıldığı zaman, 

önemli bir besi hayvanı ve maddi değeri haiz bir mal olan at, koyun, deve, inek, köpek, tavuk gibi 

hayvanlar kişileştirme sanatıyla kullanıldığında asalet, fedakârlık, güç ve güzellik simgelemektedir. 

İncelediğim sözlükte içerisinde Türkiye Türkçesi ve Irak Arapçası hayvan adı farklı olup anlam 

bakımından aynı olan atasözleri de rastlandım. 
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Tablo Ömer Asım Aksoy'un sözlüğünden verilen bulgular doğrultusunda içerisinde hayvan sözcüğü 

geçen atasözleri yaygınlığını gözlemliyoruz. Hayvan adları ile ilgili atasözlerinden önce Türkçe 

olanlar incelenmiş, daha sonra bunların Türkçede karşılığı bulunarak italik yazıyla yazılmıştır. 

Tablo 1. Hayvan Adı ve Anlam Bakımından Aynı Olan Atasözleri 

Anlam Alanı                     TT 

Atasözlerinde Hayvan Adı 

IA  

Atasözlerinde Hayvan Adı 

Sözün Önemi yılan s u'ban (yılan) 

Yakınlık ve Akraba it kelb (it) 

Öncelik ve Sonuç karga ğur b (karga) 

Saklama ve Koruma ayı, balık düb (ayı), semek (balık) 

Bireysellik koyun şat (koyun) 

Önlemlik eşek, öküz, köpek ḥim r (eşek), sevr (öküz), kelb (köpek) 

Soyluluk horoz, katır dik (horoz), beğıl (katır) 

Eşek ve At at, eşek feres (at), ḥimar (eşek) 

Açlık ve Yoksulluk eşek ḥimar (eşek) 

Sağlık ve Güvenlik at feres (at) 

Aşk ve Evlilik at feres (at) 

Güzellik ve 

Benzetme 

maymun ḳırd (maymun) 

Kanaat tavuk decace (tavuk) 

Gelenek ve Adetler horoz, köpek dik (horoz), kelb (köpek) 

Eşitlik ve Eşitsizlik balık, ay Semek (balık), düb (ay) 

Zaman horoz dik (horoz) 

Umutsuzlık yılan ef a (yılan) 

Davranışlık karga, kurt ğurâb (karga), i'b (kurt) 

Öğüt ve Nasihat tavşan erneb (tavşan) 

 

    Tablo 2. Hayvan Adı Farklı Olup Anlam Bakımından Aynı Olan Atasözleri 

Anlam Alanı TT Atasözlerinde 

Hayvan Adı 

IA Atasözlerinde 

Hayvan Adı 

Cömertlik Kurt sebi (aslan) 

  Kıymet ve Değer Tavşan fare (fare) 

Felaket Kurt esed (aslan) 

İnatçılık Teke sevr (öküz) 

Felaket Kurt esed (aslan) 

Önemsememe Eşek şat (koyun) 

 

KAYNAKLAR 

TÜRKÇE KAYNAKLAR 

AKALIN, Şükrü Haluk,TOPARLI, Recep TEZCAN AKSU (2011).Türkçe Sözlük, Ankara: 11 

Baskı, Türk Dil Kurumu 
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KAFKASLARDA MİLLÎ BİLİNCİN OLUŞMASINDA KATKISI OLAN SÜRELİ YAYINLAR 

 

Beytullah Kocabaş* 

 

Özet 

 

“Kafkasya” adı coğrafi ve fiziki olarak bir bölgenin adı olmaktan ziyade bölgede binlerce yıldan beri oluşmuş 

olan etnik-sosyal ve kültürel bir yapının ismi hâline gelmiştir. Bölgede Karaçay-Balkar Türkleri, Kumuk 

Türkleri, Nogay Türkleri ve Azerbaycan Türkleri yaşamaktadır. Türk dilinin lehçelerinden; Urum Türkçesi, 

Türkmen Türkçesi, Tatar Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Nogay Türkçesi, 

Azerbaycan Türkçesi konuşulmaktadır. Bölgede bu lehçelerin konuşurlarının özellikle Rus baskılarına karşı 

göstermiş oldukları direniş çok önemlidir. Sovyetler Birliğinin uygulamış olduğu asimilasyon politikaları ile 

aydınlarının yapmış oldukları çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan Türk kavimleri kendi lehçeleri 

unutmamışlar, bölgede yaşayan kavimlerin millî bilincinin oluşmasında katkı sağlamışlardır. Bu çalışmaların 

başında süreli yayınlar gelmektedir. Süreli yayınlar edebiyatın, fikir ve kültür hayatının gelişmesinde önemli 

bir konuma sahiptir. Sadece edebîyat değil, tarih ve sosyoloji gibi alanlarda eksiksiz bir çalışma yapabilmek 

için süreli yayınlar itina ile gözden geçirilmelidir. Süreli yayınların halka kolay bir şekilde ulaşması ve halkın 

anlayabileceği sade bir dille yazılması sebebiyle halk tarafından yakından takip edilmesine vesile olmuştur. 

Bu sayede de Kafkas halkının millî bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Dergi ve gazetelerin hangi 

konuları işlediği de önemli bir yer tutmaktadır. Dergi ve gazetede işlenen konular halkın yakından tanıdığı 

halk kahramanlarından, halkın sosyal ve gündelik yaşamından kesitler sunmaktadır. Süreli yayınlarının 

içerisine dergi, gazete gibi belli bir süre içerisinde yayımlanmakta olan yayınlar girmektedir. Bildirimizde 

millî bilincin oluşması yönünde hangi yayınların olduğu, bu yayınların ne kadar süre yayın hayatında kaldığı, 

kimler tarafından yayınlandığı ve yayın hayatının ne zaman sona erdiği hakkında bilgi verilecektir. 

Çalışmadaki amaç süreli yayınların Azerbaycan, Kumuk, Karaçay-Balkar ve Nogay Türkçesi üzerine 

yapılacak olan incelemelere katkı sağlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Millî Bilinç, Süreli Yayınlar, Kafkas Edebiyatı. 

 

PERIODICALʼS CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 

IN THE CAUCASUS 

Abstract     

 

Name of “Caucasia” became on ethno-social and a cultural structure rather than a geographical and physical 

area since many years. In this geography, there are Balkar Turks, Kumuk Turks, Nogay-Tatar Turks and 

Azerbaijan Turks. Four dialects of Turkish language are spoken in this region. They are Karaçay-Malkar, 

Kumuk, Nogay and Azerbaijan. The resistance of speakers of these dialects are incredible remerkable against 

the oppression policies which were implemented by USSR with were oppression and assimilate their dialects 

over the alphabet. However, they did not became assimilated thanks to the Studies which were contucted by 

Turkish intellectuals. Also, those studies contributed to rising the national consciousness og Turkish tribes 

were they lived the first step of these studies were periodicals. Periodicals have a real significance in 

devolopment of literature conceptual civil life. Not only for literature but also perfectly periodicals must be 

checked so carefully. Periodicals were followed by the people, because they were reacted so easily and they 

were written purely as people could understand. Thanks to the periodical Caucasian nations gained their 

naxional consciousness. The topics the newspaper and magazines comprised in themselves were important, 

too. They were made up of characters who were known by the public and peoples some kind of publishing 

publishing for a while like newspapers and magazines. İn our report it is examined that there are which 

publishings, created a national consciousness. Also, how long they published, who published those and when 

they shut down will be be handled. The aim of exaluation is contributing to the researches about those dialects 

with the existance of periodicals.  

 

Keywords: National Consciousness, Periodicals Publications, Caucasian Literature. 
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1. Giriş 

Kafkasya coğrafyası Karadeniz ile Azak denizinin doğu kesimini birbirinden ayıran Anapa 

yarımadasından başlayarak Hazar denizi kıyısındaki Apşeron yarımadasına ulaşan Büyük Kafkas 

dağlarını ve iki tarafında uzanan toprakları içerisine almaktadır. Coğrafyanın adı söz konusu olan 

bu sıra dağlardan meydana gelmektedir (Dursun, 2001: 157). Bu coğrafyada günümüzde 

Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan devletleri Güney Kafkasya’da; Rusya Federasyonu’na bağlı 

Dağıstan, Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar, Çeçenistan, İnguşetya ve Kuzey Osetya Özerk 

Devletleri Kuzey Kafkasya’da yer almaktadır. Bu bölge barındırmış olduğu etnik yapı farklılıkları 

ve karışıklıkları sebebiyle İslam tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından Cebelü’l Elsün yani “Diller 

Dağı” olarak isimlendirilmiştir (Peler, 2013: 164). Bu durumda çok dilli bir bölge olan Kafkasya’da 

bazı dillerin öne çıkması veya ortak bir dil olması kaçınılmaz bir durumdur (Peler, 2013: 169). 

1813 ve 1828 yıllarında imzalanan Gülistan ve Türkmençay Antlaşmaları ile Rusya hâkimiyetine 

giren Azerbaycan, Rus işgalinden 163 yıl sonra bağımsızlığına kavuşabilmiştir. Bu zaman zarfı 

içerisinde 1918-1920 yılları arasında kısa bir dönem içerisinde bağımsızlık kazanan Azerbaycan, 

1920’den sonra Rusya tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin bir parçası hâline 

getirilmiştir (Akarslan, 2019: 2). Kafkas coğrafyasında en fazla konuşulan Türk Lehçesi 

Azerbaycan Türkçesidir. Bu lehçe, Azerbaycan sınırları dışında Gürcistan ve Dağıstan’da da 

konuşulmaktadır. Azerbaycan Türkçesi yakın bir döneme kadar Ermenistan’da da geniş bir nüfus 

kitlesi tarafından konuşulmaktaydı; fakat yoğunlaşan Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sebebiyle 

Azerbaycan Türkçesi’ni konuşan nüfus kitlesi Ermenistan hükümeti tarafından başka bölgelere 

sürülmüştür (Peler, 2013: 167). Karaçay-Balkar Türkleri XIX. yüzyılın ortalarına kadar Elbruz 

Dağı’nın doğusunda ve batısında bulunan vadilerde yaşamaktaydılar. Batıda yer alan Kuban ve 

Teberdi ırmaklarının civarında Karaçaylılar yaşarken; doğusunda yer alan vadilerde ise Balkarlılar, 

Bızıngılılar, Holamlılar, Çegemliler ve Bashanlılar beraber yaşamaktaydılar. Rusların 1864 yılında 

Kafkasları işgal etmesinden sonra Rus hükümeti Kafkaslarda Terek ve Kuban olmak üzere iki idari 

bölge oluşturmuştu. Karaçaylılar Kuban eyaletine; Balkarlılar, Bızıngılılar, Holamlılar, Çegemliler 

ve Bashanlılar ise Terek eyaletine bağlanmışlardır. Karaçay ve Balkarlılar’ın Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğine parçası hâline geldiği zaman Karaçaylılar, Çerkes, Abazalar, Kabardey ve 

Besleneyler ile birlikte kurulan Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyetine; Balkarlılar, Bızıngılılar, 

Holamlılar, Çegemliler ve Bashanlıları ise Kabardin-Balkar Özerk Cumhuriyetine bağlandılar 

(Tavkul, 2007: 886-887). Karaçay-Balkar Türkçesinin konuşurları Kabartey-Balkar ve Karaçay-

Çerkes Cumhuriyetlerinde yaşamlarını sürdürmektedir (Peler, 2013: 167). Kumuk Türklerinin 

birçoğu XVI. yüzyılın sonundan (1594) itibaren başlayan Rus saldırılarına karşı Kafkasya’da 

yaşayan diğer kavimlerle birlikte XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar mücadele etmiş; ancak son 

ümit olarak görülen efsanevî kahraman Şeyh Şamil’in 1859 yılında esir alınmasıyla Ruslar, 

Kumukların yaşadığı Dağıstan’ı işgal etmişlerdir (Pekecar, 2007: 942). Çarlığın 1917’de 

yıkılmasıyla Osmanlı Devleti’nin de desteğini alan Dağıstan, 11 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan 

ederek Birleşik Kuzey Kafkasya Cumhuriyetini kurdu (Kurtuluş, 2002: 372). Ancak bu bağımsızlık 

kısa sürdü ve 20 Ocak 1921’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine bağlı Dağıstan Özerk 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu (Buniyatov, 1993: 405). 1991 yılında Sovyetler Birliğinin 

dağılmasından sonra Dağıstan, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyet hâline gelmiştir 

(Pekecar, 2007: 942). Dağıstan’da yaşayan Türk halkları, genel olarak Derbent’in kuzey bölgesinde 

Terek nehri ile Hazar Denizi arasında ikamet eden Kumuk Türkleri, Terek ve Kuma nehirleri 

arasındaki bozkırlarda yaşayan Nogay Türkleri ve Derbent çevresindeki düzlükler ile Samur vadisi 

arasında yaşayan Azerbaycan Türkleri şeklinde tasnif edilmektedir (Peler, 2008: 130). Dağıstan’da 

farklı dil ailelerine mensup olmak üzere on farklı resmî dil vardır. Bu diller Avarca, Dargıca, Lakca, 
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Lezgice, Tabasaranca, Kumuk Türkçesi, Nogay Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Tatça ve Rusçadır 

(Peler, 2015: 152). Kafkas coğrafyasında Azerbaycan Türkçesi’nden sonra nüfusu en fazla olan 

Türk topluluğu tarafından konuşulan Türk Lehçesi Kumuk Türkçesidir. Kumuk Türkçesi; başta 

Dağıstan olmak üzere Çeçenistan, Kuzey Osetya ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinde 

konuşulmaktadır (Peler, 2013: 167). Kafkaslarda Türk toplulukları arasında ortak bir iletişim dili 

olarak da yüzyıllar boyunca Kumuk Türkçesi kullanılmıştır. Hatta 1918 yılında toplanmış olan 

Kuzey Kafkasya Halkları Millî Kongresi’nde Kumuk Türkçesi resmi dil ilan edilmiştir (Peler, 2013: 

177-178). Nogay Türkleri XVI. yüzyıla kadar baskı altında olmadan yaşamışlardır. Bu yüzyılın ilk 

yarısında Astrahan Hanlığının yönetiminde de etkin bir rol oynamışlardır (Ergönenç Akbaba, 

2007:625). 1552 yılında Kazan Hanlığının; 1556 yılında ise Astrahan Hanlığının Rus yönetimi 

tarafından ele geçirilmesinin ardından Nogaylar da dağılma sürecine girmişlerdir. Yahşi Saat Mirza, 

Kadı Mirza ve Yusuf Bey’in oğulları önderliğinde Nogay halkı 1558-1559 yılları arasında Kırım 

ve Kafkasya civarına göçtüler. Bundan sonra İdil’in batısı, Kiçi Nogay Kırım civarı); İdil’in doğusu 

ise Ulı Nogay (Nogay civarı) olarak adlandırılmıştır. 1604 yılında Astrahan ile Kırım arasında 

yaşayan Nogaylar da 1640 yılında Rus hâkimiyeti altına girdiler. 1640’tan sonra tüm Nogaylar 

Doğu Kafkasya ve Kırım’a göç etmiştir (Bavbek, 1986: 162-163). Nogay Türkleri büyük savaşlar 

ve kıtlıklar yaşamıştır. Bu sebeple halk yavaş yavaş dağılmıştır. Günümüzde dağınık gruplar 

hâlinde Karadeniz çevresindeki ülkelerde ve Rusya Federasyonu’nda; özellikle de Dağıstan, 

Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti, Stavropol ve Çeçen Cumhuriyeti’nde yaşamlarına devam 

etmektedirler (Ergönenç Akbaba, 2007: 626). Nogay Türkçesi; Dağıstan, Çeçenistan ve Karaçay-

Çerkes Cumhuriyetleri’nde konuşulan bir Türk Lehçesidir (Peler, 2013: 167). Görüldüğü üzere 

tarihin en eski dönemlerinden itibaren Rusların egemenliği altında yaşamak zorunda kalan Kafkas 

Türkleri, bağımsızlık mücadelelerine aşağı yukarı XIX. yüzyılın son çeyreğinde başlamışlardır. 

Türk milliyetçiliği fikrî Kafkas, Kırım ve Kazan Türkleri arasında 1876 ile 1883 yılları arasında 

tezahür ettiği görülmektedir. Milliyet fikrînin ortaya çıkmasında siyasi, toplumsal ve iktisadi 

şartların etkisinin yanı sıra İstanbul ve Rusya’daki fikrî düşünceler de etkili olmuştur (Akçura, 

2019: 87).  

1905’te Japon-Rus harbi sonucunda ağır bir yenilgi yaşayan Ruslar 1905 yılında ihtilal sonucu 

meşrutiyeti ilan etmek durumunda kalmışlardır. 1905’ten sonra kurulan Duma meclisinde Rusların 

yanı sıra Müslüman-Türk topluluklarından da temsilci katılmış ve Duma Meclisine girmeyi 

başarmışlardır. 15 Ağustos 1905’te Rusya Müslümanları Birinci Kongresi toplanmış ve bu 

kongrede Rusya’daki Türk-Müslüman hareketinin nasıl teşkilatlanacağı tartışılmış, Rusya 

Müslüman İttifakı kurulmasına yönelik kararlar alınmıştır. Dönem açısından Türk topluluk ve 

kavimlerini ortak bir kimlik içinde tanımlamak zor olduğu için, cemiyetin adı belirlenirken 

“Müslümanlar” kavramı kullanılmıştır. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan delegesi 

Ali Merdan Bey Topçubaşev kongrenin nihai hedefinin “aslı, nesli, dini bir olan Türk evlatlarını 

kucaklamak” olduğunu ilan etmiştir. Kongrenin ikinci toplantısı 1906’nın Ocak ayı içerisinde; 

üçüncü toplantısı da 1906 yılının Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kongrenin 

başkanlığını ilk kongrede olduğu gibi Ali Merdan Bey Topçubaşev yapmış, bu toplantıya Kırım 

aydını İsmail Gaspıralı ve Kazan aydını Yusuf Akçura gibi Türkçülük çalışmalarının öncü isimleri 

de katılmıştır. Ebulfez Süleymanlı’nın aktardığına göre Gaspıralı kongrede Rusya’daki Türkler 

arasında iletişimi sağlamak için “Dilde, Fikirde, İşte birlik” anlayışıyla dil birliğinin sağlanması 

gerektiğini vurgulayarak bu yönde kararlar alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kongrede alınan 

bu kararlar Azerbaycan aydınları üzerinde büyük yankı uyandırmış ve millî bilincin oluşmasında 

önemli katkısı olmuştur (Koç, 2018: 183-184).  
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1905 İhtilalinden, Çarlık Rus Hükümetinin en baskıcı politikalar uyguladığı zamana kadar olan 

süreçte tüm Rusya’da Türkçe olarak on iki gazete ve dergi çıkmıştır. Bunların yarısı Azerbaycan 

Türkleri tarafından yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 92).   

Azerbaycan’da medeni uyanışın temellerini Hasan Melik Zerdabi atmıştır. Zerdabi’nin çıkarmış 

olduğu Ekinci Gazetesi millî medeni uyanışta diğer gazete ve dergilere öncülük etmiştir. Gazete ve 

dergiler Azerbaycan’da edebiyat, sanat ve fikrî uyanışa öncülük ettiği gibi Azerbaycan Türkçesinin 

ön plana çıkmasında ve dilin sadeleşmesinde de önemli rol oynamışlardır (Akarslan, 2019: 2). 

Kırım sahasında yetişmiş olan, Kafkasların millî mücadelesine örnek olan şahsiyetlerden birisi de 

İsmail Gaspıralı’dır. Gaspıralı üretmiş olduğu “Dilde, fikirde, işte birlik” sloganından hareketle 

Türk topluluklarının beraber hareket etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Türk topluluklarının 

beraber hareket etmesi gerektiğini de gazete aracılığıyla yaymaya başlamıştır. 1883 yılında Nisan 

ayının onuncu günü çıkarmış olduğu Tercüman gazetesi aracılığıyla özellikle Rusya’da yaşayan 

Türk topluluklarını, Türk dünyasının birliğine davet etmiştir. İşte bu gazete diğer Türk 

topluluklarında millî bilincin uyanıp, gelişmesine ve kendi dillerinde gazete, dergi, kitap vb. gibi 

yayınların çıkarılmasına, “usûl-i cedîd” okullarının açılmasına vesile olmuştur (Akçura, 2019: 100).   

XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayan “Ceditçilik Hareketi” Kazan, Bahçesaray, Bakü 

ve İstanbul kaynaklı siyasi akımların Kafkaslar’da etkili olmaya başlaması Kazan Türkçesi, Kırım 

Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile yayın yapan gazete ve dergilerin bölgedeki 

tesiri sonucunda meydana gelmiştir. Öte yandan Rusya Müslümanlığının büyük bir çoğunluğu 

Türkçe konuşmaktaydı. Bu durum neticesinde Nogay veya Kırım Türkçesi konuşabilen bir Çerkez, 

Kumuk Türkçesi konuşabilen bir Avar ve Azerbaycan Türkçesi konuşabilen bir Lezgi hem kendi 

aralarında hem de diğer Kafkas Müslümanları ile rahat bir şekilde iletişim kurabilmekteydi. Türkçe 

böylece bu coğrafyada etkili bir konuma gelmiştir (Peler, 2018: 123).  

XIX. yüzyılın son çeyreği ve XX. yüzyılın ilk dönemlerinden itibaren özellikler Kafkaslar’da 

yaşayan aydınlar Türkiye’deki olayları, Türkiye’deki aydınlar da Kafkas coğrafyasındaki olayları 

yakından takip etmişlerdir. Matbaa sayesinde bu iş daha kolay bir şekilde gerçekleşiyordu. Türk 

boyları arasındaki bu yakınlık bu dönemde kültür alış-verişi ile üst seviyeye ulaşmıştır. Özellikle 

Türk toplulukları arasında ortak bir alfabe yaratma teşebbüsü tüm Türklerin heyecanını arttırmıştı. 

1905 yılında gerçekleşen Rus ihtilalinden sonra Rusya’nın egemenliği altında olan Türkler 

boylarının bağımsızlık konusunda umutları yeşermiştir. Bu konuda Türkler ve Müslümanlar 

arasında siyasi, edebî ve içtimai konularda kısa süre içerisinde gelişmeler meydana gelmiştir. Bu 

gelişmeler arasında halkın kolay bir şekilde ulaşabileceği dergi ve gazeteler önemli bir yer 

tutmuştur. Bu dönemde yine Türkiye’de Sırat-ı Müstakim, Türk Yurdu ve İkdam; Kırım’da 

Gaspıralı’nın çalışmaları neticesinde Tercüman, Azerbaycan’da Hayat, Füyûzât, Şelale, İrşad, 

Açıksöz gibi dergilerde bu fikir halka aşılanmak istenmiştir. 1906-1911 yılları arasında İran’da 

meşrutiyet hareketlerinin yaygınlaşması, 1908 yılında Türkiye’de Meşrutiyet’in ilan edilmesi 

Azerbaycan aydınları arasında büyük etki uyandırmıştı (Akpınar, 1994: 69). Azerbaycan edebiyatı 

bu yıllarda üç büyük akımın etkisi altındadır. Türkiye’de yayılmaya başlayan Türkçülük akımı, İran 

ve diğer İslam ülkelerinden kaynaklanan İslamcılık akımı, Rusya’nın etkisi altında kaldığından ise 

sosyalizm akımı etkili olmuştur (Akpınar, 1994: 71). 

2. Azerbaycan’da Matbuat Faaliyetleri 

Azerbaycan’da XIX. yüzyılın başına kadar bağımsızlık konusunda önemli gelişmeler olmamıştır. 

XVIII. yüzyıldan itibaren Azerbaycan ve diğer Kafkas milletleri üzerine işgallerde bulunan Rusya, 

XIX. yüzyılda bölge üzerinde hâkimiyetini sağlamıştır. Bölgede yaşayan Türk topluluklarının önde 
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gelen aydınlarının, Rus hükümeti tarafından sürgüne yollanması ve Rus yönetiminin bu 

toplulukların millî hayatlarını yok etme çabaları, Azerbaycan’da millî bilincin oluşmasında önemli 

bir adım olmuştur (Akarslan, 2019: 4). Azerbaycan’da matbuat hareketi; Rusların, Kafkasya ve 

Azerbaycan’ı işgalinden sonra halk ile daha yakın ilişkiler kurmak, hükümetin aldığı kararları ve 

kanunlarını halka duyurmak amacıyla 1823 yılında resmî gazete statüsünde, Rusça yayımlanmış 

olan Tiflisskie Vedomosti gazetesi ile başlamıştır. Bu gazete, Rusça dışında 1829’da Gürcüce, 

1830’lu yıllarda Farsça ve 1832’li yıllarda da Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanmıştır. Bu gazete 

Tiflis’te çıkarılmıştır. Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanmış olan gazete günümüzde mevcut 

değildir. Ruslar tarafından basılmış olan bir diğer gazete de Zakavkaski Vestnik (Kafkas Ötesinin 

Haberi) adını taşımaktadır. Tiflis’te 1838-1864 yılları arasında yayın hayatında kalmış olan bu 

gazete 1845 yılında Babacan Lazarev tarafından Azerbaycan Türkçesi’ne tercüme edilerek 

yayımlanmıştır. Gazete sadece elli nüsha basılmıştır. Gazetenin ilk sayısı mevcuttur. Yukarıda 

bahsi geçen gazetelerin Rus yönetimi tarafından yayımlanmış olması, az yapraktan meydana 

gelmesi ve en önemlisi de millî özellikler taşımaması nedeniyle Azerbaycan matbuat hareketinin 

başlangıcı sayılmazlar (Akpınar, 1994: 89).  

3. Azerbaycan’da Çarlık Dönemi Yayın Hayatına Giren Gazete ve Dergiler Gazeteler: 

Ekinci (1875-1877):  

Azerbaycan matbuatının ilk millî gazetesi ve Rusya’daki ilk Türkçü gazete Hasan Bey Melikzâde 

Zerdabî tarafından 22 Temmuz 1875 yılında yayımlanmış olan Ekinci Gazetesi’dir. Ekinci’nin 

1875’te 1-12; 1876’da 13-36; 1877’de 37-56. sayıları yayın hayatında kalmıştır. İlk sayılarında dört, 

daha sonraki sayılarında ise sekiz sayfadan meydana gelmiştir. İlk millî gazete olan Ekinci, halkın 

anlayabilmesi için gayet sade bir dille kaleme alınmıştır. Ekinci, Kafkaslarda yaşayan bütün Türk-

Müslüman toplumlarını bağımsızlık mücadelesine davet eden ilk Türkçe gazete olması bakımından 

da önemli bir yayın organıdır (Erol, 2006: 54). Zerdabî, gazetesinde ekin, biçim, ziraat ve 

hayvancılık konularından haberler paylaşacağına dair teminat vererek Rus idaresinden izin 

alabilmiştir. Ancak gazetesinde Türk Dünyasında dil birliği, hürriyet, demokrasi, kadın hukuku gibi 

konulara da değinmiştir. Gazetenin, Azerbaycan Türkçesi’nin edebî dilinin oluşmasında, halkın 

cehalet ve gaflet uykusundan uyandırılıp millî bilinci harekete geçirmesinde önemli bir katkısı 

olmuştur (Akpınar, 1994: 89). Gazetenin içeriği; dâhiliye, tarım ve ziraat haberleri, ilim haberleri, 

yeni haberler olmak üzere başlıca dört bölümden meydana gelmektedir. Altıncı sayıdan sonra 

“mektup” bölümü de ilave edilmiştir (Erol, 2006: 58). Zerdabi, Ekinci Gazetesi’nin çıkarılış 

amacını şu sözlerle anlatmıştır: “Halkı eğitim ve ilim konusunda bilgilendirmek ancak ana dilde bir 

gazete çıkarmakla mümkündür”. Yani “Toplum için sanat” ilkesini benimsemiştir (Erol, 2006: 63). 

Kendisinin tabiiyât muallimi olmasından dolayı gazetenin ismine de Ekinci adını uygun görmüştür. 

Bu gazetenin yayın süresi haftalık olup, Bakü’de neşredilmeye başlanmıştır. Zerdabî, Türk-Rus 

harbi sırasında savaş haberlerinin gazetede yeteri kadar yer almamasından dolayı gazetesini üstü 

kapalı bir şekilde eleştirmiştir. Ekinci’nin ilk yayımladığında altı yüz müşterisi mevcut iken bu sayı 

yavaş yavaş düşmüş, en sonunda savaş zamanında da iki yüze gerilemiştir. Hasan Bey bu sebeple 

halkın okuma azlığından da şikâyetçidir (Akçura, 2019: 88-90). Gazete, 1875 yılından 1877 yılına 

yani Türk-Rus harbi başlayana kadar yayın hayatına devam etmiştir. Daha sonra Rus hükümeti 

Ekinci’nin harple ilgili olarak üstü kapalı olarak Osmanlı lehine haberler yapması sebebiyle Rus 

hükümeti tarafından men olunmak üzere kapatılmıştır (Akpınar, 1994: 90). 

Ziya (1879-1880): 

Ekinci kapatıldıktan sonra Kafkasya’nın idare merkezi olan Tiflis’te Saîd ve Celal Ünsî-zâde 

Kardeşler tarafından bir matbaa kurularak haftada bir kez olmak üzere 1879’da Ziya adında gazete 
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yayımlanmıştır. Bu gazete 1879-1880 yılları arasında yetmiş altı sayı çıkmıştır. Gazetenin içeriği 

devlet haberleri, uluslararası acentelerin iş ilanları, dış haberler, iç haberler, yerli haberler, ilanlar 

ve fıkralar olmak üzere yedi bölümden meydana gelmiştir (Akarslan, 2019: 7). Gazetenin yazarları, 

kendilerini Ekinci Gazetesi’nin devamı olarak görmüşler ve bu şekilde yayım yaptıklarını iddia 

etmişlerdir; ancak Ünsî-zâde Kardeşler, Hasan Bey Melikzâde Zerdabî gibi Çarlık yönetimine karşı 

sert bir tavır takınamamışlar, gazetenin ömrünü uzatmak adına Çarlık yönetimi ile daha ılımlı ilişki 

içerisinde olmuşlardır (Koç, 2018: 187).  

Keşkül (1883-1891): 

Keşkül, haftada bir kez yayımlanmak üzere 1883-1891 yılları arasında toplam on dokuz sayı dergi 

biçiminde; daha sonraki beş yüz altmış yedi sayı ise gazete biçiminde yayımlanmıştır. Yaklaşık 

otuz kırk sayfadan meydana gelmektedir. Keşkül, içerdiği konular bakımından da önemli bir yer 

tutmaktadır. Derginin içerisinde dâhilî konular, tarihî ve siyasi konular, tenkit ve matbuat hakkında 

bilgiler, pedagoji, hekim danışmanlığı, Rus ve dünya edebiyatına dair bilgiler, takvim, çeşitli 

materyaller ve ilanlar olmak üzere çeşitli konulardaki yazılardan meydana gelmiştir (Yüksel, 1988: 

97). Azerbaycan aydınlarının dünya edebiyatlarını; Rusların da Doğu edebiyatını tanımasında 

büyük yardımı olmuştur. 1890’lı yıllarda ilk kez millet kavramı Keşkül gazetesinde açıklanmıştır 

(Akpınar, 1994: 91). Ünsî-zâde Celal Bey’e göre Keşkül; Azerbaycan Türkçesini, İstanbul 

Türkçesine yaklaştırmak gayesiyle kaleme alınmıştır. Derginin içerisinde Azerbaycan, Çağatayca, 

Nogayca ve Osmanlıca şivelerinde yazılmış Türkçe makaleler ile Arapça ve Farsça yazılar 

yayımlanmıştır (Akçura, 2019: 90-91). Dinî fanatizme karşı çıkılan bu gazetede sadece millet olma 

bilinci üzerinde durulmuş, bir arada kalabilmek için temel etkenin din değil dil olduğu fikri öne 

sürülmüştür (Koç, 2018: 188).  

Akçura’ya göre Keşkül “Bütün Türklük” amacı ilkesine destek olmak için yayımlanmıştır. Keşkül 

dergisinin içerisindeki makalelerin Türkistan, Osmanlı, İran, Şimalî Kafkasya gibi tüm Müslüman 

memleketlerinden gönderilmesi de Akçura’nın bu görüşünü desteklemektedir (Akçura, 2019: 92).  

Keşkül’ün kapatılmasının ardından uzun bir müddet Azerbaycan aydınları dergi-gazete çıkarmak 

için uğraştılar lakin Rus yönetimi buna izin vermedi. 1903 yılında Mehemmed Ağa Şahtatlı’nın 

çıkarmış olduğu Şark-ı Rus gazetesi aydınlar ve halk arasında heyecan yaratmıştır.  

Şark-ı Rus (1903-1905): 

Gazete haftada üç sayı olmak üzere 1903-1905 yılları arasında toplamda Akpınar’a göre dört yüz 

kırk iki sayı (Akpınar, 1994: 91-92); Koç’a göre ise üç yüz doksan iki sayı (Koç, 2018: 188) 

çıkmıştır. Azerbaycan Türkçesi ile Tiflis’te yayımlanmıştır. Şark-ı Rus Gazetesi, 16 Nisan 1903’te 

yayımlanan ilk sayısında, yayım politikasını şu şekilde açıklamıştır: “İyiliği konuştuğumuz gibi 

kötülüğü de konuşacağız. Biz halka doğruyu söylemek için meydana çıktık”. Bu amaç doğrultusunda 

halkın gazetede yazanları daha iyi anlaması için dil konusuna değinilmiştir (Koç, 2018: 189). Dört 

sayfadan oluşan gazete; siyasi, içtimai, edebî ve ilmî nitelik taşımaktadır. Kısa zaman içerisinde de 

bütün Kafkaslarda, Türkiye’de, İran’da ve Rusya’nın Türk bölgelerinde okunan bir gazete hâline 

gelmiştir. Şark-ı Rus mahallî bir gazete özellikleri taşımamakta, tam tersine içerdiği konular 

incelendiğinde ulusal bir özellik taşıdığı görülmektedir. Bu gazete Rusya’da yaşayan Türk 

toplulukları arasında yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Gaspıralı’nın çıkarmış 

olduğu Tercüman gazetesi kadar geniş etki sahasına sahip olmuştur.  

1905 yılından sonra hızla gelişmeye başlayan Azerbaycan matbuatındaki diğer süreli yayınları 

incelemeden önce önemli bir gazete olan Kaspi gazetesinin üzerinde durmak gerekir.  
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Kaspi (1881-1919): 

Kaspi, 1881 ile 1919 yılları arasında Bakü’de Rusça olarak yayımlanmıştır. Yayın kadrosunda 

Rusların yanı sıra Ali Merdan Topçubaşı, Hasan Melikzade Zerdabi Bey, Hüseyinzade Ali Bey gibi 

Azerbaycan aydınları da yer alması gazeteyi önemli bir yayın hâline getirmiştir. 1884 yılına kadar 

haftalık olarak bir veya iki kere, 1884’ten sonra ise günlük olarak çıkartılmaya başlanmıştır. Gazete, 

Bakü valisinin müdürü Viktor Kuzmin tarafından yayımlanmaya başlamıştır. 1889’dan sonra 

gazete yönetimi N. A. Sokolinski’ye, daha sonra S. Mihaylov’a devredilmiştir. En sonunda Rus 

idarecilerinden izin alınarak 1891’de Mehemmed Ağa Şahtatlı gazetenin başına geçirilmiştir. 

Şahtatlı, gazetenin başında bir sene kadar görev yapmıştır. 1897 yılında gazeteyi satın alan Bakü 

petrol zenginlerinden Zeynelabidin Tağıyev gazetenin başına Ali Merdan Topçubaşı’yı getirerek 

gazeteyi Türk gazetesi hâline getirmiştir. Kaspi gazetesi özellikle 1905 yılına kadar Azerbaycan ve 

Kafkasya’daki ceditçilik hareketlerin, fikir akımlarını, hürriyet ve demokrasi mücadelesini temsil 

etme açısından önemli bir değer taşımaktadır (Akpınar, 1994: 92). 

Rusya’nın 1905 yılında Japonlara mağlup olmasının ardından meydana gelen 1905 İhtilali 

sonucunda bütün Kafkaslarda olduğu gibi Azerbaycan basınında da kısmen de olsa bir serbestlik 

ortamı oluşmuştur. Bu ortamda Azerbaycan’da birçok gazete çıkarılmaya başlanmıştır. 1905-1920 

yılları arasında çıkarılmış olan dergi ve gazeteler şunlardır (Yüksel, 1988: 99): 

Hayat (1904-1906):  

1904 yılında kurulmuş olmasına rağmen ilk sayısı 1905 yılında yayımlanmıştır. Bakü’nün petrol 

zenginlerinden olan Zeynelabidin Tağıyev tarafından 1905-1906 yılları arasında yayın hayatını 

sürdürmüştür. Yöneticiliğini Ahmet Ağaoğlu ve Ali Bey Hüseyinzade üstlenmiştir. Günlük olarak 

yayımlanmış olan gazete, toplamda Akpınar’a göre üç yüz yirmi beş sayı çıkmıştır. Ahmet Ağayev, 

yüz ikinci sayıdan sonra yöneticilik görevinden ayrılmıştır (Akpınar, 1994: 93). Koç’a göre ise 

toplamda üç yüz altmış beş sayı çıkarılmıştır. Gazete, Türk topluluklarının millî duygularını 

uyandırarak birlik oluşturmada önemli bir rol oynamıştır. Gazetenin asıl amacı; milletin üzerinden 

geçinen hurafelerin çalışmalarını engellemek, vatanına hizmet etmek ve Türklük bilincini 

uyandırmaktır. Daha önce yayımlanmış olan gazetelerde de görüldüğü gibi Hayat Gazetesi 

yayımcıları da ortak bir Türk dili konusunda özellikle İstanbul Türkçesi aracılığıyla bu amaca 

ulaşacaklarını düşünmüşlerdir (Koç, 2018: 189-190). Hayat Gazetesi gerek işlediği konular gerek 

yazar kadrosu sayesinde halk arasında büyük bir rağbet kazanmış ve heyecan uyandırmıştır. 1906 

yılı başında iki bin beş yüz tiraja ulaşarak çok önemli başarı elde etmiştir (Yüksel, 1988: 101). 

Gazete, 1906 yılına kadar baskı altında yayımlanmıştır ancak 1906 yılının Eylül ayında “zararlı 

istikamette” olduğu gerekçesi ile Rus yönetimi tarafından kapatılmıştır (Yıldırım, 2013: 150).  

Taze Hayat (1907-1908):  

Haşim Bey Vezirov tarafından 1907-1908 yılları arasında Bakü’de günlük gazete olarak 

çıkarılmaya başlanmıştır. Gazetenin maddî destekçisi Zeynel Abidin Tağıyev’dir. Dört yüz kırk 

sayı çıkarılmış olan bu gazetenin asıl amacı “geleneğe bağlı, milliyetçi, sosyalizme muhalif, edebî, 

siyasi, iktisadî, içtimaî, Türk gazetesi” şeklinde ifade edilmiştir. (Yüksel, 1988: 104). Gazete, 1908 

yılında Pan-İslamcılık fikirlerini yaymakla suçlanarak kapatılmıştır (Arat, 1988: 385).   

Terakki (1908-1909):  

İrşad Gazetesi’nin kapanmasından ardından M. Muhtarof’un sahibi ve Ahmet Ağaoğlu’nun 

yöneticisi olduğu Terakki Gazetesi 1908-1909 yılları arasında Bakü’de çıkarılmıştır. Günlük olarak 
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yayımlanan bu gazete; “milliyetçi, demokratik, liberal, siyasi, edebî, iktisadî Müselman gazetesi” 

başlığıyla, ilk zamanlarda haftada dört defa, daha sonra ise günlük olarak toplam üç yüz altmış dört 

sayı çıkarılmıştır. Ahmet Ağaoğlu’nun Türkiye’ye gitmesinin ardından kısa bir müddet sonra 

gazetenin yayın hayatı son bulmuştur (Yüksel, 1988: 105). 

İttifak (1908-1909):  

Bakü’de 1908-1909 yılları arasında Haşim Bey Vezirov tarafından Taze Hayat’ın kapatılmasından 

sonra çıkartılmıştır. Toplamda iki yüz yirmi altı sayı çıkan bu gazete, günlük, edebî, siyasi, fennî, 

iktisadî gibi konuların ele alındığı bir gazetedir. 1909’da yayın hayatına son verilmiş. 1910’da ise 

gazete tekrardan yayımlanmaya başlamıştır; fakat 1911’de Panislamcı fikirler yaydığı gerekçe 

gösterilerek kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 104). Doğu’daki halkın dinî duygularını sömüren 

mollalara karşı mücadelede önemli bir yer tutmuştur. Bu gazetenin kapatılmasına din adamlarının 

(mollaların) baskısı sebep olmuştur ve gazetenin müdürü Reşid Yusufzade Bey Türkistan’a sürgün 

edilmiştir. Böylece gazetenin de yayın hayatını sona ermiştir (Yıldırım, 2013: 155; Akarslan, 2019: 

17). 

Seda (1909-1911):  

Haşim Bey Vezirov tarafından Bakü’de çıkarılmış olan bu gazete, İttifak Gazetesi’nin 

kapatılmasının ardından 1909-1911 yılları arasında öncelerde haftada üç kez, daha sonra ise günlük 

olarak toplamda dört yüz seksen sayı çıkarılmıştır. “Edebî, siyasi, fennî, iktisadî ve içtimaî Türk 

Ruznamesi” başlığıyla çıkan Seda Gazetesi; Seda-yı Hakk ve Seda-yı Vatan, Seda-yı Kafkas gibi 

isimlerle de ilerleyen zamanlarda yayın hayatını sürdürmüş olup, 1911 yılında Panislamist olduğu 

gerekçesiyle kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 105-107: 156; Akarslan, 2019: 17). 

Hakikat/Hegiget (1909-1910):  

1909-1910 yılları arasında Bakü’de, günlük olarak yayımlanan siyasi, edebî, iktisadî gibi konularda 

haberlerin yer aldığı gazetedir. Gazetenin müdürlüğünü Üzeyir Hacıbeyli ve Ahmet Kemal birlikte 

yapmışlardır. Kısa süreli bir yayın hayatı olup, bir yıl içerisinde toplamda yüz altmış sayı çıkmıştır 

(Yıldırım, 2013: 156).  

Güneş (1910-1911): 

3 Ekim 1910’dan itibaren Bakü’de Hakikat Gazetesi’nin devamı niteliğinde yayımlanmıştır. Oruçof 

Kardeşler tarafından yayımlanmıştır. İlk zamanlarda haftada üç kez, daha sonra ise günlük olarak 

yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 106).   

Yeni Hakikat (1911): 

Güneş Gazetesi’nin devamı niteliğinde ocak ayından mart ayına kadar düzensiz bir şekilde toplam 

on dokuz sayı yayımlanmıştır. Gazetenin yayıncısı ve başyazarı olan Oruç Oruçzade’ye de beş ay 

hapis ve beş yıl sürgün cezası verilerek gazete kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 106).  

Asar-ı Hakikat (1911-1912):  

Bakü’de 1911-1912 yılları arasında haftalık olarak yayımlanan bu gazete, “siyasi, edebî, fennî, 

içtimaî ve iktisadî Türkçe Müselman gazetesi” başlığıyla çıkarılmıştır. Sadece birkaç sayı çıkabilen 

bu gazetenin müdürü Mirza Celal Yusufzade’dir (Yıldırım, 2013: 156). 
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Hakîkat-ı Efkâr (1911): 

1911’de Bakü’de Oruçof Kardeşler tarafından basılan gazetedir. Aynı yıl içerisinde kapatılmıştır 

(Yüksel, 1988: 107). 

Rus-İran Tavassutu (1911): 

Bakü’de haftalık olarak yayımlanmış olan ticarî bir gazetedir. Rusça ve Türkçe olarak yayımlanan 

bu gazetenin içeriğinde; Rus, Kafkas, İran ve Türkistan’da tüccarlık yapanlara ticarî, ekonomik ve 

endüstriyel konular hakkında bilgiler verilmiştir (Yüksel, 1988: 107).  

İkbâl (1912-1915): 

1912’de Kazanlı bir Türk yazar olan Min’atullah İbrahim tarafından günlük olarak yayımlanmış 

olan bu gazete, 1913 yılında Azerbaycan Türkü olan Hüseyin Sadık’ın yönetimine geçmiştir. Millî 

gazetelerin arasında en önemlilerindendir. Milliyetçilik anlayışını savunduğu gerekçesiyle gazete 

defalarca geçici süreliğine kapatılmış ve en son 1915 yılında tamamen kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 

108).  

Şelale (1913-1914), Dirilik (1914-1916), Kurtuluş (1915-1920), Yeni Füyûzât (1910-1911), Açık 

Söz (1915-1918) gibi yayın organlarını çıkaranlar Füyûzât Dergisi etrafında birleşmiştir. Füyûzât 

Dergisi ile aynı amacı ve mefkûreyi gerçekleştirmeyi hedeflemişler ve bu çizgide yayınlar yaparak 

siyasi ve sosyal alanda millî bilincin yerleşmesinde etkili olmuşlardır (Ziyayeva, 2018: 200). 

Yeni İkdam (1915):  

1915 yılında İkdam Gazetesi’nin devamı olarak Bakü’de yayımlanmaya başlayan bu gazete; günlük 

olarak siyasi ve toplumsal konularda haberlere yer vermektedir. İmtiyaz sahibi Eli Elibekov olan 

Yeni İkdam gazetesi toplamda yüz elli dört sayı çıkarılmıştır (Yıldırım, 2013: 158).  

Yeni İkbal (1915-1917): 

İkbal Gazetesi’nin devamı olarak, yayıncılığını ve başyazarlığını Abdürrahman Meşhedî 

Dadaşoğlu’nun yaptığı gazetedir (Yüksel, 1988: 109).   

Taze Haber (1915): 

1915 yılında Oruçof Kardeşler tarafından yayımlanmış olan haftalık bir gazetedir. Başyazarı Kadir 

Haydarov’dur (Yüksel, 1988: 109). 

Son Haber (1915-1916):  

Bakü’de 1915-1916 yılları arasında haftalık olarak yayımlanan Son Haber Gazetesi; toplumsal, 

iktisadî, siyasi konularda haberlere yer veren Türk gazetesidir. Gazetenin imtiyaz sahibi, Zaman 

Bey Abdullabekov; başyazarı Kadir Haydarov’dur. Toplamda yetmiş üç sayı çıkarılmıştır 

(Yıldırım, 2013: 158).  

Doğru Söz (1915-1917):  

Bakü’de 1915 yılında yayımlanmaya başlayan gazete, haftalık olarak siyasi, edebî ve toplumsal 

konuları ele alan bir gazetedir. Gazetenin müdürü ve yayımlayanı; Yusuf Eli Eliyev’dir. 1915-1917 

yılları arasında toplam kırk sayı çıkarılmıştır (Yıldırım, 2013: 158). 
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Açık Söz (1915-1918):  

Mehmet Emin Resulzade tarafından çıkarılmış olan gazetedir. Özellikle ilk sayısında “Müslüman” 

ve “Tatar” adı yerine “Türk” adını kullanmış olması Azerbaycan’da Türkçülük hareketlerinde 

önemli bir rol oynamıştır (Akarslan, 2019: 18). Türkiye’de dilde sadeleşme olayının 

Azerbaycan’daki mücadelecisi olmuş, Azerbaycan Türkçesi’nin edebî dil olarak kullanılması için 

çalışmalar yapmıştır. Resulzade, çalışmalarına daha sonra Azerbaycan Gazetesi’nde devam etmiştir 

(Akpınar, 1994: 94). Bakü’de 1915-1918 yılları arasında yayımlanan Açık Söz Gazetesi’nin 1-533. 

sayıları gazetenin müdürü, Mehmed Abdülazizoğlu; 534-704. sayıları Mehmed Emin Resulzade 

tarafından toplam yedi yüz dört sayı çıkarılmıştır (Yıldırım, 2013: 157). Açık Söz Gazetesi aynı 

zamanda I. Dünya Savaşı’nda zor zamanlar geçiren Osmanlı Devleti vatandaşlarına yardım etmek 

için yardım kampanyası da düzenlemiştir. Gazete, Azerbaycan’ın 1917’de Çarlığın yıkılmasıyla 

kısa bir süre bağımsızlık kazandığı dönemde Musavvat Partisi’nin 1918 yılı içerisinde yayın organı 

olmuştur. Azerbaycan Devleti’nin cumhuriyetçi bir yaklaşımla yönetileceğini savunmuş ve 

“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” fikrini kabul etmiştir (Akarslan, 2019: 18).  

Yeni Gence (1916): 

1916 yılında Gence’de yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 111). 

Bayrak-ı Adalet (1917): 

20 Haziran 1917’de Bakü’de haftalık olarak yayımlanmaya başlayan gazetedir. İran 

ihtilalcilerinden Adalet Partisi’nin yayın organı olan gazetenin yayıncısı ve başyazarı Asadullah 

Kafarzade’dir (Yüksel, 1988: 112).  

Millet (1917-1918):  

Günlük olarak yayımlanan siyasi, toplumsal, iktisadî, edebî ve millî konularda yazıların yer aldığı 

bir gazetedir. Gazete Kırım Müslümanları İcra Komitesi tarafından yayımlanmış olup başyazarı 

Kırım aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov’dur. İlk olarak 1917 yılında Akmescit’te, daha sonra 

1918 yılında Bakü’de çıkarılmıştır. Toplamda yüz seksen altı sayı çıkmıştır (Yıldırım, 2013: 159). 

İttihad (1917-1920):  

Bakü’de yayın hayatına başlayan gazete; günlük çıkarılan bir gazetedir. Bolşevik ihtilalinden sonra 

Ceyhun Bey Hacıbeyli tarafından çıkarılmaya başlanmış, daha sonra İttihad fırkasının yayın organı 

hâline gelmiştir. Mart olaylarından sonra kapatılmış ve Müsavat Partisinin iktidarda olduğu 

Azerbaycan’ın bağımsız cumhuriyeti dönemi boyunca çıkarılmaya devam edilmiştir. Bu ikinci 

dönemde yöneticiliğini Doktor Qarabeyov yapmıştır (Yıldırım, 2013: 158).  

Müsavat (1917):  

Bakü’de yayın hayatına başlamış olan haftalık bir gazetedir. Türk Adem-i Merkeziyet Fırkası 

yayınıdır. Kısa süreli bir yayın hayatı olmuştur. Altı sayı çıktıktan sonra kapanmıştır (Yıldırım, 

2013: 159). 

İstiklal (1918-1920): Bakü’de yayımlanmış olan İstiklal Gazetesi, Türk Adem-i Merkeziyet 

Fırkasının destekleriyle yayın hayatına başlamıştır. Gazetesinin amacı; Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını korumak ve yükseltmektir (Yıldırım, 2013: 159).  
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Azerbaycan (1918-1920): 30 Nisan 1918 tarihinde Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanmaya 

başlayan bu gazete en önemli süreli yayınlardan birisidir. Bu gazete bir bakıma Azerbaycan 

Bakanlar Kurulunun yayın organı şeklinde görev yapmıştır  (Akpınar, 1994: 94). 

Azerbaycan Yazarlar Birliği tarafından haftada bir kez çıkarılan Edebiyat ve İnce-sen’et isimli bir 

de gazete mevcuttur. Gazete aslında 1943 yılında Edebiyyat Gazetesi ismi ile çıkmaya başlamıştır. 

1953’te ise Edebiyat ve İnce-sen’et ismi uygun görülmüştür. Bu gazetede edebiyatın yanında resim, 

müzik, tiyatro vb. gibi alanlarda da yazılar yer almaktadır.  

1920’den sonra Sovyet Azerbaycan’ın kurulması millî Azerbaycan matbuatının sona ermesine 

sebep olmuştur. Yaklaşık altmış yıllık (1920-1980) süre zarfı içerisinde tüm basın sıkı sansür 

uygulamasına maruz kalmıştır. 1905-1920 döneminde üst seviyeye ulaşmış olan Azerbaycan 

matbaası bu dönemde gittikçe gerilemiştir. Rusça çıkan bazı gazeteler Azerbaycan basınını mahallî 

seviyeye düşürmüştür.  

Dergiler: 

Molla Nasreddin (1906-1931):  

1906-1931 yılları arasında haftalık olarak Tiflis’te Celil Memmedguluzade ve Ömer Faruk 

Numanzade tarafından Gayret Matbaası’nda basılarak yayın hayatına girmiştir. Mizah dergisi 

olmasına rağmen kendine has bir ekol oluşturmuş ve bu ekol Azerbaycan edebiyatının 

gelişmesinde, toplumun yenileşmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Azerbaycan milliyetçiliğinin 

şekillenmesinde de çok etkili olmuştur. Dergi sadece Kafkaslarda değil aynı zamanda Türkiye, İran 

ve diğer şark ülkelerinin siyasi ve sosyal hayatını şiddetli bir eleştiri süzgecinden geçirmiştir. 

Dergide yer alan tartışma konuları karikatürlerle ve mizahî yazılarla ifade edilmiştir (Akpınar, 

1994: 93-94). Yaklaşık yirmi beş yıl yayın hayatında kalmış olan bu dergi, yedi yüz altmışaltı sayı 

çıkarılmıştır. İlk olarak 1906-1917 yılları arasında Tiflis’te, 1921 yılında Tebriz’de ve 1922-1931 

yılları arasında Bakü’de yayımlanmıştır. Araştırmacılara Tiflis’te üç yüz yetmiş; Tebriz’de sekiz; 

Bakü’de ise üç yüz doksan sekiz sayısı çıkarılmıştır. Derginin yayın programı; Sohbetler, 

Atmacalar, Eleştiriler, Mizahi Şiirler, Mizahi Telgraflar, Komik Hikâyeler, Şakalar, Posta Kutusu, 

Komik İlanlar, Kişisel İlanlar, Karikatür ve Resimler gibi konulardan ihtiva etmektedir. Rus 

hükümeti bu konular dışında yayın yapılmasına müsaade etmemiştir. Derginin Tiflis’te çıkmış olan 

sayılarında halkın dinî duygularını sömüren mollalarla mücadelesinde hiciv ve kara mizah ön plana 

çıkmıştır (Adıgüzel, 2007: 3-4). Molla Nasreddin Dergisi, ana dilde konuşmanın önemini her 

sayısında önemle vurgulamıştır. Molla Nasreddinciler; din, siyaset, edebiyat konuları hakkında 

yazılan yazıları mizah çerçevesinde nükte yaparak dile getirmişlerdir. Molla Nasreddin’de; diğer 

dergilerden farklı olarak ortak Türk dilinin oluşturulması fikri değil, Azerbaycan Türkçesinin 

geliştirilmesi, yabancı dillerden etkilenmemesi fikri ön planda olmuştur (Koç, 2018: 192).  

Debistan (1906):  

1906 yılından itibaren Ali İskender Caferzade ve Muhammed Hasan Efendizade Bey tarafından 

çıkarılmıştır. Derginin başında yer alan “Talebelere mahsus iki haftada bir çıkan ve milletimizin 

ilerleme ve gelişmesine hizmet eden resimli Türk dergisidir.” açıklaması ile derginin amacı ifade 

edilmiştir. Milliyetçi ve Türkçü bir karakterde olan dergi Türkçe’de sadeleştirme akımını 

desteklemiştir. On altı sayfa olarak yayımlanan dergide, İslam tarihi ve yeni açılan okullar hakkında 

bilgi verilmiştir. Ayda bir defaya mahsus olmak üzere dört sayfalık Veledine Mahsus Varaka adında 

bir ilave verilmiştir. Toplam yirmi yedi sayı çıkan dergi maddi yetersizlikten dolayı kapanmıştır 

(Yüksel, 1988: 115). 



 

 

353 

 

Bahar (1906): 

Bakü’de haftalık olarak yayımlanmış olan pedagojik, edebî ve siyasi dergidir (Yüksel, 1988: 113). 

Füyûzât (1906-1907):  

Hayat Gazetesi’nin kapatılmasının ardından Bakü’nün petrol zenginlerinden olan Zeynelabidin 

Tağıyev’in sahibi; Ali Bey Hüseyinzade Turan’ın ise yönetici olduğu bu dergi Bakü’de 1906-1907 

yılları arasında yayın hayatını sürdürmüştür. Haftalık olarak yayımlanması planlanırken ayda iki 

veya üç defa yayımlanmış olup toplamda otuz iki sayı çıkarılmıştır. Derginin muhtevasında 

edebiyattan siyasete, tarihten sosyoloji ve kimya bilimine kadar pek çok konuda yazılmış 

makalelere, dergi ve kitap tanıtımlarına, bazı ilanlara yer verilmiştir. Toplamda otuz iki sayfadan 

oluşmaktadır. Derginin yazarları arasında Türk Dünyasının çeşitli yerlerinden yazarlar ve şairler 

yer almıştır. Bu yazar ve şairler, “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak” sloganıyla hareket 

etmişler ve Azerbaycan’da Türk dilinin, ortak edebî dil anlayışının, İslamcılığın, millî meselelerde 

Farslaşma ve Ruslaşmaya karşı Türkçülük akımının güçlenmesine de katkı sağlamışlardır (Uygur, 

2007: 56; Yıldırım, 2013: 153). Türkiye’de o yıllarda faaliyet gösteren Servet-i Fünun akımının 

etkisi altında kalan bu dergi, dil ve sanat anlayışlarını Servet-i Fünun akımında devam ettirmişler, 

Azerbaycan edebiyatının, Anadolu sahasındaki edebiyatı takip etmesine vesile olmuşlardır 

(Akpınar, 1994: 93). Füyûzât, her ne kadar ağdalı bir dil kullansa da dilde tasfiyecilik hareketi 

taraftarıdır (Ziyayeva, 2018: 195). Dergi 1907 yılında, Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han aleyhine 

yazılmış olan bir makalenin ardından padişahın sitem etmesiyle Zeynelabidin Tağıyev tarafından 

kapatıldığı düşünülmektedir (Uygur, 2010: 151-152).  

Behlül (1907): 

Bakü’de Ali Alesger Aliyev tarafından haftalık olarak yayımlanmaya başlayan siyasi, edebî, resimli 

ve mizahi bir dergidir. Türkçü bir yapıya sahip olan bu dergi dört beş sayı çıktıktan sonra kapatılmış, 

aynı yıl içerisinde ekim ayında tekrar çıkarılmaya başlasa da tekrar kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 

116). 

Leyla (1909): 

Behlül Dergisi’nin devamı niteliğinde olan bu dergi Ali Alesger Aliyev tarafından haftalık olarak 

yayımlanmaya başlayan siyasi, edebî, resimli ve mizahi bir dergidir (Yüksel, 1988: 116). 

Mazhar (1909):  

Bakü’de Kamil Ünsizade tarafından haftalık olarak yayımlanan siyasi bir dergidir (Yüksel, 1988: 

116). 

Zenbur (1909-1910): 

Bakü’de Abdülhalik Ahundov tarafından haftalık olarak yayımlanan mizahi bir dergidir. Toplamda 

yirmi sekiz sayfa yayımlanmış olan bu derginin müdürü Kunyaz Murtaza Palavanarov’dur (Yüksel, 

1988: 117). 
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Yeni Füyûzât (1910-1911): 

Bakü’de Ali Paşa Hüseyinzade’nin müdürlüğünde Ahmet Kamil tarafından haftalık olarak 

yayımlanmıştır. Panislamcılık yaptıkları gerekçesiyle 1911 yılında kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 

117). 

Şahâb-ı Sâkıb (1910-1911): 

Şair Ali Abbas Müznib tarafından aylık olarak yayımlanmış edebî bir dergidir. 1911 yılında 

çalışmalarına son verilerek yazı heyeti de hapse atılmıştır (Yüksel, 1988: 117). 

Mir’ât (1910): 

Bakü’de sadece bir sayı yayımlanmış olan edebî bir dergidir (Yüksel, 1988: 117). 

Arz (1910): 

Bakü’de yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 117). 

Hilal (1911):  

1910-1911 yılları arasında Bakü’de, haftalık olarak Ali Abbas Müznib tarafından çıkarılmıştır. Beş 

sayı çıktıktan sonra baskıcı Çar hükümeti tarafından kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 117). 

Necat/Nicat (1910-1912):  

1910-1912 yılları arasında Ali Aşurbeyov Bey’in müdürlüğünü yapmış olduğu haftalık olarak 

çıkartılan bir gazetedir. Türkçe ve Rusça yayımlanan bu gazete altmış dört sayı çıkarılmıştır. 

Necat/Nicat gazetesinin yazarları arasında Semed Hacıelibeyov Bey, Mahmut Nedim, Mehdi 

Hacınski Bey, Süleyman Ebdurrehmanbeyov Bey yer almıştır (Yıldırım, 2013: 156). 

Mekteb (1911-1920): 

Bakü’de Gaffur Reşad Mirzazade ve Abdurrahman Efendizade adlı iki öğretmen tarafından ayda 

iki defa olmak üzere yayımlanmıştır. Edebî, pedagojik, ilmi, ahlaki ve resimli bir dergidir (Yüksel, 

1988: 118). 

Hak Yolu (1911): 

Bakü’de haftalık olarak Karabek Karabekov tarafından yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 118). 

Gül-Niyet (1912-1913): 

Bakü’de Hacı İbrahim Kasımzade ve S. G. Sadıkoğlu tarafından haftalık olarak yayımlanan resimli 

mizah dergisidir (Yüksel, 1988: 118). 

Şipur (1913-1914): 

Bakü’de Kadir Haydarov tarafından iki haftada bir yayımlanmış olan resimli ve mizahi bir dergidir. 

Milliyetçi bir çizgide olması sebebiyle bir yıl içinde kapatılmıştır (Yüksel, 1988: 118). 
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Şelale (1913-1914):  

Kırım Türklerinden Hasan Sabri Ayvazof’un başyazarlığını yaptığı, İsa Bey Aşurbeyli tarafından 

kurulan dergidir. 1913-1914 yılları arasında faaliyette bulunmuştur. Dergi, Anadolu Türk kültürünü 

Azerbaycan’da tanıtmak amacıyla çıkarılmıştır. Füyûzât ve Yeni Füyûzât dergilerinin devamı 

niteliğindedir. İlk yılında kırk yedi, ikinci yılında dokuz sayı olmak üzere toplamda elli altı sayı 

çıkarılmıştır. Sabribeyzade Xalid Xürrembey, Mehmet Emin Resulzade ve Ahmed Mithat Beyi gibi 

yazarlar ve aydınlar dergiye yazı konusunda katkı sağlamışlardır. Osmanlıcılık akımının ilkelerini 

savunduğu ve ağdalı bir Osmanlı Türkçesi ile yayımladığı gerekçesiyle döneminde yayımlanan 

diğer dergilerle, özellikle de İkbal Dergisi ile sürekli çatışma içerisinde olmuştur (Akpınar, 1994: 

94). 

Leylek (1914): 

Erivan’da Mirza Fethullahev tarafından haftalık olarak yayımlanan mizah dergisidir (Yüksel, 1988: 

119). 

Mezeli (1914-1915): 

Bakü’de haftalık olarak yayımlanmış olan resimli mizah dergisidir. Derginin müdürü Hacı İbrahim 

Kasımzade başyazarı ise Haşim Bey Vezirli’dir (Yüksel, 1988: 119). 

Dirilik (1914-1915): 

Bakü’de Ali Abbas Müznib tarafından iki haftada bir yayımlanmış olan siyasi, edebî ve tarihi bir 

dergidir. Milliyetçi çizgide bir yayın politikası izlediği için Çar naibinin emriyle kapatılmıştır 

(Yüksel, 1988: 119). 

Tûtî (1914-1917):  

Bakü’de Ağa Taki Nakiyef tarafından haftalık olarak yayımlanmış olan mizah dergisidir. Molla 

Nasreddin Dergisi’nin devamı niteliğinde yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 119). 

Basiret (1914-1920):  

Hacı İbrahim Qasımov tarafından 1914 yılından itibaren haftalık olarak ve bayram sabahları 

yayımlanan siyasi, toplumsal, ekonomik ve edebî konuları içesine alan Türk gazetesidir. Bakü’de 

1914-1920 yılları arasında yayımlanan Basiret gazetesi toplam iki yüz seksen dört sayı çıkarılmıştır. 

Azerbaycan’ın önemli aydın ve yazarlarının hemen hepsinin yazılarını ihtiva etmiştir (Yıldırım, 

2013: 157). 

Gardaş Kömeyi (1915-1917): 

 1915 yılında gazete, 1917 yılında ise dergi biçiminde yayımlanan (Kardeş Yardımı) I. Dünya 

Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da açlık ve hastalıktan, Rus ve Ermeni saldırılarından bunalmış 

olan Anadolu Türklerine, Kafkas Türk ve Müslüman halkın yapmış oldukları yardımı belgeleyen 

süreli yayındır. Her ikisi de tek sayı çıkmıştır.  

Baba-yı Emir (1915-1916): 

Bakü’de 1915 yılında Ali Abbas Müznib tarafından haftalık olarak edebî, siyasi ve mizahi bir 

dergidir (Yüksel, 1988: 119). 
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Kurtuluş (1915):  

Bakü’de Hüseyin Sadık yönetiminde iki haftada bir yayımlanmış olan edebî ve içtimai bir dergidir. 

Milliyetçi görüşü destekleyen bir yayın politikası olmuştur (Yüksel, 1988: 119). 

Burhan-ı Hakîkat (1915): 

Erivan’da yayımlanmış olan edebî dergidir (Yüksel, 1988: 120). 

Müznib (1915): 

1915’de Bakü’de yayımlanmıştır (Yüksel, 1988: 120). 

Sevkat (1916): 

Bakü’de Ağa Hasan Mirzazade tarafından yayımlanmış olan dergidir (Yüksel, 1988: 120). 

Azerbaycan (1923- devam ediyor): 

Azerbaycan adında bir dergi bulunmaktadır. Azerbaycan Yazıcılar İttifagı (Azerbaycan Yazarlar 

Birliği) tarafından 1923 yılından itibaren aylık olarak çıkan bu dergi Azerbaycan edebiyatının 

çeşitli problemlerini ele almanın yanı sıra büyük hacimli romanların ve uzun manzum hikâyeler de 

yayınlamaktadır. Bu dergi 1923-1927 yılları arasında Maarif ve Medeniyyet; 1928-1936 yılları 

arasında İngılap ve Medeniyyet; 1936-1941 yılları arasında Relolyusiya ve Kultura; 1941-1946 

yılları arasında Veten Uğrunda; 1946-1952 yılları arasında İngılap ve Medeniyet; 1953’ten sonra 

ise Azerbaycan olmak üzere farklı isimler altında yayımlanmıştır (Akpınar, 1994: 94). Dergi 

günümüzde hâlâ yayımlanmaktadır. 

Kumuk Türkleri’nde Millî Bilinci Uyandıran Süreli Yayınlar 

Kumuklar, yazılı edebiyata geç bir dönemde geçmişlerdir. Sözlü edebiyat döneminde Rus işgaline 

karşı milleti bilinçlendirmek için halk şairlerinin söylemiş olduğu “yırlar” önemli bir yer 

tutmaktadır. Masallar, hikâyeler, atasözleri, bilmeceler ve destanlar Rus işgaline karşı hürriyet 

savaşını anlatmak için nesilden nesile söylene gelmiştir. Yır söyleyen yırçılar XIX. yüzyıl 

ortalarında halkı Rusya’ya karşı tahrik ettikleri gerekçesiyle sürgün edilmişlerdir. Kumukların 

yazılı edebiyatları 1917 yılına kadar Kazan ve Bahçesaray’daki edebiyatın etkisi altında gelişmiştir. 

1917 yılından sonra Bakü’nün tesiri altında gelişmiştir. Muhammed Mirza Magarayef, XX. 

yüzyılın başlarında günümüzde Buynaksk olarak bilinen Timurhan-Şura’da ilk Müslüman 

matbaasını kurduktan sonra Kumuk Türkçesi ile ilgili yayın faaliyetlerine başlamış ve 1913'te 

Kumuk Gazati adında bir gazete çıkarmıştır (Bala, 1979: 988-989; Kurtuluş, 2002: 373).   

Dağıstan’da 1933 yılında toplamda on iki gazete yayınlanmıştır. Bu gazetelerinin yedisi Kumuk 

Türkçesi, biri Azerbaycan Türkçesi ve birisi de Nogay Türkçesi’nden meydana gelmiştir.1 1934 

yılında Kumuk Türkçesi gazetelerinin sayısı sekize yükseldiği görülmüştür. 1935 yılında ise 

Kumuk Türkçesi gazetelerinin sayısı sekizden yediye düşmüş, fakat Azerbaycan Türkçesi 

gazetelerin sayısı ikiye yükselmiş, Nogay Türkçesi ile yayınlanan gazete de çıkarılmaya devam 

etmiştir. Dağıstan’da, Türkçe olarak çıkarılan gazete sayısının, genel olarak çıkartılan gazete 

 
1 Diğer üç gazeteden birisi Dargıca, birisi Lezgice ve birisi de Tatça olarak yayımlanmıştır (Peler, 2008: 133). 
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sayısına oranı %68’den %30’a gerilemiştir.2 1936’da Türkçe gazete sayısı otuz üç gazeteden sekiz 

gazeteye gerilemiş, 1938’de ise bu sayı yirmi dörtten beşe düşmüştür. Aradan geçen yirmi bir yılda 

Kumuk Türkçesi gazetelerinin sayısı altı, Azerbaycan Türkçesi gazetelerinin sayısı ise ikide kaldığı 

görülmüştür (Peler, 2008: 133).3 

1917 yılında gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından, Zeynelabid Batırmurzayev öncülüğünde 

Tan Çolpan adı altında bir dernek kurulmuştur. Dernek üyeleri millî edebiyatı geliştirmek amacıyla 

Hasavyurt-Kumuk diyalektinin kullanıldığı aynı isim altında bir dergi çıkarmışlardır (Kurtuluş, 

2002: 373). Kumukça yazılmış olan edebiyat ve sanat dergisi “Tangçolpan” (Tan Yıldızı) 

Zeynelabid Batırmurzayev tarafından Kumukça yayımlanmış olan ilk edebî dergidir. 1917 yılından 

beri yayın hayatına devam etmektedir. Derginin içerisinde yer alan şiirler, hikâyeler ve çeşitli sanat 

yazıları Kumuk dil ve edebiyatının gelişmesinde etkili olmuştur. Bu dergi; Kumukların edebiyatına, 

diline, aydınlanmasına ve genel millî kültür bilincinin gelişmesinde etkili olmuştur. 2018 yılı 

itibariyle baş editörlüğünü Supiyanat Mamayeva yürütmektedir (Pekecar, 2007: 943).  

1917 yılının nisan ayında Kumukça olarak “Zaman” ismi ile yayın hayatına başlayan “Yoldaş” 

gazetesine de Zeynelabid Batırmurzayev öncülük etmiştir. Gazete “Yoldaş” ismini alana kadar 

birçok isim değişikliğine gidilmiş, en son “Yoldaş” isminde karar kılınmıştır. Gazete 103 yıldır 

Kumuk halkının ve Kuzey Kafkasya’da yaşayan Türk kökenli toplulukların ortak gazetesi ve yol 

göstereni hâline gelmiştir. Gazete, normal işlevinin yanı sıra edebî gelişmelere de katkı sağlamıştır. 

Baş editörlüğünü Kâmil Aliyev’in üstlendiği gazete, günümüzde yayın hayatına devam etmektedir. 

(Pekecar, 2007: 943).  

1926 yılında, muasır şair ve edebiyatçı olan Temir-Bulat tarafından Şiir ve Türküler Dergisi 

Mahaçkale’de yayımlanmıştır. Dergide dil araştırmaları, şiir sanatı ve musiki hakkında bilgiler 

verilmiştir. Kumuk Türkçesinin kaybolmaya yüz tutan özelliklerini korumak ve canlandırmak 

istenmiştir (Bala, 1979: 989). 

İhtilalin başlarında ve istiklal devrinde Tan Çolpan’dan başka millî devlet ve millî istiklal 

düşüncesinde olan Musâvât Gazetesi de Haziran 1917’de Timurhan-Şura’da yayımlanmıştır (Bala, 

1979: 990). Şair Seyit Hanım Alişeva tarafından “Dağıstanlı Katıllar (kadınlar)” adlı cemiyetin 

yayın organı olarak Karçıga adında çocuk dergisi çıkarılmıştır (Kurtuluş, 2002: 373). Bu derginin 

editörlüğünü bir dönem Abdulmecid Mecidov üstlenmiştir (Hacıyev, 2002: 361). 

Diğer taraftan Azerbaycan Türkçesi’nin Kuzey Kafkasya’da ortak yazı dili olması, diğer Türk 

Lehçelerinin dergi ve gazete sayısının az olmasını beraberinde getirmiştir. Azerbaycan Türkçesinin 

ortak yazı dili olma özelliği Kumuk Türkçesinin 1927-1928 yıllarında Dağıstan halklarının yazı dili 

hâline gelmesiyle son bulmuştur (Peler, 2013: 182). 

4. Nogay Türkleri’nde Millî Bilinci Uyandıran Süreli Yayınlar 

Sözlü edebiyatları çok eski zamanlara dayanan Nogay Türklerinin yazılı edebiyatları 1830’da 

başlamıştır. Sözlü edebiyat ürünlerinin sistematik bir şekilde araştırılması ve yazıya geçirilmesi 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren M. Osmanov, V. Radlov, Ç. Valihanov, P. Falev, P. 

Meliyoransi, V. Barthold, V. Jirmunski gibi bilim adamlarının çalışmalarıyla başlamıştır. XX. 

 
2 Avarca olarak çıkartılan gazete sayısı yediye, Dargıca olarak çıkartılan gazete sayısı üçe, Lezgice olarak çıkartılan gazete 

sayısı altıya yükselmiştir. Tatça olarak çıkartılan gazetenin yayını devam etmiştir. Bu gazetelere ek olarak birisi Lakça, 

ikisi de Çeçence olmak üzere toplamda üç gazete eklenmiştir (Peler, 2015: 162). 
3 1956’da Avarca olarak on dört, Dargıca olarak sekiz, Lezgice olarak altı, Lakça olarak üç, Tabasaranca olarak iki ve 

Tatça olarak bir gazete çıkarılmıştır (Peler, 2015: 163). 
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yüzyıl içerisinde de A. H. Janibekov ve A. Sikaliyev gibi Nogay folkloru ile ilgilenen bilim adamları 

da destek olmuşlardır. XIV.- XVII. yüzyıllar arasında Nogay edebiyatının temel özellikleri 

gelişmeye elverişli ve kendine özgü bir edebiyat durumunda idi. XVIII.- XIX. yüzyıla kadar bu 

anlayış devam etmiştir; ancak bu tarihten sonra Rusya’nın Kafkasya’daki siyasi gücü arttığından 

Nogay edebiyatı için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde Rusların, Nogay 

Türklerinin bir kısmını Türkiye topraklarına zorla göç ettirmesi sebebiyle bu dönemin şair ve 

yazarlarının bu duruma tepki gösterdiği eserlerinde görülmüştür (Bulgarova vd, 2002: 215). 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında Nogay Türklerinin eğitim ve basım faaliyetleri 

Astrahan şehrinde yoğunlaşmıştır. Astrahan şehrinde mektep, medrese, kütüphane ve matbaanın 

hizmette olduğu bilinmektedir. Abdurahman Ömerov, yapmış olduğu yayınlarla Nogay milletinin 

millî kültürel geleneklerini yaşatmıştır (Bulgarova vd, 2002: 215).  

Edil (1907-1914): 

Medresede okutulan ders kitaplarının editörü ve yayıncısı olan Abdurahman Ömerov tarafından 

1907-1914 yılları arasında Astrahan’da yayımlanmıştır. İsmail Gaspıralı’nın tesiri altında olduğu 

açıkça görülmüştür. Gazete, Nogay halkının millî ve kültürel geleneklerini yaşatmak amacıyla 

yayımlanmıştır.  

XX. yüzyılın başında Nogay millî kültürünün gelişmesinde Habibulla Ömerov, Ali Hocayev, 

Abdurahman Aliyev, Necip Mevlüberdiyev ve Ali Erembetov’un yapmış olduğu çalışmalar çok 

önemlidir. 1914 yılına kadar bu aydınlar Toy, Islah ve Maarif olmak üzere toplum üzerinde etki 

yaratabileceklerini düşündükleri sosyopolitik ve edebî dergiler çıkarmışlardır. Yazarların 

faaliyetleri 1912-1914 yılları arasında durdurulmuş ve yazarların çoğu sürgüne gönderilmiştir. Bu 

durum gazete ve dergi yayımlarının sona ermesine sebep olmuştur. 1926 yılında toplanan Bakü 

Türkoloji Kongresi’nde alınan “Kafkasya’da yaşayan Müslüman milletlerin Latin Alfabesini 

geçme” kararı 1928 yılında Nogayların Latin Alfabesine geçmesi ile sonuçlanmıştır. 1930’lu 

yıllarda Dağıstan ve Karaçay-Çerkes’te Nogay yazarlarının yeni nesil edebî eserleri yayımlanmıştır. 

Millî ve edebî ders kitapları, bir sayfası Nogay Bet (Nogay Sayfası) adı altında 1927’den itibaren 

Nogay Türkçesi ile yayımlanan Krasnaya Çerkesiya (Kızıl Çerkes) gazetesi aracılığıyla meydana 

gelmeye başlamıştır (Bulgarova vd, 2002: 216). 

1973’ten itibaren Mahaçkale’de Tuvgan Erim Dergisi ve 1989’dan itibaren yayın hayatında olan 

çocuk dergisi Laşın; 1991’den itibaren Çerkesk’te yayımlanan edebiyat ve kültür dergisi olan 

Polovetskaya Luna dergileri süreli olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca Nogay yazarlarının yazıları 

ülkede çıkan Noğay Davısı ve Şollik Davısı gibi iki Nogay gazetesinde yayınlanmaktadır 

(Bulgarova vd, 2002: 217). 

5. Karaçay-Balkar Türkleri’nde Millî Bilinci Uyandıran Süreli Yayınlar 

XVIII. yüzyılda İslam dinini kabul eden Karaçay-Balkar Türkleri böylece Arap alfabesi ile 

karşılaşmışlardır. 1715 tarihinde Karaçay-Balkar Türkçesi ile yazılmış en eski metin Arap 

harfleriyle yazılmış olan Holam Yazıtı’dır. Eldeki bilgilere göre Karaçay-Balkar Türklerinin önce 

Arap harflerine dayalı bir yazı sistemi kullandıkları görülmüştür. Arap harflerinin kullanımı sınırlı 

olmasından dolayı Karaçay-Balkarlılar yazılı edebiyat ile geç dönemde tanışmışlardır. İlk yazılı 

edebiyat ürünü XX. yüzyılın başında Kazım Meçi tarafından yayımlanan İyman-İslam (İman İslam) 

adlı kitaptır. Bu dönemde halkın okuma yazma bilmemesi gerçek bir sorun teşkil etmiştir. Bu 

sebeple Karaçay-Balkar Türklerinin asıl yazılı edebiyata geçiş devresi 1920’li yılların ortalarında 

başlamıştır (Tanzilâ vd, 2002: 221-222). 
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1922 yılında günümüzde Çerkessk olan Batalpaşinski’de Rusça yayımlanan “Gorskaya Bednota” 

(Yoksul Dağlılar) gazetesinin bir sayfası Karaçay-Balkar Türkleri için ayrılmış ve bu sayfada Arap 

alfabesiyle Karaçay-Balkar Türkçesi’nden şiirler, makaleler ve haberler yayımlanmaya başlamıştır 

(Tanzilâ vd, 2002: 224). 

Tavlu Caşav (Dağlı Hayat) (1924): 

“Gorskaya Bednota” (Yoksul Dağlılar) gazetesinin ardından 19 Ekim 1924 tarihinde tamamı Arap 

Alfabesi ve Karaçay-Balkar Türkçesi ile yayımlanmış olan gazetedir. Bu gazete ile birlikte 

Karaçay-Balkar edebiyatının yazılı dönemi resmen başlamıştır. Bu gazete, 1928 yılında “Tavlu 

Carlıla” (Dağlı Fakirler) adını almıştır. Daha sonra gazete Latin alfabesi ile yayımlanmaya devam 

etmiştir (Tanzilâ vd, 2002: 224).  

Kumuk ve Nogay Türkçesinin Azerbaycan Türkçesi ile aralarından komşuluk ilişkisi içerisinde 

bulunması bahsettiğimiz Türk topluluklarının süreli yayınlar çıkarmamasında etkili olmuş olduğu 

söylenilebilir (Peler, 2013: 174).   

7.  Sonuç 

Süreli yayınlar bir millet için büyük önem taşımaktadır. Devletin halkına anlatmak istediği bir 

durumu en kolay ve sade bir şekilde gazete ve dergiler aracılığıyla iletebilmektedir. Osmanlı 

Devleti’nde Tanzimat döneminden itibaren çıkmaya başlayan süreli yayınların temel gayesi halka 

sade bir dille “Sanatın toplum için” halkı bilgilendirmek amacıyla yapılması gerektiğini fikrî 

olmuştur. Kafkasya’daki süreli yayınlara bakıldığı zaman Azerbaycan halkının millî bilincini 

harekete geçirmek için Azerbaycan aydınları tarafından çok sayıda gazete ve derginin faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. Çarlık Dönemi’nde yoğun baskı altında olmalarına rağmen 

mücadelelerine sürekli devam etmişler, millî davalarından asla taviz vermemişlerdir. Bazı gazete 

veya dergilerin Rus yönetimi tarafından zorla kapattırıldıktan sonra aradan fazla bir zaman 

geçmeden kapattırılan gazete veya derginin devamı niteliğinde farklı bir isimle gazete veya dergi 

yayın faaliyetine başlamıştır.  

Kafkasya’da yaşayan diğer Türk topluluklarından Karaçay-Balkar, Kumuk ve Nogay Türklerindeki 

süreli yayınlar değerlendirildiği zaman Azerbaycan Türkleri kadar yoğun bir gazetecilik ve 

dergicilik faaliyetlerinin olmadığını görmekteyiz. Çıkarmış oldukları gazete ve dergilerde de kendi 

millî benliklerini, geleneklerini ve dillerini gelecek nesillerde de devam ettirmek için yazılar 

yayımlamışlardır.  

Nogay Türklerinin çıkarmış olan gazete ve dergi sayısının az olmasının sebebi zorunlu göçlere 

bağlanabilir. Ruslar bu Nogay Türklerini diğer Türk topluluklarından tamamen koparmak amacıyla 

tarih boyunca farklı zamanlarda zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Kumuk ve Karaçay-Balkar 

Türklerinin çıkarmış oldukları gazete ve dergi sayısının az olmasının sebebi ise bu toplulukların 

Azerbaycan’da oluşturulmuş olan yayın faaliyetlerini yakından takip etmesidir. Bu sebeple Kumuk, 

Karaçay-Balkar ve Nogay Türk toplulukları kendi sınırları içerisinde yayın yapma gereği 

duymamışlardır. Yapmış oldukları sınırlı sayıdaki yayınlarda aslında Sovyetlerin ideolojisini olan 

“böl-parçala- dengele ve yönet” anlayışına katkı sağlamıştır. Çünkü Sovyetler, Kafkas 

coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarını birbirinden uzaklaştırmak amacıyla her bir topluluk için 

farklı bir alfabe dayatmışlardır. Yani Kumuk ve Karaçay-Balkar Türk topluluklarının ayrı ayrı dergi 

ve gazete çıkarmaları yerine Azerbaycan Türkleri ile birlikte hareket etmeleri daha yaralı olacaktır. 

Bahsedilen Türk topluluklarının Azerbaycan’daki süreli yayınları takip etmesinin sebebini de 

Azerbaycan'ın kısa bir dönem içerisinde bağımsız olmasına bağlanabilir. 
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KESİKBAŞ DESTANI'NIN TESPİT EDİLEN YENİ BİR NÜSHASINA DAİR 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Lokman Taşkesenlioğlu* 

Özet 

Mevlitler, İslamî devir Türk edebiyatının müstesna türlerinden biridir. Özellikle mevlit törenlerinde okunmak 

amacıyla yazılamaya başlanan ve Hz. Muhammed'in doğumu başta olmak üzere hayatı ile ilgili bilgilerin de 

verildiği bu lirik şiirlerin bir kısmında ise ana metne ait olmayan ve efsanevî unsurların yoğunlukta olduğu 

metin parçalarının da bulunduğu bilinmektedir. Ana bölümlerinden olmamasına rağmen bazı mevlitlere 

eklenen ve dinî motiflerin efsanevî bir şekilde ele alındığı Hikâye-i Deve, Hikâye-i İbrahim Ethem, Hikâye-

i Geyik, Hikâye-i Güvercin gibi daha çok efsanevî metinlerden biri de Kesikbaş Destanı’dır. Kirdeci Ali, 14 

veya 15. yüzyılda yaşadığı düşünülen Mevlevî bir şairdir. Dastan-ı Kesikbaş veya Hikâye-i Kesikbaş olarak 

da bilinen destanda Hz. Muhammed döneminde gerçekleştiği ifade edilen bir konu ele alınmış, özellikle Hz. 

Ali'nin kahramanlığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada bugüne kadar 13 yazma ve taşbaskı nüshası olduğu 

belirlenen destanın Ankara Milli Kütüphane Türkçe Yazmalar koleksiyonunda tespit edilen yeni bir yazma 

nüshası ele alınmış, şair ve eser hakkında genel bilgiler verildikten sonra metin Latin harflerine aktarılmıştır. 

Böylece daha sonra yapılacak edisyon kritik çalışmalarına kaynak teşkil edecek bir nüsha daha literatüre 

kazandırılmış olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kesikbaş Destanı, Kirdeci Ali, Hz. Ali, Klasik Şiir, Mesnevi. 

 

EVALUATIONS ON A KESIKBAŞ EPIC’S NEWLY DETECTED COPY  

Abstract  

Mevlits are one of the exceptional types of the Turkish literature in the Islamic period. It is known that there 

are also pieces of text that do not belong to the main text and the mythical elements are concentrated in some 

of these lyrical poems that started to be written in order to be read at the Mevlit ceremonies and giving 

information about especially the birth of the Prophet Muhammed and his life. The Epic of Kesikbaş is one of 

the more legendary texts, such as Hikâye-i Deve, Hikâye-i İbrahim Ethem, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i 

Güvercin where religious motifs are handled mythically and added to some mevlits although it is not one on 

the main parts. Kirdeci Ali is a Mevlevi poet thought to have lived in the 14th or 15th century. Also known 

as Dastan-ı Kesikbaş or Hikâye-i Kesikbaş, a subject that was stated to have taken place during the time of 

Hz. Muhammad was discussed and especially Hz. Ali's heroism was emphasized. In this study, a new 

manuscript that has been identified in the Ankara National Library Turkish Manuscripts Collection, which 

has been determined to have 13 manuscripts and lithography copies so far, has been handled, and after giving 

general information about the poet and the work, the text has been transferred to Latin letters.  

Keywords: Kesikbaş Epic, Kirdeci Ali, Hz. Ali, Classic Poetry, Mesnevi. 
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Giriş 

Türklerin İslam dinini kabul etmeleri ile ortaya çıkan Türk-İslam kültürü, sosyal ve kültürel 

alanlarda çok değerli eserlerin menşeini teşkil etmiştir. Müzik, mimari gibi belli başlı sanat 

dallarının yanında edebiyatta da yepyeni bir ekol oluşmuş; konusunu özellikle din ve tasavvuf ile 

ilgili kavramların oluşturduğu metinler yoğun olarak kaleme alınmıştır. Hemen her müellifin az 

veya çok değindiği bu konular arasında Allah ve peygamber sevgisi en çok işlenen konular olarak 

göze çarpmaktadır. Hatta bazı belirli konuların nazım türüne dönüşerek bu hususta ayrı eserlerin 

kaleme alındığı bilinmektedir. Hz. Muhammed’in hayatı, güzel ahlakı, gazaları gibi konuları 

işleyen başta naatlar olmak üzere hilye, siyer, miraciye gibi nazım ve nesir türleri içerisinde önemli 

bir yer tutan diğer bir tür de mevlitlerdir. 

Ana bölümlerinden olmamasına rağmen bazı mevlitlere eklenen ve dinî motiflerin farklı bir şekilde 

ele alındığı Hikâye-i Deve, İbrahim Ethem Destanı, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin gibi daha 

çok efsanevî metinlerden biri de Hikâye-i Kesikbaş veya Dastan-ı Kesikbaş olarak da bilinen 

Kesikbaş Destanı’dır (Hançeroğlu Kılıç 2004: 373). 

Kesikbaş Destanı ve Hz. Ali 

Başlayalum söze bismillâh ile 

Duruşalum dün ü gün Allâh ile 

 

Bir dilüme hikâyet geldi arı 

İdegör Hak kılur ise yâri 

 

Hak yâri kıla bu dilüm söyleye 

Muhammed mucizatın şerh eyleye 

 

İdelim ger aşk ile dinler isen 

Dinleyüp söz manasın anlar isen (1-4)  

beyitleriyle başlayan destanda, özellikle Hz. Muhammed’in mucizatına değinileceğine işaret 

edilmektedir. Diğer bu tür anonim destanlarda olduğu gibi gene olarak Hz. Muhammed’in 

gazalarına, mucizelerine yer verilen destanda farklı olarak Hz. Ali üzerinde oldukça teferruatlı 

durulmuş; onun kahramanlığı, korkusuzluğu ve üstün bir şahsiyet oluşu üzerinde durulmuştur.  

Türk romanında da kendisine yer bulan Kesikbaş Destanı’nın (Türk 2018: 283) genel olarak konusu 

şöyledir: Hz. Muhammed ve ashabından yüzlerce kişi otururken yanlarına bir Kesikbaş gelir. 

Bedeni olmayan, uzun sakallı ve gözlerinin yaşı hiç kesilmeyen bu zat, gazalarda şehit olmuş bir 

ulu kişidir. Elli kez hacca giden, İsm-i Azam duasını bilen, Hz. Hızır, Hz. İlyas ve Hz. İsa 

zamanlarını bilen bu zatın oğlu ve hanımı bir dev tarafından kaçırıldığı için Hz. Peygamber’den 

yardım istemeye gelmiştir. Bunun üzerine Hz. Ali, Hz. Peygamber’den izin alarak Zülfikar’ı 

kuşanır, Düldül’e binerek Kesikbaş’la birlikte yola koyulur. Birlikte yedi gün ok hızında gittikten 

sonra bir kuyunun başına gelirler. Burada Kesikbaş kuyunun başını bekler, Hz. Ali ise bir iple 

kuyuya inmeye başlar. Fakat kuyu o kadar derindir ki inişi dahi yedi gün sürer. Sekizinci günde 

kuyunun dibine erişen Hz. Ali burada büyük bir saray görür. Sarayın içinde Kesikbaş’ın helalini 

bulan Hz. Ali, devin Kesikbaş’ın oğlunu yediğini öğrenir. Onunla birlikte beş yüz esir Müslüman’a 

da rastlar. Onları buraya hapseden dev günde beş tanesini yemektedir. Sarayda oda oda devi arayan 

Hz. Ali en sonunda devi bulur, fakat uyuduğu için onu öldürmez, uyuyan bir dev dahi olsa 

uykusunda onunla savaşmak istemez. Onu uyandırarak cenge çağırır. Hz. Ali’yi karşısında gören 
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dev onun asıl düşmanı olduğunu, asıl onu öldürmek istediğini söyler ve bin batmanlık gürzüyle Hz. 

Ali’ye saldırır. Devi bir hamlede yerle bir eden Hz. Ali onu Hakk’a davet eder fakat dev bin yıldır 

bu yolda olduğunun ve dönmeyeceğini söyleyince Zülfikar’la devin kafasını keser, devi öldürür. 

Beş yüz Müslüman’ı ve Kesikbaş’ın hanımını kurtaran Hz. Ali saraydan çıkarak birlikte kuyunun 

dibine gelirler. Elini açıkp dua eden Hz. Ali, bütün Müslümanlarla birlikte kendisini kuyudan 

çıkmış olarak görür. Allah’ın inayetiyle kurtularak hep birlikte Hz. Peygamber’in yanına giderler. 

Onun duası ile de Kesikbaş bedenine, hanımına ve oğluna kavuşmuş olur. 

Tespit edilen yazmada ifade edilmese de diğer anonim destanlardan farklı olarak Kirdeci Ali adlı 

bir şaire isnat edilmektedir (Argunşah 2002: 5). Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan ve ekmekçi 

olarak nam kazanan Kirdeci Ali’nin Konyalı olduğu ve Mevlâna dergâhında hizmet gördüğü 

düşünülmektedir. Bununla birlikte hangi dönemde yaşadığı ve ne zaman öldüğü hakkında bir bilgi 

yoktur. 

Tespit Edilen Metnin Özellikleri 

Ankara Millî Kütüphane Türkçe Yazmalar koleksiyonunda A-9265 numaralı yazma, “Mevlid 

Hikâyeleri” adıyla kayıtlanmıştır. Hicri 1228 (M.1813) tarihinde Ali Rıfat Kastamonî tarafından 

istinsah edilen eserde musannif olarak Âmine Hatun Kızı Havvâ ismi zikredilmektedir. 

162x115/115x60 ölçülerinde olan eser 13 satır içeren 20 varaktan müteşekkildir. Harekeli nesihle 

kaleme alınan yazmada başlıkları ayrıca verilmeyen İbrahim Ethem Destanı, Hatun Destanı gibi 

benzer metinler de mevcuttur. Kesikbaş Destanı ise 1b-5b sayfaları arasındadır. 

Diğer anonim metinlerde görülen şekil bakımından dağınıklığın bu metinde de mevcut olduğu 

söylenebilir. Çok sade bir dille ve beyitlerle yazılan metinde fâilâtün/fâilâtün/fâilün kalıbı 

kullanılmış olsa da pek çok beyitte aruz kusurlarını olduğu hatta fazla ve eksik hecelerin dahi 

görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca yine pek çok beyitte kafiyenin de ihmal edildiği söylenebilir. 

Şekil olarak oldukça kusurlu bir eser olmasına rağmen muhteva yönüyle zengin olduğu ifade 

edilebilecek metnin, diğer nüshalardaki uzun anlatımların biraz daha kısaltılması ve anlatımı canlı 

tutması yönüyle değer taşıdığı söylenebilir. 114 beyitten oluşan destan, tespit edilen diğer nüshalara 

göre daha kısa ve daha özdür. Eser hakkında en kapsamlı çalışma Mustafa Argunşah tarafından 

gerçekleştirilmiştir (2002). 5 farklı nüshayı karşılaştırarak tenkitli metin oluşturan Argunşah, 134 

beyitlik bir metin meydana getirmiş ve dil itibarıyla detaylı bir incelemeye tabii tutmuştur. Bununla 

birlikte bu çalışmada üzerinde durulan metnin de olay örgüsü itibarıyla farklı olmasa da söyleyiş 

olarak çok farklı beyitlerden müteşekkil olduğu ifade edilebilir. Bu yönüyle daha sonra yapılacak 

tenkitli metin çalışmalarına eklenebilecek bir nüsha ortaya koyulmuş olmaktadır. 

Metin 

1b 1 Başlayalum söze bismillâh ile 

  Duruşalum dün ü gün Allâh ile 

 

  Bir dilüme hikâyet geldi arı 

  İdegör Hak kılur ise yâri 

 

  Hak yâri kıla bu dilüm söyleye 

  Muhammed mucizatın şerh eyleye 

   

                           İdelim ger aşk ile dinler isen 

  Dinleyüp söz manasın anlar isen 
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 5 İşid müminler kala tana 

  Hoş salavât virelim peygambere 

 

  Otururdı Muhammed dört yâr ile 

  Otuz üç ashâb anda cümle bile 

 

  Hoş bakarlardı Resûlün yüzine 

  Kulak urmışlar anın şeker sözine 

 

  Gördiler kim bir kesik âdem başı 

  Aglayub gözinden dökülür yaşı 

 

  Gevdesi yok bir acâyib baş durur 

  Şehîd olmış iki gözi yaş durur 

 

 10 Ak sakalı var sanasın kim yüzünde nûr akar 

  Nûra batar her kim nûrına bakar 

 

  Yüzi urdı ol yere kıldı zârı 

  Zârı zârı aglatdı peygamberi 

 

2a  Ashâbının cümlesin yanar özleri 

  Yaşıyla toldı kamunın gözleri 

 

  Alî tutdı ol başı getürmege 

  Söz idüp anı yeründen ayırmaga 

 

  Alî tutdı ol başı kaldırmadı 

  Miskâl zerrece yerinden ayıramadı 

 

 15 Kakıdı hem kana döndü gözleri 

  Ashâbının tekbîr salavât sözleri 

 

  Geri döndi almadan ol gâzî 

  Nara urdı yankılandı zag özi 

 

  Gayret ile Alînün ussı gider 

  Ol baş eydür yâ Resul Alî n’ider 

 

  Alî gibi dahi olur ise 

  Davâ kılur kamusı gelür ise 

 

  Kimse beni yerimden götürmeye 

  Miskâl zerrece yerimden ayırmaya 

 

 20 Hakk katında maksûdıma ermişem 

  Bir kemendi zây-ı Hakk’ı görmüşem 
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  Rızâ-i Hakk’ın fazlı benim ile biledir 

  Söyleşür dün ü gün Allâh iledir 
 

  Elli kezyin varmışıdım ben hacca 

  Çok tımâr itmiş yolu ki hem ay hoca 

 

  Yürür idim yer yüzinden atile 

  Gâh çıkardım göklere mucizâtile 
 

  Gâh çıkardım feriştâhlar katına 

  Gâh girerdim âdemler sûretine 

 

2b 25 İsm-i A’zâm duâsın bilür idim 

  Îsâ’ya çok namâzlar kılur idim 

 

  Kal’a ki benim şehirlüm idi 

  Hızır İlyâs mûnis yârum idi 

 

   Yol yürürdüm ben Hızır İlyâs ile 

  Tâ gelürmiş başa böyle yâz ile 

 

  Bir hâtunum bir hûb oglum varıdı 

  İkisi de bana mûnis yâridi 

 

  Oglum ile gevdemi yire virdi 

  Yâ Muhammed şefâat eyle didi 

 

 30 Avretimi aldı gitdi kuyuya 

  Uyku gelmez gözlerime uyuya 

 

  Avretimi alıvermezsen bana 

  Ahretde davâcı olurum sana 

 

  Çün Resûl eşitdi bunı agladı 

  Turdı Alî Zülfikârın bagladı 

 

  Alî eydür yâ Resûl ben varın 

  Zülfikâr ile divi iki yarın 

 

  Varın ya ben ölem ya baş kesem 

  Yardım it yâ Resûl ben anı basam 

 

 35 Dev elinden kurtaram ol avreti 

  Kurtaramazsam benim Düldül atı 

 

  Zülfikârı ben dahi kuşanmayam 

  Yahud davâsını kalmayam 
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  Resûl eydür yâ Alî varma ana 

  Olmaz iken bir zevâl gelür sana 

 

3a  Alî eydür yâ Resûl ben varuram 

  Başıma ne yazdı görürem  

 

  Bindi Alî Zülfikârın bagladı 

  Fâtıma Hasan Hüseyin çok agladı 

 

 40 Gönderdiler Alîyi ol menzile 

  Otuz üç bir sahâbe cümle bile 

 

  Gitdi Alî o kesik baş ile 

  Döndü Resûl yârenleri göz yaşıle 

 

  Şöyle sürdi Alî Düldül atı 

  Ol kesik baş gider okdan katı 

 

  Sanasın kim kanadı var uçar 

  Dag taş dere tepe dimez geçer 

 

  Ok atımı yer kadar Alîden önden gider 

  Yedi Mushaf Kur’ânı ezber ider 

 

 45 Kanda kim Alî namâz kılur idi 

  Ol Kesikbaş Alî ile bile kılur 

 

  Alî yur ol kesik başın yüzin 

  Hem siler yaglık ile yüzin gözin 

 

  Yedi gün tamâm dün ü gün gitdiler 

  Kudret ile bir araya yetdiler 

 

  Alî bakdı gördi kim bir taka yazı 

  Döndi sordı Kesikbaşa ol gazi 

 

  Alî der ki işbu eydür ey ara 

  Kim avradı aldı ögünden iy yara 

 

 50 Ol Kesikbaş eydür iş budır 

  Kuyı pek derin çare nicedir 

 

3b  Alî bakdı gördi kim birdenbire kuyı 

  Kim ana girse olur başı kuyı 

 

  Alî ol saat bakdı ol düldüle  

  Beş yüz kulaç kemendi var ile 
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  Kemendin ucın bir kayaya bagladı 

  Düldül ile ol Kesikbaş agladı 

 

  Dutdı kemendi Alî az az iner 

  Yedi Mushaf Kur’anı ezber ider 

 

 55 Kemendin ucın tutuben indi Alî 

  Hak inayet kıluben bekler kolı 

 

  Kemendin ucı geldi Alînin eline 

  Tekbiri adın getürdi dilüne 

 

  İsm-i A’zam duasın ol okudı 

  Kemendün ucın Alî elden kodı 

 

  İner idi kuyuya okdan katı 

  Getürirdi tekbir salavâtı 

 

  Yedi gün dün ü gün iner idi 

  Gah başı gah ayagı döner idi 

 

 60 Sekizinci gün Alî indi yire 

  Oturdı kim bir saat aklın dire 

 

  Aklı geldi başına açdı gözin 

  Secdeye vardı yere urdı yüzin 

 

  Karşı bakdu gördi kim bir demir kapu 

  Kıbleye döndi Hakka kıldı tapu 

 

  Ol kapudan geçdi gördi bir sarây 

  Ol sarâyda bir hâtûn var yüzi ay 

 

4a  Yüzi kim sarâyı nûr eylemiş 

  Tanrı cânına aşkı kâr eylemiş 

 

 65 Hoş namaz kılur ol hâtûn 

  Ah idüben göge çıkardı tütün 

 

  Gözyaşından secdesin yaş eylemiş 

  Kesikbaşun helâli ol imiş 

 

   

                           Anı kodı geçdi gördi bir sarây 

  Ol sarâyda beş yüz Müslimân bagluy 
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  Kamusının eli ayagı baglu durur 

  Div elinden cigeri taglu durur 

 

  Div bunları besler imiş 

  Söküldü günde beşini yir imiş 

 

 70 Çünki gördiler geldi Alî 

  Tanrının arslanı ol çare dolı 

 

  Çagruşuban ya Alî feryâd diyü 

  Div elinden kıl bizi âzâd diyü 

 

  Alî eydür beni kim didi size 

  Anlar eydür Muhammed geldi bize 

 

  Alî şimdi gelür bunda size didi 

  Div elinden kim sizi alur didi 

 

  Zîrâ kim kendinden o gelür 

  Cümle pinhân işler ana malûm olur 

 

 75 Anı kodu geçdi gördi sarây 

  Kimse mislin görmedi anlar gibi sarây 

 

  Gördi kim bir dev yatur neye benzer başı  

  Bin yaşından geçmiş idi ol âsî 

 

4b  Alî şol dem el urdı Zülfikâra 

  Uyurken kılayın anı iki pâre 

 

  Alî hem eydür kendüye yâ Alî 

  Tanrınun arslanı ol cömerd veli 

 

  Bu adile yürümek erlik degil 

  Bu adı kazanmak erlik degil 

 

 80 Uyur iken ben bunı öldürürsem 

  Kamu halkı kendüme güldürürsem 

 

  Nara urup oyandırayın ben bunı 

  Hem ana göstereyin erlik kanı 

 

  Kakıyuben iki kerre nara urdı 

  Uyurken sermedi toz gelürdi 

 

  Gözin açub çevre dogrı bakar 

  Kakıyuben dişin dişine kakar 
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  Sen mi geldün yâ Alî düşmânımuz 

  Senin elünden yıkılur cânımız 

 

 85 Sen mi kesdün cümle divler başını 

  Sen dökdün bunların gözyaşını 

 

  Kim getirdi seni bu araya 

  Nice geldin korkmadan buraya 

 

  Ben varayın didüm bir gün sana 

  Kim virdi seni bunda bana 

 

  Alî eydür Tanrı virdi sana beni 

  Pâre pâre eyleyem şimdi seni 

 

  Alî eydür şimdi seni öldürürem 

  Kanınla bu sarâyı toldururam 

 

5a 90 Ol eydür şimdi seni yiyem 

  Yani dünyâdan getürdüm adunızı yeyem 

 

  Ne danişmend kadınızı 

  Yerem hocanızı şeyhunızı 

 

  Böyle didi turdı yüzi kara 

  Bin batman gürzi varmış iki yara 

 

  Gürzin alup Alîye hamle kılur 

  Alî dahi kalkanı eline alur 

 

  Bir kez urdı Alînin kalkanına 

  Hergiz hata geldi Alînin kollarına 

 

 95 Alîye üç hamle kıldı alımadı 

  Kakıdı kim n’idecegin bilemedi 

 

  Çün nevbet Alîye irdi ol ara 

  El urdı Zülfikâra şol dem ara 
 

  Alî eydür iman getür dev getür 

  Tanrınun birligine iman getür 

   

                          Ol div eydür bin yaşadum dimedüm 

  Ömrüm içinde din kayusın yimedüm 

 

  Çünki işitdi Alî bu sözleri 

  Kakıyuben kana döndi gözleri 
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 100 Zülfikârı salladı divin başına 

  Kesdi atdı sarâyının taşına 

 

  Çünki Alî öldürdü ol divi 

  Bes redd oldı yıkıldı iblis evi 

 

  Çözdi ol beş yüz Müslimanın elin 

  Üleşdürdi anlara divin malın 

 

5b  Her birisi muradınca aldılar 

  Kuyunun dibine degin geldiler 

 

  Anlar eydür yâ Alî biz n’idelim 

  Kuyu derin niçe tedbir idelüm 

 

 105 Kuş degülüz kanad ile uçavuz 

  Deniz degül gemi düzüb geçevüz 

 

  Alî eydür siz himmet tutun arı 

  Dua kılur Alî elini açar çari 

 

  Kul olup duası arşa geçer 

  Kamusı anda yire urdu yüzün yire 

 

  Kuyu agzında gördüler kendüzün 

  Beş yüz Müslimanlar cümlesin 

 

  Salavât getürüp girdiler yola 

  Haber oldı Muhammede Alî gelür 

 

 110 Tanrınun arslanı ol cömerd veli 

  Çıkdı Resul Alîyle görüşdiler 

 

  Sanasın kim ay ile gün buluşdılar 

  Ol kesik başın oglını dönmüş 

 

  Kubkuruca sükunun koşdı 

  Ana dahi Tanrı cân bagışladı 

 

  Zira Kerimdir bu lutfi işledi 

  Okuyanı yazanı yarlıga kıl anı 

 

  Fâilât fâilât 

  Vir Muhammede salavât 

 

Es-salât u ve’s-selâm aleyke yâ Habîballâh es-salât u ve’s-selâm aleyke yâ Nebîallâh 
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Sonuç 

Dinî- tasavvufî metinler içerisinde önemli bir yere sahip mevlitlerin bir kısmında yer alan efsanevî 

metinlerden olan Kesikbaş Destanı’nda efsanevî unsurların yoğunlukta yer aldığını söylemek 

mümkündür. Özellikle Hz. Muhammed sevgisi, Hz. Ali’nin kahramanlıkları ve gaza düşüncesi 

konularının ele alındığı eserin, bu yönüyle dinî ve ahlaki değerlerin toplumda yayılmasına yardımcı 

olabilecek metinlerden olduğu görülmektedir. 

Ele alınan metnin karakteristik destan özelliği taşıdığı, muhteva itibarıyla diğer nüshalarla benzer 

olduğu, fakat söyleyiş bakımından oldukça farklı beyitler içerdiği söylenebilir. Bu yönüyle daha 

sonra yapılabilecek edisyon kritik çalışmalarında karşılaştırmaya dâhil edilebilecek bir nüsha 

olduğu ifade edilebilir. 
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KLASİK ŞİİRDE DEVA ARAYIŞI VE “İLAÇ” REDİFLİ GAZELLER 

 

Lokman Taşkesenlioğlu*  

 

Özet 

Şiir, söyleyiş güzelliği ve anlatım yoğunluğu diğer edebî metinlerden farklı bir kategoriye dâhil edilmektedir. 

Özellikle redif ve kafiye gibi ahenk unsurları, kelimeler ile yapılan diğer söz oyunları şiiri, çok daha akıcı ve 

etkili kılmaktadır. Divan edebiyatında ise şekil ve söyleyiş olarak en güzeli arama amacı olduğu gibi anlam 

bütünlüğü ile bu ahengin uyum içinde bütünleşmesi de esastır. Yani ahengin estetik kurulmuş olması 

yetmemekte, bunu söze anlam katmada ve sözü etkili kılmada da kullanılmış olması gerekmektedir. Bazı 

anlam hususiyetlerinin klasik şiirde redif gibi ahenk unsurlarıyla bütünleştiği de görülmektedir. Özellikle 

divan şiirinin ana mevhumlarından olan ızdırap kavramı ile bütünleşen hususlar; şairler tarafından pek çok 

kez, farklı şekillerde ve değişik anlam özellikleri ile kullanılmıştır. Bu tarzlardan biri de “ilaç” redifli 

gazellerdir. Âşığın iflah olmaz bir müptela olmasından yola çıkan şairler, aşkı tıbbi bir vaka olarak da kabul 

etmişler ve hastalık, ilaç, deva, maraz, em gibi kavramlara şiirlerinde tenasüp yoluyla yer vermişlerdir. 

Sevgilinin bir busesi, gamzesi ya da âşığa yönelttiği bütün cevr ü cefanın yanı sıra tasavvuf şiirinde de 

Allah’ın rızası, Hz. Peygamber’in şefaati ya da şeyhin himmeti deva ve ilaç olarak görülmüştür. Bu çalışmada 

klasik şiirde pek çok örneği tespit edilen “ilaç” redifli gazeller derlenerek, şairlerin bu redifi kullanarak şiire 

kattıkları anlamlar tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Redif, Izdırap, İlaç, Klasik Şiir, Gazel. 

THE QUEST FOR HEALTH IN CLASSICAL POETRY AND GHAZELS WITH 

“MEDICINE” REDIF 

Abstract  

Poetry, the beauty of expression and the intensity of expression are included in a different category than other 

literary texts. Other word plays with words, especially elements of harmony such as redif and rhyme, make 

the poem much more fluent and effective In Divan literature, it is essential that the harmony of meaning and 

harmony be integrated in harmony, as is the purpose of searching for the most beautiful in form and 

expression. In other words, it is not enough that harmony is established aesthetically, it should be used to add 

meaning to the word and to make it effective. It is also observed that some characteristics of meaning are 

integrated with elements of harmony such as redif in classical poetry. The issues that are integrated with the 

concept of suffering, which is one of the main forms of divan poetry in particular, have been used by poets 

many times, in different ways and with different meaning characteristics. One of these styles is ghazals with 

“medicine” redif. The poets, who set out that the love is an unforgivable ambassador, also accepted love as a 

medical case and included concepts such as illness, medicine, cure, morbid, em through poetry in their poems. 

In addition to the suicidal poetry of a lover, a dimple or a lover, the consent of God, the intercession of the 

Hz. Mohammed or the sheikh of the sheikh were seen as a cure and medicine. In this study, many examples 

of classical poetry “medicine” rhyme ghazels are compiled, poets using this redif to determine the meanings 

of the poem will be tried. 

Keywords: Redif, Affliction, Medicine, Classical Poetry, Ghazel. 
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Giriş 

Klasik edebiyat hem söyleyiş hem de anlam bakımından son derece üst düzey, kusursuza yakın bir 

tarz geliştirmeye çalışmış, her husustan şiiri güzelleştirmek adına farklı şekillerde yararlanmıştır. 

Kelimelerin mecaz unsurları, söyleyiş özellikleri, hatta harflerin durumları dahi bu konuda şairlere 

ilham kaynağı olmuştur.  

Klasik şairler için hem söyleyişi güzelleştirmek hem de anlamı kuvvetlendirmenin bir yolu da 

rediflerdir. Redifler sadece bir kelime tekrarı olarak kullanılmamış, seçilen kelimenin anlam ve 

söyleyiş itibarıyla şiire büyük katkıda bulunacak yapılardan seçilmiştir. Şair uygun redifi bulduğu 

zaman şiirin sesini, bir anlamda da özünü yakalamış olmaktadır. Pek çok gazel ve kasidenin 

redifleriyle (gül, bülbül, su, güneş, hançer vb.) anılması ve adlandırılması da rediflerin şiirdeki 

etkisini göstermektedir (TDEA 1990: 7/301). 

Klasik Şiirde Deva 

Kafiyeden sonra tekrarlanan kelime olarak tanımlanabilen redifler (Tahir’ül Mevlevi 1973: 122), 

şiire ahenk katmakla birlikte yoğun bir anlam ögesi olarak da kullanılmaktadır. Klasik şairlerin 

genel olarak ele aldığı hayali sevgili, onun aşkı ve bu aşkın verdiği ızdırap konuları çerçevesinde 

de rediflerden istifade edilmiş; deva, çare, feryad, derd, derdim gibi pek çok kelime ile redif 

sağlanarak anlam kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Bu minvalde sıkça kullanılan rediflerden biri de 

ilaç kelimesidir. 

Özellikle gazellerde kendisini iflah olmaz bir müptela olarak gösteren şairler, aşkı tıbbi bir vaka 

olarak da kabul etmişler ve hastalık, ilaç, deva, maraz, em gibi kavramlara şiirlerinde tenasüp 

yoluyla yer vermişlerdir. Sevgilinin bir busesi, gamzesi ya da âşığa yönelttiği bütün cevr ü cefanın 

yanı sıra tasavvuf şiirinde de Allah’ın rızası, Hz. Peygamber’in şefaati ya da şeyhin himmeti deva 

ve ilaç olarak görülmüştür. Bu kavramlar aynı zamanda “ilaç” redifli şiirlerde de ele alınarak vurgu 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

İlaç Redifli Gazeller 

16. yüzyıl şairlerinden Ravzî bir gazelinde ilaç kavramından redif olarak iki gazelinde istifade 

etmiştir. Sevgiliye tabip olarak seslenen şair, derdine asla ilaç olmayacağını, hiçbir tıp kitabında bu 

derdin devasının bulunmadığını, çünkü bu derdin ilacının sevgilinin dudağı olduğunu ifade etmiş, 

bu ilacı ağyara sunup da kendisinden esirgemesinden şikâyet etmiştir: 

Eyleme olmaz tabîbâ bana tîmârun ilâc  

Derdine olur mı hîç ölmeli bîmârun ilâc   

Niçe gündür söylemezsin işte ben öldüm meded  

Agzuma sögsen olur lafz-ı şeker-bârun ilâc   

Tîg-ı hûn-efşânuna yalmanur ancak teşnevâr  

Yohsa yalmânî midür derdine agyârun ilâc    

Haste-i ışkam meded dil-teşne kaldum ey tabîb  

La’l-i nâbundur şifâ her derde güftârun ilâc    

Olsa derbân-ı etibbâ eylese dermân taleb  

Ravziyâ derdine olmaz âşık-ı zârun ilâc   

                                   Ravzî- G. 151 (Aydemir 2007: 276-277). 
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Sîne-i mecrûha kılsa çeşm-i bîmârun ilâc  

Derdine olmaz idi âlemde agyârun ilâc     

Haste yatur zâr u giryândur ser-i kûyında dil  

Hâtırına gelmez ol yâr-ı dil-âzârun ilâc     

Mûciz u Teshîl ü Kânûn u Şifâ’dan çâre yok  

Derdine olmadı ben bîmâr-ı nâ-çârun ilâc    

Çâre yok bîmâr-ı derd-i ışka tîmâr idesin  

Ey tabîb olsa eger her tîşe vü kârun ilâc     

Bezm-i irfân içre devr itmezdi ey Ravzî müdâm  

Teşne-diller derdine olmasa eş’ârun ilâc    

                               Ravzî- G. 152 (Aydemir 2007: 277). 

17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Vahyî de benzer şekilde devasız derdinin çaresini sevgilinin 

dudaklarında ve tatlı sözlerinde aradığını beyan etmiş, bu derdinin çaresine dair ümit besleyebilme 

umudunu sevgiliye bildirmiştir: 

Sevâd-ı hâl-i rûhun kâr-ı gâze-sâya ilâc 

Cevâhir-i suhanun illet-i devâya ilâc    

Gönül ki mest-i şarâb-ı vefâ nigâhun ola 

Ümîd ider mi gam-ı ışkdan rehâya ilâc    

Beyân-ı nokta-i mevhûmesinde kilk-i hayâ 

Ne resm ider ise yok tengini edâya ilâc    

Olaydı pîle-i hun-pâş-ı zahm-ı dil der-hem 

Olurdı mîl-i ser-i hancerin recâya ilâc    

Miyân-ı şâhid-i şûh-ı hayâl-i dildârı 

Der-agûş itmek olur derd-i ibtilâya ilâc    

Bulınca bûs-ı izâr-ı tebessüm ile şeref 

Dehân-ı tûl-i emel istemez cefâya ilâc    

Revâ mı Vahyî-i dil-haste bî-nasîb olmak 

Nihân iken leb-i la’lünde bî-nihâye ilâc   

                                         Vahyî- G. 24 (Taş 2004: 355). 

17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında yaşamış olan Kâtipzâde Sâkıp Efendi ise derdine çare 

bulmanın çok müşkil bir iş olduğu üzerinde durmuştur. Bu öyle bir derttir ki sevgili su yerine aşığın 

kanını içmekte, onu çok kötü durumlara sokmaktadır. Bu derdin yanında Eflatun bile çaresiz 

kalmış, bir avareye dönüşmüştür: 

Derdüne ey âşık-ı bî-çâre müşkildür ilâc 

Olsa müşted her nefes bir yara müşkildür ilâc     

Revgan-ı gülden hûnâkına meger dermân ola 

Yohsa gayrı andelîb-i zâra müşkildür ilâc     

Su yerine âşıkun kanın içe var ise eger 

Ey tabîb ol gamze-i bîmâra müşkildür ilâc    
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Nîşi nîş ile telâfî eylese devrân n’ola 

Zahm-ı sûzından digerle hâra müşkildür ilâc    

Sâkıb ol derdün esîri ol ki Eflâtûn eger 

Yanuna gelse diye âvâre müşkildür ilâc    

                                     Kâtib-zâde Sâkıb- G. 60 (Kırbıyık trsz.: 226). 

18. yüzyıl divan şairlerinden Ağazâde Örfi de ne yaparsa yapsın derdine bir ilaç bulamadığını, kaya 

gibi bakışlara hiçbir yüreğin tahammül edemeyeceğini, bu nedenle bu derde deva aramaya çalışıp 

da boşuna şikâyetçi olunmaması gerektiğini söylemiş, aklı olan âşıklara ölmekten başka ilaç 

olmadığını nasihat etmiştir: 

Olmadı gitdi tabîbâ dil-i bîmâra ilâc 

Ben de bildim ki kabûl etmez imiş yâre ilâc   

Söyleniz yâre degil dâğ ola zahm-ı sînem 

Kendi zahmıdır anın eyleye çün sara ilâc   

O kaya bakışa dil-haste tahammül edemez 

Bulmadım nergis-i mestâne-i hûn-hâra ilâc   

Bir hekîmâne nasîhat edeyim uşşâka 

Ölmedir ölmedir üftâde-i bîmâra ilâc    

Örfiyâ derdin anub etme felekden şekvâ 

Bulmadı kimse bu gerdûn-ı cefâkâra ilâc   

                                         Ağazâde Örfî- G. 47 (Albayrak 2009: 55). 

Anadolu sahası dışında pek çok şairde de benzer söyleyiş özelliklerine rastlanmaktadır. 18. yüzyılda 

Erbil’de yaşamış olan Yusuf Garîbî, sakiden ilaç talebinde bulunmuş, derdinin çaresinin onun 

vereceği aşk şarabında olduğunu ifade etmiştir. Sevgilinin gözlerine meftun olan âşığın badeden 

başka çaresi olmadığını ifade eden şair, ayrıca bir peri-zâdeye vuslatın da deva olacağını 

söylemiştir: 

Sâkî bana ne meclis-i âmâdedir ilâc 

Ne hôd neşât-ı sâgar-ı pür-bâdedir ilâc    

Bâr-ı belâ-yı aşk ile ham-geşte kaddime 

Mânend-i serv bir kadi âzâdedir ilâc    

Çâre hatından isteme dîvâne gönlüme 

Ancak cünûn-ı aşka ruh-ı sâdedir ilâc    

Cânâ harâb-ı bâde imiş çeşm-i nergisin 

Ben bildigimde ana yine bâdedir ilâc    

Sordum Garîbî derdime dermân-ı aşkdan 

Didi bu derde vasl-ı perî-zâdedir ilâc    

                                      Erbilli Yusuf Garîbî- G. 70 (Tosun 2007: 70). 

18. yüzyılın diğer bir şairi Âsâf Efendi ise “ilaç” redifli iki gazel kaleme alarak geleneği 

sürdürmüştür. Aşk derdini hekimlerin tımar edemeyeceğini, şehla bakışlı sevgilinin gönlün ilacı 

olabileceğini söylemiş; ikinci gazelinde de yaralı gönle sevgilinin şeker dudaklarından şifa 

gelebileceğini, bu kadehin içildiği takdirde şifa vereceğini belirtmiştir: 
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Tab-ı humâra kâse-i sahbâdadur ilâc 

Tevfîr-i ıyşa mâh-ı şeb-ârâdadur ilâc    

Sûz-ı derûna ülfet-i şâhânedür devâ 

Derd-i dile cü dest-i şehzâdedür ilâc    

Bîmâr-ı aşka aslâ tımâr idemez hakîm 

Ey sâf-dil o hecre ruh-ı sâdedür ilâc    

Serv-i hırâm-ı kaddi beni şâd ider velî 

Ol ceşm-i şûh-ı âlem-i şehlâdadur ilâc    

Âsaf teb-i tevân-ile bî-tâb olanlar 

Bûs-ı recâ-yı gerden-i garrâdadur ilâc    

 Âsaf- G. 120 (Kaya 2009: 427). 

Sûz-ı dile o yâr-ı şeker-hâdadur ilâc 

Ey dil sana da dest-i vefâ-dâdedür ilâc    

Fikr ü gam-ı humâr-ı mey-i bâde-pervere 

Bûy-ı gül-âb-ı kâse-i minâdadur ilâc    

Rüsvâ-yı câm u bâde olan teşne-dillere 

Mâ u bahâr u hûb-ı dil-ârâdadur ilâc    

Dil-dûz dide tiz-nigâh istemez devâ 

Çarh-ı ayân-ı deşne-i beydâdadur ilâc    

Bend-i cünûn-ı silsile-i hecr-i yâr ile 

Nûş-ı şarâb-ı sâgar-ı sahbâdadur ilâc    

Temkîn-i hecr u aşka devâ-sâz olur ruhı 

Likin humâr-ı nergis-i şehlâdadur ilâc    

Tüketme hûn-ı ceşmüni firkatde Âsafâ 

Kuhlü’l-gubâr-ı sadr-ı muallâdadur ilâc    

                                     Âsaf- G. 121 (Kaya 2009: 427-428). 

18. yüzyıl Azerbaycan sahası şairlerinden Musullu Esad ise “lâ-ilac” redifli bir gazel kaleme alarak 

derdinin ilaçsızlığına vurgu yapmıştır. Şair, aşk derdinin çaresiz olduğunu, bu şekilde katlanılması 

gerektiğini, kavuşulmaz bir ilaç olan sevgilinin busesini ancak deva olarak gördüğünü ifade 

etmiştir: 

İnleyüb sızlar dil-i sad pâre pâre lâ-ilâc 

Çâresiz bîmâr olur cûyâ-yı yâre lâ-ilâc    

Merhem-i kâfûra kanı kaynamaz zahm-ı dilin 

İltiyâm eyler idim şimşîr-i yâre lâ-ilâc   

Sâgar-ı işret kef-i ümmîde girmez neylesün 

Katlanur mahmûr-ı gam dürd-i humâra lâ-ilâc   

Bûs-ı la’lin dil zuhûr-ı hattına ta’lîk ider 

Bülbül eyler gönlüni tâ nev-bahâra lâ-ilâc 

Dil teselli nâ-pezîr u sabr-ı tâkat nâ-bedîd 

Es’adâ göçmek gerek âhir diyâra lâ-ilâc  

                                   Musullu Es’ad- G. 22 (Tay 2011: 74). 
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Aynı yüzyılda Irak’ta yaşamış olan Kerküklü Ebu Bekir Müftî Efendi ise sevgiliye hitap ettiği ilaç 

redifli bir gazelinde derdinin merheminin sadece sevgilide olduğunu ifade etmiş, uzun uzun içinde 

olduğu durumun zorluğundan bahsettikten sonra ilaç talebinde bulunmuş, ayrıca eğer ilaç 

vermiyorsa da sevgilinin fermanını kabul ettiğini söylemiştir: 

Bir nigehle sen idersin dil-i bî-çâre ilâc 

Zahmıma merhem idüp eyle güzel çâre ilâc   

Çıkdı elden o mehin zülf-i siyeh rişteleri 

Şimdi tedbîr nedir söyle siyehkâre ilâc    

Zerrece turmayup ârâmî yok olmuş ne idem 

Bagrı yanmış gözi nem âşık-ı hûn-hâra ilâc   

Âteş-i âhımı gör âlemi ol yandırmış 

İbrîz ola visâlin ide bu nâre ilâc   

Bizden ol yüz çevirüp gayrıya yüzler virmiş 

Kimdir ol eyleye bî-rahm u bu gaddâra ilâc   

Başım üzre dönerim Müftî ne fermân eyler 

Bilmişim çâre budur çâre bu mekkâre ilâc   

                                          Kerküklü Ebȗ Bekir Müftȋ- G. 29 (Aydoğan 2012: 103-104). 

19. yüzyılda da pek çok şairin “ilaç” redifli gazel kaleme aldığı görülmektedir. Bu dönem 

şairlerinden Hâtıf Ali, böyle bir gazelinde sevgiliye ve feleğe serzenişlerde bulunmuş, derdinin 

çaresine hiçbir zaman erişemeyeceğini belirtmiştir: 

Var mı zahm-ı sitem-i hançer-i âzâra ilâc 

Merhem-i merhametin olmadı bîmâra ilâc   

Cilve-ger olsa da mir’ât-ı hayâlde o perî 

Var mı tūtî-i dil-i râzımı güftâra ilâc     

Çeşm-i bîmârına sıhhat ne zamân geldi aceb 

Bulmadan ehl-i hikem gamze-i mekkâra ilâc    

Subha dek olmuş iken necm-şümâr-ı hasret 

Kanı ey çarh-ı sitem dîde-i bîdâra ilâc     

Tâb-ı meyle yakılıp bezm-geh-i hayretde 

Bulmadı Hâtif-i dil-hasta kadeh-kâra ilâc    

                                        Hâtıf Ali- G. 36 (Sarı 2009: 56-58). 

19. yüzyılın bir diğer şairi Hâfız Ulvî Efendi de sevgiliden ilaç talebinde bulunan şairler arasındadır. 

Gökyüzüne yükselen ah u figanına rağmen sevgiliden rahmet bulamayan şair, küle dönen ruhuna 

ilacın sevgiliyle vuslat olduğunu beyan etmiştir: 

Derdliyem bîmâr-ı aşkam nev-civânım kıl ilâc 

Kaldı bî-çâre meded bu haste cânım kıl ilâc    

Bir devâsız derde duş etdi beni ebrûların 

Gösterip anı eyâ kaşı kemânım kıl ilâc    

Dil hayâl etdikce reftârın senin mecnûn olur 

Gel hırâm et ey benim serv-i revânım kıl ilâc    
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Nâlemi gûş eyleyip eyle terahhum gel bana 

Âsumâna çıkdı feryâd u figânım kıl ilâc   

Nâr-ı hecrindir bu Ulvîyi yakıp kül eyleyen 

Şerbet-i vuslatla ey şâh-ı cihânım kıl ilâc   

                                   Hafız Ulvî- G. 49/5 (Canlı 2009: 222-223). 

Hasirizâde Mehmet Elif Efendi de hiçbir şeyin aşk derdine ilaç edemeyeceğini söylemiş, ne 

Eflatun’un bu derde çare bulabileceğini ne de sihir ve efsun ile deva bulunabileceğini belirtmiştir. 

Şaire göre yine devanın kaynağı ancak sevgilidir: 

Haste-i derd-i firâk-ı yâre kâr itmez ilâc 

Sûziş-i dâg-ı dil-i pür-nâre kâr itmez ilâc   

Hançer-i tîz-i zebân ile açılmış yâreye 

Ger Felâtun olsa derd-i zâra kâr itmez ilâc   

Sihr-i efsûn-ı nigâh-ı şûh-ı istemkâr ile 

Büsbütün muhtel olan efkâra kâr itmez ilâc  

Aşk-ı envâ-ı cünûndan add iden bilmez tabîb 

Çünki görmüş âşık-ı gam-hâre kâr itmez ilâc   

Tıbb-ı rûhânî gerek emrâz-ı rûhâniyeye 

Derd-i rûhânî ile bîmâre kâr itmez ilâc    

Ey tabîb-i cân dermânı Elîf’in sendedir 

Sen devâ it yoksa bu nâçâre kâr itmez ilâc   

                                    Hasirizâde Mehmet Elif- G. 11 (Eraslan 2009: 136-140). 

Benzer şekilde Ömer Şevki Mardinî de sevgiliden ilaç ummaktadır. Ölüye ilaç olmaz diyerek içinde 

bulunduğu durumun vahametine işaret eden şair, sevgilinin adaletli davranması gerektiğini 

söyleyerek talebini yinelemiştir:  

Câm-ı aşkı nûş iden mevtâya hîç olmaz ilâc  

Âm u hâssı müştemil belvâye hîç olmaz ilâc   

Vasl-ı yâr ü sâz-ı mutrib câm-ı sâkî vakt-i hoş  

Bundan özge sâhib-i sevdâya hîç olmaz ilâc    

Müdde’i sâdık hasım hem râst-gû hâkim-i fakîh  

Adl ile hükm olınan davâya hîç olmaz ilâc    

Vakt gec tâli zebûn düşmen kavî himmet hafîf  

Böyle hâl üzere olan gavgâya hîç olmaz ilâc    

Ehl-i me’tem giryede düşmân ü a’dâ handede  

Cân-sitânun virdügi fetvâya hîç olmaz ilâc    

Sâgar-ı sahbâdan özge ehl-i irfân ü dile  

Çâre yok ki bu gam-ı dünyâya hîç olmaz ilâc   

Şevkiyâ kimden ki sordum kesr-i kalbe ilâc  

Didiler kim bir sınık şüşâya hîç olmaz ilâc  

                                     Ömer Şevki Mardinî- G. 54 (Kanmaz 2010: 141-142). 
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19. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan Şeyh Hâlid ise “ilaç” redifli bir gazelinde ilahi aşka 

değinerek farklı bir üslup geliştirmiştir. Pek çok tabipte aradığı ilacı, nefsinden geçip Allah’ın 

rızasına yönelince bulduğunu ifade eden şair, Allah aşkından ve Hz. Peygamber’in sevgisinden 

başka ilaç olamayacağını vurgulamıştır: 

Müptelâyım aradım ben bana bulmadım ilâc 

Yalvarıp birçok tabîbe gerçi sordum çok ilâc    

El vurup nabzıma bir bir derdimi teşhîs edip 

Dediler yoktur bu derde ehl-i dâhirde ilâc    

Akl u fikrin terk edip yüzünü sür sen yerlere 

Ola ki Hak’tan sana erişe eden bir ilâc    

Ara bul bir mürşidi ver ana sen senliğini 

Var iken sende bu varlık bulamazsın sen ilâc    

Varını bir mürşide ver kalma sen çık aradan 

Ne verirlerse edip nûş et hemen budur ilâc    

Rûz u şeb zikr-i Hudâ’yı sen sana eyle gıdâ 

Anlar isen zikr-i Hak’dan başka yok alâ ilâc    

Hâlidâ sen başına tâc eyle şer-i Ahmed’i 

Şer-i pâk-i Ahmedîsiz âşıka yoktur ilâc    

          Şeyh Hâlid- G.10/7 (Yıldız 2011: 161). 

Sonuç 

Redifler hem alam hem de söyleyiş itibarıyla klasik dönem şairlerinin kullandığı unsurlar arasında 

yerini almıştır. Klasik gazellerde ele alınan sevgili mevhumu çerçevesinde “ilaç” redifli gazellerle 

de farklı bir tarz geliştirildiği söylenebilir. Özellikle 18 ve 19. yüzyıl şairlerinin böyle bir tarz 

geliştirdikleri, Ravzî ve Âsâf gibi bazı şairlerin bu şekilde birden fazla şiir kaleme aldıkları da 

görülmektedir. Sevgilinin bir busesi, gamzesi ya da âşığa yönelttiği bütün cevr ü cefanın yanı sıra 

tasavvuf şiirinde de Allah’ın rızası, Hz. Peygamber’in şefaati ya da şeyhin himmeti deva ve ilaç 

olarak görülmüş olduğu söylenebilir.  
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TEVFİK FİKRET VE CENÂB ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE KADIN İMGESİ 

        Özge Özhan* 

Özet 

Servet-i Fünûn edebiyatının gelişmesinde Tevfik Fikret ve Cenâb Şehabettin’in ayırt edici yerleri 

vardır. Adı geçen sanatçılar dönemleri içerisinde özgün imgeler yaratarak dikkatleri üzerlerinde 

toplamışlardır. Şiirle ilgili sorunlar üzerine düşünerek yaratıcı çözümler üretmişlerdir. Servet-i 

Fünûn döneminin iki büyük şahsiyeti olan Tevfik Fikret ve Cenâb Şehabettin, yaşamın 

vazgeçilmezi olan kadını eserlerinde işlemişlerdir. Şiir dilini gündelik dilden ayıran başlıca 

unsurlardan biri olan imge, Tevfik Fikret ve Cenâb Şehabettin’in hemen bütün şiir serüveninde 

kendini gösterir. Evrensel bir imge olarak kadının bilhassa sevgili/karşı cins olarak belirdiği Cenâb 

Şehabettin’in şiirlerinde, parçalı algılama tarzı dikkat çeker. Tevfik Fikret’in şiirlerinde ise kadın 

imgesi, toplumsal, kültürel bir problemin ya da şairin özel yaşamından kaynaklanan bir özlemin, 

eksikliğin temel taşıyıcısı olarak kullanılır. Fakat kadın, poetik düzlemde bir özlem olarak dile 

getirilmesine ve sahip olduğu tematik ağırlık her iki sanatçı için ortak bir değer teşkil etmektedir. 

Cenâb Şahabbetin’in şiirlerinde bir özne olarak belirmeyen kadınlar, Fikret’in şiirlerinde genel 

olarak kader mahkûmu olarak tasvir edilmiştir. Bu çalışmada Tevfik Fikret ve Cenâb Şehabettin’in 

şiirlerinden yola çıkılarak Servet-i Fünûn döneminde ‘kadın imgesi’ ve bu imgenin kullanım tarzı 

açıklanacaktır. Seçilen şiirlerde kadına biçilen rollerin izi sürülecek, kadın için kullanılan sıfatlar, 

yapılan benzetmeler, üretilen metaforlar değerlendirilecektir. Aynı dönemde yazan iki şairin 

kadınla ilgili imgelem dünyası çözümlenecektir. 
 

Anahtar Kelimler: Tevfik Fikret, Cenâb Şehabettin, Servet-i Fünûn Dönemi, Kadın İmgesi.  

WOMEN'S IMAGE IN TEVFIK FIKRET’S AND CENÂB ŞAHABETTIN'S POEMS 

Abstract 
 

Tevfik Fikret and Cenâb Şahabettin have distinctive places in the development of Servet-i Fünun 

literature. The artists mentioned during the period created original images and attracted attention. 

Thinking about problems related to poetry, they produced creative solutions. Tevfik Fikret and 

Cenâb Şahabettin, two great personalities of the Servet-i Fünun period, narrated the indispensable 

life of women in their works. The image, which is one of the main elements separating the language 

of poetry from everyday language, shows itself in almost all poetry conductions of Tevfik Fikret 

and Cenâb Şahabettin. In the poems of Cenâb Şahabettin, in which woman appears as a universal 

image and a beloved member of the opposite sex, the style of partial perception draws attention. In 

the poems of Tevfik Fikret, the image of woman is used as the main carrier of a social, cultural 

problem or a longing and lack of a poet's private life. However, in addition to being expressed as a 

item for longing on the poetic plane, the woman has a thematic weight as a common value for both 

artists. Women who did not appear as a subject in Cenâb Şahabbetin's poems were generally 

described as prisoners of destiny in Fikret's poems. In this study, the ‘image of woman and the 

usage style of this image in Servet-i Fünun period will be explained based on the poems of Tevfik 

Fikret and Cenâb Şahabettin. In the selected poems, the roles assigned to women will be analyzed 

and the adjectives, associations and metaphors produced for women will be evaluated. Furthermore, 

the imaginative worlds of both poets writing on women in the same period will be analyzed.  

Keywords: Tevfik Fikret, Cenâb Şahabettin, Servet-i Fünun Period, Female İmage. 
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GİRİŞ 

Osmanlı’nın son dönemlerine doğru Klasik şiirin sorgulanmaz tavrı birtakım değişikliklere neden 

olur. Batı etkisiyle yeni bir medeniyet dairesine giren Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu değişikliği 

Klasik şiir poetikasında da gösterir. Bu durumlar karşısında şiir bazen geleneğe bağlı kalınarak 

direnç gösterse de edinilen yeni bilgileri kullanma yoluna gider. Bergsonvari bir tavır takınarak, 

geçmişi hep hafızasında sürdüren şairler: “dönüşüme cesaret edemediği yerde, şiirini yenilemek 

için geçmiş örneklerden cevaz bekler.” (Özgül, 2018: 13). 

Namık Kemal; “Hakikatten uzak, vehimler dünyasından iktibas edilmiş tasavvurlar” (Erbay, 2007: 

346) olarak nitelendirdiği Klasik şiirin hayal dünyası genelde olağanüstülüklere dayanır. Tanzimat 

Dönemi’nden itibaren çeşitli tenkitlere uğrayan Klasik şiire başka bir bakış da Recaizade Mahmut 

Ekrem’e aittir: “Edebiyatta kuvve-i hayaliyye sanat-ı tersimde elvân hükmündedir. Bu parlak ve 

yaratıcı kuvvete eşyânınin’itâfı gayet serî’ ve bedi’ olur. Bu kuvvettir ki eşyaya asalet ve ulviyet 

verir. İstediği şekil ve surete sokar. Eşyâ-yı hakikiye bulunamadığı zaman kendi âleminde icad eder, 

cisim verir, can verir, onları hakikat kisvesinde gösterir.” (Ekrem, 1299: 48)  

Fikret’in en çok etkilendiği şairlerden biri hocası Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Ekrem’in hayal 

konusundaki düşünceleri şiirin imaja dayalı bir içerikte olması gerektiğini belirtir. Ekrem, şiir için 

gerekli gördüğü hayal ifadesini imge olarak değerlendirsek de; “Bu iki mefhumun benzer yönleri 

bulunmakla birlikte aralarında önemli ayrımlar mevcuttur.” (Can, 2015: 6) anlayışı da konuyu 

tartışılır hale getirir. 

“İmge” ifadesi, “görüntü”, “görünüm” anlamlarında ilk olarak Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba 

Sevdası romanında geçer. Recaizade Mahmut Ekrem’in dil konusundaki fikirleri ışığında bakış 

açısı, onun muhayyilesiyle şekillenir. Şairin eşyaya bakışı, eşyayı dönüştürüp değiştirmesi ve şiirin 

dili bu şekilde ortaya çıkar.  

Tevfik Fikret de dönemi içerisinde Cenab Şehabettin ile birlikte özel bir yere sahiptir. Fikret, 

bireyselliğin yanında sosyal konulara da eğilerek devrini ve bir medeniyeti Cenab Şehabettin’e göre 

daha etraflıca okur. Romantizmden gelen santimantal bir duygulanmanın yanı sıra, parnas ekolüne 

dayanan kuvvetli bir gözlem yeteneği her iki şairde de aklın ve gönlün işbirliğini sağlar. Sosyal ve 

siyasal ortam değişirken şairlerin mizacını da harekete geçirir. Devrin sanatçılarının düşünce 

yapısının değişmesi, dilin değişim çizgisine de yansır. “Yaratılan sıra dışı (alışılmadık) 

bağdaştırmaların oluşturuluşunda kullanılan dilsel kaynaklar da buna uygun imgelerin üretimine 

öncülük” (Bülbül, 2007: 242) eder.  

Servet-i Fünûn’un en özgün imgeler yaratan Cenâb Şehabettin, şiirle ilgili her türlü sorun üzerinde 

sadece düşünmüştür. Bunun yanı sıra yayınladığı şiirlerinde de şair ve şiir ile ilgili birçok konuya 

açıklık getirmeye çalışarak kendi şiiriyle ilgili ipucu sayılabilecek önemli mısralar yazmıştır. 

CenâbŞehabeddin’in şiirlerinde “şiir-kadın” imgesini kayda değer bir çoğunlukta kullanıldığı 

görülmektedir. 

Cenâb Şehabettin’in şiirlerinin ilham kaynağı ‘kadın’dır. Şiire ait tasvirlerinde de açıkça belirttiği 

gibi şiir ve kadın imgeleri karşılıklı etkileşim içindedir. Şiir ve kadın arasındaki bu bağlantı 

çözümlendiği takdirde sanatının anlaşılır kılınacağı açıktır. Şiirlerinde kullanılan alışılmadık 

bağdaştırmalar ve bunların zihinde oluşturduğu görüntüler, yeni anlamlara yol açarak okuyucuya 

geniş bir hayal imkânı sunar. Bu noktada şiir, zıtlıkların varlığı ve paradoksal durumlar ile şairin 

resmin imkânlarına yer vermesi ve tabiata bir ressam duyarlılığıyla bakması durumu da şiirlerde 

yoğun imgeler oluşmasını sağlar. Bu devir daim içinde Fikret, göksel ve yersel unsurlarla imge 
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evrenini oluştururken Cenâb Şehabettin, ilham kaynağı olan kadını his ve sezgi kavramlarının 

yanında somut bir varlık olarak şiirlerinde işler.  

1. İMGE VE ŞİİR 

İnsanoğlu yaşama tutunma isteği doğrultusunda verdiği mücadele ile bireyin sanatsal yaratıcılık 

özelliği birbirini destekler. “Bu yaratıcı cesaret, insanın bilinçdışı karanlığında taşıdığı korku ve 

kaygıların tetiklediği bir var etme yetisidir.” (Gezgin, 2017: 23) İnsanoğlunun etrafındaki nesne ve 

olayları görüntüler üzerinden anlamlandırma çabası ona sınırsız bir yaratı yetisi kazandırır. 

İmgenin; “görünür kılma, aynada yansıma; resim, suret, görüntü vb. bilinen ilk anlamları Antik 

Yunan felsefesindeki mimesisi(e)” (Can, 2015: 30) uzanan anlam başlangıcı, imge kavramı 

hakkında edinilen ilk bilgidir. Kant, Schelling ve Schopenhauer, Henri Bergson gibi filozofların da 

imge hakkında çeşitli görüşler bildirir. Bu durum imgenin tartışılabilir ya da daha doğru bir ifadeyle 

sorgulanabilir bir ifade olarak felsefenin konusu haline getirir. Her bir filozofun kendi bakışı ile 

imgeyi yorumlamasıyla tartışmalar geniş bir alana yayılır. Soyut ifadelere dayanması, “duygusal 

her türlü etki, her türlü çarpıcı hayal, çağrıştırdığı her türlü yeni anlam(ı) imge olarak” (Karataş, 

2007: 228) çağrıştırması, imgeyi şiirin ana malzemesi yapar. Sosyal yaşamın eyleme dönük öznesi 

olan insan için, karşısındaki bilinmeyen her şey, insan tarafından somutlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Bu nedenle dış çevreyi algılama ve anlamlandırma aşamasında olan özne, kendine ait bir tasarımlar 

dünyası kurar. “Gerçekliğin kaba ve ihlal edici kuşatmasından sıkılan ruhun; sonlu sınırlı ve iğreti 

olandan sonsuz, sınırsız ve aşkın olana açılması” (Korkmaz, 2014: 298) olan imge kavramı, şiir 

öznesine sınırsız bir tasarım dünyası sunarak dilin imkân boyutlarını üst seviyeye çıkar. İmge, dilin 

imkân boyutlarını üst seviyeye çıkarırken, “sözcüğün belirtme, gösterme ve adlandırma 

yeteneğine” (İnce, 1985: 13) çağrışım değerini de eklemektedir. Tek başına anlam ifade etmeyen 

sözcükler yeni ilişkiler ağıyla yeni anlamlar üretir. Böylece sözcüklerin görünmeyen değerleri 

nesneler dünyasını yeniden biçimlendirir. Örneğin “A’nın özellik ya da özelliklerini B’ye 

çağırdığımız” (İnce, 1985: 13) şey bir imgedir. İmge ayrıca bu özellikleriyle dilbiliminin inceleme 

alanı içerisine girer.  

İmge, sanat ya da düşünce yapıtlarında, resim, söz, yazı ve/veya edim şeklinde ortaya çıkan bir 

ifade, bildiri, işaret, tasarım ya da görüngü olarak yaratılırken, sadece beş duyuyla değil, farklı 

duyum kaynaklarıyla, bilinçdışıyla, sağduyu ya da okült denen duyumlarla ve başkaca 

duygulanımlarla da beslenir. (Taburoğlu, 2016: 18) “Anlamsal niteliklerden ve göstergeye bağlı 

tasarımlardan yararlanılarak okuyan/dinleyenlerde daha zengin bir duygu, görüntü, çağrışım 

yumağı oluşturma” (Aksan, 2016: 98) aracı olarak şiirin temel görüntüleri imge kurma becerisinde 

kendini gösterir. Sözün, resmin ve yazıların tuhaf karışımı “görsel bir vızıltı”, “uğuldayan kokular”, 

resim ve sesin sağlıksız birleşimleri hipnotik etkilere, sanrılara ve türlü hezeyanlara neden olurlar. 

(Taburoğlu, 2016: 19) Bu çoklu etkiler imge kavramının şiirdeki fonksiyonunu üst seviyeye çıkarır. 

Nesnel ve öznel olanı ifade eden imge, nesnelerle çevrili bir alanın öznelliğine işaret eder. Bir nesne 

ve o nesnenin ilişkiler ağı metin içerisinde bize çağrışım imkânları sunmaktadır. Somut-soyut, 

somut-somut, soyut-somut ve çağrışımlar ile imge oluşturma alanı genişletilebilir. “İmge asla var 

olanla yetinmez, var olanın ötesindeki bireysel ve toplumsal belleği, dilin söz ve sözcük diziminde 

yeniden betimler. Bu betimleyişle ötekileştirme, eğretileme, benzetme, mecaz, bağdaştırma ve 

değişmece gibi söz sanatlarına başvurarak yeni anlamsal tasarımları özgün ve özgürlükçü bir çığlığa 

dönüştürür.” (Şahin, 2015: 398). Çeşitli söz sanatlarının kullanımı da imge oluşturmasında önemli 

bir konumdadır. 

Şiirlerin genelinin bir örüntü oluşturduğunu ve bu örüntülerin genel ağının da konu ve kişiler 

düzeyine yoğunlaşılması gerçeğini verir. Çünkü “Şiirsel imge incelemelerinin hepsi ozanı habersiz 
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yakalama ya da onun iç yaşamını izleme girişimleri değildir.” (Wellek, Warren, 1982:284). İmgeler, 

şiirde gösteren ile gösterilen, söylenen ile kastedilen veya benzeyen ile benzetilen arasındaki 

anlamsal bağlantıyı sıradan olmaktan çıkararak bilişsel yönden derin ve zengin bir özelliğe 

kavuşturur. Bu durum okuyucunun kavrama, sezme, algılama ve dönüştürme yetisine göre metin 

bağlamında yeni hayâl ve anlam dünyası kurmasını gerekli kılar. (Şahin, 2015:399). 

2. TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE KADIN İMGESİ 

Fikret’in şiirinde yer alan imgeler genellikle alışılmışın dışında oluşturulmuş bir şiir çizgisi özelliği 

taşımaktadır. Fikret şiirlerini oluştururken bazen mısra bazen de şiirin bütününe yayılan bir imge 

tercih eder. Galatasaray Sultanisini bitirdikten hemen sonra devlet memurluğu yapmaya başlayan 

Fikret, edebiyata erken yaşta ilgi duymaya başlar. Onun evliliği Halûk’un dünyaya gelmesi ile 

yaşamında ve dolayısıyla şairin şiirlerinde büyük kırılmalar görülmediği söylenebilir. Bununla 

birlikte “Servet-i Fünûn topluluğu dağıldıktan sonra Fikret’in sanatında yeni ve farklı oluşumların 

neticesi olarak şiir anlayışında ve yapısında birtakım değişimler olduğu dikkat çeker. Bu 

değişimlerin temelinde dış dünyadan kopması ve inzivaya çekilmesinin payı büyüktür.” (Parlatır, 

2004: 70). Bu durum şair için bir kaçış yolu olmuştur. Aksaray'da doğan, ezan sesiyle büyüyen, 

İstanbul'dan hiç ayrılmayan Tevfik Fikret'in memlekete bütün bir Avrupa aşkını sokmasına mukabil 

(Tanpınar, 1977: 257) şiirlerinde de şarklı bir kültürün yanında garba dair kavramların yer alması 

bu edinilen yeni kanal aracılığıyla şiire girer. Onun şiirlerinde üç vasıf dikkat çekicidir: a) Aşırı 

duyarlılık; b) İçine Kapanma; c) Şekil cehdi (Kaplan, 2017: 62). Fikret’in şiir evreninin oluşumu 

da bu üç cihetten beslenir.  

Şairin imgelere bakış açısını “Psisik dalgalanmaları, değişimleri sergileyen bir günlük niteliğini” 

(Teber, 2002: 11) taşıması etkiler. Fikret, duyusal deneyimler yaşanması ile güzelliğin fark edilmesi 

arasında bağ kurar. Ona göre güzellik önce fiziksel olarak algılanır. Dış dünyadan gelen etkiler 

“latif teessürler” olarak belirir ve insanda hayret, sevinç, tutkunluk biçiminde görülür. Başka bir 

deyişle önce hayal gücüne, sonra da kalp ve ruha ulaşır. Böylece uyarılma ve aydınlanma 

gerçekleştiğinde insanın manevi varlığında bir coşku meydana gelir. Fikret’e göre; “güzelliğin 

insana tecellisi, dış dünyanın bilgisini alan duyu organları ve iç dünyanın güçlerinin birlikte 

çalışmasıyla meydana gelir.” (Parlatır, 1987: 223) Hakikatin sanat eserinde güzel olabilmesi için 

“Şaşaalı bir şekil alması” ya da “âdetâpîş-i nazarda tecessüm etmesi”, canlanması gerektiğini ifade 

eder. Hayal unsuru Fikret’te melal yüklü imgeler halini almaktadır. Bu da “Duygular dünyasının 

gerisinde sezinlenen bir ruh dünyasına başvurur.” (Alkan, 2005: 67).  

Edebiyat-ı Cedide sanatçıları Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle Batılı kaynakların imge 

dünyasını birleştirerek farklı bir üslup geliştirirler. Fikret’te bu yolu seçerek dilin özelliklerini 

değiştirerek yeni anlamlar üretmeye başlar. Yaşanılan zamanda sansür vazifesi gören imgeler 

Fikret’in ana eksenine oturur. Rübâb-ı Şikeste, Fransız edebiyatı kaynaklı bir bakış açısının terkip 

bulmuş halidir; “Müzik aletinin adı yalnız olarak veya Şairin çektiği acıyı gösteren kırık, ağlayan, 

üzgün” (Mete Yuva, 2011: 175) olarak nitelendirilmesi Fikret’in imge ve imaj dünyasının da 

habercisi niteliğindedir. İmgeler, “tin ve beden arasındaki doğru ilişkinin” sonucu tasarımlar, 

duyumlardır. İmge, sesle, resimle, özellikle ve daha çok edimle ilişkilidir. “Edebiyat-ı Cedide” 

neslinin Batı Emperyalizminin karşısında Osmanlılık şanının soluğunu gittikçe kaybettiği bir 

döneme denk” (Mete Yuva, 2011: 84) düşmesi özellikle Fikret’te kendini gösterir. Erkekçe bir 

edayla başlayan söylem, Batı burjuvazisinin hayal dünyasıyla kısılır ve yerini dişil bir söyleme terk 

eder. Bu da Fikret’in şiirinin söylem ve imge grafiğini oluşturur. 
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“Küçük Aile” şiirinde tabiat unsurları etrafında yeni doğan bir çocuğun benzeyen ve benzetilen ile 

verilir. Şiirin açar kelimeleri ve kelime grupları “üryan”, “mükedder”, “teessür”, eb-i müşfik”,“hiss-

i übüvve”dir: 

“Son gonca-i sevdâsını dökmüştü nihâlân,  

Son katre-i gevherle bezenmişti çemenler…  

Yani çocuk doğduğu gün, pembe vü üryan,  

Kış en acı bir fakr ile gelmişti beraber; 

 Olmuştu küçük ailenin kalbi mükedder. …  

-Lakin bu teessür ne için, ey şeb-i müşfik  

Yavrun sana bir hiss-i übüvvet de mi vermez” (Küçük Aile, s. 65) 

Şair bu şiirde doğuran anneden (tabiattan) doğan bir çocuğun (meyvenin) babanın kucağına veriliş 

sahnesini bir bakıma imgeleştirir. Babanın şefkat yönüne vurguda bulunarak aynı zamanda devlet 

baba ile halkı arasındaki bağa da işaret etmektedir. Kış mevsimi acımasız bir dünyayı sembolize 

etmek için kullanılır. Bu dünyada şefkati anneden değil babadan bekleyen şair şiirini bu noktada 

oluşturur. Bu durumda; “Doğa evrensel ve sınırsız güce sahip anneydi; çocuk için aynı zamanda 

besleyici ve yoksun bıraktırıcı annenin imgesine göre” (Mendel, 2000: 20) de değerlendirilmesi 

gereken doğa anlayışı Fikret için iyi/kötü anneye yaslarken, tarih anlayışı ise baba imgesine 

yaslanmaktadır. Bu baba imgesi tahripkâr bir görüntü ile birlikte korumaya çalışan bir iyilik 

imgesine dönüşür. Diğer bir taraftan anne/doğa; “aynı zamanda mekândan kaçıştır.” (Alkan, 2005: 

67) düsturuyla romantik anlayıştan gelen bir kaçışın mekânı haline gelir 

Şiirde her imge açık bir şekilde görülmeyebilir. Bu tip imgeler; “İyice görülebilirliğin altında bir 

yerdedir. Duyularla kavranabilecek somut nesneyi açıkça yansıtmadan ya da ortaya çıkarmadan 

anıştırır.” (Wellek-Warren, 1982: 273). Şiirin genel manada imgeler yoluyla bulanıklaşması bu 

esnada batık imgeleri daha işlevsel kılmaktadır. Bu anıştırma dolaylı yollarla elde edilmekle 

birlikte; “var olmayan bir nesnenin bilince imge yoluyla sunulması” (Durand, 2017: 14) bizi 

imgenin görünmeyen yönüne ulaştırır.  

Zaman ile kuşatılmış olan insanın kendisini zamandan soyutlayamaması, değişen doğanın insan 

ruhundaki yansıması, mekâna dönüşen veya mekânı zamanla kendine dönüştüren insan doğası, 

ben’in öteki ile çatışmasına neden olurken zıtlıklarla örülü karşılıklı bir ilişkinin varoluşsal 

anıştırmaları verilir. Fikret’in “Rübab-ı Şikeste'nin hemen her sahifesinde bu "depression" u bulmak 

mümkündür.” (Tanpınar, 1977: 267) ifadeleri Fikret’in ruhsal durumu hakkında fikir edinilmesini 

sağlar. Bu ruhsal durumun tezahürü olan şiirlerde, şizoid bir görüngü evreninin özne-nesne bazında 

ilişkisi görülür; “Şizoid durum, öncelikle dış nesne ilişkilerini ortadan kaldırmaya ve kopuk, geri 

çekilmiş biçimde yaşama çabasına dayanır.” (Guntrip, 2018: 13). Bu çabanın ürünü olan kaçma 

isteği Fikret’te yalnızlaşmaya ve yabancılaşmaya doğru gidiş yoludur. “Bu nefret ya da öfkeye 

dönüşen sevgi sorunudur.” (Guntrip, 2018: 19). Suçluluk duygusuna dönüşen bir korku titreme ve 

çekinme halleriyle neticelenir. “Depresif nesneyi nefret uyandıran bir yadsıyıcı, yerini iyi bir 

nesneye bırakması gereken yok edilmesi gereken reddedici bir nesne olarak görür.” (Guntrip, 2018: 

19). Depresif konum çift değerli bir özellik taşımaktadır. Düş gücünü gerçekle olan 

uyuşmazlığından alır. Bu bağlamda ölen emeller şaire keder verdiğinden ötürü kedere ölü imajı 

vererek kefenle birlikte sunan şair, hayalin, ölen emellerin gerçeğini omzuna alarak gömmeye 

götürdüğü bir portre çizmiştir.  
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Şair için “Girye-i Hüsran” şiirinde;  

“Her yanda sükût bir boğuk ses  

Ağlar gibi ta uzaklarda yalnız.  

Oldukça bu savta ruhu ma’kes 

Ağlar o da giryesiz, figansız;  

Eyler yüzü an-be-an tegayyür.  

Vechindekizehr-i igbirârı 

Mass eyleyerek olur nümayan 

Her şeyde alil bir teessür;  

Düştükçe nigâh-ı jâle-dârı  

Yerlerde nizâr u zerd ü üryan  

Bir hüsn-i melül eder tezehhür” (Peri – i Hazân, s. 139).  

Kadınla özdeşleştirilen sonbahar; bitkinlik, yaşlılık ve ölüm imgesi olarak kullanır. Şiirde yer alan 

“tegayyür” kelimesi, başkalaşım anlamına gelmektedir. “Başkalaşımlar, çok hızlı değişim 

süreçlerinin yarattığı şok dalgalarının bilinçteki izdüşümleri” (Parla, 2012: 13)’dir. Şirin bilinçdışı 

ögelerle başlayarak başkalaşım ile bilinç durumuna geldiği dikkat çekicidir. Bununla birlikte 

“Başkalaşım arzusu, bir nesne ya da bir bitkiye dönüşüm, kişilerin birbirlerine dönüşümü, beden ya 

da mekân özdeşliği, bedenin parçalanması, grotesk imge ve üslubun, fantastik anlatı biçimlerinin 

baskınlığıyla ortaya çıkar” (Parla, 2012: 14).  

Şair “Hemşirem İçin” şiirinde;  

“Biz çocuktuk, seni defn eylediler; 

Bi-vefâ kumlara bî-kayd eller” (Hemşirem İçin, s.177).  

İfadeleriyle başlayan şiirinde annesine hitap eder. Bu şiir muhteva açısından incelendiğinde iki 

farklı tablo ile karşılaşılır. Şair ilk olarak ölümü kabullenemez. Şiirde daha sonra da kız kardeşinin 

vefatından duyduğu derin teessür göze çarpar. Bu şiirde çok sevdiği annesinin mezarını anlatırken 

develerden başka ziyaretçisi olmadığına vurgu yapan şair, yine annesinden başka dert anlatacak 

kimseyi bulamaz. Kız kardeşinin cinayete bezeyen ölümünü anlatmaya başlar. Annesinin sessiz 

ölümü ve ziyaretçisinin olmayışının verdiği keder, şair için ıstıraba dönüşür.  

“Sen inmedin seni indirdiler o mezbeleye;  

Sen ölmedin, seni öldürdüler, zavallı kadın!” (Hemşirem İçin, s.178).  

İfadelerindeki hatırlayışıyla kız kardeşiyle birlikte kadınlığın, gençliğin, güzelliğin öldürülüp 

çoktan gömüldüğünü vurgular. Bununla birlikte şiirde kardeşinin maruz kaldığı şiddeti “tokat, 

çamur, tırnak…” ile açıklar. Daha sonra şair, kız kardeşi ve annesinin ölümüyle kadınlığın nasibini 

birleştirir: 

“Elbet değil nasibi mezellet kadınlığın, 

Elbet değil melekliğin ümmîdizulm ü şer, 

Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer; 

Lâkin bu gün hep onlara ait yığın yığın 

Endişeler, kederler eziyyetler, iğneler!” (Hemşirem İçin, s. 179). 
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Genç bir kızın tüm bütün saflığı ve güzelliği ile beraber toprağa girmesi şairin ruhunda derin yaralar 

açar. Şairin ifadeleri bir isyan şekline bürünür. Daha sonra bu isyan ifadelerini değiştiren şair kız 

kardeşinin şahsından yola çıkarak kadın ve kadınlığı yüceltir.  

Fikret, kız kardeşinin kalbinin kırılmasının ölmesinden daha kötü olduğunu düşünür. Hatta “lahzada 

bin kerre ölmeden” kurtulmasını, felaketin hayırlısı sayar. Şiirde bütün kadınlara ve kadınlığa 

seslenen şair, bu olay ve durumu en iyi kadınların anlayacağını da açıklar: 

“Siz toplanın başına bu na’ş-ı mükerremin, 

Siz, ey kadınlığın ebedî iştikâları, 

Ey za’f u zilletin mütevahhişbükâları; 

Siz toplanın ve ağlaşalım… Siz, bu mâtemin 

En doğru, en yakın, en asîlâşinaları!”  

Tanpınar, “Hemşirem İçin” şiirinin Julius Caesar’ın naaşındaki yaraları göstererek nutkunu ikmal 

eden Antonius’un tavrı ile Tevfik Fikret’in kadın konusunu şiirin agorasına taşıması arasında 

benzerlik bulur (Tanpınar 2009: s.272-73). 

“Hemşirem İçin” şiirini Fikret, kadın haklarının ve kadının toplumsal bilinçteki yerinin dünya 

çapında henüz çok gündem olmadığı bir dönemde yazmıştır. Şair, kadının yükselişini insanlığın ve 

medeniyetin doğuşuyla eşdeğer tutar. Bu söylem daha sonraki dönemlerde toplumcu şair ve 

yazarların üstlendiği bir misyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Fikret sadece kadın imgesini 

değil kadınlığı da ön plana çıkararak dişil cinsiyetin durumuna eril bakış açısıyla bir öz eleştiri 

yapmış olmaktadır. 

Radikal-köktenci imgeler, benzeyen ile benzetilen unsurların ya da değerler düzleminin açıkça ya 

da basit bir şekilde ortaya konmasından ziyade en sonunda varılacak amaç ya da nedensellik 

bağıntısı, kökte görünmeyen mantıksal ilişkiler bağlamında ele alınır. Radikal köktenci imgelerde 

benzetilen şeyin faydacı, basit, bilgi vermeye dönük olmasından dolayı daha çok düzyazı (nesir) 

diline uygundur (Wellek Warren, 1982: 274). Şairin şiir ve nesir dilini ortak bir kertede 

buluşturması olgu ve olaylara zıtlıklar nazarından bakması radikal köktenci imgelere de olanak 

sağlar; “Anlaşılır, estetik ve çağrışımsal açıdan zengin kelimelerle oluşturulan radikal imgeler 

şiirsel metaforu keskin zıtlıklarla bir araya getirmesinden ötürü düşünsel çatışma durumlarını ifade 

etmede oldukça başarılıdır” (Korkmaz, 2014: 318). Servet-i Fünûn döneminin tipik özelliklerini 

yansıtan “Süha ve Pervin” şiirinde beden-ruh, hayal-gerçek, gökyüzü-toprak, yükselmek-alçakta 

kalmak gibi zıtlıkların yer alması metni radikal imgeye yaslanan bir görüntü evrenine götürür. 

“Süha’nın mavi gökyüzündeki beyaz bulutla kurduğu hayal ile siyah toprağa bağlı olan ve hayatı 

sevenlerin zıtlığı” (Okay, 2016: 174) bu duruma örnektir.  

Fikret “Süha ve Pervin” şiirinde tabiatın ortasındaki iki âşık anlatılır. Şiir genellikle hayal-hakikat 

çizgisinde değerlendirilmiş ve şiirin tamamında Süha hayali, Pervin ise hakikati temsil etmiştir. 

Batı etkisindeki Türk edebiyatının başlangıcında ‘vatan’ kadın olarak yorumlanmış ve erkekler 

tarafından korunması gerektiği hemen her fırsatta ifade edilmiştir. Başka bir deyişle Batı ile 

ilişkilerin arttığı dönemlerde Osmanlı, imparatorluktan devlete geçiş sürecine girmiş ve Tanzimat 

yazarları korunacak vatanı kadınsı özellikleriyle anlatmışlardır. Fikret ise kadının (vatanın) erkekler 

tarafından korunamadığının anlaşıldığı dönemde şiirlerini yazmıştır. Bu bağlamda erkek sesli şiirler 

başarısız olmuştur. Kadın imgesi bu başarısızlığın ardından vatan veya tabiattan farklı olarak artık 

Batı’ya yöneltilmiştir. Bu da yeni bir kadın modelinin tanınması anlamına gelir.  
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Şiirde Süha üzerinden bir kadın tanımlaması yapmak doğru olacaktır. Süha hayalperest ve dalgın 

bir ruh haliyle, içinde bulunduğu durumdan sanatla kurtulacağını sanan bir gençtir. Hartmann’ın 

varlıklar arasındaki ontolojik mesafe ilkesine göre “Real dünya” ile “ideal dünya” arasındaki 

boşluğu kapayan varlık “insan” dır (Bozkurt 2003) der. Bu ifade, gerçek dünya olan, ideal dünya 

ise olması gereken dünyadır anlamına gelir. Olan ile olması gereken arasındaki boşluğu kaplayan 

Serveti Fünûn nesli, reel dünyanın kötülükleri karşısında fiziksel alandan kurtulmayı ister. İşte bu 

durum, şiirde Süha’nın fiziksel olarak aşamadığı mesafeyi ruhsal olarak aşmaya iter. Fiziksel olarak 

yaşadığı zaman ve mekânı terk edemeyen Süha muhayyel bir zaman ve mekân kurgusunda yaşar. 

Onun tam karşısında olan Pervin ise duyguların gerçekliği yansıtmadığının farkına varmış gerçekçi 

bir kadındır. Başka bir deyişle ideal dünya arayışında değil var olan hayatı kabullenmiş biridir. Bu 

farklılık Tanzimat sanatçıları tarafından korunmaya çalışılan kadının, Servet-i Fünûn neslinde 

keşfedilecek Batı suretinde görünmeye başlamasının açık ifadesidir.  

Servet-i Fünûn şiirinin genel özellikleri, olaylara bakış açısı ve şiirlerinde meydana gelen duygu 

durumları dikkate alındığında çoğu kez birbiriyle çatışma halinde bulunan kişi/kavram/simge ve 

haliyle de imajların varlığı anlaşılır. Yenileşme dönemi Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yer 

edinen Fikret, dilin verdiği olanakları verimli bir şekilde kullanarak dönemi içerisinde farklı bir 

kadın imgesi yaratmayı başarmıştır.  Kadın imgesini yeni imajlar, alışılmamış bağdaştırmalar, yeni 

sorgulama biçimlerini geleneksel şiir kalıplarına da yer vererek şiirlerinde kullanır.  

3. CENÂB ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE KADIN İMGESİ 

Kadın imgesi, Cenâb Şehabettin’in şiirlerinin oluşmasında önemli görev üstlenmiştir. Kadın, şair 

için şiirinin doğurgan imgesidir. Kendi deyişiyle;  

Vezn-i eş’âra sözlerin sığmaz  

Sığmazâheng-i mûsikîye sesin!  

Kalbe ancak sesinle, bî-elfâz Bütün esrâr-ı hissi söylersin! (Sadâ-yı Yâr I, s. 373)  

Şairin kalbine “bî-elfâz” bütün esrâr-ı hissi söylemesi, ‘kadın’ın Cenâb Şehabettin için ilham 

kaynağı olduğunu göstermektedir. Onun şiirlerinde sezgi ve his kavramlarına önem verilir. Bu da 

Cenâb Şehabettin’in somut bir kadından bahsettiği anlamına gelmektedir. Şiirlerinde bahsedilen 

kadın hayal ile beslenen ve hatırlanan sevgiliye ait özellikler gösterir. İnci Enginün’ün teorisine 

göre kadınların uzuvlarından parça parça bahsetmesinin sebebi, şairin mesleğidir. (Enginün 2009: 

207) Şiirlerin doğurgan imgesi olan kadın birçok şiirinde kanlı canlı görünmez. Bu durum şairin 

geleneğe bağlı olan tarafını işaret eder. Bazen de bu tavrını tamamen kırarak cinsî hazdan söz eder. 

Cenâb Şehabettin’e “esrâr-ı hissi” fısıldayacak olan ‘kadın’ şairin en derin duygularını ortaya 

çıkarır: 

Ben ne yazsam bütün makâlâtım 

Sana dâir birer teessürdür;  

Ne düşünsem, bütün hayâlâtım 

Sana âit birer tahassürdür. (Sana Dair, s. 216)  

Şair, merkeze aldığı kadın imgesi aracılığıyla kurduğu şiirlerinde kadın imgesinin kendisini 

fethettiğini düşünür. Arzularının kadınına karşı duyduğu itici bir güç olarak “teessür” ve “tahassür” 

şiirin yazılmasını sağlayacaktır. Başka bir deyişle şiirde kadın fonksiyonel bir konumdadır. Şair, 

imgeyi kadın kültü üzerine kurarak şiirlerinin bütününe yayılmasını sağlayacaktır. Böylelikle kadın 

hayalleri tahrik eden bir güç olmaktan çıkarak kapsayıcı ve kuşatıcı bir nitelik kazanacaktır. Bu 

bağlamda Cenâb Şehabettin’in kadın imgesi, şiirlerinde öznenin yerini almış olur: 
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Nazarımda senin hayâl-i terin  

Ebediyetle dâimâ pürdür (Sana Dair, s. 216)  

Cenâb Şehabettin’in üslubu, kadın’ı “tanrıça kadın” (Ateş 2001: 79) kültü ile tanımlanmasını sağlar. 

Böylece realite ve kaosun yerini, kadın imgesinin oluşturduğu kozmos düşüncesi alır. Şiir için 

yapılan tanımlardan birisi ‘kaosun doğurduğu çocuk’ ifadesidir. Bu anlayış karşısında şair, 

kaosunkaranlığını kadın ile aydınlatır. 

Şiirin kaynağıyla ilgili önemli ipuçları veren Cenâb Şehabettin’e göre; “Her güzel eser, bir çeşit aşk 

ve fazilet mahsulüdür. Güzel sanatlar ve güzellikler âlemini dolduran, hayatın etrafında nurlu bir 

sanat halesi ören güç kaynağı aşktır, şiirdir, sanattır, güzelliktir.” (Akay 1998: 200). Güzelliğin 

kaynağını kadına bağlayan Cenâb Şehabettin, şiirinin kaynaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda 

bulunur. Cenâb Şehabettin’in bu konudaki bir diğer tavrı kadın bir şiir üretim merkezi olmasıdır. 

Bu sebeple şiir, şairden bağımsız bir şeydir; 

Dinle! Şimdi ben itirâf ederim  

Benim en sâde en güzel şi’rim 

Bir hitâbındırâh sevdiceğim!... (İtiraf, s. 248)  

Cenâb Şehabettin’in şiirlerinde kadın şiirin nesnesi olmaktan çıkarak özne konumuna yükselmiştir. 

Onun yarattığı kadın imgesi, poetikasını oluşturarak önemli bir işlevi üstlenmiştir. Kadın bir 

imgeden öteye gider. Hatta denilebilir ki şairin şiirlerinde kadın, imgenin merkezidir.  

Cenâb Şehabettin’in şiirlerinde kadın, bir ses öznesi olarak şairin ulaşmak istediği bir hedeftir. Bu 

sebeple şiirini bir kadına benzetmek ister. Kadın imgesi ise aracı söz konumundadır. Bu doğrultuda 

şiirlerinde yer alan kadın imgesinin ideal kadına ya da tek bir kadına ait olduğu tartışmalı bir konu 

haline gelir.  Bu çalışmaya göre şair kadına ait birbirinden farklı çağrışım alanları kurarak şiirin 

merkezine koyduğu kadın ile kendi sanatını zenginleştirir. 

SONUÇ 

Servet-i Fünûn neslinin şiir kolunu yürüten iki büyük sanatçı Tevfik Fikret ve Cenâb Şehabettin’dir. 

Her iki şair de kendi yollarını seçene dek gelenekle bağlarını tam anlamıyla koparmadan Batı 

etkisindeki Türk şiirinin oluşmasında büyük katkı sağlamışlardır.  İki büyük şair, geleneği 

değiştirerek kadın imgesini değiştirmede de büyük katkı sağlamışlardır.  

Tevfik Fikret, kendi şahsî üslubunu oluşturmak için Batı şiirine özellikle Fransız şiirine 

odaklanmıştır. Şairin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartlar şairin melankoliye ve sembolizme 

yönelmesini sağlamıştır. Böylece Fikret imgeleri, bir tür sansür aracı olarak kullanmıştır. Şahsî 

hayatında oldukça düzenli olan Fikret, duygularını hâkimiyeti altına alarak ıstıraptan zevk almaya 

başladığında, Klasik Türk şiiri ve Tanzimat şiirini karşısına alarak özellikle kadın imgesi konusunda 

farklı bir yol açılmıştır. Korunmaya muhtaç olan kadının yerini onun şiirlerinde işkence gören ve 

hak ettiğini asla bulamayan, gerçekçi kadınlar alır. Kimi zaman anne ve kız kardeş kimi zaman 

sevgili olarak ortaya çıkan kadın döneminden çok daha ileride olan fikirlerini yansıtmasını sağlar. 

Cenâb Şehabettin, mükemmeliyetçi bir şair olarak şiirlerinin ilham kaynağı olarak kadını seçer. 

Onun şiirlerinde sıklıkla rastlanan kadının belirli bir kişi veya idealize edilmiş kadın olup olmadığı 

tartışmalı bir konudur. Kadınları bazen somut bir şekilde ifade eden şair kimi zaman da söyledikleri 

ve hissettikleri bilinmeyen ideal kadınlar yaratır. Bu kadınlar belirsizliği ile sembolize edilmiştir.  
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Servet-i Fünûn sanatçılarının şiir ve nesirde ortak tavırları kötümserliktir. Hayal ile hakikat 

arasındaki çatışmalar, sosyal ve siyasi olaylarla ilgilenmemeleri dilin her anlamda gelişmesi için 

çaba göstermelerini sağlar. Duygularını derinlemesine anlatmaya çalışan sanatçılar yıpranmış 

kelimelerle oynayarak halk diline gidişe engel olsalar da sanat dilinin gelişmesini sağlamışlardır. 

Duygularının ifadesini yansıtmak için dilin her türlü imkânını kullanarak yeni bir sanat dili, yeni 

bir üslup ve yeni bir imgelem sistemi yaratmışlardır. Bu durum şairlerin şiir anlayışına olduğu kadar 

Türk şiirine de farklı bir özellik kazandırmıştır. İmge ve sembollerin edebiyatta önemli rol 

oynadığını bir anlamda göstermişlerdir. Şiirin esas kaynağı olan duyuları yansıtan kelime 

seçimlerini büyük bir titizlikle seçen sanatçılar gerçeğin aşıldığı yeni bir sistem yaratmışlardır.  
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TÜRKLERİN ARAPÇA SESLERİN TELAFFUZUNDA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR  

                                                                                                                                             Siham Zengi* 

Özet 

Dünya dilleri çeşitli dil ailelerine ayrılır. Bu diller köken bakımından incelenirse Arapça Hami-Sami dil ailesinin 

Sami kolunda Türkçe ise, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer almaktadır. Bu diller her biri ayrı bir dil ailesi 

kolunda yer aldığı için bu çalışma karşılıklı bir çalışma sayılır. Bu diller yapı bakımından da ele alınırsa Arapça 

çekimli dil grubuna girer. Bu tür dillerde, çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökü değişir ve 

tanınmayacak bir duruma girer. Eklemeli bir dil olan Türkçede yeni kelimelerin türetilmesinde yerine göre köklere 

istenilen ekler eklenir. Ekleme sırasında kökler değişmez ve köklerle ekleri açık bir şekilde birbirinden ayırt 

edilebilir. Arapça Türklere göre yabancı bir dil sayılır ve öğretimi de nasıl olsa da anadil gibi olmaz. Buna karşılık 

Türkçe de Araplara göre aynıdır.  Arapça ile Türkçe arasında karşılıklı bir inceleme yapılırsa yalnız sesbilim değil, 

şekilbilim, anlambilim ve sözdizimi alanlarında da farklar görülür. İslamiyet ile birlikte Arapçadan Türkçeye pek 

çok kelime girmiştir. Yıllarca kullanılan bu kelimeler Türkçeleştirilerek Türkçeye mal olmuştur.  Bu iki dil arasında 

sesler bakımından bir karşılaştırma yapılırsa bazı sesler her iki dilde aynısı olduğunda öğretim sırasında hiçbir 

zorluk olmaz. Ancak seslerin bazısı birinde varsa diğerinde karşılığı olmadığında öğretim sırasında zorluklar 

bulunur. Arapça çekimli, Türkçe ise eklemeli bir dil olduğu için aralarında bir uyuşmazlık ortaya çıkar. Bundan 

dolayıdır ki Arapçayı öğrenen bir Türk her iki dil arasındaki belirgin farkları bilmelidir. Arapçada bulunan harfler 

Türkçede bulunan harflerden farklı olmasını ve Arap alfabesindeki ses telaffuzunun Türkçe alfabesindeki ses 

telaffuzundan farklı olmasını da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu farklar göz önüne alınarak bu çalışmanın 

karşılıklı bir çalışma olması daha uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, Arapça, Sesler, Telaffuz, Zorluklar. 

CHALLENGES OF TURKS IN REGARD TO PRONUNCIATION OF SOUNDS IN ARABIC 

Abstract  

Languages are classified into various language families. From the perspective of its origin, Arabic belongs to the 

Semitic branch of the Hamito-Semitic language family, while Turkish belongs to the Altaic branch of the Ural-

Altaic family. This study can be evaluated as a comparative research, since the abovementioned languages belong 

to different families and branches. From the aspect of structure, Arabic is defined as a fusional language, with 

highly changable words in the process of inflection or word derivation, which may obtain totally different shapes, 

while in Turkish, which is an agglutinative language, endings are added to roots for formation of new words. Roots 

are stable and do not change when endings are added, enabling to differ between roots and endings clearly. 

Conduction of a comparative study between Arabic and Turkish can reveal not only phonetic, but also morphologic, 

syntactic and lexical differences between the two languages. Numerous Arabic words entered Turkish after the 

spread of Islam, which were ‘Turkified’ throughout centuries. Conduction of phonetic comparison between Arabic 

and Turkish reveal that in case of similar or same sounds, no problems arise in the process of study, while challenges 

occur when a sound does not exist in one of the two languages. Furthermore, due to their structures (fusional vs 

agglutinative), serious disharmony emerges within the process of study. This study aims to focus comparatively on 

differences and challenges, which may occur while studying Arabic from the Turkish perspective.  

Keywords: Turks, Arabs, Sounds, Pronunciation, Challenges  
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Giriş 

Eski tarihten beri yeryüzünde birçok dil bulunmuştur. Bu dillerin bazısı günümüze kadar 

konuşulmaktadır. Bazısı da ölmüş bulunan dillerdir. Bu dillerin sayısını kesin bir rakamla açıklamak güç 

bir sorundur. Buna rağmen bir grup dilciler bazı rakamları tespit etmişlerdir. Bunun yerine ve bundan 

daha önemlisi geniş bir alanda yayınlanan bu diller arasında yapılmış sınıflandırma göz önüne alınarak 

incelemek daha doğrudur. Diller arasındaki yakınlık, benzerlik noktaları ve bu benzerliklerin kaynağı 

göz önüne alınarak diller köken ve yapı akrabalığına göre sınıflandırılmaktadır ( Sezai, 1997: 16; 

Karaağaç, 2012: 70). 

Çeşitli dil ailelerine ayrılan dünya dilleri köken bakımından başlıca Hint-Avrupa dilleri ailesi, Hami-

Sami dilleri ailesi, Ural-Altay dil ailesi, Bantu dilleri ailesi ve Çin-Tibet dilleri ailesinden oluşmaktadır 

(Demir, 2013: 23-24). Konumuzda yer alan Arapça Hami-Sami dilleri ailesinin Sami kolunda Türkçe 

ise, Ural-Altay dilleri ailesinin Altay kolunda yer almaktadır. Bu dünya dilleri yapı bakımındansa Tek 

heceli diller, Eklemeli diller ve Çekimli dillerden oluşmaktadır. Arapça çekimli, Türkçeyse eklemeli dil 

grubunda yer almaktadır (Demir, 2013: 22-23). 

Çekimli bir dil olan Arapça çekim sırasında veya yeni kelime türetildiğinde kelime kökü değişmez ve 

tanınmayacak bir duruma girer. Kelime kökündeki ünsüzler değişmez, ünlüler ise, başka bir ünlüye 

dönüşür; gerektiğinde kelimeye başka ünsüzler eklenir (Sezai, 1997: 17). 

Eklemeli bir dil olan Türkçe tek veya çok heceli kelime kökleri ve eklerden oluşmaktadır. Kelime 

türetmek veya çekim yapmak için yerine göre, değişmeyen kelime köküne istenilen ekler getirilir. Ekler 

ünlü ve ünsüz uyumu kuralına bağlı kalarak değişmeyen kökle birleşip belli bir şekilde yeni kelime 

oluşur. Eklemeli dillerde köklerle ekler açık bir şekilde birbirinden ayırt edilebilir (Ergin, 2005: 51). 

Bu iki dil arasında yapılan karşılıklı incelemede sesbilim, şekilbilim, anlambilim ve sözdizimi 

alanlarında farklar ortada görülür. Konumuz, Türklerin Arapça veya Osmanlı Türkçesi öğretiminde 

Arapça seslerin telaffuzunda karşılaştıkları zorluklar üzerinde olacaktır. 

Arapça, Türklere göre yabancı bir dil sayılır. Türkler bu dilin öğreniminde ne kadar uğraşırlarsa ve ne 

kadar çaba gösterirlerse Arapçaya mahsus olan seslerin telaffuzu anadilleri gibi olmaz ve bir Arap 

soylunun telaffuzu gibi başarı kazanamazlar. Çünkü her milletin kendine özgü bir millȋ alfabesi var. 

Ancak basit basit ayrılıklarla bazı millȋ alfabelerin, aralarında bazı benzerlikler olur. Ortak alfabelerde 

her millet kendi dilinin kurallarına göre ses ve harflerin şekillerinde bazı değişiklikler yapabilir (Ergin, 

2005: 92).  

Arapça Türkçe ile hiçbir akrabalığı, yakınlığı veya benzerliği yoktur. Her biri ayrı bir dil ailesine ya da 

dil topluluğuna mensuptur. Osmanlı dönemiyle birlikte Türkler Arapların etkisi altında kalarak harflerini 

olduğu gibi kabul edip alfabelerini uzun bir zaman yüzlerce yıl boyunca kullanmışlardır. Türkçe, bin yıla 

yakın Arapçayla aynı İslȃm kültürünü paylaştığı için kelime alışverişi yoluyla onlardan birçok kelime 

almış, fakat o kelimeler olduğu gibi kabul edilmemiş Türkçenin ses imkȃnlarına ve Türk milletinin 

gırtlağına uydurulup Türkçeleştirilerek bünyesine alınmıştır. Bundan dolayıdır ki öyle kelimelerin 

Türkçede asıllarından ayrı bir şekilde telaffuzu olmuştur (Ergin, 2005: 151).  

Her biri ayrı bir dil ailesine bağlı olan bu iki dilin dilbilim alanlarında benzeşen ve benzeşmeyen yönleri 

vardır. Öğretmenler, Türk öğrencilerine Arapça seslerini öğrettiklerinde Arapça seslerinden bazısının 
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Türkçede karşılığı hiç bulunmadığını anlatmaları gerekir. O zaman bu seslerin telaffuzu muhakkak farklı 

olur. Karşılığı Türkçede bulunmayan sesler, Türk öğrencilerin telaffuzunda en çok zorlandıkları 

seslerdir. Arapçada bulunan seslerin Türkçede karşılığı bulunduğunda telaffuzları kolay olur. Buna 

karşılık da Arap öğrencilerine Türkçe öğretildiğinde Arapçada bulunmayan seslerin telaffuzunda yine 

zorluklarla karşılaşırlar. Ne kadar uğraşırlarsa bu sesleri bir Türk soylu gibi telaffuz edemezler.  

Bu iki dil arasında sesler bakımından bir karşılaştırma yapıldığında bazı seslerin her iki dilde aynısı varsa 

öğretim sırasında hiçbir zorluk olmaz. Ancak seslerin bazısı birinde varsa diğerinde karşılığı yoksa 

öğretim sırasında zorluklar görülür.   

Arap dili alfabesi 28 harften oluşur. Arapçayı yazılı hale getirmek için kullanılan bu alfabedeki harflerin 

tamamı sessiz harflerdir. Bu harfler hareke ismi verilen işaretlerle seslendirilir: 

  ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س، ش ، ص، ض، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل، م ، ن ، هـ ، و ، ي ا ، ب، ت ،

Türk alfabesi ise, 29 harften oluşur. Bu harflerin 8’i ünlüdür. Ünlüler bakımından Türkçe zengin bir 

dildir. Diğer kalan sesler ise, ünsüzlerdir. 

a , b , c , ç , d , e , f , g , ğ , h , ı , i ,  j , k , l , m , n , o , ö , p , r , s , ş , t , u , ü , v , y , z  

Bu iki dilin sesleri arasında bir karşılaştırma yapılırsa farklılıklar görülür. Bir yandan birbirine benzerli 

yönler diğer yandan da benzersiz yönler söz konusudur. Bunun sebebi her dilin sesi kendine göre 

özellikleri vardır. Ayrıca seslerin çıkış yerleri ve telaffuzları dilden dile farklı olur.  

Arap Harfleri ve Türkçede Karşılığı Tablosu 

 

Sıra 

Nu. 

Arapça 

Harfler 

Karşılığı 

Türkçe Sesler 

 a, ȃ, hemze ا 1

 b ب  2

 t ت  3

 s ث  4

 c ج 5

 h ح 6

 h خ 7

 d د 8

 z ذ 9

 r ر 10

 z ز 11

 s س  12

 ş ش  13

 s ص 14

 z, d ض 15

 t ط  16

 z ظ  17

 a, ʻ ع 18

 ğ, g غ 19

 f ف  20

 k ق  21

 k ك 22

 l ل  23

 m م 24

 n ن 25

 h هـ 26

 v و 27

 y ي 28
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Türk Harfleri ve Arapçada Karşılığı Tablosu     

Sıra 

Nu. 

Türkçe 

Harfler 

Karşılığı Arapça 

Sesler 

1 a آ ، أ ، ع 

2 b  ب 

3 c ج 

4 ç چ 

5 d د 

6 e  أ ، فتحه 

7 f  ف 

8 g  گ 

9 ğ  ي ، غ ، گ 

10 h هـ ، ح ، خ 

11 ı إ 

12 i إ ، كسره 

13 j ژ 

14 k  ك ، ق 

15 l  ل 

16 m م 

17 n ن 

18 o او 

19 ö ئو 

20 p  پ 

21 r ر 

22 s  س ، ص ، ث 

23 ş  ش 

24 t  ت ، ط 

25 u  اوو 

26 ü ئوو 

27 v  و ، ڤ 

28 y ي 

29 z  ز ، ذ ، ض ، ظ 

 

Arap alfabesi, zengin ünlü sistemine sahip olan Türk alfabesiyle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu 

görülür. İki dilin harfleri ve sesleri arasında yapılan karşılaştırmada bazı notlar tespit edildi:  

1. Çizelgede gösterilen iki dilin harfleri birbiriyle karşılaştırıldığında Arap alfabesinde 

bulunan bir grup harflerin Türkçede telaffuzu bir sesle gösterilir. Bu gruplardan:  

 

Sıra Nu. Sesler Harfler 

1 a =  آ ، أ ، ع  ا 

2 ğ =   ي ، غ ، گ  غ 

3 h = ح ، خ ، هـ  هـ 

4 k =  ك ، ق   ك 

5 s =  ص    ث ، س ، س  

6 t =  ت ، ط   ت 

7 v =  ڤ ، و   ڤ 

8 z =   ذ ، ز ، ض ، ظ  ز 

 

2. Türkçede “ u, ü, o, ö ” ünlülerin karşılığı Arapçada yalnız “vav” harfidir. Bu harf aynı 

zamanda “v” ünsüzün de karşılığıdır.(Aydın, 2010: 330) 

 

3. Türkçe harflerin telaffuzu Arapçada bulunan harflerin telaffuzundan ya farklı olur ya da 

birbirine yakın olanların telaffuzu aynı sesle olur.  

 

4. Arapçada bulunan bazı harflerin Türkçede tam karşılığı yoktur. Arapçaya mahsus olan 

( ط ، ظ ، ع ، ق ، و  ء ، ث ، ح ، خ ، ذ ، ص ، ض ،  ) sesleri ve bunları ifade eden harfler Türkçede yoktur. 

Ancak Türkler İslȃm dinini benimseyerek dillerine girmiştir. Türkler bu harflerin telaffuzunda 

zorluklarla karşılaşırlar. Her iki ya üç harfin telaffuzu için bir ses kullanırlar. Ancak Araplar 
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normal bir şekilde bu harflerin telaffuzunu başarırlar. Türk alfabesinde yeri olmayan bu harflerin 

yabancı kelimelerde yazılışı ve telaffuzu farklı olur:1        

a. ( ء ) harfi: Gırtlaktan çıkan ünsüz bir sestir. Türkçede hemze adında böyle bir ses 

yoktur.(Aydın, 2010: 327) Ancak Arapça kökenli kelimelerde bulunur. Araplara göre 

telaffuzu normaldir. Türk öğrencilerine göre ise, bu sesin telaffuzunda o kadar sorun 

çıkmamaktadır. Ancak telaffuzunda ne kadar uğraşırlarsa soyu bir Arap olanın gibi 

telaffuzunu başaramazlar. Yazılışı ise, diğer harflerden farklı olarak kelime içinde yerine 

göre yazılır ve kelimeyi değişik şekilde hecelere böler: نشئه = neş’e, إجراء = icra, منشأ = 

menşe,  نشأت = neş’et.(Timurtaş, 1999: 89, 98-99)  

b. ( ص ، ث) harfleri: Yazılış ve telaffuzları bakımından (س ) harfiyle ortak olurlar. (s) 

şeklinde yazılırlar. (س ) harfi ağzın ön kısmından çıkan ince bir (s) sesidir. (ص) harfi dilin 

orta kısmıyla orta damaktan çıkan orta kalınlıkta bir (s) sesidir. ( ث) harfi ise, peltek bir (s) 

sesidir: ثائر = Sair, ثروت = Servet, ثناء = Sena, الحص  = Salih, صندوق = sandık, صبر = sabır,  سناء 

= Sena, سالم = Selam, سرت = sert2 

c. (ح ، خ ) harfleri: Yazılış ve telaffuzları bakımından (هـ ) harfiyle ortak olurlar. ( h ) 

şeklinde yazılırlar. ( هـ ) harfi ince bir ( h ) sesidir. (  ح ) harfi gıcık olduğunda gırtlak 

bölgesinden çıkan bir ( h ) sesidir. (  خ ) harfi ise, horlama sırasında geniz bölgesinden çıkan 

hırıltılı bir ( h ) sesidir:  محمد = Mehmet, حسن = Hasan, خالد = Halit, خليل = Halil, هدى = Huda, 

  .Hȃle = هاله

d. ( ذ ، ض ، ظ ) harfleri: Yazılış ve telaffuzları bakımından ( ز ) harfiyle ortak olurlar. 

(z ) şeklinde yazılırlar. ( ز ) harfi dilin uç kısmından çıkan ince bir ( z ) sesidir. ( ذ ) harfi 

yine ince olan peltek ( z ) sesidir. Dilin uç kısmından ön dişlerin ve dudakların yardımıyla 

çıkan peltek bir ( z ) sesidir. (  ظ ) harfi dilin ve ağzın orta kısmından çıkan orta kalınlıkta ve 

peltek bir ( z ) sesidir. Bu ses dilin orta kısmıyla orta damağın ve üst-ön dişlerin yardımıyla 

çıkar. Dilin ucunu alt-ön dişlerin dibine dayayıp ön-üst dişleri, dilin orta kısmına 

dokundurmak yoluyla telaffuz edilir. ( ض ) harfi dilin boğaza yakın arka kısmından çıkan 

kalın ve peltek bir ( z ) sesidir. Bu ses ağzın dip kısmından peltekleştirilerek çıkarılır. O 

bölgeden çıkan sesin herhangi bir şeyle titreşiminin durdurulup peltekleştirilmesi mümkün 

değildir. Ancak Araplar bu sesi bu özellikte çıkaramazlar. Onun yerine Arapçada 

bulunmayan kalın ( d ) sesini veya orta kalınlıktaki peltek (z ) sesini çıkarmak şekliyle bu 

sesi telaffuz ederler. Türkçede kullanılan bu sesten oluşan kelimelerin bazıları ya ( d ) sesi 

ya da ( z ) sesi şeklinde telaffuz edilir:(Akkoyunlu, 2011: 23-24) ذرة = zerre, ذهن = zihin,  ظفر 

= zafer, ظاهر = Zahir, ضمير = zamir, إيضاح = izah, ضابط = zȃbit, قاضي = kadı, ضرر = zarar, 

  .darȋr = ضرير ,darbe = ضربة

e. ( ط      ) harfi: Yazılış ve telaffuz bakımından (  ت ) harfiyle ortaktır. ( t ) şeklinde yazılır: 

 .tül = تول ,Tahir = طاهر ,Talip = طالب

f. ( ق ) harfi: Yazılış ve telaffuz bakımından (  ك  ) harfiyle ortaktır. ( k ) şeklinde 

yazılır. ( ك ) harfi dil ucuyla ağzın ön kısmından çıkan ince bir ( k ) sesidir. ( ق ) harfi dilin 

arka kısmıyla art damaktan çıkan kalın bir ( k ) sesidir: بقال = bakkal, قلم = kalem, كتاب = kitap, 

 .Kemal = كمال

 
1 Harflerin çıkış yerleri ve özellikleri hakkında geniş bilgi edinmek için bkz: (  432 ، 316-310 :1988 ، النايله ve  -70 : 2006 ، جبل

391  ) 
2 Not: Bu noktanın açıklamasıyla ilgili verilen örneklerden Arapçada kadın adlarından olan ( ثناء ve سناء ) kelimeleri Türkçede 

yazılışı aynıdır. 



 

 

399 

 

g. (و ) harfi: Yazılış ve telaffuz bakımından ( ڤ ) harfiyle ortaktır. ( v ) şeklinde yazılır: 

   .Velit = وليد ,vali = والي

h. ( ع ) harfi: Gırtlaktan çıkan ünsüz bir sestir. Türkçe kelimelerde bulunmaz. 

Arapçadan Türkçeye geçen kelimelerde bulunur. Arapçayı öğrenen Türk öğrencileri bu sesi 

çıkarmakta zorluk çekip telaffuzda başarılı olmamaktadırlar. Türkçede hiç okunmaz. 

Bulunduğu kelimelerde ya uzunluğa ya da kesmeye yol açar. Okunuşta da kendisiyle gelen 

harekeye göre okunabilir: (Akkoyunlu, 2011: 17) 

 

1. Fethalı (üstünlü) gırtlak (  ع ) harfin yazılışı ve telaffuzu ( a ) şeklindedir: علي = 

Ali, أحمد = Ahmet, عامر = Amir.   

2. Kesreli (esreli) gırtlak ( ع ) harfin yazılışı ve telaffuzu ( ı ) şeklindedir: عراق = 

Irak, عماد = İmat, علم = ilim.  

3. Zammeli (ötreli) gırtlak ( ع ) harfin yazılışı ve telaffuzu ya ( ö ) ya da ( o ) 

şeklindedir: عمر = Ömer, ثمانع  = Osman.  

Bilindiği gibi Arap alfabesi Türkler tarafından Eski yazıda kullanılmıştır. Ancak Eski 

yazıdaki bütün harflerin lȃtin alfabesinde karşılığı yoktur. Bir sesi karşılayan harfleri 

birbirinden ayırt etmek için ve bütün harfleri karşılamak üzere metinlerin ilmȋ neşirlerinde 

eski bir yazıdan bugün kullanılan yazıya aktarıldığında bir takım işaretler 

kullanılmıştır.(Timurtaş, 1999: 100) Bu harfler: ح = ḥ , خ = ḫ , ق = ḳ , ص = ṣ , ث = ŝ , ش = ş 

 . ʼ = ء , ʻ = ع , ẕ = ذ  , ẓ = ظ , ż , ḍ = ض , ṭ = ط ,

Bazı harfler bazı dillerde bulunmadığı gibi, bazı harfler de yalnız bir dile mahsustur. 

Örneğin: ح = ḥ , ص = ṣ , ث = ŝ , ط = ṭ , ض = ż , ḍ ,  ظ = ẓ , ذ = ẕ , ع = ʻ , ء = ʼ . Bu harfler ve 

bunların karşıladığı sesler sadece Arap diline mahsustur ve yalnız Arapça kelimelerde 

bulunmaktadır. Farsçaya mahsus olan پ = p , چ = ç , ژ = j , گ = g harfleri Arapçada yoktur. 

Türkçeye mahsus olan nazal n harfi = ڭ Arapça ve Farsçada yoktur. 

Arapçaya mahsus olan harflerin boğazdan dudaklara çıkışlarına göre Türklerin Araplardaki 

telaffuzlarından farklı bir şekilde söylenir. Çünkü Arap alfabesi, Türkçenin ses varlığını tam 

olarak karşılamaz. Arapça harflerin ve seslerin telaffuzu yönünden bazı farklı temel 

özellikleriyle art damak ve gırtlakların elverişli olmasıyla ayırt edilir. 

i. Arapçada üç sesli harf vardır. Bu harflerin uzun ve kısa şekilleri bulunur. Uzun şekilleri 

 harfleri uzatma harfleridir. Bu harflere Arapçada Huruf-i İlle (İlle (ye = ي ,vȃv = و  ,elif = ا )

Harfleri) denir. Bu harflerin kısa şekilleri fetha (üstün), zamme = damme  (ötre) ve kesre 

(esre)dir.3 Elif harfinin karşılığı fetha, vȃv harfinin karşılığı damme ve ye harfinin karşılığı 

ise, esredir. Bunlar Türkçedeki sekiz sesli harfleri karşılar. Arapçada uzatma ( ا ، و ، ي ) 

harfleri Türkçedeki uzun seslileri (ȃ , ȗ , ȋ) ifade eder. Uzatma harflerinin kısa şekillerinden 

fetha harekesi Türkçenin sesli harflerinden (a , e)’yi, kesre harekesi Türkçenin sesli 

harflerinden (ı , i)’yi ve zamme harekesi ise, Türkçenin sesli harekelerinden yuvarlak olanlar 

(o , ö , u , ü)’yü ifade ederler.(Timurtaş, 1999: 82, 87) 

 

 
3 Harekeler hakkında geniş bilgi edinmek için bkz: ( 148-140 : 2006 ، جبل ) 
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Ünlü bakımından zengin olan Türkçenin seslerini Arap harfleriyle karşılaştırıldığında Arap 

alfabesinin yetersiz olduğu görülür. Türkçede uzun ve kısa sesliler yoktur. Arapça 

kelimelerin doğru okunabilmesi için gereken yerlerde hareke adı verilen bazı işaretler 

kullanılır. Arapçayı öğrenen bir Türk bu işaretlerin yerini bilmezse kesin olarak okuma 

hataları olur. Buna karşılık Türkçeyi öğrenen bir Arap da Türkçenin ünlü harflerin 

telaffuzunda hataları olur, çünkü bu ünlüler Arapçada yoktur. 

Arap alfabesindeki kalan diğer seslerin Türk alfabesinde karşılığı ya da benzeri olanların 

telaffuzları ve çıkış yerleri birbirlerine yakın oldukları için Türk öğrencileri bu sesleri çok 

kolay bir şekilde çıkarabilirler.  

Sonuç: 

Bugün yeryüzünde konuşulduğu birçok dil bulunmaktadır. Bu diller çeşitli dil ailelerine ayrılır. 

Konumuzda yer alan Arapça Hami-Sami dil ailesinin Sami kolunda yer alınca, buna karşılık Türkçeyse, 

Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer almaktadır. Her iki dil farklı kökten gelmiştir. Aralarında ne 

bir akrabalık ne de bir yakınlık var. Her ailenin dili kendine özgü özellikleri ve milli alfabeleri vardır. 

Her iki dil arasında benzeyen ya da benzemeyen yönler vardır.  

Arap alfabesinde 28 harf vardır. Bunların bazıları peltek sesli harflerdir. Bu harfler Türkçe’nin ses 

özelliklerini tam karşılamadığı için telaffuzlarında sorun olur.

Arapça Türklere göre yabancı bir dil sayılır. Türkler bu dili ne kadar öğrenirlerse ana dilleri gibi olamaz. 

Çünkü her iki dil arasında belirgin farklar var. Arapçada bulunan harfler ve bu harflerin telaffuzları 

Türkçedekinden farklıdır. Seslerin telaffuzları da her dilin ses imkânlarına ve her milletin gırtlağına 

uyarak çıkarılır. Arapçanın Türkçede karşılığı olan seslerin telaffuzu Türklere göre kolay olur. 

Bilmukabil Türkçenin Arapçada karşılığı olan seslerin telaffuzu Araplara göre yine kolay olur. Ancak 

Arapçanın Türkçede karşılığı olmayan seslerin telaffuzu Türklere göre zorluklarla karşılaşılır. Buna 

karşılık Araplar da Türklere mahsus olan ünlülerin telaffuzunda zorluklarla karşı karşıyadırlar. 
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“ALTIN KÖPRÜ” TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNDE (A1/ A2) KÜLTÜREL 

 ÖGELERİN AKTARIMI 

Erdal Aydoğmuş ** 

Özet 

Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kâşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılda 

Dîvanû Lugâti’t-Türk adlı eserini yazmasındaki sebeplerden biri de Araplara Türkçe öğretmek amacıyla 

olduğu bilinmektedir. İşte yabancılara Türkçe öğretiminin geçmişi o zamanlara kadar uzanmaktadır. Son 

yıllarda yabancılara Türkçe öğretimi hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Türkiye dışında da devlet kanalıyla 

açılmış kurumlar aracılığıyla köklü bir geçmişe sahip olan Türk dili öğretilmektedir. Dil öğretimi 

çalışmaları sadece dil yapılarının hedef kitleye öğretilmesi anlamına gelmemektedir. Dil öğretimi aynı 

zamanda bir kültür aktarımıdır. Dil ve kültürün bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Bu sebepten dolayı 

öğretilen dilin yanı sıra kültürel değerlerin de hedef kitleye ulaştırılması önemli bir husustur. Köklü bir 

geçmişe sahip olan Türk milletinin tarihi kadar kültürü de eskidir. Dil ve kültürün ayrılmaz bir bütün 

olduğu gerçektir. Türk dili ne kadar eski ise Türk kültürü de o kadar eskidir.  Güzel Türkçemizin 

öğretiminde kültürel değerlerimizin de verilmesinin oldukça önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Deyimler, atasözleri, folklorik unsurlar, tarihi olaylar ve tarihi kişiler kültürel değerler arasındadır. 

Bundan dolayı yabancılara Türkçe öğretmek üzere hazırlanan dil öğretimi setlerinin kültürel değerler 

açısından zengin olması gerekmektedir. Günümüzde yabancılara Türkçe öğretimi alanında pek çok eser 

bulunmaktadır. Hatta bazı kurumların kendi hazırlamış olduğu Türkçe öğretim setleri mevcuttur. 

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kendi eserini hazırlayan kurumlardan birisi de Kırgızistan-

Türkiye Manas Üniversitesi’dir. Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Öğretim Bölümü öğretim elemanları 

tarafından “Altın Köprü” adlı eser hazırlanmıştır. “Altın Köprü” Türkçe Öğretimi seti Türk soylulara 

yönelik hazırlanmış olmasından dolayı diğer eserlerden farklıdır. Bu çalışmada Türk soylulara yönelik 

hazırlanmış olan “Altın Köprü” Türkçe Öğretim Setindeki  (A1/ A2) Türk kültürüne ait ögeler ele 

alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil, Kültürel Aktarım. 

 

TRANSFERENCE OF CULTURAL ELEMENTS IN THE TURKISH TEACHING SET  

(A1/ A2) “ALTIN KÖPRÜ” 

Abstract 

The history of teaching Turkish to foreigners is very old. It is known that one of the reasons that Mahmud 

Kashghārī wrote Dīwān Lughāt al-Turk in the 11th century was to teach Turkish to the Arabs. The 

history of teaching Turkish to foreigners dates back to that time. In recent years, teaching Turkish to 

foreigners has been advancing rapidly. Turkish language, which has a long history, is also taught through 

institutions opened with the state channel outside Turkey. Language teaching does not only mean 

teaching the language structures to the target audience. Language teaching is also a cultural transfer. 

Language and culture should be remembered as a whole. For this reason, it is an important issue to 

convey the cultural values to the target audience in addition to the language taught. The culture of the 

Turkish nation, which has a history of five thousand years, is as old as its history. It is true that language 

and culture are inseparable. The older the Turkish language, the older the Turkish culture. It is thought 

that it is very important and necessary to give our cultural values in the teaching of our beautiful Turkish. 

Idioms, proverbs, historical events and historical figures are among cultural values. Therefore, language 

teaching sets prepared to teach Turkish to foreigners should be rich in cultural values. Today, there are 

many works in the field of teaching Turkish to foreigners. Some institutions even have their own Turkish 

teaching sets. One of the institutions that prepare their work in teaching Turkish to foreigners is 

Kyrgyzstan-Turkey Manas University. The work “Altın Köprü”  was written by faculty members of the 

Academy of Foreign Languages, Department of Language Teaching. “Altın Köprü”  Turkish language 

teaching set is separate from other works because it is intended for Turkish origin people. In this study, 

the values of Turkish culture in “Altın Köprü” Turkish teaching set (A1 / A2) prepared for Turkish 

origin people will be discussed.  

Keywords: Teaching Turkish to Foreigners, Language, Cultural Transfer. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda ana dilin yanı sıra ikinci bir dil öğrenmek ve bilmek gereksinim haline gelmiştir. 

Bilginin ve teknolojinin sürekli geliştiği dünyada bilgi ve teknoloji birden fazla dil öğrenmeyi de 

beraberinde getirmiştir.  

Dünyada en çok konuşulan diller arasında 5. sırada olan Türkçeyi de Türkiye’ye gelerek yerinde 

öğrenenler olduğu gibi yurt dışında da öğrenmek isteyenler ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında 

ülkemizde yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmalar da çoğalmıştır. 

Türkçe öğretimi konusunda hızlı bir artışın görüldüğü son yıllarda çalışmanın da konusu olan 

kültürel ögelerin aktarımı önemli bir konudur. Türkçenin öğretiminin çoğalmasıyla ilgili olarak 

Çakmak’a (2014: 167) göre “Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesi ayrı bir önem kazanmıştır.” 

şeklinde ifade edilmektedir.  

Özellikle Türkiye’de eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrenciler başta olmak üzere 

Türkiye ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler alnında çalışmalar yapanların Türkçe öğrenmeye 

yöneldikleri görülmektedir. 

Yurt dışından gelip Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenci adaylarına yönelik Türkçe 

öğretimi üniversiteler bünyesinde açılan Türkçe öğretim merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır. 

Türkçe öğretim merkezleri ilk yıllarda sadece büyük şehirlerdeki köklü üniversiteler aracılığıyla 

yapılırken günümüzde birçok üniversitede yabancılara Türkçe eğitimi yapılmaktadır. 

Türkiye dışında da Türkçe öğreten kurum sayısı artmaktadır. Yurt dışında Türkçenin öğretimi 

görevini genel olarak devlet tarafından kurulan Yunus Emre Enstitüsü üstlenmektedir. Yunus Emre 

Enstitüsü dışında yurt dışında Türkçe öğretimi amacını MEB aracılığıyla yurt dışına görevlendirilen 

Türkçe öğretmenleri tarafından yürütüldüğü bilinmektedir. 

Bu kurumların dışında bir de Türkiye’nin kardeş Türk Cumhuriyetlerinden olan Kazakistan ve 

Kırgızistan Cumhuriyetleriyle açmış oldukları ortak devlet üniversiteleri aracılığıyla Türkçe 

öğretimi yapılmaktadır. Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi ve Kırgızistan’da kurulmuş olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim 

gören öğrencilere Türkçe öğretimi yapılmaktadır.  

Türkiye dışında Türkçe öğretimindeki en büyük kadroya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

sahiptir. 1997 yılından beri Türkçe öğretiminin yapıldığı üniversitede T.C. vatandaşı yaklaşık 50 

Türkçe öğretim elamanı bulunmaktadır. 

Çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Hazırlık 

Bölümü Türkiye Türkçesi Öğretimi Koordinatörlüğü öğretim elamanları tarafından Türk soylulara 

yönelik olarak hazırlanan “Altın Köprü” (A/1- A/2) Türkçe Öğretimi Seti incelenerek kültürel 

ögeler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Dil ve Kültür Üzerine  

Dilin sözlük anlamı Türkçe Sözlükte şu şekilde açıklanmaktadır: “İnsanların düşündüklerini ve 

duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan.” (1998: 586). 

Dil nedir sorusunun cevabı Aksan’a (2015: 11) göre: “Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok 

yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka nitelikleri beliren, kimi sınırlarını bugün de 

çözemediğimiz büyülü bir varlıktır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 



 

 

404 

 

Türkçe Sözlükte, kültür sözcüğünün köken olarak Fransızca “culture” kelimesinden alındığı 

yazılmaktadır. Kültürün tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Tarihi toplumsal gelişme süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, 

hars, ekin (1998: 1436). 

Dil ve kültür ilişkisiyle ilgili olarak Aksan tarafından dil, aynı zamanda her yönüyle bir ulusun 

kültürünün de aynasıdır şeklinde açıklama yapılmaktadır. Dilin kültürle olan bağı hakkında yine 

Aksan şunları söylemektedir: “İnsanı insan eden dil, toplumun da başlıca temel taşlarındandır; ulusu 

ulus yapan öğelerin en başta gelenidir; kültürün belkemiği sayılabilir.” (2015: 64). 

Dil ve kültür milletlerin en önemli iki temel zenginliğidir. Dil ve kültürün birbiriyle derin bir ilişkisi 

vardır. Aydoğmuş’a göre dil ve kültür ayrılmaz bir bütündür. Bir milletin yaşam biçimi, kültürü 

dile etki eder (2018: 106). Ayrıca bununla ilgili olarak Boylu şunları ifade etmektedir: “Kavramlar 

arasındaki ilişkilerin bazıları görünmezken, bazıları sınırları birbirinden ayrılamayan bir ilişki 

içerisindedir. Bu ilişkilerden biri de dil ve kültür ilişkisidir. Dil ve kültürü birbirinden ayırmak 

mümkün değildir.”(Boylu, 2014: 20). 

Dil öğrenirken öğrenilen dilin kültürünü iyi derecede bilmek dil öğrenim sürecinin hızlanmasına 

katkı sağlayacaktır. Kutlu’ya göre bir dilde konuşulanları anlayabilmek ve o dili iyi konuşabilmek 

için, o dilde düşünmek, o dilde var olan soyut ve mecazlara hâkim olmak gerekir. Bunun için de o 

dilin aynası olan kültürü tanımak gerekmektedir (2014: 698).   

Dil ve kültürün birbiriyle olan münasebetiyle ilgili olarak Açık ve Demir (2011: 54) şuna dikkat 

çekmektedirler: “Bir milletin özelliklerini en iyi açıklayan dildir, hatta toplumun özellikleri dil ile 

birleşir ve kültürün tam bir yansıtıcısı olur. Biri olmadan diğerinin varlığı düşünülemez Kültürel 

ögelerin dil öğretiminde aktarılması hususu üzerinde durulması gereken bir konudur.” Sadece dil 

bilgisi kurallarının hedef kitleye öğretilmesiyle kalınmamalı, kültürel değerlerin dil öğrenenlere 

aktarılması için çaba gösterilmelidir. Dil bilgisi kurallarının yanı sıra aktarılan kültürel unsurların 

da sayesinde hedef kitlenin dili iyi bir şekil de öğrenmesi açısından da faydalı olacaktır. 

Türkçe öğretimi alanında hızlı bir artışın görüldüğü son yıllarda çalışmanın da konusu olan kültürel 

ögelerin aktarımının önemli olduğu düşünülmektedir. Her geçen gün Türkçe öğretiminin geniş bir 

coğrafyaya yayılmasıyla kültürel değerlerimizin de hedef kitleye aktarılması kaçınılmaz 

olmaktadır. 

Yöntem 

Bu çalışmada uygulanan yöntem, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi modelidir. 

Araştırmada kullanılan örneklemler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından hazırlamış olan “Altın Köprü”  Türkçe Öğretimi (A1/ 

A2) kitaplarından oluşmaktadır. 

“Altın Köprü” Türkçe Öğretim Setinde (A1/ A2) Yer Alan Kültürel Ögeler 

Bu çalışmada Türkçe öğretim setinde bulunan kültürel ögeler 12 başlık altında toplanmıştır. İçinde 

kültürel ögelerin bulunduğu cümleler A1 ve A2 kitabında bulunanlar olmak üzere ayrı başlık altında 

gösterilmiştir. 
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1. Şehirler (İlçe, Cadde, Sokak, Meydan), Bölgeler, Tarihi ve Turistik Yerlerle İlgili 

Kültürel Ögelerin Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Şehirler 

“Hayır, burası İstanbul değil” s. 15/ “Antalya Türkiye’de mi?” s.16. / “İstanbul çok büyük bir 

şehirdir.” s. 19. “Evim İzmir, Bornova’da, dört katlı eski bir apartmanda.” / “İzmir’de hayat 

güzel.”s. 24. / “Benim ailem Ankara’da.” s. 27. / “Kızılay Meydanı çok kalabalık.” s. 29. / 

“Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” s. 29. / “Ben de Ankaralıyım.” s. 34. / “Antalya’da kışın kar 

…….” s. 43. / “İstanbul’da yaşıyorum.” s. 44. / “İstanbul’dayım.” s. 46. / “İstanbul’a ne zaman 

geliyorsun.” s. 46. / “Aycan ne zaman İstanbul’a gidiyor.” s. 46. / “Serkan İstanbul’da okuyor.” s. 

46. / “Antalya’da hiç kar yağmıyor mu?” s. 47. / “İstanbul, Konya’dan daha kalabalık bir şehir.” s. 

48. /  “Çay bahçesinde Boğaziçi’ne bakıyorum.” s. 46. / “1971 yılında Kayseri’de doğdum.” s. 59. 

/ “Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde doğdu.” s. 64. / “İzmir’deyken hiç canımız sıkılmıyordu.” 

s. 65. / “İlk otobüse binip İstanbul’a gittik.” s. 82. / “İlk otobüse binip İstanbul’a gittik.” s. 90. / 

“Başkent Ankara’da bazı semtlerde bugün elektrik verilmeyecek.” s. 90. / “Tatilde biz de mi 

Antalya’ya git………..” s. 91. / “Marmaris’e gideceğim, ya sen?” s. 91. / “İstatistiklere göre 

İstanbul’da nüfus yoğunluğu var.” s. 98. / “En soğuk yer Erzurum olacak.” / “Bursa’da gündüz hava 

sıcaklığı 24 derece olacak.” s. 100. / “İstanbul’da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 7 derece 

olacak.” s. 100. / “Trabzon’da gündüz hava sıcaklığı 15 derece olacak.” s. 100. / “Sıcak yaz 

aylarında İstanbul’da sıcaktan patladık.” s. 100. / “İyice dinlenip döneceğiz İstanbul’a.” s. 100. 

Bölgeler 

“Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz var.” s. 29. / “Türkiye’nin coğrafi konumu, komşuları, nüfusu, 

yüzölçümü, bölgeleri, en büyük şehirleri ve bulunduğu bölgeler verilmektedir. s. 30. / “İç Anadolu 

Bölgesinde güneş yüzünü kısmen gösterecek.”/ “Bu yıl Karadeniz turuna katılacağız.”/ “Karadeniz 

turundan vazgeçin.” s. 100. 

Tarihi ve Turistik Yerler 

“Sümela Manastırı’nı göreceğiz.” s. 100. 

Coğrafi Özellik 

“Türkiye Cumhuriyeti, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür.” / “Türkiye’nin üç tarafı 

denizlerle çevrilidir.” / “Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır.”/ 

“Marmara Denizi ise bir iç denizdir ve kuzeybatıdadır.”/ “Türkiye’nin doğusunda Azerbaycan, İran 

ve Ermenistan; güneyinde Suriye, batısında Yunanistan, kuzeydoğusunda Gürcistan, 

kuzeybatısında Bulgaristan, güneydoğusunda Irak vardır.” / “Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı 

Dağı, en büyük gölü ise Van Gölü’dür. İkisi de Türkiye’nin doğusundadır.” / “Türkiye’nin yedi 

bölgesi vardır: Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu.” / “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya ve Antalya Türkiye’nin büyük 

şehirleridir.” / “İstanbul ve Bursa Marmara bölgesinde, Antalya ve Adana Akdeniz bölgesinde,  

İzmir ise Ege bölgesindedir.”  s. 30. 
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A2 Kitabında Bulunanlar 

Şehirler 

“Radyodan duydum, dün İzmir’e kar yağmış.” s. 4. / “İstanbul uçağına binmek için kaç numaralı 

kapıya …..” s. 12. / “Yeşim ve Meral yaz tatillerini geçirmek için turistik bir yer olan Bodrum’a 

geldi.” s. 13. / “Biz geçen yaz tatilinde Alanya’ya gitmiştik, unutulmaz bir tatil geçirmiştik.” s. 15 

/ İzmir’in nüfusu 4.168.415’tir.” s. 17. /.”Erzurum” s. 25. / “İzmir” s. 58. “Ankara’ya ….. uçak 

bileti ne kadar acaba? s. 63. / “Bu yıl turist sayısında azalma var, ….. İstanbul’da.” s. 80. / “İş gezisi 

için Antalya’ya gittik. Gitmişken denize de girdik.” s. 89. / “Samsun’a düğüne gittik.” s. 90. / “İki 

gün önce Bursa’ya gittim. Hala oradayım./ İki günden beri Bursa’dayım.” s. 91. / “Tedavi görmek 

üzere Ankara’ya gittim.” s. 95. / “Nevşehir’deki hasta amcamı ziyaret et….. yola çıkıyorum.” s. 96. 

Bölgeler 

“Akdeniz Bölgesindeki turistik yerlere her yıl yüzlerce turist gelmektedir.”/ “Ege Bölgesinde üzüm, 

tütün ve incir üretilmektedir.” s. 17. / “Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin kuzeyinde.” s. 19. / “Doğan 

ailesi tatillerini geçir….. Akdeniz kıyılarına doğru yolculuğa çıktı. s. 96. 

Tarihi ve Turistik Yerler 

“Damlataş Mağarası” s. 53 / “Kaz Dağları”/ “Yedigöller” s. 54. 

2. Deyimler ve Atasözleri ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Deyimler 

“Buz gibi.”/ “Taş gibi.”/ “Zehir gibi.”/ “Kedi gibi.”/ “Tüy gibi.”/ “Kaplumbağa gibi.”/ “Ayna gibi.”/ 

“Tazı gibi.”/ “Turp gibi.” s. 101. 

A2 Kitabında Bulunanlar 

Deyimler 

“Biraz kulaklarını açsana.” s. 12. / “Şimdi başınıza dert açacak.”/ “Ona çok kötü davranmıştım, 

vicdan azabı duyuyordum, çok pişman olmuştum.” s. 15. / “Saman altında su yürütmek.” s. 22/ 

“Çıkar ağzından baklayı.” s. 24. / “Ara sıra arkadaşlarla buluş….. , onlara içimi dök…..” s. 31. / 

“Pazar o kadar kalabalık ki iğne atsan yere düş…..” s. 31. /“Sami, hep dostlarım için canını ver….., 

der ama onlar için kılını kıpırdat…..” s. 31. / “Hayır, bundan sonra ağzınla kuş tutsan  da seni 

affet…...” s. 31. / “Geçmişte onunla iyi anlaşamazdık, yıldızlarımız barışmazdı; oysa şimdi 

aramızdan su sızmıyor.” s. 36. / “Önceleri Ergin ile Aykut çok iyi anlaşırlarmış, şimdiyse kedi ile 

köpek gibiler.” s. 37. / “Eline yüzüne bulaştırmak”/ “Dile getirmek”/ “Alt etmek” s. 45. / “……  

suçlu…..  güçlüsün. Suçluyken susabilir misin?”/  “Turp gibiyim.” s. 53. / “Ali Cengiz Oyunu” s. 

69. / “Zavallı kuş hayatta kalabilmek için çırpınıyor.”/ “Derste öğretmeni anlamak için can 

kulağıyla dinliyoruz.” s. 97. 

Atasözleri 

“Ağaç yaşken eğil…..” s. 30. “Dikensiz gül olmaz.” s. 30. / Tek kanatla kuş uçmaz.” s. 30. / 

“Kusursuz güzel olmaz.” s. 30. / “Emek olmadan yemek olmaz.” s. 30. / “Çiğnemeden yutulmaz.” 
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s. 30. / “Aç ayı oynamaz.” s. 30. / “Çobansız koyunu kurt kapar.” s. 30./  “Akan su yosun tutmaz.” 

s. 30. / “Çok gezen çok bilir.” s. 30. / “Çok okuyan çok bilir.” s. 30.  “Doğru söyleyeni dokuz 

köyden kovarlar.” s. 30. / “Tok açın halinden anlamaz.” s. 30. / “Her çok azdan olur.” s. 30. / 

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” s. 30. / “Akacak kan damarda durmaz.” s. 30. / “Kör ölür 

badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur.” s. 30. / “Hatasız kul olmaz.” s. 30. / “Misafir kısmeti 

ile gelir.” s. 30. / “Zorla güzellik olmaz.” s. 30.  “Çok bilen çok yanılır.” s. 30. / “Eski dost düşman 

olmaz.” s. 30. / “Atalarımız damlaya damlaya göl ol….. demişler.” s. 31. / “Ne oldum dememeli, 

ne olacağım demeli.” s. 33. / “Neren ağrırsa canın orada.” s. 33. / “Ne ekersen onu biçersin.” s. 33 

/ “Ne verirsen elinle o gider seninle.” s. 33. / “Altın anahtar her kapıyı açar.” s. 33. / “Terzi kendi 

söküğün dikemez.” s. 33. / “Her koyun kendi bacağından asılır.” s. 33. / “Terziye göç demişler, 

iğnem başımda demiş.” s. 33. / “Davul dengi dengine çalar.” s. 33. / “Davetsiz gelen döşeksiz 

oturur.” s. 33. / “Damlaya damlaya göl olur.” s. 33. /  “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” s. 33. / 

“Dost kara günde belli olur.” s. 35. / “Sakla samanı gelir zamanı.” s. 35. / “Hatasız kul olmaz.” s. 

35. / “Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.” s. 35. / “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” s. 35. 

/  “Ak akçe kara gün içindir.”/ “Ağaç yaşken eğilir.” s. 35. / “Tek kanatla kuş uçmaz.” s. 35. / “Şöyle 

bir atasözü vardır: ….. bu deveyi güdeceksin….. bu diyardan gideceksin.” s. 53.   

3.Bilim, Sanat,  Spor ve Edebiyat ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Türk Müziği 

Emel Sayın / “Mavi Boncuk” s. 14 / “Yeni Türkü” / “Bana Bir Masal Anlat Baba” s. 83. 

Müzik Kültürü 

“Türkü saati.” s. 52.  

Türk Mimarı 

“Mimar Sinan (1490- 1588) yaklaşık bir asırlık ömründe 375 esere imza attı.” s. 60. 

Türk Bilim İnsanı 

“Prof. Dr. Aziz Sancar.” s. 64. 

Türk Sinema Oyuncusu 

“Masalcı Teyze (Adile Naşit)” s. 65. / “Adile Naşit, 1950’de Tiyatrocu Münir Özkul’la evlendi.” s. 

65. 

Kültürel Etkinlikler 

“Türkvizyon 2018 Şarkı Yarışması’na Kazakistan ev sahipliği yapacak.” / “15. Uluslararası Film 

Festivali yarın başlayacak.” s. 90. 

Türk Futbol Takımları 

“Haftanın maçında lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Beşiktaş karşı karşıya gelecek.” s. 90. 
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Türk Müzik İnsanı 

“Tarkan’ın konserini bekledik.” s. 98. 

A2 Kitabında Bulunanlar 

Türk Futbol Takımları 

“Dünkü maç kaç kaç bitmiş? Fenerbahçe Beşiktaş’ı yenmiş mi?” s. 5. 

Türk Yazar 

“Elik Şafak’ın en güzel kitaplarından biri Aşk……” s. 17. 

Türk Fıkra Kahramanı 

“Nasreddin Hoca, Türk fıkra kahramanıdır.” s. 23. 

Nasreddin Hoca Fıkraları 

“Bana Hiç Acımadın mı?” s. 34. / “Hırsız” s. 34. / “Hem Ağlarım Hem Ararım” s. 34. 

Türk Halk Kültürü 

Kerem ile Aslı birbirini çok severmiş, ama ne yazık ki kavuşamazlarmış…” s. 37. 

Türk Masal Kahramanı 

“Keloğlan” s. 44. 

Sözlü Halk Edebiyatı 

“Bir Halk Hikâyesi” s. 56. 

Türk Milli Güreşçisi 

“Dünya Şampiyonu” s. 68. 

Tarihi Türk Bilgini 

“Kaşgarlı Mahmut” s. 70. 

Türk Romancısı 

“Reşat Nuri Güntekin” s. 83. 

3. Eğitim Kurumları ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Üniversite 

“Arkadaşında mı İstanbul Üniversitesinde?”. “Hayır, Neslihan ve Meltem Marmara 

Üniversitesinde, Gözde Boğaziçi Üniversitesinde.” s. 18. / “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

doktorum.” s. 24. / “İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biridir.” s. 48. / 

“Hacettepe Tıp Fakültesini kazanacaktım.” s. 94. 
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4. Dini Bayramlar ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

 “Bugün Kurban Bayramı.” s. 32 

5. Yemek Kültürü ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Türk Mutfağı 

“Türk Mutfağından” (yemek tarifi), s. 83. / “Karadeniz’in yöresel yemeklerini yiyeceğiz.” s. 100. 

A2 Kitabında Bulunanlar 

Türk Mutfağı 

“Bakayım, mercimek çorbası sıcak mı?” s. 11. / “Ayrıca şiş kebap …..” s. 11. 

6. Akrabalık Terimleri ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Akrabalık terimleri 

“akrabalar, dede,  baba, aile, amca, hala, damat, torun, yenge, ikiz çocuk, kuzen, enişte, anneanne, 

dayı.” s. 32. / “dünür, amca, teyze, hala, yeğen, torun, kaynana, kayınbaba, nine, koca, karı, dede, 

anneanne, babaanne, anne, baba, abla, ağabey, kardeş, enişte, yenge, baldız, kayınbirader, görümce, 

gelin, damat, dayı, oğul, kız.” s. 33. 

7. Türk Tarihi, Tarihi Kişiler, Tarihi Olaylar ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Türk Büyükleri 

“Mustafa Kemal Atatürk.” s. 59.  

Tarihi Yer ve Olaylar 

“1881’de Selanik’te …” / 1915’te Çanakkale Savaşına …” / “1923’te Türkiye’nin ilk 

cumhurbaşkanı …..”/ 10 Kasım 1938’te hayata gözlerini …..” / “Kurtuluş Savaşı I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra başladı.” s. 59. / “Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a 

geçti. Savaş üç yıl sürdü ve 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye 

Cumhuriyeti’ni ilan etti” s. 60. “Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti ve 

başkent yaptı.” s. 60. 

Cumhuriyet Öncesi Anadolu’da Türkler 

“13. Yüzyılda Osmanlılar, Selçuklu Devletine bağlı bir beylikti.” / “Türkler 1071 yılında 

Anadolu’ya girdiler ve sürekli batıya yürüdüler.”/ “1071’den sonra Anadolu’da her zaman bir Türk 

devleti var oldu. Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti…” s. 60. 
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A2 Kitabında Bulunanlar 

Tarihi Yer ve Olaylar 

“Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fethetmiş.” / “Türkler 1071 yılında Malazgirt 

Zaferiyle Anadolu’ya girmişler.” s. 4. 

Tarihe Adını Yazdırmış İnsanlar 

“11. Yüzyılda El- Gevheri adlı Türk bilim adamı kendi yaptığı kanatları kollarına bağlamış ve 

uçmayı denemiş. Lagari Hasan Çelebi ise 17. yüzyılda havada 20 saniye kalmayı başarmış ve uçma 

hünerini göstermiş. Yine 17. Yüzyılda Hazar Fen Ahmet Çelebi ismi bugünlere kadar ulaşmıştır. 

Ahmet Çelebi tarihimizin ilk uçan insanı olarak kabul edilmiştir.” s. 46. 

Türk Tarihi 

“Türkiye’de 1923 yılında cumhuriyet kuruldu. Hala cumhuriyetle yönetilmektedir.” s. 92. 

8. Türk Dili ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Dil 

“Türk alfabesinde 29 harf var.” s. 29. 

Resmi dil 

“Resmi dili Türkçe.” s. 30. 

9. Para Birimi ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

Para Birimi 

“Para birimi Türk lirasıdır.” s. 30. /  “ Cebimdeki tam para da kırk beş lira.” s. 37. 

10. Gelenek- Görenek, Örf- Adetler ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

A1 Kitabında Bulunanlar 

İçecek 

“Türk kahvesi.” s. 41. / “Türk kahvesi içiyorum.” s. 46. / “Türk Kahvesi (kahve falı 

anlatılmaktadır)” s. 97. / “Türk kahvesi pişir, ben de gazeteyi okuduktan sonra kahve falına 

bakayım.” s. 99. 

Türk Kültürü 

“Türk kültüründe tuz da ekmek ve su kadar kutsaldır.” s. 96. 

Eğitim Kurumlarına Verilen Adlar 

“Muhabir Atatürk İlkokuluna gitti.” s. 97. 
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Yayla Kültürü/ “Yaylalara çıkacağız.” s. 100. 

Ev Çeşidi 

“Ahşap evlerde kalacağız.” s. 100. 

A2 Kitabında Bulunanlar 

Bayram Kültürü 

“Bayramlarda küçükler büyüklerin ellerini öperler, büyükler de onlara hediyeler verir.” s. 29. 

Gelenek- Görenek 

“Eskiden düğünler o zamanki insanlar gibi sadeydi, şimdiki gibi gösterişli düğünler yapılmazdı. 

Çok para saçılmazdı belki ama samimi ortamlarda yapılırdı, geleneklere dayalı ve daha eğlenceli 

olurdu.” s. 43.  

Türk Kültürü 

“Bir Fincan Kahve” s. 46. 

Halk Kültürü 

“Yurdumuzda Bağcılık” s. 59. 

11. Milli Bayramlar ile İlgili Kültürel Unsurların Kullanımı: 

Milli Bayram 

“Nevruz, uzun ve kasvetli kıştan kurtulup bolluk ve bereketin mevsimi yaza geç….. ve güzel 

dileklerin dilen…..” s. 64. 

Sonuç 

1. A1 kitabında yer alan “Şehirler (İlçe, Cadde, Sokak, Meydan), Bölgeler, Tarihi ve Turistik 

Yerler” adlı başlıkta toplam 47 öge, A2 kitabında ise toplam 21 öge; 

2. A1 kitabında yer alan “Deyimler ve Atasözleri” adlı başlıkta toplam 9 deyimin geçtiği öge, A2 

kitabında ise toplam 68 öge; 

3. A1 kitabında yer alan “Bilim, Sanat, Spor ve Edebiyat” adlı başlıkta toplam 11 öge, A2 kitabında 

ise toplam 12 öge; 

4. A1 kitabında yer alan “Eğitim Kurumları” adlı başlıkta toplam 5 öge; 

5. A1 kitabında yer alan “Dini Bayramlar” adlı başlıkta toplam 1 öge; 

6. A1 kitabında yer alan “Yemek Kültürü” adlı başlıkta toplam 2 öge,  A2 kitabında ise toplam 2 

öge; 

7. A1 kitabında yer alan “Akrabalık Terimleri” adlı başlıkta toplam 33 öge;  

8. A1 kitabında yer alan “Türk Tarihi, Tarihi Kişiler, Tarihi Olaylar” adlı başlıkta toplam 11 öge, 

A2 kitabında ise toplam 6 öge; 

9. A1 kitabında yer alan “Türk Dili” adlı başlıkta toplam 2 öge; 

10. A1 kitabında yer alan “Para Birimi” adlı başlıkta toplam 2 öge; 

11. A1 kitabında yer alan “Gelenek- Görenek, Örf- Adet” adlı başlıkta toplam 8 öge, A2 kitabında 

ise toplam 4 öge; 
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12. A1 kitabında yer alan “Milli Bayramlar” adlı başlıkta toplam 1 öge tespit edilmiştir. 

13. A1 kitabında toplam 132, A2 kitabında ise 113 olmak üzere toplam 243 kültürel ögenin geçtiği 

tespit edilmiştir. 

14. A1 kitabında en çok “Şehirler (İlçe, Cadde, Sokak, Meydan), Bölgeler, Tarihi Ve Turistik 

Yerler” adlı başlıkta, A2 Kitabında ise “Deyimler ve Atasözleri” adlı başlıkta en çok kültürel 

ögelerin geçtiği tespit edilmiştir. 

15. A1 kitabında en az “Dini Bayramlar” ve “Milli Bayramlar” adlı başlıklarda, A2 kitabında ise 

“Yemek Kültürü” adlı başlıkta en az kültürel ögelerin geçtiği belirlenmiştir. 

16. A2 kitabında “Eğitim Kurumları”, “Dini Bayramlar”, “Akrabalık Terimleri”, “Türk Dili”, “Para 

Birimi” ve “Milli Bayramlar” adlı başlıklarla alakalı kültürel ögelelere rastlanılmamıştır. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜSTÜNLÜK DERECESİ  

BİLDİREN “EN” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE 

Mahsun Atsız* 

Özet 

Türkçede üstünlük derecesi bildiren en sözcüğü, Eski Türkçe dil devresinden itibaren kullanılmaktadır. Bu 

sözcük tek başına kullanılamaz ancak Türkiye Türkçesinde zarf, sıfat ve sıfat-fiil durumundaki bir ismin 

önüne gelerek kullanılır ve önüne geldiği isme "en üstün" olma anlamını verir. Tek başına bir anlamı 

olmaması bakımından edata benzer bir karakter taşıyan en; zarfları, sıfatları ve sıfat-fiilleri derecelendirmesi 

yönünden zarf işlevindedir. Bu çalışmanın amacı,  Türkiye Türkçesinde en üst derece bildiren en sözcüğünü 

yapısı ve anlamı bakımından inceleyip bir sonuca ulaşmaktır. Bu bakımdan makale iki temel bölümden 

oluşmaktadır: ilk bölümde en sözcüğü yapı bakımından, ikinci bölümde ise cümleye kattığı anlam 

bakımından ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: En, Üst Derece, Yapı, Anlam, Türkiye Türkçesi.   

 

ON THE SUPERLATIVE FORM “EN” IN TURKEY TURKISH 

 

Abstract 

In Turkish, the word en (the superlative form), which states superiority has been used since Old Turkic 

language period. This word cannot be used alone. Solely, it is utilized with adverbs, adjectives and participles 

in Turkey Turkish. This word gives the meaning of being the "superior" to adverbs, adjectives and participles. 

When used alone, it has no meaning. For this reason, in Turkey Turkish it is similar to postpositions in terms 

of the grammar. In spite of this, it has the function of an adverb, since it indicates the degrees of adverbs, 

adjectives and participles. The aim of this paper is to come to a conclusion about the word en by examining 

its structure and meaning. Therefore, the article consists of two main parts. In the first part, I will dwell on 

the structure of en. In the second part, I will analyze the meaning of this word. 

Keywords: En, Superiority, Structure, Meaning, Turkey Turkish. 
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Giriş 

Türkçede en üst düzey ve derece bildiren en sözcüğü, Köktürk Yazıtlarından günümüze 

kullanılmıştır.1 Türkçenin hemen her devresinde gördüğümüz bu sözcük, tek başına bir anlam 

taşımaz. Türkiye Türkçesinde belli türdeki isimlerle (sıfat, zarf, sıfat-fiil) kullanılır. Türkiye 

Türkçesinde sözcük ile ilgili belli başlı gramer kitaplarında yapılmış tanımlar şu şekildedir: 

Tahsin Banguoğlu sıfatlarda ve zarflarda bu sözcüğe değinir:  

 

“Üstünlük derecesine gelince bu sıfatlar ikiden fazla nesne arasında bir vasfın üstün derecesiyle 

taşıyanı ayırdetmeye yararlar. Yüklem ismi olduklarında salt üstünlük (superlatif absolu) anlatımı 

alırlar.” (Banguoğlu, 2011: 347)  

 

“Üstünlük derecesinin kuruluşu da sıfatlardakine benzer. Ölçü olan ad anılmadıkça bu zarflar salt 

üstünlük ifade ederler.” (Banguoğlu, 2011: 376) 

 

Muharrem Ergin azlık-çokluk zarflarında bu sözcüğü ele alır:  

 

“Bunlar azlık-çokluk ifade eden, mikdar, derece bildiren zarflardır. Sayıları çok değildir. 

Başlıcaları şunlardır: en, daha, pek, çoḳ, az, biraz. Bunlardan en ( < eñ ) en tipik zarftır. Diğer 

zarflardan farklı olarak tek başına bir şey ifade etmez, isim gibi kullanılamaz. Bu hâli ile edat 

karakterindedir. Ancak sıfatların ve zarfların önünde kullanılabilir. Fiillerin zarfı olamaz. Aşırılık 

ifade eder. Başına geldiği sıfat veya zarfın azlık-çokluk bakımından en yüksek derecesini bildirir.” 

(Ergin, 2013: 262) 

 

Zeynep Korkmaz bu sözcüğe sıfatlarda ve zarflarda değinmiştir:  

 

“En üstünlük derecesi, sıfattaki niteliğin işlev bakımından en üst düzeyini gösterme derecesidir. Bu 

işlev, yalnız başına bir anlamı olmayan, ancak eklendiği sıfatın önünde bir anlam kazanan en zarfı 

ile karşılanır.” (Korkmaz, 2014: 368) 

 

“En üstünlük derecesi, sıfatlarda olduğu gibi zarflarda da en sözü ile karşılanır. En zarfı yalnız 

başına bir anlam taşımaz, bir fiilden önce de gelmez. Yalnız sıfatların önüne gelerek zarflar 

oluşturur. “(Korkmaz, 2014: 480) 

 

Neşe Atabay- İbrahim Kutluk- Sevgi Özel bu sözcüğü sıfatlarda ve belirteçlerde (zarf) ele alır.  

 

“En sözcüğü, belirteçlere ve sıfatlara, üstünlük anlamı katar. En üstünlük belirteci olabilmesi için 

sıfatın da belirteç olması gereklidir: En güzel konuşmuş, en iyi yapmış… gibi.” (Kutluk vd., 1976: 

103)  

 

“Üstünlük derecesinin kuruluşu da sıfatlardakine benzer. Ölçü olan ad anılmadıkça bu zarflar salt 

üstünlük ifade ederler.” (Kutluk vd., 1976: 376)  

 

 
1 En sözcüğünün Köktürkçeden günümüze bazı kullanımları şöyle sıralanabilir: Kök. (e)ñ ilk (KT K4), (e)ñ ilki (BK D30) 

(Tekin, 2014), DKPAM. eŋ aşnu (Elmalı, 2016), AçB. ‘äŋ ulugı (Gulcalı, 2015), ‘eng başlayu (Kaya, 1994),  KB. eñ 

üstün, EAT. en öndin (Kanar, 2011),  CC. eŋ töbengisi (Argunşah-Güner, 2015), Başk. iñ yåḫşi, Az. en kiçik, Kzk. én 

yaḳsi, Kırg. éñ ıraḳ, Tuv. éñ uluġ, Trkm. éñ kiçi, Şor. éñ kiçig, Özb. éñ uzak (Serebrennikov-Gadjieva, 2011), Gag. en 

paalı (Zeynalov, 1993), Hak. iŋ çahsı, Kum. iŋ biyik taw (Ercilasun 2007), Ye. Uyg. eñ ḳiyin (Öztürk, 2015)… 
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Jean Deny sözcüğü zarf olarak tanımlar:  

 

“Sıfattan önce eñ zarfı getirilerek yapılır: Örn.: eñ güzel.”(Deny, 2012: 229) 

 

Geoffrey Lewis sözcüğü çalışmasının sıfatlar ve zarflar kısmında değerlendirmiştir:  

 

“The superlative degree is expressed by en ‘most’: İstanbul en büyük şehrimizdir ‘Istanbul is our 

greatest city’.”(Lewis, 1967: 55) 

 

“‘Most’ is en çok: en çok teyzesine benziyor ‘he most resembles his aunt’.” (Lewis, 1967: 197) 

 

Arapçanın etkisi altında yazılan bazı tarihi Türk gramer kitapları, sözcükle ilgili şu bilgileri verir: 

 

Süleyman Hüsnü Paşa’nın eserinde en edatlar kapsamında (Edevât) ele alınmıştır:  

 

“en harfidir ki sıfatların iptidasına gelip mübalağa için kullanılır: en iyi, en âlâ, en fena gibi.” 

(Toparlı, 2006: 38) 

Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî’de Edevat kısmında geçer:  

 

“en – Tafdil edatıdır. Sıfatlara dâhil olur. Misal: En çalışkan talebe kimse, muallim onu sever. – 

Sınıfımızda en güzel resim yapan... Efendidir.” (Toparlı, 2003: 95) 

 

Ken’ân’ın eserinde de en Edevât kapsamında tanımlanmıştır:  

“En (Türkî) –sıfatlara dâhil olur- edât-ı mübâlâğadır.“ (Karahan-Gürsoy, 2004: 72)  

 

Ahmet Cevdet Paşa Tafdil başlığı altında ele alır:  

“Birisi budur ki sıfat-ı tafdîliyye muzâf kılınarak evveline en getirilir. Nitekim onların en güzeli 

şudur denilir.” (Karabacak, 2007: 40) 

 

Görüldüğü üzere, en sözcüğü genel olarak edat ve zarf olarak tanımlanmıştır. Belli başlı gramer 

kitaplarında karşılaştığımız bu farklılık dolayısıyla sözcüğün hangi kategoride ele alınması 

gerektiğini incelemenin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

1. Yapı 

Yapı bakımından en, kendinden sonra gelen bir ismi derecelendirir. Yalnız bu ismin sıfat veya zarf 

olarak kullanılabilmesi ya da sıfat-fiil olması gerekir. Yani en sözcüğü yapı bakımından üç şekilde 

incelenebilir: 

a. En + Sıfat: Kullanım sıklığı en yaygın yapıdır. En sözcüğünden sonra gelen kelime veya kelime 

grubu, sıfat türündendir: en güzel, en iyi, en kötü, en parlak, en göze hitap eden… 

 

• Bu şiir, en güzel mısraları acı bir hisle yansıtıyor. 

• O, en dişe dokunur çalışmaları yapan kişidir. 

• En iyisi, tartıştığımız konuları bir daha gözden geçirelim. 

• Türkçenin en belirgin özelliği, sondan eklemeli bir dil olmasıdır. 

• Gençlik, hayatın en kıymetli dönemlerinden biridir. 

• İnsan zihni için en verimli çalışma saati, sabahın ilk ışıklarıyla başlar. 
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• En sahih Türkçe, öz Türkçedir. 

• Toplantıdaki en genç adam 22 yaşındaydı. 

• Norveç, dünyanın en gelişmiş ülkelerindendir. 

• Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. 

• En seçkin kişileri açılışa davet edeceğiz. 

• II. Dünya Savaşı insanlığa en karanlık günlerinden birini yaşatmıştır. 

• En ağır yükü ona vermişler. 

• Yaşadığımız çağın en büyük problemi küresel ısınmadır. 

• Bazen en özel duygular, en sade sözlerle dile gelir.  

• Yapraklar birer birer en solgun renklere bürünmekte. 

• Akşamlar, kendimi en yorgun hissettiğim anlardır. 

• En derin konular, hararetle tartışıldı. 

• Sokağın en dar yerine ulaştık. 

• Tatil için en renkli elbiselerini getirmişti. 

• Yılın en soğuk ayını yaşadık. 

 

b. En + Zarf: Kullanım sıklığı sıfatlara göre daha azdır, en sözcüğünden sonra gelen isim zarf 

türündendir. Bu yapı tüm zarflarla değil, belli başlı zarflarla kurulur: en önce, en sonra, en başta, 

en sonunda, en çok, en az…                              

                

• En sonunda, yazının içeriğini tamamladık. 

• Ders programı, en başta hazırlandı. 

• Buraya en önce biz geldik, belli bir süre sonra da onlar geldi. 

• En baştan beri, bunların olacağını biliyordu. 

• Malatya bu yılın en az yağış alan ili oldu. 

• En sonda, bu noktalarda anlaşmaya vardık. 

• En önce, bilimsel veriler toplandı. 

• Dede Korkut Hikâyeleri, üzerine en çok araştırma yapılan eserlerimizden 

biridir. 

• Çalışmanın en sonunda, tüm soruları yanıtladı. 

 

c. En + Sıfat-Fiil: Kullanım sıklığı, sıfatlara ve zarflara göre daha azdır. En sözcüğünden sonra 

sıfat-fiil kullanılır: en bilinen, en görülecek, en beğenilen…  

 

• Türkiye’de en beğenilen sporlardan biri futboldur. 

• O iller içinde en bilinen, burasıdır. 

• Değindiği hususları, en alışılmamış yöntemlerle anlatıyordu. 

• En unutulmayacak günlerden birini yaşadık. 

• En beklenmedik zamanda, karşımıza çıkıverdi. 

• En inanılmaz konuşmalardan birini yaptı. 

 

Bazı örneklerde en sözcüğünden sonra isim-fiil kullanılabilir ancak buradaki kullanımda, en + isim-

fiil tek başına kullanılmaz, isim-fiil kendisinden sonra isim veya isimlerle kelime grubu oluşturur, 

yani sıfat görevi görür: 
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•  En okunmaya değer yazı, çerçevesi iyi belirlenmiş yazıdır. 

•  En yazılmaya müsait konulardan biri de budur. 

•  Kayseri en görülmeye değer illerimizden biridir.  

 

Ek olarak, Türkiye’de televizyon/ medya dilinde karşılaştığımız yeni bir yapı daha vardır: enler (en 

iyiler):  

•  Bu programda Türk sanatçıların enleri belirleniyor. 

• Yeni dönemde magazin dünyasının enleri oylarla seçilecek. 

• Şimdi de, kupa tarihine geçen enleri izleyeceğiz. 

• Sanat dalında, 2019 yılının enleri kurul tarafından oylandı. 

 

İlk bakışta zorlama bir yapı olarak görünen bu kullanım, “en iyiler”den kısaltılarak “enler” (en + 

çokluk eki) biçimine dönüşmüştür. Ancak bu biçim, dilde yaygınlık kazanmamıştır. 

 

Görüldüğü üzere en sözcüğü sıfat, zarf veya sıfat-fiilleri derecelendirmektedir. Yani, tek başına bir 

anlam taşımasa bile zarf işlevindedir. Bu bakımdan, en sözcüğünün Türkiye Türkçesinde miktar 

bildiren bir zarf olduğu görülmektedir. 

 

2. Cümleye Kattığı Anlam 

 

a. Anlam bakımından en zarfı, temelde en az üç varlıktan birinin en üst derecede ya da derecelerden 

birinde olduğunu bildirir: 

 

• Kanada, Dünya’nın en soğuk ülkelerinden biridir. 

• Yaşar Kemal’in en bilinen romanı İnce Memed’dir. 

• Türkiye'nin nüfusuna göre en büyük ili İstanbul'dur 

• Sınıfın en çalışkan öğrencisi Mehmet’tir. 

• Çita kedigiller arasında en hızlı koşan hayvandır. 

• Eleştiri, Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın en az gelişen türlerindendir. 

• O, okulun en uzun boylu öğrencisidir. 

 

b. Bir olayın ilk veya son durumunu belirtebilir:  

 

• En başta Ankara’ya geldik, sonra da Kırşehir’e geçtik. 

• Yazımızı en sonunda tamamlayabildik. 

• En önce bu konuları görüşüp tartıştılar. 

• En başında konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. 

• En sonda şehre ulaştık. 

• En baştan, işi sıkı tutmak gerek. 

 

c. İyi veya kötü anlam derecesinin en üst düzeyde ya da düzeylerde olduğunu bildirir: 

 

• Hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. 

• Bizim için, günün en güzel anıydı. 

• Kendisi için, en doğru seçimlerden birini yaptı. 

• Tüm zamanların en şahane kitaplarından birini yazmış. 
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• Yeni sezonun en zor maçı oynandı. 

• En idealist insanlar başarıya en çabuk ulaşanlardır. 

• Yeni inşa edilen köprü, şehrin en uzun köprüsü olacak. 

 

d. Kalıp bir yapı oluşturabilir:  

  

•              En azından, yaptığımız işi tekrar denemiş olduk. 

•              En iyisi, şimdilik hiç uğraşmamak. 

•              En kötüsü de, tüm yaşananlara rağmen çalışabilmek. 

 

Sonuç 

 

Türkiye Türkçesinde en üst düzey bildiren en sözcüğü, tek başına bir anlam taşımaz ve yapı 

bakımından sıfat, zarf νeya sıfat-fiil durumundaki bir isimle kullanılır. Bu yönüyle edata benzeyen 

en; zarfları, sıfatları veya sıfat-fiilleri derecelendirir. Yani, esas olarak miktar bildiren bir zarf işlevi 

taşır ancak diğer zarflardan farklı olarak tek başına kullanılmaz. Böylece en sözcüğü Türkiye 

Türkçesinde kendine has bir yapı oluşturur. Anlam açısından, en sözcüğü temelde en üst dereceyi 

gösterir.  

 

Sonuç olarak Türkiye Türkçesinde en üst derece gösteren en, miktar bildiren bir zarftır ve sıfat, zarf 

ve sıfat-fiillerle birlikte kullanılmaktadır. 
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VİCENTE BLASCO İBAÑEZ’IN ORİENTE’SİNDE  

1907 İSTANBUL YAŞAMI VE TÜRKLER 

                 Tahsin Aydoğdu* 

Özet 

Seyahatnameler, gezginlerin gezip gördüğü yerlerde edindiği izlenimleri, bilgi ve tanıklıklarını yansıttığı 

yapıtlardır. Tanık olunan dönemin günlük yaşantısı, siyasi yapısı, ticaret hayatı ve ilgili toplumda kadın, 

erkek, çocuk, yaşlı, aile gibi konular hakkında sosyolojik ve kültürel bilgiler sunan seyahatnameler; 

antropoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilim dalları için kayda değer birer doküman 

oluşturmaktadır.  Cervantes’in, Lope De Vega’nın, Valesquez’in, Lorca’nın, Manuel de Falla’nın, 

Picasso’nun yurdu olan İspanya; çağlar boyunca edebiyatın, resmin, müziğin başyapıtını veren bir ülke 

olmuştur. İspanya’nın her köşesinde bu parlak geçmişin izleri görülür; Katedraller, köşkler, kaleler, zengin 

müzeler, Endülüs’ün mimari mücevherleri… İspanya ne yalnızca ‘zil, şal ve gül’ ülkesi ne de sadece boğa 

güreşlerinin ülkesidir. Kanlı ve ilkel bir eğlenceyi bile bir sanat dalı düzeyine çıkarabilen bir ülkedir İspanya. 

Sanatın ve sanatçının gelişimi için daima uygun bir ortam sunan ülkede dünyaya gelen ve edebi kişiliği 

böylesi uygun bir ortamda gelişen Vicente Blasco Ibañez (1867-1928) Cervantes’ten sonra en çok tanınan 

İspanyol yazar olarak ün yapmıştır. Birçok romanı Türkçeye çevrilerek ülkemizde de yayımlanmıştır. 

Doğrudan Türkleri ve 1907 İstanbul yaşamını anlattığı “Oriente” (Doğu) adlı gezi notlarından oluşan kitabı 

ise Gül Işık tarafından “Fırtınadan Önce Şark İstanbul 1907” adıyla yayımlanmıştır. Bu bildiriye esas olan 

çalışmamızda, Ibañez’in adı geçen seyahatname notlarında son dönem Osmanlı İstanbulu, günlük yaşam ve 

toplumsal hayat gibi konulara bir aydın olarak nasıl bakmış olduğunu, nasıl değerlendirdiğini inceleyeceğiz. 

Bu bildiride, Vicente Blasco Ibañez’in tanıklığına esas olan dönemde İstanbul’daki günlük yaşamda öne 

çıkarılan kültürel unsurları okuyucuya nasıl sunduğu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: V. Blasco Ibañez, Seyahatnameler, İstanbul, Türk İmgesi 

 

1907 ISTANBUL LIFE AND TURKS IN ORIENTE OF VICENTE  

BLASCO IBAÑEZ 

Abstract  

Itineraries are travel diaries in which travelers reflect their own experiences, witnesses and information about 

visited regions. Containing political, economic and daily life information and women, children, elder, family 

issues information about visited regions, itineraries are useful sources for social sciences such as sociology, 

history, art history and anthropology. Spain, the home of Cervantes, Lope de Vega, Valesquez, Lorca, Manuel 

de Falla, Picasso; throughout the ages has been a country that gives the masterpiece of music, literature, 

painting. In every corner of Spain there are traces of this bright past; cathedrals, mansions, castles, rich 

museums, architectural jewels of Andalusia… Spain is not only the land of bells, shawls and roses, nor the 

land of bullfights. Spain is a country capable of bringing even bloody and primitive entertainment to the level 

of a branch of art. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), who was born in the country that always provided an 

adequate environment for the development of art and the artist and whose literary personality developed in 

such an appropriate environment he became famous as the best known Spanish writer after Cervantes. Many 

of his novels have been translated into Turkish and published in our country. A travel book Oriente (East), 

which tells the story of the Turks and the life of Istanbul in 1907, It was published by Gül Işık under the title 

Orient Before the Storm Istanbul 1907. In our study which is the basis of this declaration, we will examine 

how he evaluated how he looked on recent Ottoman Istanbul, daily life and social life issue at Ibañez’s travel 

notes aforementioned. In this article, it is evaluated how the cultural elements highlighted in daily life in 

Istanbul are presented to the reader by Vicente Blasco Ibanez’s testimony. 

Keywords: V. Blasco Ibañez, Travelogues, Istanbul, Turkish Image 
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1. İSTANBUL 

İbañez, “Yeryüzünde topografik güzellik bakımından İstanbul’dan daha güzel bir şehir yoktur.” 

diyerek Istanbul’u anlatmaya başlar. “İnsanlık tarihinin en önemli üç kenti Atina, Roma ve 

İstanbul’dur. Yunanistan, insanlığa hâlâ okullarda okuduğumuz güzellik kültürünü ve düşünme 

sanatını öğretti. Roma kanunları bugünün modern yaşamını bile düzenlemektedir. İstanbul, 

bugünkü yaşadığımız dünya ile antik dünya arasında vazgeçilmez bir köprüdür. Eğer İstanbul 

olamsaydı dünya üç bin yıl önce filozofların ve sanatçıların bizim için ürettiklerinden bir haber 

olurlardı. Müslüman metropolünün bütün güzelliğine hayran olmak için Haliç’in ortasında yavaş 

yavaş yol alan bir kayığa binmek ya da Galata Köprüsünden bir kez geçmek yeterlidir.” (İbañez, 

1988:109) Sözleriyle İstanbul’un modern dünyadaki önemi vurgulayan yazar Haliç’te yaptığı 

tekne gezintisinde İstanbul’u şöyle betimliyordu: “Altın Boynuzun (Haliç) akıntısı kayığı tatlı 

tatlı sürüklüyordu. Gezintiyi sona erdirmek için kayıkçının küreği hafifçe oynatması yeterliydi. 

Güneş kaybolmuştu. İstanbul'un minareleri beyaz çizgileriyle pembe ve menekşe rengini alan 

yumuşak bir gökyüzü kesmekteydi. Bir yıldız bu geniş ipekten perdenin ortasında kaybolmuş 

bir pırlanta gibi yanıp sönüyordu. Göğün en üst noktasında Türklerin Osmanlı armasındaki hilal 

şeklinde bir ay parçası parıldamaktaydı. Uçsuz bucaksız şehir bir tiyatro kulisi gibi kısımlara 

ayrılmışa benziyordu. Kıyıya yakın kapkara semtler aydınlanan pencerelerin ışıklarıyla hafiften, 

bir kızıllığa boyanıyordu. Daha gerideki kısımlar gurubun yansımasıyla pembemsi bir renge 

bürünmüşlerdi. En gerideki yerleri ise uzaktaki dağlar gibi mavimsi ve belirsiz, artık görülmeyen 

bir güneşin son ışınlarını balkonların camlarında bir yangın alevinin parlaklığıyla yansıtarak göze 

çarpmaktaydılar. Ve alacakaranlığın esrarlı havasına bürünmüş bu yığın üzerinde fildişinden sivri 

minareler ormanı ve camilerin iri yumurtalara benzeyen beyazımsı kubbeleri yer almaktaydılar. 

Karanlıkla birlikte inen kutsal bir sessizlik şehir ve su üzerinde yayılıyor gibiydi.” (İbañez, 

1988:111) 

Yazar İstanbul’u anlatmaya Galata Köprüsünü anlatarak sürdürmektedir. “Bütün İstanbul halkı 

Galata köprüsünden geçmek, geçerken de geniş yapıtı, kaslı, genç irisi, uzun beyaz gömlekler giyen 

tahsildar Türklere 10 para ayakbastı parası ödemek zorundaydı. Eski İstanbul Türklerinin, 

elçiliklerin, bankaların, dükkânların bulunduğu Pera ve Galata’ya gitmek, bu semtlerin sakinleri de 

Osmanlı idaresinin yönetim merkezlerinin bulunduğu Türk kısmına gitmek zorundaydı. (İbañez, 

1988:123)   

İbañez’e göre İstanbul’u bir bütün halinde görebilmek için en uygun yer Galata köprüsüdür. 

Köprünün her iki yanında mantar gibi yapışık kahvehaneler ve dükkânlar bulunduğunu kaydeden 

yazar burada gördüklerini şöyle anlatıyor: “Köprünün evlatları gemilerin dalgalandırdığı sular 

yüzünden sürekli sallanıp duruyorlar, üzerinden bütün İstanbul’un geçtiği, araba tekerleklerinin 

gürültüleriyle sarsılan bu yarım kilometre uzunluğundaki geniş platform sanki kalp atışlarıyla 

titriyor gibiydi. Yüzer kahvehanelerin önlerinde zeminleri katranla karartılmış teraslardaki çiçek 

saksıları buraya bir bahçe görünümü veriyor. Sakalları göbeklerine kadar varan bazı yaşlı Türkler 

bağdaş kurmuşlar, nargilelerini fokurdatırlarken bu sağır edici gürültü ve telaş arasında sakin ve 

kayıtsız kalmanın tadını çıkararak ellerindeki kehribar tespihleri çekiyorlar. Fesli erkekler, maske 

takmış gibi görünen feraceli kadınlar yolcu vapurlarının iskelelerine grup halinde doluşuyorlar, 

bazı yerlerinde bir ayağın geçebileceği boşluklar var. Köprüye yapışık bu iskelelerin her iki 

yanında yiyecek ve meşrubat satan barakalar bulunuyor. Tuhaf bir İspanyolcayla konuşan 

Yahudiler devamlı gezinerek tespihler, çeşitli şerbetler, susamlı simitler ve İstanbul’da ‘İspanya 

ekmeği’ adı verilen çörekleri satıyorlar. Bu dükkânların kapıları önünde yeşil karpuz piramitleri 

yükseliyor. Kahvelerin önlerinde içinde limonata ve portakal suyu bulunan iri göbekli şişeler göze 
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çarpıyor, bir limon kapak yerine kullanılmış ve içerde küçük fincanlarda sunulan, tanrılara layık 

nefis bir sıvı, Türk kahvesinin dumanı tütüyor. Başıboş köpekler, İstanbul’da hayırsever insanlar 

tarafından beslendiklerinden halkın bacakları arasında uysal uysal dolaşarak yiyecek arıyorlar. 

(İbañez, 1988:120)    

Yazar İstanbul’da yaşayan İngiliz avukat arkadaşı Mizzi ile Galata ve Pera sokaklarında 

dolaşmayı halklar geçidine benzetir ve şöyle devam eder: "Bir Türk kendi dilinde selamlıyor, 

Yunanlıyla Yunanca sohbet ediyor. İtalyanla ya da Fransızla kendi dillerinde diyaloglara 

giriyor, onları şapkayla selamlıyor, tokalaşıyor, hoş ifadeler kullanıyor, adeta tam bir dil 

kursu.” (İbañez, 1988:131)   

Galata ve Pera’dan söz etmişken İbañez’in şaşıp kaldığı deniz trafiği konusuna da kısaca 

değinelim. Yazar, "Haliç'te veya Boğaz’da bir gemi idare etmek ya da kayık çekmek İstanbul’da 

araba sürmek kadar beceri isteyen bir iş, zira yollar bir arabanın geçeceği şekilde yapılmış, ama 

farklı yönde iki arabanın geçtiği oluyor" derken sanki bugünü anlatmaktadır. "Haliç’te ya da 

Boğaz'da ilk kez yoluculuk edildiğinde insanın yüreği ağzına geliyor. Ceviz kabuğu gibi yerinde 

duramayan, çılgınca bir o yana bir bu yana sallanıp duran sefil kayığın her an çarklara ya da 

pervanelere yapışması işten bile değil. Bazen bu kayıklar seyir halindeki büyük bir geminin 

önünden çarpışmaya kıl payı kalacak şekilde geçiyorlar, eğer biraz daha gecikmiş olsalar suyun 

dibini boylayacakları muhakkak. Küçük vapurlar, yelkenli gemilerin üzerlerine doğru gidiyorlar 

ve çarpışmalar kaçınılmaz gibi göründüğünde bir de bakıyorsunuz yanlarından sıyırırcasına 

geçmiş oluyorlar. Buharlı olsun yelkenli olsun bütün gemiler zikzak yaparak yol alıyorlar. Tıpkı 

İstanbul sokaklarında dolaşmaya ilk kez çıkan bir yabancı gibi büyük bir dikkat sarf ederek 

önlerine sık sık çıkan engelleri atlatarak ilerlemek zorundalar. Gemi kaptanı güzergâhı üzerine 

doğru gelen diğer gemilerce kapatılmış olduğunu gördüğünde yolunu kesenlerden kurtulabilmek 

için sık sık dümen kırmak durumundadır. Bütün bunlardan başka bir kıyıdan ötekine yolcu taşıyan 

sürüler halindeki kayıklar, kıç tarafında her millete ait bayrağın asılı olduğu vapurları ve sadede 

boyalı gözleri görülen esrarengiz hanımları taşıyan beyaza ve altın yaldıza boyanmış, siyah 

kürekli uzun gondolları da unutmamak gerekiyor, tekneciler her dilde bağırıyor, bir gemiden 

diğerine bütün dillerden küfürler yağıyor, ıslıklar çalınıyor, sirenler kükrüyor, kısa ve şiddetli 

dalgalar üzerinde nefes kesici bir rüzgâr, duman bulutlarını önüne katarak sürüklüyor, bir 

dikkatsizliği yani önemsiz bir sürtünmeyi cezalandırmak için bir kürek cana kasteden bir istekle 

bir diğerine doğru şaha kalkıyor, her an bir çarpışma kaçınılmaz gibi görünüyor ama bir kimsenin 

boğulması ya da bir geminin batması sık rastlanan bir olay değil.” (İbañez, 1988:139)   

İstanbul’a gelmeden önce Lamartine, Edmundo de Amicis ve Pierre Loti gibi tanınmış şair ve 

yazarların İstanbul üzerine yazmış olduklarını okumuş olan İbañez: "Bu büyük şehrin bir zamanlar 

sahip olduğu özelliklerden bir kısmının zamanın akışı içinde kaybolduğunu, bir kısmının da 

romantik uydurmalar olduğunu ifade ederken kendisinden önceki bütün gezginlerin söz ettiği, 

sayıları belki de seksen bine varan sokak köpeklerinin hâlâ var olduklarını" (İbañez, 1988:s.153) 

belirtiyor.   

“Köpekler buradalar, geçen yüzyıllardaki gibi sokakları dolduran, kaldırımlarda geçişe engel 

olan, evsiz barksız, sahipsiz, Türk insanının geleneksel yardım severliğinden ve şefkatinden başka 

sığınacak bir şeyi bulunmayan o ünlü sokak köpekleri buradalar. Venedik'te güvercinler varsa, 

İstanbul’da da köpekler var. Ben onları çirkin, (sıska, ağızları salyalı korkunç bakışlı, tehlikeli 

hayvanlar olarak düşünüyordum, hâlbuki yabani güzellikleri olan, bal rengi tüyleri yağmurla 

yıkanan, besili, uysal köpeklerdi bunlar normal büyüklükteler, pırıl pırıl parlayan bembeyaz 
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dişleri ağızlarında görülüyordu, yüzünüzü yalamak için arka ayakları üzerine dikildiklerinde sizi 

devirebilirler, ne var ki kimseye korku vermiyorlar. Kendi aralarında kanlı dövüşler oluyor, 

hepsinin de vücutlarında ısırık ve yara izleri var, köpekler arasında cereyan eden bir kavga bütün 

mahalleyi ayağa kaldırmaya yetiyor, buna rağmen bir çocuk onları sopayla tehdit edecek olsa 

hemen geri çekiliyorlar, gayet iyi bilmektedirler ki, yaşamlarını devam ettirebilmek için insana 

muhtaçlar. Yöneticileri, yazılı kanunları olmayan, ama yaşama içgüdüsüyle sosyal bir disipline 

uyan bu köpekler cumhuriyetinin düzeni insanda saygı uyandırıyor. 

Ç oğu kez oteli terk etmeden önce yemek salonundaki ekmek artıklarını topluyorum. Sokağa 

çıktığımda otelin karşısındaki yeni mesken edinmiş köpekler tarafından etrafımın kuşatılmış 

olduğunu görüyorum. Geleneksel olarak sokağın bu tarafı bu aileye ya da kabileye ait ne 

havlamalar duyuluyor ne de sabırsızca itişip kakışmalar oluyor. Grubun lideri ilk ekmek parçasını 

havada yakaladıktan sonra ötekilerden ayrılarak, gruba yabancı köpeklerin girmesini önlemek 

amacıyla sokağı gözetiyor. Bu arada ailenin her ferdi kendi sırasının gelmesini bekleyerek atılan 

ekmek parçalarını havada yakalıyor, hiçbiri diğerinin önüne geçerek başkasının payını almıyor. 

Bazen acıkmış yabancı köpeklerin yaklaştıkları oluyor, işte o zaman gürültülü bir kavga bütün 

sokağı ayağa kaldırıyor. Dövüşçü arka ayakları üzerinde dikilerek ziyafete ortak olmak isteyenlere 

karşı koyuyor ve kabilesi yemeye devam ederken o tek başına dövüşüyor, havlıyor, ısırıyor ve 

sonra ön ayakları kan revan içinde kalıyorlar. Zira İstanbul'daki köpeklerin insanlar gibi ayakta, 

birbirlerine sarılarak, ama düşmanına azı dişlerini batırarak dövüşüyorlar, dövüşçü karşılaşmadan 

kanlar içinde çıktığında dere kenarında yere uzanıyor ve sonra bütün aile minnettarlık belirten 

havlayışlarla etrafını çevirerek saatlerce yaralarını yalıyorlar." 

Sokakta peşinizde köpekler olduğu halde yürüyorsunuz, ekmek bulmak umuduyla ellerinizi 

kokluyorlar, ceplerinize doğru arka ayakları üzerine kalkıyorlar. Birden sizi tek başına 

bırakıyorlar, yanınıza gelmeleri için onlara ne kadar ıslık çalarsanız çalın ne kadar tatlı sözlerle 

onları çağırırsanız çağırın gelmezler, çünkü kendi bölgelerinin dışına, sokağın öbür tarafına 

geçmeyeceklerdir. Daha sonra başka köpekler tarafından karşılanıyorsunuz bunlar topraklarının 

nihayetine kadar sizi okşayıp peşinizden geldikten sonra sizi sınırda bekleyen başka bir köpek 

ordusuna terk ediyorlar. İşte bu şekilde yanınızda refakatçileriniz eksik olmadan bütün İstanbul’u 

boydan boya geçebiliyorsunuz." (İbañez, 1988:154-159) 

“Harem ağaları çok değerlidir.” 

Gerçekte hiçbir işe yaramaz. Aşk için zenginliğin ve gücün işareti, lüks yaratıklardır. Ve 

genellikle soyluların atlı savaş arabalarının yanında yaya olarak savaşa katılan piyade erleriyle 

karıştırılır. Daha çok arabayı engeller. Hemen hemen efendisinin hiçbir hizmetini yerine 

getirmeksizin yürüyüp gider, ciddi ve ağırbaşlı varlığıyla efendisini rahatsız eder fakat hiçbir 

zengin kişi onlardan vazgeçemez. 

Bu yarı kadın-yarı erkekler, hiçbir cinse ait olmamanın dayanılmaz iticiliğinden, kıskançlıkla 

kadınlarla münakaşa etmesine rağmen bilirler ki nihayetinde iki cins arasında arabulucu bir 

üçüncü cinstirler. Harem ağası evdeki silah arması gibi, bir şeydir. Bir haremi oluşturan kadınlar 

eğer yanında efendisi görünümlü harem ağalarından bir çifti yoksa sokağa çıkamazlar. 

Harem ağası evin harcamalarını karşılayan bir yönetici, karı ve koca arasında zorunlu 

arabulucudur. Efendisi ona alışveriş yapması ve kadınlarına hediye alması için para verir. Harem 
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ağası kadınlara bağırır çağırır onları iter, dürter. Alışkanlıktan devamlı tavukları gagalayan ibiksiz 

horoz gibidir. (İbañez, 1988:219-220)  

“Sultan Abdülhamid'in ikamet ettiği Yıldız Sarayından cuma namazı için her cuma köşkünün 

yanındaki Hamidiye camine gider, bu an halkın sultanı rahatça gördüğü yegâne andır. (İbañez, 

1988: s.140) 

“Yıldız Sarayı'nın kapısından geniş bir yol her hafta selamlık töreninin gerçekleştiği Hamidiye 

camine yönelir. Önce askeri birlikler gelir. Dünyada Türk ordusu kadar etkileyici olan başka ordu 

mevcut değildir. Türk ordusu sıkı disiplinli bir ordudur. Hiç kimse pencerenin altında (yazar töreni 

pencereden izlemektedir) binlerce askerin olduğunu söyleyemez. Ne bir öksürük ne bir kelime ne 

bir hapşırık, atlar bile sessiz kalmaktadır. Vücutlar sabittir. Gözler bakmadan görürler- Kapalı 

ağızlar nefes almıyor gibidir. Saçma sessizlik her şeye yayılıyor. Padişahı bekliyorlar. Sessizlik 

büyüdü, Türklerin beklediği an gelince, kesin bir sessizlikle, büyük hareketsizlikle onu 

hissettirdiler. Hamidiye camiinin minaresinin balkonunda, siyah bıyıklı, beyaz türbanlı, güzel bir 

imam belirdi. Sanki gökyüzünden geliyormuş gibi tatlı yanık bir ses (Ezan) sessizliğe son verdi. 

Cami yolunda saltanat arabaları görünmeye başladı. İmparatorluk hareminin cariyeleri, sultanları 

birkaç yüzden fazla değillerdi ve hep birlikte törene katılıyorlardı her arabanın çevresinde daire 

oluşturan siyahi harem ağaları elleri göğüslerinin üzerinde yürüyorlardı. Sonunda Sultan halkı 

selamladı. Diplomatlar köşkünün önünden geçerken gözlerini pencerelere çevirdi ve Müslüman 

ciddiyetiyle hafifçe selam verdi. Savaşçı, inançlı, yapılı bir erkek tipi vardı padişahın.” (İbañez, 

1988: 145-151) 

İstanbul’da bulunduğu günlerde, Eyüp’te bulunan Bahariye camiinde gerçekleştirilen sema 

gösterilerini izleyen İbañez gösteriyi okurlarına aşağıdaki gibi sunuyor: “Camide ayin için ayrılan 

yerde flütler çalınıyor. Dans eden dervişler (semazenler) tefekkür ediyorlar. Sanki çarpılmış gibi 

zemin üzerine ellerini bırakarak hareketsizlikten aniden ve en önce çıkan bir şeyhti. Bir ses artarak 

bu hareketi cevaplıyor. Bütün dervişler aynı anda, aynı şekilde ellerini yere bıraktı… 

Flütlere yavaş yavaş çalan darbukalar eşlik etti. Dervişler parmaklıklar boyunca yavaş adımlarla 

işe koyulmaya başladılar. Siyah mantosunu çıkarıp kaldırınca, tören kıyafetleriyle kaldılar. 

Kolları göğüslerinde çapraz, elleri omuzlarında, müziğin ritmine uyarak yalınayak ilerliyorlardı. 

Şeyh sıranın başında yürüyor. Mihraba yaklaşınca topuklarının üzerinde dönüyorlar. Uzun 

şapkaları yere değecek kadar eğilerek Şeyh’i selamlıyorlar. Diğerleri aynı selamlamayı 

tekrarlıyorlar. Tarikat önderlerinin türbelerinin bulunduğu yerden geçerken de aynı selamlama 

devam ediyor. Dervişlerin ayin alayı üç kez yenilediler, bu selamlamayla. Doğulular için 

yüceliğin en etkili işareti, ne kadar süreceği bilinmeyen bu defiledir. Çıplak ayaklar müziğin 

ritmine göre uygun olarak hareket ediyor, fakat hemen hemen hiç ilerlemeden nihayetinde üçüncü 

kez mihrabın önünden geçince şeyh hareketsiz kaldı. Ellerinde, omuzlarında geniş pencereden 

vitrayının ışıkları altında görünüşü etkileyiciydi. Geniş bir sıra oluşturan dervişler bir ayağının 

ucunda fırlamaya hazırlanan balerinlere benziyorlardı. Flütlerin tatlı namesi, tamburların 

çınlaması, şarkıcıların sesleriyle bütünleşince koro enstrümanları bir vals ritmini anıştırmaya 

başladı… Bir derviş Şeyh’e doğru ilerliyor. Onu saygıyla selamlıyor. Suçunun bağışlanmasını 

ister gibi. Şeyh onu hafif bir jestle selamladı. Bu kutsal dans her defasında daha da hızlanarak 

dervişlerin topuklarının üstünde dönmesiyle başladı. Bu baş döndürücü dönme hareketi salonun 

ortasında oluşan başka bir harekete ivme kazandırıyor. Bacakları saran ağır etek yavaş yavaş, 

gittikçe hızlanarak, şişiyor, şişiyor. Önce yarı açık bir şemsiyeye sonra bir balona benziyor. Daha 
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sonra bir paraşüt halini alıyor, neredeyse yere paralel bir hal alıp bacakları açıkta bırakıyor. 

Dönüyor, dönüyorlar. Sanki bir fırıldak gibi... 

Neredeyse dönme sarhoşluğuna tutuluyorlar. Gözleri boş boş bakıyor. Rengi solan yüz acıdan zevk 

duyan estetik bir ahmaklıkla çekiliyor. Başlıyor dervişin beyaz elbisesi önce yeşile, sonra maviye 

daha sonra kırmızıya ve tonlarına dönüşmesi. Ve böylece şamatalı renk cümbüşü pembe, sarı, 

turuncuyla devam ediyor. Bu renk cümbüşü doğunun kumaş boyacılarının zaferidir. 

Cami izleyiciye deniz tutması hissi veren, döndükçe dönen göz alıcı fırıldaklarla dolu. Müziğin 

durduğu nadir anlarda bacaklara çarpan ve havayı kesen kumaşın kanat sesi duyulur. Güzel olanla, 

gülünç olanın karışımıyla, garip bir güçle ifa edilen gösteri orijinaldir. Bıyıklı insanlar tarafından 

yetiştirilmiş dans eden büyük çiçeklerdir. Bir uzun keçe başlıkla taçlandırılan. Tacın ortasında huni 

taşıyan fantastik güllerdir, bunlar. Şarkıcılar ritmi hızlandırdı, her seferinde daha fazla bağırdılar. 

Darbukalar temposunu iki katına çıkardı. Flütçüler deli keçiler gibi sıçrıyor, dans ediyordu ve 

semazenler öyle bir hızla dönüyorlardı ki etekler havayı kesiyor hızdan silinen kollar ve bacaklar 

solgun Gölge gibi görünüyorlardı. Hareketsizliğime rağmen baş döndürücü etki. Gözümü kararttı 

bayılacak gibi oldum. Devamlı dönen renklerle cehennemi müzik ve dervişlerin dönüşü inananları 

kendinden geçiriyor. 

Şeyh bir işaret yaptı, koro durdu, dervişler dönmelerini tamamladı. Hareket yokluğundan etekler 

iniyor, kapanıyor. Huni şekline dönüşmek için paraşüt olmayı bıraktı. Sonda daha da küçüldü ve 

yeri süpürmeye başladı. Semazenler türbenin ortasında tekrar bir sıra oluşturdular. Damlayan 

terlerle parlayan yüzler, gözler hala baş dönmesinin sersemliğine sahip bazıları hafif çakırkeyif gibi 

sallanıyor. Göğüsleri yorgunluğun etkisiyle körük gibi inip kalkıyordu. Bütün bunlara rağmen 

herkes şeyhe bakıyordu. Çılgın dansa tekrar başlamak için yeni bir işareti bekliyorlardı. 

Tam bir saat boyunca güçleri tükenene kadar dans ettiler sonunda çevrilmeler bitti. (İbañez, 1988: 

168-171) 

“Dünyanın hiçbir şehrinde İstanbul’da olduğu kadar din özgürlüğü mevcut değildir." (İbañez, 1988: 

s.228) Din özgürlüğü konusuna şöyle değinir: “İstanbul’da bütün dinler tam bir özgürlükle hep 

beraber yaşarlar ve her dinin önde gelenleri, cemaat liderleri aynı eşit saygıya mazhar olurlar. Rum, 

Ermeni, patrikleri Roma Katolik ve Ermeni Katolik kiliselerinin başpiskoposları, hepsi 

İmparatorluğun memurlarıdır. Ve şeyhülislamla aynı ölçüde saygı görürler. 

Lübnan valisi olarak daima bir Katolik Paşa, Samos adasına veya diğer bazı adalara Rum paşalar 

vali olarak atanıyorlardı. İmparatorluğun geri kalan vilayetlerinde de olduğu gibi. 

Türkler din yayma gayreti içinde değillerdir. İmamları da hiçbir zaman, hiç kimseyi dininden 

döndürme çabası içine girmemişlerdir. Daha da önemlisi kendi dinlerini seçmek için bile olsa 

dininden dönenlere kaygıyla bakarlar ve dininden dönenleri küçümserler. Kendilerine yabancı 

dinlerden daima saygıyla söz ederler. Yaşlı, temiz kalpli bir Türk "onlar yanılıyorlar, gerçeği 

tanımıyorlar, fakat nihayetinde Tanrıya inanıyorlar. Bizim gibi Ona saygı gösteriyorlar ve Onu 

yüceltiyorlar, kendi bildikleri şekilde. Hataların sorumlusu "gavurlar" değildir. Onlar ana-

babalarının öğrettiği şekilde itikatlarını, inançlarını sürdürüyorlar.” (İbañez, 1988:229) 

"Türkler başka dinsel fikirleri hoş görüyle karşılarlar. İnançları İngiltere kilisesi gibi pek çok 

mezheplere kol salmıştır. Her kişi vicdanının emrettiği şekilde istediği mezhebi kabul etmekte 

serbesttir. 
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Hıristiyan sahiplerine karşı sadece geniş hoşgörü göstermekle kalmayıp onlara saygı da 

gösterirler. Ve azizlerin adları bulunan ve kendilerini büsbütün Allaha vakfeden insanların 

manastırlarını kutsal sayarlar. Bundan ötürü, kendi dervişlerine de saygıyı o derece ileri 

götürmüşlerdir ki, Marmara’nın güzel adalarından biri olan, Prens Adalarında, manastırlar 

kurmalarına ve cemaatin daveti için kiliselerde çanlar çalınmasına müsaade etmişlerdir." 

(Pardoe,1968:51) 

“ İstanbul’da yalnızca Iran Müslümanlarına (Şiilere) yönelik bir öfke vardır. Ancak bununla 

beraber İstanbul’da yaşayan Şiiler de dini özgürlükten nasibini alır. Bunların çelik zincirlerle 

kendisini kırbaçlayarak gerçekleştirdikleri kanlı ayinlerini Türkler kayıtsız bir hoş görmeyle ve 

hiçbir heyecan duymadan izlerler. İstanbul’da din özgürlüğü tamdır. Ve hiçbir kısıtlama yoktur. 

Pera’nın büyük caddesi dinlerin caddesi olarak isimlendirilebilecek kadar değişik dinleri barındırır. 

Aynı kaldırımda neredeyse birbirleriyle duvar duvara Fransızların San Antonia Kilisesi, 

Mevleviler Cami, İspanyol göçmeni Yahudilerin iki sinagogu, Ermeni mabetleri, Alman kilisesi 

yanyana dururlar, Pera caddesinde.” (İbañez, 1988:s,230) 

“Her dinin hafta tatillerine tam bir özgürlükle riayet edilir, ülkenin sahipleri Türkler diğer 

dinlerin mensuplarına karşı son derece dikkatlidir ve yurttaşlarını hiç rahatsız etmezler. Cuma 

günleri- Türklerin tatil günüdür- Selamlık törenine katılan padişaha eşlik eden görevliler ve 

birlikler dışında her şeye karşı kayıtsız kalır Türkler. Cumartesi günleri, Yahudilerin bayramıdır, 

İstanbul’un belli başlı mağazaların önemli bir kısmı kapatılır. Pazar günleri, Galata ve Pera’nın 

Katolik kiliselerinin çanlarının sesi duyulur. Bankalar ve mağazalar kapatılır. İnsanlar Türklerin 

iyiniyetli bakışları arasında ya ayine ya da özel işlerine giderler, aynı Avrupa'da olduğu gibi” 

(İbañez, 1988:234) 

2.TÜRKLER  

“Ben Türkleri din ve ırk konusunda herhangi bir önyargıya kapılmadan seviyorum bu iyi ve acı 

çekmiş milletin Avrupa'da hâlâ toprakları var. Onların tek kusuru Avrupa'yı istila eden milletlerin 

sonuncusu olmalarıdır. İşte bu yüzden her savaşın beraberinde getirdiği şiddet olayları hafızalarda 

taptaze olarak duruyor. Avrupa'da yalnız Avrupalı halklar yaşayacak olsa ve istilacı toplumlar 

geldikleri Asya ve Afrika’ya sürülürse ve Avrupa çöle döner. 

Onları yakından tanıyan her yazar ve sanatçı gibi ben de Türkleri seviyorum. Geniş Osmanlı 

İmparatorluğunda 19 ırk bulunur. Farklı orijinlerden gelen, değişik gelenekleri olan bu insan yığın 

sayısız mezheplere bölünmüş Yahudi. Hristiyan ve Müslümanlardan oluşur. Fakat hepsi birlikte 

Türkiye’nin adını taşır. Fakat bununla birlikte Lamartine’in söylediği gibi bütün halklar arasında 

dikkati çeken ve birinci olan Türklerdir. (İbañez, 1988, 104) 

Bütün Avrupa'da halk arasında kabul edilen ortak bir kanı mevcuttur, buna göre, Türk barbar, cinsel 

zevk düşkünüdür, dans eden odalıkların ve kesilmiş kafatasların arasında yaşamını sürdürür. Bir 

kelime İspanyolca konuşulduğunu duymayan ve bir tek İspanyol bile tanımayan Hollandalı ve 

Belçikalıların eskiden bizim hakkımızda düşündüklerinin aynıdır. 

Türkler zalimdiler çünkü çok savaştılar ve savaş ne bundan önce lütuf ve tatlı gelenekler okuluydu 

ne de bundan sonra öyle olacak. Ağızlarından Hz. İsa’nın adını hiç düşürmeyen medeni toplumların 

Asya ve Afrika yerlilerine silah ve kanun zoruyla yaptıkları  Türklerin Balkanlarda 

yaptığından daha kötüdür”  (İbañez, 1988, 105) 
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19.yy ilk yıllarında (1907) İstanbul’da kısa bir süre kalan ünlü yazarın Türkler hakkındaki 

gözlemleri ve düşünceleri oldukça olumludur. Öyle ki İspanyol yazarın Türkler hakkındaki olumlu 

düşüncelerine bırakın Avrupa kıtasının katılmasını, Osmanlı ülkesinin yönetici zümresi bile 

katılmamıştır, kutsal tarih açısından İslamın kılıcı olarak övülmesine rağmen. Gelin burada 

araştırmacı-yazar Taner Timur'un "Osmanlı Kimliği" adlı eserinde Osmanlı kaynaklarında 

Türklerin nasıl ele alındıklarına bir göz atalım: “Geleneksel Osmanlı kaynakları Türkleri iki şekilde 

ele almışlardır: bunlardan birincisi, kutsal tarihi teşkil eden ‘silsilename’nin bir halkası oluşlarıdır. 

Bu anlamda İslam uygarlığı tarihinde onurlu bir yer işgal etmişler ve İslamın kılıcı olarak daima 

övgü konusu olmuşlardır. Osmanlılar bu anlamda Türk kökenli olduklarını hiçbir zaman 

unutmamışlardır. Bununla beraber Osmanlı toplumu klasik çağın kurumsal istikrarına kavuşurken 

Türklük sorunu ikinci bir şekilde daha ortaya çıkmıştır, O da yerleşik bir uygarlığın geri kalmış, 

göçebelik halini korumuş unsurları oluşlarıyla ilgilidir. Yönetici zümre hem çeşitli karışımlarla 

etnik saflığını kaybettiği hem de -daha önemlisi- kendini dini terimlerle tanımladığı için 

Osmanlılarda "Türk" terimi giderek küçültücü bir anlam kazanmaya başlamıştır. Gerçekten 16. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı vakayinameleri Türkleri aşağılayıcı sıfatlarla doludur. "Kaba Türk", 

"cahil Türk'', "idraksiz Türk" vb. gibi nitelemeler Osmanlı kroniklerinde bol bol rastlanan 

ifadelerdir.” (Timur,1994, 98) 

Lamartine’in de ifade ettiği gibi imparatorluğun asli unsurları olan Türkler kurdukları 

imparatorlukta dahi takdir edilmeyince sürekli savaş halinde oldukları Hristiyan Avrupa'dan 

Türklerden övgüyle söz etmelerini beklemek iyimserlik olur. Hristiyan Avrupa'da Türk imgesinin 

nasıl doğup geliştiğini ve bugün varlığını nasıl sürdürdüğünü Prof. Dr. Bozkurt Güvenç "Türk 

Kimliği" adlı eserinde şöyle anlatıyor: 

“Avrupa'da Türk imgesinin kökenleri, 5.yy.'daki Hun saldırısına kadar uzanmaktadır. Ancak burada 

söz konusu olan, Türk imgesinden çok Osmanlı olmayan barbar kavimler imgesine yaklaşmaktadır. 

(Elenler, Elence konuşmayana barbar derlerdi). Barbar kavimler, korku, vahşet ve talanı çağrıştırır. 

Orta çağ sonunda Avrupa’yı güneyden ve Akdeniz’den zorlayan Müslümanlar, Hunlara ait ‘barbar’ 

imgesini üstlenmişlerdi. Daha sonra Hristiyan batıya karşı Müslüman Doğu’yu temsil eden Türkler 

eski mirasın yeni sahibi oldular. "barbar" sözcüğünün içeriği vahşi, zalim, kaba ve akılsız 

‘doğulu’dur artık. Tarihi varlık olarak Türkler, haçlı seferinden sonra sahneye çıktılar. Savaş anıları 

ve Bizans kaynakları bu imgeyi pekiştirdi, Türk imgesinin ideolojik temelini ‘Hristiyan-  

Müslüman’ ikiliği oluşturdu. 

15.yy’dan sonra Türkler, doğunun simgesi olarak görülmüş, doğuya ait bütün sıfatlarla değerler 

Türk imgesine eklenerek yüklenmiştir… Böyle oluşan Türk imgesi taşlanıp katmanlaşmış fosil 

olarak günümüze kadar yaşamıştır. İtalya, Almanya ve Avusturya'daki Müslüman Türk imgesinin 

betimleyici bazı nitelikleri şunlardır: 

“Sultan'ın kölesi, yağmacı, küfürbaz, tembel, askerlik ve savaştan başka yeteneği olmayan, bıyıklı, 

zevksiz, güzel sanatlardan anlamayan, cahil, kolay kandırılabilen, budala, despot çok eşle evli; 

şehvet düşkünü, acımasız, okumaz-yazmaz, belgeye yasaya önem vermeyen, yalnız kaba güçten 

anlayan, müzikten hoşlanmayan, ezberci, değişmeyen, koca gövdeli ama küçük beyinli, hoyrat, 

vicdansız, acımasız, ahlak kurallarına saygısız, en korkunç günahla işlemeye yatkın, inançsız, 

korkunç, sinsi korkak, kibirli, güvenilmez. 
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“Türklerin vatanseverliği devamlı faaliyet gösteren bir devlet teşkilatı kurmaya 

muktedir değildir. Hatta şöyle de denildi; "Türkler dört asır hatta daha fazla bir süre 

Avrupa'da çadır kurmuşlardır.” (Bozkurt,1993, 295-298) 

Batıda Türkler  hakkında böylesine olumsuz görüşler  önyargı lar  hâkimken, 

tarihin her döneminde Türklerin olumlu yanlarını takdir edip, bulundukları  her 

yerde görüşlerini  ifade eden yazar sanatçı  ve seyyahlarda  var olmuştur.  İşte 

bunlardan birkaçı ve görüşleri:  

"Gerçeğe saygılı soylu ve erdemli Türk:  

  Pero Tafur; İspanyol Gezgin, Edirne 1435. 

 "Türkler de bizim gibi insandır," 

Jean The venot' 1664  

Pierre Loti ise Türkler hakkındaki düşüncelerini şu satırlarla sunar okuyucusuna:  

“Zaval l ı  Türkl er  kend i l e r i ne  ka rş ı  dö r t  b i r  t a r af t an  aç ı lan  şu  insafsız savaşta, 

ara sıra katliama kalkıştıkları doğru ise kendileri için ne kadar çok hafifletici 

sebepler vardır.  

Ben nice milletler tanırım ki, onların yerinde olsalardı, böyle tehlikeli ve korkunç anlarda katliam 

yapmak çılgınlığına tutulurlardı. Türkler, bizlerden daha basit insanlardır. Gerçek budur. Onlar 

bizlerden daha iyi yürekli olmakla beraber daha serttirler. Çoğu zaman yumuşak başlı görünürler 

fakat tahrik edildikleri zaman korkunç olurlar. Bu insanlar Hristiyan adını taşıyan bütün milletlere 

karşı genellikle düşmanlık ve kin duyarlar, Bunun sebebi de kolayca anlaşılabilir. Biz 

Fransızlar, onlardan Cezayir'i, Tunus'u, Fas'ı aldık, İngilizler, entrikayla Mısır'ı, gasp 

ettiler. İran yarı yarıya boyunduruk altındadır. İtalya ise, insafsız bir sürek avının ürpertici 

borusunu öttürerek, bugün dahi Trablusgarp' ı kana boyamaktadır. 

Bu zorla alınan ülkelere her birimiz ağır şekilde baskı yapıyoruz, onları küçümsüyoruz en küçük 

memurumuz bile, her önüne gelen Müslümana esirmiş gibi davranıyor. Bu inançlı insanların namaz 

kılmalarını bile yavaş yavaş engelliyoruz. Sessiz yaşamayı seven bu hayalperest kişilere, zorla 

faydasız didinmemizi kabul ettiriyoruz, bunun yanı sıra, sonu gelmez isteklerde bulunarak mantıki 

dengemizi bile kaybediyoruz. 

Ömürleri boyunca ülkelerine ayak basmamış olan batılılar tarafından Türklerin tanınmamış olması 

hayatları hakkında peşin hükümlere göre fikir yürütülmesi, insanı isyan ettiriyor. Yeni döndüğüm 

Amerika'da da durum farklı değildir. Orada da Türklerden  bahsedildiği zaman -Asya 

aşiretleri", "barbarlar" gibi sözler kullanılmaktadır.  Hâlbuki yeryüzünde onlardan daha iyi 

yürekli, cesur, namuslu ve kendi halinde bir başka ırkın bulunduğunu sanmıyorum.” 

(Loti,1974, 54-57)  

İbañez, Türklerin en görünmeye değer erdemi dediği konuk severliğimizi şöyle dile 

getirir: “Türkiye'de özellikle Asya'da hiçbir  ev yoktur ki her gelip geçenin hiçbir şey 

ödemeden ve fikirlerinin ne o l d u ğ u n u  v e  k i m  o l d u ğ u n u  b i l m e d e n  g e c e l e d i ğ i  

m i s a f i r  o d a s ı  bulunmasın.” (İbañez, 1988, 109) 

“Zavallı Türkiye, onu böyle yakından tanıdıkça, üstün vasıflarını gördükçe daha çok 

seviyor ve aynı zamanda onu tehdit eden tehlikeleri daha açık bir şekilde görüyorum. 

‘Osmanlı Türkleri bizim gibidir’ diyen İspanyol natüralist yazar Türklerin hangi ırktan 

olduğu konusundaki düşüncesini şöyle ifade etmektedir:  
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Bizim Latin olmadığımız gibi Türkler de artık Asyalı değildir, Dünyada hiçbir halk orijiniyle 

gösteriş yapma hakkına sahip değildir. Orta Asyalı ve halen Moğolistan topraklarında 

yaşamlarını sürdüren Türkler  sarı ırktandır. Bizim tanıdığımız Osmanlı imparatorluğunun 

bütün Türkleri bizim gibidir.  

Türklerin kökeni hakkında görüşleri dönemin genel kabulü gören teziyle uygunluk 

görünen İbañez "İstanbul sokaklarında yürümenin Madrid sokaklarında yürümekten 

pek farklı değildir" diyerek anlatımına şöyle devam etmekte:  

“İstanbul’da bir sokakta yürümek Madrid'in bir sokağında yürümekten çok farklı değildir. Her 

gördüğünüz yüz size bir ismi hatırlatıyor. Bazen yanınızdan geçen birinin bakışlarıyla 

karşılaştığımızda tereddüt ederek selam vermek için elinizi gayri ihtiyarı olarak şapkanıza 

götürüyorsunuz. İnsan kendisini bir karnavalda sanarak içinden şöyle söylemek geliyor: 

-Dostum López.... Dostum Fernández bu kadar şaka yeter. O fesi başınızdan çıkarın 

sizi tanıdım.” (İbañez, 1988, 108) 

3-SONUÇ  

Oryantalizmin en yaygın olduğu yıllarda, bizzat Doğu'yu gezip görmek, oralarda eserlerine konular 

bulmak amacıyla oryantalist yazarlar Doğu'yu keşfe çıkmışlar, bu arada İstanbul'u da mekân 

tutmuşlardır. Hatta aralarında İstanbul' un hayranı olup ömürlerinin sonuna kadar İstanbul’da 

yaşayanlar olmuştur. Doğuya ilginin doruk noktasında olduğu yıllarda (1907) İstanbul'a gelen 

yazarlardan İbañez’in incelediğimiz eseri "Oriente'de çağdaşı diğer yazarlardan tamamen olmasa 

bile büyük ölçüde ayrılır. Çağdaşları genellikle İstanbul'da gördüklerini değil görmek istediklerini 

yazmışlardır. Çalışmamızın adını "İstanbul Yaşamından Kesitler ve Türkler" koyduk ama gerçek 

İstanbul yaşamından neler sunmuşlar bu oryantalist-romantik sanatçılar eserlerinde hemen hemen 

hiçbir şey diyebiliriz rahatlıkla. İstanbul halkı hayatını nasıl idame ettirmektedir? Eserlerde bu 

sorunun cevabını bulamıyoruz. Kaleme aldıkları selamlık töreni ve sema ayini ancak haftada bir 

kez olan kısa süreli törenlerdir. Oryantalist yazarlar o dönemde sayıları oldukça çok olan sokak 

köpeklerini bir dekor olarak işlemişlerdir eserlerinde. Onlar kendilerine has bir üstün görmeyle 

beraber romantik bir yaklaşımla Doğu'nun tuhaf, garip, alışılmadık konularını işlemişlerdir. Bu 

noktada İbañez çağdaşlarıyla aynı durumdadır. O da Harem ağalarını, sema törenlerini, sokak 

köpeklerini anlatmaktadır. Ancak natüralist yazar diğerlerinden farklı olarak hiçbir önyargıda 

bulunmadan gördüklerini olduğu gibi anlatmıştır okuyucusuna.  

İbañez, Türklerin yeryüzündeki her din ve mezhep mensuplarına son derece hoş görü ile tam bir 

ibadet özgürlüğü tanıdığını ve herkesin bu ibadet özgürlüğünden ayrımsız yararlandığını, Türklerin, 

hiçbir Avrupalı ulustan zalim olmadıklarını, son derece konuk sever ve yardımsever olduklarını 

kesin olarak ifade etmiş ve Türklerin artık Avrupalı olduklarını ve fiziki olarak ta bir İspanyoldan 

hiçbir farkının bulunmadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. 

İbañez’in, çağdaşı gezginler, İstanbul’u tespit etmeye, İstanbul’un neyin nesi olduğunu anlamaya 

çalışırken, duyduğunu, dinlediğini gördüğünü, biriktirdiğini yazmışlardır. O yüzden efsane 

söylenceye, söylence bilgiye karışmış; sayılamaz, ölçülemez, biçilemez bir yumağa dönmüştür 

İstanbul. Ve İbañez ‘Oriente’ adlı eserinde gerçekçi gözlemlerini özenle kaleme almış söylenceye 

yer vermişse bile bunun akıldışı olduğunu kesin olarak ifade etmiş, İstanbul yumağını açacak ilk 

ilmiği çözmüştür.   
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 CHARLES DICKENS’IN BÜYÜK UMUTLAR VE EMILY BRONTË’NIN UĞULTULU 

TEPELER ROMANLARINDA SINIF VE SINIF ATLAMA KAVRAMLARININ TEMSİLİ: 

YENİ TARİHSELCİ BİR OKUMA 

Şafak NEDİCEYUVA* 

Özet 

Bu makalede Charles Dickens’ın Büyük Umutlar ve Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler romanlarının 

başkarakterlerinin sınıfsal kimliklerinin temsillerindeki farklılıklar Yeni Tarihselci Eleştiri ışığında 

incelemektedir. Victoria Dönemi İngiltere’sinde sınıflar arası hareketlilikler sıklıkla görülmesine karşın 

bunun edebiyatta işlenmesi çoğunlukla göz ardı edilmiş ya da üstünkörü kalmıştır. Her iki romanda da 

başkarakterler ani bir zenginliğe kavuşmakta ve toplumdaki statüleri olumlu yönde değişmektedir. Ancak iki 

yazar bu konuya tamamıyla farklı ve birbiriyle çelişen şekillerde yaklaşmaktadır. Büyük Umutlar romanında 

başkarakter Pip kendisine kalan bir miras sayesinde maddi durumunu iyileştirip rahatça yaşamaya 

başlamışken bir yandan da işçi sınıfı geçmişinden kaynaklı iç çatışmalar yaşar. Emily Brontë’nin Uğultulu 

Tepeler romanında ise sınıf kavgası teması romanın ana merkezinde olmamasına karşın bu konu romanın 

önemli karakterlerinden Heathcliff’i harekete geçiren şeylerin başında gelmektedir. Ancak Charles 

Dickens’ın Büyük Umutlar romanında yer alan, karakterlerin sınıf atlamaları sonrası iç dünyalarında 

yaşadıkları gelgitler Emily Brontë bu romanda tarafından işlenmez. Yeni Tarihselci eleştirmenler yazarların 

ait oldukları toplumsal sınıfları farkında olmasalar dahi eserlerine yansıttıklarını ileri sürerler. Dolayısıyla 

Yeni Tarihselci eleştiri eserler ve yazıldıkları dönemin eş zamanlı okunmasını gerektirir. Yani bu eleştiri 

yöntemi eserlerin temaları, konusu, karakterleri veya biçimsel özelliklerinin ötesinde, ele alınan yazarın 

içinde bulunduğu toplumu ön plana çıkartmayı hedefler. Bu makalenin amacı iki romanın yazarlarının 

eserlerinde sınıf atlama temasını ele alış biçimlerini Yeni Tarihselci Eleştiri bakış açısıyla analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Tarihselci Eleştiri, Sosyal Sınıf, Brontë, Dickens 

REPRESENTATION OF CLASS AND UPWARD SOCIAL MOBILITY IN CHARLES 

DICKENS’ GREAT EXPECTATIONS AND EMILY BRONTË’S WUTHERING HEIGHTS: 

 A NEW HISTORICIST READING 

Abstract 

This paper deals with the differences in the representation of class-consciousness of the protagonists in 

Charles Dickens’ Great Expectations and Emily Brontë’s Wuthering Heights through a New Historicist 

reading of both novels. Even though upward social movement between classes was commonly observable in 

Victorian England, its significance and effects were sometimes ignored and poorly displayed in literature. In 

both novels, the main characters acquire sudden wealth and reach higher positions in the society. However, 

the two writers approach this matter in a completely different and contrasting way. In Great Expectations, 

the main character, Pip improves his material condition through an inheritance and starts to enjoy the 

comforts of richness, experiencing on the other hand, several conflicts as a result of having the background 

of belonging to the working class. On the other hand, in Emily Brontë’s Wuthering Heights, although social 

class never becomes the central issue in the novel, it is nevertheless what motivates the novel’s main 

antagonist, Heathcliff. Yet, the novel seems to lack such details about changing one’s class. As New 

Historicists claim, authors may unintentionally reflect their own social class positions in their literary works. 

Therefore, New Historicist literary criticism necessitates parallel study of literature and society while 

analyzing a work. That is, they do not focus on the theme, plot, characterization, or formal aspects of the text, 

but go beyond these literary elements and try to uncover the author’s society. The aim of this paper is to make 

a New Historicist analysis of the two novels regarding both writers’ depiction of the theme of upward social 

mobility. 

Keywords: New Historicism, Social-Class, Brontë, Dickens 
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1. INTRODUCTION 

New Historicist critics handle a work of art as a “product” of the artist’s labour, and they 

consequently view the role of ‘social class’ as an essential and decisive element during its creation. 

Although New Historicist literary critics hardly form a united school of literary criticism, they all 

share the belief that class and ideology play vital roles in literature and that the works of literature 

reflect, praise, or criticise the existing social order. One distinguishing characteristic of New 

Historicist critics is that they do not seek to discover ‘hidden meanings’ behind the words or try to 

fill the ideological gaps found in literary works. Instead, they see these gaps as inevitably left in the 

work because of the author’s ideology. What these critics do, instead, is to see these gaps as 

guidelines in finding the artist’s class allegiance, ideological position, and the class relations in the 

author’s milieu.  

As an approach of literary analysis, New Historicism asserts that a proper critique of a literary work 

cannot be done by isolating the text from the social and historical conditions in which it was 

produced. Therefore, New Historicist literary criticism necessitates parallel study of literature and 

society while analysing a work. Accordingly, practitioners of New Historicist criticism do not 

approach a text solely to analyse its literary value. That is, they do not focus on the theme, plot, 

characterisation, or formal aspects of the text, but go beyond these literary elements and try to 

uncover the author’s society. 

Thus, one can summarise major concerns of New Historicist literary criticism through some 

questions as: a) Does the text reflect, resist, or approve of the ideology of the ruling class? b) Do 

major characters approve of the ruling-class values, or do they resist them? What does the plot offer 

such characters at the end? c) Whose story does the text tell? For instance, does it ignore or patronise 

the lower classes? d) Who does the text speak to? How does the text approach the values of this 

audience? 

2. UPWARD SOCIAL MOBILITY 

One sub-issue of the concept of social classes is the social movement between classes. Social 

movements are changes in one's status and living conditions and are either positive or negative. 

Thus, a worker's becoming a factory owner or one's sudden enrichment through inheritance can be 

regarded as examples of upward social mobility between classes. However, changes in one’s 

material conditions are never accepted in harmony with one’s class ideology and sudden class 

mobility is received with perplexity. The individual who undergoes the social movement keeps the 

line of conduct, the way of thinking, the state of mind and the cultural background he obtained 

within his former class and faces difficulties in the new class he is within. On one’s upward class 

mobility, Eldon L. Wegner writes in “The Effects of Upward Mobility” that: 

Sociologists have noted that individuals who rise in the status 

hierarchy often face severe psychological difficulties. To be upwardly 

mobile means more than improving one’s material comforts; it also 

entails changes in social relationships and alterations in lifestyle. 

Upward mobility means leaving behind the familiar associations, the 

norms, the values and practices of a lower status. The newcomer into 

a more privileged class may have difficulty in being accepted as a 

social equal, and hence feel insecure about his claims to high status. 

(Wegner, 1973: 263) 
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Similarly, Peter M. Blau states in his essay “Social Mobility and Interpersonal Relations” that 

members of the working-class are more easily affected by upward social mobility:   

[T]he upwardly as well as the downwardly mobile are troubled by 

nervousness than the non-mobile, and they are also more prone to 

become mentally ill. [. . .] The working class is [. . .] expected to 

exhibit more insecurity, since its members have fewer close associates 

and belong to fewer voluntary associates than the members of the 

middle-class. (Blau,1956:290) 

3. COMPARISON OF THE TEXTS 

Even though social movement between classes is easily observable in real life, its significance and 

effects are sometimes ignored and poorly displayed in literature. In this respect, I will explore in 

this paper, the representation of the ‘class’ issue in Charles Dickens’ Great Expectations and Emily 

Brontë’s Wuthering Heights. In both novels, the main characters acquire sudden wealth and reach 

higher positions in the society. However, as it will be seen by comparing some quotations from the 

two novels, the two writers approach this matter in a completely different and contrasting way. 

While Pip of Great Expectations suffers from the ill-effects of social mobility, Wuthering Heights’ 

Heathcliff is seemingly unaffected by it.  

3.1. GREAT EXPECTATIONS 

In Great Expectations, the main character, Pip improves his material condition through an 

inheritance and starts to enjoy the comforts of richness, experiencing on the other hand, several 

conflicts as a result of having the background of belonging to a lower class. At the beginning of the 

novel, Pip visits Miss Havisham’s manor and falls in love with Estella, whom he identifies with the 

life of elegance and high society. Pip is impressed by the sophistication of their lives and starts to 

feel uncomfortable with his present life: "[. . .] as I went along, on all I had seen, and deeply 

revolving that I was a common labouring-boy; that my hands were coarse; that my boots were thick; 

that I had fallen into a despicable habit of calling knaves Jacks; that I was much more ignorant than 

I had considered myself last night, and generally that I was in a low-lived bad way" (42). As he 

frequently visits Estella, he starts to feel unsatisfied with his present life and wishes to be a 

gentleman. He tells her guardian Biddy: 

I resolved that it was a good time and place for the admission of Biddy 

into my inner confidence. "Biddy," said I, after binding her to secrecy, "I 

want to be a gentleman." "Oh, I wouldn't, if I was you!" she returned. "I 

don't think it would answer." "Biddy," said I, with some severity, "I have 

particular reasons for wanting to be a gentleman." "You know best, Pip; 

but don't you think you are happier as you are?" "Biddy," I exclaimed, 

impatiently, "I am not at all happy as I am. I am disgusted with my calling 

and with my life. I have never taken to either, since I was bound. Don't 

be absurd."   (Dickens, 2004: 70) 

Later in the novel, Pip inherits a large sum of money from an unknown contact. As soon as Pip 

learns that he has inherited a large wealth, he starts to scorn the people around him who come from 

the lower class: 

So, when we had walked home and had had tea, I took Biddy into our 

little garden by the side of the lane, and, ... said I had a favour to ask of 

her. "And it is, Biddy," said I, "that you will not omit any opportunity of 
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helping Joe on, a little." "How helping him on?" asked Biddy, ...  "Well! 

Joe is a dear good fellow - in fact, I think he is the dearest fellow that ever 

lived - but he is rather backward in some things. For instance, Biddy, in 

his learning and his manners." Although I was looking at Biddy as I 

spoke, and although she opened her eyes very wide when I had spoken, 

she did not look at me. "Oh, his manners! won't his manners do, then?" 

asked Biddy, ... "My dear Biddy, they do very well here--" "Oh! they do 

very well here?" interrupted Biddy, ... "Hear me out - but if I were to 

remove Joe into a higher sphere, as I shall hope to remove him when I 

fully come into my property, they would hardly do him justice. (Dickens, 

2004: 83) 

Although Pip has in fact undergone an upward social mobility, he still belongs to his former, lower 

class mentally. Just like Wegner and Blau asserted above, Pip is troubled because this new and 

sudden change in his material condition. As he is about to leave his village, Pip realises that he fears 

the new life he is about to encounter and feels a close belonging to his present class environment: 

I whistled and made nothing of going. But the village was very peaceful 

and quiet, and the light mists were solemnly rising, as if to show me the 

world, and I had been so innocent and little there, and all beyond was so 

unknown and great, that in a moment with a strong heave and sob I broke 

into tears. It was by the finger-post at the end of the village, and I laid my 

hand upon it, and said, "Good-bye O my dear, dear friend!" (Dickens, 

2004: 103) 

When he moves to the city, Pip befriends middle-class people and enjoys their company. However, 

he is alien to the etiquette of his new friends and must learn from his room-mate Herbert, the rules 

of ‘proper’ social interaction. Pip also feels troubled when he learns that Joe, his sister’s husband, 

wishes to visit him in London and is afraid that Joe will humiliate him with his lack of middle-class 

manners and make Pip's background visible to those around him. 

Pip identifies Estella with the life as a high-class person, but knows that he belongs to a lower-class 

and is constantly uncomfortable: "And still I stood looking at the house, thinking how happy I 

should be if I lived there with her, and knowing that I never was happy with her, but always 

miserable." (Brontë, 1983: 177) 

At the end of the novel, when he has lost all his wealth and hope to become a gentleman and returned 

to his village, Pip feels peaceful this time, for he is now away from the impact of a class alien to 

him and is now in the true environment he belongs to. Pip regards his experience in high-society 

foreign to him. He reflects: "[I]t was only the pleasanter to turn to Biddy and to Joe, whose great 

forbearance shone more brightly than before, if that could be, contrasted with this brazen pretender. 

I went towards them slowly, for my limbs were weak, but with a sense of increasing relief as I drew 

nearer to them, and a sense of leaving arrogance and untruthfulness further and further behind." 

(313) As it is seen, Charles Dickens properly gives the falters and hesitations of the main character 

who has undergone an upward movement in terms of social class.  
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3.2. WUTHERING HEIGHTS 

Emily Brontë’s Wuthering Heights, on the other hand, seems to lack such details about changing 

one’s class. Although social class never becomes the central issue in the novel, it is nevertheless 

what motivates many of the characters’ actions, including the Earnshaws and the Lintons. For this 

paper, I want to limit my discussion to the novel’s main antagonist, Heathcliff. Among the 

characters of the novel, Heathcliff is the one who undergoes the most drastic change in terms of 

one’s social condition, and after his mysterious disappearance and reappearance through the middle 

of the novel, he tries to control and rule over everyone within his reach. At the beginning of the 

novel, Heathcliff is an orphan Gypsy boy adopted by Earnshaws, treated evilly by Hindley, and put 

to work as a servant by him. Heathcliff surely is of low class and is consoled by Nelly for the 

mistreatment he receives because of his status:  

'[. . .] if you were a regular black; and a bad one will turn the bonniest 

into something worse than ugly. [. . .] You're fit for a prince in disguise. 

Who knows but your father was Emperor of China, and your mother an 

Indian queen, each of them able to buy up, with one week's income, 

Wuthering Heights and Thrushcross Grange together? And you were 

kidnapped by wicked sailors and brought to England. Were I in your 

place, I would frame high notions of my birth; and the thoughts of what I 

was should give me courage and dignity to support the oppressions of a 

little farmer!' (Brontë, 1983: 34) 

The young Heathcliff is disliked and tormented by those around him, except for Nelly and Mr. 

Earnshaw. Nevertheless, his misery is explained as the guiding force which motivates him to 

improve his social standing. Later in the novel, Heathcliff leaves Wuthering Heights and returns 

three years later, this time having somehow accumulated great wealth. How he achieved this, is not 

given in the text and is obscure to everyone: 

'Did he finish his education on the Continent, and come back a 

gentleman? or did he get a sizar's place at college, or escape to America, 

and earn honours by drawing blood from his foster-country? or make a 

fortune more promptly on the English highways?' 'He may have done a 

little in all these vocations, Mr. Lockwood; but I couldn't give my word 

for any. I stated before that I didn't know how he gained his money; 

neither am I aware of the means he took to raise his mind from the savage 

ignorance into which it was sunk. (Brontë, 1983: 55) 

As it is seen, like Pip, Heathcliff undergoes an abrupt upward social movement. However, at no 

point in the novel, Heathcliff shows any sign of the disturbances he is expected to display in his 

new life caused by his change of social class. Emily Brontë focuses instead, mainly on the intense 

feelings of the characters and creates an impressive plot but omits giving out such disturbances, 

causing a deficiency in the realism of the novel.  

One may argue that Heathcliff’s cruel and disruptive behaviour also is a result of his sudden class-

leaping and claim that both novels treat the issue of upward social mobility equally well. I disagree. 

Although it may seem that Heathcliff’s misanthropy is stemming from his inability to adjust to the 

effects of his sudden raising of his status, just like Great Expectation’s Pip, Heathcliff is no stranger 

to upper-middle class life and society: Firstly, he grew up in the Earnshaw estate, and raised as Mr. 

Earnshaw’s own son. So, his situation is different than Pip, who only lived among the working-
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class people before receiving his inheritance. Secondly, Heathcliff’s tyrannical behaviour during 

his adulthood is more likely to be the result of his mistreatment by his stepsiblings during his 

childhood.  

4. CONCLUSION 

As one can see, the two novels differ from each other in their approach to the theme of changing 

class consciousness. Sudden upward movement in one’s class has negative effects on the individual, 

as indicated by Wegner and Blau above, and is never received easily. Therefore, one is expected to 

have times of hesitation and disturbances, and as it is seen, in Great Expectations and Wuthering 

Heights, the authors approach the same matter differently. Therefore, one can conclude that Charles 

Dickens handles the literary representation of such a condition more realistically that Emily Brontë. 

One may put forward several reasons for such a discrepancy in the two authors’ delivery of the 

same subject. As New Historicists claim, authors may unintentionally reflect their own social class 

positions in their literary works. Thus, one can speculate that the inherent class structures of the 19th 

century England were more visible to Charles Dickens than they were to Emily Brontë  as a result 

of their different gender and class backgrounds; since the former had personal, first-hand experience 

of poverty as a child, and saw the ill- effects of industrialization in England; while the latter was a 

middle-class woman with good, private education and a relatively safe financial position due to her 

father’s position as an Anglican priest.   
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TÜRKİYE’DE YERALTI SU HUKUKU: TEHDİTLER VE FIRSATLAR 

Sefa Coşkun* 

Özet 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle bölgesel ölçekte çevresine göre nispeten zengin su 

kaynaklarına sahip olmasına karşın, etkin ve doğru kullanıma yönelik politikaların varlığı 2000’li 

yılların başlarından itibaren tartışılan bir konudur. Bu makalenin yazılış amacı ise, Türkiye’nin 2000 

yılında Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çevresinde kabul ettiği AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) 

bağlamında yüzeysel suların hukuki olarak daha kapsamlı korunmasına karşın akiferlerin korunması 

konusunda, Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve ülkemizde T.C. Tarım ve Gıda 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yeraltı su kanunu ve bu kanunun uygulayıcı görevini icra eden 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.), değişen fiziki coğrafya şartlarına bağlı olarak; kuraklık, 

çölleşme riski, obruk oluşumu, yanlış tarım uygulamalarına bağlı olarak yeraltı su kalitesinin düşmesi 

gibi değişen durumlar söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada amaç, mevcut yeraltı su kanunu ve bu 

kanunun tatbik noktasında yeterli kontroller yapılıyor mu, eğer yapılıyorsa tehditler ortaya çıkmadan 

önlem zamanında alınıyor mu? Sorularına yanıt bulmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Su Hukuku, Yeraltı Su Hukuku, Kanun, Su Çerçeve Direktifi. 

GROUNDWATER LAW IN TURKEY: THREATS AND OPPORTUNITIES 

Abstract  

As a result of the industrialization movements experienced in the 19th century, limited natural resources 

started to be used up quickly. Accordingly, both the strategic and economic importance of water 

increased. During the cold war period between the USA and the USSR in the 20th century, countries' 

perception of security was directed towards external military security threats. With the collapse of the 

eastern bloc, changes began to be made in the security paradigms and perceptions of countries. In this 

context, the concept of environmental security has emerged as the working area of the discipline of 

international relations. According to the environmental security concept, the main argument that 

countries will use in national and international policies has been the issues that determine our life and 

future, such as combating climate change, water security and food security. Turkey is a rich country in 

water resources with respect to the circumference to its geographical location. Although Turkey is a rich 

country with water resources, it can not be used effectively and efficiently. The European Parliament 

adopted the EU Water Framework Directive (WFD) in 2000 and Turkey accepted it within the context 

of the EU Harmonization Process which covers the laws. The purpose of this study is to compare the 

EU Groundwater Directive under WFD to Law on Groundwater which published on the Official Gazette 

of Turkey, and to evaluate legal and institutional aspects of the threats and opportunities that will arise 

in our country's membership in the EU and in the fight against climate change. The purpose of this study 

is also to make sufficient controls on the existing ground water law and its application point, if measures 

are taken before threats take place and does the institutional structure work sufficiently in mapping and 

reporting threats to ground water.   

Keywords: Turkey, Water Law, Groundwater Law, Law, Water Framework Directive. 
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1. INTRODUCTION 

In the second half of the 20th century, we started to face all humanity problems such as the increase 

in the amount of emissions due to rapid industrialization in the world, drought, poor access to water 

resources or low quality of existing water reserves. During the Cold War, mainly different poles; 

nuclear weapons development initiatives, heavy industry breakthroughs for economic competition, 

and as a result, increased global carbon emissions; With the disappearance of the seasons in the 

hemispheres, the transition seasons (spring and autumn), which are the seasons we call 

meteorological seasons, began to disappear in a sensible way and the climatological seasons 

(summer and winter) started to become more dominant. Undoubtedly, the water ecosystem is also 

affected by all these geographical developments. In the water ecosystem, the proportion of us and 

other living things utilized is the proportion of brine in the global water system; While it is 97%, 

the proportion of fresh water is only 3%. Since we do not have direct use of all 3% fresh water; We 

have to use resources such as surface waters, lakes and groundwater. Among the fresh water 

resources; the ratio of ice mountains (iceberg) and glaciers is 68.3% and the rate of groundwater 

resources is 31.4%. (Şahin, 2013). 

In recent years, there has been a negative trend in terms of quality and quantity with the use of 

excessive medicines in agriculture, excessive and incorrect irrigation methods, and the wrong use 

of existing groundwater with existing agricultural methods. In 2001, the European Union (EU), the 

Water Framework Directive (WFD) and the Groundwater Law are among the laws we have put into 

practice. (The Official Gazette 23/121960 dated 167 numbered Law) Turkey's EU water resources 

located between acceptable chapters in the harmonization process by using effective and efficient, 

quality values in line with the national interests of our the country be put into good status in terms 

of major and Turkey's EU It is among the opportunities that we can evaluate in terms of fulfilling 

the membership chapters integrated to Turkey (Kibaroğlu, Turkish Foreign Policy and Water, 

2013). 

Along with the security approaches changing with the collapse of the Soviets, environmental 

security is one of the working areas that has increased its importance. Since the beginning of 2000s, 

global warming and global climate change and the inability to access water resources are among 

the issues that bring humanity to common ground and force them to take measures (Kibaroğlu, 

Effects of Global Climate Change on Transboundary Water Policies, 2008). Water, which is one of 

the basic physiological needs for humans, plants, animals and other living things, increases the 

importance of groundwater as well as surface waters. 

2. ACTIVITIES ON THE GROUNDWATER LAW IN THE EUROPEAN UNION 

In 1992, the United Nations (UN) Conference on Environment and Development was held in Rio 

de Janeiro, Brazil with the participation of 172 countries. The main objective of this conference is 

to establish a correlation between global environmental issues, struggle and sustainability. At the 

Rio Conference, which is a road map for the 21st century we live in, three contracts were signed on 

Biological Diversity, Combating Desertification and Climate Change. It is the leading country in 

terms of biodiversity and habitat, according to Europe and the Middle East, to its neighbors in terms 

of the geography in which this country is also a signatory country. Unfortunately, in our country, 

there is no law other than a law about groundwater, which is a primitive law (T.C. MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS, 2019). 
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Increasing population in the use of water resources, diversification and increasing consumption 

habits depending on the increasing welfare level of humanity, many years of rapid industrialization 

and industrialization moves occurred in Europe on a continent basis and then realized in the USA 

and Asian continents due to the increasing emission emission. With the greenhouse effect and acid 

rains, agricultural, hydrological (surface waters and groundwater), pedological and biological 

damage increased, the ecological balance began to deteriorate and a global security concern arose. 

The European Union Water Framework Directive (EU - WFD) is an integrated conservation law 

created to prevent elements threatening the aquatic ecosystem and to bring its current status to good 

status. In this context, the European Union Water Framework Directive (EU - SEA) within itself 

(Water Quality Management Department, 2014); 

• EU Water Framework Directive 2000/60 / EC 

• Council Directive 2006/11 / EC on Pollution Caused by Certain Hazardous Substances Discharged 

into Community Aquatic Environment 

• Environmental Quality Standards Directive 2008/105 / EC as amended by 2013/39 / EU Directive 

Groundwater Directive 2006/118 / EC 

• Marine Strategy Framework Directive 2008/56 / EC 

• Urban Wastewater Treatment Directive 91/271 / EEC 

Nitrate Directive 91/676 / EEC 

• Bathing Water Directive 2006/7 / EC 

• Drinking Water Directive 98/83 / EC 

• Integrated Pollution Prevention and Control Directive 2008/01 / EC 

• It is the Technical Specifications Directive for Monitoring Chemical Status and Water Status of 

2009/90 / EC. 

Briefly, to talk about the contents of these directives; EU Water Framework Directive 2000/60 / EC 

(Water Quality Management Department, 2014), Water bodies will be identified and classified, 

environmental modeling standards will be determined by using modeling techniques according to 

chemical and ecological quality conditions, and environmental targets and measures will be set for 

achieving good water condition. In this context, it is aimed to maintain the current status of 

groundwater and surface waters within the range determined by years and gradually increase the 

quality to good status. 

Council Directive 2006/11 / EC on the Pollution Caused by Certain Hazardous Substances 

Discharged into the Community Aquatic Environment (Water Quality Management Department, 

2014), by detecting, preventing and gradually reducing pollution from hazardous substances in and 

around the water, Protection of the water environment will be provided from substances with 

bioaccumulation properties. 

Environmental Quality Standards Directive 2008/105 / EC (Water Quality Management 

Department, 2014) as amended by 2013/39 / EU Directive will be replaced by receiving 
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environment-based discharge standards instead of discharge standards for more effective protection 

of water resources. 

Groundwater Directive 2006/118 / EC (Water Quality Management Department, 2014), 

Determination of groundwater bodies, characterization, analysis of pressure and impacts of YAS 

bodies, risk classification, determination of parameters to be monitored, monitoring activities, 

threshold according to results obtained Determination of the quality status of YAS masses and 

establishment of measures program will be determined by determining the values and pollution 

trends. 

The Marine Strategy Framework Directive 2008/56 / EC (Water Quality Management Department, 

2014) provides a framework for Member States to take the necessary measures to ensure or maintain 

a 'Good Environment' by 2020 at the latest. 

Urban Wastewater Treatment Directive 91/271 / EEC (Water Quality Management Department, 

2014), Sensitive water areas and water quality targets and measures to be taken to improve water 

quality will be determined. 

Nitrate Directive 91/676 / EEC (Water Quality Management Department, 2014), Nitrata sensitive 

water areas, regions affecting these areas and water quality targets and measures to be taken to 

improve water quality will be determined. 

Bathing Water Directive 2006/7 / EC (Water Quality Management Department, 2014), will be 

created and classified by bathing water profiles, and water quality management will be ensured by 

preparing and implementing a program of measures to protect and improve water quality. 

The Potable Water Directive 98/83 / EC (Water Quality Management Department, 2014), will be 

classified as above ground drinking water resources (in the form of A1, A2 and A3) and existing 

drinking water treatment facilities will be revised in accordance with the quality class of the 

resource and will be newly built. The design principles of the treatment plants will be determined 

in accordance with the quality classification of the source. 

Integrated Pollution Prevention and Control Directive 2008/01 / EC (Water Quality Management 

Department, 2014), Integrated pollution prevention and control measures (best available 

techniques, cleaner production, etc.) against pressures on water bodies will be determined. 

Technical Specifications for Chemical Analysis and Water Status Monitoring Directive 2009/90 / 

EC (Water Quality Management Department, 2014), Technical specifications for chemical analysis 

and water status monitoring will be determined. 

3. ABOUT THE LAW OF GROUND WATER WORKS IN TURKEY 

The legal study on groundwater law in our country was put into effect by entering into force in the 

repeated issue of the Official Gazette published in 1960 for the first time. When evaluated from this 

point of view, it constitutes a very appropriate reference point. However, in the post-1960 period, 

the scope of this law has been developed in our country and it changes depending on the changing 

natural geography conditions and it has to be revised in its laws according to the changing 

conditions. When evaluated in terms of our country, this situation presents a negative value. 

Republic of Turkey, which has been put into effect in 1960, the "Law on groundwater from the" 40 

years after the European Council and adopted in October 23, 2000 by the Parliament of 2000/60 / 
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EC under Directive groundwater and the surface water conservation and groundwater of 2010 to 

The existence of a law in the form of bringing their status up to good status, while our country is in 

a position beyond the contemporaries in terms of water and environmental safety, the fact that it 

falls behind reveals a negative situation. 

T. C. The Village Services General Directorate is directly assigned to meet the needs of the local 

people and military facilities living in the region by Village Services in the Law No. 3202 of the 

copy of the Official Gazette published on 22/05/1985, under the Law No. 3202 on Village Services. 

(TC Official Gazette, 1985). However, the General Directorate of Rural Services, which started its 

operations in 1984, was closed in 2005 by transferring its powers, duties and responsibilities to 

Special Provincial Administrations. 

The General Directorate of Rural Services is one of the institutions that have good local relations 

and know the regions where they work. As a result of the closure of these institutions and the 

transfer of their powers, duties and responsibilities to the Special Provincial Administrations, the 

results of the projects to be carried out in the region have a disconnection in terms of governance 

and almost “overhead” projects. 

In addition, the discussion of groundwater regarding general (public) or private waters is made 

legally. According to the decision of the Supreme Court Presidency, which assumes the duty of a 

high court in our country, the groundwater has decided not to belong to private property, but to the 

public, that is, from the general waters class (BAŞPINAR, 2016). Despite this decision of the 

Supreme Court, due to the legal gaps, local courts can make decisions contrary to the Supreme 

Court decisions. As a result, both the workload of the courts is increasing and there is a waste of 

time in resolving disputes. 

Consequently, this situation can be prevented by separately defining the integrated (underground 

and surface waters) water law to remove this burden of the courts and to prevent ambiguities. 

Groundwater also plays an active role in the foreign policy of our country. As a result of falling 

water to poor quality in the territory of our neighbors such as Syria, Iran and Iraq, where we are 

rivers, over the Euphrates-Tigris and Rebel Rivers, it can be mutually effective in the diplomatic 

traffic of countries. Especially in the Southeastern Anatolia Region, as a result of excessive spraying 

applied due to wrong agricultural practices, it is mixed with soil. The geological formation of the 

region contains calcareous-limestone lands. Chemical residues that accumulate on the soil in such 

lands can be included in the groundwater by the permeable zone over time. The flow residence of 

groundwater in the region is in the North-South direction. As a result, our country, which is an 

upstream country, can indirectly influence the inefficiency of agriculture by polluting groundwater 

to Iraq, which is our table through the Euphrates- Tigris River Basin. 

4. CONCLUSION AND EVALUATION 

Turkey has the Law on Underground Water. The current law is the first law of our Republic on 

waters. However, on 23.12.1960 T.C. Although this law, adopted in the text of the Official Gazette 

No. 10688, has brought our country ahead of other states, according to contemporary states, it has 

not been developed due to the changing geographical conditions (especially climate change) and 

the diversification of human activities over the 60-year period. 

Republic of Turkey titled Law on Groundwater. According to the law published in the Official 

Gazette, 
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“Groundwater is made up of public waters and is under the control of the state in terms of terms 

and savings.” 

 The article is not clear enough. The control of these waters in terms of quality and quantity is within 

the scope of the European Union Water Framework Directive, as the name of the period. Ministry 

of Forestry and Water Affairs, as it is known today, T.C. Trainings were given and conferences 

were organized by the Ministry of Agriculture and Forestry. However, at groundwater level (YAS), 

there is no article in the form of administrative penalty in the Law on Groundwater No. 10688 in a 

negative situation (quality and quantity). 

Again, in the Law on Groundwater, administrative penalties have been filed under the side title 

previously, and afterwards an administrative penalty of 500 TL to 3000 TL has been reached to the 

well owners, who have been opened and identified as illegal, today, considering the importance and 

consequences of water. the amount of deterrence can be increased with amounts that are appropriate 

for this situation and difficult to reach. 

In addition, due to the fact that our country is rich in terms of water resources in terms of its 

geography, independent water courts in countries such as Brazil and Ecuador have been amended 

in the Penal Courts Law (CMK) and the Turkish Civil Code (TMK) in order to resolve water-related 

cases in our country. It is also important in terms of sharing the workload in the Turkish judicial 

system and especially in courts as a result of the fact that expert courts are found and resolved 

directly in the solution of disputes arising from water. 

Groundwater also plays an active role in the foreign policy of our country. As a result of falling 

water to poor quality in the territory of our neighbors such as Syria, Iran and Iraq, where we are 

rivers, over the Euphrates-Tigris and Rebel Rivers, it can be mutually effective in the diplomatic 

traffic of countries. Especially in the Southeastern Anatolia Region, as a result of excessive spraying 

applied due to wrong agricultural practices, it is mixed with soil. The geological formation of the 

region contains calcareous-limestone lands. Chemical residues that accumulate on the soil in such 

lands can be included in the groundwater by the permeable zone over time. The flow residence of 

groundwater in the region is in the North-South direction. As a result, our country, which is an 

upstream country, can indirectly influence the inefficiency of agriculture by polluting groundwater 

to Iraq, which is our table through the Euphrates- Tigris River Basin. 
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Özet 

 

Ekonomik ve siyasal hayattaki değişimler ulus devletlerin kaderlerini her zaman değişime uğratmıştır. Birinci 

Dünya Savaşının ardından ortaya çıkan idealizm anlayışı ve self-determinasyon yeni ulus devletlerin 

kurulmasını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı ile idealizm düşüncesinin çökmesi devlet yönetimde realizm 

politikalarının sahneye çıkmasına neden olmuştur. Soğuk Savaşın başlaması ile dış tehditler ülkelerin hayati 

tehdit kaygılarını oluşturuyorken, 1990’lı yıllar güvenlik tehdidinde bir eksen kaymasını göstermektedir. Bu 

durumun örneklerinden biri de Türkiye’de yaşanmıştır. 1980’li yılların sonlarından itibaren güvenlik fiziksel 

zeminden giderek ayrılmış, mikro milliyetçilikten kaynaklanan çatışmalar, kimlik konularının giderek ağırlık 

kazanması, terörizm, kaçakçılık gibi asimetrik tehdit olarak adlandırılan sorunların artması ile birlikte daha 

geniş bir zeminde tartışılmaya başlanmıştır. Ulusal güvenlik politikalarında dış tehditlerin belirleyiciliği 

giderek azalmaya başlamış ve etnik/ayrılıkçı temelli terör başta olmak üzere, iç tehditler güvenlik 

politikaların belirlenmesinde merkezi bir konuma gelmiştir. Küreselleşme süreci devletlerin homojen bir 

toplum oluşturma eğilimlerini istikrarsızlaştırmış ve kimlik ile güvenlik arasındaki ilişkiyi birlikte ele almayı 

zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada da Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki güvenlik eksenindeki kaymanın sonucunda 

ortaya çıkan iç tehdidin belirleyici rolü ve PKK konusu incelenecektir. Çalışma dört ana tema çerçevesinde 

tartışılacaktır. İlk olarak, PKK terör örgütünün 1980’li yıllarda algılandığının aksine devletin bekasına 

yönelmiş bir tehdit olarak gelişimi, ikinci bölümde PKK terör örgütünün faaliyetleri ile bir iç güvenlik sorunu 

olarak Türkiye’nin güvenlik ajandasında birincil tehdit konumuna yükselmesi, üçüncü bölümde Türkiye’nin 

hükümet programları ve MGK bildirilerinde yer aldığı şekliyle PKK tehdidinin değerlendirilmesi ve 

dördüncü bölümde Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadele politikaları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Tehdit, Terör, Türkiye, PKK. 

 

 

TRANSFORMATION OF SECURITY CONCEPT IN TURKEY (THE EXAMPLE OF PKK) 

 

Abstract 

 

Changes in economic and political life have always changed the fates of nation states. The idealism and self-

determination that emerged after the First World War enabled the establishment of new nation states. The 

collapse of the idea of idealism with the Second World War led to the realism policies in the state 

administration. With the onset of the Cold War, external threats are the vital threat concerns of countries, 

while the 1990s show an axis shift in the security threat. One example of this case has been taken place in 

Turkey. Since the late 1980s, security has been gradually separated from the physical ground, so conflicts 

have arisen on a broader basis, such as conflicts arising from micro-nationalism, increasing emphasis on 

identity issues, and so-called asymmetric threats such as terrorism and smuggling. The determination of 

external threats in national security policies has started to decrease gradually and internal threats, especially 

ethnic / separatist terrorism, have become a central position in determining security policies. The process of 

globalization has destabilized states' tendency to form a homogeneous society and has made it necessary to 

address the relationship between identity and security. In this study, the decisive role in Turkey's PKK issue 

and the threat of internal security resulting from the shift in axis in the 1990s will be examined. The study 

will be discussed under four main themes. First, the development of the PKK terrorist organization as a threat 

to the state's survival perceived contrast in the 1980s, in the second part, with the activities of the PKK terrorist 

organization, internal security issues as Turkey's security agenda in primary threat position will be discussed, 

third section evaluation of the PKK threat as it is located in the National Security Report and Turkey's 

government programs and Turkey's fight against PKK terrorist organization policies were analyzed in the 

fourth chapter. 

Keywords: Security, Threats, Terrorism, Turkey, The PKK. 
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1. GİRİŞ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi başta Türkiye olmak üzere birçok devletin tehdit ve güvenlik algısının 

değişmesine neden olmuştur. Geleneksel yabancı devlet tehdidi kaynaklı ve askeri güvenlik odaklı 

güvenlik anlayışı yerini, daha belirsiz, çok aktörlü tehditlere, derinleşen ve genişleyen güvenlik 

değerlendirmelerine bırakmıştır. Bu çerçevede eleştirel güvenlik teorileri, devleti güvenliğin tek 

aktörü olarak kabul eden realist görüşü çeşitlendirmiş ve toplumsal grupları, bireyleri devletle 

birlikte değerlendirerek güvenlik gündemini genişletmiştir (Ağır, 2011: 100). Ulusal güvenlik 

askeri boyutun ötesinde, sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel konuları da ele alacak şekilde 

genişlemiştir.  

Güvenlik fiziksel zeminden giderek ayrılmış, mikro milliyetçilikten kaynaklanan çatışmalar, kimlik 

konularının giderek ağırlık kazanması, terörizm, kaçakçılık gibi asimetrik tehdit olarak adlandırılan 

sorunların artması ile birlikte daha geniş bir zeminde tartışılmaya başlanmıştır (Cha, 2000: 391). 

Ulusal güvenlik kavramında zamanla yaşanan bu dönüşüm özellikle Türkiye’de etnik/ayrılıkçı terör 

faaliyetlerinin artması ile ivme kazanarak devam etmiştir. Ulusal güvenlik politikalarında dış 

tehditlerin belirleyiciliği giderek azalmaya başlamış ve etnik/ayrılıkçı temelli terör başta olmak 

üzere, iç tehditler güvenlik politikaların belirlenmesinde merkezi bir konuma gelmiştir (Bandeoğlu, 

2016: 319). Küreselleşme süreci devletlerin homojen bir toplum oluşturma eğilimlerini 

istikrarsızlaştırmış ve kimlik ile güvenlik arasındaki ilişkiyi birlikte ele almayı zorunlu kılmıştır. 

Böylelikle ulus devletler hem küresel hem de yerel baskılara maruz kalmıştır. Düşmanın dışarıdan 

geldiği verili durumunun kaybolması ile birlikte düşman olan ile olmayan arasında kesin bir çizgi 

çekmek zorlaşmış ve ulusal sınırlar düşman kimliğini belirlemede yetersiz kalmıştır1 (Paker, 2010: 

410). Türkiye’de bu süreçte etnik/ayrılıkçı terör örgütü PKK sorunu tırmanışa geçmiştir. PKK 

seksenli yıllarda algılandığının aksine basit bir çete ya da eşkıyalık sorunu olmaktan çıkmış, sebep 

olduğu can kayıpları ve vatandaşların psikolojisinde yol açtığı yıkım nedeniyle önemli bir güvenlik 

sorunu haline gelmiştir 2 . Türkiye’nin diğer ülkelere bakışı da ülkelerin PKK terör örgütüne 

yaklaşımlarından etkilenmiştir. 

PKK bu süreçte özellikle Türkiye’nin doğusunda taraftar toplama, yığınak, hazırlık yapma ve 

teşkilatlanmak amacıyla eğitimler gerçekleştirme faaliyetleri ile güçlenmiş ve Türkiye sınırlarından 

sürekli sızma eylemleri gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında askeri kanat 

etnik/ayrılıkçı sorununu ülke içinde birincil tehdit konumuna yükseltmiş ve yeni tehdit 

değerlendirmesi ile siyasal sistemdeki rolünü ve görünürlüğünü arttırmıştır. Türkiye’de uzun yıllar 

PKK saldırılarının sınır üzerinden sızılarak yapıldığı düşüncesi hâkimdi. Bu sebeple sınır üzerinden 

sızmaları önlemek için TSK önemli çalışmalar yapmış fakat terör örgütünün eylemlerinin sayısı 

giderek artmaya devam etmiştir. Bu durum 90’lı yıllarda PKK’nın yerel halktan destek aldığı 

düşüncesinin kabul edilmesi ile sonuçlanmış ve Ordu bu süreçte yabancı düşmana karşı savaşma 

stratejisini değiştirme yoluna gitmiştir (Zürcher, 2015: 455-456). Türk silahlı kuvvetleri 1980’li 

yılların sonuna kadar kendisini çoğunlukla dış tehdit odaklı konumlandırmış ve yine kendisini 

başka bir ordu ile savaşmak üzere yapılandırmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve küreselleşmenin 

 
1 Bkz; Erdal Sarızeybek, (2007), s. 36, “Şemdinli’de Sınırı Aşmak”, “Topyekûn savaş yapılanması şekil değiştirmiştir. 

Yeni düşman figürü PKK köyleri basıyor, çocukları kaçırıyor, eğitiyor ve sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı savaşması 

için ülkeye geri gönderiyor. Bir köyde gördüğünüz kişinin ilerleyen günlerde karşınıza terörist olarak çıkması mümkün. 

Vatandaşın hangi çizgide olduğunu bilemediğimiz gibi vatandaş da bu savaşın neresinde olduğunu bilmiyor. Devlet hedef 

belirlemede zorluk çekmektedir. ” 
2 1980’li yıllarda ihmal edilen ve bir terör örgütü olarak algılanmayan PKK, seksenli yılların sonundan itibaren çok 

güçlenmiş ve devletin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki gücünü sarsmıştır. PKK’nın güçlenişini, dönemin Genel 

Kurmay Başkanı Doğan Güreş 1991 yılında “Gerçekten de ülkemizi kaybediyor olmamızdan korkuyorum.” cümlesiyle 

açıklamıştır (Cemal, 2003; akt, Paker, 2010: 412). 
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etkisi ile güvenlik siyasetinde yaşanan dönüşüm sonucu yerel ve bölgesel sorunlar, iç tehdit unsuru 

askeri-stratejik yapılanmada yer bulmaya başlamıştır. 1990’lı yıllar Türkiye’de siyasi iktidarın 

temsiliyet sorunu yaşadığı ve zayıf koalisyon hükümetlerinin mücadelesinin hâkim olduğu bir 

süreçtir. Bu dönemde siyasi partiler toplumun ihtiyaçlarına karşılık verebilen hegemonya projeleri 

üretmede yetersiz kalmıştır.  

Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda küreselleşmenin etkisi ile Türkiye’nin güvenlik algısının dönüşümü, 

bu süreçte birincil güvenlik tehdidi olarak ortaya çıkan PKK terör örgütünün faaliyetleri ve 

Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadele politikaları incelenmiştir. Çalışma dört bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde PKK terör örgütünün 1980’li yıllarda algılandığının aksine devletin 

bekasına yönelmiş bir tehdit olarak gelişimi, ikinci bölümde PKK terör örgütünün faaliyetleri ile 

bir iç güvenlik sorunu olarak Türkiye’nin güvenlik ajandasında birincil tehdit konumuna 

yükselmesi, üçüncü bölümde Türkiye’nin hükümet programları ve MGK bildirilerinde yer aldığı 

şekliyle PKK tehdidinin değerlendirilmesi ve dördüncü bölümde Türkiye’nin PKK terör örgütü ile 

mücadele politikaları analiz edilmiştir. 

2. TÜRKİYE’DE ETNİK/AYRILIKÇI TEHDİT  

1980’li yıllarda eşkıyalık faaliyetleri gerçekleştiren bir çete olarak tanımlanan PKK, 1990’lı yılların 

başında, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Körfez Savaşı’nın neden olduğu konjonktürel gelişmeler 

neticesinde etnik/ayrılıkçı bir tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır. 1992 yılında Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesi’nde yer aldığı şekliyle etnik/ayrılıkçı faaliyetleri gösteren PKK’nın Türkiye’nin 

ulusal güvenliğini tehdit ettiği belirtilmiştir. 1992 yılında MGK’da ilk kez etnik/ayrılıkçı tehdidi ile 

yapılan iç tehdit değerlendirmesi ile PKK güvenlikleştirilmiştir (Torun, 2012: 172). Bu tarih itibari 

ile sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik gibi birçok bileşeni bulunan etnik/ayrılıkçı tehdidi, askeri 

güvenlik sorunu olarak değerlendirilerek acil yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır.  

1990’lı yıllar PKK’nın ülkenin istikrarını bozmak amacıyla, devletin görevli asker, polislerine ve 

kurumlarına yönelik saldırılarda bulunduğu düşük yoğunluklu bir çatışma dönemidir. ABD’nin 

1991 yılında Irak’a başlatmış olduğu askerî harekât sonucu Kuzey Irak’ta oluşan otorite 

boşluğundan PKK önemli ölçüde yararlanmıştır. PKK silahlı gücünün önemli bir bölümünü buraya 

kaydırmış ve Kuzey Irak’a yerleşerek kamplar kurmuştur. PKK, Irak Ordusu’nun bölgeden 

çekilirken geride bıraktığı silahlara el koymuş ve bu dönemde askeri mühimmat bakımından hiç 

olmadığı kadar güçlenmiştir. Yeni katılımları elde ettiği silahlarla donatan terör örgütü, yurt içinde 

toplam 10 bin silahlı unsura yaklaşmıştır3. Kırsal alanda yeterince güçlendiğini düşünen örgüt, 

silahlı, örgütsel ve siyasi gücünün verdiği cesaretle Mart 1992’de genel ayaklanma başlatmanın 

hazırlığını yapmıştır. Öcalan 1992 için Kurtarılmış Bölgeler, Ulusal Meclis, Savaş Hükümeti 

hedeflerinin gerçekleşmesi için, Ayaklanma üzerine tezleri kaleme almıştır (Karaca, 2015: 37-38). 

Ancak, bir müddet sonra ayaklanma hazırlıklarından vaz geçen örgüt, Ağustos 1992’de Şırnak 

merkezini işgal etmeye çalışmış, bunun üzerine Eylül-Ekim 1992’de Irak’ın kuzeyine geniş çaplı 

bir Askeri Harekât gerçekleştirilmiştir. 

Sosyalist Sistemin çökmesi üzerine, Öcalan 1990’lı yıllar boyunca ideolojik savrulmalar yaşasa da 

“Yeni Dünya Düzeninin” ön plana çıkardığı insan hakları ve demokratikleşmeyi dillendirmek 

suretiyle, bölgedeki çelişkilerden, iç politikanın boşluklarından azami istifadeyi sağlayarak 

demokratik zemini kullanmak istemiştir. Marksist-Leninist ideolojik çizgiyi ve örgütlenme 

modelini esneten Öcalan, yeni legal, yarı legal oluşumlar üzerinden meşru zeminlere inmeye 

 
3 Körfez Savaşı’nın ardından çok sayıda silah piyasaya sürülmüştür. Bu dönemde bir kalaşnikof silahın fiyatı bir paket 

sigara ile eşit hale gelmiştir (Marcus, 2009: 251). 
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çalışmıştır (Töreli, 2002: 92-93). Bir yandan sözde gerilla savaşını en şiddetli yöntemlerle sürdüren 

örgüt, diğer yandan demokratik talepler ileri sürmeye, örgütlenme ve propaganda da demokratik 

zeminleri kullanmaya başlamıştır.  

PKK terör örgütünün 1993’ün ikinci yarısında tırmandırdığı terör eylemleri ve Mart 1994’teki yerel 

seçimleri boykot eylemlerinde istediği sonuçları alamaması üzerine terör eylemlerini yeni açılım 

bölgeleri ve metropollere taşımıştır. Etnik/ayrılıkçı örgüt 1994’ten itibaren saldırıları metropollere 

yapmış, turizm alanlarında saldırılar gerçekleştirmiş, geniş toplumsal kesimleri etkilemeyi 

sürdürmüştür. 1996’da PKK daha etkili eylemler çerçevesinde ilk kez intihar eylemcilerini harekete 

geçirmiştir. PKK 4. Konferansında, “Her eyalet, merkez karargâhın onayı dâhilinde intihar timlerini 

gönderebilecek bunun hazırlık ve altyapı çalışmalarının yapacaktır” kararı alınmıştır (Töreli, 2002: 

93-97). Alınan karar doğrultusunda PKK terör örgütü ilki 30 Temmuz 1996’da Tunceli merkezinde 

olmak üzere birçok intihar eylemcisini harekete geçirmiş ve Adana, Sivas gibi yerlerde intihar 

eylemcileri kendilerini patlatmıştır. 

PKK terör örgütü 1993 ve 1998 yıllarında kısa süreli ateşkes ilan etmiştir. Ateşkes ilanları örgütün 

planlarını gerçekleştirmek için birer hamle olmaktan öteye gitmemiştir (Karaca, 2015: 38). Öcalan, 

belirli bir güce ulaştığını düşündüğünde bu gücün meşruiyet kazanması için her yola başvurmuştur. 

İlan ettiği ateşkesler de büyük ölçüde bu amaçlı yapılmıştır. Öcalan ilan ettiği sözde ateşkesler ile 

güvenlik güçlerini yeni bir oyalama/zaman kazanma ortamına çekmeyi planlamıştır. Öcalan ve 

örgütü açısından 09 Ekim 1998-15 Şubat 1999 tarihleri arası belirsizliklerin had safhada olduğu bir 

dönem olmuştur. Türkiye’nin verdiği ültimatom sonucu Öcalan, 09 Ekim 1998’de Suriye’den 

çıkmak zorunda kalmıştır (Soner, Aslan ve Kıyıcı, 2017: 15). Suriye-Yunanistan-Rusya-İtalya-

Rusya-Tacikistan-Yunanistan-Belerus-Yunanistan ve Kenya güzergâhını kullanan Öcalan 15 Şubat 

sabahı Türkiye getirilmiştir. Türkiye’ye getirilirken daha uçakta iken, fırsat verilirse yardıma 

hazırım çıkışı ile yeni stratejik bir hamle yapmıştır. Öcalan, etnik/ayrılıkçı terör örgütünün güvenli 

üslere dönmesi ve yeni strateji doğrultusunda hazırlıklara başlaması için 1999 yılı boyunca talimat 

ve perspektiflerini devam ettirmiştir.  

3. TÜRKİYE’DE GÜVENLİK ALGISINDA EKSEN KAYMASI 

Küreselleşmenin güvenlik üzerindeki etkilerinden en önemlisi, tehdit kavramını karmaşık bir hale 

getirmesi ve tehditlerinin yapısında değişime yol açmasıdır. Bu durum hem devletler hem de 

bireyler açısından geçerlidir. Tehdidin kaynağı devlet olabileceği gibi devlet dışı gruplar veya bazen 

bireyler de olabilmektedir (Ağır, 2011: 110). Türkiye’de 90’lı yıllarda devletin tehdit 

algılamalarında ve ulusal güvenlik anlayışında önemli değişiklikler yaşanmıştır. 1980’li yıllarda bir 

önceki bölümde belirtildiği üzere Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör ve PKK sorunu henüz bir 

tehdit olarak algılanmamış ve silahlı eşkıyalık faaliyetleri olarak görülmüştür. Erken doksanlı 

yıllarda ise PKK tehdidi topyekûn bir anlayış ile milli güvenlik sorunu haline gelmiştir (Paker, 

2010: 407).  

Soğuk Savaş’ın bitimine kadar geçen sürede, devletler genel olarak ortak bir dış düşman üzerinden 

vatandaşların ait olduğu değerlerin korunması siyaseti ile ulusal güvenlik değerlendirmesi 

yapmıştır. Ulusal sınırların işlevini kaybetmeye başlaması ve homojen kültür anlayışında yaşanan 

aşınma sonucu, düşman olan ile olmayan arasındaki sınır kaybolmuş ve devletlerin ulusal güvenlik 

algıları değişime uğramıştır (Paker, 2010: 410). Küreselleşme homojen olma eğilimleri olan 

toplumları istikrarsızlaştırmış ve kimlik direnişlerini tetiklemiştir. Yerel kimliklerin dönüştürücü 

kültürel isteklerinin artması, ulus devletleri yerelleştirici baskılara maruz bırakmıştır. Küreselleşme 
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yerel tehditlerin canlanmasına doğrudan katkıda bulunmamış, ekonomik, sosyal ve politik 

değişimlerin etkisi ile yerel tehditlerin canlanmasını tetiklemiştir (Ağır, 2011: 112).  

Küreselleşme, her ne kadar ulus aşırı değişkenlerin, ulus devletlerin güvenlik anlayışlarını 

dönüştürüyormuş gibi görünse de bu değişimde ulus devletlerin güç durumlarının, tarihsel inşa 

süreçlerinin ve içinde bulundukları bölgesel koşulların da etkisi göz ardı edilmemelidir. Örneğin, 

çatışma ve rekabetin yoğunluklu olarak yaşandığı bölgelerde yer alan devletler küreselleşmenin 

getirdiği baskıları en aza indirmek için büyük ölçekli askeri yapılanmalarını korumak ve devam 

ettirmek durumunda kalmışlardır. Küreselleşmenin etkisi ile güvenlik kavramının genişlemesi, 

güvenlik tanımımın ve güvenlik arayışlarının savaş alanlarında değil, geleneksel olmayan alanlarda 

aranmasını gerektirmiştir (Ağır, 2011: 113). 

Türkiye’de bu dönemde güvenlik siyasetinde dış düşmandan iç düşmana doğru bir eksen kayması 

yaşanmıştır. Uluslararası gelişmeler ekseninde kimlik ve etnik terör tartışmaları hız kazanmıştır. 

Fakat Türkiye’deki Kürt meselesi tartışmalarını bütün olarak etnik çatışmalar kategorisinde 

değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye’deki Kürt meselesinde Türk ve Kürt kökenli topluluklar 

arasında yatay bir çatışma mevcut değildir. Silahlı çatışmanın tarafı etnik ayrılıkçılık hedefiyle 

faaliyet gösteren PKK terör örgütüdür (Sandıklı ve Kaya, 2012: 398). Türk ve Kürt kimlikleri 

tarihsel süreç içerisinde uzun yıllar birlikte yaşamış ve ortak değerleri paylaşmıştır. Anadolu’da 

yüzyıllardır aynı topraklarda aynı kaderi paylaşmış, birbiriyle akraba olmuş iki kimlik arasında 

önemli bir travma yaşanmamıştır. Türkiye’deki PKK kaynaklı terörizmin etnik çatışmadan ziyade 

etnik ayrılıkçılığa dayalı bir terör sorunu olduğu vurgulanmalıdır (Sandıklı ve Kaya, 2012: 398).  

PKK terör örgütü kimlik olgusunu özellikle hedefine alarak halkı devlete karşı kışkırtma yoluna 

gitmiştir. Kimlik faktörünü bireylerin tek anlam kaynağı ve başkalarıyla bağlantı kurmanın tek yolu 

yaparak, bireylerin kimliklerini dışlayıcı bir tanımlama eğilimi göstermelerine neden olmuştur. 

Belirli bir kimlikte yoğunlaşmak diğer olası kimliklerle ilişkileri engelleyerek yalnızca söz konusu 

kimliği ortak bir paydaya dönüştürülmektedir ve söz konusu kimliğe ilişkin tehdit algısı da 

geliştirmektedir. Bu minvalde PKK’nın kimlik faktörünü propaganda konusu yapma girişimlerine 

Smith’in bir etnik topluluğun ana niteliklerini belirttiği tanımlamada rastlanmaktadır (Smith ve 

Hutchinson, 1996: 6-7, akt; Kaya, 2013: 3-4): 

• Ortak özel bir isim 

• Ortak bir soy miti  

• Paylaşılan tarihî hatıralar  

• Ortak kültürü farklı kılan unsurlar 

• Özel bir yurtla bağ kurma 

• Nüfusun önemli kesimleri arasında dayanışma duygusu 

Türkiye, Kürt kökenli sivilleri de hedef alan terör örgütüne karşı vatandaşlarının güvenliğini 

sağlamak için mücadele etmektedir. Yıllarca inşa edilmiş bir verili dış düşman üzerinden 

oluşturulan ulusal güvenlik politikaları terkedilmiştir. Bunun yerine içe dönük tehdit ve terör örgütü 

PKK’dan kaynaklı güvensizlik ortamı ile karşı karşıya kalınmıştır (Ülman, 2000:110 ve Paker, 

2010: 410).  

Doksanlı yılların başında Türkiye’nin mevcut askeri teknikler açısından4  ve verili dış düşman 

algısından farklı ve ülkenin içine yönelik bir çatışma ortamı ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir 

 
4 Türk Silahlı kuvvetleri doksanlı yıllara kadar dış düşman algısı üzerine kendisini yapılandırmış ve bir ordu ile karşılaşma 

olasılığı üzerine yapılandırılmıştı. Doksanlı yıllarda ise Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile komünizm tehdidi ortadan 
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(Paker, 2010: 410). Doğan Güreş’in Genelkurmay başkanı olması sonrasında basına verdiği 

açıklamalarda PKK’nın Türkiye için birincil tehdit konumuna geldiği anlaşılmaktadır “.…PKK’yı 

silemezsek sıkıyönetim gelebilir…PKK’nın Türkiye’nin bütünlüğünü hedef aldığını gördüm. Silahlı 

Kuvvetlerin stratejik konseptindeki tehdit önceliğini değiştirdim. Birincil öncelik iç tehdittir.” 

(Hürriyet, 1993; akt; Gürpınar, 2016: 126). 

Bu dönemde ulusal güvenliğe ilişkin ilk somut bilgilere 1992 yılında Türk Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesi olarak adlandırılan ve açık bir şekilde paylaşılmayan belge çerçevesinde kamuoyuna 

yansımıştır (Ülman, 2000: 106). 1992 yılında gözden geçirilen MGSB’de Türkiye’nin geçmiş 

dönem güvenlik stratejilerini belirleyen Yunanistan ve SSCB tehdidi değiştirilerek, yeni güvenlik 

konsepti iç tehdit genelinde etnik/ayrılıkçılıkla mücadele ekseninde oluşturulmuştur (Gürpınar, 

2016: 123). Geleneksel savaşlar her ne kadar önemini korumaya devam etse de artık tehdit boyut 

değişmiştir. Devletlerin tek başına güvenlik sağlayıcı bir aktör olma özelliği yeni tehditlerin 

kapsamlı ve bölünemez yapısı nedeniyle aşınmaya uğramıştır. Küreselleşmenin sonucu olarak 

teknolojik, ekonomik, politik vb. etkiler ile ülkeler arasındaki sınırların etkisini kaybetmeye 

başlaması, tehdit kaynaklarının birçok devleti ilgilendiren, iş birliği ve beraber çalışmayı gerektiren, 

uluslararası bir boyut kazanmasını da beraberinde getirmiştir.  

1990’lı yıllar, TSK’nın topyekûn savaş stratejisini terk etmeye başladığı ve yerine PKK terörüne 

karşı düşük yoğunluklu savaş konseptini benimsediği zaman dilimine girişi temsil etmektedir. 

Güvenlik güçleri özellikle 1989-1993 yılları arasında köylere ve ilçelere baskın yapan PKK 

teröristlerine karşı şehir savunması stratejisini benimsemiştir. Alan hâkimiyetini arttırmak ve halk 

desteğini kesmek için kırsal bölgelerdeki nüfusun kontrolü önem arz etmekteydi. Bu doğrultuda 

yerelde PKK’nın gıda, eleman vb. temininin önüne geçmek için Köy koruculuğu sistemi 

uygulamaya geçirilmiştir. Silahlı kuvvetler de tehditlere karşı süratle cevap verme ve hareket 

kabiliyetini artırma amaçlı olarak yeniden yapılanmaya gitmiştir. PKK terör örgütünün doğuda alan 

hâkimiyetini kırmak için uygulamaya konulan köy koruculuğu sistemi ve sokağa çıkma 

yasaklarının ilan edilmesi insan hakları ihlali noktasında PKK sempatizanlarınca sık sık kamuoyuna 

aksettirilmiştir. 1993 yılında İçişleri Bakanı B. Mehmet Gazioğlu TBMM’de yaptığı konuşmada bu 

durumu aşağıdaki şekliye açıklamıştır (19. Dönem 39. Cilt 1. Birleşim, 01.09.1993: 304): 

PKK terör örgütünün son zamanlarda, Ömerli-Yeşilli-Savur ilçelerine bağlı 

köylerde faaliyetlerini arttırması, bu bölgedeki halka yiyecek temini barınma, 

eylemlere katılma için yoğun baskılarda bulunması sebebiyle bölge halkı 

köylerinden göç etmektedir. Bu durum PKK terör örgütü mensupları ve 

sempatizanlarınca kasıtlı olarak kamuoyuna yanlış aksettirilmektedir… Geçici 

köy korucuları yanlarında güvenlik kuvvetlerinden görevli rütbeli personel 

olmadan bölgede operasyon icra etmemektedirler…  

4. DEVLETİN RESMİ BELGELERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK  

Terör örgütü PKK’nın eylemleri 90’lı yıllarda tırmanışa geçmiş, başta Doğu ve Güneydoğu 

bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde önemli bir sorun haline gelmiştir. 80’li yıllarda 

anıldığının aksine PKK Türkiye’nin güvenlik sorunlarında birinci sıraya kadar yükselmiştir. Bu 

dönemde iktidara gelen hükümetler için de PKK çözülmesi gereken sorunlar arasında ilk sıradaki 

 
kalkmıştır. Bu gelişmeler üzerine devletlerin ulusal güvenlik siyasetleri de yerel ve bölgesel gelişmeler temelinde 

tanımlanmaya başlamıştır (Paker, 2010: 411). 
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yerini almıştır. PKK sorunu doksanlı yılların ilk yarısında kurulan bütün hükümet programlarında 

aşağıda belirtilen cümle kalıpları ile dile getirilmiştir. 

Türkiye’de yaşanan terör ve şiddet olayları, öncelikle ele alınması gereken 

partiler üstü çok önemli bir sorundur. Bu soruna demokratik hukuk devleti 

içerisinde, suçsuz yöre halkına şefkatle davranılarak çözüm bulanacaktır ve 

devletle halkın karşılıklı güven bağı yeniden kurulacaktır. (T.C. 48-51 hükümet 

programları) 

MGK, Türkiye’de toplumsal yaşamın huzur ve güvenliğine yönelmiş tehditlerin belirlenmesinde 

ve bu tehditlere yönelik gerekli görülen yasal tedbirlerin alınmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

Siyasi ve güvenlik karar alıcıların bir araya gelerek, ülke gündemi için tehdit odaklarını 

belirledikleri ve gerekli güvenlik tedbirleri için görüş bildirdikleri bir yapı olan MGK, güvenlik 

politikalarının belirlenmesinde işlevsel bir konuma sahiptir. MGK karaları kamuoyuna açıklanmasa 

da basın bildirileri yoluyla halk görüşülen konular ve alınan kararlar noktasında 

bilgilendirilmektedir. 

1990-1999 yılları arasında; 1995 yılında 14, diğer yıllarda 12 olmak üzere toplam 122 MGK 

toplantısı yapılmıştır. 122 MGK toplantısının basın bildirisi incelendiğinde, 1990’lı yıllarda 

düzenlenen toplantılarda iç güvenlik konularının ağırlıklı olarak görüşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Basın bildirilerinin hemen hemen hepsinde genel bir ifade olarak “Ülke genelindeki güvenlik ve 

asayiş durumu ile bunu etkileyen iç ve dış olaylar değerlendirilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. Basın 

bildirilerindeki diğer ifadelere bakıldığında; doksanlar Türkiye’sinde etnik/ayrılıkçı terör örgütü 

PKK’nın, önemli bir tehdit olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 1990 yılında kamuoyuna açıklanan 

MGK basın bildirilerinin sadece 5’inde değinilen PKK tehdidine, diğer yıllar bütün toplantılarda 

yer verilmiştir. Basın bildirilerinde yer verilen aşağıdaki ifadeler PKK terör örgütünün, doksanlı 

yılların ilk yarısında Türkiye’nin güvenlik gündemini ilk sıradan meşgul eden önemli bir tehdit 

olduğuna işaret etmektedir (mgk.gov.tr. / basın bildirileri, 1990-1999): 

• PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında, yasalar çerçevesinde her türlü yönteme 

başvurulması gerektiğinin ifade edilmesi; 

• PKK ile mücadelede başarıya ulaşmak için kış şartlarında da kararlılıkla mücadele edilmesinin 

üzerinde durulması; 

• PKK terör odakları ile mücadelenin, hiçbir taviz verilmeksizin etkin bir şekilde sürdürülmesinin 

kararlaştırılması; 

• Etnik/ayrılıkçı teröre sağlanan dış desteğin kesilmesi için dost ve komşu ülkelerle anlaşma 

yapılması gerekliliğinin değerlendirilmesi;  

• PKK terörünün etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin etkinliğinin arttırılmasının 

vurgulanması; 

• Etnik/ayrılıkçı terör örgütünün her türlü iç ve dış desteğin kesilmesi suretiyle yeniden taban 

oluşumuna imkân verilmemesi hususunda görüş birliğine varılması; 

• Kuzey Irak’ta sınırlara yakın bölgelerde, PKK’nın faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik 

düzenlenen askeri harekâtın değerlendirilmesi;  
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• Her yıl ortalama 3 MGK toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ihtiyaç duyulan 

illerde etnik/ayrılıkçı terör örgütü faaliyetlerine karşı OHAL uygulamalarının uzatılması yönünde 

görüş birliğine varılması; 

• OHAL bölgelerindeki illerde PKK terörünün neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için 

sosyoekonomik ve altyapı kalkınma projelerine hız verilmesinin tavsiye edilmesi; 

1990’lı yıllar Türkiye’nin karar alıcı mekanizmalarının, etnik/ayrılıkçı terör örgütü PKK’yı 

güvenlikleştirdiğinin açıkça görüldüğü yıllardır. MGK basın bildirilerinde, yukarıda ifade edildiği 

üzere etnik/ayrılıkçı terör örgütü PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturduğu belirtilmektedir. Bu sebeple MGK basın 

bildirilerinde PKK ile mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi sıklıkla 

vurgulanmaktadır. Terör saldırılarında, devletler hem varlığı tehdit edilen hedef (referans nesnesi), 

hem de söylem fiilini gerçekleştirerek olağanüstü önlemler almaya yetkili aktör konumundadırlar. 

Bu minvalde 20 Kasım, 27 Ağustos, 25 Şubat 1992, 15 Şubat, 24 Nisan 1995 ve 31 Mayıs 1996 

tarihlerinde kamuoyuna açıklanan MGK basın bildirilerinde, halkın huzur ve güvenini bozmayı 

hedefleyen etnik/ayrılıkçı terör örgütü PKK ile mücadelede başarıya ulaşmada halkın, medyanın ve 

devlet kurumlarının destek olmalarının önemine vurgu yapılmıştır. 

5. TÜRKİYE’NİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI 

PKK terör örgütünün, Abdullah Öcalan liderliğinde ortaya çıkışından günümüze kadar kimi zaman 

örgütsel tıkanmalar yaşadığı, bu çerçevede ideolojik bunalım, strateji geliştirememe, örgüt içi 

kutuplaşma, iç hesaplaşmalara yönelme gibi sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Öcalan’ın 

yakalanmasının ardından örgüt, stratejik planlarını güncellemede ve taktik planlarında saldırgan bir 

tavır takınarak, “Devrimci Halk Savaşı” ve “Demokratik Özerklik” gibi söylemlerini hayata 

geçirmeye çalışmış fakat bu çabaları boşa çıkmıştır (Bilsin, 2014: 1-2). Örgüt, bu açıklarını 

kapatmak amacıyla sivilleri de hedef alan EYP’li, bombalı araçlı saldırılar düzenleme yoluna 

gitmiştir. 

Etnik/ayrılıkçı teröre karşı verilen mücadelenin ilk 15 yılında (1984-1999) ağır bedeller ödenmiştir. 

30 bin kişinin canına mal olan etnik/ayrılıkçı terörle mücadele, ekonomik ve sosyal hayatı da 

olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde ağırlıklı olarak güvenlik eksenli politikalar öne çıkartılmışsa da 

sonuç başarılı olmamıştır. Örgütün hareket ettiği coğrafi mekânlara yönelik operasyonlar 

gerçekleştirilmiş ve baskı altına alarak yönlendirdiği kitlelerin izole edilmesi noktasında, günlük 

hayatı ertelemeden, idari ve yasal mekanizmalarda ciddi değişiklik yapılmadan mücadeleler 

yürütülmüştür (Kirişçi ve Winrow, 1997: 148). Bu dönemde karşılaşılan en temel eksiklik ise, 

eldeki imkânların zaman ve zemin şartlarını esas alan bir stratejiye uygun olmaması ve bunun 

gerektirdiği uygulama modellerine göre hareket edilmemesi olmuştur. 

Türkiye ilk dönem tedbiri olarak, PKK terör örgütünün bölge halkına yönelik eylemlerini 

yoğunlaştırmasının ardından güvenlik önlemlerinin nispeten yetersiz olduğu köy ve mezralardaki 

halkın kendini savunabilmesi amacıyla, 1985 tarihinde Geçici Köy Koruculuğu sistemi 

uygulamasına başlanmıştır (Arap ve Erat, 2015: 86). Bölge halkı arasından, devlet adına terör 

örgütüne karşı silahlı olarak faaliyet gösteren GKK’lar, terör örgütüne önemli darbeler vurmuştur. 

GKK’lar güvenliğin sağlanmasındaki rollerinin yanı sıra aile ve aşiret efradıyla birlikte topyekûn 

teröristlere karşı koymaları, Etnik ayrımcılığı geçersiz kılan bir rol oynamıştır (Arap ve Erat, 2015: 

93). Terör eylemlerinin sürdüğü her bölgeden, her kesimden GKK merkezlerinin ortaya çıkması, 

örgütün GKK’yı izole etmesini, belli bir gruba, inanca, etnik kökene bağlamasını zorlaştırmıştır. 

Güvenlik güçlerine kırsalı gözetleme imkânı ve güvenli üs alanları sunmuştur. 
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Terörle mücadelede yardımcı bir kuvvet olarak GKK teşkilatının kurulmasında örgüt karşıtı 

aşiretlerden faydalanma yoluna gidilmiş ve bu aşiretlerden bir kısmı terörle mücadelede aktif bir 

çaba sarf etmiştir. PKK terör örgütünün seksenli yılların sonlarından başlayarak doksanlı yıllarda 

şiddetini arttırdığı GKK mensuplarına yönelik saldırılar, aşiretlerin terörle mücadeleye olan 

katkılarının sınırlı kalmasına neden olmuştur. Aynı tarihlerde terörist saldırıların etki sahasında 

bulunan bölgedeki aşiretlerin korunması yönünde, yetkililerce yeterli tedbirlerin alınamaması 

sonucunda süreç içerisinde birçoğu terörist saldırılar karşısında pasifize olmuşlardır.  

Bu dönemde denenmiş olan diğer bir uygulama “Pişmanlık Yasası” çıkartılmasıdır. Bu uygulama 

ile önemli sayıda örgüt mensubunun teslim olması sağlanmıştır. İlk defa 1985’te çıkarılan “Bazı 

Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun çeşitli değişiklikler yapılarak 7 defa 

çıkarılmıştır5. Söz konusu yasalar, örgütten bireysel kopuşlara neden olmakla birlikte toplu teslim 

olmaları gerçekleştirememiştir. 

Terörist faaliyetlerini önleyecek kabiliyet ve becerilerle sahip Özel Harekât Timlerinin yetiştirilerek 

bölge illerine sevk edilmesi terör örgütüyle mücadeleye önemli katkılar sunmuştur. İlerleyen 

süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekât Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir. 

Benzer şekilde Jandarma bünyesinde de Özel Harekât Timleri kurularak faaliyete geçirilmiştir 

(Ülman, 2000: 108). 

1980’lerden itibaren uygulanmakta olan sıkıyönetim idaresine son verilerek, PKK saldırılarının 

arttığı dönemlerde OHAL uygulamasına geçilmiştir. Diyarbakır il merkezinde oluşturulan OHAL 

Bölge Valiliği üzerinden terörle mücadelede idari birimler arasında koordinasyon sağlanması ve 

güvenlik birimlerine destek sağlanması hedeflenmiştir. OHAL ile ilgili yetersizlikleri tespit etmek 

ve ilgili Bakanlıkları bu konuda yönlendirmek amacıyla İçişleri Bakanı Başkanlığı’nda 1990’ların 

başında “Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu” teşkil edilmiş fakat bu kurul, 

fonksiyonel olmaktan uzak kalmıştır. 1987’de ilan edilen OHAL, 30 Kasım 2002’de kaldırılmış, 

aynı şekilde OHAL Valiliğinin de varlığına son verilmiştir (Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığı, 2013: 45-46). 

Terörün, özel yöntem ve gayretlerle yetiştirilen militanlarca yürütülmesi terör suçlarının yeniden 

tarifini gündeme getirmiş ve bu nedenle terörle mücadele mevzuatı düzenlenmiştir. Terörle 

mücadelede yasal boşlukları gidermek amacıyla 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 12 Nisan 

1991 tarihinde çıkarılmıştır.  TCK’nın ilgili maddelerinin uygulamadaki yetersizliklerin giderilmesi 

amacıyla, yeni Terörle Mücadele Yasası ihtiyaca cevap verebilecek bir tarzda yeniden 

çıkartılmıştır. Kanunda terör, örgüte üyelik ve örgüt kavramları açıklığa kavuşturulmuştur (Terörle 

Mücadele Kanunu, 1991: md: 1,2,3). Kanun çıkarılana kadar ki süreçte güvenlik güçleri daha çok 

Türk Ceza Kanunu’ndan aldıkları yetkiler çerçevesinde mücadeleyi sürdürmüştür. Terörle 

mücadelede özel mevzuat düzenlemeleri, terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elini 

güçlendirmiştir. Ayrıca, terörle mücadele eden personel güvence altına alınmıştır. Bu kanunla, terör 

suçlularına yönelik cezai yaptırımların süresinin artırılması ve infaz yöntemlerinin ağırlaştırılması 

caydırıcı bir etki meydana getirmiştir. 

 
5 Bu Kanunun amacı, siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör örgütleri mensuplarının topluma yeniden 

kazandırılması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devam ettirilmesidir. Bu Kanun hükümleri, 5.6.1985 

tarihli ve 3216 sayılı, 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı, 21.3.1990 tarihli ve 3618 sayılı, 26.11.1992 tarihli ve 3853 sayılı, 

28.2.1995 tarihli ve 4085 sayılı, 26.8.1999 tarihli ve 4450 sayılı, 24.2.2000 tarihli ve 4537 sayılı kanunlarda yer almıştır 

(4959 Sayılı ve 2003 Tarihli Topluma Kazandırma Kanunu, Md: 1, Md: 3). 
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PKK terör örgütü 1984’te başlattığı saldırılarında gerilla tekniklerini kullanarak küçük gruplarla 

vur-kaç taktiği uygulamıştır. İlk etapta örgütün saldırılarına karşı düzenli birliklerle mücadele 

edilmeye çalışılmış, ancak esnek hareket kabiliyetinin sınırlı olması başarılı sonuçlar elde 

edilmesini engellemiştir (Paker, 2010: 413-414). 1992 yılından itibaren teröristle mücadele 

konsepti değiştirilerek, alan hâkimiyeti üzerine inşa edilmiştir. Bu konseptte güvenlik güçleri, 

savunma pozisyonunda kalmama, arazide sürekli denetimi sağlama ve geri çekilmeme şeklinde bir 

mücadele şekli benimsemiştir. Bu durum, örgüt mensuplarını arazide sürekli hareket etmek zorunda 

bırakmıştır. Görünürlüğü artan grupların güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesi, örgütte 

fiziksel ve psikolojik anlamda ciddi bir yorgunluk meydana getirmiştir. 

Irak’ın kuzeyindeki kamplarda sayı olarak giderek çoğalan ve sınır karakollarına yönelik 

saldırılarını arttıran terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla, birincisi 1992 yılı Ekim ayında 

olmak üzere (1992-1997) yılları arasında terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki temel üs ve barınma 

alanlarına yönelik hava destekli kara operasyonları gerçekleştirilmiştir (Paker, 2010: 417). 

Özellikle 1991 yılından itibaren, örgütün sınıra yakın yerlerde çok sayıda örgüt mensubunun 

bulunduğu kamplar teşkil ettiği, bu kamplara dayanarak sınır karakollarına ve birliklerine yönelik 

çok sayıda örgüt mensubuyla saldırılar gerçekleştirdiği, buradan kazandığı özgüvenle ilçe basma 

ve genel ayaklanma girişimlerine yöneldiği görülmüştür. Sınır ötesine yönelik operasyonlarla, 

örgütün sınırın çok yakınında güçlü mevziler oluşturması ve rahat bir şekilde saldırı düzenlemesi 

engellenmiştir. Terör örgütünün, Irak’ın kuzeyindeki yerleşik düzeni sürekli dağıtılarak fiziksel ve 

psikolojik baskı yapılmıştır. Bu operasyonlar esnasında birçok örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş 

ve çok sayıda silah-mühimmat ele geçirilmiştir. Operasyonların sözü edilen olumlu sonuçlarının 

yanı sıra, örgütün Irak’ın kuzeyindeki varlığını sona erdirememiştir. Örgüt mensupları, operasyon 

süresince araziye ve diğer ülkelere dağılmış, operasyon bittikten sonra aynı bölgelere dönmüşlerdir. 

EGM’nin ilgili birimlerince, terör örgütünün sürdürmüş olduğu faaliyetlerin başından itibaren 

gerek istihbari açıdan gerekse güvenlik yönünden takip edilerek önleme gayreti bu alanda etkili 

olmuştur. Terörle mücadelede, istihbarat üniteleri sayı, eleman, teknik ve araç-gereç yönünden 

takviye edilmiştir. 1984 yılı itibariyle ülke genelinde EGM bünyesinde İstihbarat Şube 

Müdürlükleri faaliyete geçirilmiştir (http://www.istihbarat.pol.tr). Örgütün şehirlerdeki 

oluşumlarını akamete uğratmak amacıyla, özellikle büyük şehirlerde kısıtlı imkânlara rağmen, 

geliştirilen koordineli çalışmalar sonucu başarılı Planlı/Münferit İstihbarat Operasyonları yapılmış 

ve elde edilen istihbari bilgiler, öngörülen tedbirler ile birlikte icra birimlerine intikal ettirilmiştir. 

Koğuş tipi cezaevi uygulamasından F Tipi cezaevi uygulamasına geçilmesi, terörle mücadeleye 

olumlu katkılar sağlamıştır. Bu durum cezaevlerinin birer eğitim kampı gibi kullanılmasını kısmen 

engellemiştir. Yakalanan örgüt mensuplarının önemli bir kesiminin sempatizan düzeyinde olması, 

içlerinden bazılarının istemeyerek, çevre şartları nedeniyle suç işlediği gerçeğinden hareketle, 

azınlıktaki örgüt mensuplarının sempatizan düzeyindekileri etkilemeleri önlenmiştir. Avrupa’daki 

benzerleriyle aynı özelliklere sahip oda tipi cezaevlerinde, örgütün örgütlenme, eğitim ve 

propaganda faaliyetleri tamamen engellenemese de bu faaliyetlere önemli bir darbe vurulduğu 

söylenebilir. 

Temmuz 1979 tarihinden itibaren Suriye-Lübnan’dan, terör örgütünü sevk-idare eden Öcalan’ın, 

1998 yılı Ekim ayında Suriye’ye uygulanan baskılar neticesinde bu ülkeden çıkarılması 

sağlanmıştır. ÖCALAN, 16 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve 

yargılama neticesinde idam cezasına mahkûm edilmiştir (Marcus, 2009: 373-374). Öcalan’ın, 

AİHM’e başvurması dolayısıyla karar ertelenmiş, daha sonra yapılan yasal düzenlemeyle idam 

cezası kaldırılmıştır. Öcalan’ın yakalanması ve sonrasındaki süreçteki açıklamaları ve tavırları 
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örgütte ciddi bir travmaya neden olmuştur. İlerleyen süreçte görüş ayrılıkları, hizipleşme ve kaçışlar 

hızlanmıştır.  

6. SONUÇ 

Devletlerin etkileşimle inşa ettikleri güvenlik kültürü, zamanla sosyal bir gerçeklik haline gelse de 

değişmesi ve çeşitlenmesi olanaklıdır. Çünkü aktörlerin çıkarları değiştiğinde güvenlik ve tehdit 

kavramsallaştırması da değişmektedir. Türkiye’de hâkim olan güvenlik algısı, 1980’li yılların 

sonlarında, Soğuk Savaş’ın etkisini kaybetmesinden itibaren, küreselleşme ve teknolojik 

gelişmelerin hız kazanması ile birlikte geçmişe nazaran daha karmaşık ve belirsiz bir görünüme 

bırakmıştır. Etnik, dinsel, mezhepsel vb. birçok sebepten güvensizlik temalı krizleri içinde 

barındıran bir sürece girilmiştir. Boyutları bakımından derinleşen ve genişleyen güvenlik algısı, 

Türkiye üzerinde de kendisini hissettirmiş ve Türkiye’de siyasi, iktisadi, toplumsal ve sosyal 

sorunlar, yeni stratejiler geliştirmeyi gerekli kılmıştır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte başlayan yeni süreçte, Türkiye’de ulusal güvenlik algısında 

iç tehdidin önceliği artmış, doksanlı yıllarda ulusal güvenlik stratejisi yeniden belirlenmeye 

başlanmıştır. Küreselleşme ve teknolojinin yaygınlaşması devlet dışı aktörlerin önemini arttırmıştır. 

Geniş ölçekli savaşlar yerini düşük yoğunluklu ideolojik ve etnik çatışmalara bırakmıştır. Türkiye 

de bu değişimden, inşacı yaklaşımın ifade ettiği tarihsel etkileşim, kimlik gibi devlet altı unsurların 

tetikleyici olduğu etnik/ayrılıkçı terör örgütü PKK ile mücadele ekseninde fazlasıyla etkilenmiştir. 

Türkiye, ideolojik temel ile ortaya çıkan ve etnik/ayrılıkçı hedeflere yönelen PKK tehdidi ile de 

uzun yıllar mücadele etmiştir. Soğuk Savaş döneminin ikinci yarısı itibari ile yükselişe geçen 

ideolojik tehditler, PKK terör örgütünün Türkiye’de yapılanmasının temelini atmıştır. Soğuk Savaş 

döneminde ulusal güvenlik politikaları her ne kadar mevcut statükonun korunması çerçevesinde 

planlansa da özellikle küreselleşmenin etkisi ile devletlerin yüzleşmek durumunda kaldığı 

tehditlerin çeşitlenmiştir.  

PKK terör örgütü ile mücadele noktasında 1990’lı yıllarda sahada başarılar elde edilmesine karşın 

bu başarı ekonomik, sosyal, kültürel yatırımlar ve siyasi açılımlarla desteklenmemiştir. (1984-

1987) yılları arasında örgüt faaliyetleri önemsenmemiş, örgüt üyelerine yönelik olarak “üç-beş 

eşkıya” tanımlamasıyla yanlış teşhisler konulmuştur. Bu tanımlama ile örgütün yıllarca komşu ülke 

topraklarında gerçekleştirdiği hazırlıklar, oluşturduğu eğitim kampları, hazırlık cephe üsleri, 

eğittiği silahlı örgüt mensupları, sağlanan dış destekler ve daha birçok husus ihmal edilmiştir.  

1990’lı yıllar, TSK’nın topyekûn savaş stratejisini terk etmeye başladığı ve yerine PKK terörüne 

karşı düşük yoğunluklu savaş konseptini benimsediği zaman dilimine girişi temsil etmektedir. 

Güvenlik güçleri özellikle 1989-1993 yılları arasında köylere ve ilçelere baskın yapan PKK 

teröristlerine karşı şehir savunması stratejisini benimsemiştir. Terör örgütü faaliyetlerinin yaygın 

bulunduğu bölgelerde yerleşim birimlerinin coğrafi açıdan sarp alanlarda kurulmuş olması, 

köylerin birbirlerinden kilometrelerce uzakta ve dağınık oluşu bu alanda güvenlik zafiyeti 

oluşturmuştur. Bu sebeple GKK adıyla yardımcı bir asayiş birimi oluşturulmuştur. Bölge halkından 

insanların, etnik/ayrılıkçı örgüte silahla karşı koymasının yanı sıra terörle mücadelede psikolojik 

etkisi de büyük olmuştur. Ancak, GKK teşkilat mensupları silahlandırılırken motive edilmemiştir. 

Tehdidin niteliği, yürütülecek görevin mahiyeti konusunda yeterli eğitim verilmemiştir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’de güvenlik, fiziksel zeminden giderek ayrılmış, mikro 

milliyetçilikten kaynaklanan çatışmalar, kimlik konularının giderek ağırlık kazanması, terörizm, 

kaçakçılık gibi asimetrik tehdit olarak adlandırılan sorunların artması ile birlikte daha geniş bir 
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zeminde tartışılmaya başlanmıştır. Ulusal güvenlik kavramında zamanla yaşanan bu dönüşüm 

özellikle Türkiye’de etnik/ayrılıkçı terör faaliyetlerinin artması ile ivme kazanarak devam etmiştir. 

Ulusal güvenlik politikalarında dış tehditlerin belirleyiciliği giderek azalmaya başlamış ve 

etnik/ayrılıkçı temelli terör başta olmak üzere, iç tehditler güvenlik politikaların belirlenmesinde 

merkezi bir konuma gelmiştir. Küreselleşme süreci devletlerin homojen bir toplum oluşturma 

eğilimlerini istikrarsızlaştırmış ve kimlik ile güvenlik arasındaki ilişkiyi birlikte ele almayı zorunlu 

kılmıştır. Böylelikle ulus devletler hem küresel hem de yerel baskılara maruz kalmıştır. Düşmanın 

dışarıdan geldiği verili durumunun kaybolması ile birlikte düşman olan ile olmayan arasında kesin 

bir çizgi çekmek zorlaşmış ve ulusal sınırlar düşman kimliğini belirlemede yetersiz kalmıştır. 
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ORTADOĞUYA YÖNELİK SOVYET VE AMERİKAN 

POLİTİKALARI 

Şeyma Kızılay* 

Özet 

Bu çalışmada Uluslararası İlişkiler disiplininde oldukça önemli bir dönem olan Soğuk Savaş sırasında, 

dönemin iki kutuplu sisteminin başat aktörleri; Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu 

bölgesinde meydana gelen gelişmeler karşısındaki seyri ve bölgeye yönelik oluşturdukları politikalar konu 

edinilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu sistemde, Soğuk Savaş birçok bölgede etkisini 

hissettirirken Ortadoğu da bu mücadelenin bir parçası olmuştur. Tarafların politikalarını yönlendirmesinde 

Ortadoğu’da yaşanan stratejik gelişmelerin de etkisi göz ardı edilemeyecek derecededir. Çalışmanın amacı 

bu gelişmelerin ele alınması ile ABD ve SSCB’nin yaşanan olaylar doğrultusundaki tutumlarını, bölge 

ülkeleriyle ilişkilerini araştırmak ve bunların, birbirleriyle olan mücadelelerindeki etkisini açıklamaktır. 

Çalışmanın hareket noktasını; Ortadoğu’nun iki süper gücün hegemonya mücadelesindeki konumu ve 

dönemi kapsayan olayların tarafların politikalarına nasıl etki ettiği sorusu oluşturmaktadır. Tarafların 

mücadelesinde bir hegemonya yarışının yanı sıra ideolojik olarak da bir rekabet yaşanmış; Doğu ve Batı 

Blokları meydana gelmiştir. Sovyet tehdidini hisseden ülkeler Batı bloğunda yer alırken, ona uzak olan ve 

işgal edilmeyeceğinden emin olan, Batı’ya karşı var oluş mücadelesi veren ülkeler SSCB’den yana olmaya 

karar vermiştir. Oluşan ideolojik kamplaşma neticesinde izlenen politikalar da karşı tarafın yayılmasını 

önlemek ve kendi sahasını geliştirmek üzerine kurgulanmıştır. ABD, Sovyetleri çevreleme politikası 

kapsamında birtakım adımlar atmış, bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmuş, geliştirdiği doktrinler üzerinden bölge 

ülkelerine yardımlar yaparak Ortadoğu’daki Sovyet etkisini kırmak istemiştir. Diğer yandan bölgedeki petrol 

varlığının ve zenginliğinin her iki ülkenin dikkatini çekmesinin yanı sıra, Sovyet Rusya da Mısır, Irak ve İran 

üzerinden etkinlik kurmaya çalışmış, stratejik işbirlikleri kurmuş ve bölgede Batı karşıtı Arap milliyetçiliğini 

savunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, SSCB, ABD, Ortadoğu. 

 

SOVIET AND AMERICAN POLICIES TOWARDS THE MIDDLE EAST DURING THE COLD 

WAR 

Abstract  

In this study, the policies of the bipolar system of the period during the Cold War against the developments 

in the Middle East region of the Soviet Union and the United States were discussed. In the bipolar system 

formed after the Second World War, while the Cold War made its impact in many regions, the Middle East 

was also a part of this struggle. The influence of strategic developments in the Middle East in the direction 

of the policies of the parties is also undeniable. The aim of this study is to investigate the attitudes of the USA 

and the USSR,, their relations with the countries in the region, and to explain their impact on each other's 

struggles with these developments. The starting point of the study; The question of how the events of the 

Middle East in the struggle of hegemony and the events of the period affect the policies of the parties. In the 

struggle of the parties, there was an ideological competition as well as a hegemony race; East and West Blocks 

were formed. While the countries that felt the Soviet threat were in the Western bloc, the countries that were 

distant and confident that they would not be occupied and struggled to exist against the West decided to 

support the USSR. The policies pursued as a result of ideological campification have been designed to prevent 

the spread of the other side and to develop its own field. The USA has taken some steps within the scope of 

the policy of surrounding the Soviets, established relations with the countries of the region, and wanted to 

break the Soviet influence in the Middle East by helping the countries of the region through the doctrines it 

developed. On the other hand, as well as the presence and wealth of oil in the region attracted the attention 

of both countries, Soviet Russia tried to establish activities through Egypt, Iraq and Iran, established strategic 

cooperation and defended anti-Western Arab nationalism in the region.  

 

Keywords: The Cold War, USSR, USA, The Middle East. 
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1.GİRİŞ 

1.1. Soğuk Savaş ve Ortadoğu 

Soğuk Savaş; uluslararası sisteme iki süper gücün hâkim olduğu dönemde yaşanan ideoloji, askeri 

kapasite, dünya hegemonluğu ve küresel güç olma, bölgesel ilişkiler ve ekonomi konularındaki 

rekabeti yansıtmaktadır (İğdeci, 2014: 27). II. Dünya Savaşı sonrası adeta bir enkaza dönen Avrupa 

devletleri güçlerini kaybetmişler daha önce I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi ABD ikinci kez 

kurtarıcı ülke olarak öne çıkmıştır. İngiltere, Almanya ve Fransa’nın güçsüz ve bitkin bir şekilde 

çıktığı savaş sonrasında ABD siyasi olarak üstün bir vaziyet almıştır (Okur, 2012: 263). Diğer 

yandan Sovyetler Birliği de ABD gibi Asya ve Avrupa’daki çıkarları doğrultusunda birtakım 

politikalar izlemeye başlamış ve ABD ile görece bir rekabetin içine girmiştir (Şişman, 2015: 39). 

1917 yılındaki Doğu-Batı çekişmesine kadar geri götürülebilen rekabet, 1947’den sonra Soğuk 

Savaş ismiyle anılmış ve dünya ABD ile Sovyet Rusya’nın mücadelesinde bir saha olmuştur. İki 

tarafın rekabet halinin ise ilk olarak 19. yy. sonlarında başladığından söz edilmiştir. Bu dönemde 

Rusya’nın doğuya, ABD’nin batıya doğru genişlemesi sonucu iki ülke Asya’da karşılaşmıştır 

(Acar, 1991: 4). ABD, Rusya’nın yabancı iş adamlarına kapattığı ve çok iyi bir pazar olduğunu 

düşündüğü Mançurya ile ticaret yapmak istemiş, bu durum iki ülkenin sorun yaşamasına neden 

olmuştur. O dönemden itibaren ABD çeşitli şekillerde Rusya’nın yayılmasını engellemeye 

çalışmıştır (Acar, 1991: 5). Geçmişten gelen bu rekabetin ardından Soğuk Savaş’ın kabul edilen 

esas zaman dilimi 1945 Yalta Konferansı ile başlatılarak, 1991 yılında Doğu Bloku’nun ortadan 

kalkması ile sonlandırılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası düzen konusunda yapılan zirveler ve 

görüşmeler döneminde taraflar arasındaki ideolojik yayılmacı politikalar her iki taraf açısından da 

güvensiz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur (Gökçe, 2018: 36). İki ülke arasında Soğuk 

Savaş’ın başladığını bildiren ise 1946 yılında yaptığı “uzun telgraf” adlı konuşması ile ABD’li 

diplomat George Kennan olmuştur. Kennan, SSCB’nin gücünün ve yayılmasının önüne geçilmesi 

gerektiğini söyleyerek bir anlamda bu tarihten sonra oluşturulacak politikaların esas amacını da 

belirtmiştir.  Orta, Güneydoğu ve Doğu Avrupa’da etkinliğini artıran Sovyet Rusya ABD’yi 

korkutmuş ve ABD bu yayılmayı önlemek için birtakım girişimlerde bulunmuştur. Söz konusu 

dönemde ikili arasında herhangi bir sıcak çatışma ya da savaş yaşanmazken, diğer devletleri kendi 

adlarına savaştırmışlardır. Olası bir savaşın nasıl bir yıkım olacağı taraflar üzerinde caydırıcı etki 

yaratmıştır (Hasanov, 2019: 24).  

 

Nükleer gücün caydırıcılığı neticesinde tam bir sıcak savaş yaşanmazken, bir anlamda güçler 

arasında denge olduğundan da söz edilebilmektedir. Ne savaş yaşanmış ne de tam bir barış havası 

oluşmuştur.  

 

Her iki tarafın da süper güç mücadelesine girdiği bu dönemde, diğer ülkeler gibi Ortadoğu da payını 

almış ve bloklar arası çekişme alanlarından biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan yorgun ve 

güçsüz olarak çıkan İngiltere ve Fransa’nın bölgedeki etkinliğinin azalmasıyla ABD göz önüne 

çıkmaya başlamıştır. Diğer yandan bölgedeki zengin petrol kaynakları Sovyet Rusya’nın da ilgisini 

çekmiş, bölge kontrolü ile ideolojik yayılma hedefleri ülkenin Ortadoğu’ya olan ilgisini 

yoğunlaştırmıştır (Erşen, 2019: 59).  

 

Geçmişten günümüze büyük güçlerin ilgi odağında olan Ortadoğu, sahip olduğu siyasi, dini, 

ekonomik ve jeopolitik özelliklerin yanı sıra doğal kaynaklarıyla da anılan bir bölgedir. 

Ortadoğu’da hegemonya yarışına girilmesinde dünya doğal gaz rezervinin % 35’inin ve petrol 

rezervinin % 60’ının burada olmasının da etkisi büyüktür (Kurt, 2014: 170). I. Dünya Savaşı sonrası 

İngiliz ve Fransız mandasında olan bölge, 1945 sonrasında stratejik olarak da önem arz etmeye 
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başlamış, ABD ve SSCB için bir çekişme alanı haline gelmiştir. Yaşanan güç boşluğu da burada 

etkinlik artırmak için bir fırsat olarak görülmüştür (Kurt, 2014: 168). Haliyle bölgede meydana 

gelen olaylar, ülkelerin içerde yaşadığı gelişmeler de iki süper güç arasındaki mücadelenin 

davranışsal boyutunda ve dış politikalarında rol oynayan etkenler olmuştur. Soğuk Savaş’ın 

Ortadoğu’daki yansımasına geçmeden önce dönem içerisinde taraflar arasındaki mücadele 

çerçevesinde ortaya çıkan önemli gelişmelere göz atmakta fayda görülmüştür. 

 

SSCB, güvenlik endişesi nedeniyle Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirerek 1947’de 

Kominform’u ve 1949’da Comecon’u kurmuştur. Böylece bu ülkeler ile ekonomik ve ideolojik 

anlamda birlik sağlanmıştır.  ABD ise Almanya sonrası SSCB ile Batı arasındaki olası bir 

birliktelikten endişelenmiş ve atom bombası denemesinin yapılmasının ardından bunu geliştirmeye 

yönelik faaliyetler içerisine girmiştir (İğdeci, 2014: 31). Bu dönemde ABD’nin temel politik 

hedefleri; Sovyetleri çevrelemek, bölgesel güç dengesi sağlamak, petrole ulaşım, ekonomik olarak 

bölge ülkelerini desteklemek, ABD ve Avrupa’nın Asya ile olan bağlarını sağlayan önemli 

lokasyonların kontrolü ve İsrail’in güvenliği unsurlarından oluşmuştur (Gelvin, 2011: 272-273). 

Orta ve Doğu Avrupa’da etkin bir pozisyona gelen SSCB’nin Ortadoğu, Basra Körfezi, Türk 

Boğazları ve Akdeniz konusundaki yayılmacı hedefleri ABD’yi harekete geçirmiş ve dönemin 

başkanı Harry Truman 1947 yılında Yunanistan ve Türkiye’ye askeri yardım yapılacağını 

duyurmuştur (Sander, 2013: 258). 

 

1.2. Truman Doktrini  

ABD’yi tedirgin eden başlıca husus, II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin İran’dan askerlerini 

çekmemesi, Türkiye’den boğazların denetimi konusunda ortaklık istemesi ve üs talebinde 

bulunması, bununla birlikte Yunanistan’ın yaşadığı iç savaş sürecinde komünistleri desteklemesi 

böylelikle bu iki devleti Sovyet tehdidi altında bırakması olmuştur (Arı, 2017: 101).  ABD, 

İngiltere’nin yetkinliğini kaybetmeye başlamasını ve Ortadoğu’nun güvenliğini göz önünde 

bulundurarak bu adımı atmıştır. Ekonomik olarak da zorlanan İngiltere Yunanistan’a sağladığı 

desteği artık kesmek zorunda olduğunu bildirerek Batı savunması adına ABD’nin bunu 

gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu ülkelere yönelik algılanan Sovyet tehdidi önemli 

derecede görülerek önlem alınması gerektiği düşünülmüştür. İran ve Türkiye üzerindeki olası bir 

Sovyet etkisi tüm Ortadoğu’nun, Yunanistan’ın Sovyet etkisine girmesi de Batı Avrupa’nın 

güvenliğini tehdit edecek ve Sovyetlerin lehine bir durumun ortaya çıkmasına neden olacaktı (Arı, 

2017: 101). Yine bu dönemde SSCB’nin etki kurmak istediği bölgelerdeki askeri harcamalara yol 

açması, boğazlarla ilgili Türkiye’ye baskısı, Doğu Avrupa, Yunanistan ve İran için de tehdit 

oluşturması ABD’yi Truman Doktrini sürecine yöneltmiştir (Gökçe, 2018: 37). Sovyet tehdidini 

kırmak amacıyla Yunanistan’a ve Türkiye üzerinden de Ortadoğu’ya destek verileceği doktrin ile 

duyurulmuştur. Bölgedeki İngiliz-Sovyet rekabetinin ABD-Sovyet rekabetine dönüşmesi de bu 

şekilde gerçekleşmiştir (Erhan, 2003: 529-531).  Truman Doktrini’ndeki esas amaç SSCB’nin sınır 

komşusu olan Ortadoğu ülkeleri ile ilişkiler kurarak burada Sovyet etkisi oluşmasına engel olmaktır 

(Öztürkci, 2017: 377). ABD-Sovyet rekabetinin resmiyet kazandığı bu doktrin ile ortaya çıkan bir 

gelişme de ABD’nin politikaları için bir meşruiyet aracı olmasıdır (Gökçe, 2018: 38). Doktrinde 

Yunanistan’a 300 milyon ve Türkiye’ye 100 milyon dolarlık ekonomik yardım yapılacağı 

duyurulmuştur. Türkiye’nin de yardıma dahil edilmesinin sebebi; buranın Sovyet etkisine girerse 

İran ve Irak yoluyla Ortadoğu’da ticaret yollarını denetleme imkanına sahip olabilmesidir. Türkiye 

de dahil edilerek bu tehdit yok edilmek istenmiştir (Erhan, 2003: 531). 

 



 

 

461 

 

Truman döneminde Sovyetlerin dört yıl içinde sahip olacağı nükleer gücün ABD’yi yok edecek 

seviyede olacağı göz önünde bulundurularak askeri harcamalar artırılmış 13 milyar dolara 

ulaşmıştır (Özkan, 2011: 66). ABD yalnızca uluslararası alanda değil ulusal düzeyde de Sovyet 

etkisini kırmak adına oluşturulan politikalar Sovyet yayılması ile korku temasının işlenmesi 

şeklinde gerçekleştirilerek Soğuk Savaş politikalarına karşı olanlar Sovyetçi şeklinde 

nitelendirilmiştir (Okur, 2012: 201).  

 

Söz edilen dönemdeki Sovyet dış politikasında da dört temele dikkat edilmiştir. Sosyalist devletler 

ile birlik içerisinde olarak komünizme hizmet etmeye dayanan komünizm, sosyalist devletler 

arasındaki işbirliğini sağlamaya dayanan enternasyonalizm, barış içinde bir arada yaşama politikası 

olan barışçılık ve sömürgeye karşı çıkarak milli bağımsızlıkları desteklemek kapsamındaki anti 

emperyalizmdir (Erhan, 2003: 509).  

 

1.3. NATO-Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü 

II. Dünya Savaşı’nın ardından Nazi etkisinden kurtarılan Avrupa’da yeniden yapılandırma 

konusunda Batının kapitalizmi ve Sovyetlerin sosyalizmi karşı karşıya gelmiş ve Soğuk Savaş 

sürecinin başlamasına neden olmuştur.  Doğu ve Batı olmak üzere ayrılan bloklar arası mücadele 

farklı bölgelerde farklı alanlarda sürmüştür. İlk adımlar olarak Truman Doktrini ve Marshall 

Yardımları ile Sovyet etkisi kırılmak istenmiştir. 1948 yılında İngiltere, Fransa, Belçika Hollanda 

ve Lüksemburg bir araya gelerek Batı Avrupa Birliği Savunma Örgütü’nü kurmuşlardır. Böylelikle 

NATO’ya giden yoldaki basamak oluşmuştur. Ekonomik ve siyasi alanlardan sonra askeri olarak 

da adımlar atılması gerektiği düşüncesinden hareketle Batı Bloku Nisan 1949’da Kuzey Atlantik 

İttifakı Örgütü-NATO’yu kurmuştur.  Anlaşmayı imzalayan ülkeler; ABD, İngiltere, Fransa, 

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, Portekiz, İtalya ve Kanada olmuş 

daha sonra da ülkeler katılmaya devam etmiştir. NATO’nun Sovyet yayılmacılığının önlenmesi ile 

birlikte iki amacı daha bulunmaktadır.  Bunlar; Avrupa’da milliyetçi militarizm oluşumunu 

engellemek ve siyasi bir entegrasyon oluşturmaktır (Özgür, 2019: 47). Steven Hook ve John Spanier 

da NATO’nun iki önemli özelliğinden bahsetmişlerdir. İlk olarak ittifak; “Sovyet tehdidine karşı 

çıkarak, Sovyet kışkırtmalarına karşı üyelerin toplu savunmasını güçlendirecekti.”  İkinci önemli 

görevi de; “Batı Avrupa yönetimleri askeri güçlerini ABD öncülüğünde ittifaka tabi kılarak iç 

çekişmeleri etkisiz hale getirecekti” (Hook ve Spanier, 2013: 58). 

 

14 maddeden oluşan anlaşma, saldırı önleme, geri püskürtme amaçları çerçevesinde savunmaya 

yönelik bir niteliğe sahip olmuştur. Bununla birlikte ekonomik ve siyasi işbirliğini de içermektedir.  

En önemli madde olarak taraflardan birine yönelik gerçekleştirilecek olan bir saldırının bütün 

üyelere yapılmış sayılacağını öngören 5. Madde öne çıkmıştır. NATO’ya 1952’de Türkiye ve 

Yunanistan da katılmıştır. Türkiye’nin katılımı Kore Savaşı’na asker gönderilmesinin ardından 

olmuştur (Şişman, 2015: 63).  Truman Doktrini’nde olduğu gibi NATO üyeliğinde de Sovyetlerin 

Yunanistan ile Akdeniz ve İtalya’ya, Türkiye ile de Ortadoğu’ya yaklaşması ve bölge kaynaklarının 

kontrolünü alması engellenmek istenmiştir.  Türkiye ve Yunanistan üyeliği ile aynı zamanda NATO 

güçlerinin güney kanadının askeri anlamda güvenliğini sağlamak ve Akdeniz kontrolünü 

sağlamaktır.  Türkiye’nin üyeliği karşısında SSCB sert bir tepki vermiş ve öncesinde de üye 

olmaması için oldukça çaba harcamıştır. Boğazlar konusunda ve sınır meselelerinde Türkiye’ye 

yönlendirilen tehditler 1953’de Stalin’in ölümüne dek sürmüştür (Portakal, 2013: 116-118). 

 

Karşılıklı olarak propaganda faaliyetlerinin sürdürüldüğü Soğuk Savaş döneminde SSCB 

NATO’ya yönelik de bir takım propaganda faaliyetlerine yönelmiştir. Bu kapsamda örgütü zayıf 
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ve gereksiz olarak nitelendirmiş, askeri yapısı nedeniyle üyelerin fazla harcamalardan şikayet 

ettikleri vurgusunu yapmıştır. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin barış içinde yaşamasını tehdit eden 

bir yapıda olduğunun üzerinde durmuştur (Özgür, 2019: 48). 

 

2. 1950’LERDE YAŞANAN GELİŞMELER 

Soğuk Savaş’ın 1950-60 dönemlerinde Ortdoğu’daki yansımasında yaşanan kimi gelişmeler 

doğrultusunda Sovyet Rusya lehine bir durum oluştuğundan bahsedilebilmektedir. Bölgede 

sömürgeci bir geçmişinin olmaması ve Batı karşıtı Arap milliyetçiliğinin destekçisi olması bölgede 

ticari bir partner ve destekçi olarak öne çıkarak etki etmesine neden olmuştur. Dönem içerisinde 

yaşanan başlıca gelişmeler de Sovyet nüfuzunu artırmıştır. Diğer yandan ABD de Sovyet Rusya da 

bölgede hâkimiyet kazanmak adına faaliyetlerde bulunmuş, zaman zaman propagandaya dahi 

başvurmuşlardır.  Öztürkci SSCB’nin bu dönemdeki amacını, Akdeniz’e Türkiye ve Yunanistan 

aracılığıyla ulaşmak ve Ortadoğu petrolleri üzerinde hâkimiyet kurmak olarak belirtmiştir 

(Öztürkci: 2017, 375).  Diğer aktör olan ABD ise çevreleme politikası kapsamında, Süveyş Krizi 

sonrası artan Sovyet etkisine karşı Eisenhower Doktrini ile karşı hamlede bulunmuştur. 

 

2.1. Bağdat Paktı 

Sovyet etkisi ve tehdidine karşı atılan bir adım da Bağdat Paktı adıyla kurulan ve daha sonra ismi 

CENTO olarak değiştirilen pakttır. Türkiye ve Irak tarafından 1955 yılında oluşturulan paktta 

Ortadoğu’ya yönelik bir tehdidin ya da saldırının söz konusu olması durumunda iş birliği içerisinde 

davranılacağı taahhüdü yer almaktadır. ABD bu oluşuma önem vermiş ve Ortadoğu’da kurulacak 

bir savunma paktının ilk adımı olarak görmüştür (Gökçe, 2018: 69). Daha sonra İran, Pakistan ve 

İngiltere’nin de katıldığı ve ABD’nin de desteklediği paktta, İran’ın da yer almasına SSCB sert 

tepki göstermiştir. Bu durumu 1927’de imzaladıkları Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık 

Anlaşması’na aykırı bulmuştur.  SSCB İran’a tepki gösterse de bu durumu çok uzatmamış taraflar 

arasındaki iş birliği ilerleyen dönemlerde devam etmiştir. Bunda SSCB’nin kendi güvenliği 

açısından önemli olarak gördüğü İran’ın Batıya kaymasından duyduğu kaygı etkili olmuştur (Erkan, 

2014: 164).  

 

Pakt kurulma amacına hizmet edememiş ve bölgedeki dengeler açısından da olumsuz durumlara 

yol açmıştır. Bölge; paktın karşısında yer alan Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye; tarafsızlığı seçen 

Ürdün ile Lübnan ve paktın kurucularından olan ve yalnızlaşan Irak’tan oluşan üç farklı gruba 

ayrılmıştır. Ortadoğu’da paktın ikinci bir sonucu ve etkisi de paktın kurulma amacının tersine 

olacak şekilde bölgedeki Sovyet etkisinin artmasıdır. Pakta karşı olan ülkeler ile SSCB arasındaki 

iş birliği daha da gelişmiştir (Yılmaz Şahin, 2011: 98-100).  Pakt sonrası Sovyetler batı yanlısı 

oluşumların meydana gelmesi karşısında bölgede daha etkin ve aktif olması gerektiğini düşünerek 

bu yönde politikalara yönelmiştir. Sonuç olarak Mısır da Sovyetlere yaklaşmıştır.  İkili arasında 

imzalanan silah anlaşması ile de Mısır Sovyetlerden teçhizat elde etmiştir.  Ayrıca Sovyet etkisi 

ülkeyi etkilemiş, Nasır Bağdat Paktı’nı emperyalist olarak nitelendirmiştir (Gökçe, 2018: 71). 

Mısır’ı Sovyetlere yaklaştıran bir unsur da pakt üyesi İngiltere’nin bölgedeki emperyalist 

geçmişidir. Yine bu dönemde pakt üyesi olan Irak’ta meydana gelen darbe SSCB tarafından olumlu 

bir gelişme olarak görülmüş ve Batı yanlısı bir yönetimin gitmesi olarak yorumlanmıştır. Dönem 

boyunca ABD İngiltere’den kalan boşluğu doldurmaya çalışmış ve bölgede etkin olmak istemiştir, 

diğer yandan bölgede Sovyet etkisi oluşumunu engellemeye yönelik adımlar atmıştır. Bu durum 

Ortadoğu’nun Soğuk Savaş’ta önemli bir savaş alanı haline gelmesine neden olurken, bölgedeki 

rekabet alanı da Mısır özelinde şekillenmiştir. Genel olarak bölgedeki düşünce Batının Arapların 

bağımsızlığına karşı olması ve Sovyetler tarafından desteklenmesi kapsamında şekillenmiştir.  
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Dolayısıyla Sovyetler bir destekçi olarak görülmüştür. Diğer yandan Sovyetler politikalarını askeri 

olarak değil, sürece yayılan bir şekilde gerçekleştirmiş ve bu SSCB adına olumlu bir gelişme olarak 

dönmüştür (Gökçe, 2018: 76-80). 

 

Alpaslan Öztürkci, Ortadoğu’daki Soğuk Savaş esintilerinin bölgede o dönemde yaşanan darbelere 

etki ettiğinden bahsetmiş ve bunun sebepleri olarak iki önemli unsura yer vermiştir. Bunlardan ilki 

olan Bağdat Paktı’nı Ortadoğu dengeleri açısından önemli hale getiren bir unsur da 1958 yılında 

Irak’ta meydan gelen darbedir.  Arap milliyetçileri tarafından pakt araç haline getirilmiştir. Darbe 

sonrasında SSCB ile anlaşmalar yapılması, komünistlerin üst düzey görevlere gelmesi de Batı 

karşıtı yapıyı göstermektedir. İkinci sebep de bölgede bloklaşmaların artmasına neden olan Büyük 

Suriye Projesi’dir. Ürdün Kralı’nın Suriye, Ürdün ve Mısır’ı kendi ülkesiyle birleştirmesine 

dayanan proje, yaşanan darbelere de etki ederek Suriye’de istikrarsızlığa neden olurken İran, 

Türkiye gibi komşu ülkeleriyle de sorunlar yaşamasına sebebiyet vermiştir (Öztürkci, 2017: 383-

385).  

 

2.2. Varşova Paktı 

ABD’nin NATO oluşumu karşısında Doğu Bloku da bir adım atarak 1955 yılında Varşova Paktını 

kurmuştur.  NATO gibi askeri birlik kapsamında bir anlaşma olan Varşova Paktı’nın farkı 

NATO’ya karşı kurulmuş olmasıdır.  Batı Almanya’nın NATO’ya üye olmasının ardından 

Arnavutluk, Alman Halk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve 

Çekoslovakya Varşova Paktı’nı imzalamışlardır.  Cemal Acar, Varşova Paktı’nın en önemli noktası 

olarak NATO’dan sonra kurulmasına ihtiyaç duyulması olduğunu belirtmiş ve II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Sovyet etkisi ve güdümünde olan ülkelerin siyasal, askeri ve ekonomik alanlarda 

bir araya gelmelerine dikkat çekmiştir (Acar, 1991: 126). Kuruluş amacı noktasında uluslararası 

barışın korunması ve BM’ye uygunluk açısından NATO’ya benzemekle birlikte anti NATO özelliği 

taşımasıyla da farklılığa sahiptir. Buna karşı NATO, Batının Sovyet tehdidi karşısında buldukları 

bir çözüm olarak görülmektedir. Varşova Paktı ile NATO’nun sosyalizme karşı askeri bir 

yapılanma olarak ortaya çıkması ve silahlı faaliyetlerini artırmasının ardından komünist yapıdaki 

devletler arasındaki birliği güçlendirmek, ekonomik, siyasi ve askeri iş birliği sağlamak ve 

dayanışma oluşturmak hedeflenmiştir.  İki taraf arasındaki bir fark da NATO üyelerinin içişlerinde 

bağımsız olurken Pakt devletleri ve hükümetlerinin özellikle dış ilişkilerde Sovyetlere bağımlı 

olmasıdır (Portakal, 2013: 155-156). 

 

Sovyetler Birliği’nin temel hedefi; ideolojik sistemi komünizmi dünyanın siyasi sisteminde hâkim 

kılmaktır. Doğu Avrupa ülkeleriyle başlayan bu amaçta önemli olan diğer alanlar Avrupa, Ortadoğu 

ve Uzakdoğu olarak görülmüştür. Bu kapsamda sömürge yönetimi altındaki halkların 

bağımsızlıkları da desteklenmiştir (Portakal, 2013: 161). Soğuk Savaş boyunca takip edilen amaç 

ise; Ortadoğu’daki ABD etkisinin önüne geçmek, bölge ülkeleri üzerinde kontrol sağlamak 

olmuştur. Bu kapsamda da bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler geliştirilmek amacıyla ekonomik, siyasi 

işbirlikleri kurulmaya çalışılmıştır (Gökçe, 2018: 79). 

Acar’ın ifadesiyle; gönüllü ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan NATO’ya karşı Sovyetler 

Birliği tarafından dikta ile oluşturulan Varşova Paktı karşılaştırması yapıldığında pakta diğer 

ülkelerin katkılarının zayıf olması nedeniyle kızıl ordunun uluslararasılaşması olarak görülmüştür. 

Diğer yandan kutuplaşma ortamı da artık resmiyete dökülmüştür. Taraflar arasındaki rekabet bu 

yeni oluşumlar ile süper güçler arasındaki sistem kavgası haline gelmiştir (Acar, 1991: 156). 
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2.3. Süveyş Krizi 

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’da etkisini artırmasına vesile olan ve ABD 

ile aralarındaki rekabette bölgenin önemini artıran gelişme olarak 1956’da yaşanan Süveyş Krizi 

önemli bir role sahiptir.  Dönemin genel havası içerisinde İngiltere ve Fransa’nın Süveyş kanalı 

hakkındaki denetimi alma planları ve petrol kaynakları üzerinde de denetim sağlama planları 

önündeki engel olarak Mısır’ın başında bulunan Cemal Abdülnasır görülmekteydi.  Nasır’ın bu 

dönemdeki atılımları ise Asavan Barajı’nın yapımı ve diğer ekonomik hamleler için birtakım 

adımlar atmak iken politik olarak da İsrail’e karşı güç kazanma ve ülkenin bağımsızlığını korumak 

amacına yönelik olarak silahlanma üzerine olmuştur.  ABD’nin Mısır’a silah satmak istememesi 

ülkeyi SSCB’ye yönlendirmiştir (Gökçe, 2018: 113). Kissinger, Stalin’den sonra SSSCB 

yönetimine gelen Kruşçev’in çevreleme politikasına karşı hareket ettiğinden bahsederek Mısır’ 

pamuk karşılığında silah satmasıyla çevrelemeyi aştığını belirtmiştir (Kissinger, 2014: 524). 1955 

yılında Çekoslovakya ile yapılan anlaşma Sovyet-Mısır anlaşması demekti ve bu anlaşma ile 

ABD’nin ittifak sistemi yaralanmıştır (Cleveland, 2008: 345). Dönemin güçlerinin Mısır 

hakkındaki düşünceleri de ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek üzerine olmuştur. 

ABD, Sovyetlerin çevrelenmesinde Mısır’ı da etki alanına almak istemiş, SSCB Ortadoğu’da 

müttefik kazanma amacına yönelik hareket etmiş ve İngiltere de geçmişten gelen çıkarlarını 

sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu hedef kapsamında bölgeye yakın olmak adına ekonomik adımlar 

atarak ABD ile birlikte Asvan Barajı’nın yapımı konusunda Mısır’a teklif götürmüştür. Amaç siyasi 

ve ekonomik açıdan bir üstünlük kurulurken Nasır’ın da devre dışı bırakılmasıyla burada bir Sovyet 

etkisinin oluşumunu engellemektir. Aynı dönemde SSCB’ de baraj yapımı için Mısır’a bir fiyat 

önerisinde bulunmuştur. (Gökçe, 2018: 114). 

 

1956’da ABD’nin ekonomik sorunlar sebebiyle baraj yapımına finansal destek sağlamayacağını 

belirtmesinin ardından Mısır bu desteği SSCB’den almış ve Süveyş Kanalı’nı da millileştirdiğini, 

kanalın Mısır’ın malı ve toprağını olduğunu ve kontrolünün de Mısır’da olması gerektiğini 

duyurmuştur (Cleveland, 2008: 346).  Bu durum karşısında ABD ülkenin daha çok Sovyet etkisine 

girmesinden duyduğu kaygı nedeniyle askeri olarak bir müdahale edilmemesi gerektiğini 

düşünürken, çok sert tepki gösteren İngiltere ve Fransa bir şeyler yapılması gerektiğini düşünerek 

İsrail ile birlikte harekete geçmişlerdir (Gökçe, 2018: 115). Yapılan gizli bir anlaşma ile Nasır’ı 

devirmek amacıyla birlikte hareket eden İsrail, İngiltere ve Fransa Ekim sonunda harekât 

başlatmışlardır. İsrail Sina’ya saldırmış, ardından İngiliz hava kuvvetleri bombalama başlatmış ve 

İngiliz-Fransız ordusu kanalın kuzeyine çıkmışlardır (Yılmaz Şahin, 2011: 113-114). BM’nin 

ateşkes kararıyla İngiliz ve Fransız ilerlemesi de son bulmuştur. Yapılan saldırı karşısında dönemin 

ezeli iki rakibi ve karşıt gücü aynı tarafta yer alarak Mısır’ın egemenliğin, savunarak saldırıyı 

kınamışlardır.  

 

Kriz sonrasında Nasır bölge genelinde kahraman ilan edilerek siyasi olarak güç kazanmış ve Süveyş 

Kanalı da Mısır’ın elinde kalmıştır.  ABD de saldırının karşısında yer almasına rağmen, batı karşıtı 

olan, milliyetçilikleri destekleyen ve silah yardımı yapan SSCB hem Mısır özelinde hem de genel 

olarak Arapların gözünde yükselmiştir. Nasır’ın prestijinin de arttığı bu süreci Kissinger, Nasır’ın 

iki süper gücü birbirine karşı başarılı bir şekilde kullanması olarak yorumlamıştır (Kissinger, 2014: 

528). 

 

Yaşananlar sonrasında bölgede etkisinin azalmaması adına ABD Ortadoğu’ya yönelik olarak 

ekonomik sorunların çözülmesi ve komünizme karşı bölge ülkelerinin yanında olmak adına 

Eisenhower Doktrini’ni duyurmuştur. 
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2.4. Eisenhower Doktrini 

Süveyş Krizi’nin bir sonucu ve komünizmin yayılmasına karşı yeni bir hamle olarak dönemin ABD 

başkanı Eisenhower tarafından oluşturulan doktrin 5 Mart 1957’de ABD Senatosu’nda kabul 

edilmiştir. Bölgede komünizmle mücadelede yalnızca ekonomik değil askeri yardım da yapılacağı 

belirtilerek gerekirse harekete geçileceğinin de altı çizilmiştir.  

 

ABD’nin bölgedeki çıkarlarını ortaya koyan doktrin için Çağrı Erhan yorumunda; bu stratejinin, 

bölge ülkelerinin bağımsızlıklarına yardım etmek, ekonomik destek sağlamak ve de gerekli 

görüldüğünde askeri operasyon düzenlemek adımlarını içermesiyle Ortadoğu’ya yönelik ABD 

müdahalelerinin önünü açtığına değinmiştir (Erhan, 2003: 566).  Truman Doktrini’nden farklı 

olarak askeri unsur da içermesi bakımından daha geniş kapsamlı olan bu doktrin ile Truman 

Doktrini ile atılan adım Eisenhower Doktrini ile pekiştirilmiştir. Diğer yandan bölgedeki İngiliz-

Fransız etkisi artık tamamen ortadan kalkmış ve SSCB-ABD rekabeti tam anlamıyla görülmeye 

başlanmıştır. SSCB ve yakın olduğu Ortadoğu ülkeleri olan Mısır ile Suriye doktrine büyük tepki 

göstermişler, SSCB doktrini ABD’nin politikalarının bir aracı olarak görürken, Ortadoğu ülkeleri 

de içişlerine müdahale olarak değerlendirmişlerdir. (Yılmaz Şahin, 2011: 118-119).   

 

Tepki göstermesinin ardından SSCB karşı tarafta bulunan ABD, İngiltere ve Fransa’ya Ortadoğu 

konusunda bir anlaşma teklifinde bulunmuştur. Dörtlü Anlaşma olarak adını taşıyan anlaşmada 

bölge sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesi, Ortadoğu ülkelerinin içişlerine karışılmaması, 

bloklar arası politikalara karıştırılmamaları, bölge ülkelerindeki üslerin kaldırılması, silah 

verilmemesi ve askeri, siyasi şartlar öne sürerek ekonomik yardımda bulunulmaması ilkelerini 

içeren altı madde yer almıştır. Fakat ABD nezdinde dikkate alınmamıştır (Yılmaz Şahin, 2011: 

120). Eisenhower Doktrini’nin yansıması ve örneğini oluşturan gelişme Lübnan’da yaşananlar 

olmuştur. 1958 yılında Lübnan ABD’den yardım istemiş ve buraya askeri birlik göndermiştir. Bu 

yardımın Sovyetlere gönderilen bir mesaj olduğu yorumu yapılmıştır (Şişman, 2015: 46). 

 

2.5. Türkiye-Suriye Krizi 

Dönemin gelişmeleri arasında bölgedeki Sovyet etkisi ile ilgili olan bir hadise de Suriye’de 

meydana gelmiştir. Ortadoğu’da artan Sovyet etkisi ve Suriye’deki Baas etkinliği sonucu SSCB ve 

Suriye arasında 1957 yılında bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre; Sovyetler Birliği Suriye’ye 

askeri ve ekonomik yardımda bulunacaktı (İğdeci, 2014: 97). Bu süreçte Suriye’den üç Amerikalı 

diplomatın ve Amerika’daki Suriye büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ABD’yi de sürece dahil 

etmiştir. Ülkede artan Sovyet etkisi ABD üzerinde ve bölgedeki Bağdat Paktı üyeleri üzerinde 

endişe oluşmasına yol açmıştır. Diğer yandan bu gelişmeler Sovyetler Birliği’nin Suriye üzerinden 

bölgeye girmesi adına bir fırsat oluşturmuştur. Sınır komşusu olan ülkelerin tedirginliği üzerine 

ABD bu ülkelere olası bir saldırıda yardımda bulunma taahhüdü vermiştir. Zamanla Türkiye-Suriye 

sorunu haline gelen olay tarafların büyük güçler tarafından askeri olarak desteklenmesiyle ABD-

SSCB krizi de olmuştur. Yaşananlar Soğuk Savaş süresince Ortadoğu’da iki tarafı karşı karşıya 

getiren ilk kriz olmuştur. BM’ye taşınan kriz Türkiye’nin yeni oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni 

tanımasıyla da sona ermiştir (Yılmaz Şahin, 2011: 124-128). 

 

3. ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE TARAFLARIN TUTUMU 

Soğuk Savaş döneminde hem Ortadoğu’da hem de süper güçlerin politikalarında dikkat ettikleri bir 

husus olarak ortaya çıkan bir unsur da 1948 yılındaki kuruluşunun ardından Arap devletleriyle 

mücadeleye giren ABD’nin daimi müttefiki İsrail olmuştur. Meydana gelen savaşlar karşısında 

tarafların takındıkları tutum ve davranışlar Soğuk Savaş stratejileri bakımından önem taşımaktadır.  
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14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulduğunun açıklanmasının hemen ertesi günün de başlayan 

Arap-İsrail Savaşları yıllar içerisinde farklı zamanlarda ve şekillerde devam etmiştir. Savaşlar 

Ortadoğu tarihi için önem teşkil etmesinin yanı sıra, Soğuk Savaş döneminde bölgede hakimiyet 

oluşturmak isteyen ve dünya hegemonyası konusunda rekabet eden süper güçlerin stratejilerini de 

şekillendiren önemli adımlar ve gelişmeler haline gelmiştir.  

 

İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından ABD bu yeni devleti hemen o gün, SSCB ise iki gün sonra 

tanımıştır. Her iki güç de ilk savaş olan 1948 Savaşı’nda İsrail’i destekleyerek yardım etmişler, 

ABD Filistin’e silah sevkiyatını önlemek adına ambargo koyarken SSCB de İsrail’e silah sevk 

etmiştir.  ABD Sovyetlerin bir fırsat elde etmesine engel olmak adına silah satışına bu dönemde 

devam etmiştir (Yavuz, 2019: 96). Ateşkes sağlanması konusunda birlikte hareket eden SSCB ve 

ABD bu konuda da rekabet etmişler sonuç olarak İsrail Devleti her ikisinden de faydalanarak 

ABD’nin müzakere yeteneğinden ve Sovyet Rusya’nın askeri yardımından faydalanmıştır. 

Sovyetlerin İsrail’i destekleme nedenleri arasında; İngilizlerin bölgeden çıkarılması, yeni bir 

komünist devletin doğuyor olması umudu, milliyetçiliğin desteklenmesi politikası ve bölgedeki 

Batı etkisini kırma amacı bulunmaktadır. Sovyetlerin bu politikası 1950’lere kadar devam etmiş ve 

sonrasında değişmiştir. ABD tarafına bakıldığında ise, İsrail Ortadoğu’da etkinlik sağlamak adına 

iyi bir fırsat olarak görülmüş, Arap devletleriyle çatışma içerisinde olan ülkeye kuruluş 

aşamasından itibaren askeri, ekonomik, teknik yardımlar yapılmıştır. Sovyetlere ve onu destekleyen 

Arap devletlerine karşı bir alternatif olarak İsrail desteklenmiştir (İğdeci, 2014: 94).  İlerleyen 

süreçte 1967 yılında meydana gelen savaşta taraflar uzlaşı sağlanması adına hareket ederek 

üstünlüğü birbirlerine kaptırmamaya gayret göstermişlerdir. Her iki devlet de bölge kontrolüne 

sahip olmaya çalışmışlardır. ABD Ortadoğu petrolüne sahip olmak Sovyet Rusya da bu petrolün 

denetimini almak için çabalamış ve Arap-İsrail Savaşları bu amaçların adımları olmuştur (Gökçe, 

2018: 59). Süveyş Krizi ile bölgede daha etkin olan Sovyet Rusya Akdeniz’de önemli bir güç haline 

gelmiş ve ekonomik ve askeri yardımlarda bulunmuştur. 1973 yılındaki savaşta da taraflar barış 

yanlısı tavırlar içinde bulunmuşlar, ABD, Sovyet etkisini azaltmak amacıyla barış anlaşmalarına 

öncülük etmiştir. SSCB ise, BM’de Arapları desteklemiştir. Ateşkesin sağlanmasında ABD ve 

SSCB’nin etkin olmasını Cleveland, Nasır’ın süper güçleri Ortadoğu çatışmasına karıştırma 

amacını başarması olarak görmüştür. ABD İsrail’e, Sovyet Rusya Mısır ve Suriye’ye büyük 

yardımlar yapmış ve savaş vekâlet savaşı haline gelmiştir. ABD’nin barış çalışmalarında yer 

almasının sebebi de savaşın git gide taraflar arasındaki bir savaşa dönüşme ihtimalidir (Cleveland, 

2008: 418-419).   

4. İRAN DEVRİMİ VE İRAN-IRAK SAVAŞI 

Şah döneminde ABD ile oldukça yakın ilişkilere sahip olan İran 1970’lerin sonuna gelindiğinde iç 

dinamiklerin etkisiyle değişim yaşamaya başlamış ve 1979’daki devrim ile farklı bir görünüme 

bürünmüştür. O döneme kadar ABD’nin etkin olduğu ve SSCB’nin yalnızca ekonomik ilişkiler 

kurduğu ülkede devrim sonrasında Amerikan karşıtı bir hükümet ortaya çıkmış ve bu durum 

dengelerin değişmesine neden olmuştur. Yeni hükümetle yakınlık kurmak isteyen Sovyetler Birliği, 

İran’a İslami kimliğe ve komünist olmamasına rağmen iyi ilişkiler kurulabileceği mesajı vermiştir.  

Ayrıca kurulacak ilişkilerle ABD etkisinin de azaltılması amaçlanmıştır. ABD’nin olası bir 

müdahalesinin söz konusu olmaması için de 1921’de imzaladıkları anlaşma gösterilerek söz konusu 

durumda kendilerinin de harekete geçecekleri belirtilmiştir. Soğuk Savaş’ın bölge gelişmelerinden 

etkilendiğini gösteren durumlardan biri olarak İran devrimi süper güçlerin politikalarına yön 

vermiştir. Batı ile arasında bir tampon oluşturması bakımından ABD karşıtı bir hükümetin oluşması 

SSCB açısından önemli görülerek süreç dikkatle takip edilmiştir.  Bu kapsamda oluşturulan Mehdi 
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Bazargan hükümeti de hemen tanınmıştır (Erkan, 2014: 165-168). Daha sonra İran-SSCB 

ilişkilerinde soğukluklar yaşanmış Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile bu soğukluk artmıştır. 

ABD’yi “büyük şeytan” olarak gören İran bu işgal sonrasında Sovyet Rusya’yı da “Allahsız” olarak 

nitelendirmiştir.  

Ortadoğu dengeleri açısından konjontürel olarak bölgede büyük etki uyandıran önemli 

gelişmelerden biri de 1980-88 yılları boyunca süren İran-Irak Savaşı olmuştur. Birikimsel bir süreç 

sonrasında bir araya gelen nedenlerin ardından ortaya çıkan, yerel olarak bölge hâkimiyetinin de 

söz konusu olduğu savaşta küresel anlamda da süper güçlerin hâkimiyet mücadelesi savaş 

stratejileri kapsamında devam etmiştir.  İsrail politikası kapsamında 1967 Savaşı’nda Irak ile 

diplomatik ilişkilerini kesen ABD, bu dönemde yeniden ilişki kurarak Irak’a yardım eden ülkeler 

arasında yer almıştır.  İngiltere ve Fransa gibi devletlerin de yardım etmesini Benan Kepsutlu, diğer 

ülkelerin İran’da meydana gelen İslam devriminden etkilenmesine engel olma amacıyla 

açıklamıştır (Kepsutlu, 2016: 62). Genel olarak Soğuk Savaş boyunca politikası; petrol denetimini 

sağlamak, İsrail’in güvenliğinden emin olmak, radikal İslamı kontrol altında tutarken İran ve Irak’ın 

da çevrelenmesi olan ABD savaş karşısında öncelikle beklemiş ve her iki ülkenin de toprak 

bütünlüğünü savunan bir davranış içerisinde bulunmuştur. ABD’nin bu politikasında, savaşın 

kargaşası içinde, Afganistan’ı işgal etmiş olan SSCB’nin Hürmüz Boğazı’na hâkim olabileceğini 

düşünmesi etkili olmuştur. (Uzgel, 2008: 254). Daha sonra İrrangate Skandalı olarak bilinen 

hadisenin yaşanması ABD’nin Irak’la birlikte İran’a da askeri destek sağladığını ortaya çıkarmıştır. 

ABD’nin böyle bir yol izlemesinde İran’ın parçalanmasının Sovyet Rusya’nın işine yarayacağından 

endişelenmesi büyük rol oynamıştır. Ayrıca 1979 devrimi sonrası yaşanan rehineler krizinin 

çözülmesi de ABD’nin böyle bir politika izlemesinde etkili olmuştur. Dönemin başkanı Reagan 

İran’a silah yardımı karşılığında rehinelerin serbest bırakılması talebinde bulunmuştur (Arı, 2007: 

418). Ardından savaşın seyrinin değişmesi ve İran lehine dönmesi karşısında ABD net tavrını ırak’ı 

destekleyerek göstermiştir.  

Sovyetler Birliği’nin savaş karşısındaki tavrı da ilk dönemlerde ABD gibi bekle-gör politikası 

olmuştur.  Diğer yandan İran’da kurulan devletin ABD karşıtı olmasından da faydalanmak istemiş 

ve Körfez’de etkin güç olabilecek olan Irak’ı da desteklemek istememiştir. ABD ile birbirlerine, 

savaşta tarafsız kalacakları taahhüdünden bulunan SSCB, bu kapsamda Irak’a destek vermemiş ve 

bu durum Irak tarafından Sovyetlerin İran’a yönelmesi olarak yorumlanmıştır.  İran konusunda 

SSCB, rehineler krizinde konusunda BM’de İran’a yaptırım uygulanmasına karşı çıkmış, ticareti 

artırmaya çalışmış ve İran’la ilişkilerini iyi tutmaya özen göstermiştir (Arı, 2007: 417).  ABD gibi 

SSCB’de İran’ın savaşta etkin olmaya başlamasıyla bölge dengelerini göz önünde bulundurarak, 

İslam devriminin kendi coğrafyasındaki Müslümanlara da etki etmesinden endişelenmiş ve Irak’a 

yardım etmiştir (Arı, 2007: 418).  

Soğuk Savaş boyunca karşıt politikalarla karşıt pozisyondaki ülkeleri destekleyen süper güçler 

Ortadoğu’da dengelerin değişmemesi, bozulmaması ve çıkarlarının sürmesi amacıyla İran-Irak 

Savaşı’nda aynı politikaları izlemişler ve dönemsel farklılıklarla her iki devlete de destek 

sağlamışlardır.  

5. SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1991’de SSCB’nin ve Doğu Bloku’nun dağılmasına kadar 

süren Soğuk Savaş Dönemi boyunca zamanın iki süper gücü olan ABD ve Sovyet Rusya arasında 

büyük bir mücadele yaşanmıştır. Her iki taraf da oluşturdukları ittifaklarla güvenlik ve politika 

adına cepheler oluşturarak dünya hâkimiyeti konusunda rekabet etmişlerdir. Her daim kendine has 
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özellikleri ile büyük güçlerin dikkatini çeken Ortadoğu bu dönemde de iki ülkenin stratejilerinde 

önemli bir yer kaplarken bölgede meydana gelen gelişmeleri hem etkilemiş hem de onlardan 

etkilenmişlerdir. Dönemsel gelişmeler incelendiğinde göstermektedir ki her iki devlet de bölgedeki 

çıkarlarını sürdürmek, karşılıklı olarak etki alanlarını kısıtlamak adına bölge ülkeleri ile ilişkilerine 

önem vermişler fakat her ne kadar zıt taraflarda olsalar da çıkarları doğrultusunda ortak politikalar 

da izleyebilmişlerdir.  

ABD, Ortadoğu’yu Sovyet etkisinden uzak tutmak adına bölge ülkelerine ekonomik, askeri 

yardımda bulunmayı öngören doktrinler açıklarken kimi Sovyet yanlısı bölge ülkeleri ve SSCB 

tarafından bu durum içişlerine müdahale olarak görülmüş ve ABD ile Batı bloğunun oluşturduğu 

NATO’ya karşılık Varşova Paktı kurulmuştur. ABD’nin ortaya koymuş olduğu doktrinler ile İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında bölgedeki etkisini kaybeden İngiltere ve Fransa çekilirken Ortadoğu 

tamamen Sovyet-ABD rekabetine ev sahipliğini yapan yerlerden biri olmuştur. İki süper gücün 

çıkar ve politikaları bölgeyi etkilerken Ortadoğu dinamikleri içerisinde yaşanan gelişmeler de 

oluşturdukları politikaları etkilemiştir. 1956’da Süveyş Kanalı’nı millileştirme kararı ile büyük etki 

uyandıran Nasır’ın hamlesi ile bölgedeki Sovyet etkisi artmış ve ABD buna yönelik hamlelere 

yönelmiştir. Bu kapsamda Ortadoğu’ya yönelik olası bir müdahalenin önünü açan Eisenhower 

Doktrini şekillendirilmiştir. Devam eden süreçte yaşanan Arap-İsrail Savaşları konusunda da 

rekabet eden iki ülkenin politikaları İsrail’e yaramış ve her ikisinden de yardım almıştır. 1980’de 

başlayan İran-Irak Savaşı’nda da çıkarları ve birbirlerinin etkisini kırma amacıyla hareket eden 

devletler her iki tarafa da silah ve teçhizat yardımı yaparak dengelerin değişmemesini sağlamaya 

çalışırken yıllarca devam ettirdikleri rekabet ve mücadeleden Ortadoğu’nun ve bölge ülkelerinin, 

insanlarının nasıl ve ne derece etkilendiklerine önem vermemişlerdir.  
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parametrik test olan Paired Simple Test (Bağımlı Örneklem için t Testi) uygulanmıştır. Araştırma sonucuna 

göre deney grubunun ön testleri ile son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Kontrol grubunun ön testleri ile son testleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Buna göre etkili iletişim becerileri dersinin öğrencilerin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine olumlu katkı 

sağladığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Etkili İletişim Becerileri, Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri, Öğretmen Adayları. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ON  

IN-CLASS LEADER TEACHER SKILLS 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigation of the effect of effective communication skills on in-class leader 

teacher skills. A total of 97 pre-service teachers participated in the study voluntarily in 2018-2019 Education 

Fall Semester, 50 experimental groups taking effective communication skills courses and 47 control groups 

who did not take this course from Niğde Ömer Halisdemir University School of Physical Education and 

Sports. The research was carried out using experimental design with pre-test / post-test control group. 

Effective Communication Skills course was given to the experimental group for 3 hours 1 day a week for 14 

weeks. The data obtained were analyzed using SPSS 21 package program. The data collection tool was 

developed by Gülbahar (2017). In the analysis of the data, it was determined that the distribution was normal 

as a result of no significant results in Kolmogorov-Smirnov test. In accordance with this result, parametric 

test Paired Sample Test was applied. According to the results of the research, a statistically significant 

difference was found between the pre-tests and post-tests of the experimental group. There was no statistically 

significant difference between the pre-tests and post-tests of the control group. Accordingly, it can be said 

that effective communication skills course contributes positively to students' in-class leadership teaching 

skills. 

Keywords: Effective Communication Skills, In-Class Leader Teacher Skills, Teacher Candidates. 
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1.GİRİŞ 

Canlılar arasında düşünebilen, konuşabilen tek varlık insan olduğu için duygu ve düşüncelerini 

ifade etme, paylaşma ihtiyacı duyar ve sürekli bir ilişki içinde bulunurlar. İletişim doğumdan 

itibaren insan hayatın da vazgeçilmez bir kavramdır (Aksungur, G. 2018). İletişimle ilgili birçok 

farklı tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır.  

İletişim; ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin 

bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam 

deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirilerine ifade eden insanların 

oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu 

bildirişimleridir (Bıçakçı, 2000). 

Demirel’e göre iletişim genel olarak bireyler kümeler ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü, 

vücut hareketleri vb. simgeler aracılığıyla duygu ve düşüncelerin karşılıklı iletilmesini sağlayan bir 

etkileşim sürecidir (Demirel, 1999). 

Toplum içinde yaşayan insanın kendini ve çevresini daha iyi tanıma ve başkaları ile uyumlu ilişkiler 

gerçekleştirdiği beceriler olarak tanımlanır (Yüksel, 2010). 

Yapılan tanımları sentezleyecek olursak, iletişim; duygu ve düşüncenin bazı simge ve sembollerle 

kişi ya da kişilere aktarımıdır. İletişim kendi içerisinde barındırdığı öğelerden oluşmaktadır. 

İletişimin öğelerini Yüksel (2010) şu başlıklar altında sınıflandırmıştır. 

1) Kaynak  

2) İleti (Mesaj)  

3) Kodlama-Kodaçma  

4) Kanal  

5) Alıcı  

6) Yansıma (Dönüt, Feed-Back) 

 

Kaynak; en kısa tanımıyla iletişimi başlatan ve iletiyi gönderen iletişim öğesidir. Kaynak iletişimi 

başlatan kişi pozisyonundadır ve kaynak iyi bir bilgi birikimine sahip, karşı tarafın özelliklerini iyi 

bilir ve alıcının özelliğine uygun şekilde kodlama yapılması hataların en aza indirgenmesini sağlar 

(Aksungur, 2018) 

İleti (Mesaj); Mesaj, kaynaktan hedefe gönderilecek içeriği bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

bağlamda mesaj kaynaktan hedefe iletilen bilgi, duygu ve düşüncedir (Kaya, 2016). 

Kodlama- Kod Açma; En çok bilinen ve kullanılan kod sistemi dildir. Buna ek olarak sayılar, 

üzerinde toplumun ortak anlayış gösterdiği bazı işaretler, el-kol, yüz ve beden hareketleri dediğimiz 

jest ve mimiklerde birer koddur. Çeşitli şekillerde kodlanarak kaynak tarafından gönderilen 

mesajlar alıcı tarafından yorumlanır, bu sayede kod açma gerçekleşmiş olur (Kaya, 2016). 

Kanal (Oluk); Kaynağın iletmek istediği mesajlar için kullandığı tüm araçlar kanal öğesini 

oluşturmaktadır. Sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, basılı yazı materyaller, ses, resim ileten çeşitli 

araçlar ve kanal öğesinin içeriğini oluşturmaktadır (Olgun, 2005). 

Hedef (Alıcı); Yüksel (2010)’e göre hedef ise iletişim süreci içerisinde kaynağın gönderdiği mesaja 

hedef olan kesimdir. 
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Yansıma (Dönüt, Feed-Back); Olgun (2005:)’ göre kaynağın alıcıya gönderdiği mesajın karşılığı 

olarak alıcının kaynağa gönderdiği mesaj ya da tepkidir. Belirtilen tanımlardan da anlaşılacağı üzere 

iletişim sürecinde dönüt öğesinin gerçekleşmesi durumunda kaynak ve alıcı yer değiştirmektedir. 

Etkili iletişiminde, iletişim gibi birçok farklı tanımı yapılmıştır. Bu tanımların bazılarına bakacak 

olursak, 

Kişilerin iletişim süresince kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi, karşı tarafı dinlemesi ve 

bunun sonucunda etkili bir tepki vermesi olarak açıklanabilir. Etkili iletişimin temeli, diğer kişileri 

anlayıp özümsemek ve geri bildirimde bulunmak olduğu için, iletişimin gerçekleşebilmesi için her 

iki tarafında iletişime istekli olması gerekmektedir (Cihangir, 2004). 

Etkili iletişim becerisi, her bireyin özel hayatında ve öğrenim sürecinde olduğu gibi meslek 

hayatında da kendini ifade edebilmek, anlatabilmek, karşısındakini anlayabilmek, çatışmaları 

önleyebilmek ya da yönetebilmek, çıkan problemleri çözebilmek için, kısacası kendisiyle ve sosyal 

çevresiyle anlaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel beceridir (Lahninger, 1999). Etkili iletişim 

becerilerini kazanan insanlar bireysel farklılıkları kabul ettiği için kurdukları iletişim karşılıklı 

anlayışa dayanır. Bu beceriye sahip insanlar saygısızlığın, anlaşmazlığın olmayacağı, daha 

demokratik bir toplum yapısı kurarlar. Etkili iletişim becerilerine sahip toplumlar oluşturmak için, 

insanlarla daha çok iletişim içinde bulunan meslek dallarında görev yapan bireyler iletişim 

becerilerini bilmek ve uygulamak zorundadırlar. Bireyleri yetiştirme görevinin okullarda olduğu 

düşünülürse etkili iletişim becerilerini bireylere kazandırmanın en etkili yolu, iletişim becerilerini 

kazanmış öğretmenlerle mümkündür. (Sezgin, S. 2019).  Eğitimle gerçekleşen değişimlerin 

merkezinde öğretmen olduğu için, toplumun değişimi öğretmen desteği ile gerçekleşir (Bolat, 

S.1996). Çünkü öğretmen ile öğrenci arasında etkili iletişimin gerçekleşmemesi durumunda 

öğrenmenin etkililiği de azalacaktır. Eğitim-öğretimde etkili iletişim hayati bir role sahiptir. Çünkü 

öğretmen ile öğrenci arasında etkili iletişimin gerçekleşmemesi durumunda öğrenmenin etkililiği 

de azalacaktır. Etkili iletişimde anlatma ve anlayabilme boyutları son derece önemlidir. Özellikle 

öğretmenler açısından karşısındaki kitlenin özelliklerini bilerek iletişimi bu duruma göre 

gerçekleştirir ve kendini uygun şekilde ifade edebilirse etkili iletişimin gerçekleşmesi yolunda 

önemli bir adım atılmış olur. Öğrenciler açısından ise iletişim esnasında öğretmenler tarafından 

anlatılan konunun anlaşılıp, öğretmenlere olumlu dönütler verildiğinde eğitimde etkili iletişim 

gerçekleşmiş olur (Sezgin, 2019).  Etkili iletişimde anlatma ve anlayabilme boyutları son derece 

önemlidir. Özellikle öğretmenler açısından karşısındaki kitlenin özelliklerini bilerek iletişimi bu 

duruma göre gerçekleştirir ve kendini uygun şekilde ifade edebilirse etkili iletişimin gerçekleşmesi 

yolunda önemli bir adım atılmış olur. Öğrenciler açısından ise iletişim esnasında öğretmenler 

tarafından anlatılan konunun anlaşılıp, öğretmenlere olumlu dönütler verildiğinde eğitimde etkili 

iletişim gerçekleşmiş olur (Sezgin, S. 2019). Etkili iletişim kurabilen bir öğretmen, sınıf 

yönetiminde etkin rol oynar (Beytekin ve Yalçınkaya, 2014).   

Sınıf yönetimi, öğrenmenin örgütlenmesi ve zamanın etkili biçimde kullanılması öğretmenlerin 

liderlik vasıflarını kullanmasıyla gerçekleşir. Liderlik, ortak bir amaç doğrultusundaki grubun 

davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların bütünüdür (Zel, U. 2001).   

Hoy ve Miskel (2015) en geniş tanımıyla liderliği aktivitelerin düzenlenmesine yön veren, 

bireylerin motivasyonlarını ilkelerini etkileyen mantıksal ve duygusal öğelerden oluşan sosyal bir 

etkileme süreci olarak ifade etmişlerdir. 
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Öğretmen liderliği ise; Can (2014) tarafından öğretmen liderliğini eğitim öğretim etkinliklerini 

öğrencilerin gelişim düzeylerine göre düzenleyebilme, öğrencileri isteyerek derse katarak ve 

paylaşarak öğrenmeye ve kendilerini sürekli geliştirmeye yöneltebilme becerisidir diye 

tanımlamaktadır. 

Katzenmeyer ve Moller (2013) ise öğretmen liderleri, sınıf içinde ve dışında liderlik eder, öğrenen 

öğretmen ve liderler topluma katılır, gelişmiş öğretimsel uygulamaların gerçekleştirilmesi için 

meslektaşlarını güdüler ve öğretmen liderliğinin olumlu sonuçlar doğurması için sorumluluk 

üstlenir diye tanımlamışlardır. 

Murphy (2005) öğretmen liderleri öğretim sürecinde etkin roller alan, meslektaşlarının 

gelişimlerine yardım eden ve okullarda olumlu bir öğrenme ortamın oluşturulması noktasında 

katkıda bulunan kişiler olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda öğretmen liderliği tanımları 

incelendiğinde okul gelişimine katkı sağlayan, sınıfının dışında da liderlik eden, meslektaşlarını 

geliştiren ve destekleyen, kolektif çalışma becerileri gelişmiş, yeniliğe açık, öğrenci başarısına katkı 

sağlayan, kısacası değişen ve gelişen durumlarla baş edip okullarda fark yaratan öğretmenler olarak 

tanımlanmaktadır. 

Öğretmenin, öğretimsel liderliği etkili iletişim amaçlarını gerçekleştirmekle birlikte eğitim-

öğretimin kalitesini arttırır. Öğrenmeyi sağlayan, öğrencileri teşvik ve motive eden lider öğretmen 

vizyon ve misyon sahibidir. Hedeflere ulaşmak için kendini geliştirir. Sınıfta düşünce iklimi 

yaratarak öğrencilerin yaratıcı düşünme ve karşılıklı fikir alışverişinde etkili iletişim becerilerini 

geliştirmesini sağlar (Kaya, B. 2016).  

Lider öğretmenlerin muhatabı sadece öğrenci değil, aynı zamanda okul yönetimi, veliler ve 

meslektaşlarıdır. Öğretmenler liderlik vasıfları ve etkili iletişim becerilerini kullanarak okulda ve 

okul dışında sürekli iletişim halindedirler. Lider öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim, eğitimin 

gerçekleşmesinde birçok değişkeni etkilemektedir.  

Literatürde yapılan taramalarda etkili iletişim becerileri ve lider öğretmenlik üzerine birçok 

araştırma yapıldığı görülmektedir. Etkili İletişim Becerileri kapsamında literatürde (Aksungur, 

2018; Üstünsel, 2011; Özer, 2011; Sezgin, 2019; Dilekmen, M., Başcı, Z., Bektaş, F. 2008). Lider 

öğretmen kapsamında literatürde (Can, 2009; Katyal, and Evers, 2004; Altunay, 2017; Beycioğlu, 

2009; Dağ ve Göktürk, 2014).  

Bazı mesleklerde kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri olmazsa olmazdır. Bu mesleklerin 

başında da öğretmenlik gelmektedir. İlişki ve iletişime dayalı bir meslektir.  Sınıf ortamlarının temel 

amacının eğitim-öğretim olduğu göz önünde bulundurulduğunda sınıf içi lider öğretmenliğin ve 

etkili iletişimin nitelikli bir eğitim-öğretim gerçekleştirmeye yönelik olduğu ifade edilebilir. 

Amacına ulaşan, nitelikli bir öğretim, kaliteli bir eğitimin en önemli göstergesidir. Nitelikli 

öğretimin gerçekleşmesinde sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile etkili iletişim becerileri yüksek 

düzeyde olan öğretmenlerin oldukça önemli bir faktör olduğu söylenebilir (Keskin, vd. 2019). 

Ancak yapılan taramalarda Etkili İletişim Dersinin Sınıf içi Lider Öğretmenlik Becerilerine Etkisi 

üzerine doğrudan yapılmış bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu bağlamda Etkili İletişim Dersinin 

Sınıf içi Lider Öğretmenlik Becerilerine etkisinin ortaya koyulması ve öğretmen adaylarının 

faydalanması için önem arz etmektedir. Bu konuda yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı; Etkili İletişim Becerileri Dersinin Sınıf İçi Lider 

Öğretmenlik Becerilerine Etkisinin İncelenmesidir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, ön-test/son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Deneysel 

araştırmalar, araştırmacının oluşturduğu farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmek 

amacıyla yapılan çalışmalardır (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).  

Deney grubuna, Etkili İletişim Becerileri dersi, 14 hafta boyunca haftada 1 gün 3 saat olarak 

uygulanmıştır. Dersin içeriğine bakılacak olursa: Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, 

iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen 

etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve 

kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi 

gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları gibi konular yer almaktadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim güz yarılı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören etkili iletişim becerileri dersi alan 50 deney grubu 

(25 kadın, 25 erkek) ve bu dersi almayan 47 kontrol grubu (20 kadın, 27 erkek) olmak üzere toplam 

97 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. 

Tablo 1. Deney grubu katılımcıların cinsiyet ve yaş dağılımları 

 Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

25 50,0 

25 50,0 

Toplam 50 100,0 

 

Yaş 

N Min Max 

50 20 24 

 

Tablo 1’de çalışmaya katılan deneklerin cinsiyet ve yaş dağılımları belirtilmiştir. Cinsiyet 

dağılımına göre frekans (N) tablosu incelendiğinde erkeklerin %50.0 ve kadınların da %50.0’lık bir 

kesimi oluşturdukları görülmektedir. Yaş dağılımlarına baktığımızda ise deneklerin minimum 20- 

maksimum 24 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Tablo 2. Kontrol grubu katılımcıların 

cinsiyet ve yaş dağılımları 

Kontrol Grubu Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

20 42,6 

27 57,4 

Toplam 47 100,0 

 

Yaş 

n Min Max 

47 20 25 

 

Tablo 2’de kontrol grubunda yer alan katılımcıların cinsiyet ve yaş dağılımları belirtilmiştir. 

Cinsiyet dağılımına göre frekans (N) tablosu incelendiğinde erkeklerin %57.4 ve kadınların da 

%46.6’lık bir kesimi oluşturdukları görülmektedir. Yaş dağılımlarına baktığımızda ise deneklerin 

minimum 20, maksimum 25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 
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Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Gülbahar (2017) tarafından geliştirilen sınıf içi lider öğretmenlik 

becerileri algı ölçeği kullanılmıştır.  

Sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı ölçeğinin (SİLÖBAÖ) geneline ait güvenirlik katsayısı 

0,97 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci faktörünü oluşturan 12 madde “Olumlu Sınıf Atmosferi 

Yaratma / Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme” başlığı altında, ikinci faktörünü oluşturan 11 madde 

“Öğrencileri Geliştirme / Öğrencilere Rehberlik” başlığı altında, üçüncü faktörü oluşturan 8 madde 

“Öğrencileri Etkileme” başlığı altında ve dördüncü faktörü oluşturan 7 madde “Etkili Öğretim” 

başlığı altında olmak üzere toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li likert tipi bir ölçektir. 

Her bir madde; “Yeterli değilim. =1”, “Düşük düzeyde yeterliyim. =2”, “Orta düzeyde 

yeterliyim.=3”, “Yüksek düzeyde yeterliyim.=4” ve “Çok yüksek düzeyde yeterliyim.=5” şeklinde 

puanlanmaktadır. Dolayısıyla, ölçekten elde edilecek toplam puan 38 ile 190 arasında 

değişmektedir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek 

puanlar, öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeyinin yüksek olduğu, düşük 

puanlar ise öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı düzeyinin düşük olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler, SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı 

kullanılarak incelenmiştir. Öncelikle hem deney hem kontrol gurubunun tüm test sonuçlarının 

ortalamaları alınarak SPSS programına kaydedilmiştir. Büyüköztürk (2011) "n" sayısının 50 ve 

üzeri olması durumunda "Kolmogrow-Smirnov" testinin kullanılmasını önermektedir. Kolmogrow-

Smirnov testinde anlamlı sonucun çıkmaması sonucunda dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuç doğrultusunda parametrik test olan Paired Simple Test (Bağımlı Örneklem için t Testi) 

uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 3. Deney ve kontrol grubu ön test sonuçları 

Grup N X Ss Sd T   p 

 

Deney Ön Test 

 

50 

 

161,34 

 

23,36 

  

     

  46 -,345        ,732  

Kontrol Ön Test 

 

47 

 

162,82 

 

20,73 

 

Tablo 3'te görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu ön testleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  Bu da grupların homojen olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4. Deney grubu ön-son test sonuçları 

Grup N X Ss Sd T       p 

 

Deney Ön Test 

 

50 

 

161,34 

 

23,36 

  

     

49         -2,118       ,039  

Deney Son Test 

 

50 

 

168,26 

 

5,07 

 

Tablo 4'te görüldüğü gibi deney grubunun ön testleri (Xön=161,34; Xson=168,26) ile son testleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.  
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Tablo 5. Kontrol grubu ön-son test sonuçları 

Grup N X Ss Sd T p 

 

Kontrol Ön Test 

 

47 

 

162,82 

 

20,73 

  

     

 46    1,348       ,184  

Kontrol Son Test 

 

47 

 

163,04 

 

20,99 

 

Tablo 5'te görüldüğü gibi kontrol grubunun ön testleri (Xön=162,82; Xson=163,04) ile son testleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.   

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sınıf ortamında iletişimin bir parçası olan öğretmenler ve öğretmen adaylarının etkili iletişim 

becerileri ve liderlik özelliklerinin gelişmiş olması gerekir. Bu araştırma da üniversite 

öğrencilerinin etkili iletişim becerileri dersi öncesi ve sonrası sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine 

bakılmıştır. Araştırma sonucunda, etkili iletişim becerileri dersi alan üniversite deneme grubu 

öğrencilerin ön testleri ile son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Kontrol grubunun ön testleri ile son testleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Bu sonuç etkili iletişim becerileri dersinin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerini 

geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Etkili iletişim becerileri, literatürde yer alan diğer 

araştırmacı ve kuramcılar tarafından da incelenmiştir. 

Sezgin (2019)’in Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenmeye yönelik tutumları ile 

etkili iletişim becerileri arasındaki iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasının 

sonucunda, öğretmen adaylarının cinsiyet ve yaş ile işbirlikli öğrenme tutum ve etkili iletişim 

becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Bazı çalışmalar incelendiğinde (Pianta, Steinberg ve Rollins, 1995) Etkili iletişim becerisine sahip 

öğretmenlerin öğrencilerinin okula uyumunu olumlu yönde etkilediğini belirtilmiştir. 

Özer (2011)’in Etkili iletişim becerilerinin sosyal ortama uyum sağlamadaki işlevini incelediği 

çalışmasında; İBDÖ ve cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde anlamlı sonuçlara 

ulaşılmıştır(p<0.05). Bu sonucu destekleyen bulgulara Korkut (2005), Kılcıgil ve ark. (2009), 

Gölönü ve Karcı (2010) ve Çetinkaya (2011) yaptıkları araştırma sonucunda ulaşmışlar ve iletişim 

becerileri ve cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Çetinkaya, çalışmasında, katılımcıların 

iletişim becerilerine ilişkin görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulmuştur. 

Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre iletişim becerilerine ilişkin daha olumlu görüş 

bildirmişlerdir. König’de çalışmasında, kız ve erkeklerin farklı toplumsallaşma süreçlerine bağlı 

olarak farklı iletişim özelliklerini gösterdiklerini ifade etmektedir. Kızların, erkeklerin ifade 

ettikleri bazı sözcükleri anlasalar bile kullanmadıklarını, erkeklerin de kızların kullandıkları bazı 

ifadeleri kullanmadıklarını belirtmektedir. İletişimin kızlar için ilişki kurma ve sürdürme anlamına 

geldiğini dile getirmektedir. Ocak ve Erşen’de yapmış oldukları çalışmada öğretmen adaylarının 

iletişim becerileri algıları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunurken; bu fark bayan öğretmen adaylarının lehinedir. İletişim becerileri algılarının cinsiyet 

açısından bayan öğrenciler lehine farklılaşmasında; Ocak ve Erşen’e göre ülkemizde geleneksel 

kadın rollerinin değişmesiyle birlikte kadınların sosyalleşmesi ve birçok alanda başarıları ile ön 

plana çıkması gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Cinsiyet değişkeni ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi sorgulayan diğer çalışmalarda ise 

(Gülbahçe,2010, Demirel ve ark., 2010, Berglund ve ark.,2005) anlamlı farklar bulunamamıştır. 
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Görüldüğü gibi alanyazında cinsiyet değişkeni ile ilgili farklı sonuçlar bulunmaktadır. Dolayısıyla 

cinsiyet değişkeni ile ilgili bir genelleme yapmak zordur. 

Çuhadar vd. (2014) öğretmen adaylarının iletişim becerileri açısından kendilerini ileri düzeyde 

yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. 

Kaya, B. (2016) Öğretmenlerin liderlik davranışları cinsiyet ve branş değişkenlerine göre 

değişmezken, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. 

Bu çalışma bulguları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 

sınırlıdır. Çalışmanın benzeri farklı şehirler, farklı bölümler ve daha geniş örneklemlerle 

yapılabileceği gibi, sonraki çalışmalarda etkili iletişim becerileri dersi farklı değişkenler açısından 

incelenebilir. 

Sonuç olarak yapılan çalışma ile etkili iletişim becerileri dersinin öğrencilerin sınıf içi lider 

öğretmenlik becerilerine olumlu katkı sağladığı söylenebilir.  

Öneriler 

Araştırmada örneklem sayısının az olması ve çalışma da yer alan katılımcıların sadece bir ilden 

toplanmış olması, araştırma sonuçlarının genellemesini kısıtlamaktadır. Kişi sayısı arttırılabilir, 

farklı bölümler karşılaştırılabilir ve daha geniş bir alanı kapsayacak çalışma yapılabilir. Ayrıca 

literatürde yapılan taramalarda Etkili İletişim Becerileri Dersi ile Sınıf İçi Lider Öğretmenlik 

Becerileri Üzerine doğrudan yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu da göz önünde 

bulundurularak farklı branşlarda, farklı evrenlerde öğretmen ve öğretmen adayları üzerinde Etkili 

İletişim Becerileri Dersi ile Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması 

ve farklı değişkenlerin kullanılması farklı branşlarda da öğretmen ve öğretmen adayları üzerine 

Lider Öğretmenlik Becerileri ile Etkili İletişim Becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması 

önerilmektedir.  
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FEN BİLGİSİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ 

HAKKINDAKİ TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ 

                                                              Emine Özmen Koç* 

                                                                                                                                         Ömer Eyüboğlu** 

Özet  

Gelişen teknoloji ile dijital ve sanal çağda fen bilimlerinin, güncel ve gelecek yaşantımıza ürün olarak 

aktarımı nanobilim ve nanoteknolojidir. Yakın gelecekte tüm bireylerin bu konularla karşılaşması muhtemel 

olduğundan, nanobilim teknolojisi farkındalığı oluşması ve nanobilim teknolojisi eğitimi için duyulan ihtiyaç 

gün geçtikçe önem arz etmektedir. Nanobilim ve nanoteknoloji, günümüz yaşantısını, kalite ve kolaylık 

katarak aydınlatıyorken nanobilim ve nanoteknoloji eğitimi ise gelecek nesillere bu farkındalığı aktaracak 

olan fen bilgisi öğretmen adayları için gereklidir. Nanobilim, 0.1nm ile 100nm arasındaki yapıların amacına 

hizmet edebilecek şekilde ölçülmesi, modellenmesi, düzenlenmesi ile bu ölçekteki araştırmaları ve teknolojik 

gelişmeleri içerir. Nanoteknoloji, uygulamaya yönelik nanobilime denir. Bu araştırma, 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında 4.sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki tutumlarını 

belirlemek amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 4.sınıf fen bilgisi öğretmen adayı olan 38 öğrenci ile 

yapılmıştır. Araştırma kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarına 5 haftalık nanobilim ve nanoteknoloji 

bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Eser Elçin ve Şenel Özer tarafından 2018 yılında geliştirilen 

“Nanoteknoloji Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Nicel olan bu çalışmada verilerin analizinde betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçları eğitim kalitesini arttırarak geleceğin öğretmenlerine, müfredat yapıcılara 

ve konu ile ilgili uzmanlara yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nanobilim ve Nanoteknoloji, Fen Bilgisi Eğitimi, Tutum.  

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES 

MEASUREMENT OF ATTITUDES ABOUT NANOTECHNOLOGY 

 

Abstract 

With the developing technology, the transfer of science in digital and virtual age as a product to our current 

and future life is nanoscience and nanotechnology. Since all individuals are likely to face these issues in the 

near future, the need for awareness of nanoscience technology and the training of nanoscience technology is 

increasingly important. While nanoscience and nanotechnology enlighten today's life by adding quality and 

convenience, nanoscience and nanotechnology education is required for prospective science teachers who 

will convey this awareness to future generations. Nanoscience includes researches and technological 

developments at this scale, measuring, modeling and arranging structures between 0.1nm-100nm to serve its 

purpose. Nanotechnology is called application - oriented nanoscience. This research was carried out with 38 

students who were candidates of Kırşehir Ahi Evran University 4th grade science teacher candidates in order 

to determine the attitudes of 4th grade science teacher candidates on nanoscience and nanotechnology in the 

2019-2020 academic year. Within the scope of the research, a 5-week nanoscience and nanotechnology 

information presentation was made to prospective science teachers. The “Nanotechnology Attitude Scale” 

developed by Eser Elçin and Şenel Özer in 2018 was applied. In this quantitative study, descriptive analysis 

was used to analyze the data. The results of the research will increase the quality of education, and will guide 

future teachers, curriculum makers and relevant experts. 

Keywords: Nanoscience and Nanotechnology, Science Education, Attitude. 
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1.Giriş 

Nanoteknoloji, 21.yüzyılda tanımlanmış kimya, malzeme bilimi, fizik, biyomedikal araştırmalar ve 

mühendislik gibi birçok alanda gittikçe gelişen ve büyüyen, yeni ve modern bir bilimsel çalışma 

alanıdır (Ateş, 2015). 

Nanoteknoloji, malzemelerin ya da sistemlerin nanoölçekteki tasarım, karakterizasyon ve 

uygulamaları nanoteknolojinin kapsamına girmektedir. Ayrıca nanoteknoloji, mikro ve makro 

ölçekli dünyalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Nanobilim, 0,1 nm ile 100 nm 

ölçekleri arasında, moleküler ve mikron boyutlarında maddenin manipülasyonu ve 

karakterizasyonuyla ilgilenen; fizik, kimya, biyoloji, elektronik ve malzeme gibi bilim dallarınında 

nanoölçekte yapılan bilimsel çalışmaların bir araya gelmesiyle oluşan bilimdir (Yüksek Planlama 

Kurulu, 2017).  

Nanoteknoloji eğitiminde standartlara ve ihtiyaçlara uygun öğretmen yetiştirilmesi en önemli 

ihtiyaçtır  (Fanash, 2001; Akt. Enil, 2019). Günümüz fen eğitimcilerinin çok disiplinli bir yapıya 

dönüşen fen konularının daha anlamlı öğretebilmeleri açısından nanoteknoloji gibi teknoloji 

alanlarını iyi bilmeleri önemli bir ihtiyaç olmuştur (Jones vd, 2013; Akt. Enil, 2019). 

Bu kadar hızlı bir gelişim gösteren bir teknolojinin eğitime yansıması da kaçınılmazdır. Bu nedenle 

nanoteknolojiye ilişkin tutumların belirlenmesinde elde edilen veriler, nanoteknoloji hazırlık ve 

altyapı çalışmalarında çizilecek yol haritalarına katkı sağlayacaktır (Şenel Özer, Eser Elçin, 2018). 

Bilimdeki yenilikler ve gelişmeler her geçen gün hızla ilerlemektedir. Öğrencilerin, fen bilgisi 

öğretmenleri bu hızlı gelişim ve ilerlemeye ayak uydurması oldukça önemlidir. Çünkü bu gelişmiş 

bir toplum olabilmenin kuşkusuz en önemli şartlarından birisidir. Bu yeni teknoloji toplumsal 

yaşamda oldukça büyük bir önem taşımaktadır (Jones vd., 2013; Akt. Enil, 2019). 

Nanoteknoloji materyalleri nanometre seviyesinde ölçülebilecek düzeyde işleyen, pek çok 

araştırma alanını ya da disiplini birleştiren multidisipliner bir teknolojidir. Nanomateryaller alanı, 

nano-ölçek boyutlarından kaynaklanan eşsiz özelliklere sahip materyaller üzerine çalışan ya da bu 

materyalleri geliştiren alt alanlar içerir. Nanomateryaller, bilim, teknoloji, iletişim, elektronik, 

endüstri, eczacılık, tıp, çevre, tüketici ürünleri ve askeri alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır 

(Saleh, 2016; Akt. Meydan, Özden, Arcagök, 364). 

Nanobilim ve nanoteknolojinin gelişme sürecinde ise öngörüleri, bilimi, herkese yayma çabaları ve 

verdiği seminerleri ile saygın fizikçi ve Nobel ödüllü bilim adamı olan Richard Feynman 1959’da 

California Teknoloji Enstitüsündeki bir konferansta“ There is plenty of room at the bottom ” 

(Aşağıda daha çok yer var)  başlıklı bir konuşma yapmıştır. Feynman bu konuşmasında eğer atom 

ve molekül büyüklüklerinde imalat yapılabilirse birçok yeni keşiflerin olabileceğimi söylemi; 

Feynman bu konuşmasında ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için başta nano-ölçekte özel 

ölçme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Erkoç, 2014; Akt. İpek, 2017). 

Feynman ayrıca, atomları ve molekülleri manüpile etme yeteneğini elde etmek için tekrarlamalı 

minyatürcülükten geçmeyi önerdi. Bu, onda-bir ölçekte olan bir makine araçları setini geliştirerek, 

daha sonra bunları, yüzde-bir ölçekte olan sonraki kuşak makine gereçlerini geliştirmek ve 

çalıştırmak için kullanarak, bu şekilde devam ederek de nihayette atomların ve moleküllerin dahi 

manipüle edilebileceği bir safhaya gelene kadar devam ederek gerçekleşecekti. Özetle, bu tarihi 

konuşmasında Feynman, ”Vurgulamak istediğim şey, bir şeyleri küçük ölçekte manipüle etmek ve 
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kontrol etmektir” demiştir (Sharifzadeh,2006; Akt. İpek, 2017). Feynman’ın bu meşhur konuşması 

NBT’nin başlangıcı kabul edilmektedir (Erkoç, 2014; Akt. İpek 2017). 

Nanoteknolojinin nasıl geliştirileceğini, izleneceğini ve yararlanacağını düşündüğümüzde 

nanoteknoloji hakkında yeterli bilgi birikimine sahip, konuya yabancı olmayan bireylere 

ihtiyacımızın olduğu kuşkusuz bir gerçektir. Bu yaygın nanoteknoloji eğitimlerinin yanı sıra örgün 

eğitimde de yapılacak bir iştir. Bundan dolayı nanoteknoloji eğitimi güncel programa adapte 

edilmeli ve örgün eğitimde de nanoteknolojiye yer verilmelidir (Jones vd., 2013; Akt. Enil, 2019). 

Allport (1935) tutumu, “Yaşam ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara 

karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme gücüne sahip duygusal 

ve zihinsel hazırlık durumudur” şeklinde tanımlamaktadır  (s.810). İnceoğlu (1993) ’na göre ise 

“Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu, obje ya da olaya karşı 

deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duyusal ve davranışsal bir tepki 

ön eğilimidir”(s.15; Akt. Şenel Özer,  Eser Elçin, 2018). 

Nanobilim ve Nanoteknolojinin Bazı Önemli Özellikleri  

Nanoteknolojinin ekonomi ve çeşitli endüstri sahaları üzerinde olan mevcut ve gelecek etkilerini 

tayin edebilmek için, doğasını ve uygulama kapsamını da kavramak ve anlamak önemlidir. 

Nanoteknolojinin bazı önemli özellikleri şöyledir (TÜSİAD, 2008):  

● Nanoteknoloji, olanaklar teknolojisidir. Daha önce uygulanabilir olmayan yeni ürün 

sınıflarının geliştirilmesi olanağının ufkunu açar ve bizlerin tüm endüstriyel alanlarda yeni 

ürünler ve prosesler geliştirmemize olanak sağlar. Bunların da yanmalı motor, elektrik ve 

internet gibi diğer teknolojilerde olduğu gibi, toplum üzerinde geniş ve umulmayan etkileri 

vardır.  

● Nanoteknoloji geleneksel olanı bozar. Yeni üretim proseslerine dayalı olması ve daha iyi, 

daha yüksek standartlarda ürünlerin üretilmesine yol açması nedeniyle, nanoteknoloji 

eskiden beri kullanılan teknolojilerin yerine geçer ve bunların adım adım demode 

olmalarına yol açar. Nanoteknoloji sayesinde, var olan ürün ve proseslerden radikal olarak 

farklı olan ürün ve prosesler ortaya çıkmaktadır ve var olan şirketler de “Hayatta Kalmak” 

için bunlara uygun olarak uyum sağlamak durumundadırlar.  

● Nanoteknoloji çok disiplinlidir. Nanoteknoloji, birçok bilimsel alanı etkilemekte olan bir 

güçtür ve bu süreç, daha önce ayrı olan alanlardan birçok insanı, farklı alanlar arasındaki 

sınırları bulanıklaştırarak bir araya getirmektedir (Holister, 2002;  Sharifzadeh, 2006). 

Nanoteknoloji tekdüze bir teknoloji platformu değil, çeşitli teknolojik ve bilimsel 

disiplinlerden oluşan geniş bir yığındır. Bu disiplinlerin kapsadığı alt dallara örnekler 

aşağıda verilmiştir: 

 

⮚ Nano-yapılı malzemeler  

⮚ Nanoelektronik  

⮚ Nanofotonik  

⮚ Nanobiyoteknoloji  

⮚ Nanoanalitik  

 

● Nanoteknoloji evrenseldir. Gelişmiş ülkelerdeki tüm hükümetler nanoteknoloji alanındaki 

araştırmaları desteklemek amacıyla kaynak ayırmaktadır ve aynı şekilde dünya çapındaki 

girişimcilerle bazı büyük şirketler nanoteknolojiye yatırım yapmaktadır. 
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Tüm ülkelerde nanoteknolojiye kaynak aktarımı giderek artmaktadır. Nanoteknolojinin getireceği 

buluşlar bilim tarihinde şimdiye kadar yapılan buluşlardan çok daha kapsamlı ve güçlü olacaktır. 

Kendi kendini temizleyen boyalar, kirlenmeyen kumaşlar, esnek ama daha dayanıklı betonlar, 

elmas kadar sert kaplamalar, kanserli hücreleri vücuda zarar vermeden öldüren ajanlar, günlerce 

etkisini kaybetmeyen kremler, tek bir şarbon mikrobunu bile algılayabilen sensörler ve mikrop 

barındırmayan buzdolapları gibi yüzlerce nanoteknolojik ürün hayatımıza girecektir. Nobel ödül 

sahibi Horst Stormer bu alanı, “Nanoteknoloji bize gereken tüm aletleri verdi. Doğanın en gelişmiş 

oyuncak kutusu sayesinde atom ve moleküllerle oynayabileceğiz. Yapabileceğimiz şeyler sınırsız 

görünüyor ” şeklinde ifade etmiştir (Gök, 2007; Akt. İpek, 2017). 

 1.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, geleceğin öğretmenleri olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, nanobilim ve 

nanoteknoloji hakkındaki tutumlarının (cinsiyet, mezun lise türü) gibi değişkenlerine göre 

ölçülmesi ve incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde araştırma kapsamında şu sorulara cevap 

aranmıştır. 

1.2.Problem Cümlesi 

Fen bilgisi 4.Sınıf öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki tutumları nasıldır? 

1.2.1.Alt Problemler 

Öğretmen adaylarının, nanoteknoloji tutum ölçeği ortalama puanları, cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının, nanoteknoloji tutum ölçeği ortalama puanları, mezun olunan lise türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2.YÖNTEM 

Tek grup ön test son test modelinde gelişigüzel seçilmiş bir gruba bağımsız değişken 

uygulanmaktadır. Deney öncesi ( ön - test ) ve deney sonrası (son - test) ölçümler yapılır. 

Modelin simgesel gösterimi: 

G1                     O1.1                         X                                        O1.2 

şeklindedir. Modelde O1.2 > O1.1 olması halinin “X” den dolayı olduğu kabul edilir (Karasar,  2005: 

96). 

2.1.Araştırma Modeli 

Araştırmada,  nicel araştırma yöntemlerinden Tek grup öntest - sontest modeli kullanılmıştır. Tek 

grup öntest - sontest araştırma modeli seçilen bir gruba bağımsız değişen uygulanarak hem 

uygulama öncesi hem de uygulama sonrası ölçümler yapmayı amaçlamaktadır. 

2.2.Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim dönemi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 38 Fen bilgisi 4.sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
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Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Cinsiyet                              F %  

Kız  27 71  

Erkek 11 29  

Toplam 38 100  

2.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öntest - sontest halinde Şenel Özer ve Eser Elçin  (2018)  

tarafından geliştirilen “ Nanoteknoloji Tutum Ölçeği ” uygulanmıştır. Katılımcıların demografik 

ve diğer bilgilerinin toplanabilmesi için oluşturulan “ Kişisel Bilgi Formu ” kullanılmıştır.  

2.3.1.Nanoteknoloji Tutum Ölçeği (NTÖ)  

Bu çalışmada Nanoteknoloji Tutum Ölçeği kullanılmıştır (Ek 1). Ölçekteki her ifade 5’li likert tipi 

seçenekten oluşmaktadır. Ölçekte birden beşe doğru puan dağılımı yapılmıştır.Ölçekte beş puan 

olumlu tutum, bir puan ise olumsuz tutumu belirlemektedir ve 25 maddelik Nanoteknoloji Tutum 

Ölçeğinin cronbach alfa katsayısı (Crα) 0,912 olarak yüksek derecede güvenilir olarak 

bulunmuştur. 

Nanoteknoloji Tutum Ölçeği, 4 boyutludur ve 25 maddeden oluşmaktadır. 1. Boyut  (8 ifade), 

2.Boyut ( 8 ifade), 3.Boyut (6 ifade), 4.Boyut (3 ifade)’den oluşmaktadır. Nanoteknoloji Tutum 

Ölçeğinin 25 maddesi sonunda Cronbach alfa (Crα)  katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır. Yüksek 

derecede güvenilirliğe sahip bir ölçektir.  

2.3.2.Kişisel Bilgi Formu  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmış olan bu form ile çalışma grubundaki 

katılımcıların cinsiyet, yaş, aile, yaşanılan yer, yakın çevrede nanoteknoloji merkezi bulunma 

durumu, nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili bir etkinliğe katılma durumu, nanoteknoloji merkezi 

ziyarette bulunma durumunu belirtebilecekleri bilgilerin toplanacağı bir form ile veri elde 

edilmiştir. 

2.3.3.Verilerin Toplanması 

Bu çalışmanın uygulama aşaması 2 kısımdan oluşmaktadır. Birinci aşamada konu ile ilgili 

bilgilendirme eğitimi ve veri temini sağlanmıştır. İkinci aşamada ise toplam veriler SPSS 20 

istatistik paket programı ile değerlendirilerek veri analizi yapılmıştır. Sonuçlar tablo şeklinde 

verilmiştir. 

2.3.3.1. İlk Aşama 

● Araştırma kapsamında kullanılmak üzere Şenel Özer ve Eser Elçin (2018) tarafından 

geliştirilen “Nanoteknoloji Tutum Ölçeği” için gerekli izin alınmıştır. 

● Çalışmada kullanılmak üzere katılımcıların, demografik bilgilerinin toplanabilmesi için  

“ Kişisel Bilgi Formu ” oluşturulmuştur. 

● Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezinden iki öğretim görevlisi ve konu ile ilgili 

yüksek lisans eğitimi devan eden 3 uzmandan nanobilim ve nanoteknoloji eğitimi için 

hazırlanmış olan bilgilendirme sunumu hakkında uzman görüşü alınmıştır. 

● Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezinden, kurumun tanıtımı ile ilgili doküman 

temin edilmiştir. 
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● Fen Bilgisi öğretmen adaylarına nanobilim ve nanoteknoloji eğitiminin yapılabilmesi için 

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden gerekli izin alınmış ve uygulama 

gerçekleştirilmiştir. 

2.3.3.2.İkinci Aşama 

● Bu aşamada elde edilen verilerden SPSS 20 istatistik paket programı ortamında fen bilgisi 

4.sınıf öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki tutumlarının cinsiyet, 

mezun olunan lise türü, aile ile yaşanılan yer gibi demografik özellikler ve diğer bilgiler 

gibi değişkenlere göre incelemesi yapılmıştır. 

 

● Sonuç olarak belirtilen bilgilendirme eğitimi ve tutum ölçeği verileri ışığında bilimsel 

araştırma tekniklerine uygun bir çalışma meydana getirilmiştir. 

 2.4.Verilerin Analizi 

Veriler, SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler çözümlenmeden önce 

verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmıştır ve neticesinde p<0.05 olduğu için 

veriler normal dağılım göstermemektedir. Veriler analiz edilirken “Non-Parametrik” testler 

kullanılmıştır. 

Araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarının bilgilendirme eğitim sunumu yapılmadan önce 

ve yapıldıktan sonra nanoteknoloji hakkındaki tutumları arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını belirlemek için “Wilcoxon İşaretli Sıralar ” testi yapılmıştır. Bu testler neticesinde elde 

edilen sonuçlar problemlere ait bulguların değerleri ve analizleri bulgular kısmında tablolarla 

verilmiştir. 

3.Bulgular 

3.1.Öğretmen adaylarını Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeğinden aldıkları ön test ve son test puanlarına 

ilişkin “Wilcoxon İşaretli Sıralar” testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarını Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeğinden aldıkları ön test ve son 

test puanlarına ilişkin “Wilcoxon İşaretli Sıralar” testi sonuçları 

 Sontest-öntest N Sıra ortalaması Sıra toplam Z p 

1. Boyut 

  

Negatif sıra 9 16.78 151.00 3.027 .002 

Pozitif sıra 28 19.71 552.00 

Eşit  1 - - 

2. Boyut Negatif sıra 9 17.11 154.00 2.816 .005 

Pozitif sıra 27 18.96 512.00 

Eşit  2 - - 

3. Boyut Negatif sıra 8 17.13 137.00 2.751 .006 

Pozitif sıra 26 17.62 458.00 

Eşit  4 - - 

4. Boyut  Negatif sıra 9 11.56 104.00 2.839 .005 

Pozitif sıra 22 17.82 392.00 

Eşit  7 - - 

NTÖ Genel Negatif sıra 31 18.74 581.00 3.053 .002 

Pozitif sıra 7 22.86 160.00 

Eşit  0 - - 

Tablo 2’de verilen “Wilcoxon İşaretli Sıralar” testi sonuçları verilmiştir. Buna göre araştırma 

grubundaki öğretmen adaylarının nanoteknoloji tutumları ön test ve son test puanları arasında 
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ölçeğin geneli ve her bir boyutu için de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre öğretmen adayları için düzenlenen nanobilim ve nanoteknoloji bilgilendirme 

eğitiminin öğretmen adaylarının tutumlarını geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

3.2. Birinci Alt Problemlere Yönelik Bulgular 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeği Ortalama Puanları ile 

Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Göstermekte midir? 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

1. Boyut Kız 29 19,17 556,0 121,0 ,740 

Erkek 9 20,56 185,0   

2. Boyut Kız 29 17,02 493,5 58,50 ,013* 

Erkek 9 27,50 247,5   

3. Boyut Kız 29 19,00 551,0 116,0 ,598 

Erkek 9 21,11 190,0   

4. Boyut Kız 29 16,78 486,5 51,50 ,006* 

Erkek 9 28,28 254,5   

Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeği puanları ile cinsiyet değişkeni ortalama puanların karşılaştırılması 

ölçümü için kullanılan “Mann –Whitney U” testi yapılmıştır. 

Öğretmen adaylarının nanoteknoloji tutum ölçeği ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre 

incelendiğinde erkek ve kadınlarda nanoteknoloji tutumlarındaki farklılığın oluşup oluşmadığı 

“Mann -Whitney U” testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre öğretmen 

adaylarının cinsiyet değişkenine göre nanoteknoloji tutum ölçeği ortalama puanlarında cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

4.3. İkinci Alt Problemlere Yönelik Bulgular  

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Liseye Göre Nanoteknoloji ve Tutum 

Ölçeği Ortalama Puanları ile Anlamlı Farklılık Göstermekte midir? 

                Lise N Sıra Ortalaması sd χ2 p 

1.Boyut 

111 

1. 

1 Boyut 

Düz lise 8 18,19 3 ,981 ,806 

Anadolu öğretmen lisesi 10 21,85    

Anadolu lisesi 15 19,67    

Diğer 5 16,40    

2.Boyut 

 

2. Boyut 

Düz lise 8 15,19 3 3,638 ,303 

Anadolu öğretmen lisesi 10 23,90    

Anadolu lisesi 15 20,30    

Diğer 5 15,20    

3.Boyut 

 

3. Boyut 

Düz lise 8 16,75 3 ,861 ,835 

Anadolu öğretmen lisesi 10 20,90    

Anadolu lisesi 15 20,33    

Diğer 5 18,60    

4.Boyut 

 

4. Boyut 

Düz lise 8 17,81 3 1,079 ,782 

Anadolu öğretmen lisesi 10 22,40    

Anadolu lisesi 15 19,13    

Diğer 5 17,50    
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Tablo 4’de Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeği puanları ile mezun olunan lise değişkeni için ölçülmede 

ortalama puanların karşılaştırılması için “Kruskal-Wallis”  testi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 

nanoteknoloji tutum ölçeği ortalama puanları ile lise türü arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. 

Buna göre, nanoteknoloji tutum farklılığı için bölümlere göre anlamlı farklılık hesaplanmamıştır. 

4.Sonuç ve Öneriler  

Öğretmen adaylarının Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeği ortalama puanları, cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Buradan Nanoteknoloji ve Tutum Ölçeği tutumların 

farklı okul türüne bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmediği görülmüştür.  

Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar neticesinde öğretmen adaylarının nanobilim ve 

nanoteknoloji tutumlarını tespit edilmesi için farklı ölçme araçları kullanılabilir. 

Öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji tutumlarının geliştirilmesi için uygulamaya 

dönük araştırmalar yapılabilir.  

Öğrencilerin tutumlarını geliştirecek olan öğretmenler olduğu için öğretmenlere hizmet içi kurslar 

düzenlenebilir.  

 Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde öğrencilerin nanobilim ve nanoteknoloji tutumlarını 

arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaları önerilebilir. 

Farklı sosyo-ekonomik çevre okullardaki öğrencilerin nanoteknoloji tutumlarını ölçen çalışmalar 

yapılabilir. 

Bu bildiri, Emine Özmen Koç’un “Fen Bilgisi 4.sınıf Öğretmen Adaylarının Nanobilim Ve 

Nanoteknoloji Hakkındaki Tutumlarının Ölçülmesi” adlı tezinden üretilmiştir. 

Kısaltmalar 

NBT: Nanobilim ve Nanoteknoloji  

TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 

NTÖ: Nanoteknoloji Tutum Ölçeği  
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EK-1 

NANOTEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
Elinizdeki ölçek, nanoteknoloji alanındaki bir çalışmaya veri sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Sizden istenen, formları 
adınızı yazmadan ve samimi bir şekilde doldurmanızdır. Aşağıda toplam 25 ifade bulunmaktadır. Her birine (1) hiç 
katılmıyorum, (2) kısmen katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) kısmen katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum 
seçeneklerinden size uygun olanı seçerek işaretleyiniz. Samimi katılımınız için teşekkür ederiz. 

 
İFADELER Tamamen 

Katılı yorum 
Kısmen 

Katılıyorum 
Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 
Hiç 

Katılmıyorum 

1. Gelecekte nanoteknoloji araştırmalarının 
içinde yer almak isterim. 

□ □ □ □ □ 

2. Savunma sanayide kullanılan kurşun 
geçirmeyen, daha hafif gibi özellikleri içeren 
akıllı askeri kıyafetlerinde nanoteknoloji 
(nanolif) yapılarının kullanılması iyi fikirdir. 

                  □ □ □ □ □ 

3. Alış veri ş yaparken nanoteknoloji 
kullanılarak üretilmiş ürünleri almay ı 
tercih ederim. 

□ □ □ □ □ 

4. Nanoteknoloji ile ilgili ürünler satın almaktan 
hoşlanmam. 

□ □ □ □ □ 

5. Kanser tedavileri için nano boyuttaki 
yapıların (nanovektör, nanoparçacık, 
nanoemülsiyon) kullanılması iyi bir fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

6. Nanoteknoloji ile ilgili film ve programları 
izlemekten hoşlanırım. 

□ □ □ □ □ 

7. Nanoteknolojinin uygulama alanları ilgimi 
çeker. 

□ □ □ □ □ 

8. İnşaat, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde 
nanoparçacıklar kullanılarak su iticilik, aşınma 
ve çizilme direnci gibi özelliklere sahip 
ürünlerin üretimi iyi fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

9. Nanoteknolojinin bilgisayar sektöründe 
kullanılması ile daha hafif ve daha hızlı 
bilgisayar üretimi iyi fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

10. Başkalarıyla nanoteknoloji hakkında 
konuşmaktan hoşlanırım. 

□ □ □ □ □ 

11. Nanoteknoloji, insan yaşamın ı kolaylaştırır. □ □ □ □ □ 

12. Nanoteknolojideki ilerleme ile orantılı 
olarak yaşam kalitemiz artacaktır. 

□ □ □ □ □ 

13. Gelecekte nanoteknoloji araştırmaları yap 
ılan kurumlarda çalışmak isterim. 

□ □ □ □ □ 

14. Biyomedikal (tıbbi protezler, ilaç dağılımı, 
doku şablonu, cilt bakım ürünleri) 
uygulamalarda nanoteknoloji yapılarının 
(nanolif, nanoparçacık) kullanılması iyi 
fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

15. Nanoteknoloji ile ilgili etkinliklere 
(konferans, seminer, kongre) katılmak isterim. 

□ □ □ □ □ 

16. Çevremdekileri nanoteknoloji hakkında 
bilgilendirmek hoşuma gider. 

□ □ □ □ □ 

17. Tıbbi görüntüleme ve tedavi için 
nanorobotların kullanılması kabul edilebilir. 

□ □ □ □ □ 

18. Hastalıkların cerrahi tedavilerinde 
nanocerrahi aletlerin kullanılması iyi 
fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

19. Ev ve inşaat boyalarının (kendi kendini 
temizleyen, yanmayan) içerisindeki 
nanoparçacıkları içeren boyaları kullanmayı 
tercih ederim. 

□ □ □ □ □ 

20. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler ile 
halen sonuçlandırılamayan 
araştırmalar hız kazanacaktır. 

□ □ □ □ □ 

21. Nanoteknoloji gelecekte birçok sağlık 
sorununu çözebilir. 

□ □ □ □ □ 

22. Yazılı ve görsel basında nanoteknoloji ile 
ilgili haberler okumaktan/izlemeken hoşlanırım. 

□ □ □ □ □ 

23. Nanoteknoloji gelecekte birçok çevre 
problemini çözebilir. 

□ □ □ □ □ 

24. Uzay mekiğinin başka bir alternatifi olan 
uzay asansörleri tasarımında nanoteknoloji 
yapılarının (nanotüp) kullanılması iyi fikirdir. 

□ □ □ □ □ 

25. Nanoteknoloji ile ilgili konular bağımsız bir 
ders kapsamında verilmelidir. 

□ □ □ □ □ 

Şenel Özer A. Elçin A.E. (2018). Nanoteknoloji tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik 

çalışması. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol:4 Issue:17 pp:1542 -1550



EĞİTSEL OYUN KULANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI 

VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 

          Meral Metin Göksu* 

Özet 

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve değişimler, öğretim sürecinde de kendini göstermiş ve öğrencilerin ders 

aktif katılımını sağlayan farklı yöntem ve tekniklerle ders işlenmesini gerekli kılmıştır. Bu tekniklerden biri 

de eğitsel oyunlardır. Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama ve kullanma 

durumlarının incelenmesi ve ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin eğitsel oyun tekniğinin kullanımına yönelik 

görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma grubunu Kafkas 

Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi 8 öğretmen adayı 

ve 8 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Adayların öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğini uygulamalarının 

gözlemlenebilmesi için 31 maddelik ‘Eğitsel Oyunları Değerlendirme Gözlem Formu’ndan (EODGF) 

yararlanılmıştır. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ile toplanmıştır. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz esnasında ortaya 

çıkan açıklayıcı ve çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının eğitsel oyunu tasarlarken, eğitsel oyunun sınıf düzeylerine uygun olması ve sınıfta 

uygulanabilir olması, eğlenerek öğrenmeyi sağlaması, dikkat çekici olması ve konuyla ilgili olmasına dikkat 

ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının eğitsel 

oyun tekniğini uygulama esnasında sınıf kontrolünü sağlamada kendilerine yetersiz hissettiklerini ama buna 

karşın öğrencileri oyuna katma, oyun sonunda değerlendirme yapma ve öğrencilerin eğlenmelerini 

sağlamada kendilerini başarılı hissettiklerini ortaya koymuştur. Derste eğitsel oyun tekniğinin 

kullanılmasından sonra öğrenciler ise dersin eğlenceli olduğunu ve eğitsel oyunun anlamayı kolaylaştırdığını 

belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler Dersi, Eğitsel Oyun, Öğretmen, Öğrenci. 

OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES AND STUDENTS ON THE USE OF 

EDUCATIONAL GAMES 

Abstract 

The developments and changes in technology were reflected in the teaching process and necessitated the 

teaching of courses using various methods and techniques that enable students to actively participate in 

lessons. One of these techniques is the use of educational games. In the present study, it was aimed to examine 

the educational game design and implementation statuses of the social studies teacher candidates and receive 

the opinions of 6th-grade middle school students on the use of educational games. A qualitative approach was 

adopted in the study. The study group consists of 8 middle school students 8 teacher candidates who are 4 th-

year students in the Department of social studies teaching at Kafkas University Dede Korkut Faculty of 

Education. An Educational Games Assessment and Observation Form (EGAOF) include 31 items, was used 

to observe the participant prospective teachers’ educational game practices.  In the study, the data were 

collected using the semi-structured interview form prepared by the researchers. The interpretive and 

inferential codes that emerged during the analysis were used to reach the relationships and explain the 

qualitative data collected. Based on the data obtained, it was concluded that when designing educational 

games, the social studies teacher candidates paid more attention to the factors that educational games are 

attention-grabbing, fun and educational, suitable to grade levels, applicable in the classroom and related to 

subjects. On the other hand, the study results revealed that the teacher candidates considered themselves 

inadequate in terms of maintaining control of the classroom during the application of the educational game 

technique while they felt sufficient in involving students in the game, making evaluations at the end of the 

game and enabling students to have fun. After the educational game technique was applied in the classroom, 

the students stated that the technique made the lessons fun and made it easier to understand the subjects. 

Keywords: Social Studies Lesson, Educational Game, Teacher, Student. 
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1.GİRİŞ 

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve değişimler, öğretim sürecinde de kendini göstermiş ve 

öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan farklı yöntem ve tekniklerle ders işlenmesini gerekli 

kılmıştır. Öğretim sürecinde öğrencilerin derse etkin katılımını sağlayacak ve öğrenilen bilgilerin 

kalıcılığını sağlamanın yanında, bir gruba katılma, işbirliği içinde hareket etme, iletişim kurma, 

problem çözme ve empati gibi becerileri geliştirme noktasında kullanılan tekniklerden biri de 

eğitsel oyun tekniğidir. Eğitsel oyun tekniği, bilgilerin pekiştirilmesi ve rahat bir ortamda tekrar 

edilmesini sağlayan, çocuk ve hayat arasındaki bağları kuvvetlendiren ve çocukların kendilerini 

ifade etme becerilerine olanak tanıyan öğretim teknikleri olarak tanımlanmaktadır (Demirel, 2005; 

Mercer ve diğ., 2017; Özdenk, 2007; Schumann, 2004). Aynı zamanda eğitsel oyun öğrencilerin 

birbirleriyle etkileşim ve iletişimini sağlayarak işbirliğine dayandırılmış; zihinsel, duygusal ve 

fiziksel olarak öğrenciyi gelişim alanlarının tamamında etkileyebilen ortamlar (Özer, Gürkan ve 

Ramazanoğlu, 2006; Güven ve Özerbaş, 2016; Mercer ve diğ., 2017; Özdenk, 2007; Schumann, 

2004) sunmaktadır. Çünkü çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlayabilmeleri için oyun 

ve fiziksel etkinlikler önemli bir yere sahiptir. Oyun ve fiziksel etkinlikler yoluyla öğrencilerin 

yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine ve akademik başarılarının arttırılmasına imkân 

sağlanmıştır (Özerbaş, 2011).  Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar için oyunun önemli olduğunu şu 

şekilde ifade etmiştir.  

Çocuk, oyun içinde kendisi için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları yaparak 

yaşayarak öğrenir. İnsanlık ilişkilerini, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, 

alışkanlık ve deneyim kazanma, yasam rollerini anlama vb. olguları oyun içinde 

kavrar, benimser ve pekiştirir. Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle 

ortaya çıkar. Çocuğun yetenekleri ve kişiliği oyun içinde daha iyi keşfedilir ve 

geliştirilebilir. Bu bakımdan oyun, gerçek bir eğitim aracıdır (MEB, 2007: 6). 

Bundan hareketle oyun oynamak çocuğun sadece eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak değil, 

çocuğun merak duygusunu öne plana çıkararak onların farklı alanlara yönelik yeteneklerinin farkına 

varması, özgüven ve hayal güçlerini geliştirerek öğrenmesine imkân tanımasıdır (Read, 2013, 

Yawker, 1999).  Dodlinger (2007) eğitsel oyunları öğrenciyi motive etmek için ödül ve hedef; 

harekete geçirmek ve oyunda tutabilmek için bir bağlam; öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 

öğrenme içeriği ve etkileşim kurulabilmesi için de geri bildirim içeren sistem olarak tanımlamıştır. 

Eğitsel oyunlar, okul öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar her yaştan öğrencinin ilgisini çeken, 

öğretim sürecini eğlenceli hale getirerek birçok dersin öğretimde kullanılabilen bir tekniktir 

(Akcanca ve Sömen, 2018). Bundan dolayı eğitsel oyunların öğrenme ortamlarında aktif bir şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Öğretmenlerin bu tekniği aktif olarak kullanmaları için tekniğe hâkim 

olmaları gerekmektedir. Bunun için lisans eğitimlerinde bu teknikle ilgili eğitim almaları önemlidir. 

Böylece öğretmen adayları eğitsel oyunun tasarlanmasında ve uygulanmasında kendilerini 

geliştirebilir ve öğretmen olduklarında derslerde bu tekniği aktif olarak kullanabilirler.  

Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyun tekniğinin kullanımına yönelik alan yazında birçok tez 

çalışmaları ve makale mevcuttur. Yapılan tez çalışmalarından bazıları şunlardır. Zing (2019) 

çalışmasında eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasıyla konunun eğlenceli olduğu, bilgilerin kalıcı 

olduğu ve değer ve beceri kazandırıcı olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Erkan (2019) da öğretmenler, 

öğrencilerin derse karşı ilgi ve motivasyonunu artırmak, süreçte öğrencileri aktif kılmak ve dersleri 

daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için eğitsel oyun tekniğinin kullanılması gerektiğini 

belirtmiştir. Yeşilkaya (2013) tez çalışmasında eğitsel oyun tekniğinin kullanımı ile öğrencilerin 
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motivasyonunun arttığı, bilgilerinin kalıcı hale geldiği, öğretimin somutlaştırılarak öğrencilerin 

daha uzun süre hafızalarında tutmalarına ve dersi sevmelerine ortam hazırladığını belirtmiştir. 

Sosyal bilgiler dersinin içerdiği konular hayatın içinden konular olduğu için kolaylıkla eğitsel oyun 

kurgulanabilmektedir. Dolayısıyla sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel oyun tekniğine 

yönelik ve öğrencilerin eğitsel oyun kullanımına yönelik görüşlerinin ortaya konulmasının, eğitsel 

oyun tekniğinin Sosyal Bilgiler öğretimindeki yeri konusunda fikir sahibi olunmasını sağlayacaktır.  

1.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama ve kullanma durumlarının 

incelenmesi ve ortaokul 6. sınıf öğrencilerin eğitsel oyun tekniğinin kullanımına yönelik 

görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

● Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğini 

uygulayabilme durumları nasıldır? 

● Eğitsel oyun tekniğini uygulama sürecinin sonunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

eğitsel oyun kullanımına yönelik görüşleri nelerdir? 

● Eğitsel oyun tekniğine yönelik öğrenci görüşleri nelerdir? 

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama ve kullanma 

durumlarının incelenmesi ve ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin eğitsel oyun tekniğini kullanımına 

yönelik görüşlerinin alınması amaçlandığı için araştırmacının bilgi toplama sürecine aktif olarak 

katıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği (İslamoğlu, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2008) nitel yöntem 

kullanılmıştır.  

2.2.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklemenin, üzerinde kolayca araştırma yapılacak kişi ve 

grupların seçilmesine dayalı (Sönmez ve Alacapınar, 2014) uygun durum çalışma grubu tekniğine 

göre oluşturulmuştur. Çalışma grubunu, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan, 2018-2019 bahar yarıyılında okutulmakta olan 

öğretmenlik uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencisi 8 öğretmen adayı ve 8 ortaokul (6. Sınıf) 

öğrencisi oluşturmaktadır.  

2.3.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Araştırmada öğretmen adaylarının öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğini uygulamalarının 

gözlemlenebilmesi için Sömen ve Akcanca (2018) tarafından geliştirilen ‘Eğitsel Oyunları 

Değerlendirme Gözlem Formu’ndan (EODGF) yararlanılmıştır. Hazırlanan formda eğitsel oyunun 

uygulanması sırasında yürütücü konumundaki öğretmene düşen sorumluluklar ve eğitsel oyunda 

bulunması gereken kriterlere yer verilmiştir. Gözlem formunun geçerliği ve güvenirliği Sömen ve 

Akcanca tarafından yapılmıştır.  
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Çalışmanın amacına uygun olarak veri toplamak için araştırma konusunda derinlemesine bilgi 

edinmeyi sağlayan (Büyüköztürk vd, 2010) yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde sosyal bilgiler dersi kapsamında eğitsel oyun 

planlarken nelere dikkat ettikleri, süreç içerisinde kendilerini nasıl değerlendirdikleri ve sürecin 

sonunda eğitsel oyun tekniğinin sosyal bilgiler dersine etkisi sorulmuştur. Ortaokul 6. sınıf 

öğrencilerine ise öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğinin kullanılması sosyal bilgiler dersine bakış 

açılarını nasıl etkilediğine yönelik sorular yönlendirilmiştir. 

Görüşme formu ile ilgili 2 farklı sosyal bilgiler eğitimcisinden görüş alınmıştır. Ayrıca ifadelerin 

açık ve anlaşılırlığı ile görüşülecek gruba uygunluğunu tespit etmek için pilot çalışma yapılmıştır. 

Pilot çalışmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında öğretmenlik uygulaması dersini 

alan 2 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Pilot çalışmaya katılan öğretmen adaylarına 4 

sorudan oluşan taslak haldeki yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarından alınan cevaplar sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmadan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya konulmuştur. Daha sonra Kafkas Üniversitesi Dede 

Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, 2018-2019 bahar yarıyılında 

okutulmakta olan öğretmenlik uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencisi 8 öğretmen adayı ile 

çalışmaya başlanmıştır. Öğretmen adayları tasarladıkları eğitsel oyunları öğretmenlik uygulaması 

dersi kapsamında Kars ili merkez ortaokullarında sosyal bilgiler dersinde uygulamışlardır. 

Öğretmen adayları eğitsel oyun tekniği kullanılarak konuyu anlatmışlardır. Öğretmen adayları 

eğitsel oyun tekniğine uygun olarak konuyu anlattıktan sonra sonra  ortaokul öğrencilerden 8 

öğrenci seçilerek onlara eğitsel oyun tekniğinin kullanımının derse yönelik düşüncelerini nasıl 

etkilediğine yönelik 2 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuştur. 

Daha sonra yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen verilerin dökümü yapılarak veriler 

analiz edilmiştir. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz 

esnasında ortaya çıkan açıklayıcı ve çıkarımsal kodlar kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

Güvenirliği artırmayı sağlamak için görüşme analizleri 2 farklı uzman aracılığıyla ayrı ayrı 

kodlanmış ve Miles ve Hubermen (1994) tarafından geliştirilen formül [(Güvenirlik= Görüş birliği/ 

(Görüş birliği + Görüş ayrılığı)] kullanılarak güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmanın 

güvenirliği %88 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen kodlar ve bulgular araştırmacının herhangi bir yorumuna yer vermeden, 

doğrudan alıntılara yer verilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Öğretmen 

adayları ÖA1, ÖA2, ÖA3 ve öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlanmıştır. 

3.BULGULAR 

3.1.EODGF’den Elde Edilen Bulgular  

Öğretmen adaylarının tasarladıkları eğitsel oyunları uygulayabilmelerine ilişkin EODGF’den elde 

edilen verilerin analizine dair bulgular tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Eğitsel Oyunları Uygulamalarına Ait Puanlarının 

EODGF Maddelerine Göre Dağılımı 

Maddeler  Gözlendi  Kısmen gözlendi Gözlenmedi  

1.Tasarlanan eğitsel oyun, işlenecek 

konunun kazanımına uygun olma özelliğine 

sahiptir 

8   

2.Tasarlanan eğitsel oyun, bir amaca yönelik 

olarak hazırlanmıştır. 

8   

3.Tasarlanan eğitsel oyunun kuralları 

sürecin başında öğrenciye açıklanmıştır. 

6  2 

4.Tasarlanan eğitsel oyunun zorluk derecesi 

öğrencinin bilgi düzeylerine uygundur. 

5 3  

5.Tasarlanan eğitsel oyun, genel ahlak 

ilkelerine (doğru yanlış; iyi-kötü davranışlar 

gibi) uygun olarak tasarlanmıştır. 

5 2 1 

6.Eğitsel oyun, öğrencilerin gönüllü 

katılımlarını sağlamaya yönelik 

tasarlanmıştır. 

6 2  

7.Tasarlanan eğitsel oyun, öğrenciler 

tarafından kolay anlaşılır niteliktedir. 

7  1 

8.Tasarlanan eğitsel oyunun zorluk derecesi 

öğrencinin beceri düzeyine uygundur. 

7 1  

9.Tasarlanan eğitsel oyun, uygulanabilir 

(oynanabilir) özelliğe sahiptir. 

8   

10.Tasarlanan eğitsel oyun, süre kullanımı 

açısından iyi planlanmıştır. 

3 2 3 

11.Tasarlanan eğitsel oyunda, bilgilerin 

doğru aktarılması noktasında sorun 

yaşanmamıştır. 

6 2  

12.Tasarlanan eğitsel oyunun, güvenli bir 

ortamda oynanması sağlanmıştır. 

8   

13.Tasarlanan eğitsel oyunun, eğitici yönü 

vardır. 

7 1  

14.Tasarlanan eğitsel oyunun uygulama 

süreci, bir plan dâhilinde yürütülmüştür. 

7  1 

15.Tasarlanan eğitsel oyun, eğlenceli bir 

ortam oluşmasını sağlamıştır. 

7 1  

16.Eğitsel oyun, çok sayıda öğrenci 

katılımına uygun olarak tasarlanmıştır. 

7  1 

17.Tasarlanan eğitsel oyun özgündür. 5 3  

18.Tasarlanan eğitsel oyun, öğrenilen 

bilgileri pekiştirme özelliğine sahiptir. 

7 1  

19.Tasarlanan eğitsel oyun süresince sınıf 

kontrolü sağlanabilmiştir. 

3 4 1 

20.Tasarlanan eğitsel oyunda, konu ile ilgili 

değerlendirme çalışması yapılmıştır. 

3  5 

21.Tasarlanan eğitsel oyun, ilgi çekici 

özelliğe sahiptir. 

6 2  

22.Tasarlanan eğitsel oyun, sürükleyicidir. 6 2  

23.Tasarlanan eğitsel oyun, öğrenciyi 

motive edicidir. 

6 2  

 5 3  
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24.Tasarlanan eğitsel oyun, öğrenciler 

arasında etkileşim sağlamıştır. 

25.Tasarlanan eğitsel oyun sayesinde, 

öğrenciler arasında rekabet ortamı 

oluşmuştur. 

7 1  

26.Tasarlanan eğitsel oyun, öğrencinin 

kendi deneyimi ile öğrenmesine olanak 

tanımaktadır. 

7 1  

27.Tasarlanan eğitsel oyunda, bireysel 

farklılıklar göz önünde bulundurulmuştur. 

4 4  

28.Tasarlanan eğitsel oyun farklı 

yeterliklere sahip öğrencilere 

uyarlanabilecek esnekliktedir. 

5 3  

29.Tasarlanan eğitsel oyun sonunda dönüt 

verilmiştir. 

2  6 

30.Tasarlanan eğitsel oyun kurallarına 

uygun oynatılmıştır. 

6 1 1 

31.Tasarlanan eğitsel oyun, sınıf ortamında 

oynanabilecek niteliktedir. 

7  1 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının tamamı eğitsel oyunları hazırlarken öğretilecek olan 

konunun kazanıma uygun olmasına, belli bir amaca yönelik olmasına, uygulanabilir olmasına 

dikkat ettikleri ve güvenli bir ortamda oyunlarını uygulatabildikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca 

tablodan anlaşıldığı gibi, tasarlanan oyunların tamamı sınıf ortamında oynanabilecek nitelikte 

olması, öğrenciler tarafından kolay anlaşılır olması, oyunun zorluk derecesi öğrencinin beceri 

düzeyine uygun olması, oyunun eğitici yönünün olması, bir plan dâhilinde eğlenceli bir ortam 

oluşturması, öğrenci katılımını sağlaması, öğrenilen bilgileri pekiştirmesi, öğrenciler arasında 

rekabet ortamı oluşturması ve öğrencinin kendi deneyimi ile öğrenmesine olanak sağladığı 

görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen adayları eğitsel oyunlarda süre kullanımı ve sınıf kontrolünü 

sağlamada sorun yaşamışlardır. Bununla birlikte tasarladıkları oyunları değerlendirme ve dönüt 

vermede yer yer yetersiz kaldıkları da görülmektedir.    

3.2.Eğitsel Oyun Tekniğine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri 

Aşağıda yer alan tablolarda öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin 

analizleri ve bulgulara yer verilmiştir. 

3.2.1.Eğitsel Oyunu Planlama Sürecine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı Görüşleri 

Öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlarken dikkat ettikleri hususlara ilişkin tablo 2 ve öğretmen 

adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Planlarken Dikkat Ettikleri Hususlar 

Dikkat edilen hususlar f 

Sınıf düzeyine uygun olması ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA6, ÖA8 5 

Eğlenerek öğrenmeyi sağlaması ÖA2, ÖA6, ÖA7, ÖA8 4 

Sınıfta uygulanabilir olmasıÖA1, ÖA5, ÖA8 3 

Dikkat çekici olmasıÖA1, ÖA4, ÖA5 3 

Konuyla ilgili olmasıÖA3, ÖA6 2 

Diğer* ÖA1, ÖA3, ÖA5, ÖA7 4 

* Sınıf kuralarını ihlal etmeyecek olması, öğrencide kalıcı öğrenme sağlaması, öğrenciyi 

sıkmaması, merak uyandırması, öğretici olması ekonomik olması. 
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Tablo 2’de sosyal bilgiler öğretmen adaylarına eğitsel oyunları planlarken dikkat ettikleri hususların 

neler olduğu sorulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adayları oyunların sınıf düzeylerine uygun 

olması, eğlenerek öğrenmeyi sağlaması, sınıfta uygulanabilir bir oyun olması ve öğrencilerin 

dikkatini çekecek nitelikte olmasına dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda konuyla ilgili 

oyunlar tasarlamaya özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

Aşağıda öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Oyunu planlarken dikkat çekici olmasına, öğrencinin ilgisini çekecek bir oyun olmasına ve oyunun 

sınıf kurallarını ihlal etmeyecek bir şekilde uygulanabilir olmasına dikkat ettim.” (ÖA1) 

“Öğrencinin düzeyine uygun olmasına ve öğrencinin eğlenerek öğrenmesine dikkat ettim.”(ÖA2) 

“Oyunun planlanması esnasında öğrencilerin seviyesinin uygunluğuna, konunun oyunla uyumlu 

olmasına ve öğrencilerin eğlenirken öğrenebilmelerine dikkat ettim.” (ÖA6) 

3.2.2.Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Yetersiz 

Hissettiği Noktalar 

Öğretmen adaylarının eğitsel oyun tekniğini kullanırken kendilerini yetersiz hissettiği hususlara 

ilişkin tablo 3 ve öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

Tablo 3. Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Yetersiz Hissettiği Noktalar 

Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Yetersiz Hissettiği Noktalar f 

Sınıf kontrolünün sağlama ÖA3, ÖA5, ÖA6, ÖA7, ÖA8 4 

Zamanlamayı ayarlama ÖA1, ÖA2 1 

İletişimi sağlama ÖA4 1 

 

Tablo 3’ de sosyal bilgiler öğretmen adaylarına eğitsel oyun tekniğini kullanırken kendilerini 

yetersiz hissettiği noktaların neler olduğu sorulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adayları sınıf 

kontrolünü sağlamada sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra zamanı iyi ayarlayamam, 

sınıf mevcudunun az olması, sınıfın gruplara ayrılması ve öğrencilerle iletişimde sıkıntı 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Aşağıda öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Oyun esnasında sınıfta tam anlamıyla sesiz bir ortam sağlayamamam eksik olarak kabul 

edilebilir.” (ÖA5) 

“Sınıfın kontrolünde kimi zaman aksamalar yaşandı.” (ÖA6) 

“Sınıf üzerinde taam otorite kurma noktasında…” (ÖA8) 

3.2.3.Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Başarılı 

Hissettiği Noktalar 

Öğretmen adaylarının eğitsel oyun tekniğini kullanırken kendilerini başarılı hissettiği hususlara 

ilişkin tablo 4 ve öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

 



498 
 

 

Tablo 4. Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Başarılı Hissettiği Noktalar 

Eğitsel Oyun Tekniğini Kullanırken Kendilerini Başarılı Hissettiği Noktalar f 

Katılımı sağlama ÖA1, ÖA4, ÖA5, ÖA6 4 

Öğrencileri eğlendirmem ÖA3, ÖA5, ÖA7 3 

Öğrencileri değerlendirme ÖA2, ÖA5 2 

Diğer* ÖA2, ÖA5, ÖA6, ÖA8 4 

*Konuyu pekiştirme, oyun kurallarını uygulama, öğrenciyi heyecanlandırma, rekabet oluşturma, 

zamanlamayı planlama 

Tablo 4’te sosyal bilgiler öğretmen adaylarına eğitsel oyun tekniğini kullanırken kendilerini başarılı 

hissettiği hususların neler olduğu sorulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adayları öğrencilerin oyuna 

katılması ve onların eğlenmesine fırsat sunmalarından dolayı kendilerini başarılı gördüklerini ifade 

etmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerde anlatılan konunun pekişmesi, öğrencilerin oyunun 

kurallarına uygun olarak oynaması, öğrenciyi heyecanlandırması, öğrenciler arasında rekabet 

ortamı oluşturması ve zamanı iyi planlama konusunda öğretmen adayları kendilerini başarılı 

bulduklarını belirtmiştir.  

Aşağıda öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Başarılı olduğum konular tüm öğrencileri oyuna katabilmemdir. Oynattığım oyunda herkes oyuna 

katıldı.” (ÖA1) 

“Seçtiğim oyunun sınıf düzeyine uygun olması, sınıftaki tüm öğrencilere hitap edecek bir oyun 

olması, sınıfın etkin katılımının sağlanması, öğrencilerin oyun içinde sorulan sorulara doğru 

cevaplar vermesi, oyunun kurallarına uygun davranmaları, oyunu oynarken eğlenmeleri…” (ÖA5) 

“Sınıftaki hemen herkes oyuna dâhil oldu. Oyun öğrencileri heyecanlandırdı.” (ÖA6) 

3.2.4.Öğretmen Adaylarına Göre Eğitsel Oyun Tekniğinin Öğretim Sürecine Katkıları  

Aşağıda öğretmen adaylarının eğitsel oyun tekniğini kullanmanın öğretim sürecine katkılarına 

ilişkin görüşlerini gösteren tabloya ve öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

Tablo 5. Eğitsel Oyun Tekniğinin Öğretim Sürecine Katkıları 

Eğitsel Oyun Tekniğinin Öğretim Sürecine Katkıları f 

Pekiştirme ÖA1, ÖA2, ÖA6 3 

Aktif öğrenme ÖA4, ÖA5, ÖA6 2 

Kalıcı öğrenme ÖA1, ÖA3 2 

Eğlenerek öğrenme ÖA2, ÖA7 2 

Kendine güven ÖA3, ÖA4 2 

Öğrenmeyi kolaylaştırma ÖA8 1 

 

Tablo 5’de sosyal bilgiler öğretmen adaylarına eğitsel oyun tekniğini kullanmanın öğretim sürecine 

katkılarının neler olabileceği sorulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adayları, eğitsel oyun tekniğinin 

kullanılması öğrencide pekiştirmeyi sağlaması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve öğrencinin aktif 
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öğrenmesine ortam hazırladığını belirtmiştir. Aynı zamanda öğretmen adayları, öğrencilerin 

eğlenerek öğrenmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 

Aşağıda öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Eğlenerek öğrenmesine yardımcı olur, dersi sıkıcı olmaktan çıkartarak konunun pekişmesine 

neden oluyor.” (ÖA2) 

“Ders oyunla daha kalıcı olmasını sağlıyor, öğrencilerin kendilerine olan güvenleri artıyor.” 

(ÖA3) 

“Oyun anlatılan konun pekiştirilmesi ve aktif öğrenmeye neden olur.” (ÖA6) 

3.3.Eğitsel Oyun Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Aşağıda yer alan tablolarda öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizleri ve 

bulgulara yer verilmiştir. 

3.3.1.Kullanılan Eğitsel Oyuna Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğinin kullanımına yönelik öğrencilerin görüşlerini gösteren 

tabloya ve öğrenci görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

Tablo 6. Eğitsel oyuna yönelik öğrenci görüşleri 

Eğitsel oyun f 

Eğlenceli Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8 7 

Kavratıcı Ö2, Ö5, Ö6, Ö8 4 

Öğreticilik Ö1, Ö4, Ö6, Ö8 4 

Öğrenmede kalıcılık Ö3, Ö4, Ö7 3 

Eşit sayıda oyun oynamaması Ö1, Ö2 2 

Diğer* ÖA4, ÖA6, ÖA7 3 

* Heyecan verici, rekabet içerme, motivasyon sağlama 

Tablo 6’da eğitsel oyun tekniğinin uygulandığı sınıftaki öğrencilere, derste eğitsel oyun tekniğinin 

kullanılmasının derse etkisinin ne olduğu sorulmuştur. Öğrenciler eğitsel oyun tekniğinin, eğlenceli 

olduğunu, kavrayıcı olduğunu, anlaşılmayan bilgilerin öğrenilmesine katkısı olduğunu ve kalıcı 

öğrenmeyi sağladığını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra derste sıkılmadıklarını, motivasyonlarını 

artırdığını, heyecan verici olduğunu ve aralarında rekabet ortamı oluşturduklarını da belirtmişlerdir. 

Fakat öğrencilerin eşit sayıda oyun oynamamaları oyun için bir dezavantaj olmuştur. 

Aşağıda öğrencilerin görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Oyun eğlenceliydi fakat bize çok az sıra geldi.” (Ö2) 

“Konunun akılda kalmasına yardımcı oldu.” (Ö3) 

“Bilmediğimiz bilgileri öğrendik, şans oyunu olduğu için eğlenceli ve rekabetçiydi.” (Ö4) 
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3.3.2.Eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasının Sosyal Bilgiler Dersine Bakış Açılarını Nasıl 

Etkilediğine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Öğretim sürecinde eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasının sosyal bilgiler dersine bakış açılarını 

nasıl etkilediğine yönelik öğrenci görüşlerini gösteren tabloya ve öğrenci görüşlerinden alıntılara 

yer verilmiştir. 

Tablo 7. Sosyal Bilgiler Dersine Bakış Açılarını Nasıl Etkilediğine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Eğitsel oyun tekniğinin kulanılması f 

Eğlenmeyi sağlaması Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,  8 

Anlaşılabilirliği artırması Ö6, Ö7, Ö8 3 

Motivasyonun artması Ö3, Ö5 2 

Aktif katılım sağlaması Ö4, Ö5, 2 

 

Tablo 7’da eğitsel oyun tekniğinin kullanılması sosyal bilgiler dersine bakış açılarını nasıl etkilediği 

öğrencilere sorulmuştur. Öğrencilerin çoğu eğitsel oyun tekniğinin, eğlenceli olduğunu ve 

anlaşılabilirliği artırdığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler dersine karşı motivasyonu 

artırdığını ve sınıftaki öğrencilerin tamamının derse aktif katılımının sağlandığını belirtmişlerdir.  

Aşağıda öğrencilerin görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. 

“Hem biz hem de öğretmenimiz çok eğlendi.” (Ö2) 

“Çok eğlendik derse karşı motivasyonumuz çok arttı.” (Ö3) 

“Bu oyun eğlenceli ve güzeldi. Bizde çok eğlendik ve dersi daha iyi anladık.” (Ö6) 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel oyun tekniğine ve öğrencilerin eğitsel oyun kullanımına 

yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada gözlem formu ile öğretmen adayı 

ve öğrencilerle yapılan görüşmeden elde edilen bulgular incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adayları, eğitsel oyunları planlarken oyunların sınıf düzeylerine uygun 

olması (Dowling and Dauncey, 1992), eğlenerek öğrenmeyi sağlaması, sınıfta uygulanabilir bir 

oyun olması, öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte olması ve konuyla ilgili oyunlar tasarlamaya 

dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının tasarladıkları eğitsel oyunları 

uygulayabilmelerine ilişkin sonuçlar EODGF’den elde edilen bulgularla da desteklenmektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının EODGF puanlarına bakıldığında tasarlanan eğitsel oyunun 

sınıf ortamında uygulanabilir nitelikte olduğu, dikkat çekici özelliğe sahip olduğu, eğlenceli bir 

ortam oluşturduğu ve kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Benzer çalışmalarda 

eğitsel oyunları planlarken ya da eğitsel oyunu seçerken özellikle hedef davranışları kazandıracak 

niteliklere sahip olması, sınıf ortamında uygulanabilir olması, öğrencinin zevk alması ve eğlenerek 

öğrenmeyi sağlamasına dikkat edilmiştir (Akcanca ve Sömen, 2018; Erkan, 2019; Hazar ve Altun, 

2018Karabacak, 1996; Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014; Tortop ve Ocak, 2010; Zing, 2019). Dahası 

eğitsel oyunlar planlanırken sınıf kuralarını ihlal etmeyecek olması (Erden, 1998), öğrencide kalıcı 

öğrenme sağlaması (Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014), öğrenciyi sıkmaması, merak uyandırması, 

öğretici olması ekonomik olması gibi nitelikler de eğitsel oyunu planlama aşamasında dikkate 

alınması gerekmektedir. Eğitsel oyunların başarıya ulaşması için tasarlanan oyun konu ve 
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kazanımlarla ilgili olmalıdır. Çünkü eğitsel oyunun öğretim programıyla paralellik göstermemesi 

sadece o dersin eğlenceli geçmesini sağlayacak ve oyunun öğretici yanı geri planda (Lim, Nonis ve 

Hedberg, 2006) kalmasına neden olacaktır. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adayları eğitsel oyun 

tekniğini kullanırken sınıf kontrolünü sağlamada sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı 

sıra zamanı iyi ayarlayamam, sınıf mevcudunun az olması, sınıfın gruplara ayrılması ve öğrencilerle 

iletişimde de sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. EODGF’den elde edilen bulgularda da öğretmen 

adaylarının süreyi iyi kullanamadıkları ve sınıfın kontrolünü sağlayamadıkları görülmüştür. Benzer 

çalışmalarda eğitsel oyun tekniğini kullanan bazı öğretmenler kendilerini eğitsel oyun tasarlama ve 

uygulama noktasında ya yetersiz gördüklerini (Hazar ve Altun, 2018; Özdemir, 2006) ya da oyunla 

ilgili bilgi eksikliğinden dolayı tekniğe yeterince hâkim olamadıklarını (Özyürek ve Çavuş, 2016) 

ifade etmişlerdir. Öğretmenler eğitsel oyunu planlarken öncelikle zamanı iyi planlaması 

gerekmektedir. Aksi takdirde zaman problemi yaşar ve bu durum sınıfta disiplin sorunu oluşmasına 

neden olur. Dahası eğitsel oyundan beklenen verim alınamaz. Bütün bu sorunların ortaya çıkmasını 

engellemek ve eğitsel oyun tekniğini sosyal bilgiler dersinde aktif olarak kullanabilmek için 

öğretmen adaylarına lisans eğitimi süresince eğitsel oyun tekniğine yönelik teorik ve uygulamalı 

olarak bu ders verilmelidir. 

Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen adayları 

öğrencilerin oyuna katılmasını sağlama ve öğrencilere eğlenme ortamı sunmalarından dolayı 

kendilerini başarılı hissetmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak soru 

hazırlanması, konunun pekiştirilmesi, oyunun kurallara uygun olarak oynanması, öğrenciyi 

heyecanlandırması ve rekabet ortamı oluşturması konusunda öğretmen adayları kendilerini başarılı 

bulmuşlardır. Benzer çalışmalarda da öğretmenlerin eğitsel oyun tekniğini uygulamaya yönelik 

olarak yeterli seviyede bilgi ve beceri birikimine sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır (Tortop ve 

Ocak, 2010). Çünkü eğitsel oyun tekniğinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin bu 

tekniği bilmesi gerekmektedir. Bu tekniği iyi bilen öğretmenler ise iyi bir oyun dağarcığı sahip 

olmanın yanı sıra iyi bir oyun arkadaşı, iyi bir oyun yöneticisi ve iyi bir çevre düzenleyicisi 

olmaktadır (Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007). Araştırmanın bulgularından sosyal bilgiler öğretmen 

adayları kendilerini eğitsel oyun tasarlama ve uygulamada yeterli gördüklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuç EODGF’den elde edilen bulgularla da desteklenmektedir. Bu 

duruma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları “eğitsel oyunlarla sosyal 

bilgiler öğretimi” dersinde öğrendikleri eğitsel oyun planlaması ve eğitsel oyunun kazanımlar ile 

ilişkilendirilmesine yönelik eğitim almaları etkili olmuştur. Dahası EODGF’den elde edilen 

bulgular da tasarlanan oyunun eğlenceli olduğu, öğrenci katılımını sağladığı ve öğrenciler arasında 

rekabet ortamı oluşturduğu gözlenmiştir.   

Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuca göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarını, 

eğitsel oyun tekniğini kullanılması öğrencide pekiştirme sağlaması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve 

öğrencinin aktif öğrenmesine ortam hazırladığını belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuç ile 

EODGF’den elde edilen bulgular aynı doğrultudadır. EODGF’den elde edilen bulgular da 

tasarlanan oyunun öğrenilen bilgileri pekiştirdiği ve öğrencilerin kendi deneyimleri ile aktif 

öğrenmelerine ortam hazırladığı gözlenmiştir. Benzer çalışmalarda aynı sonuçlara ulaşılmış ve 

eğitsel oyun tekniğinin öğretim sürecinde kullanılması öğrencide pekiştirme sağlaması ( Akcanca 

ve Sömen, 2018; Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014), kalıcı öğrenme sağlaması (Akcanca ve Sömen, 

2018; Erkan, 2019; Gökbulut ve Yumuşak, 2014; Karabağ ve Aydoğan, 2015; Özdemir, 2006; 

Özyürek ve Çavuş, 2016; Romine, 2004; Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014; Yıldız, Şimşek ve Ağdaş, 

2018; Zing, 2019) ve öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını (Akcanca ve Sömen, 2018; 
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Altunay, 2004; Chen vd., 2012; Güneş, 2015; Romine, 2004; Yurt, 2007) sağladığı belirtilmiştir.  

Aynı zamanda öğrencilerin öğrenmelerini eğlenceli (Cop ve Kablan, 2018; Erkan, 2019; Özdemir, 

2006; Özyürek ve Çavuş, 2016) hale getirmesi ve öğrenmenin kolay olmasına (Topçu, Küçük ve 

Göktaş, 2014; Yeşilkaya, 2013) katkı sağladığı ifade edilmiştir. Bu kazanımlar dikkate alındığında, 

öğrencilerin rahat bir ortamda, eğlenerek derse aktif bir şekilde katılımlarını sağlayan eğitsel oyun 

tekniğine öğretim sürecinde daha fazla yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer sonuca göre öğrenciler eğitsel oyun tekniğinin, 

eğlenceli olduğunu, kavrayıcı olduğunu, anlaşılmayan bilgilerin öğrenilmesine katkısı olduğunu ve 

kalıcı öğrenmeyi sağladığını ifade etmişlerdir. EODGF’den elde edilen bulgular da tasarlanan 

oyunun eğlenceli olduğu, öğrenilen bilgileri pekiştirdiği gözlenmiştir. Benzer çalışmalarda da 

eğitsel oyun tekniğinin kullanımıyla öğrencilerin eğlenerek öğrendiği (Cop ve Kablan, 2018; 

Özdemir, 2006; Özyürek ve Çavuş, 2016; Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014), öğrenilenin kavrayıcı 

olduğu (Karabacak, 1996; Sağlam, 2013) ve bilgi düzeylerini artırdığı (Karabacak, 1996) ve 

bilgilerin kalıcı olduğu (Sağlam, 2013; Sevim, 2019; Topçu, Küçük ve Göktaş, 2014)  ifade 

edilmiştir. Çünkü geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, eğitsel oyun tekniğinin kullanılması 

konuların daha fazla kavrayıcı olmasına ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasına katkı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda eğitsel oyun tekniğinin kullanılmasıyla öğrencilerin derste 

sıkılmadıkları, derse karşı motivasyonlarını artırdığı, heyecan verici olduğu ve aralarında rekabet 

ortamı oluşturduğu da bilinmektedir. Bu durum öğrencide derse karşı olumlu bir tutum oluşturarak 

onun dersi sevmesine, derse daha fazla ilgi duymasına, dikkat ve motivasyon düzeyinin artmasına 

sebep olmuştur (Erkan, 2019; Kırbaş & Koparan Girgin, 2018; Yeşilkaya, 2013). Fakat öğrencilerin 

eşit sayıda oyun oynamamaları oyun için bir dezavantaj olmuştur. 

Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuca göre öğrencilerin çoğu eğitsel oyun tekniğinin, 

eğlenceli olduğunu ve derse karşı anlaşılabilirliği artırdığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra sosyal 

bilgiler dersine karşı motivasyonu artırdığını ve sınıftaki öğrencilerin tamamının derse aktif 

katılımının sağlandığını belirtmişlerdir. Benzer çalışmalarda da aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitsel 

oyun tekniğinin öğretim sürecinde kullanılması öğrencinin derse daha fazla ilgi duymasına ve 

motivasyon düzeyinin artmasında oldukça etkili olmuştur (Erkan, 2019; Romine, 2004; Yeşilkaya, 

2013). Aynı zamanda öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarını (Altınbulak, Emir & Avcı, 2006; 

Altunay, 2004; Güneş, 2015; Romine, 2004) sağlamıştır. Sosyal bilgiler dersi hayatın içinden bir 

ders olduğu için öğretmenlerin geleneksel öğretim metotları yerine eğitsel oyun tekniğini 

kullanarak dersi işlemesi öğrencilerin derste aktif olmasını sağlayacaktır. Böylece derse karşı daha 

fazla ilgi uyanacak ve öğrencide anlayarak öğrenme oluşacaktır. Aynı zamanda öğrenci oyun 

içerisinde problem çözmeye odaklandığı için bilişsel becerilerini aktif bir şekilde kullanacaktır.  
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Öğretmenlik mesleği, tarih boyunca birey ve toplumların geleceklerini biçimlendirme açısından en önemli 

mesleklerden biri olarak kabul edilmiştir. Toplumun öğretmen profili ya da vizyonunun, gelecekte nasıl bir 

toplumun ortaya çıkacağı yönüyle önemli ipuçlarını barındırdığı söylenebilir. Bu araştırmanın amacı Kırgız 

toplumunda öğretmen adayı perspektifine göre iyi ve kötü öğretmen profilini ortaya koymaktır. Böylelikle 

hem Kırgız toplumunda önemsenen öğretmen niteliklerinin teşhis edilmesi hem de gelecekte toplumun ne 

tarafa doğru yol alacağına ilişkin eğitsel ve sosyolojik tahlillerin yapılmasına katsı sunabilecek tespitlerin 

yapılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışma özelliği taşımaktadır. 

Kırgızistan’da Bişkek şehrindeki üç farklı üniversitede öğrenim gören ve Kırgız Eğitim Sistemi çerçevesinde 

pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak üzere olan 80 öğrenci (öğretmen adayı), araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler 

içerik çözümlemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda iyi öğretmen özelliklerinin 

özelliklerinin 4 ana 9 alt temada toplandığı belirlenmiştir. Kötü öğretmen özellikleri ise 3 ana 10 alt temada 

toplanmıştır. Öğretmen adaylarının sahip olmak istedikleri özellikler de 4 ana tema 11 alt temada 

toplanmıştır. Her üç değerlendirme türünde de “Kişisel Özellikler” ana temasında daha fazla görüş 

toplanmıştır. Genel kültür ise en az görüşün toplandığı tema olmuştur. Diğer taraftan, öğrencilerin eğitim 

gördükleri üniversitelerin uluslararası olma statüsü sonucu etkilememiştir. 
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GOOD AND BAD TEACHER PROFILE IN KYRGYZ COMMUNITY: 

A TEACHER CANDIDATE PERSPECTIVE 

Abstract  

 

The teaching profession has been accepted as one of the most important professions in terms of shaping the 

future of individuals and communities throughout history. It can be said that the teacher profile or vision of 

the society contains important clues as to what kind of society will emerge in the future. The aim of this study 

is to determine the profile of good and bad teachers in Kyrgyz society from the prospective teacher 

perspective. In this way, it is aimed to identify the teacher qualities that are considered important in the 

Kyrgyz society and to make determinations that can contribute to the educational and sociological analyzes 

about the direction of society in the future. The research is a qualitative study carried out in the screening 

model. The study group consisted of 80 students (prospective teachers) from three different universities in 

Bishkek, Kyrgyzstan who are about to complete pedagogical formation education within the framework of 

Kyrgyz Education System. The data of the study was collected with a semi-structured interview form. The 

data were analyzed by content analysis technique. At the end of the study, it was determined that the 

characteristics of good teacher characteristics were gathered in 4 main 9 sub-themes. The characteristics of 

bad teachers were collected in 3 main 10 sub-themes. The traits that teacher trainees wanted to have were 

collected in 4 main themes and 11 sub themes. In all three types of evaluation, more opinions were gathered 

in the main theme of “Personal Characteristics”. On the other hand, the general culture has been the theme 

where the least views are gathered. On the other hand, the international status of the universities where the 

students were studying did not affect the result. 
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1. GİRİŞ 

Öğretmenlik mesleği, tarih boyunca birey ve toplumların geleceklerini biçimlendirme açısından en 

önemli mesleklerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle alanyazında öğretmenlik mesleğinin 

yapısı, özellikleri, gerekleri vb. konularda sayılamayacak kadar eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin 

en önemli ortak gayelerinden birinin, iyi öğretmenlerin yetişmesine zemin hazırlamak ya da mevcut 

öğretmenleri daha nitelikli hale getirmek için katkı sağlamak olduğu söylenebilir. 

Diğer taraftan, her ülke ve toplum açısından önemli maliyetleri bulunan özellikle planlı eğitim 

çalışmalarının başarılı olması üzerinde öğretmen niteliğinin belirleyici olduğu bilim insanı, yazar 

ve düşünürler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir (Sönmez, 2018; Demirel, 2017; Tuncel ve 

Balcı, 2015). Dedebal, Kubat ve Dursun (2018), hiçbir eğitim sisteminin kalitesinin, öğretmenin 

kalitesini aşamayacağını belirtmektedirler. Burada önemli sorun, “nitelikli öğretmen” kavramının 

doğru tanımlanması ve doğru bir çerçeveye oturtulması olduğu belirtilmelidir. Alanyazın 

incelendiğinde bu çerçevede “nitelikli öğretmen,” etkili öğretmen”, “iyi öğretmen”, “ideal”, 

“pozitif”, “profesyonel” ya da “meslek erbabı” kavramlarının çoğu kez birbiri yerine ve sıklıkla 

kullanıldığı dikkati çekmektedir (Kızıltepe, 2002; Karagozueva, 2015; Özabacı ve Acat, 2005; 

Baitikova, 2016; Eryılmaz ve Bek, 2018; Özkan ve Arslantaş, 2013; Bozkuş ve Marulcu, 2016; 

Dedebal, Kubat ve Dursun, 2018).  

“İyi/nitelikli/etkili öğretmen kimdir” sorusu, birçok bilimsel çalışmaya konu edilmiştir (Tuncel ve 

Balcı, 2015; Aidarova ve Ergeşali Kızı, 2016; Farmer, 2018; Eryılmaz ve Bek, 2018). Böylelikle 

öğretmen yetiştirme sistemleri ile genel eğitim sistemine entegre edilmeye çalışılan öğretmen 

profili betimlenmeye; öğretmen seçme, yetiştirme ya da yerleştirme/atama işlemlerinde 

kullanılmak üzere tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.  

Bu araştırmalar ve tanımlama gayretleri incelendiğinde iyi/nitelikli/etkili öğretmen özellikleri 

yönüyle ortak birtakım listelere ulaşılmakla birlikte, hangisinin daha önemli olduğu ya da bir 

sıralama yapılması durumunda hangilerinin öncelenmesi gerektiği ile ilgili net cevaplara ulaşıldığı 

söylenemez (Pak, Özden ve Çoban, 2018; Karagozueva, 2015; Dedebal, Kubat ve Dursun, 2018; 

Kızıltepe, 2002). Kimi bilim insanı ve yazarlar öğretmenliğin uzmanlık gerektiren bir meslek 

özelliği olması nedeniyle pedagojik formasyon yeterliklerini (Sönmez, 2018; Demirel, 2017; 

Atanaev ve Tokonbekova, 2016); diğer bir kısmı toplumun entelektüel kesimini oluşturmaları 

gerektiğinden hareketle kültürlü olmalarına (Eryılmaz ve Bek, 2018; Pak, Özden ve Çoban, 2018; 

Cumabaeva, 2016) özel vurgu yapmaktadır. Buna karşılık gerek toplumun beklentileri gerekse 

öğretmenlerin çocuklar açısından lider ya da rolmodel olma işlev ve görevleri dikkate alınarak 

onların kişilik özelliklerine (Farmer, 2018; Şimşek, 2017; Pak, Özden ve Çoban, 2018) dikkat 

çekmektedirler. Bu durum, farklı bilim alanları ya da öğretmenlik mesleğinin farklı işlevleri 

açısından bakılmaya çalışılmasının; öğretmenlik mesleğinin birey, toplum ya da ülke açısından çok 

yönlü ve büyük öneminin olduğunun kabul edilmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Diğer taraftan, birçok meslek açısından söylenebileceği gibi, öğretmenlik mesleğinin standartları 

ya da özelliklerine ilişkin değerlendirme ve beklentilerin; içinde yoğrulduğu toplumsal ve kültürel 

yapılara, toplumun bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmişlik durumuna, ülke ya da toplumun 

vizyonuna, birey, toplum ya da devletin öğretmenlik mesleğine yüklediği anlam ve işleve göre 

farklılaşabileceği belirtilmelidir. Buna bağlı olarak da öğretmenlik mesleğinin önemi konusunda 

sağlanan konsensüs, iyi/nitelikli/etkili öğretmen tanımlama ve özellikleri konusu, bireyler, 

toplumlar, kültürler, devletler vb. arasında farklılıkları barındırabilmektedir.  
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Özellikle “iyi” kavramı ile birlikte ele alındığında, bu kavramın bir değer içermesi ve değerlerin 

bireylere, toplumlara ve kültürlere göre farklılaşması (sübjektiflik içermesi) nedeniyle, “iyi 

öğretmen” kavramına ilişkin algıları ve değerlendirmeleri de farklılaştıracağı söylenebilir. Buna 

göre birey, toplum ve ülkelere; özellikle de kültürlere göre “iyi öğretmen” tanımlaması ya da 

özellikleri listesinin farklılaşmasının doğal bir durum olduğu söylenebilir. Bilimsel ve teknolojik 

alt yapısını tamamlamış ya da sorunlu olan ülkeler/toplumlar, kırsal bölge ya da mega kentlerde 

yaşayan bireylerin, eğitim düzeyi düşük ve yüksek olan birey ve toplumların öğretmenlerden 

beklentileri ve iyi-kötü öğretmen tanımlamaları ve özellik listeleri birbirinden birtakım farklılıklar 

içereceği tahmin edilebilir. 

Alanyazın incelendiğinde iyi/nitelikli/etkili öğretmen özellikleri ile ilgili birçok çalışmanın 

bulunduğu dikkati çekmektedir (Dedebal, Kubat ve Dursun, 2018; Kızıltepe, 2002; Farmer, 2018 

Pak, Özden ve Çoban, 2018; Eryılmaz ve Bek, 2018; Atanaev ve Tokonbekova, 2016; Cumabaeva, 

2016). Ancak bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemenin mümkün olmadığı belirtilmelidir. Birey, 

toplum ya da ülkelerin öğretmenden ve öğretmenlik mesleğinden beklentilerinin zamana, 

değişimlere, kültürlere vb. bağlı olarak farklılaşması, bu tür araştırmaların süreklilik ve kapsamlılık 

arz etmesini zorunlu hale getirmektedir. Alanyazında iyi/nitelikli/etkili öğretmen özellikleri ile 

yapılmış çalışmaların önemli kısmının teorik çalışma özelliği taşıdığı; uygulamalı çalışmaların da 

nicel ya da nitel araştırma özelliğinde olup genellikle öğretmen, öğrenci ya da veli 

değerlendirmelerine bağlı olarak yapılandırıldığı söylenebilir (Boran ve Yelken, 2018; Dedebal, 

Kubat ve Dursun, 2018; Özabacı ve Acat, 2005; Özkan ve Arslantaş, 2013; Ulusoy, 2013). 

Bu çalışmanın yapıldığı Kırgızistan eğitimbilim alanyazını incelendiğinde, iyi/etkili/nitelikli 

öğretmen tanımlamasına dönük yapılan çalışmaların sınırlı da olsa bulunduğu; ancak bu 

çalışmaların da teorik çalışmalar olduğu söylenebilir. Bu çalışmalara Balcı, Alimbekov ve 

Boobekova’nın (2017), İdaeva ve Ünal’ın (2017), Şişman ve Arı’nın (2009), Gül (2015, 2019), 

Boobekova’nın (2002), Duşeva (2017, 2018), Cumabaeva, (2016), Baitikova (2016), Aidarova ve 

Ergeşali Kızı (2016), Karagozueva (2015), Atanaev ve Tokonbekova (2016) ve Dündar vd. (2016) 

örnek olarak verilebilir. Başka bir ifade ile Kırgız alanyazınında anket, ölçek ya da görüşme formu 

ile verilerin toplandığı ve nicel-ve nitel analizlerin yapıldığı çalışmalara rastlanılamamıştır. Bu 

durum, daha çok alanyazına dayalı tercüme ya da derleme türünde kuramsal çalışmalar olması 

nedeniyle toplumun farklı kesimlerinin iyi/nitelikli/etkili öğretmen tanımlamaları ya da 

özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili algı ve beklenti çalışmalarının yapılmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Yapılan çalışmalardaki atıflar incelendiğinde ağırlıklı olarak Rusya ve az da olsa 

Batılı ülke ve Türkiye alanyazınına atıfların yapıldığı da dikkati çekmektedir.  

Oysa yukarıda da belirtildiği gibi iyi/nitelikli/etkili öğretmen tanımlamaları ve algıları, kültürlere 

göre, ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik altyapısına göre farklılaşacağı; bunun dikkate 

alınarak Kırgız toplumunun farklı kesimlerinin düşünce ve değerlendirmelerinin alındığı 

çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veli bakış açısıyla 

yaşanılmış deneyimleri de içerecek değerlendirmelerin alınması, toplumun arzuladığı ve ihtiyaç 

olarak değerlendirdiği öğretmen profilinin belirlenmesi; öğretmen yetiştirme süreçlerinde bu 

tespitlerden faydalanılmasının önemli olduğu belirtilmelidir. Özellikle öğrencilerin 

değerlendirmelerinin önemli olduğu da ayrıca vurgulanmalıdır. 

Gerek Kırgızistan eğitim bilimleri alanyazınındaki bu eksiklerin giderilmesine katkı sunması ve 

başka çalışmalara öncülük etmesi ya da ön fikir oluşturması, gerekse kültürel bakış açısını da 

yansıtan bir tanımlamanın ortaya konulmasına katkı sunması açısından bu çalışmanın önemli 
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olduğu söylenebilir. Diğer taraftan araştırmanın çalışma grubunun, Kırgızistan Eğitim Sistemi 

içerisinde öngörülen pedagojik formasyon derslerini almış olan öğreten adaylarından oluşması, 

yapılacak değerlendirmelerin bilimsel ve kültürel ögeleri içereceği şeklinde yorumlanabilir ve bu 

durumun araştırmaya farklı bir değer kattığı da söylenebilir.  

Problem Cümlesi: Öğretmen adaylarının yaşantılarına dayalı olarak iyi ve kötü öğretmen profili 

özellikleri hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, yaşantılarına dayalı olarak öğretmen adaylarının zihinlerinde oluşturdukları 

iyi ve kötü öğretmen özellikleri ile ilgili düşüncelerden hareket ederek Kırgızistan toplumundaki 

iyi ve kötü öğretmen profiline ilişkin tespitlerde bulunmaktır. Böylelikle, öğretmen yetiştirme 

programlarının geliştirilmesinde ve mevcut öğrencilere dönük hizmet içi eğitim çalışmalarının 

düzenlenmesinde yararlanılabilecek deneyime dayalı ipuçlarına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmada başlıca şu sorulara cevaplar aranmıştır: 

Öğretmen adayları; 

1. En çok beğendikleri öğretmenlerinin temel özellikleri arasında hangi özelliklere yer 

vermektedirler? 

2. En beğenmedikleri öğretmenlerinin temel özellikleri arasında hangi özelliklere yer 

vermektedirler? 

3. Öğretmen olduklarında mutlaka yaparım/dikkat ederim dedikleri özellikler nelerdir? 

4. Öğretmen olduklarında yapmaktan kesinlikle kaçınırım dedikleri özellikler nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma içerik analizi yoluyla yapılmış nitel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırma 

yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlerinin sistematik 

olarak incelenebilmesini gerektirirken içerik analizi ise sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel 

ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır. İçerik analizinde 

önceden belirgin olmayan temalar ve boyutlar ortaya çıkarılır. Bunun için birbirine benzeyen veriler 

belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip düzenlenir, kodlar ve temalar organize 

edilerek bulgular tanımlanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çerçevede araştırmada, 

üniversite eğitimlerini sürdüren öğretmen adaylarının yazılı görüşlerinden yola çıkarak 

zihinlerindeki iyi ve kötü öğretmen özelliklerine ilişkin algıları betimlenmeye çalışılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Kırgızistan Bişkek şehrindeki Kırgızistan devlet üniversiteleri (KDÜ) olan Cusup Balasagun (17 

öğrenci), Eşenalı Arabayaev (17 öğrenci) ve Kırgız-Türk Manas Üniversitelerinin (KTMÜ) (36 

öğrenci) farklı bölümlerinde öğrenim gören ve formasyon eğitimi almış olan 80 (seksen) son sınıf 

öğrencisi, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğrencilerin 68’i Kız, 12’si erkek 

öğrencidir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, öğrencilerden, Kırgız Türkçesi dilinde hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu ve 

Görüşme Formu araçlarıyla doğrudan toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların üniversite, bölüm ve cinsiyetleri ile ilgili bilgileri almak üzere 

3 sorudan oluşmaktadır. 
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Görüşme Formu: Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu özelliği taşıyan araç 2 sorudan 

oluşmaktadır. Anket formu yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı özelliği taşımaktadır. Bu 

formada başlıca şu sorulara yer verilmiştir: 

1. Öğrencilik yaşamında en çok beğendiğiniz öğretmenin en beğendiğiniz özellikleri 

nelerdir? 

2. Öğrencilik yaşamında en beğenmediğiniz öğretmenin en beğenmediğiniz özellikleri 

nelerdir? 

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Formasyon dersin alan son sınıf öğrencilerden görüşme formu ile toplanan verilerin içerik analizi 

tekniğine uygun olarak analiz edilirken ilk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin “M”, 

Kırgızistan Devlet Üniversitesi “A”, Kırgızistan Milli Üniversitesi ise “B” sembollerini de içerecek 

şekilde (M1,M2,A1,A2,B1,B2...) kodlandırılmıştır. Sonraki aşamada öğretmen adaylarının 

görüşlerinin içeriği ile alanyazındaki (MEB, 2017; YÖK, Ulusoy, 2013; Özabacı ve Acat, 2005; 

Kızıltepe, 2002) kavramlaştırmalar dikkate alınmıştır.  

3. BULGULAR 

Tablolar ve görüşlerin dağılımına ilişkin bulgular aşağıda özetlenmiş ve açıklanmıştır. 

3.1. Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşamlarında En Çok Beğendikleri Öğretmenlerin 

Özelliklerinin Temalara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin, öğrencilik yaşamlarında en beğendikleri öğretmenlerin özelliklerine ilişkin 

görüşlerinin temalara göre dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının En Çok Beğendikleri Öğretmen Özelliklerinin Temalara 

Göre Dağılımı 

Te  Temalar Alt Temalar 
KTMÜ KDÜ Toplam 

f % f % f % 

Genel Kültür ---- 3 3,2 - - 3 1,8 

Alana Özgü Yeterlikler (AÖY) 

Alan Bilgisi (AB) 6 6,4 10 15,1 16 10,1 

Alan Duygusu (AD) 5 5,4 2 3,0 7 4,4 

Alana Özel Beceri 

(AÖB) 

1 1,1 1 1,6 2 1,2 

AÖY Toplam 12 12,9 13 19,7 25 15,7 

Öğretim Yeterlik (ÖY) 

Sınıf Yönetimi (SY) 2 2,1 1 1,6 3 1,8 

Yöntem-Materyal 

(Y-M) 

30 31,9 21 31,8 51 31,8 

Ölçme-

Değerlendirme (ÖD) 

3 3,1 - - 3 1,8 

ÖY Toplam 35 37,1 22 33,4 57 35,6 

Kişisel Özellikler (KÖ) 

Kendine Karşı (KK) 16 17,1 18 27,2 34 21,2 

Topluma/Çevreye 

Karşı (TÇK) 

4 4,2 1 1,6 5 3,2 

Öğrenciye Karşı 

(ÖK) 

24 25,5 12 18,1 36 22,5 

KÖ Toplam 44 46,8 31 46,9 75 46,9 

Genel Toplam 74 94 66 100 166 100 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrenci görüşlerinin 3’ü (%1,8) GK, 25’i (%15,7) AÖBÖ, 57’si 

(%35,6) ve 75’i (%46,9) KÖ ana temalarında toplanmıştır. Buna göre öğrencilerin genel olarak en 

beğendikleri öğretmen özelliklerinin en çok KÖ ana temasında yoğunlaşırken en az da GK ana 

temasında olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile öğrencilerin daha çok önemsediği ve öne 

çıkardığı özelliklerin KÖ ile ilgili özellikler olduğu söylenebilir. 

Ana temaların altındaki alt temalara göre öğrencilerin değerlendirmeleri incelendiğinde AÖBÖ ana 

temasının AB, AD ve AÖY adlarında 3 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Genel olarak 

öğrencilerin 16’sının (%10,1) AB, 7’sinin (%4,4) AD ve 2’sinin (%1,2) ise AÖY alt temasında 

toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin AÖBÖ ana temasındaki en beğendikleri öğretmen 

özelliklerinin diğerlerine göre daha büyük kısmının AB alt temasında; daha az kısmının ise AÖY 

alt temasında toplandığı gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin AÖBÖ açısından AB alt temasındaki 

özellikleri daha çok önemsedikleri söylenebilir. Bu durum, öğrenciler açısından öğretmenlerindeki 

alan bilgisi ile daha doğrudan bir etkileşime girmelerinden ve somut yararlarını görmelerinden 

kaynaklanabilir. Diğer taraftan KTMÜ ve diğer devlet üniversite öğrencilerin görüşlerinin alt 

temalara göre dağılımı sıralamasında bir farklılaşmanın olmadığı; birbirlerine benzer düşündükleri 

de görülmektedir. 

A15 kodlu öğrencinin “Eğitimli bir öğrenci yetiştirmek önce alanında uzmanlığı talep eder”, A8 

kodlu öğrencinin “Öğrencilere mesleğinde iyi olan öğretmenler ders vermeli” ve M27 kodlu 

öğrencinin “Öğretmen mesleğinde iyi olursa öğrencileri dersinde başarılı olur” görüşü AB alt 

temasında değerlendirilirken M10 kodlu öğrencinin “Mesleğini iyi yapması için onu sevmesi 

gerek”, M37 kodlu öğrencinin “Öğretmen dersini severek anlatması gerek” ve A29 kodlu 

öğrencinin “Öğretmen mesleğini sevmesi gerek” görüşü AD alt temasındaki öğrenci görüşlerine 

örnek olarak verilebilir. A1 kodlu öğrencinin “İyi bir öğrenci yetiştirmek için gerçek eğitimci 

olmalı”, M14 kodlu öğrencinin “Öğretmenler alan dışında da bilgilere sahip olmalı” görüşü ise 

AÖY alt temasında değerlendirilmiştir. 

ÖY ana teması SY, Y-M ve ÖD adlarında 3 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Genel olarak 

öğrencilerin 3’ünün (%1,8) SY, 51’inin (%31,8) Y-M ve 3’ünün (%1,8) ise ÖD alt temasında 

toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin ÖY ana temasındaki en beğendikleri öğretmen 

özelliklerinin diğerlerine göre daha büyük kısmının Y-M alt temasında; daha az kısmının ise SY ve 

ÖD alt temalarında toplandığı gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin ÖY ana teması açısından Y-M 

alt temasındaki özellikleri daha çok önemsedikleri söylenebilir. Bu durum, öğrenciler açısından 

ders sürecinde geçen öğretim çalışmalarındaki yöntem ve materyallerin seçim ve kullanımının daha 

çok dikkat çekici olmasından ve yararlarını daha somut şekilde yaşamalarından kaynaklanabilir. 

A3 kodlu öğrencinin “Sınıfı iyi organize eden öğretmen olmalı”, M33 kodlu öğrencinin 

“Öğrencilerin dikkatini çekmesini bilmeli” ve M37 kodlu öğrencinin “Öğretmen sınıfı canlı 

tutmasını bilmeli” görüşü SY alt temasında değerlendirilirken A9 kodlu öğrencinin “Öğretmen 

derste kullandığı yöntemlere önem vermesi gerek”, M3 kodlu öğrencinin “Her öğretmen dersi 

teknoloji yardımlarıyla işlemeli” ve M26 kodlu öğrencinin “Dersi monoton olmaması için ders 

işleme yöntemlerini değiştirmeli” görüşü Y-M alt temasındaki öğrenci görüşlerine örnek olarak 

verilebilir. M28 kodlu öğrencinin “Sınıfta anlaşmazlıklara yol vermemek için öğretmen adaletli 

davranmalı”, M42 kodlu öğrencinin “Öğrencileri objektif değerlendirmeli” ve M44 kodlu 

öğrencinin “Öğrencileri adaletli değerlendirmesini çok severim” görüşü ise ÖD alt temasında 

değerlendirilmiştir. 
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KÖ ana teması KK, TÇK ve ÖK adlarında 3 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Genel olarak 

öğrencilerin 34’ünün (%21,2) KK, 5’inin (%3,2) TÇK ve 36’sının (%22,5) ise ÖK alt temasında 

toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin KÖ ana temasındaki en beğendikleri öğretmen 

özelliklerinin diğerlerine göre daha büyük kısmının ÖK ve KK alt temalarında birbirine yakın 

şekilde dağıldığı; buna karşılık daha az kısmının ise TÇK alt temasında toplandığı gözlenmiştir. 

Buna göre öğrencilerin KÖ ana teması açısından ÖK ve KK alt temasındaki özellikleri daha çok 

önemsedikleri söylenebilir. Başka bir ifade ile öğrencilerin en beğendikleri öğretmenlerinde 

gördükleri ya da görmek istedikleri özellikler olarak onların öğrencilerine ve kendilerine karşı olan 

tutum ve davranışları ile ilgili olduğu söylenebilir. Buna karşılık topluma ve çevreye karşı tutum ve 

davranışları ile ilgili yönü ise daha az göz önünde bulundurdukları da söylenebilir. Bu durum, ÖK 

ve KK alt temalarına giren özellikleri daha somut olarak yaşamalarından ya da hissetmelerinden 

kaynaklanabilir. 

M4 kodlu öğrencinin “Öğretmenin konuşmasına önem verdiğini severim”, M15 kodlu öğrencinin 

“Alçak gönüllü olması hoşuma gider” ve A9 kodlu öğrencinin “Davranışlarına dikkat etmesini 

severim” görüşü KK alt temasında değerlendirilirken A24 kodlu öğrencinin “Öğrencilerle kolay 

iletişim kurabilmesi bizi sevindirir”, M14 kodlu öğrencinin “Öğretmen çevresindekilerle de 

iletişime hızlı girmesi gerek” ve M26 kodlu öğrencinin “Her öğretmen toplumla iyi olması gerek” 

görüşü TÇK alt temasındaki öğrenci görüşlerine örnek olarak verilebilir. A10 kodlu öğrencinin 

“Öğrencilerle anlaşabiliyor olması gerek”, M5 kodlu öğrencinin “Öğretmenin öğrencilerle bireysel 

ilgilenmesi daha da önemlidir” ve M16 kodlu öğrencinin “Her zaman öğrencilerini düşünür” 

görüşü ise ÖK alt temasında değerlendirilmiştir. 

3.2. Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşamlarında En Beğenmedikleri Öğretmenlerin 

Özelliklerinin Temalara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin, öğrencilik yaşamlarında en beğenmedikleri öğretmenlerin özelliklerine ilişkin 

görüşlerinin temalara göre dağılımı Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının En Beğenmedikleri Öğretmen Özelliklerinin Temalara Göre 

Dağılımı 

Temalar Alt Temalar 
KTMÜ KDÜ 

Genel 

Toplam 

f % f % f % 

Genel Kültür ---- -- -- -- -- -- -- 

Alana Özgü 

Yeterlikler 

(AÖY) 

Alan Bilgisi (AB) 3 4,05 - - 3 2,7 

Alan Duygusu (AD) 7 9,5 1 2,6 8 7,1 

AÖY Toplam 10 13,55 1 2,6 11 9,8 

Öğretim 

Yeterlik (ÖY) 

Öğrenciyi Tanıma (ÖT) 1 1,4 - - 1 0,8 

Planlama (PL) 2 2,8 1 2,6 3 2,7 

Sınıfı Yönetme (SY) 5 6,7 3 7,7 8 7,1 

Yöntem-Materyal (Y-M) 11 14,8 3 7,7 14 12,4 

Ölçme-Değerlendirme (ÖD) 5 6,7 2 5,2 7 6,2 

ÖY Toplam 24 32,4 9 23,2 33 29,2 

Kişisel 

Özellikler (KÖ) 

Kendine Karşı (KK) 13 17,5 10 25,2 23 20,3 

Topluma/Çevreye Karşı (TÇK) 6 8,1 6 15,5 12 10,6 

Öğrenciye Karşı (ÖK) 21 28,3 13 33,5 34 30,1 

KÖ Toplam 40 54,05 29 74,2 69 61,0 

Genel Toplam 74 100,0 39 100,0 113 100,0 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrenciler, beğenmedikleri öğretmen özelliklerine ilişkin toplam 113 

görüş belirtmişlerdir. Bu görüşlerin 74’ü KTMÜ,39’u ise diğer Kırgızistan devlet üniversitelerine 

eğitim gören son sınıf öğrenciler tarafından belirtilmiştir. 

Öğrencilerin görüşleri AÖBÖ, ÖY ve KÖ ana temalarına ayrılmıştır. Öğrencilerin genel olarak 

görüşlerinin 11’i (%9,8) AÖBÖ, 33’ü (%29,2) ÖY ve 69’u (%61,0) KÖ ana temalarında 

toplanmıştır. Buna göre öğrencilerin genel olarak beğenmedikleri öğretmen özelliklerinin en çok 

KÖ ana temasında yoğunlaşırken en az da AÖBÖ ana temasında olduğu söylenebilir. Bu durum, 

öğrencilerin daha çok önemsediği ve öne çıkardığı özelliklerin KÖ ile ilgili özellikler olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

Diğer taraftan bu açıdan uluslararası bir üniversite özelliği taşıyan KTMÜ ile diğer devlet 

üniversitelerinde Ana temaların altındaki alt temalara göre öğrencilerin değerlendirmeleri 

incelendiğinde AÖBÖ ana temasının AB ve AD adlarında 2 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. 

Genel olarak öğrencilerin 3’ünün (%2,7) AB, 8’inin (%7,1) AD temasında toplandığı 

görülmektedir. Öğrencilerin AÖBÖ ana temasındaki beğenmedikleri öğretmen özelliklerinin 

diğerlerine göre daha büyük kısmının AD alt temasında; daha az kısmının ise alt temasında 

toplandığı gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin AÖBÖ açısından AD alt temasındaki özellikleri 

daha çok sevmedikleri söylenebilir. Bu durum, öğrenciler açısından öğretmenlerinin kendi 

alanlarınnı sevmeme duygusu öğrencileri ters etkilemiş olmasından kaynaklanabilir. 

M3 kodlu öğrencinin “Hoca mesleğinde uzman değilse öğrencileri de o derste yeterli bilgiyi 

alamamış olmaları kesindir”, M35 kodlu öğrencinin “Alanla ilgili yeterli bilgisi olmayan birisi iyi 

bir eğitim veremez diye düşünürüm” ve M45 kodlu öğrencinin “Yeterli eğitim alamama mesleğinde 

yetersiz olan öğretmenin etkisi olduğunu düşünürüm” görüşü AB alt temasında değerlendirilirken 

A27 kodlu öğrencinin “Mesleğini sevmeyen birisi öğrencilere çok şey öğretemez”, M20 kodlu 

öğrencinin “Öğretmen dersi gönülsüz anlatması öğrencilerin zayıf not almasına neden olur” ve 

A24 kodlu öğrencinin “Öğretmen mesleğini sevmesi gerek diye düşünürüm” görüşü AD alt 

temasında değerlendirilmiştir. 

ÖY ana teması ÖT, PL, SY, Y-M ve ÖD adlarında 5 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Genel 

olarak öğrencilerin 1’inin (%0,8) ÖT, 3’ünün (2,7) PL, 8’inin (%8,1) SY, 14’ünün (%12,4) Y-M 

ve 7’sinin (%6,2) ise ÖD alt temasında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin ÖY ana temasındaki 

beğenmedikleri öğretmen özelliklerinin diğerlerine göre daha büyük kısmının Y-M alt temasında; 

daha az kısmının ise ÖT alt temasında toplandığı gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin ÖY ana 

teması açısından Y-M alt temasındaki özellikleri daha çok beğenmedikleri söylenebilir. Bu durum, 

öğrenciler açısından ders sürecinde geçen öğretim çalışmalarındaki yöntem ve materyallerin seçim 

ve kullanımının daha yanlış olmasından kaynaklanabilir. 

M39 kodlu öğrencinin “Öğrencini tanımadan iyi bir eğitim verebilmek mümkün olmadığını 

düşünürüm”, ÖT alt temasında değerlendirilirken A18 kodlu öğrencinin “Öğretmenin derse plansız 

girmesi dağınık bir ders işlemesine neden olur”, M18 kodlu öğrencinin “Öğretmenin plansız derse 

girip sallamasını sevmem”, PL alt temasındaki öğrenci görüşlerine örnek olarak verilebilir. A2 

kodlu öğrencinin “Öğretmenin sınıfı organize edememesi öğrenciler arasında anlaşmazlıklara 

sebep olur” A14 kodlu öğrencinin “Eğitimci öğrencileri dersine dikkat çektirmeyi bilmeli”, M1 

kodlu öğrencinin “Öğretmen sınıfı canlı tutmasını bilmeli” görüşü SY alt temasında 

değerlendirilirken A19 kodlu öğrencinin “Öğretmenin derste yanlış materyaller kullanması benim 
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ilgimi çekmez”, M42 kodlu öğrencinin “Öğretmenin derste basit yöntemler kullanması öğrencileri 

bıktırır diye düşünüyorum” ve M16 kodlu öğrencinin “Konuyu beklediğimiz yöntemlerle 

anlatmayan öğretmenlerin dersine girmek istemem” görüşü Y-M alt temasındaki öğrenci 

görüşlerine örnek olarak verilebilir. A9 kodlu öğrencinin “Yanlış bir değerlendiren öğretmenlerin 

dersine öğrenciler girmek istemez”, A24 kodlu öğrencinin “Adaletsiz puan veren bir hoca 

öğrencilerin derse olan ilgisinin azalmasına mutlaka neden olacaktır” ve M14 kodlu öğrencinin 

“Yüksek puanları inadına veren hocaları sevmem” görüşü ise ÖD alt temasında değerlendirilmiştir. 

KÖ ana teması KK, TÇK ve ÖK adlarında 3 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Genel olarak 

öğrencilerin 23’ünün (%20,3) KK, 12’sinin (%10,6) TÇK ve 34’sının (%30,1) ise ÖK alt temasında 

toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin KÖ ana temasındaki en beğendikleri öğretmen 

özelliklerinin diğerlerine göre daha büyük kısmının ÖK ve KK alt temalarında birbirine yakın 

şekilde dağıldığı; buna karşılık daha az kısmının ise TÇK alt temasında toplandığı gözlenmiştir. 

Buna göre öğrencilerin KÖ ana teması açısından ÖK ve KK alt temasındaki özellikleri daha çok 

beğenmedikleri söylenebilir. Başka bir ifade ile öğrencilerin öğretmenlerinde gördükleri 

beğenmedikleri özellikler ve öğretmenlerde görmek istemedikleri özellikler olarak onların 

öğrencilere karşı olan tutum ve davranışları ile ilgili olduğu söylenebilir. Buna karşılık topluma ve 

çevreye karşı tutum ve davranışları ile ilgili yönü ise daha az göz önünde bulundurdukları da 

söylenebilir. Bu durum, ÖK ve KK alt temasına giren özellikleri daha somut olarak yaşamalarından 

ya da hissetmelerinden kaynaklanabilir. 

A5 kodlu öğrencinin “Eğitimci öğrencilere karşı davranmasını bilmeli”, A18 kodlu öğrencinin 

“Öğretmenin hep kendini düşünmesi iyi bir şey olmadığını düşünürüm” ve M32 kodlu öğrencinin 

“Her öğretmen kendine karşı sorumlu olması daha önemlidir” görüşü KK alt temasında 

değerlendirilirken A17 kodlu öğrencinin “Çevresindekilere karşı olumsuz davranışlarda olan 

öğretmenlerden hoşlanmam”, M14 kodlu öğrencinin “Herkese karşı agresif davranan 

öğretmenden örnek alan öğrenciler de olabilir” ve M27 kodlu öğrencinin “Velilerin statüsüne göre 

davranan hocaları sevmem” görüşü TÇK alt temasındaki öğrenci görüşlerine örnek olarak 

verilebilir. A3 kodlu öğrencinin “Öğrenciyi küçük bir yanlış yaptığı için sınıfın ortasında 

aşağılaması öğrencinin geleceğine ters tesir eder”, M12 kodlu öğrencinin “Öğretmen önce 

öğrencilere karşı davranmasını bilmelidir” ve M33 kodlu öğrencinin “Öğretmenin öğrencileri 

küçümsemesi hoş bir şey değildir” görüşü ise ÖK alt temasında değerlendirilmiştir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Kırgız toplumundaki “iyi-kötü öğretmen profili”ni belirlemek üzere öğretmen adaylarının 

değerlendirmelerinden yola çıkılarak yapılan araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar aşağıda 

tartışılmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının iyi-kötü öğretmen özelliklerine ilişkin değerlendirmeleri Genel 

Kültür, Alan bilgisi ve Özel Yeterlilik, Öğretim Yeterliği, Kişisel Özellikler adlarında 4 

ana temada toplanmıştır. 

2. İyi-kötü öğretmen özelliklerine ilişkin öğretmen adaylarının değerlendirmeleri en fazla 

Kişisel Özellikler, en az ise Genel Kültür ana temalarında toplanmıştır. 

3. Kişisel Özellikler ana temasındaki değerlendirmelerin en fazlası Öğrenciye Karşı alt 

temasında olmak üzere Kendine Karşı ve Topluma-Çevreye Karşı adlarında üç alt temada 

toplanmıştır. 
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4. Öğretmen adaylarının uluslararası bir üniversite (KTMÜ) ya da ulusal bir üniversitede 

(Kırgız Devlet Üniversiteleri) öğrenim görüyor olmaları, iyi-kötü öğretmen ve kendilerinin 

sahip olmak istedikleri öğretmenlik özellikleri açısından değerlendirmelerini önemli ölçüde 

farklılaştırmamıştır. Yapılan değerlendirmeler hem uluslararası üniversitede hem de ulusal 

üniversitede öğrenim gören öğrenciler açısından benzerlik göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak öğretmen adaylarının zihinlerindeki öğretmen özellikleri 

ile ilgili şema, alanyazında var olan öğretmen özellikleri ile ilgili bulgularla örtüşmüştür. Öğretmen 

adayları, iyi-kötü öğretmen özellikleri açısından yapılan temalandırmadaki Genel Kültür, Özel Alan 

Yeterlikleri, Öğretim Yeterlikleri ve Kişisel Özellikle ana temaları ve bunlar altındaki alt temalar, 

alanyazında öğretmen nitelikleri ile ilgili çalışmalardaki kavramsallaştırmalarla (MEB, 2017; 

YÖK, 2011; Özabacı ve Acat, 2005; Şimşek, 2017; Farmer, 2018; Karagozueva, 2015; Aidarova 

ve Ergeşali Kızı, 2016) tutarlılık göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının beğendikleri öğretmen profilinin en öne çıkan özelliği, kişisel özelliklerle 

ilgilidir. Bu durum, öğretmen adaylarının özellikle öğrencileri ile ilişkileri konusunda 

öğretmenlerin tutum ve davranışlarının öğretmen kimliğinin en belirleyici ve önemli bileşeni olarak 

algılandığı şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adayları öğretmeni, dersin öğretmeninden çok 

öğrencinin öğretmeni olarak algılamakta ve değer vermektedirler. Buna göre öğretmenlerden en 

çok beklentinin öğrencileri ile diyaloglarında samimi, dürüst, güler yüzlü, saygılı vb. olması 

yönünde olduğu; bu şekilde davrananların öğrencilerin zihin ve gönül dünyalarında daha kalıcı ve 

önemli tesirler bıraktığı/bırakacağı söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde de öğretmenliğin 

özellikle rolmodel olunması gereken bir meslek olduğunun (Şimşek, 2017; Farmer, 2018; 

Cumabaeva, 2016; Baitikova, 2016; öğrencilerin öğretmenleri ile etkileşimlerinde kendilerini 

güven içinde hissetmelerinin, onları sevmelerinin öğrenmeleri ve öğrenmeyi/okulu sevmeleri 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırmanın olduğu ve bu konuda eğitimciler ve 

bilim insanları arasından bir fikir birlikteliğinin olduğu söylenebilir.  

Fredrickson’a (1998) göre öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerde olumlu duyguların ortaya 

çıkmasına vesile olacak iletişim ve etkileşimlerde bulunmak yoluyla öğrencilerin bakış açılarını 

geliştirme ve kapasitelerini inşa etme konusunda olumlu katkılar sunabilmektedir (Akt. Eryılmaz 

ve Bek, 2018). Dedebal, Kubat ve Dursun (2018), öğretim üyelerinin değerlendirmelerinden yola 

çıkarak nitelikli öğretmen özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada insan odaklı olma, manevilik ve 

toplumsallık ile yenilik gerektirme özelliklerinin öne çıktığını belirlemişlerdir.  

Diğer taraftan, öğretmen adaylarının iyi-kötü öğretmen nitelemelerinde arasında Genel Kültür, en 

az görüş bildirilen tema özelliği taşıdığı dikkati çekmektedir. Bu durum ilginç olarak 

değerlendirilebilir. Öğretmenlik mesleği alanyazında, genel kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik 

formasyon yeterliklerine sahipliği gerektiren bir meslek olarak tanımlanmakta; öğretmenlik 

mesleğinin yeterlikleri listesinde genel kültür bilgisine sahiplik önemli bir özellik olarak yer 

almaktadır (Farmer, 2018; MEB, 2017; YÖK, 2011; Atanaev ve Tokonbekova, 2016). Buna karşılık 

öğretmen adayları tarafından kültürlü olmanın geri planda değerlendirilmesi, birebir diyaloglarında 

öğretmenlerinin çok kültürlü olmasının öncelikle dikkate alınmayıp kişisel tutum ve davranışların 

daha çok önemsenmesinden kaynaklanabilir. Diğer taraftan, günümüzdeki bilginin ve bilgi 

kaynaklarının artması ve çeşitlenmesi, bilgiye ulaşma yollarının kolaylaşması gibi durumlar, bilgili 

olmanın değerini kısmen de olsa azaltmasına karşılık bireyler arasındaki iletişim ve etkileşim 

biçimlerinin daha önemsenir hale gelmesi de bu sonuç üzerinde etkili olmuş olabilir.  
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Ulusal ve uluslararası üniversite özelliği taşıyan üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin/öğretmen 

adaylarının ana tema ve temalara göre değerlendirmeleri iyi-kötü öğretmen profilleri açısından bir 

değerlendirme farklılığı genel olarak gözlenmemiştir. Uluslararası nitelik arz eden bir üniversitede 

öğrenim gören öğretmen adaylarının, iyi-kötü öğretmen nitelemelerinde vurgu noktalarının 

farklılaşması beklenmekteydi. Zira uluslararası üniversiteleri karakterize eden özelliklerden biri, 

çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarına sahip olmaları; bu çerçevede öğretmenlerin de bu 

farklılıklarla ilgili birtakım yeterliklere de sahip olmalarıdır (Xhaferi ve Xhaferi, 2012; Bulut ve 

Başbay, 2015). Bu durum, öğretmen adaylarının, öğretim elemanı ya da öğretmenleri ile 

diyaloglarında sözel dilden daha çok beden dilini önemsemelerinden kaynaklanabilir.  

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında öğretmenlik mesleğinin üçlü saçağına sahip olan bir 

meslek olmakla birlikte öğretmenlerin kişilik özelliklerinin, öğrenciler açısından daha çok 

önemsendiği vurgulanmalıdır. Bu durum gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi eğitim 

programlarında genel kültür, alan bilgisi ve öğretim yeterliklerine yer verilirken öğretmenin kişisel 

özelliğinin geliştirilmesine ve üzerinde durulmasına daha fazla önem verilmesi gerektiği şeklinde 

yorumlanabilir. Özellikle öğretmenlerin öğrencileri ile iletişim ve etkileşim biçimleri çerçevesinde 

güleryüz, samimiyet, dürüstlük, hoşgörü gibi özelliklerin kazandırılması ya da geliştirilmesi için 

sıklıkla vurgulanması yararlı olabilir. Diğer taraftan, “dersin değil, öğrencinin öğretmeni olmak” 

sözü, bütün öğretmen yetiştirme kurumlarında bütün salonlara asılarak temel bir kılavuz olarak 

algılanması temin edilmelidir.  

Diğer taraftan; öğretmen seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve değerlendirilmesi sürecinde öğretmen 

kişiliğinin en önemli bileşen olarak ele alınıp gerek eğitim programlarının geliştirilmesi, gerek 

eğitim uygulamalarının ve değerlendirmelerin yapılmasında kişilik özelliklerine daha fazla ağırlık 

ve önem verilmesinin yerinde olacağı söylenebilir. 
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK 

ALGILARI: KKTC ÖRNEĞİ 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi 

öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Mesleki Yeterlilik Algılarını belirlemek 

ve algılarının bazı değişkenler açısından farklık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın evrenini 

KKTC üniversitelerde öğrenim gören beden eğitimi yüksekokulu bölümü öğrencileri oluşturmakta, 

araştırmanın örneklemi ise uygun örnekleme yöntemi ile seçilen biri devlet diğeri özel üniversite olmak üzere 

iki farklı üniversitenin Beden eğitimi yüksekokulu bölümünde öğrenim gören 172 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Semerci (1999) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlerin 

Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ile Çakır, Erkus ve Kılıç tarafından gelistirilen “Aday 

Ögretmenin Kendine iliskin Yeterlik Algısı Ölçegi” kullanılmıstır. Ayrıca bağımsız değişkenlerin 

belirlenmesi için (üniversite ve cinsiyet), araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde; yüzdeler (%), frekans (f) dagılımı, testi, grupların ölçekten aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılıgı için normal dağılan verilerde bagımsız gruplar “t testi”, Tek Yönlü 

Varyans Analizi ANOVA testi, parametrik olmayan veriler için Mann-Whitney-U Test  ve Kruskal-Wallis 

Test, Hata payı .05 olarak alınmıstır.  Araştırmada öğretmen adaylarının Beden eğitimi öğretmenliğine karşı 

tutumlarının, düşük olduğu cinsiyet değişkeni açısından erkek öğrenciler lehine anlamlı fark var iken 

üniversite değişkenin tutumlarını değiştirmediği sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin kendilerine ilişkin 

yeterlilik algılarının oldukça yüksek olduğu cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark olmadığı, üniversite 

değişkeninin öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik algılarını değiştirmediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Beden Eğitimi Öğretmen Adayı, Mesleki Yeterlilik, Mesleki Tutum, Algı  

 

ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WITH AND WITHOUT SPORTS AND 

PERCEPTIONS REGARDING TEACHING PROFESSION: TRNC CASE 

Abstract 

The main purpose of this research is to identify the attitudes and professional competence perspectives 

towards teaching profession of prospective physical education teachers, in order to see if they differentiate in 

certain aspects. The main scope for the reseach are the students who are studying in Physical Education 

Higher Education in Turkish Republice of Northern Cyprus and the research sample has been chosen with 

the most suitable method as 1 government university and 1 private univeristy, that are consisted of 172 

students who are stuying in the mentioned field. For the reseach, to be able to collect data, Semerci (1999)’s 

‘Teachers' Attitude Scale Related to Teaching Profession’ and Çakır, Erkus ve Kılıç’s ‘Candidate Teacher's 

Self-Related Proficiency Perception Scale’ have been used. Furthermore, to be able to identify independent 

variables such as univeristy, gender, a survey was developed by the researcher. Data analysis have been 

carried out with persentages (%), frequency distribution (f), ‘t test’; to be able to calculate the mean score 

between diffentiating groups, one-way analysis of variance ANOVA, Mann-Whitney-u Test for non-

parametric data have been used and Kruskal-Wallis Test Error Margin has been considered as .05. In the 

research, firstly, it can be seen that, prospective teachers' attitudes towards physical education teaching is low. 

When gender difference is considered, male students are more advantegous, when univeristy difference is 

considered. Secondly, teachers’ self related competency perspectives are observed to be very developed with 

no gender and no university differentiation.  

Keywords: Sports, Prospective Physical Education Teacher, Professional Competence, Professional 

Attitude, Perception.  
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GİRİŞ 

 

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerin birçoğunda Beden 

Eğitimi (BESYO) bölümleri açılmaktadır. Ülkemiz Üniversitelerinde açılan bu bölümlerin öğrenci 

alırlarken koymuş oldukları kriterleri göz önüne alacak olursak öğretmen yetştirme ve yetiştirilen 

öğretmenlerin nasıl bir nitelikte oldukları da gözlemlenmektedir. Yetiştirilen öğretmenlerin 

kalitesinin ve öğretmen öğrenci uyumunun ne şekilde öğrencilere yansıtıldığı ve öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yer almaktadır. Beden eğitimi bölümlerinin 

öğretmenlik mesleğine ait olan yeterliliklerinin ve tutumların kazanıldığı ve sahip olduğu olanaklar 

(ekonomik, tesis ve bina durumu, ekipman yeterliliği v.b) ve beden eğitimi bölümlerinde eğitim 

görmekte olan öğrencilerin mesleki yeterliliklerine ilişkin olumlu düşünceler ve tutumlar edinme 

konusunda ve algılarında önem arz etmektedir. 70, 80 ile 90’lı yıllarda beden eğitimi bölümüne 

girmek isteyen ve bu bölümlere hazırlanan öğrenci adaylarının spor geçmişlerine bakacak olursak 

başarılı spor geçmişleri olduğu ve hemen hemen hepsinin de bir branşta uzman olduklarını görmek 

mümkündü, şimdilerde ise özel üniversitelerin yapılan spor yeterlilik test sınavlarında alınacak olan 

öğrencilerin sportif geçmişleri göz önüne alınmaksızın BESYO’lara girdikleri gözlenmektedir. Bu 

amaçla araştırmanın problemini, spor yapan ve spor yapmayan beden eğitimi bölümü öğrencileri 

aynı zamanda öğrencelerin mensubu olmaya aday oldukları mesleklerine dair tutumları ve buna 

dair mesleki yeterlilik algılarına yönelik çeşitliliğini oluşturmaktadır.  Beden eğitimi 

öğretmenlerinin mesleki algılarının önemini anlamak için aldıkları derslerin sürdüğü zamanda ne 

şekilde tutum sergiledikleri ve meslekilerine ait tutumlarını nasıl yönlendirip mesleki yeterlilik 

algılarına nasıl etki yaptığını saptamak öğretmenlik mesleğinin gelişimi ve yükselişi açısından 

önemli olacaktır. 

 

Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen mesleğine ilişkin tutumları, mesleki yeterlik 

algılarının ve inançlarının belirlenmesi; bu mesleğe aday bireylerin kendilerini 

tanımlayabilmelerine, eğitim hayatları boyunca kendilerine kattıkları birikimler mesleki 

doyumlarını da etkileyecek ve bunun yanında öğrencilerin öğretmenliğe ilişkin tutumları ve mesleki 

yeterliklerine yönelik olan algıları arasındaki ilişkinin bilinmesi, kendi eksiklerini tespit etmeleri 

açısından da önem taşımaktadır. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi 

öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Mesleki Yeterlilik Algılarını 

belirlemek ve algılarının bazı değişkenler açısından farklık gösterip göstermediğini incelemektir. 

Ayrıca araştırmada ikinci amacı olarak Spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıları 

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.   

Problem Cümlesi 

Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki yeterlilikleri ne düzdedir ve spor yapan ile 

yapmayan öğretmen adaylarının tutum ve yeterlilikleri arasındaki ilişki ne düzeydedir? 

Alt Problemler 

Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki yeterlilikleri; 
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1. Ne düzeydedir? 

2. Cinsiyetine göre göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?  

3. Öğrenim gördüğü okul değişkenine göre göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?  

4. Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve yeterlilik düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Bu araştırma spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi 

öğretmen adaylarının “Mesleğine İlişkin Tutumları” ve “Mesleki Yeterlilik Algıları”nın 

saptanacağı ve spor yapan ile spor yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının tutumları ile 

mesleki yeterlilik algıları arasındaki farkı ayrıca ilişkiyi ortaya koyacağından ötürü önemlidir. 

Araştırmanın başka bir önemi de KKTC de ilk kez yapılacak bir araştırma olacağından ötürüdür. 

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde eğitim sisteminde köklü değişikliklerinin yapılabilmesi 

kaçınılmaz. Bu değişimlerin başında öğretmenlerin yetiştirilmesi gelmektedir. Eğitimin önemli 

ayağını oluşturan öğretmenler, öğrencilerini bilgi çağının gerekleri doğrultusunda yetiştirmektedir. 

Bunun için öncelikle öğretmenlerin kendilerini sürekli olarak geliştirerek eğitimdeki yenilikleri 

takip etmeleri, teknolojiyi eğitim ortamında rahatça kullanabilmeleri gerekir. Yapılan birçok 

çalışmada öğretmenlerin, öğrencilerini etkileyen en önemli kişilik özelliklerinin başında gelen 

tutumlarıdır.  

Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi öğretmenlerin görevlerindeki başarıyla doğru orantılıdır. Çünkü 

eğitim veren kurumlarının en temel görevi olan eğitim öğretim döneminde öğretmen başrolde 

oynamaktadır. Bu durumda öğretimin kaliteli bir seviyede olabilmesinin başlıca sorumlusu 

öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının en özel amacı, öğretmen 

adaylarına kazandırlması hedeflenen bilgi ve becerilerin yanında öğretmenlik mesleğinin 

gerektirdiği tutum davranışlarına kazandırmak ve bu mesleğin gerektirdiği yaklaşımlara yer 

vermektir. Öğretmen adaylarının sahip olması gereken belirli kişilik özelliklerine sahip olup 

olmadıklarının test edilmesinin yanında öğretmenlik mesleğini icra ederken mesleğe ilişkin olumlu 

tutumlar geliştirmeleri gerekmektedir (Serin, 2001; Saracaloğlu, Serin, Bozkurt, Serin, 2004; 

Çetinkaya, 2007). Yapılan literatür taramasında görülmektedir ki mesleğine ilişkin olumsuz 

tutumlar geliştiren öğretmenlerin düşük performans sağladıkları ve bu olumsuzlukları öğrencilerine 

yansıtarak öğrenci başarısında da olumsuzluklar yaşanabilmektedir  

 

Araştırma, Beden eğitimi Yüksek Okuluna bağlı Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğinin sosyal, duyuşsal tutumuna ve mesleğin Beden Eğitimine yönelik tutumları arasındaki 

farkı belirlemenin yanında nitelikli ve başarılı bir öğretmenlik eğitimi sürecinde alınması gereken 

önlemler konusunda ilgililere yardımcı olmak ve geliştirilen Tutum ölçeği ve Yeterlilik ölçeği ile, 

bu yöndeki tutumların belirlenmesinde çeşitlilik oluşturarak Spor yapan ve Yapmayan Beden 

eğitimi Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine katkı sağlamak açılarından önemlidir. 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma Spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış ve veri toplama araçları kişisel bilgi 

formu, öğretmenlik mesleği tutum ölçeği ve yeterlilik ölçeği ile sınırlıdır. 

2. Araştırma öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile sınırlıdır. 

3. Araştırmanın niceliksel boyutu 2016-2017 eğitim öğretim yılının II. yarıyılında Beden Eğitimi 

Yüksek Okullarında öğrenim gören toplam 172 öğrencisi ile sınırlıdır. 

4. Araştırma tutum ölçeği ve yeterlilik ölçeğinde verilen maddeler ile sınırlıdır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Bu araştırma, genel tarama modellerinden biri olan “ilişkisel tarama modeli”ne uygun olarak 

yapılmıştır. Ilişkisel çözümleme için korelasyon ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Karasar 

(2002) ilişkisel tarama modelini “iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını 

veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir yöntem” (Karasar, 2002) olarak tanımlanır.  

Evren ve örneklem   

Bu araştırma bir alan araştırması niteliğindedir ve araştırmanın kapsamına yalnızca Beden Eğitimi 

öğretmen adayı unsuru girmektedir. Araştırmanın genel evrenini KKTC üniversitelerde öğrenim 

gören beden eğitimi yüksekokulu bölümü öğrencileri oluşturmakta, çalışma evrenini ise birei devlet 

diğeri özel üniversite olmak üzere iki farklı üniversitenin Beden eğitimi yüksekokulu bölümü’nün 

tüm sınıflarında okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma evreninde uygun örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 40’ı kadın ve 132’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 172 tane Beden 

Eğitimi öğretmeni adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Beden Eğitimi öğretmen adaylarının Öğretmenlik 

Mesleğine İlişkin Tutumlarını belirlemek üzere Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 

Tutum Ölçeği, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlilik düzeylerini belirlemek için ise 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca Beden 

Eğitimi öğretmen adaylarının bağımsız değişkenlerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır.                                      

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmada örneklemi oluşturan beden eğitimi yüksekokulu öğretmen adaylarının sosyo 

demografik özelliklerinin belirlenmesi için bilgi formu oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan bu form, öğretmen adaylarının okuduğu üniversite ve cinsiyet sorularını içermektedir.  

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen adayları üzerinde yapılan bu araştırmada ulaşilan veriler Semerci 

(1999) un geliştirmiş olduğu Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği ile 

toplanmıştır. Ölçek toplamda 30 maddeden oluşmakta bu maddelerin 8’i olumsuz geri kalan 22’si 

ise olumlu ifadeler içermektedir. Ölçek “Tamamen katılıyorum” “Şiddetle reddediyorum” 

seçenekleri arasında derecelendirilmiş olup, beşli likert şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı Cronbach Alpha.68’dir. Ölçekten alınabilecek puan ortalamaları X=0.50 – 

1.50 ise “şiddetle reddediyorum” seçeneğine denk gelmekte olup oldukca düşük düzeyde, X=1.51 

– 2.50 ise “katılmıyorum” seçeneğine denk gelmekte olup düşük düzeyde, X=2.51 – 3.50 ise 

“kararsızım” olarak orta düzeyde, X=3.51 – 4.50 ise “kısmen katılıyorum” olarak yüksek düzeyde, 

X=4.51 – 5.50 ise “tamamen katılıyorum” oldukca yüksek düzeyde olarak ifade edilmektedir. 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlilik Ölçeği 

Ögretmenliğe yönelik yeterlik algılarına iliskin veriler ise Çakır, Erkus ve Kılıç tarafından 

gelistirilen “Aday Ögretmenin Kendine iliskin Yeterlik Algısı Ölçegi” kullanılmıstır. Tek boyutlu 

olarak gelistirilen ölçek, 30 maddeden olusmakta ve 5’li likert tipindedir. Seçenekler 0-4 arasında 

puanlanmıs olup, ölçek “bana hiç uygun degil” (0) seçeneginden, “bana çok uygun” (4) seçenegine 
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dogru derecelendirilmistir. Ölçekten alınabilecek en düsük puan ortalaması “0”, en yüksek puan 

ortalaması ise “4”dir. Ölçegin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı. .80’dir. Veri toplama aracı ilgili 

Üniversitelerden izin alınarak 2016-2017 öğretim yılının bahar döneminde KKTC’de bulunan özel 

bir üniversite ve devlet üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okullarında tüm sınıfları kapsayan 

toplamda 172 Beden Eğitimi öğretmeni adayına uygulanmıştır. Tutum ve Yeterlilik ölçeği formları 

bizzat araştırmacı tarafından öğrencilere dağıtılmış ve cevaplandırılması için beden eğitimi 

öğretmeni adaylarına 15-20 dk süre tanınmış ve formlar yine araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

Eksik veya yanlış doldurulmuş formlar değerlendirmeye alınmamıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde; yüzdeler (%), frekans (f) dagılımı, testi, grupların ölçekten aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılıgı için normal dağılan verilerde bagımsız gruplar”t testi”, 

Tek Yönlü Varyans Analizi ANOVA testi, parametrik olmayan veriler için ise Mann-Whitney-U 

Test ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada önem düzeyi .05 olarak alınmıstır.                                                                                                          

BULGULAR VE YORUMLAR 

Öncelikle çalışmada kullanılan ölçek verilerinin normal dağılım gösterip/göstermediği test edilmiş 

ve bu doğrultuda uygun olan analizler seçilip uygulanmıştır (Tablo 1). Araştırma kapsamındaki 

bağımsız değişkenlerin yüzde ve frekans değerleri Tablo 2 de verilmiştir.  

Tablo1. Öğretmenlik mesleyine yönelik tutum ve meslekiyeterlilik ölçeklerinin normallik dağılım 

değeri 

 Kolmogorov-Smirnov Z p 

Tutum ölçeği                    1.740 ,005 

Mesleki Yeterlilik ölçeği                  1.275 .075 

Tablo1’de belirtildiği üzere tutum ölçeği ile toplanmış olan verilerin Kolmogorov-Smirnov Z 

testindeki anlamlılık düzeğinin (p>0,05) oluşu verilerin normal dağılmadığını ifade etmekte ve 

parametrik olmayan veri analizlerinin kullanıkmasını gerektirmektedir. Fakat yeterlilik ölçeği ile 

toplanmış olan verilerin Kolmogorov-Smirnov Z testindeki anlamlılık düzeğinin (p>0,05) oluşu 

verilerin normal dağılım gösterdiğini ifade etmekte ve parametrik veri analizlerinin kullanıkmasını 

gerektirmektedir.   

Katılımcılara Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımının belirlenmesi amacıyla yüzdelik ve frekans 

analizi yapılmış Tablo 2. de verilmiştir. Ayrıca yüzdelik dağılımları grafikler eşliğinde 

belirtilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımının belirlenmesi amacıyla yüzdelik ve 

frekans analizi. 

 n % 

Üniversite Özel  74 43.0 % 

Devlet 98 57.0 % 

Cinsiyet Kadın 40 23.3% 

Erkek 132 76.7% 
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Yüzdelik Dağılımları ve Grafikler 

Katılımcıların üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde; beden eğitimi öğretmen adaylarının  

%43,0’si özel üniversitede, %57,0’ı devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olduğu 

görülmektedir.  

 
Cinsiyet değişkenine göre dağılım incelendiğinde; katılımcıların %23,3’ünü kadın, %76,7’sini 

erkek beden eğitimi öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

 
 

Araştırmanın birinci alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ne düzeydedir?” 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği 5’li likert tipinde yapılandırılmış olup ölçekten 

alınabilecek olan en düşük puan ortalaması ile alınabilecek en yüksek puan ortalaması tamamen 

katılıyorum dan şiddetle reddediyoruma doğru sıralanmıştır: x̄=1.00 – 1.79 “şiddetle 

reddediyorum”, x̄= 1.80 – 2.59 “katılmıyorum”, x̄=2.60 – 3.39 “kararsızım”, x̄=3.40 – 4.19 “kısmen 

katılıyorum”, x̄=4.20 – 5.00 “tamamen katılıyorum” şeklindedir. Beden eğitimi Öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğunu belirleyebilmek 

amacıyle tutum puanlama ortalaması, standart sapması, minimum ve maximum değerler 

hesaplanmış analiz sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. 

Tablo 3. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını tanımlayıcı 

istatistikler. 

 n x̄ SS Min. Max. 

Toplam 172 2.219 .500 1.00 5.00 

 

Tablo 3’te görüleceği üzere Beden eğitimi Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum ölçeğinden alabilecekleri en düşük puan ortalaması x̄= 1.00 iken en yüksek puan ortalaması 

x̄=5.00 dır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin 

Özel
Üniversite

Devlet
Üniversitesi

Grafik 1. Üniversite düzeyine göre dağılımı 

Kadın 
%23,3

erkek 
%76,7

Grafik 2.Cinsiyet düzeyine göre dağılımı 

kadın erkek
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almış oldukları ortalama değerin x̄= 2.219 olarak ölçekteki “katılmıyorum” seçeneğine denk 

gelmekte bu da beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının 

düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşmakta mıdır?” Şeklinde belirtilmiştir. 

Tablo 4’te beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum 

ölçeğinin cinsiyete göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı için 

yapılan Mann-Whitney-U Test testi sonuçları verilmiştir.  

 

Tablo 4. Öğretmenlik mesleğinin Cinsiyet değişkenine göre tutumlarını belirlemeye yönelik 

yapılan Mann-Whitney-u Test 

Cinsiyet n Sıra 

ortalaması 

Sıra 

toplamı 

U Değeri P Değeri 

Kadın 40 70,39 2815,50 1995,500 ,019 

Erkek 132 91,38 12062,50   

Total 172     

*p<,05 anlamlılık düzeyi.     

                                                        

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermektedir (p<0,05). Kadın ve erkek öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum düzeyleridnde erkek öğrenciler lehine anlamlı fark vardır. Bunun sebebi ise Türk toplumunda 

beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin daha çok erkek mesleği olarak algılanması olabilir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğrenim görülen 

üniversite değişikenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” Şeklinde belirtilmiştir. 

Tablo 5. Öğrenim görülen Üniversite değişkenine göre Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 

belirlemeye yönelik yapılan Mann-Whitney-u Test. 

Üniversite n Sıra ortalaması Sıra toplamı                u p 

Özel 

Üniversite 

74 86,33 6388,50 3613,500 ,952 

Devlet 

Üniversitesi  

98 86,63 8489,50   

Toplam 172     

*p<,05 anlamlılık düzeyi.                                                            

 

Tablo 5 de belirtildiği gibi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği 

Üniversite değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p<0,05). Başka bir ifade 

ile özel üniversite öğrencileri ile devlet üniversitesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumları ayni düzeydedir. Bu durum üniversite değişkeninin beden eğitimi öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını değiştirmediğini göstermektedir. 
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Araştırmanın dördüncü alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor 

yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının yeterlik algıları ne düzeydedir? olarak ifade 

edilmiştir. Beden eğitimi Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik algılarının 

ne düzeyde olduğunu belirleyebilmek amacı ile yeterlilik puanlama ortalaması, standart sapması, 

minimum ve maximum değerler hesaplanmış analiz sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. 

Aday Ögretmenin Kendine iliskin Yeterlik Algısı Ölçegi 5 li likert tipinde yapılandırılmış olup bu 

çalışmada,  “bana hiç uygun değil” x̄=1.00 – 1.79 “bana uygun değil” x̄=1.80 – 2.59 “hiçbir fikrim 

yok” x̄=2.60 – 3.39 “bana uygun” x̄=3.40 – 4.19 “bana çok uygun” x̄=4.20 – 5.00 şeklinde 

derecelendirilmiştir.  

 

Tablo 6. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin mesleki yeterlilik 

algılarını tanımlayıcı istatistikler. 

 n x̄ SS Min. Max. 

Toplam 172 4.065 .500 1.00 5.00 

 

Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine ilişkin mesleki yeterlilik algıları x̄=4.065 ile bana uygun seçeneğine denk 

geldiğini ve ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum değerlere göre aday öğretmenlerin 

kendilerine ilişkin yeterlilik algılarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Araştırmanın beşinci alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik algıları cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” Şeklinde belirtilmiştir. 

 

Tablo 7. Cinsiyet değişkenine göre Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen mesleki yeterlilik 

algılarının değişkenini belirlemek için yapılan t- testi. 

Cinsiyet n x̄ ss t p 

Kadın 40 4.194 .510 1.695 .642 

Erkek 132 4.026 .658   

*p<0,05 

 

Tablo 7 de görülebileceği üzere cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine ilişkin yeterlilik algıları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p<0,05). Kadın beden 

eğitimi öğretmen adaylarına ait x̄=4.194 olarak ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının 

x̄=4.026 olarak bulunması her iki cinsiyete yönelik mesleki yeterlilik algılarının oldukca yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin 

yeterlilik algılarının değişmemesinin sebi ise kadın ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının 

beden eğitimi öğretmenliği mesleği için kendilerini yeterli olarak algılamalarından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Araştırmanın altıncı alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik algıları üniversite 

değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” Şeklinde belirtilmiştir. 
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Tablo 8. Beden eğitimi öğretmen adaylarının üniversite değişkenine göre öğretmenlik mesleğine 

ilişkin yeterlilik algıları düzeylerindeki farklılaşmayı belirlemeye yönelik yapılan t- testi. 

Üniversite  n x̄ ss t p 

Özel  74 4.193 .622 2.353 .536 

Devlet  98 3.968 .621   

*p<0,05 

 

Tablo 8 de üniversite değişkenine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik algıları düzeyleri 

arasındaki farklilığın istatitiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifade 

ile üniversite değişkeni beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin 

algılarında anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Özel üniversitede eğitim gören Beden eğitimi 

öğretmen adaylarının x̄= 4.193 puan ortalaması ve Devlet üniversitesi, öğretmen adaylarının ise x̄= 

3.968 puan ortalaması ile oldukça yüksek düzeyde mesleki yeterlilik algılarına sahip oldukları 

söylenebilir.  

Araştırmanın yedinci alt problemi “Spor yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan 

beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki tutumları ve yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Herhangi bir spor dalında lisanslı olarak faaliyet gösteren ve 

göstermeyen öğrencilerde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği ile Aday 

Ögretmenin Kendine iliskin Yeterlik Algısı Ölçegi arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla 

korelasyon analizi yapılmış ve korelasyon katsayısı elde edilmiştir.                                                                     

Tablo 9. Aday Ögretmenin Kendine iliskin Yeterlik Algısı Ölçegi ve Öğrencilerin Öğretmenlik 

Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği İlişkisi. 

 n R p 

Tutum 172 -,040 ,606 

Yeterlilik 172 -,040 ,606 

Toplam 172   

 

Korelasyon analizi sonucuna göre; öğrencilere uygulanan mesleki yeterlilik algısı ölçeği ve 

öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği arasında anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunmamaktadır (r=-0.40; p=0,000<0.05).                               

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmış ve bu bağlamda 

araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.    

Sonuçlar 

1. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının düşük düzeyde 

olduğu, 

2. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılaşmadığı; Erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre öğretmenlik mesleki tutumlarının daha 

yüksek olduğu,  

3. Öğrenim görülen üniversiteye göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

düzeylerinin anlamlı olarak farlılaşmadığı, 
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4. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algılarının oldukça yüksek 

düzeyde olduğu, 

5. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik 

algılarınının anlamlı olarak farklılaşmadığı,  

6. Öğrenim görülen üniversiteye göre öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlilik 

algılarınının anlamlı olarak farklılaşmadığı,   

7. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki 

yeterlilik algıları arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

1. Beden eğitimi öğretmen adaylarının tutumlarının geliştirilmesi için ve mesleğe karşı ilgilerinin 

olup olmadığını belirleyen testler yapılabilir,  

2. Mesleki yeterliliklerinin artırılması için ise yeteneklerini geliştirecek programlar ve dersler 

programa eklenebilir, 

3. Beden eğitimi yüksekokullarında öğretmenlik mesleğine ait tutumları geliştirici faaliyetler, 

programlar hazırlanabilir, 

4. Yurt dışındaki üniversitelerin konuyla ilgili başka bir araştırma ile sonuçlar karşılaştırılıp 

farklılık olup olmadığı ile ilgili çalışma yapılabilir, 

5. Farklı üniversitelerle aynı araştırma yapılıp karşılaştırılabilir.   
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ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARA VE BİRLEŞTİRİLMİŞ 

SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Özcan Palavan* 

Özet 

Birleştirilmiş sınıf eğitimi birden çok sınıfın aynı anda aynı derslikte tek öğretmen sorumluluğunda eğitim 

görmesidir. Bu durumun oluşmasında öğretmen eksikliği, öğrenci sayısının azlığı ve derslik yetersizliği 

etkilidir. Birleştirilmiş sınıfların dünyadaki sayısal durumu incelendiğinde, uygulamanın oldukça yaygın 

olduğu görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları yalnızca gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere 

ait bir uygulama olmayıp, gelişmiş ülkelerde de eğitimde önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu okullarda 

iyi bir eğitim vermek için hizmet öncesinde ve hizmet sırasında iyi bir müfredat oluşturulması gereklidir. 

Öğretmenlerin buradaki koşullara uyum sağlayarak gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemesi önemlidir. Bu 

çerçevede lisans eğitimleri sırasında sınıf öğretmeni adayları birleştirilmiş sınıflarda eğitim dersi almaktadır. 

Bu ders yenilenen eğitim fakülteleri programları çerçevesinde seçmeli olarak verilme yoluna gidilmiştir. Bu 

sebeple bu dersin öğrencilere ne kazandığını belirlemek son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın 

genel amacı, birleştirilmiş sınıf konusuna aday sınıf öğretmenlerinin bakış açılarını belirlemek ve aldıkları 

birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin mesleki gelişimlerine etkisine yönelik görüşlerini incelemektir.  Nitel 

yöntem ile gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu KKTC de öğrenim gören 38 aday sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir.  Sonuç olarak, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf 

denildiğinde eğitim durumu, fiziki koşullar, coğrafya, toplumsal yapı, öğretmen ve öğrenci boyutunda farklı 

tanımlamalar yapmakta oldukları belirlenmiştir. Aday sınıf öğretmenleri bu sınıflarda eğitim görmenin akran 

eğitimi ve sosyalleşme başta olmak üzere birçok avantajı olduğu belirtmişlerdir. Bunun yanında eğitim 

eksikliği, zaman yetersizliği gibi birçok dezavantaj bulunduğunu da ifade etmişlerdir. Birleştirilmiş sınıflarda 

öğretim dersinden bu koşullarda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda ve sınıf yönetimi konusunda 

bilgilenme beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. Dersin sonunda beklentilerinin karşılandığını ve yararlı 

bir ders olduğunu belirtmişlerdir. Bu dersin değişen sınıf öğretmenliği müfredatı çerçevesinde seçmeli hale 

getirilmesi sebebiyle böyle bir eğitimden öğretmen adaylarının yararlanamaması bir eksiklik oluşturabilir. Bu 

bilgi ve bulgular çerçevesinde birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin seçmeli ders yerine tekrar 

programlarda zorunlu bir ders olarak yerini alması gerektiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş Sınıf, Aday Öğretmen, Öğretim. 

 

OPINIONS OF PRESERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ABOUT MULTIGRADE 

CLASSES AND TEACHING IN MULTIGRADE CLASSES COURSE 

Abstract 

Multigrade class education refers to the type of education, when multiple classes are taught simultaneously 

in the same classroom and by a single teacher. Lack of teachers, low number of students and insufficient 

number of classrooms are among the reasons why multigrade class education is implemented. The relevant 

statistics indicate that the practice of multigrade class education is quite common around the world. The 

practice of multigrade class education is not only common to the underdeveloped or developing countries, 

but also to the developed countries to an important extent. In order to provide a good education in these 

schools, it is necessary to create a good curriculum before and during the service. It is important that the 

teachers adapt to the conditions of the schools, where multigrade class education is practiced, and organize 

the necessary training activities as per these conditions. In this regard, pre-service elementary school teachers 

take the Teaching in Multigrade Classes Course during their undergraduate education. It has been decided to 

offer this course as an elective course within the framework of the revised curricula of the faculties of 

education. For this reason, it is extremely important to determine what the students have gained from this 

course. The general objective of this research is to determine the perspectives of the pre-service elementary 

school teachers about the subject of multigrade classes and to examine their views on the impact of the 

Teaching in Multigrade Classes Course they have taken on their professional development. Study group of 

this research, which has been conducted via the qualitative method, comprises 38 pre-service elementary 

school teachers studying in Northern Cyprus. Semi-structured questionnaire was used to collect the research 

data. The data obtained was analyzed by content analysis. As a consequence, it was determined that pre-

service teachers ascribe different meanings to multigrade classes. The responses of pre-service teachers were 

categorized under six sub-dimensions that are educational status, physical conditions, geography, social 
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structure, teacher and student. Preservice elementary school teachers stated that having education in these 

classes has many advantages in terms of peer education and socialization in particular as well as many 

disadvantages such as not being able to provide sufficient education and not to have enough time required to 

provide sufficient education. In addition, pre-service elementary school teachers stated that they have enrolled 

in the Teaching In Multigrade Classes Course with the expectation of getting informed about how to proceed 

in such conditions and about the particulars of instruction and classroom management in multigrade classes, 

that their expectations were met after having finished the course, and that it was a useful course. The fact that 

it has been decided to offer this course as an elective course within the framework of the revised elementary 

school teaching curriculum may be a drawback as not all the pre-service teachers can benefit from this course. 

It has been concluded on the basis of the relevant information and findings of this study that the decision with 

regards to offering the Teaching in Multigrade Classes Course as an elective course should be re-considered 

and that it should be included in the elementary school teaching curriculum as a compulsory course. 

 

Keywords: Multigrade class, Pre-service Teacher, Instruction. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde elde edilen bilimsel bulguların hayata uygulanması sayesinde her alanda hızlı bir 

değişim yaşanmaktadır. Bu değişim süreci kuşkusuz eğitim sistemlerin de de görülmektedir. 

Kuşkusuz bu değişim ve gelişim sürecine ayak uydurmayan toplumlar yok olmakla yüz yüze 

kalmaktadırlar. Kendini bu değişime ayak uyduracak hale getirmek isteyen toplumlar çareyi 

eğitimde aramaktadırlar (Palavan, 2012). Elde edilen sonucu bilgiyi depolamak yerine bilgiye 

ulaşmayı öğrenmek gerektiği şeklinde özetleyebiliriz. Bunun için yetiştirilecek yeni kuşakların 

ezbercilikten uzak bir eğitime ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanılan çağda bilgiler 

anlık olarak katlanarak büyümektedir. Küreselleşme ile dünyada sanal medya olarak 

adlandırılabilecek internet haberciliğinin yaygın bir hale gelmesiyle bilgi konusunda önemli bir 

karmaşa yaşandığı görülmektedir (Yüksel, 2014:127). Bu şekilde bilgiye ulaşmak kolaylaşırken 

doğru bilgiye ulaşmak bir hayli zorlaşmaktadır. Bu büyüme karşısında neyi nereden edineceğimiz 

çok önemli olmakla birlikte, her şeyi ezberleyerek edinmek imkânsız bir hal almaktadır. Toplumlar 

kendilerini oluşturan bireyleri bu değişim ve gelişim ışığına ayak uyduracak hale getirmek ve doğru 

şekilde yönlendirmek için eğitim sistemlerini geliştirmek durumundadırlar.  

Her alanda yaşanılan hızlı değişim ve gelişim çerçevesinde sanayileşme de oldukça ilerlemiş ve 

tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş süreci yaşanmaya başlamıştır. Dolayısıyla ülkelerin 

artan nüfusu kentsel yerlerde daha yoğun hale gelmektedir. Bu yoğunlaşma devlet mekanizmasının 

yapması gereken hizmetleri de etkilemektedir. Özellikle dengesiz bir nüfus dağılımının oluşması 

sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde aksaklıklar meydana getirebilmektedir (Palavan, Donuk, 

2016). Kırsal kesimlerde nüfusun azalması sonucunda buralara sağlık görevlisi, öğretmen ve 

güvenlik görevlisi gönderme konusunda ekonomik davranma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu 

ekonomik tedbirler haliyle bir seçim, bir vazgeçim durumu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 

bireylerin küreselleşen dünyadaki gelişim ve değişime ayak uydurması için gerekli bilgi ve beceri 

ile donatılmaları için eğitim kurumlarına ve burada görev yapan öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu 

kurumlardan ya da öğretmemelerden fedakârlık yapılması düşünüldüğünde ortaya farklı durumlar 

çıkabilmektedir. Ortaya çıkan bu durum iyi bir şekilde yönetilme ve kurulan sistem düzgün 

işletilemez ise çözülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıkabilir. İkibinli yıllarda eğitim 

sistemleri öğrencilerin yaş özellikleri dikkate alınarak grup esası uygun olarak yapılmaktadır. 

Yapılan gruplamaların bir yıldan fazla fark içermemesi gerektiği söylenmektedir. Eğitimde 

ekonomi davranmak istendiğinde bu fikirden sapmalar yaşandığı görülmektedir (Little, 2001; 

Palavan, Göçer,2017).  Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi birleştirilmiş sınıflardır. Birleştirilmiş 

sınıflar iki ya da daha çok sınıfın, bir grup teşkil ederek bir öğretmen sorumluluğunda birlikte 

çalışması şeklinde ifade edilebilir (Binbaşıoğlu, 1999; Hargreaves vd., 2001). Yönetimsel ve 
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ekonomik koşullardan kaynaklanan bir uygulama olan birleştirilmiş sınıflar için uluslararası 

literatürde “multigrade classes” kavramını kullanmaktadırlar (Miller, 1999). 

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının ortaya çıkma nedenlerini ele aldığımızda gerek nüfusun dağınık 

yerleşmesinden gerek ise göç sebebiyle okul çağı çocuk sayısının azalmasını birinci neden olarak 

söyleyebiliriz (Erdem, 2011). Bununla birlikte bazı veliler kırsal bölgelerde verilen eğitimden 

memnun olmadığı için de göç edebilmekte ve bu da öğrenci sayısının sayının azalmasına neden 

olmaktadır (Palavan, Göçer; 2017). Günümüzde artık sorun olarak ortaya çıkmasa da bir dönem 

öğretmen azlığı da birleştirilmiş sınıfların oluşmasında bir faktör olarak etkili idi. Bazı durumlarda 

derslik yetersizliği söz konusu olmaktadır. Coğrafi bazı koşulların da göz ardı edilmemesi gerekir. 

Bunların yanında olaya ekonomik yönden bakmak bu eğitimin bir zorunluluk olarak doğmasında 

etkilidir. 

MEB'den köy okulları itirafı: 4. sınıfa gittiği halde okuma yazma 

bilmeyenler var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) derslik yetersizliği 

nedeniyle farklı sınıf düzeyindeki çocukların birlikte okumak zorunda 

kaldığı birleştirilmiş sınıflara ilişkin itiraflarda bulundu. MEB’in 

2019’da tam gün eğitime geçileceğine ilişkin propagandası devam 

ederken, Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenci iki, üç, hatta dört 

sınıf bir arada eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Bağımsız 

müdürlüğü bulunmayan, sınıf öğretmenlerinden birinin ‘müdür yetkili 

öğretmen’ olarak görevlendirildiği bu okullarda yapılan denetimler 

sorunların nasıl büyüdüğünü de gözler önüne serdi (Cumhuriyet 

Gazetesi, 15.03.2018) 

Coğrafi yakınlığı ve gelişmişliğini göz önünde bulundurarak Avrupa’ya birleştirilmiş sınıflar 

açısından baktığımızda, son yıllarda bu küçük ve kırsallarda yoğun olarak bulunan okullarda eğitim 

ve öğretim konusunda çok az araştırma yapıldığı görülmekte olup bilgi edinmek kolay değildir 

(Kvalsund ve Hargreaves, 2009; Mulryan-Kyne, 2007). Yine de elde edilen bulgular çerçevesinde 

İngiltere okulların %19’unun birleştirilmiş sınıf okullardan oluştuğunu bilinmekte ve Fransa’da 

kırsal bölgelerde de bu türde birçok okul bulunduğu bilinmektedir. (Anderson-Lewitt, Sirota ve 

Mazurier, 1991; Mason ve Stimson (1994).  PISA gibi uluslararası birçok eğitim sınavında başarılı 

sonuçlar elde eden Finlandiya eğitim sistemine baktığımızda 2012 verilerine göre Finlandiya’da 

15287 ilkokul sınıfı içerisinde 2510 sınıf birleştirilmiş sınıflı okul bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 

olarak ilkokulların %16,4’ünün birleştirilmiş sınıflı okul olarak faaliyet gösterdiği anlamına 

gelmektedir. Bu durumun nüfusa göre dağılımı ise okul çağında %7 civarındadır. Öğretmen 

düzeyinde baktığımızda ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin %19’u birleştirilmiş 

sınıflarda görev yapmaktadır (Paasimaki, 2003; Laitila ve Wilén, 2014). Avusturya’ya 

baktığımızda ise 17899 ilkokul sınıfının 2735 tanesi birleştirilmiş sınıftan oluşmaktadır. 

Birleştirilmiş sınıfların genel ilkokullar içindeki durumu %15,3’tür (Statistik Austria 2013a, 

Statistik Austria 2013b). Dünyadaki başka örneklere baktığımızda ise Güney Afrika’daki 

ilkokulların %30’u birleştirilmiş sınıflı okullardan oluştuğu görülmektedir (Blase ve Cody, 2015). 

Kanada’da ise okulların yaklaşık %17’sinin birleştirilirmiş sınıflı okullardan oluştuğu bilinmektedir 

(Mason ve Stimson, 1994).   

Türkiye’de 2004–2005 eğitim-öğretim yılı verilerine göre; 35.580 ilköğretim okulundan 16.379 

ilköğretim okulu birleştirilmiş sınıflı eğitim vermektedir. Bu okulların oranı yaklaşık olarak %40 

civarındadır.  Öğrenci sayısı bakımından ise 587.379 öğrenci birleştirilmiş sınıflara eğitim 

görmektedir (MEB, 2005). 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise 33.309 ilköğretim okulunun 
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11.348’inde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır. Öğrenci sayısı ise 10.526.695 olup, bu 

öğrencilerden 349.202 tanesi birleştirilmiş sınıflı okullarda okumaktadır (MEB, 2010). Bu tarihten 

sonra gerek MEB’den gerek ise TÜİK’den birleştirilmiş sınıflarla ilgili istatistiktik 

alınamamaktadır. Ancak gazete haberleri vasıtasıyla yapılan açıklamalar ile bilgi edinilmektedir. 

Türkiye genelinde 2016-2017 eğitim öğretim döneminde; iki sınıf bir arada eğitim gören öğrenci 

sayısı 98 bin 732, iki sınıfı bir arada eğitim yapan öğretmen sayısı 4 bin 42’dir. Üç sınıf bir arada 

eğitim gören öğrenci sayısı 6 bin 627 iken; üç sınıf bir arada eğitim yapan öğretmen sayısı 449’dur. 

Dört sınıf bir arada eğitim gören öğrenci sayısı 31 bin 165 iken; dört sınıf bir arada eğitin yapan 

öğretmen sayısı ise bin 731’dir (Türkiye Gazetesi, 07.11.2017) Türkiye’ de 2019 yılı içinde toplam 

186 bin 718 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim görmekte olduğu belirtilmektedir. Kırsal 

bölgelerdeki okullarda bulunan birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ilköğretim 

çağındaki çocukların yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bu okullarda görev yapan öğretmen sayısının 

ise 7 bin 934’tür (Birgün Gazetesi, 09.07.2019) 

Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretim, farklı yaşlardaki çocukların olması ve bu çocukların değişik 

ihtiyaçları nedeniyle zorlayıcı bir uygulamadır. İlköğretimdeki önemine rağmen, birleştirilmiş 

sınıflar konusunda araştırma eksikliği vardır (Hyry-Beihammera ve Hascherb, 2015). Birleştirilmiş 

sınıflarda eğitim öğretmenler açısından zorlayıcı olsa da başarı açısından sıkıntı yaşayan öğrenciler 

için sınıf tekrarı ile ilişkili sorunları azaltabilecek bir uygulamadır. Çünkü öğrencilerin yaşlarına 

göre sınıf değiştirmeleri gerekmez ve içinde bulundukları grup ya da sınıf toplulukları kısmen aynı 

kalır ve sosyal ilişkilerin sürekliliğini sağlar (Kucharz & Wagener, 2009). Birleştirilmiş sınıfla 

öğretim uygulamasının yararlı nedir diye incelediğimizde; birden çok sınıfın bir arada olması 

sebebiyle öğrenciler arasında sevgi, saygı, paylaşma ve yardımlaşma gibi duygular gelişebilir. 

Farklı yaş grubu öğrencilerin bir arada eğitim alması onların sosyalleşmesine olumlu katkı sağlar. 

Üst sınıflar, alt sınıflar için konu anlatımı yapılırken geçmiş konuları tekrar etme şansı bulurlar. 

Öğrenciler kendi işlerini kendi yapmak durumunda kaldığı için sorumluluk bilinci gelişir.  

Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları, “Taşımalı Sistem Uygulaması” ve “Yatılı İlköğretim 

Bölge Okulları’nın bazı olumsuzluklarını bertaraf edebilecek bir uygulamadır (Akbaşlı ve Pilten, 

1999; Köklü, 2000; Köksal, 2009; Erdem, 2011; Palavan ve Göçer, 2017). 

Birleştirilmiş Sınıfın Sınırlılıkları baktığımızda öğretmenleri görev ve sorumluluk bakımından 

yorucu olmaktadır. Öğretmenliğin yanında yöneticilik görev yapma durumunda kalabilmektedirler. 

Birleştirilmiş sınıflara bir grup ile ders yaparken bir grubu ödevlendirme yoluna gidildiği için bunu 

etkili biçimde gerçekleştirmek için yapılacak hazırlık çok zaman almakta ve sınıfı yönetmede sorun 

oluşturmaktadır. Köy hayatına yabancı ve hizmet öncesi eğitimde köy ve birleştirilmiş sınıflar 

gerçeğini bilmeden yetişerek köylerde görev alan öğretmenlerin uyum sorunu olmaktadır (Akbaşlı 

ve Pilten 1999; Köklü, 2000; Dursun 2006; Palavan ve Göçer, 2017) 

Bu araştırmanın amacı gerek Türkiye gerek ise dünya da uygulanan birleştirilmiş sınıf 

uygulamasının, buralarda görev yapmaya talip olan kişiler tarafından nasıl algılandığının 

belirlenmesidir. Bununla birlikte bu okullarda eğitim öğretim faaliyeti yürütülme durumunda 

kalındığında nasıl bir yol ve yöntem izleneceği konusunda bilgi vermek amacı güden ve sınıf 

öğretmeni yetiştiren programlarda yer alan birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin bu amaca ne 

kadar hizmet ettiğinin belirlenmesi de araştırmanın bir başka amacıdır.  
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YÖNTEM 

Nitel yöntemlerden durum çalışması olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 

KKTC de öğrenim gören 38 aday sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin 

toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  Elde edilen veriler içerik 

analiziyle çözümlenmiştir. 

BULGULAR 

Aday sınıf öğretmenlerine “birleştirilmiş sınıf” denilince aklına neler geldiği sorulmuş ve alınan 

cevaplar incelendikten sonra aşağıdaki şekilde temalara ayrılmıştır.  

● Eğitim  

● Fiziki Koşullar  

● Öğretmen  

● Öğrenci  

● Coğrafya  

● Toplumsal Yapı  

 

Tema: Eğitim                                            39 

Kategoriler       Frekans 

Birden Fazla Sınıf Bir Arada                  28  

Eğitim Eksikliği                                          8  

Karma Eğitim                                            2  

Ortak Ders                                            1 

Bu temadaki öğrenci görüşlerinin bazıları şu şekildedir: 

“Uygunsuz koşullarda eğitim ihtiyacını sürdürmeye çalışan gelişmemiş toplumlardaki öğrencilerin 

tek öğretmenle tek sınıfta farklı kademelerdeki öğrencilerin bir arada öğrenim göreme çabası 

(ö3).” 

“Tek bir sınıfta çok öğrenciyle ders yapıldığını duydum. Derslerin verimli geçmediğini duydum. 

Fakat öğretmen kendini iyi geliştirirse bütün engeller ortadan kalkar (ö8)” 

“Düzey fark etmeksizin, farklı özellikteki bireylerin, üst ve alt sınıfların belirli koşullar altında 

bulunması. (ö10)” 

“1.2.3 ve 4. sınıfların bir arada okutulmasıyla oluşturulan sınıflardır (ö22).” 

“Birden fazla sınıfın bir arada tek bir öğretmen tarafından yetiştirildiği sınıflar. Daha çok köylerde, 

sosyal ve ekonomik düzeyin düşük olduğu yerlerde yapılır (ö26).” 

“Birleştirilmiş sınıf denilince kaynak ve durum yetersizliği akla geliyor. Sınıfın kalabalık oluşu, 

sınıfların karışık biçimde bir arada oluşu geliyor (Ö37).” 

“Nüfusu fazla olan, seviye farklılıkları çok olan, her öğrenci ile birebir ilgilenme şansı az olan 

karma sınıflara denir (ö34)” 
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TEMA: Fiziki Koşullar                              70 

Kategoriler                                               Frekans 

Yetersizlik (Bina-elektrik vs.)                 26 

Eksik materyal                                                 10 

Küçük okul tek katlı                                        8 

Sobalı ısınma                           8 

İmkânsızlık                        5 

Teknolojik Eksiklik              4 

Alan Darlığı                                                    3 

Geniş alan                  2 

Bakımsız bina                                                 2 

Dört duvar                                     1 

Eski bina                              1 

Fiziki koşullar temasındaki öğrenci görüşlerinin bazıları şu şekildedir: 

“…sınıflar sobayla ısınır. Tek katlı binalardır (ö33)” 

“Koca bir okul yerine tek bir sınıftan oluşmuş ve eğitim öğretim açısından farklı materyallerin çok 

gelişmediği bunların yanı sıra olanla yetinmek dediğimiz bir ortam (ö11)” 

“Sınıflar küçük ve eğitim olanağı azdır. Birleştirilmiş sınıfların büyük çoğunluğu köylerde olduğu 

için teknolojiden yeterince yararlanamıyordur (ö35)” 

TEMA: Öğretmen                                49 

Kategoriler                                        Frekans 

Zaman Sıkıntısı                                     16 

Sınıf Yönetme Sorunu                           11 

Yorucu                                                    8 

Tecrübe Eksikliği                6 

(Öğretmen Yetersizliği) 

Tek Öğretmen                                       4 

Sorumluluk Artar                                   4 

“Öğretmen derste kullanacağı süreyi iyi ayarlamalıdır… (ö27)” 

“Sınıf öğretmeni daha çok zaman harcar. Öğretmenin görev ve sorumlulukları artar. Bir grupta 

ders anlatırken, diğer grup tarafından ders bölünebilir (ö4)” 

“Daha yeni atanan bir öğretmenin birleştirilmiş sınıflara gönderilmesi yeterli tecrübesi olmayan 

öğretmenlerin o sınıfta görev yaptırılması öğretmenin öğrenciye yeterli sürede vakit ayıramaması, 

zamanın yeterli olmaması… (ö1) 

TEMA: Öğrenci                                  35 

Kategoriler                                      Frekans 

Kalabalık sınıf                                       13 

Az öğrenci                                      11 

Farklı yaş                                       7 

Farklı özellikte bireyler                          4 

 

“Bir sırada 3 öğrenci oturma ihtimal fazla olan, bi hayli zor eğitim yapılan… sınıf tipidir (ö34).” 

“…sınıfın kalabalık oluşu, sınıfların karışık biçimde bir arada oluşu geliyor (ö37)” 

“Sınıf kalabalık  

sınıf küçük gelecektir…(ö39)” 

“Öğrenci sayısının az olduğu köy ve şehirlere uzak yerlerdir. …(ö33)” 

“Genellikle köy ve kasaba gibi kesimlerde birleştirilmiş sınıf uygulaması vardır(ö2)” 
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TEMA: Coğrafya                                 68 

Kategoriler                                           Frekans 

Köy                                                       33 

Kasaba                         6 

Kırsal                    6 

Az Nüfuslu                    6 

Mezraa                    3 

Ulaşım Sıkıntısı      3 

Dağlık                    3 

Zor İklim Koşulları                  2 

Dağınık Yerleşim                  2 

Kötü Coğrafi Yapı                      1 

Soğuk        1 

Şehirden Uzak       1 

Doğal Yaşam       1  

“Ulaşım sorunu olan, köy ya da dağlık bir alandaki okul (ö13)” 

“Kar yağan köylerde, soba bulunan sınıflarda birçok sınıfa ders işlemek (ö24)” 

“Genellikle dağlık, ulaşım sıkıntısı olan, az sayıda evleri bulunan yerleşim yerleridir (ö27)” 

“Köy, mezraa, kasaba, ilçe ve çok nadir bazı illerde bulunabilir (ö34)” 

TEMA: Coğrafya                                         52 

Kategoriler                                           Frekans 

Gelişmemiş Toplum         8 

Ekonomik Olarak Kötü                     8 

Sosyal Olarak Yetersiz                     8 

Olumsuz Çevre                                              7 

İletişim Gelişmemiş         4 

Eğitim Önemsenmez         4 

Tarım           3 

Hayvancılık          3 

Kültürel Olarak Sınırlı                     2 

Yeniliğe Kapalı                      1 

Yardımlaşma Gelişmiş                     1 

Eğlence Kısıtlı                      1 

Sıcak Ortam          1 

Yaratıcılık Gelişmiş         1 

“Aileler fakirdir. Aileler fakir olduğu için pek fazla sosyal aktivitede de yapılmaz. Ailelerin eğitim 

seviyesi de düşüktür (ö8)” 

“Gelişmemiş bir toplum yapısı mevcuttur (ö16)” 

“Sosyo-ekonomik olarak çok da iyi değildir. Küçük yerleşim yerlerinde bulunur. Küçük yerleşim 

yeri olduğu için veliler birbirlerini tanırlar. Aslında eğitimin veliler tarafından pek önemsenmediği 

yerler desek belki de genellemiş oluruz ama yanılmış olmayız (ö17)” 

“Daha çok kırsal alanlardadır. Aile tarım veya hayvancılıkla uğraşıyordur. Köy olduğu için 

eğlenme ortamları kısıtlıdır (ö22)” 

“... daha çok köylerde, sosyal ve ekonomik düzeyin düşük olduğu yerlerde yapılır (ö26)” 
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“…sosyal yapı genellikle gelişmemiş toplumdan oluşur. Eğitime önem düşüktür. Eğitime verilen 

önem arttıkça toplumun gelişmişlik düzeyi de artacaktır (ö27).” 

Aday sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflarda yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin görüşleri 

incelendiğinde aşağıdaki kategoriler belirlenmiştir. 

Sıkıntılar                                                      77 

Kategoriler                                                  Frekans 

Eğitim Eksikliği       16 

Zaman Yetersizliği      12 

Sınıf Yönetme Sorunu                  11 

Bireysel Farklılıklara Dikkat Edememe                   7 

Eksik Materyal                     8 

Bireysel Süre Sıkıntısı                    4 

Yorucu                      4 

Kalabalık Sınıf                     4 

Sorumluluk Artar        3 

Akran Zorbalığı        3 

İletişim Sorunu                     2 

Stres                      1 

Ödevlendirme Sıkıntısı                                            1 

Öğrenci Dönüt Alamaz                    1 

 

“Öğretmen öğrencilere zaman ayıramaz. Öğretmen materyallerini verimli kullanamaz. İyi bir 

eğitim almayan öğretmen sınıf hâkimiyetinde zorluk çeker. Öğrenciler kalabalıktan dolayı 

anlamakta güçlük çeker. Öğrenciler sormak istediklerini soramayabilir. Öğretmen ders dışı 

etkinliklere zaman ayırmakta zorlanır (ö5)” 

“Karma bir eğitim olduğu için birleştirilmiş sınıflarda dersi dinlemekte dersi anlatmakta zordur. 

Genellikle köy okullarında olur (ö14)” 

“Gerekli araç gereç olmayabilir. Öğretmenin aynı anda farklı seviyede öğrencilerle ilgilenmesi 

zordur, yapılacak etkinlikleri sınırlayabilir. Üst sınıfların alt sınıf grupları üzerine baskı kurmasına 

neden olabilir (ö26)” 

Aday sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinden beklentilerini 

incelediğimizde ortaya çıkan beklentiler şu şekildedir: 

Beklentiler                                                   50 

Kategoriler                                             Frekans 

Öğretme Yolları       26 

Sınıf Yönetimi                     10 

Beklentim yok                      8 

Dezavantajları Avantaja Çevirmek        2 

Zaman Yönetimi         1 

Programı Yetiştirmek                                    1 

Akran Zorbalığının Önüne Geçmek       1 

Problem Çözme         1 

“Öyle bir sınıfta görev yapacağımızda nasıl bir yol izlememe gerektiğini, süreyi nasıl eşit bir 

şekilde kullanacağımı, nasıl etkinlikler hazırlayacağımı öğrenmeyi bekliyorum (ö1)” 
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“Birleştirilmiş sınıflardaki düzeni, disiplini, öğrenci dikkatini sağlama aynı anda farklı düzeydeki 

öğrencilerle ilgilenme konusunda karşılaşılabilecek olumsuz durumlara çözüm üretebilme, 

uyumsuz öğrencilerle veya öğrenmeye istekli diğer kademedeki öğrencilerin konularına meraklı 

öğrencileri akranlarını ve kendisini rencide etmeden nasıl konumlandırılması gerektiğine dair 

bilgiler (ö3)” 

“Bu dersten beklentim, dönem sonunda birleştirilmiş bir sınıfta, sınıf yönetimini nasıl 

sağlayacağımı, dersi etkili ve uygun bir şekilde nasıl işleyeceğimi öğrenmeyi umuyorum (ö4)” 

“Köy ve kasabalarda görev yapacağımız zaman orada karşılaştığımız birleştirilmiş sınıflar ile 

eğitimde zorlanmadan oradaki öğrencilere dersi anlatmak ve onlara yeteri ilgiyi göstermek onlara 

en iyi şekilde seviyelerine uygun ders anlatabilme (ö12)” 

“Derslerini birleştirilmiş sınıflarda işlemek zorunda kalan öğretmenlerin yapması gerekenleri, 

imkânları nasıl daha yararlı kullanabileceğimi ve olumsuz koşulları nasıl aza indireceğimi 

öğrenmek istiyorum (ö15)” 

“Sınıf disiplinin nasıl sağlayacağımı öğrenmek. Bir gruba ders anlatırken diğer gruba neler 

yapabileceğimi öğrenmek (ö24)” 

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersini aldıktan sonra öğrencilere beklentilerinin karşılanma 

durumu sorulmuş ve alınan cevaplar şu şekilde analiz edilmiştir. 

Beklentiler Karşılanma durumu                                                90 

OLUMLU                                                                                      83 

Yararlı oldu                                32 

Nasıl Öğretim Yapabileceğimi Gördüm                                         18 

Beklentimi Karşıladı                                                                    12 

Sınıf Hakimiyeti Kurabilmeyi Öğrendim                            12 

Ön Yargılarım Değişti                                                                    7   

Bardağım Dolu Tarafına Baktım                                          1 

Problemlerle Başa Çıkabilirim                                                       1 

OLUMSUZ                                                                                     7 

Etkili Olmadı                                 6 

Yetersiz Kaldı                                                                                 1 

“Farklı bir bakış açısı kazandırdı. Birleştirilmiş sınıflara karşı ön yargılarım değişime uğradı. 

Gerektiğinde kısıtlı imkânlarla da eğitimin yapıldığı ve başarılı olduğunu gösterdi (ö18)” 

“Önyargıları yıkıp farklı bir bakış açısı geliştirdi. Bardağa dolu tarafından bakmamızı sağladı. 

Farklı eğitim uygulamalarına hakim olmamızı sağladı (ö20)” 

“Bu dersin birçok sınıf öğretmenine yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür olayları 

bilmeden karşılaşan öğretmenler çok fazla ne yapacağını hangi yöntemi kullanacağını bilmiyorlar. 

Bu dersle birlikte bu konular hakkında bilgi sahibi olurlar (ö2)” 

Aday sınıf öğretmenlerine birleştirilmiş sınıfların bir avantajı olup olmadığı sorulduğunda alınan 

cevaplar şu şekildedir: 
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Avantaj                                                 74 

Kategoriler                                      Frekans 

Akran Eğitimi          12 

Sosyalleşme         11 

Bilgi Tekrarı            7 

İşbirliği                 6 

Avantaj yok            5 

Ekonomik              5 

Kalıcı Öğrenme                 5 

Yardımlaşma                   4 

Etkileşim fazladır      4 

Paylaşma                             3 

Sorumluluk kazandırır                            2 

Arkadaşlık            2 

Farklılıklara Saygı             1 

Zaman Kullanım Becerisi   1 

Sosyal Öğrenme                  1 

Özgüven                                         1 

Yaratıcılık                                         1 

Sorgulama                                         1 

Kendi Kendine Çalışma                            1 

Grup Çalışması                                   1 

 

“Üst ve alt sınıflar daha çok etkileşim halindedir. Öğretmenler özel olarak ilgilendikleri için 

normal sınıflara göre öğretmen öğrenci ilişkisi fazladır (ö33)” 

“Birbirleriyle ilişkileri iyi bir şekilde gelişir. Yardımsever olurlar. Birbirlerinden yardım alarak 

öğrenmeleri daha çabuk olur (ö1)” 

“Öğrenci kendi kendine çalışarak kendini yönetme araştırma yapma gibi becerilerini geliştirme 

imkânına sahip olur. Paylaşma, sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının gelişmesine katkı sağlar. 

Sosyalleşmelerine katkı sağlar (ö2)” 

“…sonraki dönemlerde tekrarlar yapılarak açıklar kapatılabilir (ö31)” 

“Öğrenciler birbirleriyle daha iletişim halindelerdir. Yardımlaşma daha fazladır. Yaşça büyük 

öğrenciler ile küçük öğrenciler arasında bilgi alışverişi olabilir (ö19)” 

“Akran eğitim avantaj olarak görülebilir…(ö20)” 

SONUÇ  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde aday öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarla 

ilgili algılarının genel olarak olumsuz olduğu görülmüştür. Olumsuzluklar Eğitim, fiziki koşullar, 

öğretmen açısından olumsuzluklar, öğrenci açısından olumsuzluklar coğrafya toplumsal yapı 

yönünden olumsuzluklar olarak gruplandırılmıştır. Eğitim açısından en büyük sorun olarak birden 

çok sınıfın bir arada eğitim alması olarak ortaya çıkmıştır. Hyry-Beihammera ve Hascher (2015) 

tarafından birleştirilmiş sınıflarla ilgili olarak Finlandiya ve Avusturya’da yapılan çalışmada 

öğretmenlerin en zorlandıkları konuları dil ve matematik olduğu belirlemişlerdir. Öğretmenlerin bu 

dersleri önemsemelerinin, öğretmenlerin üzerlerinde öğretme baskısı kurduğu düşünülmekte ve 

bunun da zorlanmaya sebep olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle aday öğretmenlerin eğitim 

eksikliği olarak gördükleri konular; aslında önemsedikleri ve kendilerini yeterli görmedikleri 

konular olarak söylenebilir. Birden çok sınıfın bir arda olması durumunda nasıl bir yol yöntem 
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izleyeceği konusunda bilgi sahibi olmaması aday öğretmenleri endişelendirmektedir. Bunu dersteki 

beklentilerinde görmek mümkündür.  

Fiziki koşullar açısından okul binasında yetersizlikler dile getirilmiştir.  Bu yetersizliğin büyük 

bölümü binasını elektrik su gibi birçok eksikliğinin olması olarak ortaya konulmuştur. Bu görüş 

birleştirilmiş sınıflı bir okul denildiğinde aday öğretmenlerin aklına devletin bir temsili olarak 

görülen okulun istenilen nitelikte olmadığının geldiği görülmektedir. Ayrıca okulda ısınma sorunu 

olduğu yönünde de görüşleri vardır. Bununla birlikte eğitim materyalleri noktasında da sürekli bir 

sıkıntı olacağı algısı mevcuttur. Öğretmen boyutunda en önemli sorunu zaman yönetimi ve sınıf 

hâkimiyeti konusunda ifade edildiği görülmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinden 

beklentilerinin bu eksiklikleri gidermede bilgi edinme olarak ifade etmeleri de bu konularda 

öğretmenlerin bir tedirginlik yaşadığının göstergesi olarak söylenebilir. Öğrenci açısından olaya 

bakan aday öğretmenler sınıfların kalabalık olması ve az öğrenci olması şeklinde tezat iki durumu 

önemli oranda ifade etmişlerdir. Öğrencilerin birçoğu birleştirilmiş sınıfların kalabalık olduğunu 

düşünürken, birçoğu da az öğrenci olduğunu ifade etmektedir.  Burada birleştirilmiş sınıfların okul 

bazlı düşünüldüğünde mevcudunun az olması söz konusu iken bu öğrencilerin sadece bir öğretmen 

sorumluluğuna verilmesi sınıfı kalabalık gösteriyor olabilir. Bununla birlikte birleştirilmiş 

sınıflarda bir öğretmene sadece 20 öğrenci düşmektedir. Yasal olarak 20’yi geçen öğrenci 

durumunda okula ikinci bir öğretmenin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum birleştirilmiş 

sınıflarda öğretim dersinde işlenerek konu hakkındaki yanlış algılar düzeltilmektedir. Coğrafi 

özellikler bakımından birçok kategori ortaya çıkmış olmasına rağmen aday öğretmenlerin en çok 

köy olgusuna takıldığı görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf denildiğinde akıllara köy gelmektedir, 

denilebilir. Dünyadaki örnek uygulamalar hakkında bilgi verilerek birleştirilmiş sınıf 

uygulamasının her ne kadar köy ve kırsalda görülmesine rağmen bir eğitim modeli olarak şehirlerde 

de uygulanabilecek bir uygulama olduğu konusunda bilgilendirme yapılması önemlidir. Toplumsal 

yapı temasına baktığımızda ise birleştirilmiş sınıfların olduğu yerlerde yaşayan insanların 

gelişmemiş bir yapıya sahip olduğu, ekonomik olarak sıkıntıda olan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 

insanların olduğu yerlerin akla geldiği görülmektedir. Kısıtlı imkânların olduğu bu yerlerde görev 

yapacak öğretmenlerin tükenmişlik yaşaması ve duyarsızlaşması sorun oluşabilir. Çağlayan (2012) 

tarafından  “Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri” üzerine yapılan çalışmada 

öğretmenlerin tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeylerinde farklılık çıkması bu durumu doğrular 

niteliktedir. 

Öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflarla ilgili olarak en çok eğitim öğretim faaliyetlerinde eksiklik 

olacağını, zamanın yetmeyeceğini ve sınıf hâkimiyetinde sorun yaşanacağını düşünmektedir. 

Öğrenme eksiklerinin; tecrübe eksikliği, süre sıkıntısı ve materyal yokluğuna bağlı olarak ortaya 

çıkacağını düşündükleri söylenebilir.  Aday öğretmenlerin ders beklentilerine baktığımızda 

birleştirilmiş sınıflarda dezavantaj olarak gördükleri durumlara karşı bilgilenme ihtiyacı içinde 

oldukları görülmektedir. Bununla birlikte aldıkları birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin bu 

beklentiyi büyük ölçüde karşıladığı görülmüştür. Fakat dersin uygulamaya dönük bir boyutunun 

olmasının faydalı olduğunu belirtmek gereklidir. Bu konuda Çınar’ın (2004) da belirtiği gibi eğitim 

fakültelerinin sınıf öğretmeni yetiştiren programlarında bulunan “birleştirilmiş sınıflarda öğretim” 

dersinin köy okullarında uygulamalı olarak yapılması soncusunda, hem aday öğretmenlerin köy 

hayatını tanımaları hem de birleştirilmiş sınıflarda öğretim becerilerinin geliştirmesi sağlanabilir. 

Bu dersten önce aday öğretmenler birçok sıkıntıyı dile getirdikleri birleştirilmiş sınıflara yönelik 

olarak ders sonunda olumlu görüşler geliştirmişler ve birleştirilmiş sınıfların avantajlarını 

görmüşlerdir. Ayrıca aday öğretmenler birleştirilmiş sınıfların özellikle akran eğitimi ve bilginin 
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tekrarı ile öğrenme eksiklerini giderilebileceği, bununla birlikte öğrencilerin sosyalleşme ve 

yardımlaşma gibi konularda da gelişim gösterebileceği bir model olduğunu ifade etmektedirler. 

Bu bulgular ışığında öğretmen adaylarının olumsuz algıları göz önüne alınarak birleştirilmiş 

sınıflarda öğretim derslerinde olumsuzlukları giderecek konulara öncelik vermek gerekebilir. Aday 

öğretmenlerin sınıf öğretmenliği programına kayıtlandıkları dönemden itibaren birleştirilmiş 

sınıfların olduğu bölgelere derslerden önce dönemlik geziler düzenleme yoluna gidilebilir. Derslere 

uygulama saatleri konularak dersin daha verimli ve işlevsel olması sağlanabilir. Ayrıca 2018 de 

yeniden yapılandırılan sınıf öğretmenliği programlarında birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersin 

zorunluluktan kaldırılarak seçmeli olması durumu yukarıda dile getirilen konularda aday 

öğretmenlerin eğitimlerinde eksiklik olabileceği durumun karşılık dersin tekrar zorunlu duruma 

getirilmesi önerilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİ 

Rüştü Yeşil* 

Özet 

Yirmi birinci yüzyılın önemli kavramlarından biri olan küreselleşme, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 

alanında da birtakım yeni kavram ve uygulamaları beraberinde getirmiş ve tartışılmasına zemin hazırlamıştır. 

Üzerinde çokça tartışılan kavram ve uygulamalarından biri de çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarıdır. 

Çok dilli ve çok kültürlü eğitim, genel olarak farklı dil ve kültürden olan bireylerin aynı ortamlarda eğitim 

almasını ifade etmektedir. Bu araştırma, uluslararası bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, farklı dil 

ve kültürden olan arkadaşlarından beklentileri ile ilgili tespitler yapmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, nitelikli 

bir üniversite ortamı oluşturabilmek için alınabilecek önlemlerin belirlenmesine katkı sunacağı 

düşünülmektedir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde öğrenim gören 69 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı 

yapılandırılmış bir görüşme formu toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği yardımıyla analiz edilmiştir. 

Araştırma sonunda; (1) öğrencilerin yabancı ülke ve kültürden olan arkadaşlarından beklentilerinin 5 ana ve 

29 alt temada toplandığı belirlenmiştir. (2) Ana temalara göre beklentilerin daha büyük kısmı “Kültürel-

Dini/Ahlaki Beklentiler” ana temasında toplanmıştır. (3) Kültürel-Dini/Ahlaki ana temasında toplanan 

beklentilerin daha büyük kısmı “Kültürel Paylaşıma Açıklık” temasında toplanmıştır. (4) Ana temalara göre 

en az sayıda beklenti “Psikolojik Beklentiler” ana temasında toplanmıştır. (5) Psikolojik Beklentiler ana 

temasında toplanan beklentilerin büyük kısmı “Saygı-Hoşgörü” temasında toplanmıştır. Bulgular alanyazın 

eşliğinde tartışılarak çıkarımlarda bulunulmuş ve öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlü Eğitim Ortamı, Üniversite Öğrencisi, Akran/Arkadaş Beklentileri, 

Uluslararası Üniversite. 

 

EXPECTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS FROM FOREIGN STUDENTS 

Abstract 

Globalization, which is one of the important concepts of the twenty-first century, has brought some new 

concepts and practices in the field of education as well as other fields and prepared a ground for discussion. 

One of the many discussed concepts and practices is multilingual and multicultural educational environments. 

Multilingual and multicultural education means that individuals from different languages and cultures receive 

education in the same settings. This research aims to determine the expectations of the students studying at 

an international university from their friends have different languages and cultures. Thus, it is thought that it 

will contribute to the determination of the preventions that can be taken to create a qualified university 

environment. The research is a qualitative study that has been continued in screening model. The study group 

consisted of 69 students educated at Kyrgyz-Turk Manas University. The data of the study was collected in 

a semi-structured interview form. The data were analyzed with the help of content analysis technique. At the 

end of the research; (1) it was determined that the expectations of the students from their friends were gathered 

in 5 main themes and 29 subthemes. Their friends came from foreign countries and cultures. (2) According 

to the main themes, most of the expectations were gathered under the main theme of “Cultural-Religious / 

Moral Expectations”. (3) Most of the expectations in Cultural-Religious / Moral were gathered under the 

subtheme of “Openness to Cultural Sharing”. (4) According to the main themes, the minimum number of 

expectations was gathered under the main theme named “Psychological Expectations”. (5) Most of the 

expectations gathered in the main theme of Psychological Expectations were gathered under the subtheme of 

“Respect-Tolerance”. The findings were discussed with the literature and recommendations were developed. 

Keywords: Multicultural Education Environment, University Student, Peer/Friend Expectations, 

international university 
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1. GİRİŞ  

Yirmi birinci yüzyılın önemli kavramlarından biri olan küreselleşme, diğer alanlarda olduğu gibi 

eğitim alanında da birtakım yeni kavram ve uygulamaları beraberinde getirmiş ve tartışılmasına 

zemin hazırlamıştır (Cuma, 2017: 181; Haukas, 2016: 1; Aslan ve Kozikoğlu, 2017). Üzerinde 

çokça tartışılan kavram ve uygulamalarından biri de çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarıdır. 

Çok dilli ve çok kültürlü eğitim, genel olarak farklı dil ve kültürden olan bireylerin aynı ortamlarda 

eğitim almasını ifade etmektedir. Bütün eğitim kademelerinde olabilmekle birlikte bu eğitim 

ortamının en yoğun şekilde üniversitelerde yaşandığı belirtilmelidir. 

Alanyazın incelendiğinde çok dilli ve çok kültürlü eğitimin birey ve toplum açısından olumlu ve 

olumsuz  yönlerinin öne çıkarıldığı tartışmalara (Bulut ve Başbay, 2015; Demircioğlu ve Özdemir, 

2014; Maslova, 2012 Singh, 2011; Yılmaz, 2014; Çiftçi ve Aydın, 2014 )rastlanılmakla birlikte 

hemen bütün bilim insanı, yazar ve düşünürün, bunun bir realite olduğunu ve her geçen gün 

yaygınlaşmaya devam ettiği konusunda fikir birlikteliği içerisinde olduğu belirtilmelidir (Aslan ve 

Kozikoğlu, 2017; Haukås, 2016; Ospanova vd., 2016). Bilim insanları tarafından uzlaşılan bir diğer 

konu da çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarında dil ve kültür farklılıklarına bağlı olarak yeni 

birçok sorunun yaşanmaya başlanmış olmasıdır. Eğitim süreçlerinin başarıyla sürdürülebilmesi için 

yaşanan bu yeni sorunlar çerçevesinde yeniden biçimlendirilmesi gerektiği sıklıkla dile 

getirilmektedir (Belet, 2009; Bulut ve Başbay, 2015; Loginova, Ivanova ve Sharkitova, 2016; 

Terefe, 2016, 40). Xhaferi ve Xhaferi, (2012), çok kültürlü ve çok dilli eğitim ortamlarının oldukça 

fazla olduğu Makedonya’da öğretmen yeterlikleri, program uygunluğu ve ortam imkânları yönüyle 

birçok sorunun yaşandığını belirtmişlerdir. 

Diğer taraftan araştırmacıların önemli kısmının da çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamının 

avantajlarının altı çizildiği (Bulut ve Başbay, 2015; Damgacı ve Aydın, 2013; Ersoy, 2013; Çiftçi 

ve Aydın, 2014); birey ve toplumun geleceği açısından bu ortamlardan etkin şekilde yararlanılması 

gerektiğinin vurgulandığı da ifade edilmelidir. 

Çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamının özellikle; bireylerin farklı dil ve kültürleri tanımak 

yoluyla bireylerin akademik ve duygusal olarak çok yönlü gelişimlerine imkân sağlaması, sınırlı 

bir coğrafya ya da vatanın ötesinde dünya vatandaşı haline gelmeleri, mesleki gelecekleri açısından 

farklı alternatiflere sahip olmalarına imkân hazırlaması, kendi ülkelerine farklı ülke ve kültürlerin 

zengin deneyimlerini taşımasına aracılık etmesi gibi önemli avantajlara sahip olduğu; ancak bunun 

için bu ortamlardan en iyi şekilde yararlanılmasına çalışılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Hiç şüphesiz bu süreçte eğitim ortamlarının fiziksel yeterlikleri, eğitim programlarının uygunluğu, 

öğretim elemanlarının yeterlikleri, yönetimsel süreçler, mevzuat gibi daha birçok faktörün 

belirleyici etkisi bulunmaktadır (Sönmez, 2018; Tielman, Brok, Bolhuis ve Vallejo, 2012; Demirel, 

2017). Alanyazın incelendiğinde, çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarında uygulanan eğitim 

programlarının kapsamı ve etkililiği (Küçük, 2006; Haukas, 2016; Matas ve Bridges, 2009; Yılmaz, 

2014), öğretim elemanlarının yeterlikleri (Aslan ve Kozikoğlu, 2017; Damgacı ve Aydın, 2013; 

Ersoy, 2013; Küçük, 2006; Vedder, 2008), öğrencilerin bu ortamlara ilişkin algı ve 

değerlendirmeleri (Aydın ve Tombuluoğlu, 2014; Belet, 2009; Demircioğlu ve Özdemir, 2014), 

fiziksel donanım ve materyal yeterlikleri (Ersoy, 2013; Yılmaz, 2014; Belet, 2009) konularında 

birçok araştırmanın yapıldığı ve tespitlerde bulunulduğu dikkati çekmektedir. 

Tielman, Brok, Bolhuis ve Vallejo (2012) ise çok kültürlü sınıflarda işbirlikli öğrenme yönteminin 

uygulanmasına ilişkin bir çalışma yapmış ve olumlu sonuçlar alındığını belirtmişlerdir. 
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Çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarından etkin şekilde yararlanabilme üzerinde belirleyici 

etkisi bulunan bir diğer değişkenin de farklı dil ve kültürlere sahip öğrenciler arasındaki iletişim ve 

etkileşimin niteliğinin olduğu ifade edilmelidir. Buna rağmen alanyazında öğrenciler arasındaki 

iletişim ve etkileşim yeterliklerini ya da karşılıklı beklentilerin ele alındığı araştırmanın yeterli 

olmadığı söylenebilir. 

Bu araştırma temel olarak bu sorunu ele almaktadır. Çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarında 

öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine daha çok katkı sunulabilmesi için yabancı 

arkadaşlarından beklentilerinin belirlenmesi, bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.  

Problem Cümlesi: Üniversitede birlikte öğrenim gören öğrencilerin, farklı dil ve kültürden olan 

yabancı arkadaşlarından eğitsel yaşamlarını daha verimli hale getirmek üzere beklentileri nelerdir? 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, uluslararası bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, farklı dil ve kültürden 

olan yabancı arkadaşlarından beklentilerini belirlemektir. Böylelikle birbirine yabancı olan 

öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirerek eğitim yaşamları açısından daha nitelikli bir 

üniversite ortamı oluşturabilmek için alınabilecek önlemlerin belirlenmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmüştür. Bu amaçla araştırmada başlıca şu sorulara cevaplar aranmıştır: 

Üniversite öğrencilerinin yabancı olan öğrencilerden; 

1. Beklentileri ana temalara göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2. Mesleki gelişimleri/eğitim, kültürel-dini/ahlaki, sosyal, psikolojik, düşünme/düşünce 

temalarına yönelik beklentileri alt temalara göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışmadır (Balcı, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencilerinin, birlikte eğitim aldıkları yabancı 

öğrencilerden beklentileri veri toplama aracı yardımıyla belirlenerek nitel yollarla betimlenmeye 

çalışılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

2019-2020 Öğretim Yılında Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) farklı bölümlerinde 

öğrenim gören 40’ı erkek 29’u kız olmak üzere toplam 69 öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin  

16’sı birinci, 27’si ikinci, 18’i üçüncü, 8’i ise 4. sınıf öğrencisidir.  

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, üniversitedeki öğrenci yurdunda kalan ve veri toplama araçlarını doldurmaya 

gönüllü olan öğrencilerden toplanmıştır. Öğrenciler görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. 
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2.4. Veri Toplama Aracı 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcının cinsiyet, sınıf düzeyi ve bildikleri dil sayılarını belirlemek üzere 

3 sorudan oluşmuştur. 

Görüşme Formu: Görüşme Formu, yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı özelliği taşımaktadır. 

Formda araştırmanın amaçları çerçevesinde; “Üniversite yaşamınızda yabancı dil ve kültürden olan 

arkadaşlarınızdan eğitsel açıdan beklentilerinizi yazınız.” sorusuna yer verilmiştir. 

2.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Görüşme formu ile yazılı olarak toplanan veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik 

çözümlemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak katılımcıların formları ilk olarak 

cinsiyetlerine göre kızlar için K1, K2, K3 …; erkek öğrenciler ise E1, E2, E3 … şeklinde 

kodlanmıştır. Daha sonra öğrencilerin belirttikleri görüşler, Excel programına her bir soruya bir 

sütun ayrılarak aktarılmıştır. Verilerin aktarılması sonrasında öğrenci değerlendirmeleri 

incelenerek tema ve alt tema başlıkları oluşturulmuştur. Tema ve alt tema başlıklarının 

belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin incelenmesinin yanı sıra alanyazında (Bulut ve Başbay, 2015; 

Çiftçi ve Aydın, 2014; Sönmez, 2018; Aslan ve Kozikoğlu, 2017; Damgacı ve Aydın, 2013; 

Sönmez, 2018) kullanılan kavramsallaştırma ve nitelendirmelerden de yararlanılmıştır. Oluşturulan 

temalar çerçevesinde araştırmacının yanı sıra eğitimbilimleri alanında uzman iki öğretim 

elemanından da destek alınarak öğrenci değerlendirmeleri, ilgili tema ve alt temalar şeklinde 

sınıflanmıştır. Yapılan sınıflama sonunda ortaya çıkan temalara göre öğrenci görüşlerinin 

dağılımları frekans ve yüzdeleri ile birlikte tablolara aktarılarak yorumlanmak üzere hazır hale 

getirilmiştir.  

3. BULGULAR 

Tablolar ve görüşlerin dağılımına ilişkin bulgular aşağıda açıklanmıştır. 

3.1. Öğrencilerin Diğer Yabancı Öğrencilerden Beklentilerinin Ana Temalara Göre 

Dağılımına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin, yabancı ülke ya da kültürden gelen öğrencilerden beklentilerinin ana temalara göre 

dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Yabancı Öğrencilerden Beklentilerinin Ana Temalara Göre Dağılımı 

Ana Temalar f % 

Kültürel-Dini/Ahlaki Beklentiler 172 29,9 

Sosyal Beklentiler 136 23,7 

Mesleki Gelişimlerine/Eğitimlerine İlişkin Beklentiler 110 19,1 

Düşünme/Düşünce Gelişimine İlişkin Beklentiler 79 13,7 

Psikolojik Beklentiler 78 13,6 

Toplam 575 100 

Tablo 1’de üniversite öğrencilerinin, yabancı ülke ya da kültürden olan ve birlikte eğitim aldıkları 

öğrencilerden toplamda 575 beklenti ifade ettikleri ve bunların 5 ana temaya dağıldığı 

gözlenmektedir. Bu beklentilerin %29,9’unun Kültürel-Dini/Ahlaki, %23,7’sinin Sosyal, 

%19,1’inin Mesleki Gelişimlerine/Eğitimleri, %13,7’sinin Düşünme/Düşünce Gelişimi, 

%13,6’sının ise Psikolojik içerikli beklentiler olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin 

yabancı ülke ya da kültürden olan öğrencilerden beklentilerinin daha büyük kısmının kültürel-
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dini/ahlaki içerikli yararlanmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Buna karşılık psikolojik ve 

düşünsel gelişim açısından birbirlerinden çok farklı durumda olmadıklarının farkında olmaları, bu 

ana temalardaki beklentilerinin sayıca daha az olmasını beraberinde getirmiş olabilir. Buna göre 

her bir ana temanın altında çok sayıda beklenti ifadesinin toplandığı; alt temalar açısından da analiz 

edilmesi gerektiği söylenebilir. 

Ana temalara göre dağılan öğrenci beklentilerinin daha detaylı olarak analiz edilebilmesi için ana 

temalar içindeki beklentiler, alt temalara ayrılmış ve aşağıda tablolar şeklinde sunularak 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

3.2. Öğrencilerin Mesleki Gelişimleri/Eğitimleri İçin Yabancı Öğrencilerden Beklentilerine 

İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin mesleki gelişimlerine/eğitimlerine katkı sunmak üzere yabancı öğrencilerden 

beklentilerinin temalara göre dağılımı Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Mesleki Gelişimlerine/Eğitimlerine İlişkin Beklentilerinin Temalara 

Göre Dağılımı 

Alt Temalar f % 

Mesleki Bilgi-Kültür Paylaşımı (MBKP) 37 33,5 

Öğrenmeyi Destekleme/Yardımlaşma (ÖDY) 25 22,6 

Öğrenme Çabası ve Sorumluluğu (ÖÇS) 20 18,2 

Ortak İş Yapma/Beceri Paylaşımı (OİY) 12 10,1 

Mesleki Saygı-Saygınlık (MSS) 9 8,2 

Mesleki Yönlendirme-Rehberlik (MYR) 7 6,4 

Toplam 110 100 

Tablo 2’de üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunabilmeleri için yabancı dil ve 

kültüre sahip arkadaşlarından toplamda 110 beklenti belirttikleri ve bunların 6 temada toplandığı 

görülmektedir. Öğrenci beklentilerinin MBKP (%33,5), ÖDY (%22,6), ÖÇS (%18,2), OİY 

(%10,1), MSS (%8,2) ve MYR (%6,4) dağıldığı belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin yabancı 

arkadaşlarından mesleki alanda katkı verebilmeleri için beklentilerinin diğerlerine göre daha fazla 

kısmın mesleki bilgi ve kültürün paylaşımı ile ilgili olduğu; buna karşılık daha az kısmının da 

mesleki saygı ve mesleki yönlendirme ile ilgili olduğu söylenebilir. 

MEBK temasında toplanan öğrenci beklentilerine; K1 kodlu öğrencinin “Ülkelerindeki meslek 

eğitim sistemi ve programlarını anlatmalarını beklerim” ve E18 kodlu öğrencinin “Mesleğimizle 

ilgili deneyimleri bulunan kişilerin deneyimlerini bizlerle paylaşmalarını istiyorum” ifadeleri örnek 

olarak verilebilir. ÖDY temasındaki beklentilere; K17 kodlu öğrencinin “Mesleğim farklı dilleri 

öğrenmeyi gerektirdiğinden yabancı dil öğrenme konusunda yardımcı olmalarını” ve E6 ve E8 

kodlu öğrencilerin “ders notlarını bizlerle paylaşmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. ÖÇS 

temasındaki beklentilere K13 kodlu öğrencinin “ödevlerin yapılmasında sorumluluktan 

kaçmamalıdırlar” ve E10 kodlu öğrencinin “üniversiteye niçin geldiklerini unutmamalarını ve 

kendilerini yetiştirmeye çalışmaları gerekmektedir” ifadeleri örnek olarak verilebilir. ÖİY 

temasındaki beklentilere E15 kodlu öğrencinin “derslerle ilgili ortak projeler hazırlayıp birlikte 

çalışma konusunda istekli olmalarını” ile K17 kodlu öğrencinin (Bu öğrenci Turizm Yüksekokulu 

öğrencisidir) “Farklı turistik yerlere geziler düzenleyebilmeyi ve rehber olarak görev almayı 

bekliyorum” ifadeleri örnek olarak verilebilir. MSS temasındaki beklentilere E36 kodlu öğrencinin 

“Mesleğime ilişkin umut vermelerini ve heyecanlandırmalarını isterim. Kötümser olmamalıdırlar” 

ile K10 kodlu öğrencinin “aldıkları eğitime ve mesleklerine önem vermeli, gayret etmelidirler” 
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ifadeleri örnek olarak verilebilir. MYR temasındaki beklentilere ise K26 ve E37 kodlu öğrencilerin 

“Mesleki geleceklerini planlamalarını ve planlarını bize de aktarmalarını” ile K27 ve K28 kodlu 

öğrencilerin “farklı ülkelerdeki staj imkânlarını bana aktarmalarını ve kendi ülkeleri konusunda 

yardımcı olmalarını istiyorum” ifadeleri örnek olarak verilebilir. 

3.3. Öğrencilerin Yabancı Öğrencilerden Kültürel-Dini/Ahlaki Beklentilerine İlişkin 

Bulgular 

Öğrencilerin yabancı öğrencilerden kültürel-dini/ahlaki beklentilerinin temalara göre dağılımına 

ilişkin bulgular Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Kültürel-Dini/Ahlaki Beklentilerinin Temalara Göre Dağılımı 

Alt Temalar f % 

Kültürel Paylaşıma (Öğretmeye) Açıklık (KPA) 58 33,7 

Din/Ahlak Öğretme (DAÖ) 37 21,5 

Model Olma/Yaşama (MOY) 22 12,8 

Kültür Öğrenmeye Açıklık (KÖA) 20 11,7 

Farklı Dil Öğrenme-Öğretme (FDÖ) 15 8,7 

Farklı inanç ve Kültürlere Saygı (FİKS) 11 6,4 

Genel Ahlaka Uyma (GAU) 9 5,2 

Toplam 172 100 

Tablo 3’de üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından Kültürel-

Dini/Ahlaki konularda 7 temaya dağılmış olan toplam 172 beklentilerinin bulunduğu 

görülmektedir. Bu beklentilerin %33,7’si KPA, %21,5’i DAÖ, %12,8’i MOY, %11,7’si KÖA, 

%8,7’si FDÖ, %6,4’ü FİKS ve %5,2’si GAU temalarına dağılmıştır. Beklentilerin daha büyük 

kısmı KPA temasında toplanmışken (%33,7) daha az kısmı GAU temasında toplandığı (%5,2) 

gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin farklı kültürleri öğretmeleri konusunda yabancı arkadaşlardan 

daha fazla beklentilerinin bulunduğu; başka bir ifade ile farklı kültürleri öğrenmeye ihtiyaç 

duydukları söylenebilir.  

KPA temasında toplanan öğrenci beklentilerine; E18 kodlu öğrencinin “Kendi toplumunun ve 

toplumunda kendi yaşadıkları deneyim ve tecrübelerini bizimle paylaşmalarını” ile K2 kodlu 

öğrencinin “Olay ya da durumlara ilişkin kendi kültürel bakış açısını açıklamasını” ve K17 ve K18 

kodlu öğrencilerin “Farklı/kendi kültürlerini bizlere anlatmalarını ve tanımamıza yardımcı 

olmalarını bekiliyorum” ifadeleri örnek olarak verilebilir. DAÖ temasındaki beklentilere; E32 

kodlu öğrencinin “İslam dini hakkında yanlış bildiğim şeylerin doğrusunu anlatmalarını isterim” 

ve K17 kodlu öğrencinin “Ellerinde olan dini kitapları arkadaşlarının da okumalarını istemesi, 

onlara tavsiyelerde bulunmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. MOY temasındaki 

beklentilere E36 kodlu öğrencinin “Müslüman arkadaşlarımın dini daha iyi öğrenip müslüman gibi 

yaşamalarını isterim” ile K1 kodlu öğrencinin “Dini inançlarına uygun yaşamalarını ve örnek 

olmalarını beklerim” ifadeleri örnek olarak verilebilir. KÖA temasındaki beklentilere E7 kodlu 

öğrencinin “Kardeşlik gereği kültürel alışveriş ve Tük kültürünü çok yönlü olarak öğrenmelerini” 

ile K1 kodlu öğrencinin “Kültürel farklılıkları öğrenmeye açık olmalarını ve farklı konulara ilgi 

duymalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. FDÖ temasındaki beklentilere E21 kodlu öğrencinin 

“Farklı dilleri öğrenebilmemize ve pratik yapmamıza yardımcı olmalarını” ile K3 kodlu öğrencinin 

“Kendi dillerinde bizimle iyi konuşarak dil egzersizi yapmamıza yardımcı olmalarını bekliyorum” 

ifadeleri örnek olarak verilebilir. FİKS temasındaki beklentilere ise E46 kodlu öğrencinin “Yaşamı 

daha mutlu hale getirebilmek için birbirimize saygı duymalı ve anlamaya çalışmalıyız” ile K2 kodlu 

öğrencinin Bizim kültürümüze saygı duymalarını bekliyorum”” ifadeleri örnek olarak verilebilir. 
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GAU temasındaki beklentilere ise E10 kodlu öğrencinin “Sosyal yaşantılarına ve hal ve 

hareketlerine dikkat etmelerini” ile K29 kodlu öğrencinin “Ahlaklı olmalarını ve kötü söz ve 

davranışlardan kaçınmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. 

3.4. Öğrencilerin Yabancı Öğrencilerden Sosyal Beklentilerine İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin yabancı öğrencilerden sosyal beklentilerinin temalara göre dağılımına ilişkin bulgular 

Tablo 4’de özetlenmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Sosyal Beklentilerinin Temalara Göre Dağılımı 

Alt Temalar f % 

Ortak Etkinliklere Açıklık-Destek (OED) 52 38,2 

Sosyal Gelişime Destek (SGD) 23 16,9 

Bilgi-Düşünce Paylaşımı (BDP) 18 13,2 

Sosyal Uyum Çabası (SUÇ) 16 11,8 

Farklılıklara Saygı (FS) 12 8,9 

İlişkilerde Samimiyet ve Dürüstlük (İSD) 11 8,1 

Kötü Davranışlardan Kaçınma (KDK) 4 2,9 

Toplam 136 100 

Tablo 4’de üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından sosyal 

beklentilerinin 7 temaya dağıldığı ve toplam 136 beklentilerinin bulunduğu görülmektedir. Bu 

beklentilerin %38,2’si OED, %16,9’u SGD, %13,2’i BDP, %11,8’i SUÇ, %8,9’u FS, %8,1’i İSD 

ve %2,9’u KDK temalarına dağılmıştır. Beklentilerin daha büyük kısmı OED temasında 

toplanmışken (%38,2) daha az kısmı KDK temasında toplandığı (%2,9) gözlenmiştir. Buna göre 

öğrencilerin ortak etkinlikler düzenleme ve bunlara destek olma ile ilgili olarak yabancı 

arkadaşlardan daha fazla beklentilerinin bulunduğu; başka bir ifade ile yabancı arkadaşlarla birlikte 

etkinliklerde bulunma ihtiyacını oldukça çok hissettikleri; buna karşılık daha az kısmının yabancı 

arkadaşlardan kötü davranışlardan kaçınmaları yönünde beklentilerinin bulunduğu söylenebilir.  

OED temasında toplanan öğrenci beklentilerine; E29 kodlu öğrencinin “Farklı coğrafya ve kültür 

insanları ile ortak etkinliklerin düzenlenmesi ve arkadaşların buna destek vermelerini” ve K18 

kodlu öğrencinin “Sosyal değer ve kültürlerini içeren faaliyetler düzenlemelerini” ifadeleri örnek 

olarak verilebilir. SGD temasındaki beklentilere; K17 kodlu öğrencinin “Farklı dil ve kültürden 

öğrenci arkadaşlarımla ortak turiztik projelerde bulunmak istiyorum, ama onlarla gerekli 

bağlantıları kuramıyorum, bu konuda bana yardımcı olmalarını” ve E5 kodlu öğrencinin “Yabancı 

ülkeden gelenlerin adaptasyonuna yardımcı olmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. BDP 

temasındaki beklentilere E16 kodlu öğrencinin “Toplum yapıları ve demografik bilgilerini ve 

müziklerini bize tanıtan etkinlikler düzenlemelerini bekliyorum” ile K22 kodlu öğrencinin “Başka 

ülkelerdeki üniversite yaşamını anlatmalarını” ve “Ülkelerinin güzelliklerini anlattıkları film ve 

müzik gösterileri düzenlemelerini” ifadeleri örnek olarak verilebilir. SUÇ temasındaki beklentilere 

K10 kodlu öğrencinin “Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla tanışıp kaynaşmaya çalışmalarını” ile 

E13 kodlu öğrencinin “Özellikle Kırgız olmayan yabancı arkadaşlar, kendilerini etkinliklerle biraz 

daha öne çıkarmaya çalışmalarını beklerim” ifadeleri örnek olarak verilebilir. FS temasındaki 

beklentilere K14 kodlu öğrencinin “Daha az eleştiri yapmalarını, arkadaşlık ilişkisine zarar 

vermemelerini’ ile E1 kodlu öğrencinin “Bize ve kültürümüze karşı hoşgörülü olmalarını” ifadeleri 

örnek olarak verilebilir. İSD temasındaki beklentilere ise E17 kodlu öğrencinin “Öğrencilerin bize 

samimi davranmalarını, bizim de onlara samimi davranmamıza imkân verecek eğlenceli sosyal 

etkinliklerde bir araya gelmelerini” ile K10 kodlu öğrencinin “Kırgız öğrencilerle de samimi 

ilişkiler içine girmeli” ifadeleri örnek olarak verilebilir. KDK temasındaki beklentilere ise E1 kodlu 



553 
 

öğrencinin “Medeni tavır ve davranışlarda bulunmalarını” ve “Sigaradan uzak durup iyi örnek 

olmalarını” ile K10 kodlu öğrencinin “Ciddi davranmalı çok sulu şakalaşmalardan kaçınmalarını” 

ifadeleri örnek olarak verilebilir. 

3.5. Öğrencilerin Yabancı Öğrencilerden Psikolojik Beklentilerine İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin yabancı öğrencilerden psikolojik beklentilerinin temalara göre dağılımına ilişkin 

bulgular Tablo 5’de özetlenmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Psikolojik Beklentilerinin Temalara Göre Dağılımı 

Alt Temalar f % 

Saygı-Hoşgörü (SH) 23 29,5 

Yapıcı Kişilik (YK) 18 23,1 

Güven-Samimiyet (GS) 16 20,5 

Bilgilenme-Bilgilendirme (BB) 11 14,1 

Psikolojik Yardım (PY) 10 12,8 

Toplam 78 100 

Tablo 5’de üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından psikolojik 

beklentilerinin 5 temaya dağıldığı ve toplam 78 beklentilerinin bulunduğu görülmektedir. Bu 

beklentilerin %29,5,’si SH, %23,1’i YK, %20,5’i GS, %14,1’i BB ve %12,8’i PY temalarına 

dağılmıştır. Beklentilerin daha büyük kısmı SH temasında toplanmışken (%29,5) daha az kısmı PY 

temasında toplandığı (%12,8) gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin psikolojik olarak saygı ve 

hoşgörü içinde ilişkilere dönük yabancı arkadaşlardan daha fazla beklentilerinin bulunduğu 

söylenebilir. 

SH temasında toplanan öğrenci beklentilerine; K10 kodlu öğrencinin “Arkadaşları psikolojik 

olarak analiz edip tanımaya çalışmalarını, psikolojik farklılıklara saygı duymalarını” ile E36 kodlu 

öğrencinin “Kırgız milletine ve devletine saygılı olmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. YK 

temasındaki beklentilere; K29 kodlu öğrencinin “Karamsarlıktan uzak motivasyonu yükseltici 

iletişimlerde bulunmalarını” ile E19 kodlu öğrencinin “Farklılıkları çatışma haline getirmeyip 

alttan alabilmeyi bilme” ifadeleri örnek olarak verilebilir. GS temasındaki beklentilere E32 kodlu 

öğrencinin “Sohbetlerimizde kendimi rahat ve güvende hissetmek isterim” ile K9 kodlu öğrencinin 

“İletişim kurmada kendilerine güvenmelerini, bize de inanmalarını bekliyorum” ifadeleri örnek 

olarak verilebilir. BB temasındaki beklentilere E18 kodlu öğrencinin “Psikoloji ile ilgili bölümlerde 

okuyan öğrencilerin insan psikolojisini tanıtmalarını” ile K1 kodlu öğrencinin “Psikolojik olarak 

gelişme ve rahatlama yollarını kullanmaları ve bize tavsiyelerde bulunmalarını” ifadeleri örnek 

olarak verilebilir. PY temasındaki beklentilere ise E40 kodlu öğrencinin “Bizi yalnızlık ve gurbet 

tedirginliğinden kurtarmak için yardımcı olmalarını” ile K18 kodlu öğrencinin “Benim dertlerimi 

dinlemelerin, içtenlikle yardımcı olmaya çalışmalarını bekliyorum” ifadeleri örnek olarak 

verilebilir. 

3.6. Öğrencilerin Yabancı Öğrencilerden Düşünme/Düşünce Yönüyle Beklentilerine İlişkin 

Bulgular 

Öğrencilerin yabancı öğrencilerden düşünme/düşünce yönüyle beklentilerinin alt temalara göre 

dağılımı Tablo 6’de özetlenmiştir. 
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Tablo 6. Öğrencilerin Düşüme/Düşünce Beklentilerinin Temalara Göre Dağılımı 

Alt Temalar f % 

Düşünsel Paylaşıma Açıklık (DPA) 37 46,8 

Farklılıklara Saygı (FS) 20 25,3 

Planlı/Sistematik Düşünme (PSD) 14 17,8 

Genelleme/Önyargılardan Kaçınma (GÖK) 8 10,1 

Toplam 79 100 

 

Tablo 6’da üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından düşünme ve 

düşünce geliştirmeye dönük beklentilerinin 4 temaya dağıldığı ve toplam 79 beklentilerinin 

bulunduğu görülmektedir. Bu beklentilerin %46,8’i DPA, %25,3’ü FS, %17,8’i PSD, %10,1’i GÖK 

temalarına dağılmıştır. Beklentilerin daha büyük kısmı DPA temasında toplanmışken (%46,8) daha 

az kısmı GÖK temasında toplandığı (%10,1) gözlenmiştir. Buna göre öğrencilerin düşünce 

paylaşımlarına açık olmaları ile ilgili olarak daha çok beklenti içerisinde oldukları söylenebilir. Bu 

durum, öğrencilerin genel olarak önyargılardan uzak durmaya çalıştıkları; diğer taraftan düşünce 

gelişimine karşı olumlu bir tutum içerisinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

DPA temasında toplanan öğrenci beklentilerine; K7 kodlu öğrencinin “Fikirlerini özgür biçimde 

açıklamalarını ve bizim de açıklamamıza izin vermelerini” ve E16 kodlu öğrencinin 

“Kültürlerindeki düşünme yapı ve alışkanlıklarını bize tanıtmak için konuşmalara katılmaları, 

bakış açılarını anlamamıza yardımcı olmaları” ifadeleri örnek olarak verilebilir. FS temasındaki 

beklentilere; K16 kodlu öğrencinin “Aşırı milliyetçi söylemlerden uzak durulmasını, farklı 

milletlerin de varlıklarının saygın olduğunun kabul edilmesini” ile E14 kodlu öğrencinin “Farklı 

ülkelerden gelen öğrencilere hoşgörülü olmaları ve davranmaları” ifadeleri örnek olarak 

verilebilir. PSD temasındaki beklentilere E17 kodlu öğrencinin “Planlı çalışma alışkanlığına sahip 

olunmasını ve planlı bir yaşam sürmelerini” ile K29 kodlu öğrencinin “Sorduğum sorulara 

düşünerek cevap vermelerini, mantıklarını açıklamalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. GÖK 

temasındaki beklentilere E13 kodlu öğrencinin “Buradaki Türklerden yola çıkarak Türkler 

hakkında genelleyici yargıda bulunmamaları” ile “Önyargılardan uzak ve sürekli eleştirel 

olmamalarını, kültürleri ve ülkeleri anlamaya çalışmalarını” ile K26 kodlu öğrencinin “Ön 

yargılardan uzak durmalarını” ifadeleri örnek olarak verilebilir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmanın sonuçları aşağıda tartışılmıştır. 

1. Üniversite öğrencilerinin yabancı ülke ya da kültürden olan ve birlikte eğitim aldıkları 

öğrencilerden eğitsel beklentileri başlıca; (1) Mesleki Gelişimleri/Eğitimleri, (2) Kültürel-

Dini/Ahlaki, (3) Sosyal, (4) Psikolojik ve (5) Düşünme/Düşünce Gelişimleri ana temaları altında 

toplanmıştır. Buna göre öğrencilerin yabancı arkadaşlarından yalnızca mesleki ve öğretimsel 

amaçla yararlanmanın yetersiz olduğunun farkında oldukları şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin 

çok dilli ve kültürlü eğitim ortamlarından psikolojik, sosyal, zihinsel ve kültürel gelişimlerine de 

katkı sunması gerektiği vurgulayan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Bulut ve Başbay, 2015; 

Cırık, 2008; Haukas, 2016; Matas ve Bridges, 2009). Başka bir ifade ile üniversitelerin, yalnızca 

bir meslek edinme kurumu olmasının yanında ve ötesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için 

de etkin bir araç olarak görüldüğü söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin, yalnızca üniversite 

yönetiminden ya da eğitim programlarından değil, bireysel ve çok yönlü gelişimleri için 

arkadaşlarından da yararlanmak istedikleri ve bunu önemsedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu 
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çerçevede eğitim gruplarında eğitsel verimliliği artırmak için akran gruplarıyla çalışmalar 

yaptırılması gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir (Çiftçi, 2018; Bayat, 2018; Sönmez, 2018; 

Demirel, 2017; Şişman, Çiğdemoğlu ve Geban, 2018; Altun, 2018). 

2. Öğrencilerin yabancı arkadaşlarından diğerlerine göre daha fazla beklentisi Kültürel-Dini/Ahlaki 

içerikli beklentilerdir. Bu durum, öğrencilerin kültürel farklılıkları olan öğrencilerle birlikte eğitim 

almalarından ve bunun farkında olmalarından kaynaklanabilir. Bu durum, öğrencilerin yabancı ülke 

ya da kültürden olan öğrencilerden beklentilerinin daha büyük kısmının kültürel-dini/ahlaki içerikli 

yararlanmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan kültürlerin ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan tutum ve davranış kalıplarının farklı olması, öğrencilere ilgi ve dikkat çekici gelmesi 

de bu yönde beklentilerin artmasına yol açmış olabilir. Ulusal üniversitelerden farklı olarak, 

öğrencilerin uluslararası bir üniversitede öğrenim görmekle, kültürel farklılığı bir zenginlik olarak 

değerlendirip yabancı öğrencilerden, daha çok kültür içerikli beklenti içerisinde olmaları doğal, 

hatta olması gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir (Altun, 2018; Çiftçi, 2018; Calp, 

Karaman ve Çavuşoğlu, 2018). Örnek olarak meslek edinimi ulusal ya da uluslararası üniversitede 

çok fark olmaksızın öğrenilebilir. Buna karşılık, ulusal üniversitelerden farklı olarak uluslararası 

üniversitelerde var olan özel zenginlik ya da farklılığın, daha çok kültürel özelliklerle ilişkili olduğu 

söylenebilir. Diğer taraftan, gerek ülkelerin farklı dil ve kültürleri bilen vatandaşlara/meslek 

insanlarına olan ihtiyacı gerekse bireylerin mezuniyetleri sonrasında farklı ülkelerde iş bulabilme 

alternatiflerine sahip olmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirmeleri, yabancı arkadaşlarından 

beklentilerinin daha büyük kısmını kültürel farklılıklara odaklamalarına yol açmış olabilir.  

Bu duruma paralel olarak alanyazın incelendiğinde çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamlarının 

modern dönemin doğal sonuçlarından biri olduğunun ve evrensel insan yetiştirme açısından önemli 

yararlarının bulunduğu sıklıkla dile getirildiği gözlenmektedir (Singh, 2011; Yılmaz, 2014; 

Maslova, 2012; Haukås, 2016). Özellikle gelişmiş ülkeler açısından uluslararası üniversiteler açma 

ve farklı ülkelerden öğrenci kabul etme çalışmalarının stratejik bir adım olarak değerlendirildiği 

(Ospanova, Azimbayeva, Timokina ve Seydakmetova, 2016, 2451); böylelikle çok dil ve kültürden 

haberdar vatandaş yetiştirmeve kendi dil ve kültürünü farklı ülke vatandaşlarına da öğretmeye 

çalışıldığı (Cuma, 2017, 180; Yılmaz, 2014; Maslova, 2012) söylenebilir.  

3. Üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından Kültürel-Dini/Ahlaki 

içerikli beklentilerinin daha büyük kısmı KPA ile ilişkilidir. Bunun ardından ise din/ahlak 

öğretimine ilişkin beklentileri gelmektedir. Öğrenciler arkadaşlarından yoğunlukla kendi 

kültürlerinin dil, tarih, sanat gibi alanlardaki farklılıklarını onlara da öğretmelerini beklemektedir. 

Bu durum öğrencilerin, farklı kültürleri öğrenme konusunda istekli oldukları ve yabancı 

arkadaşlarından bu çerçevede yararlanmayı öncelikle istedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Üniversite kavramının “evrensellik”, “kültürler arası/üstü” gibi kavramlarla ilişkilendirilerek 

tanımlanmasının (Matas ve Bridges, 2009; Terefe, 2016; Xhaferi ve Xhaferi, 2012) öğrenci bakış 

açısından da geçerli olduğu çıkarımı yapılabilir. Diğer taraftan ikinci sırada en çok beklentiyi 

barındıran DAÖ teması da bu çerçevede değerlendirilebilir ve öğrenmek istedikleri önemli bir 

kültürel ögenin de din ve ahlak olduğu; farklı ülke ve toplumlarda yaşanın din ve ahlak 

özelliklerinin de öğrenciler tarafından öğrenilmek istendiği belirtilmelidir. Araştırmada katılımcı 

olarak bulunan öğrencilerin önemli kısmının eski SSCB devletinden ayrılan ülke vatandaşları 

olduğu dikkate alındığında din bilgi ve kültürünün, özellikle de İslam dini konusundaki bilgi ve 

kültür eksiklerinin giderilmesi çerçevesinde beklentilerinin olmasını doğurmuş olabilir. Zira SSCB 

döneminde din öğrenimine elverişli bir ortam tesis etmediği; bu nedenle de ebeveynlerinden 

duydukları dışında dini bilgi ve kültüre sahip olmadıklarının söz konusu olduğu söylenebilir.  
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4. Üniversite öğrencilerinin, yabancı ülke ve kültürden gelen arkadaşlarından sosyal beklentileri 7 

temaya dağılmış ve en fazla beklenti ortak etkinliklerde bulunma içerikli temada (OED) 

toplanmıştır. Bunun dışında sosyal gelişimlerine destek vermeleri, bilgi ve düşünce paylaşımları, 

sosyal uyum yönünde gayretli olmaları, farklılıklara saygılı olmaları, samimi ve dürüst 

davranmaları ve kötü davranışlardan kaçınmaları yönünde beklentileri de bulunmaktadır. Buna göre 

özellikle öğrencilerin yabancı arkadaşlarından sosyal beklentilerinin daha fazla kısmının, onlarla 

birlikle ortak etkinliklerde bulunmak olduğu söylenebilir. Belirli bir amaç için bir araya gelmenin, 

etkinlik sürecinde karşılıklı iletişim ve etkileşimlerde bulunmanın, öğrencilerin birbirlerini 

tanımaları ve birbirinden yararlanmaları açısından oldukça yararlı bir süreci içerdiği söylenebilir 

(Calp, Karaman ve Çavuşoğlu, 2018; Altun, 2018; Şişman, Çiğdemoğlu ve Geban, 2018; Sönmez, 

2018; Demirel, 2017). Diğer taraftan öğrencilerin, arkadaşlarından kendi sosyal gelişimleri için 

destekçi olmalarını beklemeleri, bu süreçte bilgi ve düşünce paylaşımına dayalı yararlanmaları 

yönünde beklentilerinin bulunması ve farklılıkların bu süreçte bir sorun oluşturmaması gerektiği 

yönünde beklentileri, öğrencilerin sosyal beklentilerinin kendi ve arkadaşlarının sosyal 

gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde olması gerektiğinin öneminin farkında oldukları söylenebilir. 

5. Üniversite öğrencilerinin yabancı arkadaşlarından beklentilerinin önemli bir kısmı da 6 alt temayı 

barındıran mesleki gelişimleri ile ilgilidir. Meslek edindirme ve bu çerçevede öğrencilere bir takım 

mesleki bilgi, duygu ve beceriler kazandırma, üniversitelerin temel işlevlerinden biri olarak 

değerlendirilmektedir (2547 Sk. Madde-12). Öğrencilerin bu beklentilerinin, üniversitelerin temel 

işlevlerine uygun olduğu belirtilmelidir. Öğrenciler mesleki gelişimleri doğrultusunda yabancı 

öğrencilerden en çok, mesleki bilgi ve kültürlerini onlarla paylaşmaları yönünde beklenti 

içerisindedirler. Yabancı öğrencilerin kendi kültür ya da ülkelerinde mesleklerinin yapılması ile 

ilgili olarak aktaracaklarının, mesleğe bakış açıları, istihdam alanları, inceliklerinin kavranılması 

gibi birçok yararı içermektedir. Bu durum, öğrencilerin arkadaşlarından bu çerçevede yararlanma 

konusunda istekli ve beklenti içerisinde oldukları; onların bu yönde yapacakları aktarımlardan 

önemli ölçüde yararlanabileceklerinin farkında oldukları şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan 

öğrencilerin, arkadaşlarından öğrenme çabası içinde olmalarını ve üniversiteden mesleki gelişimleri 

ile ilgili olarak gayret etmelerini bekledikleri de belirtilmelidir. Bu durum, öğrencilerin bu 

çerçevede zafiyet gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir. Farklı kültürlerin birlikte gözlendiği eğitim 

ortamlarında öğrencilerin bu farklılıklar içerisinde mesleki gelişime odaklanmada zorluk 

çekmelerinden kaynaklanabilir.  

6. Üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından psikolojik beklentileri 5 

temada toplanmıştır. Beklentilerin daha büyük kısmı, öğrencilerin birbirine saygı ve hoşgörü 

içerisinde davranmaları ile ilgilidir. Öğrencilerin yaşadıkları ortamda yabancı arkadaşlardan gerek 

inanç ve kültür farkları nedeniyle gerekse yeterince iletişim ve etkileşim kuramamaları nedeniyle 

saygı ve hoşgörüye vurgu yapmaları dikkate değer olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan 

birbirlerini psikolojik olarak desteklemeleri, sorunları olgunlukla aşabilmek için birbirlerine 

yardımcı olmaları ve birbirlerine güvenmelerinin de önemsendiği belirtilmelidir (Altun, 2018; Calp, 

Karaman ve Çavuşoğlu, 2018; Şişman, Çiğdemoğlu ve Geban, 2018). Bu beklentiler, farklı kültürel 

davranış kalıplarına sahip bireyler arasında ortaya çıkabilecek iletişim ve etkileşim sorunlarının 

doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

7. Üniversite öğrencilerinin, yabancı dil ve kültüre sahip arkadaşlarından düşünme ve düşünce 

geliştirmeye dönük beklentileri bulunmaktadır ve kendi içerisinde 4 alt temada gruplanabilmiştir. 

Bu beklentilerin daha büyük kısmı, düşünce paylaşımlarına açık olmalarıyla ilişkili beklentiler olup 

bunun dışında düşünce farklılıklarını saygıyla karşılama, sitemli düşünme ve önyargılardan uzak 

durma yönünde de beklentiler bulunmaktadır. Birbirlerini tanıma ve farklı düşünüş biçimlerinden 
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haberdar olmanın öneminin farkında oldukları şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan bu durum, 

kültür ve dil farklılıkları ile birlikte düşünce farklılığı ve iletişim kurma konusunda sorunlar 

yaşadıklarının da bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Düşünce farklılıkları ve dil farklılıkları 

nedeniyle etkili iletişim kurma sorunları, aralarındaki ilişkilerin niteliği konusunda bazı sorunları 

beraberinde getirmiş ve öğrencilerde bu durum rahatsızlık oluşturmuş olabilir.  

8. Farklılıklara saygı, anlayış ve hoşgörü gibi değerler, bütün temalarda kendisini özel olarak 

hissettirmiştir. Bu durum, araştırmanın özellikle uluslararası bir üniversitede yapılmasından ve 

inanç, düşünce, kültür, bilgi ve deneyim birikimi gibi farklılıkları barındırmasından 

kaynaklanabilir. Buna göre özellikle çok inanç, dil ve kültürlü üniversite ortamlarında farklılıklara 

saygının tesis edilmesinin, üniversite eğitim ortamının verimliliği açısından özel bir önem taşıdığı 

söylenebilir. 

Bu çerçevede; 

● Sınıflar oluşturulurken, eğitim ve sosyal programlar düzenlenirken, öğrenci kulüpleri gibi 

organizasyonlar yapılırken farklılıkları barındıracak şekilde heterojen yapıların oluşmasına 

önem verilmesi, 

● Özellikle hazırlık eğitimi ve birinci sınıflarda olmak üzere öğrencileri kaynaştırma ve ortak 

yaşam alanı oluşturma, etkinlikler düzenleme faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilebilir. 
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME YÖNELİK 

 METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ 
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Özet 

Eğitimin önemi yaşamın her alanında kendini hissettirmekte ve eğitim alanında yapılan çalışmalar 

artmaktadır. Toplumu oluşturan fertlerin birbirlerinden farklı olması fertlere verilecek eğitimin de 

bireyselleştirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada eğitim faaliyetlerinin uygulayıcısı olan öğretmenlerin rolü 

şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle özel eğitimi öğretmenlerinin özel eğitime yönelik algılarını ortaya 

koymayı amaçlayan bu araştırmanın amacı; özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime kavramlarıyla ilgili 

metaforik algılarını belirlemektir. Araştırma modeli olarak nitel araştırma tekniklerinden olgu bilim deseniyle 

yürütülen bu araştırma özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim kavramı ile ilgili metaforik algılarını metafor 

analizi yoluyla belirlenmiştir. Araştırma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Konya ilinde Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon alanındaki kurumlarda çalışan 117 

öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiş Özel Eğitime Yönelik Yapılandırılmış Görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen 

veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin özel 

eğitimle ilgili algılarını ortaya koyan metaforlar Akademik / Süreç, İlgi / İhtiyaç, Zorluk / Sabır, Farklı / Sıra 

dışı, Güzellik / Fayda olarak tespit edilmiştir. Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitimle ilgili 

farkındalık düzeylerini artırılabilmesi için özel eğitimle ilgili hizmet içi programlar hazırlanması önerilmiştir. 

Araştırma sonucunda özel eğitim yönelik pek çok olumlu ve olumsuz algı ortaya çıkarılmıştır. Bu algıların 

nedenlerinin araştırıldığı çalışmalar yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Metaforik Algı, Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmeni 

 

INVESTIGATION OF METAPHORIC PERCEPTION OF SPECIAL EDUCATION  

TEACHERS ON SPECIAL EDUCATION 

Abstract 

The importance of education makes itself felt in all areas of life and the studies in the field of education are 

increasing. The fact that the members of the society are different from each other requires the 

individualization of the education. At this point, the role of teachers who are the practitioners of educational 

activities is undouptfully very important. Therefore, the aim of this study to reveal the perceptions of special 

education teachers towards special education; to determine the metaphoric perceptions of special education 

teachers about the concepts of special education. This research, which is conducted as a research model with 

qualitative research techniques, is used to determined the metaphorical perceptions of special education 

teachers about the concept of special education through metaphor analysis. The research group consists of 

117 teachers working in schools and special education and rehabilitation institutions affiliated to Konya 

Provincial Directorate of National Education in Konya in 2018-2019 academic year. Data were collected 

using a Structured Interview for Special Education form developed by the researchers. The data obtained in 

the study were analyzed and interpreted with content analysis technique. As a result of the research, the 

metaphors revealing teachers' perceptions about special education were determined as Academic / Process, 

Interest / Needs, Difficulty / Patience, Different / Extraordinary, Beauty / Benefit. In the study, it was 

proposed to prepare in-service programs related to special education in order to increase the awareness levels 

of special education teachers about special education. As a result of the research, many positive and negative 

perceptions were revealed about special education. Studies investigating the causes of these perceptions can 

be done. 

Keywords: Metaphor, Metaphoric Perception, Special Education, Special Education Teacher. 
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1. GİRİŞ 

1.1 ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Toplumu oluşturan bireyleri topluma kazandırmak, onu yöneltmek planlanmış ve düzenlenmiş bir 

eğitim çalışmasıyla mümkün olmaktadır. Toplumu oluşturan her birey farklı kişisel, zihinsel ve 

bedensel özelliklere sahiptir. 

Yaşadığımız toplum ancak yetersizlikten etkilenenlerle birlikte tam olur ve olacaktır. Onları da 

içine alan toplumsal kurumlarla ve çevre düzenlemeleriyle toplumsal bütünleşme sağlanır. Bu ise 

bedensel, zihinsel, duygusal ve kültürel yetersizlikleri olan bireylerin diğer bireyler gibi kabul 

edilerek değerli görülmeleri ile olanaklıdır. Özel eğitime muhtaç bireylerin toplumsallaşmaları ve 

kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak yaşam becerilerine sahip olabilmeleri için özel eğitim 

hizmetlerinin başarıyla yürütülmesi gerekir. (www.meb.gov.tr). Araştırmalar, özel eğitimin 

Türkiye’deki uygulamalarında istenilen başarının elde edilemediğini göstermekte; bunun en büyük 

gerekçelerinden birinin öğretmenlerin özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik tutumlarından 

kaynaklandığını ortaya koymaktadır (Diken ve Sucuoğlu, 1999; Kaner, 2010; Gökdere, 2012). 

Öğretmenlerin öğrencilerin özel durumlarına uygun, etkili eğitim-öğretim ortamları 

oluşturabilmelerinde öğrencilere yönelik tutumları önemlidir. Tutumları olumlu olan öğretmenler 

bu tutumlarını sınıf ortamında davranış haline getirebilmekte ve yaptıkları işten daha çok zevk 

alabilmektedirler. Ancak olumlu tutum geliştiremeyen öğretmenler istenilen performansı 

gösterememektedir (Curtis, 2005). 

Metafor Grekçe bir kelime olup, “Metapherein” kelimesinden türetilmiştir; meta (değiştirmek) ve 

pherein (taşımak) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur (Levine, 2005, s.172).  

Kılıç’a (2010) göre metaforlar duygu, düşünce ve olguları daha anlaşılır mesajlara dönüştüren 

araçlardır. Ayrıca metaforların; ayrı ayrı duran, önemsiz görülen bilgileri bir araya getirerek anlamlı 

bir bütün oluşturma özelliği de vardır. 

Metafor genellikle söylemi güçlendirmeye ve süslemeye yarayan bir söz sanatından ibaret sayılır, 

ama anlamı ve önemi bunlardan çok daha fazladır. Metaforun genel olarak dünyayı kavrayışımızı 

yönlendiren bir düşünme ve görme biçimi anlamına geldiği görülmektedir. Metafor bir bireyin bir 

kavramı ya da bir olguyu algıladığı gibi tasvir ederek anlatmasıdır (Forcenville, 2002). Algısal 

benzerliği bulunan bir objeden diğerine geçen anlam aktarması olarak da kabul edilirler (Gök ve 

Erdoğan, 2010). Metaforlar, bireylerin kendilerini ve yaşadıkları dünyayı nasıl algıladıklarını 

içermektedir (Girmen, 2007).  Bireylerin belirli bir olguyu farklı bir olguyla zihinsel model olarak 

algılamasıdır (Saban, 2009).  Değişik konularda yapılan araştırmalar göstermiştir ki metafor, 

düşünme biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, insanların hayatlarının her aşamasında 

kendilerini ifade edişleri üzerinde de biçimlendirici bir etki yaratmaktadır. (Morgan, 1998, s.14). 

Metaforlar bilişsel süreci geliştirerek bireylerde duyuşsal farklılıklar oluşturabilir. Bu süreçlerin 

etkileşimiyle beraber bireyler metaforları kendi ve başkalarının düşüncelerini aktarırken 

kullanabilirler. 

Vadeboncoeur ve Torres (2003)’e göre; Eğitim yönetiminde metaforlar program geliştirme ve 

planlamada; öğretim alanında öğrenmeyi teşvik etme ve yaratıcı düşünceyi geliştirmede, öğretmen 

eğitiminde ise öğretim uygulamalarını yönlendirmede ve öğretmenlerin modern eğitim 

anlayışlarındaki yerlerini belirlemede bir araç konumundadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006, s.100-

106).   

http://www.meb.gov.tr/
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Ben- Peretz, Mendelson ve Kron (2003) öğretmen metaforlarının, öğretmen adaylarının yapacak 

oldukları işi tanımaları ve meslekleri ile ilişkili konuları araştırmak için uygun bir araç olduğunu, 

metaforik imgeleri araştırmanın, öğretmenlerin rollerini, öğrenciler ve eğitimle ilgili ön yargılarının 

altında yatanları ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntem olduğunu ifade etmişlerdir (akt.) (Cerit, 

2008, s.695). 

Son yıllarda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de metaforların belli başlı sosyal ortamlardaki 

faaliyetlere nasıl rehber olduğu, inançları, tutumları ve değerleri nasıl şekillendirdiği, örgütsel 

süreçleri nasıl gösterdiği ve örgütsel yaşamın oluşturulmasında nasıl vurgulandığına yönelik olarak 

ilginin arttığı görülmektedir (Çelikten, 2006). Bu ilgi hayatın her alanında olduğu gibi eğitim ve 

öğretim alanında da kendisini göstermektedir. Metafor olgusu, “... Bireylerin kendi dünyalarını 

anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme 

mekanizması olarak” (Arslan ve Bayrakçı, 2006, s.103) günümüz eğitimcilerinin dikkatini oldukça 

yoğun bir şekilde cezbetmektedir (Saban, 2009).   

Metaforlar algıları ortaya koyma noktasında bir veri toplama aracı olarak yıllardan beri 

kullanılmaktadır (Dikmenli, Çardak ve Yener, 2012). Metaforlar öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının algılarını ortaya koymada etkili olarak kullanılmaktadır (Saban, 2004; Arslan ve 

Bayrakcı, 2006). Görüldüğü gibi eğitim alanında artık çok yaygın olarak kullanılan metafor 

çalışmaları, son yıllarda öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi aşamalarında da 

kullanılmaya başlanmıştır. Metaforik çözümleme yönteminin, öğretmen yetiştirme programlarının 

temel öğeleri arasındaki dinamik ilişkileri anlama ve düzeltme aşamalarına da katkı sunacağı 

düşünülmektedir.  Eğitim alanında yapılan metafor çalışmalarının, özel eğitime gereksinim 

duyulmayan okullardaki programlarda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenleri üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. Oysa özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin bilişsel, devinişsel, 

duyuşsal özellikleri engelli olmayan öğrencilerden farklılıklar gösterir. Bu alanda yapılacak metafor 

çalışmaları ise engelli öğrencilerin algılamaları, zihinsel temsilleri, duygu dünyaları gibi öğrenme 

sürecinde önemli rol oynayan değişkenlere ışık tutabilir. Bu öğrencilerin öğretmenlerine yönelik 

metafor çalışmaları ise öğretmen yetiştirme programlarına önemli geri bildirim verebilir. 

Belirtilen neticelerde de öne çıktığı üzere özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime yönelik 

algılarının önemi büyüktür. Bu nedenlerden ötürü özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime yönelik 

metaforik algılarının incelenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2 ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim kavramıyla ilgili metaforik algılarını 

belirlemektir.  

1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  

Ülkemizdeki öğretmen yetiştiren kurumlar olarak Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim 

Öğretmenliklerinde Özel Eğitim ve Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi dersleri zorunlu 

ders olarak öğrencilere verilmektedir. Öğretmenler eğitim programının öğrencilere transferinde baş 

aktör olmalarından dolayı; eğitim sisteminin ve uygulanan programın kalitesi ve amacına ulaşıp 

ulaşmadığının en önemli sorumlularındandır (Mahiroğlu, 2009). Özel eğitime muhtaç olan 

öğrencilerin sayısındaki artış (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2007) bu öğrencilere sağlanacak olan 

özel eğitim hizmetlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  Eğitim hizmetlerinde başarının 

yakalanabilmesinde öğretmen tutumları önemli bir rol oynamaktadır (Erdem, Gezer ve Çokadar, 

2005). Bu bağlamda öğretmenlerin özel eğitim hizmetlerine yönelik algıları önemli bir faktördür 
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(Orel, Zerey ve Töret, 2004). Bu nedenle eğitim faaliyetlerinin daha nitelikli ve daha etkili 

olabilmesi adına özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime yönelik tutumlarının ortaya çıkarılmasını 

amaçlayan bu araştırmaya gerek duyulmuştur. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere eğitim vermek üzere yetişen özel eğitim öğretmenlerinin özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylere karşı olumlu tutum içinde olmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

daha nitelikli hale gelmesine ve dolayısıyla özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumda bağımsız, 

üretken bireyler olmalarına olumlu yönde katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma özel eğitim okullarında ve özel eğitim kurumlarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin 

özel eğitime ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesi açısından 

önemlidir. Ayrıca araştırma ile ilgili elde edilen bulguların metafor hakkında gelecekte yapılacak 

araştırmalar için bir ön çalışma niteliğince katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmadan elde edilen veriler ile özel eğitim öğretmenliği öğretim programında yer alan özel 

eğitim ve engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi derslerinin şekillenmesine ışık tutabilir. Elde 

edilen veriler özel eğitim öğretmenliği programlarında yer alan ders kitaplarının geliştirilmesinde 

etkili olabilir. 

1.4 TANIMLAR 

Konunun daha iyi anlaşılması açısından birtakım tanımlamaların yapılmasında yarar 

bulunmaktadır. Buna göre; 

Özel eğitim: özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 

yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine 

uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir  

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Birey: Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri 

bakımından farklılıkları nedeni ile normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 

çocuklar “özel eğitime gereksinimi olan birey” olarak tanımlanır.   

Metafor: Bir bireyin bir kavramı ya da bir olguyu algıladığı gibi tasvir ederek anlatmasıdır 

(Forcenville, 2002). Algısal benzerliği bulunan bir objeden diğerine geçen anlam aktarması olarak 

da kabul edilirler (Gök ve Erdoğan, 2010). 

Metaforik Algı: Kişilerin bir kavram, olay ve olguyla ilgili duyuşsal algılarının metafor kullanarak 

ortaya çıkarılmasına metaforik algı diyebiliriz. Metaforik algılar bireylerin dış dünyayı 

algılamalarının sözel dışavurumlarıdır. Metaforik algılar, bireylerin günlük hayatlarında 

kullandıkları bazı benzetme unsurlarını ve açıklayamadıkları bazı durumları açıklamaları ve 

böylece zihinlerindeki durumun ortaya çıkması açısından önem taşımaktadır (Tami-mi, 2005:). 

Metaforik algıları, bireylerin eğitim konusundaki düşüncelerinin göstergeleri olarak inceleyen 

Northcote ve Fetherson (2006), kişilerin düşüncelerini, algılarını ve duygularını genellikle 

metaforlar aracılığıyla ifade ettiklerini öne sürmektedir. 

 

 

 

3. YÖNTEM 
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3.1 ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu çalışmada özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim kavramına yönelik metaforlarını belirlemek 

amacıyla nitel araştırma desenlerinden fenomenografik yöntem kullanılmıştır. Nitel durum 

çalışmasının en önemli noktası bir ya da daha fazla durumun derinlemesine incelenmesidir 

(Creswell, 2013). Olgu bilim araştırması olarak da bilinen fenomenoloji araştırması bireylerin bir 

fenomenle ilgili yaygın veya ortak algı ve deneyimlerini ortaya koymayı ve incelemeyi temel alan 

bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Olgu bilim günlük hayatta karşılaşılan ancak üzerinde çok 

durulmayan olguları araştırmaktadır. Olgularla ilgili kişisel algıların ortaya çıkarılmasında olgu 

bilim yaklaşımı sıklıkla tercih edilen bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Birden fazla disiplinden güç alan nitel araştırmalar sağlam kuramsal temellere sahiptir. Psikoloji, 

sosyoloji, dilbilim, felsefe gibi disiplinler nitel araştırmalara daha geniş bir pencere sağlamıştır 

Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı nitel 

araştırma, durumların, algıların ve olayların kendi ortamlarında daha derinlemesine ve gerçekçi bir 

şekilde araştırmasına olanak sağlayan araştırma türüdür (Creswell, 2013). 

3.2 ÇALIŞMA GRUBU 

Çalışma evreni, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Konya ili merkez ilçelerinde (Meram, Karatay, 

Selçuklu) çalışmakta olan özel eğitim öğretmenleridir. Uygun örneklem seçim yöntemiyle 

belirlenen 117 özel eğitim öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır. Uygun örneklem seçim 

yöntemi, hedeflenen büyüklükteki örneklem grubuna ulaşabilmek amacıyla en yakındaki veya en 

ulaşılabilir katılımcılardan başlanarak yapılan örneklem seçimidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). 

3.3 VERİ TOPLAMA ARACI 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Özel Eğitime Yönelik 

Yapılandırılmış Görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme, toplanılacak veriye 

yönelik olarak hangi soruların nasıl sorulacağı önceden belirlenmiş olan görüşme biçimidir (Wragg, 

1994). Yapılandırılmış görüşmelerin en önemli tarafı çok sayıda görüşmeciye aynı anda 

uygulanabilmesidir (Patton, 1990). Formun hazırlanmasında ilgili literatür taranarak metaforları 

ortaya çıkarmak için kullanılan testlerden yararlanılmış ve hazırlanan sorular biri eğitim bilimleri, 

biri sınıf eğitimi ve ikisi özel eğitim alanında uzman toplam 4 kişi tarafından incelenerek kapsam 

geçerliği sağlanmıştır. Veri toplama aracı çalışma gurubuna uygulamadan önce 30 kişilik bir guruba 

pilot uygulaması yapılarak güvenirlik çalışması yapılmıştır. İki kısımdan oluşan Özel Eğitime 

Yönelik Yapılandırılmış Görüşme Formunun 1. kısmında demografik bilgiler; 2.kısmında özel 

eğitime ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa yönelik metaforların ifade edileceği cümleler yer 

almaktadır. 

Formun ikinci kısmında: 

Özel eğitimi …………… benzetiyorum; çünkü… ifadesiyle katılımcının özel eğitime yönelik 

metafor algılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. 

 

 

3.4 VERİ TOPLAMA SÜRECİ 
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Veri toplama aracı hazırlandıktan sonra belirlenen okullara gidilerek veri toplama süreci 

başlatılmıştır. Öğretmenlere araştırma hakkında bilgi verilerek Özel Eğitime Yönelik Görüşme 

Formu dağıtılmış; ilgili kavramlarla ilgili metaforları yazılı olarak oluşturmaları istenmiştir.  

3.5 VERİ ANALİZİ 

Veri analizinde içerik analizi yöntemi uygulanmış; katılımcıların oluşturduğu metaforlar ve bu 

metaforlarla ilgili ifadelerden yola çıkılarak kategoriler oluşturulmuştur. Kategori oluşturma, nitel 

veri analizinde ana unsurlardan biridir ve elde edilen verilerin yorumlanabilmesi amacıyla 

araştırmacı tarafından kategoriler halinde sınıflandırılmasıdır (Creswell, 2013). İçerik analizi, 

belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği 

sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır (Stemler, 2001). 

Öğretmenlerin oluşturduğu metaforlar frekans değerleri belirlenerek tablolar haline getirilmiştir. 

Oluşturulan metaforlarla ilgili bu kategoriler altında kavramsal kategoriler oluşturulmuş ve 

metaforlar bu kategoriler altında değerlendirilmiştir. Her bir katılımcının verisi Ö25 (25 numaralı 

öğretmen) şeklinde kodlanmıştır. 

Elde edilen tüm metafor cümleleri Saban (2004)’ün belirttiği şekilde 5 aşamada değerlendirilmiş 

ve uygun olmadığı değerlendirilen metaforlar ve metafor olmadığı kabul edilen bulgular analiz 

edilmemiştir. Bu aşamalar şu şekildedir: 

1. Verilerin okunma ve değerlendirme aşaması: Elde edilen tüm veriler sıraya konulmuş ve her bir 

kâğıda numara verilmiştir.  

2. Eleme aşaması: Bu aşamada metaforlar okunup değerlendirilmiş ve metafor değeri taşımayan, 

boş bırakılan ya da konuyla ilgisiz olan veriler değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Bunlara örnekler aşağıda verilmiştir:  

Özel eğitimi pınara benzetiyorum çünkü sürekli akar (Ö87).  

Özel eğitimi fidan dikmeye benzetiyorum çünkü …. (Ö58)  

3. Kategorize edilme aşaması: Eleme aşamasından sonra geriye kalan metaforlar ve bu metaforlara 

ilişkin açıklamalar dikkate alınarak içerik analizi tekniğiyle değerlendirilerek kavramsal kategoriler 

oluşturulmuş ve metaforlar bu kategoriler altında toplanmıştır.  

4. Yeniden düzenlenme aşaması: Bu aşamada kategoriler ve bu kategoriler altında toplanan 

metaforlar ilişkisel açıdan değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir.  

5. Geçerlilik ve güvenirliğin sağlanması: Araştırmada elde edilen metaforlar ve oluşturulan 

kavramsal kategorilerin doğru adlandırılıp adlandırılmadığı üç uzman tarafından değerlendirilmiş 

ve görüş ayrılığı olan kategorilerde yeniden değerlendirilme yapılarak son hali verilmiştir. 

4. BULGULAR 

4.1 ÖZEL EĞİTİME YÖNELİK METAFORLAR 

Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime yönelik metaforları ve açıklamaları analiz edilerek 

kategorize edilmiş; grafik ve şekiller halinde sunulmuştur. 
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4.1.1 Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Eğitime Yönelik Metaforlarının Kategorileri 

Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime yönelik metaforları ve açıklamaları analiz edilerek 

kategorize edilmiştir. Model 1’de sonuçlar sunulmuştur. 

 

Model 1 Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Eğitime Yönelik Oluşturduğu Metaforlara İlişkin 

Kategorileri 

Kategori 1. Akademik / Süreç 

Akademik / Süreç kategorisi eğitim ve zaman alan çalışmalar göz önünde bulundurularak 

sınıflandırılmıştır. Kategori oluşturulurken metaforlar ve ilgili açıklama cümleleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 4’de verilmiştir: 

 

Şekil 4 Akademik / Süreç ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi ağaca benzetiyorum çünkü ağacın kökü ne kadar sağlam olursa o kadar sıkı tutunur 

yaşama. Aynı şekilde öğrencilere ne kadar erken eğitim verilirse o kadar kök salar hayata (Ö38) 

Özel eğitimi yaşamın kendisine benzetiyorum çünkü yaşam gibi bıkmadan aynı eğitimlerin tekrar 

edilmesidir. (Ö66)  
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Özel eğitimi inişli çıkışlı yola benzetiyorum çünkü eğitime erken başlarsanız yol kat edersiniz, geç 

başlarsanız zorlanırsınız ve zaman ilerledikçe tükenmişlik de artar. (Ö71) 

Kategori 2. İlgi / İhtiyaç 

İlgi / İhtiyaç kategorisi bakım isteyen veya gereksinim duyulan anlamlarına gelen kavramlara 

yönelik metaforlardan oluşturulmuştur. Kategori oluşturulurken metaforlar ve ilgili açıklama 

cümleleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 5’de verilmiştir: 

 

Şekil 5 İlgi İhtiyaç Kategorisi ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi sulanması gereken bir bahçeye benzetiyorum çünkü her gün birebir ilgi gerektirir. İlgi 

üzerlerinden çekildiği anda geriye giderler. (Ö2) 

Özel eğitimi anaokuluna benzetiyorum çünkü sürekli sevilmek, ilgilenilmek ve değer görmek 

istiyorlar. (Ö24) 

Özel eğitimi çiçeğe benzetiyorum çünkü suladıkça yeşerir. (Ö84) 

Kategori 3. Zorluk / Sabır 

Zorluk / Sabır kategorisi oluşturulurken özel eğitimin olumsuz yanlarına değindiği yapılması güç 

iş olarak gördüğü gözlemlenmiştir. Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 6’de verilmiştir: 

 

Şekil 6 Zorluk / Sabır ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi Konya Antalya yoluna benzetiyorum çünkü zorlu bir süreç. (Ö11) 

Özel eğitimi sabır işine benzetiyorum çünkü öğretmende sabır olmazsa eğitim olmaz ilerleme 

kaydedilmez (Ö41) 

0

2

4

6

Su
la

n
m

a…

N
ak

ış

A
n

n
e

B
e

b
ek

Ye
n

i…

Ç
o

cu
k…

So
sy

al
…

Ö
ze

l…

A
n

a 
o

ku
lu

Ç
iç

ek

To
h

u
m Su

Ç
iç

ek
…

İli
m

 d
o

lu
…

En
st

rü
m

…

M
e

rd
iv

e
n

D
ik

e
n

li…

B
iy

o
-…

Ek
m

e
k

Ya
ra

 b
an

d
ı

Ya
ra

lıl
ar

…

Ç
iç

ek
…

İLGİ-İHTİYAÇ

İLGİ-İHTİYAÇ

0

1

2

ZORLUK-SABIR

ZORLUK-SABIR



568 
 

Özel eğitimi sabırla gözlenen deneye benzetiyorum çünkü binlerce farklı türde gelişim özellikleri 

gösteren farklı yetersizlikteki bireylere yapılacak çalışmalar çok iyi analiz ve değerlendirme 

yapılarak planlama yapılmalı (Ö51) 

Kategori 4. Farklı / Sıra dışı 

Farklı / Sıra dışı kategorisi oluşturulurken özel eğitime diğer metaforlara göre daha hayalî seçilen 

kavramlar ve yorumlar ele alınmıştır. Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 7’de verilmiştir: 

 

Şekil 7 Farklı / Sıra Dışı ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi duygulara tercüman olmaya benzetiyorum çünkü Özel eğitim çocuklar, insanların 

hayatı boyunca bizim gözümüzle anlayamıyorlar. Onların anlamalarına yardım etmek, tercümanlık 

mesleği gibi geliyor bana. (Ö80) 

Özel eğitimi bir yolculuğa benzetiyorum çünkü Farklı yolcuları olan uzun bir yola benziyor. Bu 

yolculukta herkes bir şeyler katıyor. (Ö95) 

Özel eğitimi deniz taşlarına benzetiyorum çünkü her biri dünyada bir deniz kadar uçsuz bucaksız 

niteliklere sahip ama her biri de o denizin içindeki taşlar kadar birbirinden farklı. (Ö99) 

Kategori 5. Güzellik / Fayda 

Güzellik / Fayda kategorisi belirlenirken özel eğitimin eğlenceli, faydalı yanları dikkat çekmektedir. 

Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 8’de verilmiştir: 

 

Şekil 8 Güzellik / Fayda Kategorisi ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi oyun alanına benzetiyorum çünkü her şey eğlenceli hale getiriliyor. (Ö32) 
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Özel eğitimi aileye benzetiyorum çünkü bir aile ortamının sıcaklığı ve paylaşımı var. (Ö43) 

Özel eğitimi güneşe benzetiyorum çünkü çevresini aydınlatan, ışık saçan, görünmeyen tüm 

güzellikleri gösteren bir kaynaktır. (Ö61)  

Kategori 6. Diğer 

Diğer kategorisi belirlenirken metaforlar arasında herhangi bir ortak yön bulunmayan fakat metafor 

niteliği taşıyan veriler ele alınmıştır. Bu kategori ile ilgili grafik Şekil 9’de verilmiştir: 

 

Şekil 9 Diğer Kategorisi ile İlgili Grafik 

Özel eğitimi normal eğitime benzetiyorum çünkü bu çocukları da birer birey olarak görüyorum. 

(Ö13) 

Özel eğitimi topluma verilmiş bir emanet olarak görüyorum çünkü beklentisiz, özveri ile çalışılması 

gereken bir alandır. (Ö31) 

Özel eğitimi dünyaya benzetiyorum çünkü çok geniş bir kapsamı var. (Ö82) 

5. TARTIŞMA 

Katılımcılardan özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan kategoriler 

incelendiğinde “İlgi / İhtiyaç” kategorisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin özel 

eğitimi öncelikle, ihtiyaç olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu kategoriyi oluşturan metaforlar 

içerisinde anaokulu, anne, çiçek, su gibi temel ihtiyaçlara ve ilgiye vurgu yapan metaforlar 

görülmektedir. İlgi / ihtiyaç kategorisini oluşturan metaforlar öğretmenlerin özel eğitime yönelik 

olarak olumlu bir algı yapısına sahip olduklarını göstermektedir.  

Katılımcılardan özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan diğer 

kategorisi incelendiğinde, “Diğer” kategorisi belirlenirken metaforlar arasında herhangi bir ortak 

yön bulunmayan fakat metafor niteliği taşıyan veriler ele alınmıştır. Bu kategoriyi oluşturan 

metaforlar içerisinde anaokulu, normal eğitim, ilkel yaşam, kesik çizgili yol, sıradağlar gibi 

birbiriyle bağdaşmayan ve herhangi bir metaforik başlık altına yerleştirilemeyen metaforlar yer 

almaktadır.  

Özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan “Akademik / Süreç” 

kategorisi incelendiğinde bu kategoriyi oluşturan anaokulu, yaşamın kendisi, uzun bir yol gibi 

metaforlardan oluşmaktadır. Burada özel eğitimin belli bir zaman içerisinde gerçekleştiği eğitim ve 

öğretimi içerisinde barındırmasına vurgu yapıldığı görülmektedir.  
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Özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan “Zorluk / Sabır” kategorisi 

incelendiğinde bu kategoriyi oluşturan Konya Antalya yolu, çiçek yetiştirme, matematik sorusu gibi 

metaforlardan oluşmaktadır. Burada özel eğitimin çeşitli zorluklar içerdiği ve sabır gerektirdiğine 

vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan “Farklı / Sıra dışı” kategorisi 

incelendiğinde bu kategoriyi oluşturan keşif yapma, deniz taşları, top gibi metaforlardan 

oluşmaktadır. Burada özel eğitimin görülmektedir. Farklı bakış açılarına ve sıra dışı 

tecrübeler yaşatmasına vurgu yapıldığı  

Özel eğitimle ilgili elde edilen metaforlar doğrultusunda oluşturulan “Güzellik / Fayda” kategorisi 

incelendiğinde bu kategoriyi oluşturan güneş, kristal ve yağmur damlaları gibi metaforlardan 

oluşmaktadır. Burada özel eğitimin güzelliklerine ve çeşitli faydalarına vurgu yapıldığı 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin özel eğitime dönük metaforları cinsiyet olarak incelendiğinde kategori bazında 

farklılaştığı görülmektedir. Erkek öğretmenlerin metaforları “Akademik / Süreç” ve “Güzellik / 

Fayda” kategorilerinde yoğunlaşırken, kadın öğretmenlerin metaforları genel olarak “İlgi / 

İhtiyaç” ve “Zorluk / Sabır” kategorilerinde yoğunlaşmıştır. Mevcut farklılaşmanın erkeklerin 

daha işlevsel ve profesyonel tutumlarından kadınların ise daha duygusal yaklaşım içerisinde 

olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatürde özel eğitime ilişkin tutumların cinsiyete 

göre farklılaştığını ortaya koyan çalışmalar olmakla birlikte cinsiyete göre farklılaşmadığını ileri 

süren çalışmalar mevcuttur. 

Öğretmenlerin özel eğitime dönük metaforları meslekteki yıllarına göre incelendiğinde sadece 

“Diğer” kategorisinde 1-5 yıl arasında görev yapan öğretmenlerin diğer yıllara göre daha az yoğun 

olduğu görülmektedir. Diğer kategorilerde birbirlerine daha yakın frekanslar ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin özel eğitime dönük metaforları okul türlerine göre incelendiğinde özel eğitim 

sınıfları ve iş uygulama okullarının “İlgi / İhtiyaç” kategorisinde yoğunlaştığı, diğer okullarda 

çalışan öğretmenlerde ise böyle bir yoğunlaşma görülmemektedir.  

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1 Sonuçlar 

Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci ile 

ilgili algıları, metaforlar yoluyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin özel eğitime dönük 

algıları özel eğitimin niteliği, kapsamı ve işlevi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Özel eğitimle ve 

özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ile ilgili ortaya konulan metaforlar bize öğretmenlerin özel eğitim 

ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukla ilgili kişisel ve eğitimsel tecrübelere göre farklılık arz ettiği 

anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin özel eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukla ilgili olan 

algılarının cinsiyete göre kısmen değiştiği ortaya konulmuştur. Oluşturulan metaforlar 

öğretmenlerin özel eğitimle ilgili algılarının özel eğitimin önemini ve kapsamını yeterli seviyede 

yansıtmadığını ortaya koymaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların genel olarak engelli 

çocuklar olarak düşünüldüğü ortaya konulan metaforlardan anlaşılmaktadır. Oluşturulan 

metaforlardan özel eğitime yönelik metaforlar özel eğitimi bir ihtiyaç olarak görürken özel eğitime 

ihtiyacı olan çocuğu da muhtaç bir birey olarak görmekte ve olumsuz tutum oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin özel eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukla ilgili algılarının mesleki 
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tecrübelerine göre fazla değişmediği ortaya konulmuştur. Öğretmenlerin özel eğitim ve özel eğitime 

ihtiyacı olan çocukla ilgili algılarının okul türlerine göre değişmediği ortaya konulmuştur. 

6.2 Öneriler 

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:  

- Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitimle ilgili farkındalık düzeylerini artırılabilmesi için özel 

eğitimle ilgili hizmet içi programlar hazırlanabilir.  

- Öğretmenler tarafından üretilen metaforlar bu konu hakkında farklı tip ölçme araçları hazırlayacak 

araştırmacılar için kaynak olarak kullanılabilir.  

- Bu araştırma özel eğitim bölümü lisans derslerinde özel eğitime yönelik tutumlar kapsamında bir 

kaynak olarak kullanılabilir. 

- Bu araştırmada özel eğitim öğretmenleri araştırma grubu olarak tercih edilmiştir. Diğer 

branşlardaki öğretmenler de yapılacak olan çalışmalara dâhil edilebilir. 

- Özel eğitim öğretmen adaylarının eğitim sürecinde özel eğitim kavramının farklı yönleri 

metaforlar yardımıyla daha somut ve anlamlı şekilde öğretilmelidir. 

- Yapılan çalışmanın sınırlılıkları değiştirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılabilir. 

- Diğer branşlardaki öğretmenlere de aynı çalışma uygulanarak karşılaştırma yapılabilir. 

- Araştırma sonucunda özel eğitime yönelik pek çok olumlu ve olumsuz algı ortaya çıkarılmıştır. 

Bu algıların nedenlerinin araştırıldığı çalışmalar yapılabilir. 

- Elde ettiğimiz bulgular üzerinden öğretmenlerle yapılan görüşmelerin benzeri özel eğitim bölümü 

lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına da yapılabilir ve yapılacak olan çalışmanın 

geçerliliğini daha da yükseltebilir. 
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ 

Öznur Arslan* 

Özet 

Tükenmişlik sendromu, iş stresine bağlı olarak ortaya çıkan ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu iş 

ortamlarında etkisini daha fazla gösteren bir olgudur. Olumsuz durum olarak belirtilebilen tükenmişlik 

sendromu ile insanlarla yüz yüze iletişimin kurulduğu meslek gruplarında daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu 

araştırmada insanlarla sürekli iletişim halinde olan ve stresli bir mesleki faaliyeti sürdüren muhasebe meslek 

mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Sivas il merkezinde 

faaliyetini sürdüren 95 muhasebe meslek mensubuna tükenmişlik ölçeği olarak, 3 alt boyuttan (duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı) oluşan 22 maddeli Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmaya ilişkin veriler SPPS 22 paket programında analiz edilmiş, örnekleme ait ham verilerin 

çözümlenmesi betimsel istatistik yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Çözümlenen verilerin tablolar 

halinde ifade edilmesinde demografik yapı ve araştırma amacına yönelik hazırlanmış ifadelere ait cevapların 

frekans (f) ve yüzde (%) değerleri dikkate alınmıştır. Oluşturulan hipotezleri test etmek için önce verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediği test esilmiştir. Yapılan test sonucunda verilerin normal dağılmadığı 

görülmüştür. Veriler normal dağılım göstermediğinden hipotezleri test etmek için nonparametrik testlerden 

ikili gruplar için Mann Whitney U testi üç ve daha fazla olan gruplar için ise Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı; tükenmişlik 

düzeylerinin cinsiyete, yaşa, eğitim durumuna, mevcut iş yerindeki çalışma süresine ve mesleki unvana göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Tükenmişlik, Maslach Ölçeği.   

EXAMINING THE OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF ACCOUNTING 

PROFESSIONALS: THE CASE OF SIVAS 

Abstract 

The burnout syndrome is a phenomenon, which arises due to the work stress and effects of which increase 

under intense human relation conditions. The burnout syndrome, which can be described as a negative 

condition, is more frequently seen in professional groups, in which the professionals have face-to-face 

interaction with the others. In the present study, it was aimed to determine the burnout levels of accounting 

professionals working under stressful conditions and having intense communication with the individuals. For 

this purpose, Maslach Burnout Scale, which consists of 22 items and 3 sub-dimensions (emotional exhaustion, 

depersonalization, personal success), was conducted with 95 accounting professionals working in the city 

center of Sivas province. The data were analyzed using SPPS 22 package software, and the raw data of 

samples were analyzed using descriptive statistical methods and techniques. In expressing the analyzed data 

in form of tables, the frequency (f) and percentage (%) values of answers given to the statements prepared 

for investigating the demographic structure and for study purposes were used. In order to test the hypotheses, 

it was first tested if the data have normal distribution. As a result of tests performed, it was determined that 

the data had no normal distribution. Since the data had no normal distribution, Mann-Whitney U test among 

the nonparametric tests was used for pairwise groups and Kruskal-Wallis test for three and more groups. As 

a result of this study, it was determined that accounting professionals experience mid-level burnout and that 

the level of burnout statistically significantly varies depending on gender, age, educational status, duration of 

working at the current workplace, and professional title time. 

Keywords: Professional Accountant, Fatigue, Maslach Scale. 
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1.GİRİŞ  

18. yüzyılın ortalarında sanayi devrimiyle beraber üretim ivme kazanmış ve makinalaşmayla 

birlikte biyolojik ve duygusal bir varlık olan insanoğlu çalışma hayatının hızına yetişmek için ekstra 

çaba sarf etmeye başlamıştır. 1970’li yıllarda daha da kendini gösteren yoğun iş temposu insan 

hayatını olumsuz etkilemiştir. Başta bu olumsuz etkiler “stres” kavramıyla açıklanırken sonraları 

“tükenmişlik” kavramıyla ifade edilmiştir. 

Tükenmişlik kavramı Alman asıllı Freudenberger tarafından ilk kez 1974’te kullanılmıştır. 

Freudenberger’e göre tükenmişlik; “başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji 

kaybı veya karşılanamayan beklentiler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumudur” 

(Karacaoğlu ve Arslan, 2013: 460). Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, 

Maslach Tükenmişlik Envanterini geliştiren Christina Maslach’a aittir. Maslach ve Jackson, 

tükenmişliği “insanlarla yoğun ilişki içerisinde olan bireylerde kronik bir stres sürecinden sonra 

ortaya çıkan fiziksel ve duygusal enerji azalması durumu şeklinde” tanımlamıştır. Söz konusu 

yazarlar, tükenmişliği “duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı” olmak üzere üç 

alt boyutta ele almışlardır (Maslach ve Jackson, 1981:103).  

“Duygusal tükenme, tükenmişliğin bireysel stres boyutunu temsil etmekte ve bireyin duygusal ve 

fiziksel kaynaklarında tükenmesini ifade etmektedir. Duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişiler arası 

boyutunu temsil etmekte ve hizmet verilenlere karşı negatif, katı tutumları ve kişinin işine karşı 

tepkisiz olmasını ifade etmektedir. Düşük kişisel başarı ise, tükenmişliğin öz değerlendirme 

boyutunu temsil etmekte ve bireyin işinde kendisini başarısız ve verimsiz hissetmesini ifade 

etmektedir“(Maslach vd., 2001:399). 

Hizmete dayalı mesleklerde en yaygın olarak kullanılanı, yirmi iki maddeli üç alt boyutlu Likert 

ölçeğindeki Maslach Tükenmişlik Envanteri’dir. Bu envanterin alt boyutlarında elde edilen puanlar 

Tablo 1’deki gibi yorumlanmaktadır (Maslach ve Jackson, 1986). 

Tablo 1: Tükenmişlik Puanları 

Tükenmişlik Alt Boyutları 
      Tükenmişlik Düzeyleri 

Düşük Orta Yüksek 

Duygusal Tükenme (DT) 0-16 17- 26 27 ve üzeri 

Duyarsızlaşma (D) 0-8 9-13 14 ve üzeri 

Kişisel Başarı (KB) 37 ve üzeri  31-36 0- 30 

 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarından elde edilen 

ortalama puanlar yükseldikçe tükenmişlik düzeyi artmakta olup, kişisel başarı alt boyutundan elde 

edilen ortalama puanlar yükseldikçe tükenmişlik düzeyi azalmaktadır. 

Tükenmişlik beraberinde, hizmet kalitesinin düşmesi, sürekli izin alama ve izinleri uzatma 

eğiliminin artması, işin savsaklanması, sağlık sorunlarının görülmesi, iş uyumunun sağlanamaması, 

işten tatmin olamama duygusunun gelişmesi, fiziksel ve duygusal yorgunlukların baş göstermesi, 

iş kazalarının fazlalaşması gibi birçok olumsuz durumu da beraberinde getirmektedir (Gürel ve 

Gürel 2015: 41). 
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Devlet ile mükellef arasındaki bağlantıyı sağlayan, vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesinde 

aracı olarak sorumluluk üstlenen muhasebe meslek mensupları yoğun iş yükü altında iş yetiştirme 

stresiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Stres altında çalışan muhasebe meslek mensuplarının hata 

yapma olasılıkları artmakta ve buna bağlı olarak muhasebe meslek mensupları cezai yaptırımlara 

maruz kalabilmektedir. Ayrıca mücbir sebep durumlarında bile (meslek mensubunun doğum 

yapması veya ağır hastalığı, yakınlarının ölümü vb.) mesleki görevlerini yerine getirmek zorunda 

kalmaları muhasebe meslek mensuplarını tükenmişliğe doğru itmektedir. 

Bu çalışma, Sivas il merkezinde bulunan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyi ile 

demografik özellikleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde; sağlık çalışanları, öğretmenler, akademisyenler gibi 

farklı meslek gruplarının tükenmişlik düzeylerinin araştırıldığı birçok çalışmaya rastlamak 

mümkündür. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin araştırılması da 

çeşitli çalışmalara konu olmuş ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren artış göstermiştir. 

Nazlıoğlu (2009) çalışmasında, Kayseri’de muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeylerini ölçmeyi hedeflemiştir. 120 meslek mensubuna uyguladığı ankette değişik demografik 

faktörlerle tükenmişlik sendromu arasında ilişki olduğunu saptamıştır. Araştırma sonucunda, 

meslek mensuplarının tükenmişliklerinin yüksek düzeyde olmadığını tespit etmiştir. 

Ay ve Avşaroğlu (2010) çalışmalarında, Türkiye’deki muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeylerini farklı demografik değişkenlerle ilişkilendirmeyi amaçlamışlardır. 1494 muhasebe 

meslek mensubuna uygulanan ankette, cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve hizmet bölgelerine göre 

meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri farklılık göstermiştir.  

Öztürk vd. (2011) çalışmalarında, Ankara ilindeki muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeyleri ile işe bağlılık düzeylerini belirlemeyi hedeflemişlerdir. Araştırmada muhasebe meslek 

mensuplarının tükenmişlik ve işe bağlılık düzeyleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Dalğar ve Tekşen (2014) çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik 

düzeyleriyle demografik faktörlerle ilişkisini ve mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişki 

arasındaki ilişkiyi ölçmeyi hedeflemişlerdir. Araştırma sonucunda 27 farklı ilde faaliyet gösteren 

meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile “medeni durum, günlük çalışma süreleri, 

çocuk sahibi olup olmama durumu” gibi faktörlerle anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişki düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu da tespit edilmiştir.   

Zincirkıran ve Tiftik (2013), Diyarbakır ilinde muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeylerini ölçmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada “duygusal tükenme alt boyutunda” düşük, 

“kişisel başarı alt boyutunda “orta, “duyarsızlaşma alt boyutunda” ise yüksek seviyede tükenmişlik 

düzeyinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Taysı (2012) çalışmasında, 117 muhasebe meslek mensubunun tükenmişlik düzeyini ölçmeyi 

hedeflemişlerdir. Araştırma sonucunda “kişisel başarı boyutunda” tükenmişlik düzeyi tüm 

demografik faktörler için yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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Yılmaz (2014) çalışmasında, Samsun’daki muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeyleriyle işe bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırma 

sonucunda “duygusal tükenme ile işe bağlılık arasında negatif yönlü, kişisel başarı ile işe bağlılık 

düzeyi arasında pozitif yönlü “bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Brenner, Carmack ve Weinstein 1971 çalışmalarında, Sertifikalı kamu muhasebecileri üzerinde iş 

tatminini hangi faktörlerin belirlediğini ölçmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda “başarı, 

ilerleme, sorumluluk” gibi faktörlerin iş tatminini pozitif yönde, “ücret, çalışma koşulları, şirketiçi 

ilişkiler ve şirket politikaları” gibi faktörlerin iş tatminini negatif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Parasuraman vd., 1989 çalışmalarında, eşleri çalışan muhasebeciler ile eşleri ev hanımı olan 

muhasebecilerin iş tatmini ölçmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda göre eşi çalışan 

erkeklerin, eşi ev hanımı olan erkeklere göre işe daha az zaman ayırdıkları ve bu çalışanların 

yönetim tarafından daha az ödüllendirildikleri, işlerinden tatmin olmadıkları tespit edilmiştir. 

3.Araştırma Yöntemi ve Analiz Sonuçları 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, Sivas il merkezinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 

tükenmişlik düzeylerini araştırmak ve tükenmişlik düzeylerinin demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmanın amacı kapsamında aşağıda yer alan 

araştırma sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır: 

✔ Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte 

midir? 

✔ Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri yaşa göre farklılık göstermekte midir? 

✔ Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri eğitim durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

✔ Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri mesleki unvana göre farklılık 

göstermekte midir? 

✔ Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri mesleki çalışma süresine göre farklılık 

göstermekte midir? 

3.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anketin 

birinci bölümünde araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarına ilişkin kişisel bilgi formu 

(cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, mesleki tecrübe, unvan, daha önceki iş tecrübesi, 

çocuk sayısı) yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise, muhasebe meslek mensuplarının 

tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin 

(1992) tarafından Türkçeye uyarlanan 3 alt boyutlu (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel 

başarı) 22 maddeli 5’li Likert ölçeğinden oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçeğin alt boyutları olan Duygusal Tükenme (DT) boyutu 9 maddeden, Duyarsızlaşma (D) boyutu 

5 maddeden, Kişisel Başarı (KB) boyutu 8 maddeden oluşmaktadır. 
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3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini için Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odasından alınan bilgide odaya 

kayıtlı toplam 147 serbest muhasebeci mali müşavir olduğu öğrenilmiştir. İlçelerde muhasebe 

mesleğini icra eden meslek mensuplarının da odaya kayıt zorunluluğu olduğu için ilçede faaliyet 

gösteren meslek mensuplarının sayısı (37) çıkarıldıktan sonra araştırma evrenin 110 meslek 

mensubundan oluşmaktadır. 

 Araştırma evreninin bilindiği durumlarda, seçilecek örneklemin büyüklüğü belirlenirken aşağıdaki 

formülden yararlanılabilmektedir: (Salant ve Dillman, 1994:55) 

𝑁. 𝑡2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1). 𝑑2 + 𝑡2. 𝑝. 𝑞
 

Formülde, 

N= Evrendeki birey sayısı 

n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 

q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

t= Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 

d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir. 

110. 1,962. 0,50.0,50

(110 − 1). 0,052 + 1,962. 0,50.0,50
 = 87,46 

Formüle göre, %95 güven aralığında %5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 88 olarak 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla araştırmaya katılan 95 meslek mensubu araştırma evrenini temsil 

edecek niteliktedir. 

3.4. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler 

Anket verilerinin analizinde, SPSS 22 for Windows (Social Package Statiscal Science) istatistiksel 

paket programından yararlanılmıştır. 

Örnekleme ait ham verilerin çözümlenmesi betimsel istatistik yöntem ve teknikleri kullanılarak 

yapılmıştır. Çözümlenen verilerin tablolar halinde ifade edilmesinde demografik yapı ve araştırma 

amacına yönelik hazırlanmış ifadelere ait cevapların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri dikkate 

alınmıştır. Oluşturulan hipotezleri test etmek için önce verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği test esilmiştir. Yapılan test sonucunda verilerin normal dağılmadı görülmüştür. 

Veriler normal dağılım göstermediğinden hipotezleri test etmek için nonparametrik testlerden ikili 

gruplar için Mann Whitney U testi üç ve daha fazla olan gruplar için ise Kruskal-Wallis testi 

yapılmıştır.  

Mann-Whitney U testti bağımsız örnekler için uygulanan t-testinin parametrik olmayan 

alternatifidir. t testinde olduğu gibi iki grup ortalamalarının karşılaştırılması yerine, Mann–Whitney 

U testi, grupların medyanlarını karşılaştırır. Sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini 
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sıralı hale dönüştürür. Değerler sıralı hale dönüştürüldüğü için değerlerin asıl dağılımları önemli 

değildir (Karagöz, 2014; 557). 

Kruskal-Wallis testi normal dağılım göstermeyen gruplarda ikiden fazla sayıda grubun ortalamaları 

arasındaki farklılığın anlamlılığını test amacıyla kullanılan One-Way ANOVA’nın non-parametrik 

karşılığıdır.  

Güvenirlilik analizi, ölçmeye çalışılan araçların, güvenirliğini değerlendirmek amacıyla 

geliştirilmiş bir yöntemdir. Cronbach's Alpha katsayısı da güvenirliliği ölçmede kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bu yöntem, ölçekte yer alan sorunun homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir 

bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırır.  

Meslek mensuplarına uygulanan anket formunun geçerlilik ve güvenirliğinin istenen değerlerde 

olup olmadığını Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı ile tespit edilmeye çalışılmış ve analiz 

sonucu Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 

 Madde Sayısı İç Tutarlılık Katsayısı       Güvenirlik Durumu 

Anket 

Formu 
         22             0,831 

  Yüksek Derecede Güvenilir. 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,831 olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuca göre söz konusu 16 ifadenin bir bütün olarak, ölçmek istenen olguyu ölçmede “yüksek 

derecede güvenilir” olduğu söylenebilir. 

4. Bulgular  

Araştırmanın bu aşamasında, Sivas’ta muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarına 

uygulanan anket formunun uygulanmasıyla elde edilen veriler, belirtilen istatiksel tekniklerle analiz 

edilmiş ve analiz sonuçları tablolar halinde sunularak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

4.1. Deneklerin Demografik Özellikleri 

Meslek mensuplarının ilk bölümdeki sorulara verdikleri cevaplarının istatistik sonuçları Tablo 3’de 

yer almaktadır. 
 

Tablo 3: Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerine ilişkin Sorulara Ait Cevapların 

İstatistik Sonuçları 

Cinsiyetiniz? Eğitim Durumunuz? 

Cinsiyet  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
Eğitim Düzeyi 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Erkek 57 60 Lisans 85 89,5 

Kadın  38 40 Yüksek Lisans 10 10,5 

TOPLAM 95 100 TOPLAM 95 100 

Medeni Durumunuz? 
Kaç Yıldır Meslek Mensubu olarak 

çalışıyorsunuz? 

Medeni Durum 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Mesleki 

Deneyim 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Evli  71 74,7 1-5 yıl 25 26,3 

Bekâr 18 18,9 6-10 yıl 30 31,6 

Boşanmış/Dul 6 6,3 11 ve üzeri yıl 40 42,1 

TOPLAM 95 100 TOPLAM 95 100 
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Unvanınız? 
Daha Önce Mesleğiniz Dışında 

Çalıştınız Mı? 

Unvan 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
Farklı Deneyim 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

SMMM 90 94,7 Evet 23 24,2 

YMM 5 5,3 Hayır 72 75,8 

TOPLAM 95 100 TOPLAM 95 100 

Yaşınız? Çocuk Sayısı 

Yaş 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Çocuk Sayısı Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

21-35 yaş 30 31,6 0-1 Çocuk 20 21,1 

36-45 yaş 43 45,3 2-3 Çocuk 58 61,1 

46-65 yaş 22 23,2 4-5 Çocuk 17 17,8 

TOPLAM 95 100 TOPLAM 95 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi ankete katılan meslek mensuplarının öne çıkan demografik özellikleri 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

✔ Meslek mensuplarının %60’ı Erkek; %40’ının Kadın olduğu görmektedir. 

✔ Meslek mensuplarının %10’unun yüksek lisans yaptığı görülmektedir.  

✔ Meslek mensuplarının %26,3’ü 1-5 yıl; %31,6’sı 6-10 yıl ve geriye kalan %42,1’i ise 11 yıldan 

daha fazla deneyime sahiptir.  

✔ Meslek mensuplarının çoğunluğu %74,7’ si evli %18,9’u bekâr ve geri kalan %6,3’ü ise 

boşanmış olarak tespit edilmiştir.  

✔ Meslek mensuplarının sadece %5,3’ü YMM’dir. 

✔ Meslek mensuplarının çoğunluğunun %61,1 oranı ile 2 ya da 3 çocuğu vardır. 

✔ Meslek mensuplarının %31,6’sı 21-35 yaş; %45,3’ü 36-45 yaş; %23,2’si 46-65 yaş aralığında 

olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarına ait tükenmişlik alt boyutlarının ortalamaları, 

standart sapmaları, minimum ve maksimum puan dağılımları Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Tükenmişlik Ölçeğinin Puan Dağılımları 

Tükenmişlik Alt Boyutları   

                                 Puan Dağılımı 

  n 𝑥    ss Min. Maks. 

Duygusal Tükenme (DT) 95 19,29 8,85   9   45 

Duyarsızlaşma (D) 95 9,20 3,83   9   21 

Kişisel Başarı (KB) 95 30,72 6,37   9   40 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeyi tüm alt boyutlarda ( 17≤ DT=19,29 ≤ 26;  9 ≤ D=9 ≤ 13;  30≤ 30,72 >36) orta düzeyde 

tükenmişlik çıkmıştır.  
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4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğindeki İfadelere Yönelik 

Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular 

Araştırmada muhasebe meslek mensuplarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğindeki ifadelere yönelik 

meslek mensuplarının katılım düzeyleri açıklanmaya çalışılacaktır. Deneklerin, ankette bulunan her 

bir ifadeye, hangi düzeyde katıldığı ya da görüşlerinin Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, 

Emin Değilim, Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum nitelemelerinden, hangisine girdiği 

yapılan bir sınıflama ölçeği ile belirlenmiştir. Sınıflama ölçeğinin oluşturulmasında;  

Aralık Genişliği (a) = Dizi Genişliği ÷ Yapılacak Grup sayısı formülü1 kullanılmıştır. Buna göre 

oluşturulan ölçekte; nitelik düzeyi ve puan değerleri ile değer aralıkları Tablo 5’te gösterilmiştir. 

a= 4/5 a= 0,80 bulunur. 

Tablo 5: Anket Maddelerinin Puan Aralıkları 

Nitelik Düzeyi 
Puan 

Aralığı 

Değer  

Aralıkları 

Kesinlikle Katılıyorum 5 4,20 – 5,00 

Katılıyorum 4 3,40 – 4,19 

Emin Değilim 3 2,60 – 3,39 

Katılmıyorum  2 1,80 – 2,59 

Kesinlikle katılmıyorum 1 1,00 – 1,79 

Deneklerin bu ifadelere verdikleri cevaplara ilişkin olarak bulunan, aritmetik ortalama ( X ) ve 

standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri, tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6: Muhasebe Meslek Mensuplarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğindeki Duygusal 

Tükenmeye Yönelik İfadelere Ait Katılım Düzeyleri 

                Muhasebe Meslek Mensuplarının Duygusal Tükenme Durumu 

No İfadeler n 𝑥 ss Katılım Düzeyi 

1 İşimden soğuduğumu hissediyorum.  95 2,00 1,26 Katılmıyorum 

2 
İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş 

hissediyorum. 

95 
2,17 1,30 Katılmıyorum 

3 
Sabah kalktığımda bir gün daha bu 

işe dayanamayacağımı hissediyorum.  

95 

1,77 1,12 Kesinlikle Katılmıyorum 

4 
Bütün gün insanlarla uğraşmak benim 

için gerçekten çok yıpratıcı.  

95 
2,34 1,19 Katılmıyorum 

5 
Yaptığım işten tükendiğimi 

hissediyorum. 

95 
1,99 1,13 Katılmıyorum 

6 
İşimin beni kısıtladığını 

hissediyorum. 

95 
2,21 1,30 Katılmıyorum 

7 
İşimde çok fazla çalıştığımı 

hissediyorum. 

95 
2,75 1,33 Emin Değilim 

8 

Doğrudan doğruya insanlarla 

çalışmak bende çok fazla stres 

yaratıyor.  

95 

2,38 1,28 Katılmıyorum 

9 
Yolun sonuna geldiğimi 

hissediyorum. 

95 
1,69 1,15 Kesinlikle Katılmıyorum 

Ortalama  95 2,14 1,23 Katılmıyorum 

 

 
1 Halil TEKİN, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mesa Yayınları, Ankara, 1987, s. 262. 
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Tablo 6 incelendiğinde; Muhasebe meslek mensuplarının Maslach tükenmişlik ölçeğindeki 

duygusal tükenmeye yönelik ifadelere ait katılım düzeyleri genellikle “katılmıyorum” yönünde 

olmuştur. Katılım seviyesinin “katılmıyorum” yönünde olmasının sebebini, muhasebe meslek 

mensuplarının işleriyle duygularını birbirlerine karıştırmadıkları, işte meydana gelebilecek her türlü 

sorun, stres ve sıkıntıların meslek mensuplarının duyguları üzerinde bir etki yaratmadığının 

göstergesi olarak yorumlayabiliriz. 

 

Tablo 7: Muhasebe Meslek Mensuplarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğindeki 

Duyarsızlaşmaya Yönelik İfadelere Ait Katılım Düzeyleri 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Duyarsızlaşma Durumu 

No İfadeler n 𝑥 ss Katılım Düzeyi 

10 

İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere, sanki 

insan değillermiş gibi davrandığımı fark 

ediyorum. 

95 1,48 0,86 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

11 
Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara 

karşı sertleştim.  
95 1,99 1,08 Katılmıyorum 

12 
Bu işin beni giderek katılaştırmasından 

korkuyorum. 
95 2,04 0,93 Katılmıyorum 

13 
İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu 

umurumda değil. 
95 1,67 0,87 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

14 

İşim gereği karşılaştığım insanların, bazı 

problemlerini sanki ben yaratmışım gibi 

davrandıklarını hissediyorum. 

95 2,01 1,26 Katılmıyorum 

Ortalama  95 1,84 1,00 Katılmıyorum 

 

Tablo 7 incelendiğinde; Muhasebe meslek mensuplarının Maslach tükenmişlik ölçeğindeki 

duyarsızlaşmaya yönelik ifadelere ait katılım düzeyleri “katılmıyorum” yönünde olmuştur. Meslek 

mensuplarının hizmet gördükleri kişilere karşı yüksek düzeyde ilgili davrandıkları anlaşılmaktadır 

Tablo 8: Muhasebe Meslek Mensuplarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğindeki Kişisel 

Başarıya Yönelik İfadelere Ait Katılım Düzeyleri 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişisel Başarı Durumu 

No İfadeler n 𝑥 ss Katılım Düzeyi 

15 
İşim gereği karşılaştığım insanların 

ne hissettiğini hemen anlarım. 
95 3,99 1,04 Katılıyorum 

16 

İşim gereği karşılaştığımı insanların 

sorunlarına en uygun çözüm yollarını 

bulurum. 

95 4,06 1,01 Katılıyorum 

17 

Yaptığım iş sayesinde insanların 

yaşamına olumlu katkıda 

bulunduğuma inanıyorum. 

95 3,86 1,00 Katılıyorum 

18 Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 95 3,83 1,15 Katılıyorum 

19 
İşim gereği karşılaştığım insanlarla 

aramda rahat bir hava yaratırım. 
95 3,62 1,06 Katılıyorum 

20 
İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra 

kendimi canlanmış hissediyorum. 
95 3,63 1,08 Katılıyorum 

21 
Bu işte birçok kayda değer başarı 

elde ettim. 
95 3,83 1,04 Katılıyorum 

22 
İş ortamındaki duygusal konulara, 

soğukkanlılıkla yaklaşırım. 
95 3,88 1,14 Katılıyorum 

Ortalama  95 3,84 1,07 Katılıyorum 
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Tablo 8 incelendiğinde; muhasebe meslek mensuplarının Maslach tükenmişlik ölçeğindeki kişisel 

başarıya yönelik ifadelere ait katılım düzeyleri “katılıyorum” yönünde olmuştur. Meslek 

mensuplarının kişisel olarak meslek hayatlarında çok yıpranmadıkları görülmektedir. 

4.3. Anlamlılık Analizleri 

Bulgular ve Yorum bölümünün son aşamasında, veriler normal dağılım göstermediği için 

araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği çözümlemeye dâhil edilmiş ve bazı 

karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Meslek mensuplarının; 

1. Cinsiyetlerine göre iki 

2. Öğrenim türüne göre iki 

3. Unvanlarına Göre iki 

4. Mesleki Deneyimlerine Göre Üç 

5. Yaşa göre Üç 

“Gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur” hipotezi P=0,05 anlamlılık düzeyinde, ikili gruplar 

için “Mann Whitney U” testi, ikiden fazla olan gruplar için ise Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin (duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma, kişisel başarı alt boyutlarında) cinsiyete, eğitim durumuna, unvana, mesleki 

deneyime ve yaşa göre farklılık gösterip göstermediğini açıklayan sonuçlar tablolar halinde aşağıda 

yer almaktadır. 

Tablo 9: Tükenmişlik Alt Boyutları ile Cinsiyet Arasındaki Farklılık 

Tükenmişlik Alt 

Boyutları 
Cinsiyet N 

Mean 

Rank 

Sum Of 

Ranks 

Mann Whitney 

U 
Z P 

Duygusal Tükenme (DT) 
Kadın 38 40,61 1543,00 

802,00 -2,138 0,032 
Erkek 57 52,93 3017,00 

Duyarsızlaşma (D) 
Kadın 38 43,01 1634,50 

893,50 -1,449 0,147 
Erkek 57 51,32 2925,50 

Kişisel Başarı (KB) 
Kadın 38 47,55 1849,50 

1057,50 -0,194 0,846 
Erkek 57 48,67 2710,50 

Tablo 9’da Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt kategorilere ilişkin yapılanan anlamlılık analizinde 

araştırmaya katılan meslek mensuplarının cinsiyetleri açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda Duygusal Tükenme (DT) alt 

kategorisinde p = 0,032 anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde erkek 

meslek mensupların kadın meslek mensuplarına göre duygusal tükenmişlik düzeylerinin daha 

yüksek olduğu sonucuna varılır. Diğer alt kategorilerde ise cinsiyet acısından anlamlı farklılığın 

olmadığı tespit edilmiştir. Diğer iki alt kategorilerde ise erkek ve kadınların tükenmişlik 

düzeylerinde önemli derecede farklılık yoktur.   

Tablo:10 Tükenmişlik Alt Boyutları ile Eğitim Durumu Arasındaki Farklılık 

Tükenmişlik Alt Boyutları 
Eğitim 

Seviyesi 
N 

Mean 

Rank 

Sum Of 

Ranks 

Mann 

Whitney  U 
   Z P 

Duygusal Tükenme (DT) 
Lisans 85 47,14 4007,00 

352,00 -0,887 0,375 
Y. Lisan 10 55,30 553,00 

Duyarsızlaşma (D) 
Lisans 85 46,78 3976,00 

321,00 -1,270 0,204 
Y. Lisan 10 58,40 584,00 

Kişisel Başarı (KB) 
Lisans 85 48,87 4154,00 

351,00 -0,900 0,368 
Y. Lisan 10 40,60 406,00 
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Tablo 10’da Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt kategorilere ilişkin yapılanan anlamlılık analizinde 

araştırmaya katılan meslek mensuplarının eğitim seviyeleri açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda alt kategorilerde eğitim 

seviyesi acısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.   

Tablo:11 Tükenmişlik Alt Boyutları ile Unvanı Arasındaki Farklılık 

Tükenmişlik Alt 

Boyutları 
Unvan N 

Mean 

Rank 

Sum Of 

Ranks 

Mann 

Whitney U 
       Z P 

Duygusal Tükenme 

(DT) 

SMM

M 
90 46,43 4179,00 

84,00 -2,354 0,019 

YMM 5 76,20 381,00 

Duyarsızlaşma (D) 

SMM

M 
90 47,04 4234,00 

139,00 -1,443 0,149 

YMM 5 65,20 326,00 

Kişisel Başarı (KB) 

SMM

M 
90 48,92 4403,00 

142,00 -1,387 0,165 

YMM 5 31,40 157,00 
 

Tablo 11 ’de Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt kategorilere ilişkin yapılanan anlamlılık analizinde 

araştırmaya katılan meslek mensuplarının unvanları açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda Duygusal Tükenme (DT) alt 

kategorisinde p = 0,019 anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde YMM 

olan meslek mensupların SMMM olan meslek mensuplarına göre duygusal tükenmişlik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılır. Diğer alt kategorilerde ise unvan acısından 

anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Diğer iki alt kategorilerde ise SMMM ve YMM’lerin 

tükenmişlik düzeylerinde önemli derecede farklılık yoktur.   

Tablo:12 Tükenmişlik Alt Boyutları ile Mesleki Deneyim Arasındaki Farklılık 

Tükenmişlik Alt 

Boyutları 
Mesleki Deneyim N 

Mean 

Rank 

Chi-

square 
df p 

Duygusal Tükenme 

(DT) 

1-5 yıl 25 37,40 

11,380 2 0,003 6-10 yıl 30 42,22 

11 ve üzeri yıl 40 58,96 

Duyarsızlaşma (D) 

1-5 yıl 25 43,18 

3,703 2 0,157 6-10 yıl 30 43,57 

11 ve üzeri yıl 40 54,34 

Kişisel Başarı (KB) 

1-5 yıl 25 54,26 

7,345 2 0,025 6-10 yıl 30 54,73 

11 ve üzeri yıl 40 39,04 
 

Tablo12’de Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt kategorilere ilişkin yapılanan anlamlılık analizinde 

araştırmaya katılan meslek mensuplarının mesleki deneyim açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda Duygusal Tükenme (DT); 

p=0,003 ve Kişisel Başarı (KB) p = 0,025 alt kategorilerinde anlamlı farklılığın olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde meslek mensupların mesleki tecrübeleri arttıkça duygusal 

tükenmişlik düzeylerinin arttığı tespit edilirken; mesleki tecrübesi daha düşük olan meslek 

mensuplarının kişisel başarılarının arttığı tespit edilmiştir. Mesleki tecrübenin duyarsızlaşma 

üzerinde önemli bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir.  
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Tablo:13 Tükenmişlik Alt Boyutları ile Yaş Arasındaki Farklılık 

Tükenmişlik Alt 

Boyutları 
      Yaş N 

Mean 

Rank 

Chi-

square 
Df P 

Duygusal Tükenme (DT) 

21-35 yaş 30 38,10 

6,580 2 0,037 36-45 yaş 43 50,24 

46-65 yaş 22 57,11 

Duyarsızlaşma (D) 

21-35 yaş 30 46,00 

2,165 2 0,339 36-45 yaş 43 45,55 

46-65 yaş 22 55,52 

Kişisel Başarı (KB) 

21-35 yaş 30 51,85 

1,978 2 0,372 36-45 yaş 43 48,80 

46-65 yaş 22 41,18 

 

Tablo13’de Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt kategorilere ilişkin yapılanan anlamlılık analizinde 

araştırmaya katılan meslek mensuplarının yaşları açısından p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda Duygusal Tükenme (DT) alt 

kategorisinde p = 0,037 anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde meslek 

mensupların yaşları ilerledikçe duygusal tükenmişlik düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Diğer alt 

kategorilerde ise meslek mensuplarının yaşları acısından anlamlı farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir.  

SONUÇ  

Muhasebe meslek mensupları, faaliyette bulunduğu mesleklerinin gereği olarak hem devlete, hem 

mükelleflerine hem de diğer finansal tablo kullanıcılarına karşı sorumluluk altındadırlar. Bu sebeple 

insanlarla sürekli iletişim halinde olan ve stresli bir mesleki faaliyeti sürdüren muhasebe meslek 

mensuplarının tükenmişlik sendromunu yaşaması olasılığı yüksektir. Tükenmişlik yaşayan meslek 

mensubu, önce işinden soğumakta, sonra hizmet ettiği kişilere karşı duyarsızlaşmakta ve en 

sonunda kendini işinde başarısız olarak değerlendirmekte ve böylece yaşadığı ruhsal çöküş iyice 

derinleşmektedir. Meslek mensuplarının sorumlu olduğu kişiler göz önünde bulundurulduğunda, 

tükenmişlik yaşayan meslek mensuplarının varlığı durumunda ortaya çıkacak sonuçların pek çok 

kişiyi olumsuz şekilde etkileyeceği açıktır. Bu kapsamda; Sivas il merkezinde faaliyetini sürdüren 

95 muhasebe meslek mensubuna “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” anketi uygulanmıştır. Ankete 

katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri ölçülmüş ve demografik özellikleri 

ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik bulgulara gör, 

meslek mensuplarının yarıdan fazlası erkektir. %90’ı lisans mezunudur. Yaklaşık yarısı 11 yıldan 

daha fazla mesleki deneyime sahiptir. %75’i evlidir. Tamamına yakını SMMM’dir. Yarıdan fazlası 

orta yaş aralığındadır. 

Maslach Tükenmişlik Modeli’nin kullanılarak tükenmişlik düzeyinin ölçüldüğü bu çalışmada, 

muhasebe meslek mensuplarının orta düzeyde tükenmiş olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin alt boyutlarının 

demografik değişkenlerden cinsiyete göre sadece Duygusal Tükenme (DT) alt kategori sinde 

anlamlı farlılık gösterdiği duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt kategorilerinde farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir.   Duygusal tükenme alt boyutunda erkeklerin kadınlara göre daha yoğun 

tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Meslek mensuplarının alt kategorilerde eğitim seviyesi 

açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Meslek mensuplarının unvanları 

açısından Duygusal Tükenme (DT) alt kategorisinde anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu 
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sonuç incelendiğinde YMM olan meslek mensupların SMMM olan meslek mensuplarına göre 

duygusal tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılır. Diğer iki alt kategorilerde 

ise SMMM ve YMM’lerin tükenmişlik düzeylerinde önemli derecede farklılık yoktur.   

Meslek mensuplarının mesleki deneyim açısından Duygusal Tükenme (DT) ve Kişisel Başarı (KB) 

alt kategorilerinde anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde meslek 

mensupların mesleki tecrübeleri arttıkça duygusal tükenmişlik düzeylerinin arttığı tespit edilirken; 

mesleki tecrübesi daha düşük olan meslek mensuplarının kişisel başarılarının arttığı tespit 

edilmiştir. Mesleki tecrübenin duyarsızlaşma üzerinde önemli bir farklılığa yol açmadığı tespit 

edilmiştir. 

Meslek mensuplarının açısından Duygusal Tükenme (DT) alt kategorisinde anlamlı farklılığın 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç incelendiğinde meslek mensupların yaşları ilerledikçe duygusal 

tükenmişlik düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Diğer alt kategorilerde ise meslek mensuplarının 

yaşları acısından anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan muhasebe meslek mensuplarının 

tükenmelerine neden olan faktörlerin araştırılması ve konuyla ilgili önlemlerin alınması, iş 

yüklerinin azaltılması, yasal mevzuatta değişikliklere gidilmesi toplumsal ve ekonomik açıdan 

oldukça önemlidir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GSM OPERATÖR SEÇİM KARARININ İNCELENMESİ: 

BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDEKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ELECTRE 

UYGULAMASI 
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Yasin Aktaş** 

Özet 

Son dönemde dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda cep telefonları gündelik hayatın önemli 

bir parçası olmuştur. Bu nedenle GSM operatörleri daha iyi hizmet sunarak, rakiplerine karşı avantaj 

sağlamaya çalışmaktadır. Tüketiciler açısından ise ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan GSM operatörü 

seçmek amaçlanmaktadır. Gündelik hayatın önemli bir parçası olması nedeniyle en uygun GSM operatör 

seçiminin bilimsel bir temele dayalı olarak yapılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı üniversite 

öğrencilerinin GSM operatör seçimini ele almak ve bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olan bu 

süreci bilimsel bir temele oturtmaktır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin lisansüstü 

programında öğrenim görmekte olan öğrenciler ele alınmış ve bu öğrencilerin GSM operatörü seçim süreci 

ÇKKV yöntemlerinden birisi olan ELECTRE ile analiz edilmiştir. Yöntemin uygulanması sonucunda söz 

konusu öğrencilere göre en uygun operatör bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular öğrenciler kadar 

GSM operatörlerinin yöneticileri tarafından da yol gösterici bir veri olarak kullanılabilecektir. Son olarak 

çalışmanın birtakım kısıtları belirtilmiş ve ilerde yapılacak çalışmalar için öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: GSM Operatörleri, ÇKKV, ELECTRE. 

 

INVESTIGATION OF GSM OPERATOR SELECTION DECISION OF UNIVERSITY 

STUDENTS: AN ELECTRE APPLICATION ON GRADUATE STUDENTS AT A STATE 

UNIVERSITY 

Abstract 

As a result of the rapid technological developments in the world, mobile phones have become an important 

part of daily life. For this reason, GSM operators are trying to provide advantages against their competitors 

by providing better service. In terms of consumers, it is aimed to select the GSM operator that best meets 

their needs. Since it is an important part of daily life, it is important to choose the most appropriate GSM 

operator on a scientific basis. The aim of this study is to address the GSM operator selection of university 

students and to put this process which is a Multi Criteria Decision Making (MCDM) problem on a scientific 

basis. For this purpose, students studying in a graduate program of a public university were discussed and the 

GSM operator selection process of these students was analyzed with ELECTRE, one of the MCDM methods. 

As a result of the application of the method, the most suitable operator was found according to the students 

in question. The findings of the study can be used as a guiding data by the managers of GSM operators as 

well as the students. Finally, some limitations of the study were specified and recommendations were 

developed for future studies. 

Keywords: GSM Operators, MCDM, ELECTRE. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde hizmet etmek için büyük çaba sarf eden işletmelerin her zaman değişmekte olan 

koşullarda en hızlı şekilde harekete geçmeleri ve bu süre zarfı içerisinde müşterilerin farklılaşan 

isteklerini en doğru şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Bu müşterilerin isteklerini belirleyip buna 

göre malın veya hizmetin şeklini oluşturmak, işletmelerin rekabet ettiği diğer işletmelere yönelik 

üstünlük sağlayabilmesi kaçınılmazdır. Günümüzde GSM (Global System for Mobile) operatörü 

kullanıcısı sayısındaki hızlı artış bu sektörde rekabeti daha da çetin bir hale getirmiştir (Çalıpınar 

ve Soysal, 2010: 96).  

GSM sektöründe oluşan rekabetin sonucunda Türkiye hedef pazarında önemli GSM kullanıcı 

sayısına ulaşılmıştır (Kızgın, 2008: 143). Türkiye’de nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 

bilinmektedir. Bu gençlerin teknolojideki gelişimi de çok yakından takip ettiği varsayılarak 

üniversite öğrencileri, GSM operatörleri için hedef pazarın önemli bir kısmını oluşturmaktadır 

(Ayaz ve Alp, 2018: 204). 

Bu çalışmada bir devlet üniversitesindeki lisansüstü öğrencilerin GSM operatör tercihlerinin Çok 

Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden birisi olan Electre yöntemiyle belirlenmesine ve 

tercihlerine ilişkin sıralamanın tespit edilmesine çalışılmıştır.  

Çalışmanın geri kalan bölümlerinden ikinci bölümde Electre yöntemi ile yapılmış çalışmalara 

ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde yararlanılan yöntem anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde yöntemin uygulanması gösterilmiş ve uygulama sonucu elde edilen bulgular 

yorumlanmıştır. Çalışma genel bir değerlendirmenin yapıldığı beşinci ve son bölümle 

tamamlanmıştır.  

2.LİTERATÜR TARAMASI  

Literatür incelendiğinde Electre yöntemi ile ilgili birçok çalışmaya rastlanabilmektedir. Bu 

bölümde literatürde yer alan Electre yönteminin uygulandığı alanlara ilişkin literatür özetine yer 

verilmiştir. 

Karacasu (2007), çalışmasında ELECTRE yöntemini kullanarak ulaştırma yatırımlarının 

değerlendirilmesi için karar destek modeli oluşturmuş ve sonuçları göstermiştir. Değerlerin analizi 

oldukça önemlidir. Ölçüt ağırlıkları ve seçeneklere verilen puanlar ne kadar belirgin ise sonuçlar 

da o kadar ayırt edici olmaktadır. Sonuçta Electre yönteminin kullanımı, karar destek modeli olarak 

ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesinde büyük fayda sağlamıştır.  

Yürekli (2008), çalışmasında ATAK projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını 

karşılayacak en uygun taarruz helikopterini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada ELECTRE 

yöntemi kullanılmış ve belirlenen kriterlere göre 6 ayrı helikopter alternatifi değerlendirilmiştir. 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE yöntemi, bu çalışmada “en iyi taarruz 

helikopterini seçmek” için kullanılmıştır.  

Çağıl (2008), çalışmasında Türk Bankacılık Sektöründe, 2006–2010 dönemlerine ait kamu ve özel 

sermayeli mevduat bankaları ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli bankalarda ELECTRE 

yöntemi kullanılarak finansal performans analizinin yapılmasını amaçlamıştır.  

Yücel ve Ulutaş (2009), çalışmalarında bir kargo firmasının yeni açacağı mağazasının yerini 

belirlemek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Electre yöntemini kullanarak, 

yapılan hesaplamalar sonucunda, en uygun çözüm alanının belirlenmesini amaçlamıştır.  
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Pang, Zhang ve Chen (2011), çalışmalarında bilgisayar sayısal kontrol makinesi için yeni bir AHP 

tabanlı ELECTRE yöntemiyle güvenilirlik tasarım şeması oluşturulması amaçlamıştır. Çalışmanın 

sonucunda, önerilen yaklaşımın güvenilir olduğu ve iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir.  

Akyüz ve Soba (2013) tarafından yapılan çalışmada Uşak’ta kurulacak bir tekstil sanayi işletmesi 

için alternatif üç kuruluş yerinin belirlenen kriterler çerçevesinde, optimal kuruluş yerinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bir tekstil fabrikası için Uşak ilindeki Organize Sanayi Bölgeleri 

arasından optimal kuruluş yeri seçimi için Electre yöntemi kullanılmıştır.  

Botti ve Peypoch (2013), çalışmalarında turizm merkezlerine varış yeri seçimi için ÇKKV 

yöntemlerinden biri olan Electre yöntemini kullanmışlardır. Bu çalışma son yıllarda daha fazla ilgi 

gören turizmin rekabet gücüne yansımasına katkıda bulunmuştur.  

Uysal ve Yavuz (2014), çalışmalarında Batı Karadeniz'de yer seçimini ele alan çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden biri olan Electre yöntemi aracılığıyla uygun tesis lokasyonunu 

belirlemişlerdir. Bu yöntemle yaptıkları analiz sonucunda altı alternatif bölge arasında en uygun 

tesis yeri olarak Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesini tespit etmişlerdir.  

Ergin, Eker ve Alkan (2015), çalışmalarında küresel konteyner taşıyıcıları tarafından konteynır 

liman seçimini analiz etmek için ELECTRE yöntemini kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda en 

önemli kriterin ücret olduğunu ve en az önemli kriterlerin liman yanaşma süresi uzunluğu ve EDI 

bilgisayar sistemi olduğunu göstermişlerdir.  

Marlinda (2016), çalışmasında karar destek sistemlerinin Yogyakarta’da turistik yer seçiminin 

belirlenmesinde Electre yöntemi kullanılarak uygun çözümün bulunmasını amaçlamıştır. Önerileri, 

belirli bir kullanıcının girdiği sisteme göre ele aldıktan sonra seyahat edilen turistik yerlerin bir 

tavsiye listesi ile sonuçlanan ELECTRE yöntemi ile işlemiştir.  

Yücel ve Görener (2016), çalışmalarında bir yatırım grubunun yerel edinim fırsatlarını ELECTRE 

yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, aynı fiyatı ve diğer sözleşme gereksinimlerini 

kabul eden dört alternatif belirlenmiş ve referanslara göre Türkiye'deki yerel satın alma 

alternatiflerinin seçimini etkileyen altı önemli kriter listelenmiştir. Kriterleri değerlendirmek için 

AHP, alternatifleri sıralamak içinse ELECTRE yöntemi kullanılmıştır.  

Aghalar (2017), çalışmasında tedarikçi seçimi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi 

olan Electre yöntemini ve bu yöntemin kullanımında ise keşfedici çalışma ve nitel araştırma 

yöntemini kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda, üç tedarikçi arasından birisinin diğer tedarikçilere 

göre ön planda yer aldığı belirlenmiştir.  

İlgili literatür incelendiğinde, hizmet sektöründe faaliyette bulunan GSM operatörlerinin seçiminde 

Electre yöntemi uygulanarak yapılan çalışmaların az olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu 

çalışmanın uygulama alanının GSM operatör seçimi olmasına karar verilmiştir.  

3.YÖNTEM 

3.1. ELECTRE YÖNTEMİ 

ELECTRE yöntemi, Benayoun Roy ve arkadaşları tarafından 1966 yılında ortaya çıkarılmıştır. 

Electre yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiştir (Buchanan 

ve Sheppard, 1998: 4). ELECTRE sözcüğü Elimination Et Choix Traduisant la Realite 
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sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Gerçeği Yansıtan Eliminasyon ve Seçim anlamına 

gelmektedir (Türker, 1988: 73). 

ELECTRE yöntemi alternatiflerin bütün hepsini kriterler bazında karşılaştırıp, bu alternatiflerin 

kriterler arasında üstünlüğünü ortaya koyan sistematik bir analizdir. Bu yöntemde karar 

matrisindeki tüm bilgiler kullanılıp, her bir kriter için alternatiflerin ikili karşılaştırmaları 

yapılmaktadır. Yöntemin I, II, III, IV, TR1 ve 1S olmak üzere altı çeşidi bulunmaktadır (Çağıl, 

2008: 70). 

Yöntem karar gerektiren sıralama, atama ve seçim ile ilgili problemlerin çözümünü 

bulabilmektedir. Electre I ve Electre IS seçim problemlerinde kullanılırken, Electre II, III ve IV 

sıralama problemlerinde, Electre TRI ise atama problemlerinde kullanılmaktadır (Keleş ve Tunca, 

2015:206-207). Yöntemin uygulamasında, iki önemli unsur vardır (Eryürek ve Tanyaş, 2010:9): 

1. Alternatiflerin ikili karşılaştırmaları sonucuyla uyum ve uyumsuzluk indekslerinin hesaplanması, 

uyum ve uyumsuzluk setlerinin belirlenmesi.  

2. Alternatifler arasındaki üstünlük ilişkilerinin kullanılmasıyla beraber uygun alternatiflerin karar 

vermeye sunulması.  

Electre yöntemi; belirli ölçütler ve bu ölçütlerin ağırlıklarına bağlı kalarak alternatiflerin birbirine 

göre baskınlık ölçüsüne dayanmaktadır. Belirli ölçütler ve her alternatif için bu ölçütlerin ağırlık 

değerleri mevcut ise, Electre yönteminin karar destek modeli olarak kullanılması uygun olmaktadır 

(Karacasu, 2007: 157).  

Electre yöntemi de diğer ÇKKV yöntemleri gibi alternatif grubu arasından en uygun olanın 

seçilmesi için kullanılır. Bu nedenle muhasebe ve finans, sermaye yatırımı, üretim, pazarlama, 

planlama, risk analizi, başvuru değerlendirmeleri, grup karar verme, kuruluş yeri seçimi, ulaştırma, 

silah kontrolü, hizmet sektörü, eğitim, çevresel kararlar, sağlık, kamu sektörü, pazar seçimi, 

bilgisayar ve bilgi seçimi gibi alanlarda kullanılabilmektedir (Sezer, 2008: 142). 

Electre yöntemlerinin temelinde alternatiflerin birbirleriyle olan karşılaştırılması sonucunda baskın 

olan seçeneğin belirlenmesi de söz konusudur. Bu karşılaştırmadaki yapılan işlemlere sıralama ismi 

verilmektedir (Aghalar, 2017: 22). Sözü edilen sıralama Şekil 1’de gösterilmiştir (Aghalar, 2017: 

37).  

 

Şekil 1.  Electre Teknikleri 
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4. UYGULAMA 

Yapılan çalışmada ÇKKV yöntemlerinden birisi olan Electre yöntemi kullanılarak, bir devlet 

üniversitesinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin GSM operatör seçimi problemi ele alınmıştır. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler 

belirlenmiştir. 

GSM operatör belirlenmesi için bu çalışmada göz önünde bulundurulacak kriter verileri ve Electre 

yönteminin birinci adımı Karar Matrisi Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu kriterler göz önüne alınarak 

yapılmış olan çalışmada Electre yöntemiyle ideale yakın en iyi seçim belirlenmeye çalışılmıştır. 

GSM operatör seçiminde Electre’nin uygulanmasına ait bulgular ve değerlendirmelere aşağıdaki 

paragraflarda yer verilmiştir.  

 FİYAT 

KAPSAMA 

ALANI (%) KALİTE 

MARKA 

İMAJI 

SATIŞ SONRASI 

SERVİS HİZMETİ 

A1 42,68 99,17 7,75 7,3 5,85 

A2 29 90,02 5,9 6,55 5,8 

A3 34 91 6,8 6,15 5,65 

Tablo 1. Alternatiflerin Kriter Değerleri (Karar Matrisi) 

Electre yönteminin ikinci adımında, aşağıda yer alan formül yardımıyla standart karar matrisi 

oluşturulmuş ve Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Standart Karar Matrisi 

2. ADIM STANDART KARAR MATRİSİ 

  FİYAT 

KAPSAMA 

ALANI (%) KALİTE 

MARKA 

İMAJI 

SATIŞ SONRASI 

SERVİS HİZMETİ 

A1 0,6907 0,6124 0,6524 0,6306 0,5856 

A2 0,4693 0,5559 0,4967 0,5658 0,5806 

A3 0,5502 0,5620 0,5724 0,5312 0,5656 

 

Üçüncü adımda, ağırlıklandırılmış standart karar matrisi oluşturulurken değerlendirme faktörlerine 

ilişkin ağırlıklar w1=0.21, w2=0.22, w3=0.19, w4=0.18, w5=0.20 olarak belirlenmiştir. Standart karar 

matrisinin sütunlarındaki değerlerle ağrılıklar çarpılmış ve Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Ağırlıklandırılmış Standart Karar Matrisi 



592 
 

3. ADIM AĞIRLIKLANDIRILMIŞ STANDART KARAR MATRİSİ 

AĞIRLIKLAR 0,21 0,22 0,19 0,18 0,2 

  K1 K2 K3 K4 K5 

A1 0,1450 0,1347 0,1240 0,1135 0,1171 

A2 0,0986 0,1223 0,0944 0,1018 0,1161 

A3 0,1155 0,1236 0,1088 0,0956 0,1131 

 

Dördüncü adımda, her ikili alternatif kıyaslaması için Uyum (C) ve Uyumsuzluk (D) setleri 

oluşturulmuş ve Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Uyum Seti ve Uyumsuzluk Seti 

4. ADIM UYUM VE UYUMSUZLUK SETİ  

UYUM SETİ 

UYUMSUZLU

K SETİ UYUM SETİ 

UYUMSUZLUK 

SETİ 

C12 {2-3-4-5} D12 {1} C13 {2-3-4-5} D13 {1} 

C21 {1} D21 

{2-3-4-

5} C23 {1-4-5} D23 {2-3} 

C31 {1} D31 

{2-3-4-

5} C32 {2-3} D32 {1-4-5} 

 

Beşinci adımda, uyum setleri ve uyumsuzluk setlerinden yararlanılarak, uyum ve uyumsuzluk 

indeksleri hesaplanmış ve Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Uyum ve Uyumsuzluk Matrisi 

5. ADIM UYUM VE UYUMSUZLUK MATRİSİ 

UYUM MATRİSİ UYUMSUZLUK MATRİSİ 

  A1 A2 A3   A1 A2 A3 

A1 - 0,79 0,79 A1 - 1 1 

A2 0,21 - 0,59 A2 0,63 - 0,84 

A3 0,21 0,41 - A3 0,6 1 - 

Altıncı adımda, uyum üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrisi oluşturulması için öncelik C ve D 

matrislerinin ortalamaları hesaplanmış ve buna göre uyum üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük 

matrisleri bulunmuş ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Uyum Üstünlük ve Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi 
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6. ADIM 

UYUM ÜSTÜNLÜK MATRİSİ UYUMSUZLUK ÜSTÜNLÜK MATRİSİ 

  A1 A2 A3   A1 A2 A3 

A1 - 1 1 A1 - 1 1 

A2 0 - 1 A2 0 - 1 

A3 0 0 - A3 0 1 - 

 

Yedinci adımda, uyum üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrisleri karşılıklı olarak çarptıktan 

sonra toplam baskınlık matrisi oluşturulmuş ve Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Toplam Baskınlık Matrisi 

7. ADIM 

TOPLAM BASKINLIK MATRİSİ 

  A1 A2 A3 

A1 - 1 1 

A2 0 - 1 

A3 0 0 - 

Sekizinci adımda, sıralama yapılır. Yani karar noktalarının önem sırası belirlenir ve en iyi seçilir 

(1= Üstün demektir). Buna göre;  

● A3’ün hiçbir operatöre üstünlüğü yoktur.  

● A2’nin A3’e üstünlüğü bulunmaktadır. 

● A1’in A2 ve A3’e üstünlüğü bulunmaktadır.  

O halde oluşacak sıralama şu şekildedir: A1>A2>A3 ya da A3<A2<A1 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde GSM operatörleri hedef kitlelerine en iyi hizmeti verebilmeyi amaçlamaktadır. Bunun 

yanında pazar paylarını arttırmak için müşterilere yönelik çalışmaları ile her zaman gündemde 

olmak istemektedir. GSM operatörleri yoğun rekabetin yaşandığı bu piyasada eldeki müşterilerini 

tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için bu rekabette müşteri odaklı düşünüp en iyi hizmeti verme 

çabası içindedirler. Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin en uygun seçimi yapabilmesi için ÇKKV 

yöntemlerinden birisi olan Electre yöntemiyle en uygun GSM operatörü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Alternatifleri etkileyen kriterlerin ağırlıklı ortalamalarına bakıldığında bir devlet üniversitesinde 

öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerin GSM operatör seçimini etkileyen en önemli kriterler 

sırasıyla Kapsama Alanı, Fiyat, Satış Sonrası Servis Hizmeti, Kalite ve Marka İmajı’dır. Bu 

ağırlıklarla işlemler yapılarak uygunluk sırası belirlenmeye çalışılmıştır. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden olan ELECTRE yöntemi yardımı ile kriterler değerlendirildiğinde en uygun GSM 
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operatör seçiminde sıralama A1 birinci, A2 ikinci, A3 üçüncü olarak sıralamada yer almıştır. Her 

bilimsel çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da birtakım kısıtları vardır. Bu çalışma bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören lisansüstü öğrencileri örneklem olarak almıştır. Farklı bir çalışma, 

yalnızca bir devlet üniversitesinde lisansüstü öğrencilere uygulanmak yerine ön lisans, lisans, 

lisansüstü öğrencilerin hepsini kapsayacak şekilde yapılabilir. Bu çalışma sınırlı bir örnekleme göre 

yapılmıştır. Farklı bir örneklemde belki de farklı sonuçlar çıkabilecektir. Ayrıca sübjektif verilerin 

karar vericiler değiştikçe değişebileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.  
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İŞYERİNDE ZORBALIK VE RUHSAL SAĞLIK:  

ADİL DÜNYA İNANCININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ 

Emine Akkaya* 

Durdu Mehmet Biçkes** 

Özet 

İnsanın bulunduğu her yerde olduğu gibi işyerlerinde de bireyler arasındaki ilişkilerde olumlu ve olumsuz 

davranışlarla karşılaşılmaktadır. İşyerlerinde karşılaşılan olumsuz davranışlardan bir kısmı alan yazında, 

işyerinde zorbalık olarak adlandırılmaktadır. İşyerinde zorbalık kapsamında değerlendirilecek olan tutum ve 

davranışlar, kurban ve örgüt üzerinde çeşitli ve önemli olumsuz etkiler doğurma potansiyeline sahiptir. Bu 

çalışma, işyerinde zorbalığın işgörenlerin ruhsal sağlıkları üzerindeki etkisinde adil dünya inancının 

düzenleyici rolünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ana kütlesini, Kayseri ilinde faaliyet 

göstermekte olan özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmış ve veriler anket tekniği ile derlenmiştir. Analizler 411 anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Analizler sonucunda, işyerinde zorbalığın boyutları olan kişiye yönelik zorbalığın ve işe yönelik zorbalığın 

işgörenlerin ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkiye sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, adil 

dünya inancının boyutları olan bireysel adil dünya inancı ve genel adil dünya inancının kişiye yönelik zorbalık 

ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşyerinde zorbalık, Ruhsal sağlık, Adil dünya inancı. 

 

WORKPLACE BULLYING AND MENTAL HEALTH: THE MODARATING ROLE OF BELIEF 

IN A JUST WORLD 

Abstract 

As in every place where people are present, positive and negative behaviors are encountered in there 

lationships between individuals in the workplaces. Some of the negative behaviors encountered in the 

workplaces are called bullying in the workplace. Attitude sand behaviors to be evaluated within the scope of 

bullying in the workplace have the potential to have various and significant negative effects on the victim and 

the organization. This study was conducted to examine the regulatory role of the perception of fair world 

belief in the effect of bullying on workplace mental health. The main population of the study consists of the 

private sector employees operating in Kayseri. Sampling was easily used in sample selection and the data 

were collected by questionnaire technique. The analyzes were performed on 411 questionnaire forms. As a 

result of the analyzes, it was found that bullying towards the person who is the dimensions of bullying in the 

workplace and bullying towards the work have negative effects on the mental health of the employees. In 

addition, individual fair world belief and general fair world belief, which are dimensions of fair world belief, 

have a regulatory effect on the relationship between bullying and mental health. 

Keywords: Workplace Bullying, Mental Health, Belief in a Just World. 
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1. GİRİŞ 

Örgüt çalışanları üzerinde çatışmalara, gerilime, depresyona, ruhsal çöküşe, panik atağa, stres 

bozukluğuna, depresif davranışlara ve fiziksel sağlıkta azalış gibi çeşitli sorunlara yol açarak kişiyi 

tükenmişliğe iten işyerinde zorbalık; örgüt çalışanlarının bir veya daha fazla işgöreni sistematik 

şekilde aşağılayıcı tutum ve davranışlarla rahatsız eden ve hedef seçilen kurban üzerinde duygusal 

istismar ve taciz yoluyla olumsuz etkiler yaratan yıkıcı bir süreçtir (Einarsen ve Nielsen, 2015: 

131). Yapılan araştırmalar ve geleceğe yönelik tahminler, toplumların artan oranda stresle ilgili 

duygu durum ve anksiyete bozukluklarından muzdarip olduklarını ortaya koymaktadır (Whiteford 

vd., 2013; Wittchen vd., 2011; Karsten vd., 2011). Verkuil, Atasayi ve Molendijk (2015: 2), bu 

ruhsal sorunlarla ilişkili olarak gelişen zihinsel, fiziksel ve ekonomik yükler dikkate alındığında, bu 

sorunların artan riski ile ilişkili faktörleri tanımlamanın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

çerçevede bu araştırma, işyerinde zorbalık ve ruhsal sağlık arasındaki ilişki ve bu ilişkide adil dünya 

inancının düzenleyici etkisini inceleme amacına odaklanmıştır.  

Yapılan literatür incelemesinde, işyerinde zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisini ele alan çok 

sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Hurley vd., 2016; Bernotaite ve Malinauskiene, 2017; Reknes, 

Harris ve Einarsen, 2018; Hsieh, Wang ve Ma, 2019; Anasori, Bayighomog ve Tanova, 2020). Buna 

karşın, işyerinde zorbalık ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkide adil dünya inancının düzenleyici 

rolünü inceleyen herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak, çalışma konusuna en yakın 

çalışma Öcel (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmada, işyerinde zorbalık ile fiziksel 

hastalık belirtileri arasındaki ilişkide adil dünya inancının düzenleyici rolüne ele alınmıştır. 

Literatürde bir arada ele alınmamış olan üç değişkeni ele alması, çalışmanın önemini gözler önüne 

sermektedir.  

İşyerinde zorbalık kavramı Leymann (1996: 168) tarafından, kendini savunamayacak durumda olan 

bir bireyin, örgüt içinde bir kişi veya bir grubun sistematik bir şekilde düşmanca ve etik dışı 

davranışlarına hedef olması durumu olarak tanımlanmıştır. Bir başka kaynakta ise kavram; bir veya 

daha fazla kişiye yönelik olan, kurban-zorba boyutlarını içeren, düşmanca bir iş ortamının 

oluşumuna sebep olan, tekrar eden, devamlılığı bulunan ve olumsuz davranışları içeren bir durum 

olarak değerlendirilmiştir (Salin, 2003: 4). İşyeri zorbalığı ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, 

örgüt içinde gözlemlenen davranışların hangi koşullarda ve ne gibi durumlarda zorbalık olarak 

nitelendirilebileceği hususunda görüş birliği içerisindedirler (Matthiesen ve Einarsen, 2010: 205). 

Bu koşullardan birisi, kurban ile zorba arasında bir güç eşitsizliğinin bulunması ve kurbanın kendini 

savunma noktasında güçlük yaşamasıdır (Vartia, 2003: 10; Leymann, 1996: 168). Koşullardan bir 

diğeri ise, olumsuz davranışın en az altı ay süreyle devam ediyor olması ve haftada en az bir kez 

olumsuz davranışa hedef olunmasıdır (Öcel, 2011: 77, Leymann, 1996: 252). 

Ruhsal sağlık, bireyin yaşamın taleplerine ve fırsatlarına ne kadar iyi uyum sağlayabildiğini 

tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Pozitif psikoloji açısından ruhsal sağlık, bireyin 

yaşamdan zevk alma ve psikolojik dayanıklılık sergileme yeteneğini içerir. Genel bir yaklaşımla 

ruhsal sağlık kavramı, ruhsal açıdan tam bir iyi oluş hali olarak tanımlanabilir. Daha kapsamlı bir 

bakış açısıyla ruhsal sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü- WHO (2013: 38) tarafından, bireyin 

kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle başa çıkabildiği, üretken ve 

verimli bir şekilde çalışabildiği ve üyesi bulunduğu yapılanmalara katkıda bulunabildiği durum 

olarak tanımlanmıştır. Literatürde ruhsal sağlık; bireylerin potansiyellerinden tam olarak 

yararlanabilmeleri için kendini gerçekleştirme, çevre üzerinde ustalık duygusuna sahip olma ve 

problemleri tanımlama, problemlerle yüzleşme ve onları çözme becerisi olan özerklik duygusu 

şeklinde üç alana ayrılmaktadır (Gul vd., 2019: 89). 
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Stres teorileri, işyerinde zorbalığın çalışanın ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğuran temel 

bir faktör olduğunu dişe getirmektedir (Verkuil, Atasayi ve Molendijk, 2015: 2). Zorbalık 

eylemlerinin hedef olunan kişiye verdiği ruhsal bozukluklar alan yazında; aşırı kaygı ve stres, uyku 

bozuklukları, panik atak, konsantre olamama, yalnızlık duygusuna sürüklenme, güven kaybı, 

travma sonrası stres bozukluğu ve intihar düşüncesi gibi oldukça geniş bir yelpazede ele 

alınmaktadır. Bu süreçte zorbalığa maruz kalan kurban kendisini yalnız ve onulmaz hissetmektedir 

(Davenport vd., 2003: 63). Ampirik araştırma bulguları yukarıdaki teorik bilgileri doğrular 

niteliktedir. Bu bağlamda araştırmalar, kurbanların tükenmişlik duygusu yaşadıklarını, stres ve 

kaygı bozukluklarına maruz kaldıklarını, dikkatlerini toplamada güçlük çektiklerini, bunalıma 

girdiklerini, umutsuzluk ve çaresizlik yaşadıklarını, psikomatik sağlıklarıyla ilgili şikayetlerde 

bulunduklarını tespit etmişlerdir (Einarsen vd., 1998: 565; Niedl, 1996: 240; Leymann ve 

Gustafsson, 1996: 252; Quine, 2001: 74; Leymann, 1990: 122; Einarsen, 1996: 186). Aktarılan 

teorik bilgiler ve araştırma bulguları ışığında, zorbalık davranışlarının işgörenlerin ruhsal sağlıkları 

üzerindeki etkisine yönelik hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Hipotez 1: Kişiye yönelik zorbalık davranışlarının işgörenlerin ruhsal sağlıkları üzerinde anlamlı 

ve negatif yönlü etkisi vardır. 

Hipotez 2: İşe yönelik zorbalık davranışlarının işgörenlerin ruhsal sağlıkları üzerinde anlamlı ve 

negatif yönlü etkisi vardır. 

Adil dünya inancı, bireylerin başlarına gelenleri hak ettiklerine ve hak ettiklerini elde ettiklerine 

inanma eğilimi taşıdıklarını ve bu eğilimi korumak için kendi düşünsel süreçlerini buna göre 

organize ettiklerini savunur (Lerner, 1980: 11; Sundar ve Paik, 2017: 903). Güçlü adil dünya 

inancının, stresli durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırdığı, yaşam doyumunu artırdığı, depresyonu 

azalttığı (Tomaka ve Blascovich, 1994, 732; Dalbert, 1999: 80; Kıral, 2011: 31; Coreira, Batista ve 

Lima, 2009: 221) adaletsizlik algısını törpülediği, tükenmişlik hissini aşağılarda tuttuğu ve bireyler 

arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediği (Begue ve Muller, 2006: 119; Adoric ve Kvartuc, 2007: 

263) araştırma bulgularıyla tespit edilmiştir. Bu bulguları doğrular tarzda, Öcel ve Aydın (2012: 

250) çalışanların adil dünya inançları ne kadar güçlü olursa, adil dünyaya olan inançlarını korumak 

için işyerlerinde maruz kaldıkları zorbalık tutum ve davranışlarını yeniden yorumlama 

olasılıklarının da o denli artacağını dile getirmişlerdir. Zorbalığa maruz kalmak, çalışanların duygu, 

düşünce ve davranışları yanında ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde de etkili olmaktadır (Vartia, 

2001: 63). Ancak yapılan araştırmalar, bazı zorbalık kurbanlarının zorbalığa karşı diğerlerine 

nazaran daha duyarlı olduklarını yani zorbalığa maruz kaldıklarında diğerlerinden daha fazla 

dramatik tepki gösterdiklerini ortaya koymuştur (Matthiesen ve Einarsen, 2001: 482). Bu bulgu, 

çalışanların bireysel özelliklerinin zorbalık ve sonuçları arasındaki ilişkide düzenleyici rol oynadığı 

şeklinde yorumlanmıştır (Öcel ve Aydın, 2012: 250; Rai ve Agarwal, 2018: 843).  

Yapılan çeşitli araştırmalarda, zorbalık ile sağlık arasındaki ilişkide kendini damgalama (Vie, Glasø 

ve Einarsen, 2011), bireysel başa çıkma (Reknes vd., 2016), öz yeterlilik (Mikkelsen ve Einarsen, 

2002), algılanan sosyal destek (Rossiter ve Sochos, 2018) gibi bazı değişkenlerin düzenleyici role 

sahip olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Öcel (2011), adil dünya inancının, işyeri zorbalığı ile 

fiziksel rahatsızlık belirtileri arasındaki ilişkide düzenleyici role sahip olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Aktarılan teorik bilgiler ve araştırma bulguları çerçevesinde, adil dünya inancının zorbalık tutum 

ve davranışlarının işgörenin ruhsal sağlığı üzerinde yarattığı negatif etkileri azaltmada bir tampon 

görevi üstleneceği söylenebilir. Bu doğrultuda düzenleyici etkiye yönelik hipotezler aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur: 
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Hipotez 3: Bireysel adil dünya inancı, kişiye yönelik zorbalık davranışları ile ruhsal sağlık 

arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahiptir. 

Hipotez 4: Bireysel adil dünya inancı, işe yönelik zorbalık davranışları ile ruhsal sağlık arasındaki 

ilişkide düzenleyici etkiye sahiptir. 

Hipotez 5: Genel adil dünya inancı, kişiye yönelik zorbalık davranışları ile ruhsal sağlık arasındaki 

ilişkide düzenleyici etkiye sahiptir. 

Hipotez 6: Genel adil dünya inancı, işe yönelik zorbalık davranışları ile ruhsal sağlık arasındaki 

ilişkide düzenleyici etkiye sahiptir. 

2. METODOLOJİ 

2.1. Örneklem ve Prosedür 

Bu araştırmanın ana kütlesini Kayseri ilinde faaliyet göstermekte olan özel sektör çalışanları 

oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü net olarak tespit edilemediği için sınırsız evren örneklem 

büyüklüğü [n=z²(pq)/e²] formülü kullanılarak örneklem sayısı 385 olarak belirlenmiştir (Ural ve 

Kılıç, 2013: 45-47).  

Araştırmamız kapsamında kurulan hipotezleri test etmek amacıyla ihtiyaç duyulan veriler anket 

tekniği kullanılarak derlenmiştir. Oluşturulan anket formu, kolayda örnekleme yöntemi takip 

edilerek, işgörenlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek uygulanmıştır. Uygulama süreci 

sonucunda kullanılabilir 411 adet anket formu elde edilmiştir.  

2.2. Ölçekler 

İşyeri Zorbalığı: Katılımcıların örgüt içinde işyeri zorbalığına maruz kalıp kalmadıklarının tespiti 

için Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen “İşyeri Zorbalığı Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili 

ölçek, işe yönelik zorbalık ve kişiye yönelik zorbalık olmak üzere iki boyut ve 22 maddeden 

oluşmaktadır. Katılımcılardan ölçekte yer alan zorbalık durumlarına son altı ay içerisinde maruz 

kalma sıklıklarını “1: Hiçbir zaman” ile “5: Her gün” arasında derecelendiril mişskala üzerinde 

belirtmeleri istenmiştir. İşe yönelik zorbalık boyutuna ait güvenirlik değeri .78 ve kişiye yönelik 

zorbalık boyutuna ait güvenirlik değeri .92 olarak hesaplanmıştır. 

Ruhsal Sağlık: Katılımcıların ruhsal sağlıklarını ölçmek için Kessler ve arkadaşları tarafından 

geliştirilen ve 10 maddeden oluşan “Psikolojik Sıkıntı Ölçeği K10-PSÖ”kullanılmıştır (Andrews 

ve Slade, 2001). Ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Katılımcılardan ölçekte yer alan duygu 

durumlarını son 30 gün içerisinde ne sıklıkla yaşadıklarını “1: Hiçbir zaman” ile “5: Her zaman” 

arasında derecelendirilmiş skala üzerinde belirtmeleri istenmiştir. Ruhsal sağlık ölçeğine ait 

güvenirlik değeri .91 olarak hesaplanmıştır. 

Adil Dünya İnancı: Katılımcıların adil dünya inançlarını tespit etmek için Dalbert (1999) 

tarafından geliştirilen “Adil Dünya İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, genel adil dünya inancı ve 

bireysel adil dünya inancı olmak üzere iki boyut ve 13 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılardan 

ölçekte yer alan ifadelere katılım derecelerini “1: Tamamen katılmıyorum” ile “5: Tamamen 

katılıyorum” arasında derecelendirilmiş skala üzerinde belirtmeleri istenmiştir. Kişisel adil dünya 

inancı boyutuna ait güvenirlik değeri .86 ve genel adil dünya inancı boyutuna ait güvenirlik değeri 

.82 olarak hesaplanmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular 

Anketi cevaplayan işgörenlere ait demografik özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara dair özellikler 

Demografik Özellikler f 
Yüzde 

(%) 
Demografik Özellikler f 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet Medeni Durum 

Kadın 150 36,5 Evli 152 37,0 

Erkek 261 63,5 Bekar 259 63,0 

Yaş Mesleki Deneyim Süresi 

25 Yaş ve aşağısı 164 39,9 5 Yıl ve aşağısı 255 62,1 

26-35 Yaş arası 168 40,9 6-10 Yıl arası 89 21,6 

36-45 Yaş arası 62 15,1 11-15 Yıl arası 31 7,5 

46-55 Yaş arası 16 3,9 16-20 Yıl arası 20 4,9 

56 Yaş ve üzeri 1 0,2 21 Yıl ve üzeri  16 3,9 

Eğitim Durumu İdari Görev 

İlköğretim-Lise 104 25,3 İdari görevi var 116 28,2 

Önlisans 57 13,9 İdari görevi yok 295 71,8 

Lisans 180 43,8    

Yüksek lisans-Doktora 70 17,0    

3.2. Ana Etkilerin Analizi 

İşyerinde zorbalığın işgörenlerin ruhsal sağlıkları üzerindeki etkisini tespit etmek için çoklu 

regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular Tablo 2’de aktarılmıştır. 

Tablo 2. İşyerinde zorbalık boyutlarının ruhsal sağlık üzerindeki etkisi 

İlişki 

Standart- 

laştırılmamış 

Standart- 

laştırılmış 
T P R2 F 

Durbin-

Watson 

Collinearity 

İstatistiği 

B 
Std. 

hata 
Beta Tolerans VIF 

KYZ→RS .425 .064 .355 6.668 .000 
.29 845.662   1.971 

.610 1.640 

İYZ→RS .232 .051 .243 4.560 .000 .610 1.640 

Tablo 2’de yer alan, Durbin-Watson değerlerinin arzulanan sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir 

(Anderson, Sweeney ve Williams, 2011: 751-753). Bunun yanında VIF değerleri 5’in altında, 

tolerans değerleri ise 1’e yakın çıkmıştır. Bu bulgular çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını 

göstermektedir (Hair vd., 2013: 201). Tablo 2’deki veriler, ruhsal sağlıktaki değişimin %29’unun 

zorbalık davranışlarıyla açıklanabileceğini göstermektedir. Bulgular, kişiye yönelik zorbalık 

davranışlarının (β=.355, t=6.668, p<.001) ruhsal sağlık üzerinde işe yönelik zorbalık davranışlarına 

nazaran daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, araştırma kapsamında geliştirilen 

Hipotez 1 ve Hipotez 2’nin desteklendiğini göstermektedir. 

3.3. Düzenleyici Etkinin Analizi 

Ruhsal sağlık üzerinde, işyerinde zorbalık ve adil dünya inancının etkileşimli etkisini test etmek 

amacıyla ”PROCESS” yönetimi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, adil dünya inancının 
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sadece kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisinde düzenleyici role sahip olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla araştırma kapsamında geliştirilen Hipotez 3 ve Hipotez 5 kabul 

edilmiş, Hipotez 4 ve Hipotez 6 ise reddedilmiştir. 

Tablo 3. Kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisinde bireysel adil dünya inancının 

düzenleyici rolü 

Model İlişkiler    Β T                      p 
%95 güven aralığı 

Düşük Yüksek 

1 

Kişiye yönelik zorbalık .517 10.728 .000 .423 .612 

Bireysel adil dünya inancı -.088 -1.949 .052 -.177 .001 

KYZ*BADİ .103 2.218 .027 .012 .194 

Model Özeti R2= .277; MSE=.728; F(3,407)=51.989; p<.000 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, kişiye yönelik zorbalık ile bireysel adil dünya inancının ruhsal sağlık 

üzerindeki etkileşimli etkileri anlamlı çıkmıştır (p=.027<.050). Buradan hareketle, kişiye yönelik 

zorbalık ile ruhsal sağlık ilişkisinde bireysel adil dünya inancının düzenleyici etkiye sahip olduğunu 

ifade edilebilir. Bireysel adil dünya inancı, kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki 

olumsuz etkisini zayıflatmaktadır (bkz. Şekil 1). 

Şekil 1. Kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisinde bireysel adil dünya inancının 

düzenleyici rolü 
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Tablo 4. Kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisinde genel adil dünya inancının 

düzenleyici rolü 

Model İlişkiler β t p 

%95 güven 

aralığı 

Düşük Yüksek 

1 

Kişiye yönelik zorbalık .533 12.134 .000 .447 .620 

Genel adil dünya inancı -.055 -1.278 .202 -.138 .029 

KYZ*GADİ .131 3.411 .000 .056 .207 

Model Özeti R2= .281; MSE=.724; F(3,407)=53.051; p<.000 

 

Tablo 4’teki veriler, kişiye yönelik zorbalık ile genel adil dünya inancının ruhsal sağlık üzerindeki 

etkileşimli etkilerinin anlamlı olduğunu göstermektedir (p=.000<.001). Buradan hareketle, kişiye 

yönelik zorbalık ile ruhsal sağlık ilişkisinde genel adil dünya inancının düzenleyici etkiye sahip 

olduğunu ifade edilebilir. Genel adil dünya inancı, kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık 

üzerindeki olumsuz etkisini zayıflatmaktadır (bkz. Şekil 2). 

Şekil 2. Kişiye yönelik zorbalığın ruhsal sağlık üzerindeki etkisinde genel adil dünya inancının 

düzenleyici rolü 

4. SONUÇ  

Örgüt sağlığı için büyük tehlike arz eden ve işletmelerin imajını ve verimliliğini ciddi oranda 

zedeleyen işyerinde zorbalık olgusu; örgüt çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını negatif 

anlamda etkileyerek; onları yalnızlık ve tükenmişlik duygusuna itmektedir. Örgüt içinde hedef 

seçilen kurbanların bu tür baskı ve zorbalık eylemleri ile sistemli ve düzenli olarak karşı karşıya 

kalmaları, işgörenlerde motivasyon kaybına, iş doyumunda düşüşe, yaşam kalitesinde azalışa, 

sosyal ilişkilerde bozulmalara, örgüt genelinde çatışma ve gerilim gibi olumsuz durumlara neden 

olabilme potansiyeline sahip olan bir tür psikolojik terördür. İşyerinde zorbalık eylemlerinin negatif 

etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır (Sharp, 2011: 2; Björqvist vd., 1994: 181; Einarsen vd., 
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1998: 565; Bond vd., 2010, akt. Erden, 2016: 677; Leymann ve Gustafson, 1996: 254; Niedhammer 

vd., 2006: 255; Carnero vd., 2010: 9; Sandvik vd., 2009: 46). Diğer bazı araştırmalar ise, zorbalık 

kurbanlarından bazılarının zorbalığa karşı diğerlerine nazaran daha duyarlı olduklarını ortaya 

koymuştur (Matthiesen ve Einarsen, 2001: 482). Bu durum, çalışanların bireysel özelliklerinin 

zorbalık ve sonuçları arasındaki ilişkide düzenleyici rol oynadığı şeklinde yorumlanmıştır (Öcel ve 

Aydın, 2012: 250; Rai ve Agarwal, 2018: 843). Bu çalışma, işyerinde zorbalık ile ruhsal sağlık 

arasındaki ilişkide adil dünya inancının düzenleyici rolünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu ve yapı geçerliğinin 

sağlandığı görülmüştür.  

Araştırma bulguları, kişiye yönelik zorbalık ile işe yönelik zorbalık davranışlarının, işgörenlerin 

psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu 

literatürdeki benzer araştırma bulguları ile örtüşmektedir (Ciby ve Raya, 2014: 78; Björqvist vd., 

1994: 175; Leymann ve Gustafsson, 1996: 252; Sandvik vd., 2009: 30; Munoz vd., 2010: 2617; 

Einarsen vd., 1998: 565; Nielsen ve Einarsen, 2012: 310). Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu 

bu bulgu, işyeri zorbalığının işgörenlerin ruhsal sağlığı üzerinde yarattığı negatif etkileri ve bunun 

da ötesinde örgüt genelinde yaratacağı olumsuz sonuçları gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla 

zorbalık davranışlarının oluşumuna daha ortaya çıkmadan engel olunmasının ve oluşumunu 

önleyici tedbirler alınarak örgüt genelinde işyeri zorbalığı ile ilgili farkındalık oluşturulmasının 

yaşamsal öneme sahip olduğu söylenebilir.   

Çalışmanın teorik çıkarımlarından bir diğeri ise; adil dünya inancının kişiye yönelik zorbalık ile 

ruhsal sağlık arasındaki ilişkide düzenleyici rol oynamasıdır. Bu bulgu; yüksek adil dünya inancına 

sahip olan işgörenlerin diğer işgörenlerle aynı düzeyde zorbalığa maruz kalsalar bile daha az ruhsal 

sağlık sorunları yaşayacakları şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir deyişle, adil dünya inancı kişiye 

yönelik zorbalığın ruhsal sağlı üzerindeki negatif etkilerini bertaraf gücüne sahiptir. Ayrıca 

araştırma kapsamında yapılan analizler, genel adil dünya inancının ve bireysel adil dünya inancının 

işe yönelik zorbalık davranışları ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkide düzenleyici etkisinin olmadığı 

sonucunu ortaya koymuştur. 
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ETİKSEL İKLİM ALGILAMALARININ OLUMSUZ DURUMLARI İFŞA ETME NİYETİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA 

Burcu Toker*  

Durdu Mehmet Biçkes** 

 

Özet 

Bu araştırma, etik iklim ile olumsuz durumları ifşa etme niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmanın teorik kısmında öncelikle etik iklim ve olumsuz durumları ifşa 

etme kavramları ve bu iki kavram arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Daha sonra bu iki kavram arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışma bulguları aktarılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında ise; etik iklim türlerinin 

olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, Kayseri ilinde faaliyet gösteren 

imalat işletmelerinde görev yapmakta olan iş görenlerden oluşan bir örneklem üzerinde anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle yapılan uygulama sonucunda kullanılabilir 403 adet 

anket formu elde edilmiştir. Analizi sonuçları; etik iklimin alt boyutlarından olan ilkelilik iklimi ve 

yardımsever iklimin olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın, etik iklimin bir diğer alt boyutu olan egoist iklimin olumsuz 

durumları ifşa etme niyeti üzerinde herhangi bir anlamlı etkiye sahip olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Etik, etiksel iklim, olumsuz durumları ifşa etme. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL CLIMATE PERCEPTIONS AND 

WHISTLEBLOWING: AN EMPIRICAL STUDY 

 

Abstract 

This research was conducted through examining the unity relationship with the intention to disclose negative 

situations with ethical climate. For this purpose, in the theoretical part of the study, firstly the concepts of 

disclosing ethical climate and negative situations and the relationship between these two concepts are 

emphasized. Then, the findings of the study examining the relationship between these two concepts are 

presented. In the application part of the research; In order to determine the effect of ethical climate types on 

the intention to disclose negative situations, a survey was conducted on a sample of employees working in 

manufacturing enterprises operating in Kayseri. As a result of the application made by easy sampling method, 

403 questionnaire forms were obtained. Analysis results; It has revealed that primitive climate, which is one 

of the sub-dimensions of ethical climate, and benevolent climate have a significant and positive effect on the 

intention to disclose negative situations. On the other hand, it was found that the egoist climate, another sub-

dimension of ethical climate, had no significant effect on the intention to disclose negative situations.  

Keywords: Ethic, ethical climate, whistloblowing 
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GİRİŞ 

Hemen hemen her gün olumsuz durumları ifşa etmeye konu olabilecek olaylar kitle iletişim araçları 

aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu olaylar içerisinde ön plana çıkanlardan bazıları, 

Tangentopoli skandalı, Bristol skandalı, WorldCom skandalı, Dioxsin skandalı, Enron skandalı, 

Wikileaks skandalı, Snowden olayı ve Watergate skandalı şeklinde sıralanabilir. Olayların sayısı, 

oluş sıklığı ve etki alanı dikkate alındığında, ekonominin, kamu yönetiminin, üçüncü sektörün ve 
234diğer toplumsal aktörlerin bu olayların doğrudan veya dolaylı tarafı olduğu ve bu olayların 

topluma maliyetinin yadsınamaz büyüklükte olduğu görülmektedir (Keenan, 2002: 17). 

Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE), 2018 yılında gerçekleşen 

dolandırıcılık olaylarının büyüklüğünün küresel ölçekte yaklaşık olarak 7.1 trilyon ABD doları 

düzeyinde olduğunu tahmin etmektedir (www.acfe.com, 2019). Olumsuz durumları ifşa etme, 

bilinçli olarak gerçekleşen yasa dışı, tehlikeli, ayrımcı, etik olmayan ve gayri meşru olduğu 

düşünülen uygulamaların geçmişte veya şu anda örgütte çalışmakta olan birey ya da bireyler 

tarafından bu uygulamaları engelleyebilecek kişi ya da birimlere aktarılması şeklinde 

tanımlanabilir. 

Planlanmış davranış teorisine göre, herhangi bir davranış kendiliğinden ortaya çıkmamakta 

sergilenmesi çeşitli öncüllerin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, literatürde ifşa niyeti 

üzerinde psikolojik faktörler, kültürel ve etik faktörler, yapısal faktörler, misilleme korkusu ve 

olumsuz durumun türü/şiddeti gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğu dile getirilmektedir (Hassink vd., 

2007: 29). Çalışmada bu faktörlerden, etik iklim dikkate alınmıştır. Yapılan literatür incelemesinde, 

etik iklim algılamaları ile olumsuz durumları ifşa niyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara 

rastlanmış, ancak bu iki değişken arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaların özellikle Türkçe 

literatürde sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, iki değişken arasındaki ilişkinin imalat sektörü 

çalışanları örnekleminde incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışmanın değişkenleri olan etik iklim ve 

olumsuz durumları ifşa etme kavramlarına ve bu iki kavram arasındaki ilişkiye teorik zeminde ve 

araştırma bulguları çerçevesinde değinilmiştir. İkinci bölümde ise, araştırma metodolojisi ve 

araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Etiksel İklim 

Etik, yunanca karakter anlamına gelen ethos sözcüğünden türetilmiştir. Ahlak felsefesi olarak da 

bilinen bu kavramın temelinde, toplumsal değerlerin ve ahlak kurallarının incelenerek ilkeler haline 

dönüştürülmesi yatmaktadır (Fromm,1995: XXXVII-XXXVIII). Etik, kişisel ve toplumsal ahlak 

sorunları karşısında ‘’iyi nedir?’’ sorusuna yanıt arayan ve bu sorunların çözümünde dikkate 

alınması gereken ilkeleri geliştirmeyi kendisine görev edinen felsefe dalı olarak tanımlanabilir 

(Akarsu,1998: 74; Elçi ve Alpkan,2006:142-143). Farklı bir ifadeyle etik, bir insan eyleminin doğru 

ya da yanlış, iyi ya da kötü olarak değerlendirebileceği davranış standartlarını içeren seçimler ve 

kararlarla ilgilidir (Erondu vd,2004:350). 

Örgütlerdeki etik davranışların açıklanması ve öngörülmesi için Victor ve Cullen tarafından etik 

iklim kavramı geliştirilmiştir (Wimbush vd,1997: 67). İlgili bilim insanları tarafından kavram, bir 

organizasyondaki etik içeriğe sahip olan prosedür ve uygulamaların, organizasyon çalışanları 

tarafından geçerli olarak algılanması şeklinde tanımlanmıştır (Shafer,2015: 45). Başka bir tanıma 
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göre etik iklim, bir organizasyondaki etik konuların nasıl ele alınması gerektiği ve etik sayılabilecek 

doğru davranışın ne olduğu konusundaki ortak algı şeklinde ifade edilmiştir (Deshpande,1996:655). 

Etik iklim, sistemin var olan etik prosedür ve politikalarını karakterize etme konusunda, örgüt 

üyelerinin hemfikir olduğu ve psikolojik açıdan anlamlı algılarını ifade eder (Schneider,1975; 

Victor ve Cullen, 1988: 101). Bu algılar Barnet ve diğerlerine (2000) göre örgütün politika, 

prosedür, ödül sistemi ve resmi/gayri resmi sistemlerinden etkilenmektedir (Erondu vd,2004:350). 

Etik iklim, kuruluş üyelerinin etik açıdan uygun olduğunu düşündüğü sorunları anlamak, tartmak 

ve çözmek için hangi kriterleri kullanmaları gerektiğini belirlemeye yardımcı olur (Cullen 

vd,1989:51). 

Cullen, Parboteeah ve Victor (2003:130), etik iklim boyutlarını egoist iklim, yardımsever iklim ve 

ilkelilik iklimi şeklinde sıralamışlardır. Victor ve Cullen (1988)’e göre egoist iklimler; örgüt 

üyelerinin karar alma ve uygulama süreçlerinde, kişisel çıkarlarının maksimize edilmesini ön 

planda tuttukları iklim tipi olarak tanımlanmaktadır (Sayğan ve Bedük,2013:10). Yani egoist iklim 

tipine sahip örgütlerde, üyelerin karar alma konusundaki kriterlerini belirleyen faktörler, etik 

düşünce yapısından ziyade kendi çıkarlarıdır. Egoist iklim yapısı kişisel çıkar ve kazançlar üzerine 

odaklanır. Bireyler aldıkları kararlarda başkalarının iyiliğini ve yararını düşünmezler 

(Akbaş,2010:123).  

Yardımsever iklim; organizasyon normlarının, belirli bir sosyal grubun çıkarlarını maksimize 

etmeyi amaçladığı iklim türü olarak tanımlanabilir (Parboteeah ve Kapp,2008:517). Bu iklim türü 

üyeler arasındaki arkadaşlığı, dostluğu, grup ve kişiler arası bağlılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır 

(Akkoç, 2012:47). Yardımsever iklim türünde üyeler, yasalar ve kurallar konusunda daha az bilgi 

sahibi olma eğilimindedirler (Victor ve Cullen,1988:105).   

İlkelilik iklimi; örgüt çatısı altındaki karar alma mekanizmaları belirli ilke ve kurallar üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Akdoğan ve Demirtaş,2014:110). İlkelilik iklim, Victor ve Cullen (1988)’e göre 

kişisel ve örgütsel çıkarların göz ardı edilerek, adaletin sağlanması adına belirli yasalar ve mesleki 

standartları ön planda tutan iklim türüdür (Sayğan ve Bedük,2013: 10). Yani bir örgütte ilkelilik 

iklimin varlığından söz edebilmek için, alınan kararların etik kriterlere, mesleki standartlara ve 

yasalara uygunluk göstermesi gerekmektedir. 

Olumsuz Durumları İfşa Etme  

Olumsuz durumları ifşa etme kavramı ilk olarak 1963 yılında gizli bir belgede kullanılmıştır 

(Petersen vd,1986; Vinten,1994). İngiliz polislerinin yapılan suçlara karşı halkı ve diğer polisleri 

uyarmak amacıyla ıslık çalması (Strader,1993) ya da okul bahçesi veya oyun alanlarında hakem 

tarafından çalınan düdük kavramın temelini oluşturmaktadır (Jubb,1999:77). Kavrama ilişkin 

literatürdeki tanımlamalar genel olarak; tehlikeli, etik dışı ya da ayrımcı olduğuna inanılan 

faaliyetlerin, genellikle kuruluş üyeleri tarafından kasıtlı olarak ifşa edilmesi ortak paydasında 

birleşmektedir (Hersh,2002:243). Literatürde yer alan tanımlamalardan birinde olumsuz durumları 

ifşa etme kavramı; işverenlerinin kontrolü altında yasadışı, ahlaki olmayan veya gayri meşru 

uygulamaların örgüt üyeleri (eski ya da mevcut) tarafından eylemi etkileyebilecek kişi veya 

kuruluşlara bildirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Miceli vd,2008:6). Bu bildirimi yapan birey 

ise, ifşacı (whistleblower) olarak adlandırılmaktadır. Gerek ifşa, gerekse ifşacı kavramları geçmiş 

dönemlerde olumsuz çağrışımlarla anılırken, günümüzde organizasyonlarda bilinçli olarak 

gerçekleşen yanlış uygulamaların ortaya çıkarılması ve önlenmesinde kullanılan bir mekanizma 

olması nedeniyle pozitif kavramlar olarak algılanmaya başlanmıştır (Nisar vd,2018:1). 

Miceli ve Near (1992:25), olumsuz durumları ifşa etme davranışında kullanılacak kanalları içsel ve 

dışsal olmak üzere iki kategoride sınıflandırmıştır. Dışsal ifşa etme, organizasyonda etik dışı 
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sayılabilecek davranışları durdurabilme ya da düzeltme yetkisine sahip organizasyon dışındaki 

kurum ve kuruluşlara (medya, devlet kurumu, sivil toplum kuruluşları veya profosyonel kuruluşlar) 

bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Kaptein,2011:515). İçsel ifşa etme ise, organizasyondaki 

yanlış uygulamaların yine organizasyon içindeki kişilere/ ilgililere (Elliston,1982), yanal kontrol 

şekli (King, 2000) olarak raporlanmasını ifade etmektedir (Nayır vd,2018:150).   

Değişkenler Arasındaki İlişki ve Araştırma Hipotezleri 

Victor ve Cullen (1988:101), etik iklim kavramını, etik içeriğe sahip tipik örgütsel uygulama ve 

prosedürlere hâkim olan yaygın algılar şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu tanımı doğrular şekilde 

Parboteeah, Cullen, Victor ve Sakano (2005:461) etik iklimin, bir örgütte neyin doğru neyin yanlış 

olarak değerlendirilmesinde kullanılan bir kriter olarak işlev gördüğünü belirtmektedirler. Bir 

örgütte var olan etik iklim, nelerin etiksel problem olarak görüleceği, bu problemlerin nasıl 

çözüleceği ve çözümün özellikleri üzerinde etkili olmaktadır (Victor ve Cullen,1988:105). 

Literatürde, örgütlerin sahip olduğu etik iklimin çalışanların yasadışı ve etik olmayan davranışları 

bildirmeleri üzerinde önemli bir etken olduğu belirtilmektedir (Elçi, Karabay ve Akbaş,2016:58). 

Victor ve Cullen (1988:105), etik iklim türlerini, egoist iklim, yardımsever iklim ve ilkelilik iklimi 

şeklinde üç başlık altında ele almışlardır.  

Egoist iklim, egoizm ahlak felsefesine dayanır ve bireyin çıkarlarına olan ilgisini yansıtır (Rothwell 

ve Baldwin,2007:342; Chordiya, Sabharwal, Relly ve Berman, 2019:4). Egoist etiksel iklimlerde, 

çalışanlar etik ikilemle ya da yasadışı ve etik olmayan bir durumla karşı karşıya kaldıklarında karar 

vermede esas olarak kendi çıkarlarını dikkate alacaklardır. Egoist iklim, örgütlerin çıkarcı 

davranışları onayladığı ve desteklediği anlamına gelir. Diğerlerinin zararına olsa bile, bu iklimin 

hâkim olduğu örgütlerde çalışanların olumsuz durumları ifşa etme olasılıklarının düşük olacağı 

varsayılmaktadır (Ahmad, Yunos, Ahmad ve Sanusi,2014: 446-447). Yapılan uygulamalı 

çalışmalar, egoist iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde negatif etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymuştur (Erondu, Sharland ve Okpara, 2004; Peterson 2002a; 

Peterson,2002b). Aktarılan teorik bilgilere ve uygulamalı araştırma bulgularına dayanarak, 

araştırmanın ilk hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur:  

Hipotez 1: Egoist iklim algılamaları olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve negatif 

yönlü bir etkiye sahiptir. 

Yardımsever etik iklime sahip olan örgütlerde, etik sorunları tanımlamak ve çözmek için kullanılan 

baskın akıl yürütme, başkalarının iyiliğidir (Chordiya, Sabharwal, Relly ve Berman,2019:4). Yani 

yardımsever etik iklim, etik kararların diğerleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini teşvik 

edecektir. Diğerleri, bir bireyin yakın çalışma grubunu, bir bütün olarak örgüt üyelerini, örgütün 

müşterilerini, diğer paydaşlarını veya genel olarak toplumu içerebilir. Yardımsever etik iklim, 

başkalarının refahının önemine vurgu yapar. Bu nedenle, yardımseverlikle karakterize edilen 

iklimlerde, etik açıdan sorgulanabilir ya da belirsiz olan davranışlarda bulunma olasılığının düşük 

olması beklenir (Barnett ve Vaicys,2000:354). Ahlaki felsefenin faydacı ilkelerine dayanan 

yardımsever yaklaşım, akran, grup veya organizasyon refahı için bir kaygıyı yansıtır (Rothwell ve 

Baldwin,2007:343). Bu kaygı nedeniyle, yardımsever iklimlerde çalışanların olumsuz durumları 

ifşa etme niyetlerinin daha yüksek olacağı varsayılmaktadır (Ahmad, Yunos, Ahmad ve 

Sanusi,2014:447). Aydan ve Kaya (2018), sağlık sektörü çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmada, 

yardımsever etik iklimin olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 

bulgusuna ulaşmışlardır. Aktarılan teorik bilgilere ve uygulamalı araştırma bulgularına dayanarak, 

araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur:  
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Hipotez 2: Yardımsever iklim algılamaları olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve 

pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

İlkelilik iklime sahip olan örgütlerde, çalışanlar etik konularda karar alırken ahlaki felsefenin 

deontolojik ilkelerini temel alırlar ve karar alma kriterleri evrensel etik standartları veya doğru ve 

yanlışın değişmeyen prensipleridir (Rothwell ve Baldwin, 2007:343). İlkelilik iklimine sahip olan 

örgütlerde, çalışanlar etik kararları alırken kuralların, ilkelerin ve yasaların uygulanmasını dikkate 

alacaklardır (Ahmad, Yunos, Ahmad ve Sanusi,2014:446; Chordiya, Sabharwal, Relly ve 

Berman,2019:4). Stansbury ve Victor (2009:282), ilkelilik iklimine sahip örgütlerde çalışma 

grupları tarafında örgüt üyelerine uygulanan gayri resmi sosyal kontrol derecesinin yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu sayede örgütle benzeşen üyelerin, etiksel bir sorunla karşılaştıklarında, 

etiksel uyumsuzluğu gidermek ve bireysel sosyalleşmeyi gerçekleştirmek adına olumsuz durumları 

ifşa etme davranışına yönelme olasılıkları oldukça fazladır (Burchard, 2011:163). Aydan ve Kaya 

(2018), sağlık sektörü çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmada, ilkelilik iklimin olumsuz durumları 

ifşa etme niyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Aktarılan teorik 

bilgilere ve uygulamalı araştırma bulgularına dayanarak, araştırmanın son hipotezi şu şekilde 

oluşturulmuştur:  

Hipotez 3: İlkelilik iklim algılamaları olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve 

pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 

METODOLOJİ 

Örneklem ve Prosedür 

Araştırmanın ana kütlesini Kayseri ilinde faaliyet gösteren imalat işletmeleri çalışanları 

oluşturmaktadır. Evreni oluşturan işletmelerdeki bütün iş görenlere ulaşmanın maliyet ve zaman 

yükü dikkate alınarak, örneklem seçilmesi yoluna gidilmiştir. Örneklem büyüklüğünü belirlemek 

için evrende yer alan imalat işletmelerinde çalışan iş gören sayısı tespit edilmeye çalışılmış, ancak 

böyle bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle, sınırsız evren örnekleme formülü [n=z²(pq)e²] 

kullanılarak (Baş,2013: 41) örneklem sayısı 384 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, olasılıklı 

olmayan örneklem tekniklerinden kolayda örnekleme kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, 

araştırmacının ihtiyaç duyduğu büyüklükteki örnekleme ulaşıncaya kadar en kolay ve ulaşılabilir 

deneklerden veri toplaması şeklinde tanımlanmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016:134). Çalışma 

kapsamında geliştirilen hipotezleri test etmek için ihtiyaç duyulan veriler anket tekniği ile 

derlenmiştir. Literatürde var olan ölçekler kullanılarak oluşturulan anket formu, Kayseri ilinde 

faaliyet göstermekte olan imalat işletmelerinde çalışan iş görenlere uygulanmıştır. Kolayda 

örnekleme yöntemiyle, imalat işletmeleri çalışanlarından 450 kişiye anket formu ulaştırılmıştır. 

Uygulama süreci sonucunda kullanılabilir 403 adet anket formu elde edilmiştir.  

Ölçekler 

Katılımcılarından araştırmanın değişkenlerine ilişkin algı ve katılım düzeylerini, 1 = “Kesinlikle 

katılmıyorum” ile 5 = “Kesinlikle katılıyorum” arasında değişen tespitli 5 noktalı likert tipi ölçek 

üzerinde belirtmeleri istenmiştir. 

Etiksel İklim: Katılımcıların etik iklim algılarını ölçmek için, Victor ve Cullen (1993) tarafından 

geliştirilen ve 36 ifadeden oluşan etik iklim ölçeğinde yararlanılmıştır. Ölçek, egoist iklim, 

yardımsever iklim ve ilkelilik iklimi olmak üzere üç boyut ve 36 ifadeden oluşmaktadır. Egoist 

iklim boyutuna ait güvenirlik değeri 0,63, yardımsever iklim boyutuna ait güvenirlik değeri 0,86 ve 

ilkelilik iklim boyutuna ait güvenirlik değeri 0,78 olarak hesaplanmıştır.  
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Olumsuz Durumları İfşa Etme: Katılımcıların olumsuz durumları ifşa etme niyetlerini ölçmek için 

Park ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, dışsal ifşa, içsel ifşa ve 

sessiz kalma olmak üzere üç boyut ve 8 ifadeden oluşmaktadır. Bu çalışmada, sessiz kalma boyutu 

olumsuz durumları ifşa etme kapsamında değerlendirilmediği için dikkate alınmamıştır. 

Katılımcıların olumsuz durumları ifşa etme niyetleri, dışsal ve içsel ifşa boyutlarını içeren altı 

ifadeyle ölçülmüş ve çalışmada olumsuz durumları ifşa etme niyeti bütünsel olarak kullanılmıştır. 

Olumsuz durumları ifşa etme ölçeğinin güvenirlik değeri 0,79 olarak hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcılara ve İşletmelere Dönük Bulgular 

Ankete cevap veren katılımcılara dönük bilgiler Tablo 1’de aktarılmıştır. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Özellikler 

Demografik Özellikler f 
Yüzde 

(%) 
Demografik Özellikler f 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet Medeni Durum 

Kadın 167 41,4 Evli 248 61,5 

Erkek 236 58,6 Bekar 155 38,5 

Yaş Mesleki Deneyim Süresi 

25 Yaş ve aşağısı 100 24,8 5 Yıl ve aşağısı 153 38,0 

26-35 Yaş arası 143 35,5 6-10 Yıl arası 127 31,5 

36-45 Yaş arası 124 30,8 11-15 Yıl arası 64 15,8 

46-55 Yaş arası 35 8,7 16-20 Yıl arası 39 9,7 

56 Yaş ve üzeri 1 0,2 21 Yıl ve üzeri  20 5,0 

Eğitim Durumu İdari Görev 

İlköğretim-Lise 227 56,3 İdari görevi var 124 30,8 

Önlisans-Lisans 143 35,5 İdari görevi yok 279 69,2 

Yüksek lisans-Doktora 33 8,2    

 

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların %58,6’ sını erkeklerin, %41,4 ‘ünü kadınların oluşturduğu 

görülmektedir. Anketi yanıtlayanların %61,5‘i evli, kalan %38,5’i ise bekardır. Katılımcıların yaş 

dağılımındaki çoğunluk ise %35,5 ile 26-35 yaş arasındadır. Eğitim durumu incelendiğinde, 

katılımcıların çoğunluğunun (%56,3) ilköğretim-lise düzeyinde eğitime sahip oldukları,  deneyim 

süresi açısından ise %38,0’inin 5 yıl ve aşağısı deneyime sahip oldukları görülmektedir. 

Katılımcılardan sadece %30,8’inin idari görevinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Değişkenler Arasındaki Korelasyon ve Regrasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arasındaki korelasyon değerleri ve etik iklim 

alt boyutlarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisini gösteren regresyon analizi 

sonuçları aşağıdaki tablolarda aktarılmıştır. 
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Tablo 2. Tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları 

Değişkenler 
Art. 

Ort. 

Std. 

Sapma 
1 2 3 4 

1. İfşa 2,99 ,746 (1)    

2. Egoist iklim 2,92 ,358 ,024 (1)   

3. İlkelilik İklimi 3,42 ,553 ,106* -,311** (1)  

4. Yardımsever iklim 3,50 ,661 ,292** -,194** ,673** (1) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tablo 2’deki bulgular, ilkelilik iklim algılamaları (r = ,106, p < 0,05) ve yardımsever iklim 

algılamaları (r = ,292, p < 0,01) ile olumsuz durumları ifşa etme niyeti arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna karşın, egoist iklim algılamaları (r = ,024) ile 

olumsuz durumları ifşa etme niyeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. 

Tablo 3. Egoist iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisine ilişkin 

regresyon analizi 

 

Bağımsız 

Değişken 

Standardize edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

katsayı T Anlamlılık 

B Std. Error Beta 

(Sabit) 

Egoist iklim 

2,837 

,054 

,318 

,111 

 

,024 

8,918 

,489 

,000 

,625 

Bağımlı değişken: Olumsuz durumları ifşa etme 

R²=,001 Düzeltilmiş R²= -,002 F=,239 

Egoist iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, egoist iklim algılamalarının olumsuz 

durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir (F=,239; 

p=,625>,05). Ulaşılan bu bulgu, Hipotez 1’in desteklenmediğini göstermektedir. 

Tablo 4. Yardımsever iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisine 

ilişkin regresyon analizi 

 

Bağımsız 

Değişken 

Standardize edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

katsayı T Anlamlılık 

B Std. Error Beta 

(Sabit) 

Yardımsever 

iklim 

1,840 

,329 

,192 

,054 

 

,292 

9,587 

6,109 

,000 

,000 

Bağımlı değişken: Olumsuz durumları ifşa etme 

R²=,085 Düzeltilmiş R²=,083 F=37,324 

 

Yardımsever iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, yardımsever iklim 

algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir (F=,37,324; p=,000<,05). Bulgular, olumsuz durumları ifşa etme niyetindeki 1 
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birimlik değişimin %8,3’ünün yardımsever iklim algılamalarından kaynaklandığını ortaya 

koymaktadır. Bu sonuçlara göre, Hipotez 2 kabul edilmiştir. 

 

Tablo 5. İlkelilik iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisine 

ilişkin regresyon analizi 

Bağımsız 

Değişken 

Standardize edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

katsayı t Anlamlılık 

B Std. Error Beta 

(Sabit) 

İlkeci iklim 

2,504 

,143 

,232 

,067 

 

,106 

10,789 

2,128 

,000 

,034 

Bağımlı değişken: Olumsuz durumları ifşa etme 

R²=,011 Düzeltilmiş R²=,009 F=4,530 

 

İlkelilik iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, ilkelilik iklim algılamalarının 

olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir 

(F=,4,530; p=,034<,05). Bulgular, olumsuz durumları ifşa etme niyetindeki 1 birimlik değişimin 

%9’unun ilkelilik iklim algılamalarından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara göre, 

Hipotez 3 desteklenmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA    

Globalleşen dünyada, her geçen gün olumsuz durumları içeren sahtekârlık, yolsuzluk ve diğer etik 

dışı sayılabilecek davranışlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Enron, WorldCom, Anderson ve Tyco 

gibi dünyaca tanınan şirketlerde de meydana gelen bu skandalların duyulması, olumsuz durumların 

her iş ve organizasyonda ortaya çıkabileceği inancına yol açmıştır (Anand vd,2004; Mesmer- 

Magnus ve Viswesvaran,2005:277). Skandalların büyüklüğü, oluş sıklığı ve maddi kayıplarının göz 

önünde bulundurulması sonucu, hem şirketlere hem de kamuoyuna verdiği zararı önlemek amacıyla 

ABD’de 2002 yılında Sarbanes-Oxley yasası çıkarılmıştır. Daha sonra bu skandalları ele alan 

kavram olan olumsuz durumları ifşa etme (whistleblowing), bilim insanlarının araştırmalarına konu 

olmuştur ( Eaton ve Akers, 2007;Ahmad vd,2014:445-446).  

Olumsuz durumları ifşa etme niyeti geçmiş yıllarda her ne kadar negatif bir kavram gibi görünse 

de bugün, kurumlarda ortaya çıkabilecek yolsuzlukları önlemede önemli bir araç görevi 

üstlenmektedir (Bhal ve Dadhich,2001:485). Near ve Miceli (1995) organizasyonlarda olumsuz 

durumları ifşa etme niyetinin gelişmemesi ve bu mekanizmanın yokluğunun, organizasyonu maddi 

açıdan sıkıntılara sürükleyeceğini belirtmiştir. Etik dışı olayların yaşandığı örgütlerde, örgüt 

üyelerinin bu olayları ifşa etmeleri üzerinde bireysel faktörler kadar örgütsel faktörlerinde rol 

oynadığı ileri sürülmektedir. Olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde etkili olabilecek örgütsel 

faktörlerden biri de etiksel iklim algılamalarıdır (Ahmad vd,2014:446).  

Yukarıdaki teorik bilgiler ışığında, kurumlar kadar kamuoyu ve devleti de ilgilendiren olumsuz 

durumları ifşa etme kavramı, araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır. Bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi nedeniyle etik iklim bağımsız değişken olarak seçilmiştir. Çalışmanın örneklem 

çerçevesini, Kayseri ilinde bulunan imalat işletmelerinde görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. 

Bu araştırma, çalışanların etiksel iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyetleri 

üzerindeki etkisini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen teorik 

çıkarımlar aşağıda aktarılmıştır. 
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Araştırma bulguları, egoist iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, Sayğan ve Bedük (2013)’ün devlet 

üniversitelerindeki araştırma görevlileri üzerinde yaptıkları araştırma sonucu ile örtüşmektedir. Bu 

araştırmanın aksine, literatürdeki uygulamalı çalışmalarda egoist iklim ile olumsuz durumları ifşa 

etme niyeti arasında negatif ve anlamlı olmayan ilişkiler bulunmuştur (Erondu, Sharland ve 

Okpara,2004;Peterson 2002a;Peterson2002b). Literatürde yer alan farklı araştırma bulgularının 

nedeni, araştırmaların gerçekleştirdiği örneklemlerin kültürel farklılıkları, olumsuz durumları ifşa 

etme niyeti üzerinde etkili olan diğer faktörlerin gücü ve ifşacının maruz kalacağı tepkilerin 

derecesi olabilir. Çalışmanın ikinci teorik çıkarımı, etik iklimin alt boyutu olan yardımsever iklim 

algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye 

sahip olduğu şeklindedir. Bu sonuç, Aydan ve Kaya (2018)’nın sağlık sektöründe yaptıkları çalışma 

bulguları ile paralellik göstermektedir. Çalışmanın teorik çıkarımlarından bir diğeri ise, ilkelilik 

iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir 

etkiye sahip olduğu yönündedir. Bu bulgu, yine Aydan ve Kaya (2018)’nın sağlık sektöründe 

yaptıkları çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir.  
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Özet 

Finansal piyasalar fon arz edenlerle fon talep edenlerin fon değişimini gerçekleştirdiği yer veya 

mekanizma olarak tanımlanabilir. Finansal piyasalarda fon akımı doğrudan finansman ve dolaylı 

finansman olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Doğrudan finansmanda fon arz edenlerle fon talep edenler 

arada finansal aracı olmadan doğrudan piyasada karşılaşarak fon değişimini gerçekleştirirler. Dolaylı 

finansmanda ise fon arz edenlerle fon talep edenler fon değişimini finansal aracı üzerinden 

gerçekleştirirler. Doğrudan finansmanda fon arzı ile fon talebi arasında finansal aracı olmadığı için fon 

açığı olan kesimin, özellikle yatırım yapacak şirketlerin, menkul kıymet ihraç ederek doğrudan tasarruf 

sahiplerinden borç alması, fon maliyetinin daha düşük olmasına neden olacak, tasarruf sahiplerinin de 

daha yüksek getiri elde etmesine imkan sağlayacaktır. İşte yatırım bankaları fon arz edenlerle fon talep 

edenlerin finansal piyasalarda doğrudan işlem yapmalarına yardımcı olan bir finansal aracıdır. Yatırım 

bankacılığı 1950’li yıllardan sonra ortaya çıkmış bir bankacılık sistemidir. Yatırım bankacılığı, sermaye 

piyasası gelişmiş ülkelerde etkin bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada yatırım bankacılığı sisteminin geçirdiği 

tarihsel değişiklikler anlatılmıştır. Yatırım bankalarının fonksiyonları ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Yatırım bankacılığı, yüklenim (underwriting) fonksiyonu ile herhangi bir özel kurumun fon ihtiyacını 

menkul kıymet ihraç ederek sağlamaktadır. Çalışma da Türkiye’de faaliyette bulunan yatırım bankalarına 

yer verilmiştir. Türkiye’de faaliyette bulunan yatırım bankalarının mali durumları gözetilerek, ülke 

ekonomisiyle ilişkileri incelenmektedir. Türkiye ekonomisi ve yatırım bankalarının işlevleri dönemsel 

olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı doğrudan finansman yönetiminde aracılık yaparak tasarrufları 

yatırımlara dönüştüren yatırım bankacılığı sisteminin, Türkiye ekonomisi için önemini vurgulamaktır. 

 Anahtar Kelimeler: yatırım bankacılığı, doğrudan finansman yönetimi, fon arzı.  

 

INVESTMENT BANKING IN TURKEY 

Abstract 

Financial markets can be defined as the place or mechanism by which funders exchange funds. In the 

financial markets, fund flow occurs in two ways, namely direct financing and indirect financing. In the 

case of direct financing, those who supply funds and those who demand funds meet in the market directly 

without financial intermediaries and exchange funds. In indirect financing, funders and funders make the 

exchange of funds through their financial instruments. Since there is no financial intermediary between 

fund supply and fund demand in direct financing, the sector that has a fund deficit, especially companies 

that will invest, borrow directly from savers by issuing securities, which will result in lower fund cost, and 

that savers will receive higher returns facility. It will provide. Investment banks are financial instruments 

that help funders and funders to make direct transactions in financial markets. Investment banking is a 

banking system that emerged after the 1950s. Investment banking has an effective structure in countries 

with developed capital markets. In this study, the historical changes experienced by the investment 

banking system are explained. Information on the functions of investment banks is provided. Investment 

banking provides the funding needs of any private institution by issuing securities with the underwriting 

function. Work is also given to investment banks operating in Turkey. Considering the financial situation 

of investment banks operating in Turkey are examined in relation to the country's economy. The functions 

of Turkey's economy and investment banks were examined periodically. This study aims to direct 

financing through savings by converting to invest in investment banking management system, to 

emphasize the importance for the economy of Turkey.  

Keywords: investment banking, direct finance management, fund supply 
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Giriş  

Yatırım bankacılığı sistemi özellikle 1950’lerden sonra dünyada bankacılık sistemi içinde var 

olmaya başlamıştır. Yatırım bankacılığı sistemi sermaye piyasasının gelişmiş olduğu 

ekonomilerde kullanılmaya başlanılmıştır. Yatırım bankacılığı sisteminde esas olan, doğrudan 

finansman yönetimde aracılık yaparak, tasarrufları yatırımlara dönüştürmeyi hedeflemekte olup 

bununla birlikte danışmanlık hizmeti vb. fonksiyonlara da sahiptir. Yatırım bankacılığı küçük ve 

orta ölçekli işletmelere, menkul değer ihraç ederek fon kaynağı oluşturmaktadır. Bu çerçevede 

yatırım bankalarının önemli görevlerinden biri de KOBİ’lere fon kaynağı oluşturmak olarak 

ifade edilebilir. Yatırım bankacılığını sistemdeki diğer bankalardan ayıran önemli bir özellik, 

mevduat toplama izinleri yoktur. Dolayısıyla sistemde kaydi para yaratamazlar. Yatırım 

bankalarının geliri menkul değer ihracından ve sundukları belli hizmetler karşılığında aldıkları 

komisyonlardan oluşmaktadır. Bu çalışma yatırım bankacılığının dünyada ve Türkiye’deki 

tarihsel gelişimini ve önemini açıklamaktadır. Türkiye’de dönemler itibari ile yatırım 

bankalarına düşen rol açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı yatırım bankacılığı sisteminin, ülke 

ekonomisinin gelişmesi için önemli olduğunu vurgulamak olup, Türkiye ‘de var olan sistemin 

ne durumda olduğunu açıklamaktır.  

1.Yatırım Bankacılığı Tanımı, Fonksiyonları ve Tarihçe 

1.1.Yatırım Bankacılığı Tanımı 

Avrupa’da 19. yüzyılda gerçekleşen sanayileşme dönemi ile; menkul kıymet fon talep eden sınai 

ve ticari firmalar ile, tasarruflarından daha fazla gelir elde etmek isteyen tasarruf sahiplerini bir 

araya getiren finansal aracı kuruma ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İlk olarak 1850’li yıllarda, 

ticari bankalar tarafından sanayi kesiminin uzun dönemli fon ihtiyacını karşılamak için yatırım 

bankaları sistemi kurulmuştur. 1822 Belçika, 1852 Fransa sonrasında ise bütün Avrupa 

ülkelerinde yatırım bankacılığı sistemi ortaya çıkmıştır. Yatırım bankaları yaygın olarak 

ABD’de etkinlik göstermiştir (Aktaran; Bacak, 2007: 48-51). 

Yatırım bankacılığı ekonomik ilerlemeyle, işlevi değişen kalkınma bankacılığının bir farklı türü 

olarak ortaya çıkmıştır.  Yatırım bankacılığı ile kalkınma bankacılığı arasında, fon kaynağı, risk 

ve hizmet farkları bulunmaktadır. Yatırım bankacılığı kavramı özellikle İkinci Dünya 

Savaşından sonra etkinleşmiştir. Burada gelişmiş ülkelerin ekonomik bağımsızlığını sağlamak 

adına kalkınmalarının gerçekleşmesi hedefi bulunmaktadır. Kalkınma çabası içinde olan 

ülkelerin, başlıca problemi yeterli sermaye birikimine sahip olamamaktır. Bu problemi 

çözebilmek adına ticari bankaların haricinde, başka bankaların kurulması istenilmiştir (Aksu, 

2016: 12).  

Ticari bankacılığın doğuşu ile yatırım bankacılığının doğuşu paralellik göstermektedir. Modern 

bankacılığın başlaması ile uzun ve orta vadeli krediler, bankacılık düzeni içinde var olmuştur. 

Yatırım bankaları, işletmelere orta ve uzun vadeli kredi hizmeti sunmakta, sermaye piyasasının 

ilerlediği ekonomilerde işletmelerin uzun dönemli fon ihtiyacını karşılayan finansal aracı 

kurumlardır. Bu hizmetleri sermaye piyasaları aracılığıyla tahvil ve hisse senedi satımı yoluyla 

yerine getirir. Az gelişmiş ülkelerde ise sermaye piyasanın yeterli seviyede gelişmemiş olması, 

devletleri farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bunun sonunda az gelişmiş ülkelerde kalkınma 

bankacılığı sistemi ortaya çıkmıştır. Yatırım bankalarının uzun dönemli fon sağlayabilmesi, 
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ticari bankacılık sisteminin doğuşu ile aynı dönemde hizmet sunduğunu göstermektedir (Aksu, 

2016: 12). 

Yatırım bankaları, kamu kesimi ve özel sektörün, uzun dönemli fon finansmanını sağlayan 

bankalardır. Yatırım bankaları fon sağlarken, hisse senedi ve tahvil ihracı yapar. Yatırım 

bankalarının fon toplama izinleri ve çok fazla şubeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle yatırım 

bankalarının hizmetleri sınırlıdır, diğer bankalar kadar hizmet sunamazlar. Komisyon dahilinde 

bilgilendirme hizmetleri sunarlar. Yatırım bankaları fon sağlama hizmetlerini diğer bankalardan 

kredi alarak yerine getirirler (Şakar, 2000: 20).   

Bir diğer ifadeyle yatırım bankaları, sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu yerlerde, atıl 

fon/mevduatları olan kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul kıymet alışverişi ile 

değerlendirerek aracılık eden ve bilgilendiren, şirketlere direkt olarak kredi kullandırmayan ama 

şirketlerin orta ve uzun süreli fon ihtiyacını sağlayan banka sistemi olarak tanımlanabilmektedir.  

Yatırım bankaları sermaye piyasasında hizmet sunarlar (Öçal ve Çolak, 1999: 42). 

Yatırım bankalarının işlem hacimleri büyüktür. Yatırım bankaları temel olarak sanayi 

sektöründe yer alan kuruluşlara uzun dönemli fon sağlar. Ticaret bankalarına bu yönüyle 

benzerlik gösterse de şirketlerin birleştiği; şirket evliliklerinde aracılık etme, komisyon dahilinde 

danışmanlık hizmeti sunma vb özellikleriyle de ticaret bankalarından ayrışmaktadır. Yatırım 

bankalarının şube sayısının az olmasına karşın, aktif bir yapısı vardır. Böylelikle piyasada 

kolayca hizmet sunabilmektedir ( Aktaran; Aksu, 2016: 11). 

Yatırım bankacılığı, fon transferine aracılık etmenin yanı sıra, hisse senedi ve tahvillerin 

tedavülü, menkul kıymetlerin yönetimini içeren hizmetler sunmaktadır. Yatırım bankacılığında 

esas olan, sınai ve ticari kuruluşlarca çıkarılan menkul değerlerin satışına aracılık etmektir. 

Yatırım bankaları işletmelere kredi vermezler. Ancak işletmelere menkul kıymet ihracı aracılığı 

ile sermaye piyasasından uzun dönemli fon ihtiyaçlarını gidermekte yardımcı olur. Menkul 

kıymet alışverişinde birincil piyasayı oluşturan yatırım bankaları, ikincil piyasayı oluşturan 

yatırım ortaklarından ayrışmaktadır. Yatırım bankalarının var olabilmesi için ilk koşul, 

ekonominin sermaye piyasasının gelişmiş olmasıdır. Yatırım bankalarının işlevlerine 

bakıldığında, bu gerekliliğinin nedeni anlaşılmaktadır. Bu nedenle yatırım bankacılığı sistemi 

gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre daha yaygındır (Öçal ve Çolak, 1999: 43). 

1.2.Yatırım Bankalarının Fonksiyonları 

Yatırım bankalarının en esas işlevi doğrudan finansman yönetiminde aracılık yaparak 

tasarrufları yatırımlara dönüştürmektedir. Bunun haricinde de pek çok işlevi bulunmaktadır. 

• Yatırım bankalarının temel fonksiyonu doğrudan finansman yönetiminde aracılık 

yaparak tasarrufları yatırımlara dönüştürebilmektedir. Bu kapsamda sermaye birikimi teşvik 

etmek de yatırım bankalarının görevidir. Yatırım bankaları, özel sektörün ve kamu sektörünün 

faaliyetlerinin genişlemesi ile birlikte ekonomik büyüme için lazım olan mevduatın, tasarruf 

sahiplerinden sağlamasında, tasarrufları yatırımlara dönüştürerek, sermaye birikim sürecinin 

hızlanmasında etkili olarak görev üstlenmiştir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, uzun 

dönemli ilave kaynağa ihtiyaç duyan firmalar için uygun tercih, sermaye piyasasından uzun 

dönemli fon sağlamaktır. Bu fon sağlama görevini yatırım bankaları aracılığı ile 

gerçekleştirmektedir. Yatırım bankaları, sermaye piyasası aracılığı ile tasarrufları yatırımlara 

dönüştürmektedir. Burada yatırım bankasının görevi tasarruf sahibi ile yatırımcı arasında aracı 
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kurum olmaktır. Yatırım bankasının görevi sadece menkul kıymet ihracında aracı kurum olmak 

değildir. Menkul değerin satımı ile birlikte, yatırım, menkul kıymetler ve finansman yardımları 

ile danışmanlık yapmaktır (Takan ve Boyacıoğlu, 2013: 62). 

• Yüklenim (Underwriting): Yatırım bankalarının en önemli fonksiyonlarındandır. 

Yatırım bankaları herhangi özel kurumların fon ihtiyacını karşılamak için menkul değer ihraç 

edebilir. Bu menkul değeri, önceden belli olan bir fiyat üzerinden satma sorumluluğu vardır ve 

bu tarz hizmetlere yüklenim ismi verilmektedir.  Bazı durumlarda yatırım bankaları özel kesim 

tarafından arz edilmiş olan menkul değerlerin belli bir bölümünün pazarlanamaması durumunda 

kendisi satın alabilir. Bu tür işlemlere ise “stand by underwriting (bakiyeyi yüklenim) 

denilmektedir. Yatırım bankası böylece özel kesim tarafından ihraç edilecek menkul değeri 

garantilemektedir veya sigortalamaktadır. 

• Konsorsiyum: Şirketlerin menkul değer ihracında gerçekleştirilen işlem hacmi geniş 

olduğu zaman, bir tane yatırım bankası bu riski kendi sorumluluğunda tutmak istemez. Başka 

yatırım bankaları ile bu riski bölüşmek adına bir satın alma konseyi oluştururlar. Bu konseye 

“konsorsiyum ” denilmektedir. Konsorsiyum anlaşmaları, bölümlenmiş ve bölümlenmemiş 

olarak iki şekilde gerçekleştirilebilir. 

Bölümlenmiş anlaşmalarda konsorsiyumda ki her bankanın sorumluluğu arzın kendine verilmiş 

oranı ile sınırlıdır. 

• Bölümlenmemiş anlaşmalarda ise konsorsiyum üyesi kendisine tahsis edilen payı satsa 

bile, bütün paylar satılmadığı sürece sorumluluğu devam eder. (Takan ve Boyacıoğlu, 2013: 62-

63). 

• Riski kendi sorumluluğuna dahil etmeden menkul değer ihraç etmek: maksimum çaba 

da denilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen işlemlerde yatırım bankası satış ajanı 

durumundadır. Bu tür işlemler genellikle küçük şirketlerin menkul değer pazarlamasında yapılır. 

Toplam yatırım kredileri içindeki payı artması ilgili ülkenin sermaye piyasasının yeterliliği ile 

ilgilidir. 

• Yatırım bankaları, piyasaya menkul kıymet sunarak, sermaye piyasasına başvurmak 

isteyen şirketlere danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, tasarruflarını menkul değerlere 

dönüştürmek isteyenleri de yönlendirebilmektedir. Danışmanlık hizmetleri farklı şekillerde 

gerçekleşebilmektedir. Bu farklılıklar çıkarılan menkul kıymetin çeşidi, tutarı ve ihraç edilmesi 

ile ilgili durumlardan kaynaklanabilmektedir. Yatırım bankaları tasarruf sahiplerine yatırım 

yapacakları menkul değerlerle ilgili bilgilendirme hizmeti ile dönemsel menkul değer bilgileri 

sunabilmekte ve tasarruf sahiplerinin ilgileri doğrultusunda menkul değerlerin analizini 

yapabilmektedir. Yatırım bankaları, tasarruf sahiplerinin haklarını korumakla da yükümlüdür. 

Yatırım bankaları ilk olarak müşterilerine ihraç ettiği menkul değeri, müşterinin bu değeri elden 

çıkarma isteği ile tekrar alarak ikincil bir piyasa oluşturur. Bir diğer ifade ile yatırım bankaları 

yaygın olarak alım şubeleri vasıtası ile müşterilerin satmak istedikleri menkul kıymetleri tekrar 

satın alabilirler. Yatırım bankaları, kendi gerçekleştirdikleri menkul değer satışında tamamı 

bitene kadar piyasadan çekilmezler. Menkul değerin fiyatında istikrar sağlamak yatırım 

bankalarının sorumluluğundadır.  

• Başka hizmetler kapsamında yatırım bankalarının fonksiyonları; şirketlere, ticari 

bankalardan orta ve uzun dönemli fon sağlamakta yardımcı olmak, şirketler arası birleşme, devir 
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almalarda yardım ve önerilerde bulunmak şeklinde sayılabilmektedir (Takan ve Boyacıoğlu, 

2013: 64-65). 

2.1.Türkiye’de Yatırım Bankacılığının Gelişimi 

Türkiye’de ekonomik kalkınma cumhuriyetin ilk yıllarında milli bankacılık sisteminin 

gelişmesine bağlıydı. İlk olarak 1924 senesinde İş Bankası kuruldu. Dünya genelinde yaşanan 

1929 ekonomik buhran nedeniyle, liberal politikalardan devletçi politikalara geçiş yaşandı. 

Bununla birlikte Türkiye’de 1930’larda Etibank, Sümerbank, Denizcilik Bankası vb. bankalar 

kurularak ekonomide öncü sektörlerin gelişmesi desteklendi. İkinci Dünya savaşının da etkisiyle 

dünya da yeni bir ekonomik sistem oluşturulmuştur. Dünya Bankası, IMF vb kurumlar 

kurulmuştur. 1950 senesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve 1955 senesinde T.C. Turizm 

Bankası kurulmuştur (Aktaran, Aksu,2016: 43). 

Türkiye’de İkinci Dünya savaşından sonra sanayileşme ve ekonomik kalkınma çabalarına 

önemli ağırlık verilmiştir. Bu süreçte Türkiye’de yatırımlara fon bulmakta zorluk yaşanmıştır. 

1950’de Dünya Bankası ve T.C. devletinin desteklemesi ve TCMB ile bazı ticari bankaların 

birlikte hareket etmesiyle, özel kesimin sınai yatırımlarına orta ve uzun dönemli fon sağlamak 

için TSKB kurulmuştur (Aktaran, Aksu,2016: 42). 

Yatırım bankacılığı sitemi ülkemizde 1950’li yıllardan sonra, ekonomik gelişmeyi desteklemek 

hedefiyle kurulmaya başlanmıştır. 1950 ile 2010 döneminde kalkınma ve yatırım bankalarının 

amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uyguladıkları sistemler aşağıda dönemler itibariyle yer 

almaktadır.  

2.1.1.1950 – 1960 Dönemi  

1950’li yıllarda Türkiye’de Keynesyen politikalar uygulanmaktaydı.1954 yılı sonrasında 

yaşanan talep artışı ile ülkede ekonomik istikrarsızlık ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Türkiye’de 

sermaye kıtlığı da yaşanmaktaydı. Yaşanan kötü hava koşulları ile tarımda verimlilik azalmıştır. 

Bu şekilde arz yetersizliği olgusu ortaya çıkmıştır. Ekonomimizde enflasyonist süreç başlamıştır. 

Türkiye içinde bulunduğu bunalım havasından kurtulmak adına 4 Nisan 1958 istikrar tedbirlerini 

almıştır (Karaçor, 2012: 107). 

1950-1960 yıllarında ekonomik kalkınmada özel sektörün payı arttırılmak istendi. Ancak bu 

sağlanamadı ve kamu kesiminin payı arttı. Devlet alt yapı yatırımlarına öncelik vermiştir. Bu 

dönemde plansız ve dengesiz büyüme gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye ‘de özel kesimin 

imalat sanayiye yönlendirilmesi ve bu doğrultuda yapılacak her türlü imalat sanayi 

uygulamalarının desteklenmesi, yatırım bankalarının görevi olmuştur (Şen,2004: 24).  

2.1.2.1960-1965 Dönemi  

Bu dönemde Türkiye planlı kalkınma sistemine geçmiştir. Planlama döneminden beklenilen esas 

olarak büyümenin sayısal verilerin ötesinde bir istikrara kavuşturulmasıdır. Bu dönemde yatırım 

bankalarına düşen rol; önceki dönemde kurulmuş tesislerin rehabilitasyonunu sağlamaktır 

(Şen,2004: 24).  
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2.1.3.1965-1973 Dönemi  

Bu dönemde Türkiye’de 1963 itibari ile uygulanan planlı dönemin özelliği olan, para arzındaki 

artışın reel büyüme oranından büyük olmaması koşulu geçerlidir. 1964 yılı itibariyle gelişen 

deflasyonist baskılar, ekonomiyi istikrarsız düzene tekrar götürmüştür. 1970’de TL yeniden 

devalüe edildi. Bu dönemde kalkınmacı modeller içinde maliye politikasının rolü artmıştır. 

Faizler düşük olduğundan tasarruflar azalmıştır. Böylece gerekli mevduat toplanamamıştır 

(Karaçor, 2012: 108). 

Bu dönem Türkiye’de hızlı büyüme, ithal ikame politikası ve sermaye piyasasının geliştirilmesi 

yatırım bankalarının görevi haline gelmiştir (Şen,2004: 25). 

2.1.4.1973-1980 Dönemi 

Bu dönemde dünya ekonomisinde petrol krizleri etkili olmuştur. Türkiye açısından bakıldığında 

Kıbrıs sorunun da etkisiyle bu dönemde stagflasyon olgusu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

enflasyon ve işsizlik sorunu ekonomiyi büyük ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde TL yeniden 

devalüe edilmiştir. Faiz oranları artmıştır. Ekonomik istikrar sağlanamamıştır (Karaçor, 2012: 

108). 

Yatırım bankalarına bu dönemde bölgesel kalkınma, İşçi-Halk-Bölge Şirketlerinin kurulması ve 

Kobi olarak bilinen yoğun sanayilerin kurulması görevi verilmiştir (Şen,2004: 25). 

2.1.5.1980-1990 Dönemi  

Bu dönem Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararıyla başlamıştır. Bu kararlar ile Türkiye ekonomisini 

dışa açmaya yönelik politikalar yürütülmüştür. 1980 krizinde etkili olan ithal ikame sisteminin 

çökmüştür. 1980 ile bu politikadan vazgeçilmiştir. Bu dönemde büyümenin kaynağı ihracat artışı 

olarak belirlenmiştir (Karaçor, 2012: 108). 

Bu dönemde yatırım bankalarına düşen görev ihracata dönük projelerin desteklenmesi, geçmiş 

dönemdeki projelerin, yatırımların tamamlanması ve rehabilitasyonu, turizm projeleridir 

(Şen,2004: 25). 

Yatırım bankaları esas olarak, ekonomilerin kalkınma süreçlerinin gerçekleşmesinde rol 

oynamaktadır. Yukarıda ki dönemlerde Türkiye’de yatırım bankaları, kalkınma için etkin olmuş 

ve yatırım projelerini finanse etmiştir. 

Yatırım bankacılığı sistemi 1950’li yıllarda Türkiye’de işleyen yatırım bankaları şunlardır: 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. , Türkiye Sınai Kalkınma bankası A.Ş. , Sınai Yatırım ve Kredi 

bankası A.Ş. , Türkiye İhracat Kredi bankası A.Ş. , İller Bankası A.Ş. ve T.C Turizm Bankası 

A.Ş.  dir (Şen,2004: 25). 

1980’lerde başlayan liberalleşme ile dışa açılma süreci yaşanmıştır. Liberal politikalar 

beraberinde sermaye piyasasının gelişmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede yeni yasal 

düzenlemeler yapılmıştır.1986 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) faaliyete 

geçirilmiştir. Bu süreçle özellikle 1980’in ikinci yarısından itibaren fon aktarım sürecinde 

bankaların sermaye piyasasına ihtiyaçları artmıştır. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’de ticari 

bankacılık sistemini yanı sıra yatırım bankacılığı sistemine de ihtiyaç duyulmuştur. Bunun 
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farkına varan yerli yahut yabancı mali çevreler Türkiye’de yatırım bankacılığı hizmeti sunacak 

finansal kurumlar oluşturmaya gitmişlerdir (Aksu, 2016: 41). 

2.1.6.1990-2000 Dönemi 

Bu dönemde Türkiye’de yatırım bankalarının kurulması artmıştır. Bu artışın nedenlerine 

bakılacak olursa; yatırım bankası olarak faaliyete başlayıp daha sonra, mevduat toplama 

yetkisine sahip olarak, mevduat bankası kurmak. İkinci bir nedense; yatırım bankasına sahip 

olma, banka sahiplerinin ticari işlemlerde danışıklı olarak işlem yapmasına imkan sunmaktadır. 

Bir başka neden ise; bilanço kalemlerinde oynayabilme yetkisi sağlamasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak bu muafiyetler 1999 yılında yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle söz konusu olan sebepler günümüzde yatırım 

bankası kurmak için etkili değildir (Şen,2004: 25). 

2.1.7.2000-2008 Dönemi 

Bu dönem içinde yatırım bankalarının aktif büyüklüğü çok düşük düzeydedir. Sistem içindeki 

kâr payı ise aktif yapısına göre daha hızlı artmıştır. Türkiye’de yatırım bankacılığı gelişimine 

devam etmekte olup bu gelişim yavaş ilerlemektedir (Aksu, 2016: 44). 

“Yatırım bankalarının hâkim karakteri ise, yabancı banka (ve hissedar) ile Türk 

ortakların ortak girişim (joint-venture) şeklinde ya da büyük hissedarı yabancı bankalar olan 

şube (subsidiary) şeklinde kurdukları bankalar olmalarıdır.”  

Bu durum Türkiye’de, yatırım bankacılığının gelişmesinde yabancı banka ve/veya yabancı mali 

desteğe gereksinim olduğunu göstermektedir (Aksu, 2016: 42). 

2.2. Yatırım Bankalarının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri ve Görünümü 

2.2.1. Toplam Aktifler ile Toplam Krediler ve Alacaklara Göre Sektör Payları 

Yatırım Bankalarının Türk Bankacılık Sistemindeki yeri incelenirken toplam aktiflere göre ve 

toplam krediler ve alacaklara göre sektör paylarının incelenmesi bu konuda fikir verecektir. 

Buradaki inceleme, 2008 yılından itibaren, 2018 yılı dahil, yatırım bankalarının sektör 

paylarındaki yıllar itibariyle gelişimi mevduat bankaları ile karşılaştırmalı olarak yapılmaktadır. 

Yatırım bankaları mevduat toplamadıkları için toplam mevduatlara göre sektör paylarının 

incelenmesi ve mevduat bankaları ile karşılaştırması mümkün olmamaktadır. , 

 

 

 

 

 

, 
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Tablo: Sektör Payları, Toplam Aktifler, 2008-2018, % 

  Toplam Aktifler 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Mevduat Bankaları 93,0 94,3 94,5 95,2 95,5 95,7 95,9 96,4 96,8 96,6 96,8 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 7,0 5,7 5,5 4,8 4,5 4,3 4,1 3,6 3,2 3,4 3,2 

Kamusal Sermayeli Bankalar 5,1 3,9 3,7 3,0 2,9 2,6 2,4 2,1 1,8 2,0 1,8 

İller Bankası A.Ş. 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Türk Eximbank 3,8 2,8 2,6 2,0 1,8 1,5 1,2 0,8 0,7 0,8 0,7 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Özel Sermayeli Bankalar 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Yabancı Sermayeli Bankalar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası 

A.Ş. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk 

A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-

2018, Temmuz, 2019. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının 2008 – 2018 dönemi toplam aktiflere göre sektör payları 

mevduat bankaları ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; mevduat bankalarının toplam 

aktiflere göre sektör payları 3,8 puan gerileyerek 2008 yılında %96,8 iken, 2018 yılında %93’e 

düşmüş, kalkınma ve yatırım bankalarının ise toplam aktiflere göre sektör payları aynı oranda 

artarak 2008 yılında %3,2’den 2018 yılında %7’ye yükselmiştir. Bu artışta Kamusal sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankalarının etkisi fazla olmuştur. Kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının toplam aktiflere göre sektör payları 2008 yılında %1,8 iken 2018 yılında %5,1’e 

ulaşmıştır. Bu artışa en büyük katkıyı 2008’de %0,7 olan toplam aktiflere göre sektör payını 

2018’de %3,8’e çıkararak Türk Eximbank sağlamıştır. Özel sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının payı 2008’de %1,2 iken 2018 yılında %1,8’e yükselirken yabancı sermayeli 
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kalkınma ve yatırım bankalarının payı %0,3’ten %0,1’e gerilemiştir. Özel sermayeli kalkınma 

ve yatırım bankalarından Aktif Yatırım Bankası 2008’de %0,0 olan payını %0,4’e çıkararak bu 

alanda en yüksek artışı sağlayan yatırım bankası olmuştur. 

Tablo: Sektör Payları, Toplam Krediler ve Alacaklar, 2008-2018, % 

  Toplam Krediler ve Alacaklar 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Mevduat Bankaları 91,2 93,1 93,6 94,5 94,8 94,9 95,4 95,8 96,3 95,7 95,9 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 8,8 6,9 6,4 5,5 5,2 5,1 4,6 4,2 3,7 4,3 4,1 

Kamusal Sermayeli Bankalar 7,2 5,3 4,9 4,1 3,8 3,7 3,2 2,7 2,4 2,9 2,7 

İller Bankası A.Ş. 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,5 

Türk Eximbank 5,5 3,9 3,6 3,0 2,6 2,3 1,7 1,2 0,8 1,0 1,1 

Türkiye Kalk. ve Yatırım B. A.Ş. 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Özel Sermayeli Bankalar 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

İstanbul Takas ve Saklama B. A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 

Yabancı Sermayeli Bankalar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

BankPozitif Kredi ve Kalk. B. A.Ş. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Standard Chartered Yat. B. Türk A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-

2018, Temmuz, 2019. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının 2008 – 2018 dönemi toplam krediler ve alacaklara göre sektör 

payları mevduat bankaları ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; mevduat bankalarının 2008 

yılında %95,9 olan payı 2018 yılında %91.2’ye gerilerken kalkınma ve yatırım bankalarının 

2008 yılında %4,1 olan payı 2018 yılında %8.8’e yükselmiştir. Bu artışa en büyük katkıyı payını 

%2,7’den %7,2’ye çıkararak 4,5 puanlık artış gösteren kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankaları sağlarken, özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları payını %1,1’den %1,5’e 
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yükseltmiş, yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaların payı ise %0,3’ten %0,1’e 

gerilemiştir. Kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları toplam krediler ve alacaklara 

göre sektör paylarını toplam aktiflere göre sektör paylarından daha fazla artırmışlardır. Kamusal 

sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının toplam krediler ve alacaklara göre sektör paylarında 

sağladığı bu artışa en büyük katkıyı toplam aktiflere göre sektör paylarında artışa en fazla katkıyı 

sağlayan Türk Eximbank gerçekleştirmiştir. İller Bankasının payı azalırken, Türkiye Kalkınma 

ve yatırım Bankasının payı artmıştır. Toplam aktiflere göre sektör paylarındaki gelişmeye benzer 

şekilde özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının toplam krediler ve alacaklara göre 

sektör payı artarken yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı azalmıştır. Özel 

sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarındaki artışa en fazla katkıyı toplam aktiflere göre sektör 

paylarındaki artışta sağlanan katkıya benzer biçimde Aktif Yatırım Bankası sağlamıştır. 

2.2.2. Toplam Aktifler ile Toplam Krediler ve Alacaklara Göre Grup Payları 

Kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktifler ile toplam krediler ve alacaklara göre grup 

payları incelemesinde, 2008-2018 dönemi gelişimi kamusal, özel ve yabancı sermayeli kalkınma 

ve yatırım bankalarının karşılaştırmalı olarak yapılacaktır. 

Tablo: Grup Payları, Toplam Aktifler, 2008-2018,  % 

  Toplam Aktifler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kamusal Sermayeli Bankalar 72,9 68,2 68,1 63,5 63,8 61,4 58,8 57,3 56,8 58,4 56,1 

İller Bankası A.Ş. 12,5 14,3 15,3 17,3 19,3 21,0 24,0 27,4 31,3 29,6 30,1 

Türk Eximbank 54,2 48,8 47,8 41,7 39,9 35,4 29,3 23,2 20,3 24,0 21,6 

Türkiye Kalkınma ve Yat. B. A.Ş. 6,1 5,1 4,9 4,5 4,6 5,1 5,4 6,7 5,2 4,8 4,5 

Özel Sermayeli Bankalar 26,0 30,2 30,2 34,3 33,5 34,7 34,1 35,6 36,6 34,6 35,8 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5,3 6,3 6,7 7,1 7,4 7,3 6,7 6,1 4,8 2,1 1,1 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 

İstanbul Takas ve Saklama B. A.Ş. 4,6 6,0 5,6 6,7 6,5 8,0 7,0 5,7 4,9 5,5 6,1 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 

Türkiye Sınai Kalkınma B. A.Ş. 14,9 16,5 16,8 19,5 18,6 18,4 19,5 22,7 25,6 25,6 27,1 

Yabancı Bankalar 1,1 1,6 1,7 2,3 2,7 3,8 7,2 7,1 6,6 7,0 8,0 

BankPozitif Kredi ve Kalk. B. A.Ş. 0,4 0,8 1,2 1,7 2,2 3,2 3,4 4,8 5,3 5,9 7,2 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 3,6 2,0 1,1 0,8 0,4 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 

Standard Chartered Yat. B. Türk 

A.Ş. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktiflere göre grup paylarının gelişimi 2008 – 2018 

dönemi için incelendiğinde; kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı 2008 

yılında %56,1 iken yıllar itibariyle artış göstererek 2018 yılında %72,9 düzeyine ulaşmış, özel 

sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı 2008 yılında %35,8’den 2018’de %26’ya, 

yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı ise 2008’de %8’den 2018’de %1,1’e 

gerilemiştir. Kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının grup paylarındaki artışında Türk 
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Eximbank önemli katkı sağlamış, 2008’de %21,6 olan toplam aktiflere göre grup payı 2018’de 

%54,2’ye yükselmiştir. İller Bankasının payı 2008’de %30,1’den 2018’de %12,5’e gerilerken 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın payı %4,5’ten %6,1’e yükselmiştir. Özel sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankalarının payındaki gerilemede Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 

önemli etkisi olmuş, 2008’de %27,1 olan payın 2018’de %14,9’a düşmüştür. Ayrıca Diler 

Yatırım Bankası, GSD Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası’nın paylarındaki 

düşüş özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payındaki gerilemeye katkı sağlamıştır. 

Ancak Aktif Yatırım Bankası bu sayılan kalkınma ve yatırım bankalarından ayrılarak 2008’de 

%1,1 olan payını 2018’de %5,3’e yükseltmiştir. Bunun yanında Nurol Yatırım Bankası da küçük 

artışla, paylarında düşüş olan kalkınma ve yatırım bankalarından ayrılmıştır.  

Tablo: Grup Payları, Toplam Krediler, 2008-2018, % 

  Toplam Krediler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kamusal Sermayeli Bankalar 81,8 77,2 76,2 74,2 73,3 71,2 69,3 64,2 63,4 66,1 66,4 

İller Bankası A.Ş. 13,5 15,8 14,9 15,9 18,1 21,8 25,3 28,2 35,2 37,5 35,7 

Türk Eximbank 61,8 56,5 56,4 53,4 50,2 44,1 37,7 29,3 22,0 23,7 26,7 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 6,5 4,9 5,0 4,8 5,0 5,3 6,4 6,7 6,2 4,9 3,9 

Özel Sermayeli Bankalar 17,4 21,7 22,3 23,9 24,8 25,9 27,4 30,8 30,7 26,6 26,4 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3,4 4,9 5,4 5,8 6,3 6,9 6,7 6,1 3,8 1,8 0,8 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 13,1 15,7 15,8 16,9 17,3 17,6 19,4 23,1 25,2 23,2 24,5 

Yabancı Bankalar 0,7 1,1 1,5 1,9 2,0 2,9 3,3 5,0 5,9 7,3 7,2 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 0,3 0,6 1,2 1,5 1,9 2,8 3,2 4,9 5,9 7,3 7,2 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredilere göre grup paylarının gelişimi 2008 – 2018 

dönemi için incelendiğinde, aktiflere göre grup paylarının gelişimi ile benzerlik göstermektedir. 

Kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı 2008’de %66,4 iken 2018’de %81,8’e 

yükselirken özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının payı 2008’de %26,4’ten 2018’de 

%17,4’e gerilemiş, yabancı kalkınma ve yatırım bankalarının payı 2008’de %7,2’den %0,7’ye 

düşmüştür. Burada, kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredilere göre 

grup payının toplam aktiflere göre grup payından daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.    

2.2.3. Yatırım Bankalarının Finansal Yapıları 

Yatırım bankalarının finansal yapıları incelenirken sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif 

kalitesi, likidite, karlılık, gelir gider yapısı ile ilgili oranlar ele alınmaktadır.  
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2.2.3.1. Sermaye Yeterliliği İle İlgili Oranlar 

Sermaye yeterliliği ile ilgili oranlar; sermaye yeterliliği oranı ve özkaynakların toplam aktiflere 

oranı ile incelenmektedir.  

Tablo: Sermaye Yeterliliği, 2008-2018, % 

  Sermaye Yeterliliği Oranı 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 17,4 16,8 15,5 15,6 16,4 15,4 18,1 16,7 19,2 20,9 18,1 

Mevduat Bankaları 16,9 16,4 15,1 15,0 15,7 14,6 17,2 15,5 17,7 19,3 16,5 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 24,2 23,6 23,5 28,3 32,8 32,7 34,3 48,2 58,7 60,3 59,4 

Kamusal Sermayeli Bankalar 28,1 27,3 27,3 34,9 42,2 42,0 42,3 71,3 86,7 80,1 80,2 

İller Bankası A.Ş. 46,1 47,8 49,6 57,2 66,0 59,9 62,5 64,9 73,1 66,4 70,8 

Türk Eximbank 18,7 13,6 13,4 18,9 24,1 26,2 25,1 95,9 142,8 125,7 104,9 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 14,2 16,7 13,4 17,8 20,4 21,4 25,2 58,3 75,2 70,0 79,2 

Özel Sermayeli Bankalar 16,2 16,2 15,3 16,3 18,3 18,0 18,3 19,4 23,0 28,0 27,0 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 12,9 13,4 12,7 13,6 12,7 13,2 12,3 13,9 12,6 21,3 35,6 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 53,4 52,8 51,9 51,2 49,7 46,9 56,3 52,0 62,5 55,4 64,8 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 16,9 15,1 15,3 16,5 24,7 22,1 42,7 34,1 41,5 42,8 49,2 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 19,5 15,2 22,8 26,3 30,2 25,8 14,9 26,3 36,9 51,8 60,1 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 15,2 18,0 17,3 21,7 16,9 14,2 19,0 17,2 18,6 24,7 22,2 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 16,2 17,0 14,3 14,9 18,1 18,2 20,4 19,1 22,7 24,9 21,1 

Yabancı Bankalar 45,9 38,3 30,3 31,0 27,5 25,2 29,3 25,6 29,6 29,6 31,6 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 32,1 26,2 17,9 17,1 20,7 21,1 26,3 24,0 30,3 29,0 32,4 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 91,9 102,2 80,0 63,6 59,6 43,3 27,9 32,5 55,9 72,1 108,9 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 37,8 31,4 53,8 91,7 135,4 256,7 130,9 96,5 76,5 60,2 78,5 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

2008 – 2018 döneminde sermaye yeterliliği oranı bankacılık sektörü ortalaması en yüksek %20,9 

ile 2009 yılında, en düşük ise %15,4 ile 2013 yılında gerçekleşmiş, 2018 yılında ise %17,4 

olmuştur. Mevduat bankalarının ortalaması 2009 yılında %17,7 ile en yüksek, 2013 yılında 

%14,6 ile en düşük orana ulaşmıştır. Bu oranın kalkınma ve yatırım bankaları ortalaması hem 

bankacılık sektörü ortalamasından hem de mevduat bankaları ortalamasından daha yüksek 

gerçekleşmiştir. 2009 yılında %60,3 ile en yüksek, 2016 yılında ise %23,5 ile en düşük olmuştur. 

Bu oran yıllar itibariyle düşüş gösterse de incelenen dönem içerisinde sürekli olarak mevduat 

bankaları ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir.  

2018 yılı için mevduat bankalarının sermaye yeterlilik oranı %16,9 iken, kalkınma ve yatırım 

bankalarının oranı ise %24.2’dir. 2018 yılında özel sermayeli bankalardan Diler Yatırım 

Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı %53,4 ile Merrill Lynch Yatırım Bank hariç sektöründeki 

en yüksek paya sahip olmakla birlikte 2008’den 2018’e kadar yıllar itibariyle artışlar ve azalışlar 

göstermiştir.  Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank’ın sermaye yeterlilik oranı 2018 

yılı için %91.9‘dur. Bu oran ile 2018 yılı için kendi en yüksek sermaye yeterlilik oranına sahip 

olan kalkınma ve yatırım bankası olmuştur. Buna göre kalkınma ve yatırım bankaları hem 

bankacılık sektörü ortalamasının hem de mevduat bankaları ortalamasının üzerinde bir sermaye 

yeterlilik oranına sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo: Sermaye Yeterliliği, 2008-2018, % 

  Özkaynaklar / Toplam Aktifler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 11,1 11,1 11,1 11,3 11,8 11,3 13,4 11,9 13,4 13,3 11,7 

Mevduat Bankaları 10,8 10,8 10,7 10,7 11,1 10,6 12,7 11,0 12,4 12,2 10,6 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 14,6 17,4 18,4 22,0 25,1 27,0 32,3 37,1 45,6 46,8 46,4 

Kamusal Sermayeli Bankalar 14,8 19,3 20,7 26,7 30,2 34,1 43,8 52,9 65,6 65,8 67,6 

İller Bankası A.Ş. 57,7 64,1 64,6 68,1 69,6 69,3 73,6 74,1 76,2 77,7 76,4 

Türk Eximbank 5,5 6,8 7,6 10,8 12,8 15,7 23,8 37,8 57,7 56,4 59,5 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım B. A.Ş. 9,0 14,0 11,0 14,7 16,4 17,0 20,1 18,9 32,2 38,8 47,3 

Özel Sermayeli Bankalar 12,8 12,3 12,6 12,8 15,1 14,7 15,5 15,0 17,5 18,1 16,6 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 11,2 11,1 11,0 12,4 14,2 15,5 11,9 12,6 14,5 29,5 63,0 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 87,0 83,3 80,8 85,2 85,1 71,5 81,0 79,5 81,7 86,2 53,9 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 67,4 46,0 41,6 31,1 81,8 65,6 72,7 50,0 67,1 64,7 77,8 

İstanbul Takas ve Saklama B. A.Ş. 14,8 11,8 13,0 12,8 14,6 10,6 9,0 13,1 19,8 18,8 19,4 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 9,4 13,0 13,5 17,1 15,4 18,8 42,2 35,0 25,6 30,6 35,9 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 12,3 12,2 12,2 12,0 14,6 14,6 17,1 14,4 16,0 15,1 12,1 

Yabancı Bankalar 44,8 34,2 32,1 31,5 29,1 24,8 17,6 20,7 29,5 29,7 30,8 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 31,8 24,8 20,5 18,5 23,1 22,0 27,0 22,8 28,8 27,9 28,1 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 83,6 66,3 74,4 58,8 42,8 29,6 5,4 8,0 18,4 23,0 46,1 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 37,5 29,1 47,9 71,5 76,7 97,2 84,7 68,6 91,3 64,6 90,0 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 86,3 88,8 89,3 88,2 88,7 88,3 91,0 89,1 88,9 82,2 58,0 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 

2019. 

Diğer sermaye yeterlilik oranı olan özkaynakların toplam aktiflere oranı incelendiğinde; 

incelenen dönem boyunca bankacılık sisteminin ortalamasının %11,1 ile %13,4 oranında 

değiştiği, 2018 yılında %11,1 olarak gerçekleştiği, mevduat bankalarının ortalamasının %10,6 

ile %12,7 arasında değiştiği, 2018 yılında %10,8 olduğu, kalkınma ve yatırım bankalarının 

ortalamasının 2018 yılında gerçekleşen %14,6 ile %46,8 arasında değiştiği, yıllar itibariyle 

%46,8 seviyelerinden %14,6 seviyesine düştüğü, oranda düşüş olmasına rağmen hem bankacılı 

sistemi ortalamasından hem de mevduat bankalarından daha yüksek bir orana sahip olduğu 

görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarından kamusal sermayeli olanların oran 

ortalamasının yıllar itibariyle düştüğü, yabancı sermayeli olanların oran ortalamasının önce 

düştüğü sonra arttığı, özel sermayeli olanların oran ortalamasının ise yıllar itibariyle az da olsa 

düşüş olduğu görülmektedir. 
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Tablo: Bilanço Yapısı, 2008-2018, % 

  Alınan Krediler / Toplam Varlıklar 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 13,4 13,6 13,6 13,3 12,3 12,1 10,0 10,9 9,7 8,8 11,1 

Mevduat Bankaları 9,8 10,9 11,1 11,3 10,6 10,5 8,6 9,8 9,0 8,0 10,4 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 61,5 58,8 56,6 53,3 49,5 48,0 41,5 38,4 30,9 30,6 31,4 

Kamusal Sermayeli Bankalar 67,3 64,0 60,4 55,9 52,0 47,2 37,0 26,7 16,5 16,9 10,5 

İller Bankası A.Ş. 11,6 6,8 5,6 4,7 3,8 3,8 3,3 3,8 3,6 2,7 1,4 

Türk Eximbank 78,0 78,9 75,7 74,2 71,9 69,0 57,8 44,4 25,5 28,0 18,1 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 86,4 81,4 82,1 82,9 80,8 74,2 73,2 58,7 59,9 49,4 36,1 

Özel Sermayeli Bankalar 46,4 49,0 49,2 50,0 46,5 50,2 47,5 52,4 49,2 48,7 57,9 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 26,1 34,0 29,6 33,1 24,0 21,3 14,9 16,8 23,1 16,6 29,2 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 3,3 1,5 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 26,0 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 0,0 2,4 6,3 10,6 4,8 21,8 14,5 11,1 12,3 15,1 16,7 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 29,0 29,8 30,0 34,0 32,2 36,3 28,8 19,1 11,7 6,0 11,7 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 16,4 12,5 12,8 5,5 3,5 18,0 21,1 45,3 22,2 9,0 27,0 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 61,6 64,6 66,0 64,1 62,9 69,7 66,9 71,7 63,2 62,7 71,4 

Yabancı Bankalar 38,1 24,8 36,4 31,8 28,1 41,3 49,8 63,1 52,4 56,3 58,9 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası 

A.Ş. 63,2 23,8 40,2 38,0 29,2 39,1 47,6 61,6 49,7 58,9 63,1 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 5,5 4,5 11,4 6,8 32,8 63,2 54,0 73,3 77,5 60,2 31,4 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 34,1 38,1 37,6 22,1 10,8 0,0 8,1 27,1 3,4 1,2 2,0 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 10,7 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Alınan kredilerin toplam varlıklara oranı, bankaların fon kaynakları açısından fikir vermektedir. 

İncelenen dönem için bankacılık sisteminin oran ortalaması %8,8 ile %13,6 arasında değişirken, 

mevduat bankalarının ortalaması %10 civarında seyretmiş, kalkınma ve yatırım bankalarının 

ortalaması %31 civarından %61,5’e yükselmiştir. Bu durum, kalkınma ve yatırım bankalarının 

fon kaynağı olarak alınan kredileri kullandığını göstermektedir.  

Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın alınan kredilerin toplam 

varlıklara oranı yıllar itibariyle artış göstermiş ve 2018’de %86.4 seviyesine ulaşmıştır. Özel 

sermayeli Merrill Lynch Yatırım Bank’ın oranı 2008’den 2013’e kadar azalış eğilimi göstermiş, 

2013-2015 arası artarken, 2018 yılında tekrar azalmıştır. GSD Yatırım Bankası’nın oranı 2008-

2011 azalış eğilimi sergilerken, 2012-2013 yıllarında artmış, 2013’ten sonra azalış eğilimi 

göstermiş ancak 2018 yılında bu oran %0.0 olmuştur. Nurol Yatırım Bankası’nın alınan 

kredilerin toplam varlıklara oranı 2014-2018 yılları arasında artış göstermiştir. Yabancı 

bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin alınan kredilerin toplam varlıklara oranı 

2013’ten itibaren azalış eğilimi göstermiştir.  
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Tablo: Aktif Kalitesi, 2008-2018, % 

  Toplam Krediler / Toplam Varlıklar 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 64,7 66,9 66,1 65,2 64,1 62,1 59,2 57,2 52,9 47,7 52,0 

Mevduat Bankaları 63,4 66,1 65,5 64,7 63,5 61,5 58,9 56,9 52,6 47,3 51,5 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 81,7 81,2 76,6 75,8 75,1 74,4 67,2 66,3 61,3 61,0 65,3 

Kamusal Sermayeli Bankalar 91,5 91,8 85,7 88,6 86,2 86,2 79,3 74,3 68,4 69,0 77,2 

İller Bankası A.Ş. 87,8 89,7 74,3 69,9 70,4 77,2 70,8 68,3 68,9 77,1 77,4 

Türk Eximbank 92,9 94,0 90,2 97,1 94,5 92,8 86,3 83,5 66,1 60,2 81,0 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 86,8 77,1 77,0 82,0 80,3 77,6 78,5 66,5 73,8 62,3 57,5 

Özel Sermayeli Bankalar 55,3 58,3 56,4 53,0 55,5 55,6 54,0 57,3 51,3 46,9 48,1 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 53,4 62,2 61,7 62,5 64,4 70,9 67,2 65,7 48,8 51,5 46,8 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 54,0 80,4 78,8 79,1 76,0 72,0 77,4 92,5 85,1 90,5 31,0 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 70,9 75,1 68,3 84,5 93,2 94,7 93,6 95,6 86,0 76,3 50,8 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 0,1 1,9 1,2 2,4 3,1 5,0 2,9 3,5 1,4 0,5 0,4 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 62,4 62,4 62,2 58,4 53,6 50,7 60,6 64,0 54,9 54,1 56,6 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 72,4 76,9 72,2 66,0 69,9 71,0 66,9 67,3 60,3 55,3 59,1 

Yabancı Bankalar 55,0 57,3 69,0 62,5 55,8 55,9 30,7 46,8 55,1 63,6 58,6 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 74,5 64,5 74,8 69,6 63,8 65,1 62,9 67,8 69,3 75,5 64,6 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 5,5 4,6 11,1 6,8 8,8 9,0 1,4 1,1 0,0 0,0 0,0 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 62,3 75,7 79,1 76,2 84,0 53,3 3,9 0,1 0,0 0,6 4,2 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 5,7 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Bankaların elde ettiği fonları nerede kullandığını ve aynı zamanda aktif kalitesini gösteren 

oranlardan toplam kredilerin toplam varlıklara oranı bankacılık sistemi ortalaması ile mevduat 

bankaları ortalaması birbirine yakın iken, kalkınma ve yatırım bankalarının oranı daha yüksek 

düzeylerde gerçekleşmiştir. Bankacılık sistemi ortalaması en düşük %47,7 en yüksek %66,9 

olurken mevduat bankalarının ortalaması en düşük %47,3 en yüksek %66,1 olmuştur. Kalkınma 

ve yatırım bankalarının oran ortalaması en düşük %61 en yüksek %81,7 olmuştur. 2018 yılında 

bankacılık sistemi ortalaması %64,7, mevduat bankalarının ortalaması %63,4 olurken kalkınma 

ve yatırım bankalarının oran ortalaması %81,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin aktif kalitesi %86.8’dir. Özel 

sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin aktif kalitesi %53.4 iken 2013’ten 

itibaren azalış eğilimi göstermektedir. GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nin aktif kalitesi %62.4 olup, 

yıllar itibariyle artış göstermektedir. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin 

aktif kalitesi %5.5’tir. Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. aktif kalitesi 2012-2018 

%0.0’ dır.  
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Tablo: Likidite, 2008-2018, % 

  Likit Aktifler / Toplam Aktifler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 13,7 24,3 25,1 26,3 27,6 28,5 31,3 30,9 32,8 33,0 26,6 

Mevduat Bankaları 14,0 24,8 25,5 26,6 27,9 28,8 31,4 31,0 32,9 33,1 26,6 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 10,2 15,0 17,9 19,6 21,5 21,8 29,9 29,2 31,3 32,0 27,8 

Kamusal Sermayeli Bankalar 4,6 6,1 9,9 8,6 11,4 11,2 18,5 22,2 24,8 26,5 18,5 

İller Bankası A.Ş. 8,8 7,1 21,7 26,6 26,9 20,0 27,7 30,2 29,3 20,2 20,0 

Türk Eximbank 3,0 4,2 5,0 0,4 3,4 4,9 11,3 10,7 19,3 34,5 13,6 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 10,4 21,4 20,9 15,2 16,2 18,6 17,0 29,2 18,7 25,2 32,6 

Özel Sermayeli Bankalar 25,3 34,1 35,7 39,5 40,2 40,1 43,6 38,5 41,6 43,3 42,5 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 19,1 27,2 29,1 25,3 26,4 22,3 31,4 32,8 49,3 40,1 42,6 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 39,7 19,0 21,0 19,4 22,7 27,0 21,5 4,9 12,5 1,8 62,9 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 24,0 5,8 8,2 1,0 2,8 1,4 0,4 1,8 4,4 13,5 33,1 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 98,4 96,4 96,7 93,4 92,8 90,1 96,4 93,6 96,1 93,3 91,5 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 23,4 28,1 22,9 38,0 43,6 40,9 33,9 27,9 38,5 36,1 33,1 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 5,1 14,8 18,9 27,0 27,5 26,0 29,9 27,6 30,7 34,0 31,2 

Yabancı Bankalar 20,6 33,8 23,4 27,5 28,6 27,0 58,0 39,5 31,1 21,6 27,6 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 8,0 27,5 17,6 19,9 19,9 20,0 20,2 17,7 19,0 12,3 23,1 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 60,8 77,6 72,8 83,1 82,2 61,6 92,8 88,0 79,3 76,9 79,6 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 13,2 19,8 19,5 21,8 4,9 39,5 53,1 39,8 5,6 7,3 24,9 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 54,2 70,3 70,8 70,2 72,5 73,2 91,5 86,5 87,2 80,1 70,7 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının likidite oranlarından likit aktiflerin toplam varlıklara oranı 

ortalaması bankacılık sistemi ortalaması ve mevduat bankaları ortalaması ile karşılaştırıldığında 

2013 yılına kadar birbirine yakın oranlar ortalamalarına sahipken 2013 yılı ve sonrasında 

kalkınma ve yatırım bankalarının daha düşük oran ortalaması ile çalıştığı dikkati çekmektedir. 

2018 yılında bankacılık sistemi %13,7, mevduat bankaları %14, oran ortalamasına sahipken 

kalkınma ve yatırım bankaları %10,2 oran ortalaması ile daha düşük bir orana sahip olmuşlardır. 

Ancak bu oran ortalamasının düşük olmasında kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının sahip olduğu %4,6’lık oran ortalaması etkili olmuştur. 2018 yılında özel sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankaları %25,3, yabancı kalkınma ve yatırım bankaları ise %20,6 oran 

ortalamalarına sahip olmuşlardır. 

Mevduat bankalarının likit aktifler/ toplam aktifleri 2018’de %14 iken, kamusal sermayeli 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri %10.4, özel 

sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri %19.1, 

GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri %24, Nurol Yatırım Bankası 

A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri %23.4, yabancı sermayeli Merrill Lynch Yatırım Bank 

A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri %60.8, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 

likit aktifler/ toplam aktifleri%54.2’dir. Özel sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası 
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A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri oranı 2008 ile 2018 kıyaslandığında neredeyse yarı yarıya 

düşmüştür. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin likit aktifler/ toplam aktifleri oranı yıllar itibari 

ile azalış eğilimi gösterse de %60.8 ile en yüksek orana sahiptir. 

Tablo: Likidite, 2008-2018, % 

  Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık 

Sistemi 26,8 44,8 47,4 50,6 52,9 54,1 56,6 53,4 54,7 54,3 44,5 

Mevduat Bankaları 25,9 43,9 46,1 49,5 51,8 53,2 55,3 52,2 53,5 53,0 43,3 

Kalkınma ve Yatırım 

Bankaları 84,2 96,3 153,4 130,7 138,4 119,2 132,9 141,6 173,8 200,9 174,2 

Kamusal Serm. 

Bankalar 65,5 68,7 228,2 168,8 233,0 176,3 131,8 183,4 272,7 397,6 217,3 

İller Bankası A.Ş. 55,7 45,4 130,5 187,5 187,8 130,4 178,9 199,8 193,5 158,0 130,7 

Türk Eximbank 52,7 54,4 646,9 24,3 401,3 504,6 80,0 189,8 5.372,4 12.739,0 2.064,8 

Türkiye Kalk. ve Yat. 

Bankası A.Ş. 1.094,4 2.335,5 2.802,4 3.221,7 2.165,7 283,0 232,0 132,1 282,7 2.877,8 3.474,2 

Özel Sermayeli 

Bankalar 96,3 110,9 125,5 116,7 112,6 100,5 121,3 116,1 129,3 136,4 152,3 

Aktif Yatırım Ban. A.Ş. 45,1 55,7 70,8 59,4 59,5 43,3 68,4 58,9 87,7 102,6 332,5 

Diler Yatırım Ban. A.Ş. 413,4 128,3 118,9 163,0 188,2 101,7 129,2 27,5 12,5 1,8 290,0 

GSD Yatırım Ban. A.Ş. 145,0 27,0 28,5 2,3 43,3 5,8 1,8 4,2 25,4 59,1 359,4 

İstanbul Takas ve 

Saklama B. A.Ş. 116,9 110,7 112,8 109,1 112,0 102,3 107,6 109,8 125,7 120,9 114,9 

Nurol Yatırım Bankası 

A.Ş. 48,4 97,3 100,3 165,2 75,7 91,9 77,9 76,0 71,6 130,6 127,8 

Türkiye Sınai Kalkınma 

B. A.Ş. 362,2 408,9 411,3 202,4 180,8 176,6 219,5 194,6 171,1 164,7 181,7 

Yabancı Bankalar 235,2 237,7 294,8 362,4 165,4 184,4 209,0 148,0 185,6 145,3 184,9 

Bank Pozitif Kredi ve 

Kalk. B. A.Ş. 122,2 337,2 348,3 338,7 109,4 116,5 239,8 307,7 231,4 124,0 163,4 

Merrill Lynch Yatırım 

Bank A.Ş. 7.695,5 381,9 10.701,4 346,8 492,5 3.624,2 195,9 110,0 129,6 134,7 225,6 

Pasha Yatırım Ban. A.Ş. 97,0 89,0 93,6 284,3 39,1 2.479,2 2.302,9 295,6 131,0 317,1 299,3 

Standard Chartered 

Yatırım Ban. Türk A.Ş. 1.558,3 29.439,0 13.669,1 6.329,6 18.593,6 13.685,0 46.379,3 3.698,6 5.199,1 1.187,2 661,9 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Likidite oranlarından likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı bankaların kısa vadeli borç 

ödeme gücünü göstermektedir. Bankacılık sistemi ortalaması 2018 yılına kadar en düşük %44,5, 

en yüksek %56,6 olarak gerçekleşirken aynı dönemde mevduat bankaları en düşük %43,3, en 

yüksek %55,3 oran ortalamasına sahip olmuşlardır. Ancak 2018 yılında hem bankacılık sistemi 

ortalamasında hem de mevduat bankaları ortalamasında ciddi düşüşler oluş, bankacılık sistemi 

ortalaması %26,8’e, mevduat bankaları ortalaması da %25,9’a gerilemiştir. Kalkınma ve yatırım 

bankaları ortalaması hem bankacılık sistemi ortalamasının hem de mevduat bankaları 

ortalamasının çok üzerinde, özellikle 2017 yılına kadar %100’üzerinde bir oran ortalamasına 

sahip olmuştur. Kalkınma ve yatırım bankalarının 2017 yılında %96,3’e gerileyen oran 

ortalaması 2018 yılında yaklaşık 12 puan daha düşerek %84,2 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu 

oranın bankacılık sistemi ortalaması ve mevduat bankaları ortalamasının yaklaşık 3,2 kat 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum, kalkınma ve yatırım bankalarının mevduat 

bankalarının çok üzerinde bir likidite oranı ile çalıştığını göstermektedir.  
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Tablo: Karlılık, 2008-2018, % 

  Ortalama Aktif Karlılığı 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 1,5 1,7 1,5 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 2,4 2,6 2,0 

Mevduat Bankaları 1,5 1,6 1,5 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 2,4 2,5 1,9 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,3 2,4 2,9 4,0 4,4 

Kamusal Sermayeli Bankalar 1,5 1,6 1,6 1,9 2,1 1,6 2,0 2,4 3,1 5,0 6,0 

İller Bankası A.Ş. 4,6 4,2 4,1 3,3 3,4 2,4 2,4 2,3 2,7 4,6 4,8 

Türk Eximbank 0,7 0,7 0,7 1,3 1,5 1,2 1,8 2,9 4,0 6,0 8,1 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 1,3 1,6 1,2 1,4 1,3 1,1 1,5 1,1 1,5 2,2 4,0 

Özel Sermayeli Bankalar 2,6 2,4 2,2 2,1 2,3 2,4 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2,1 1,7 1,3 1,2 1,4 2,2 2,7 2,5 3,4 2,2 0,9 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 6,9 6,2 7,0 6,0 4,3 4,2 3,0 3,7 3,3 6,0 6,5 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 20,9 9,0 5,3 2,6 4,0 4,2 4,7 3,2 4,5 3,0 7,9 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 4,3 3,0 2,8 2,8 2,2 1,8 1,8 1,8 1,9 2,6 3,4 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 3,0 4,0 3,9 2,8 3,1 -0,2 1,5 3,2 0,2 1,5 1,2 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2,0 2,3 2,1 2,2 2,6 2,8 3,1 2,9 2,9 2,7 2,1 

Yabancı Bankalar 3,8 3,8 1,1 -2,9 -2,3 0,9 1,6 0,4 2,1 2,2 1,6 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. -3,1 0,3 0,8 -5,2 -3,2 1,1 1,2 0,1 1,5 1,6 2,4 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 27,5 24,9 -4,6 5,9 2,5 0,2 2,7 0,7 5,4 5,2 -0,7 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. -0,3 2,3 3,4 4,6 -3,3 -26,2 -7,2 -26,2 -18,4 -13,3 -16,3 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 30,4 8,7 7,4 5,2 3,8 3,5 -6,2 11,4 8,7 14,1 -0,3 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Karlılık oranlarından aktiflerin karlılığı bankaların varlıklarını ne kadar karlı yatırımlarda 

değerlendirdiğini göstermektedir. Bu oranla ilgili bankacılık sistemi ortalaması ve mevduat 

bankaları ortalaması birbirine yakın olarak gerçekleşirken kalkınma ve yatırım bankalarının oran 

ortalamasının hem bankacılık sistemi ortalamasından hem de mevduat bankaları ortalamasından 

daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Burada dikkat çeken diğer bir konu ise yabancı 

sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının 2014 ve 2015 yıllarında negatif bir orn ortalamasına 

sahip olması, yani zarar etmesidir. Bu oran ortalaması 2014 yılında %-2,3, 2015 yılında %2,9 

olmuştur. 2014 yılında zarar eden yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları BankPozitif 

Kredi ve Kalkınma Bankası ile Pasha Yatırım Bankası olurken 2015 yılında sadece BankPozitif 

Kredi ve Kalkınma Bankası zarar etmiş ancak bu zarar yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının 2015 yılında negatif aktif karlılığı oranına sahip olmasına yol açmıştır. Pasha 

Yatırım Bankasının 2015, 2016, 2017 yılları hariç diğer yıllarda da zarar etmiş ancak bu zararlar 

yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları ortalamasının negatif olmasına yol açmamıştır. 

Aynı durum Merrill Lynch Yatırım Bank içinde geçerli olmuş, bu banka 2008 ve 2016 yıllarında 

negatif orana sahip olmasına rağmen yabancı kalkınma ve yatırım bankaları ortalaması pozitif 

olarak gerçekleşmiştir. Aktif karlılığı oranlarında özel sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının genel olarak daha başarılı olduğu görülmektedir. 
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Mevduat bankalarının ortalama aktif karlılığı 2018’de %1.5 iken kalkınma ve yatırım 

bankalarının ortalama aktif karlılığı 2018’de 1.8’dir. Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve 

Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortalama aktif karlılığı 2017 yılına göre %0.3 azalma göstererek %1.3 

seviyesindedir. Özel sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortalama aktif 

karlılığı 2015’ten bu yana artış göstermekte olup 2018’de %2.1 olarak gerçekleşmiştir. GSD 

Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortalama aktif karlılığı 2015’ten bu yana artış göstererek %20.9 

seviyesindedir. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin ortalama aktif 

karlılığı 2016 yılında  % -4,6 iken 2018 yılında %27.5’e yükselmiştir. Standard Chartered 

Yatırım Bankası Türk A.Ş. ortalama aktif karlılığı 2012 yılında %-6.2 iken 2016’dan 2018’e 

artış göstererek %30.4’e ulaşmıştır. Yabancı sermayeli bankalarının ortalama aktif karlılığı 

diğerlerine görece daha yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 

Tablo: Karlılık, 2008-2018, % 

  Ortalama Özkaynak Karlılığı 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 13,8 14,9 13,5 10,8 12,0 13,1 14,4 14,2 18,1 20,6 16,4 

Mevduat Bankaları 14,0 15,3 14,0 11,1 12,5 13,9 15,4 15,3 19,7 22,3 17,4 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 11,7 10,3 8,8 7,9 7,7 6,3 6,6 5,9 6,3 8,5 9,4 

Kamusal Sermayeli Bankalar 9,2 7,8 6,9 6,6 6,4 4,3 4,3 4,2 4,7 7,5 8,9 

İller Bankası A.Ş. 7,6 6,5 6,2 4,8 4,9 3,4 3,3 3,1 3,5 6,0 6,3 

Türk Eximbank 12,5 10,4 8,4 10,8 10,4 6,5 6,0 6,3 7,0 10,4 13,4 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 12,0 12,6 9,6 9,3 7,5 6,2 7,9 4,6 4,2 5,2 7,8 

Özel Sermayeli Bankalar 20,5 19,2 17,1 15,5 15,3 15,8 18,3 16,9 15,4 15,3 14,3 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 19,2 15,6 11,1 8,8 9,6 15,5 22,2 18,7 18,2 5,7 1,4 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 8,1 7,6 8,4 7,0 5,5 5,5 3,7 4,6 4,0 8,9 11,7 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 36,9 20,6 14,8 5,8 5,5 6,1 7,9 5,6 6,8 4,2 15,9 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 32,1 24,1 21,6 20,4 17,5 17,7 17,3 11,5 9,7 13,6 17,2 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 27,3 30,3 26,4 17,1 18,4 -0,6 3,9 10,8 0,6 4,6 3,4 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 16,0 18,4 17,6 17,0 17,7 17,9 19,7 19,4 18,4 19,5 16,0 

Yabancı Bankalar 9,7 11,5 3,3 -9,5 -8,8 4,2 8,4 1,5 7,1 7,2 5,7 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. -11,3 1,5 4,3 -24,8 -14,4 4,7 4,9 0,3 5,4 5,8 8,1 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 36,4 36,4 -7,0 11,8 7,1 2,3 43,0 6,4 26,7 17,5 -3,1 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. -0,9 6,3 5,9 6,3 -3,8 -27,9 -9,4 -33,8 -24,8 -17,4 -17,8 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 34,7 9,7 8,3 5,9 4,3 3,9 -6,9 12,9 10,1 20,3 -1,3 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Karlılık oranlarından özkaynak karlılığı, banka sahipleri ve ortakları tarafından sağlanan 

sermayenin bir birimine düşen kar oranını ortaya koymaktadır. Kalkınma ve yatırım bankalarının 

oran ortalaması, aktif karlılığı oran ortalamasının tersine, hem bankacılık sistemi ortalamasından 

hem de mevduat bankaları ortalamasından daha düşük olmuştur. İncelenen dönem içerisinde 

bankacılık sisteminin ortalaması en düşük 2015 yılında %10,8, en yüksek 2009 yılında %20,6, 

mevduat bankalarının en düşük 2015 yılında %11,1, en yüksek 2009 yılında %22,3 olurken 

kalkınma ve yatırım bankalarının ortalaması en düşük 2011 yılında %5,9, en yüksek 2018 yılında 

%11,7 olmuştur. Kalkınma ve yatırım bankalarından özel sermayeli olanlar sahip oldukları 

yüksek oran ortalaması ile dikkat çekmektedir.  

Özel sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortalama özkaynak karlılığı 2015-

2018 arasında artış göstererek 2018’de %19.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. GSD Yatırım 

Bankası A.Ş.’nin ortalama özkaynak karlılığı 2014-2018 de artış göstererek 2018’de %36.9 

seviyesindedir. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortalama özkaynak karlılığı 2017 yılına göre 



 

639 
 

2018’de azalarak %27.3 seviyesindedir. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank 

A.Ş.’nin ortalama özkaynak karlılığı 2016’da % -7 seviyesindeyken 2018’de bu seviyenin çok 

üzerinde %36.4 ‘de gerçekleşmiştir. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin 2018’de ortalama 

özkaynak karlılığını attırmıştır. Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. ortalama 

özkaynak karlılığı 2012-2018 arasında arttırmıştır. 2017 yılına göre yüksek bir artış gösterek 

%34.7 seviyesinde gerçekleştirmiştir. 

Tablo: Gelir-Gider Yapısı, 2008-2018, % 

 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

2008-2018 dönemi için faiz gelirlerinin faiz giderine oranı incelendiğinde; bankacılık sistemi 

ortalaması ve mevduat bankaları ortalamasının birbirine yakın oranlar olduğu kalkınma ve 

yatırım bankalarının ise çok daha yüksek oran ortalaması ile çalıştıkları görülmektedir. 

Bankacılık sistemi ortalamasının en düşük %157,9 ile 2008 yılında, en yüksek %212,2 ile 2013 

yılında, mevduat bankaları ortalamasının bankacılık sistemi ortalaması ile uyumlu bir şekilde en 

düşük oran ortalamasının %155,5 ile 2008 yılında, en yüksek %209,7 ile 2013 yılında olduğu 

görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarının oran ortalamasının en düşük %212,3 ile 2018 

yılında, en yüksek %524,6 ile 2010 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Burada dikkat çeken bir 

konu; kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının oran ortalamasının 2012 yılına kadar 

%1.000’in üzerinde olduğu ve yıllar itibariyle azalarak 2018 yılında %207,2’ye kadar 

gerilediğidir. 

Faiz gelirleri ile faiz giderleri oranı 2018’de mevduat bankaları için %165,7 seviyesinde iken, 

kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz gelirleri ile faiz giderleri 

oranı %296,6 seviyesindedir. Özel sermayeli bankalardan Diler Yatırım Bankası A.Ş.’nin 2018 

faiz gelirleri ile faiz giderleri oranı %102.337,5 seviyesindedir. Bu oran Türkiye bankacılık 

sisteminde faiz gelirlerinin faiz giderlerinden en yüksek olduğu orandır. Yabancı bankalardan 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin Faiz gelirleri ile faiz giderleri oranı %713,5’tir. Diler Y 

atırım Bankası A.Ş.’den sonra en yüksek orana Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. sahiptir. 

  Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 167,0 186,7 190,7 191,4 192,8 212,2 194,1 183,8 204,2 200,1 157,9 

Mevduat Bankaları 165,7 184,7 188,7 189,2 190,4 209,7 191,7 181,4 201,6 197,5 155,5 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 212,3 268,5 285,4 309,1 343,6 367,7 370,4 435,2 524,6 459,6 479,0 

Kamusal Sermayeli Bankalar 207,2 303,4 366,6 464,6 547,4 567,0 599,1 1.136,9 1.952,5 1.514,5 1.561,6 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankası A.Ş. 296,6 392,3 406,9 460,2 455,7 428,2 311,3 338,7 466,9 379,6 432,9 

Özel Sermayeli Bankalar 216,8 240,7 230,7 230,5 252,7 300,5 283,9 292,1 309,4 229,4 244,3 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 149,2 213,2 181,8 180,9 176,7 216,1 176,0 196,9 218,8 511,3 575,0 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 102.337,5 11.988,6 6.792,2 84.092,9 61.264,7 54.556,3 22.621,7 6.050,3 31.550,0 3.802,2 1.507,4 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 779,1 658,6 577,4 421,1 625,2 885,7 558,7 399,0 584,6 962,8 285,6 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 185,3 204,3 247,7 210,9 218,2 172,7 242,1 202,4 188,7 252,4 290,3 

Yabancı Bankalar 254,0 211,1 223,1 203,4 178,3 181,0 210,4 179,4 210,0 253,5 237,1 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 154,2 167,5 189,1 160,5 163,3 164,2 167,9 158,7 185,9 237,0 243,9 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 713,5 333,9 168,1 442,0 218,3 227,1 294,0 533,8 423,0 496,0 258,9 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 167,0 186,7 190,7 191,4 192,8 212,2 194,1 183,8 204,2 200,1 157,9 

Standard Chartered Yatırım 

Bankası Türk A.Ş. - - - - 231.700,0 - 55.900,0 460.200,0 - 1.318,6 199,6 
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Tablo: Gelir-Gider Yapısı, 2008-2018, % 

  Toplam Gelirler / Toplam Giderler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 155,5 144,7 146,8 138,1 142,2 150,2 147,9 142,9 153,4 157,2 131,6 

Mevduat Bankaları 154,2 143,5 145,9 137,1 141,1 149,2 147,0 141,9 152,3 155,9 130,3 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 203,5 189,9 184,6 180,7 195,4 197,3 197,0 210,6 224,5 243,5 240,3 

Kamusal Sermayeli Bankalar 202,5 196,5 206,8 215,2 229,7 211,3 207,4 243,8 274,1 348,0 351,3 

İller Bankası A.Ş. 416,2 340,7 350,7 286,5 301,2 264,5 249,3 227,4 263,7 357,4 355,3 

Türk Eximbank 141,5 142,5 144,2 176,3 188,0 178,8 188,6 354,1 405,2 464,9 441,7 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 276,1 210,1 182,0 174,7 169,8 154,9 157,3 150,5 143,7 157,0 201,0 

Özel Sermayeli Bankalar 202,5 188,2 171,2 172,0 178,2 204,0 206,4 217,2 212,6 184,1 182,3 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 150,0 153,6 125,7 123,0 125,5 156,7 146,0 171,0 160,8 140,0 109,4 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 646,9 316,1 335,1 280,5 247,6 253,2 290,8 220,9 219,8 380,4 358,4 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 639,7 296,3 239,4 170,0 179,5 189,8 181,3 164,4 180,4 237,7 180,9 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 403,8 291,8 302,9 289,7 240,8 221,0 231,8 203,4 192,2 213,4 234,7 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 153,2 156,0 165,2 145,1 152,1 100,2 126,3 162,3 108,6 131,0 124,3 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 215,7 201,0 191,9 209,4 241,3 300,1 280,2 264,6 248,1 184,7 180,7 

Yabancı Bankalar 228,0 147,9 125,9 83,8 129,2 122,9 137,5 110,8 141,4 150,0 135,8 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 154,3 107,0 132,9 62,6 139,0 132,5 133,4 106,9 140,7 152,7 149,0 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 439,1 195,1 80,9 130,6 113,5 104,3 164,0 116,2 149,7 137,8 141,1 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 155,5 144,7 146,8 138,1 142,2 150,2 147,9 142,9 153,4 157,2 131,6 

Standard Chartered Yatırım Bankası 

Türk A.Ş. 416,7 151,4 144,2 127,0 124,1 119,5 63,6 191,1 173,6 192,0 99,3 

         Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

2008-2018 dönemi için toplam gelirlerin toplam giderlere oranı incelendiğinde; faiz gelirlerinin 

faiz giderine oranına benzer özellik gösterdiği,  bankacılık sistemi ortalaması ve mevduat 

bankaları ortalamasının birbirine yakın oranlar olduğu kalkınma ve yatırım bankalarının ise daha 

yüksek oran ortalaması ile çalıştıkları görülmektedir. Bankacılık sistemi ortalamasının en düşük 

%131,6 ile 2008 yılında, en yüksek %157,2 ile 2009 yılında, mevduat bankaları ortalamasının 

bankacılık sistemi ortalaması ile uyumlu bir şekilde en düşük oran ortalamasının %130,3 ile 

2008 yılında, en yüksek %155,9 ile 2009 yılında olduğu görülmektedir. Kalkınma ve yatırım 

bankalarının oran ortalamasının en düşük %180,7 ile 2015 yılında, en yüksek %243,5 ile 2009 

yılında gerçekleştiği görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarının oran ortalaması, 2009 

yılından 2016’ya kadar düşüş gösterdiği, 2016 yılından sonra tekrar yükselmeye başladığı 

dikkati çekmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarından kamusal sermayeli olanlar 2008 ve 

2009 yıllarında özel sermayeli olanlardan yaklaşık 2 kat, yabancı sermayeli olanlardan yaklaşık 

2,5 kat daha yüksek oran ortalaması ile çalıştığı görülmektedir. Yabancı sermayeli kalkınma ve 

yatırım bankaları 2015 yılında %100’ün altında %83,8 orana sahip olmuşlardır. Bunun sebebi 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın %62,6 orana sahip olmasıdır. Bu, anlamı %100’ün 

altında orana sahip olan bankanın toplam giderlerini karşılayacak toplam gelir elde edemediği 

anlamına gelmektedir. Benzer durum 2008 ve 2012 yıllarında Standard Chartered Yatırım 

Bankası Türk için de gerçekleşmiştir.  

Mevduat bankalarının toplam gelirler ile toplam giderler oranı %154.2 iken kamusal sermaye 

bankalardan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin toplam gelirler ile toplam giderler 

oranı % 276.1 olup 2013 yılından itibaren artış göstermektedir. Özel sermayeli bankalardan 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. toplam gelirler ile toplam giderler oranı %150 olup bir önceki yıla 
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göre azalış eğilimi göstermektedir. GSD Yatırım Bankası A.Ş. nin toplam gelirler ile toplam 

giderler oranı %639,7 olup, 2015-2018 arası artış eğilimi göstermiştir. Bu oranıyla bir sene 

öncesi oranını yaklaşık 2 kat arttırmıştır. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 

toplam gelirler ile toplam giderler oranı %439,1’dir. Bu oranla 2017 yılı karşılaştırılacak olursa, 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. toplam gelirler ile toplam giderler oranını yaklaşık 2,5 kat 

arttırmıştır. Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. toplam gelirler ile toplam giderler 

oranı %416,72’dir. 2017 yılına göre Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. toplam 

gelirler ile toplam giderler oranını yaklaşık 3 kat arttırmıştır. 

Tablo: Gelir-Gider Yapısı, 2008-2018, % 

  Faiz Gelirleri / Toplam Gelirler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 91,1 89,7 85,9 87,3 84,8 81,9 83,7 81,7 80,2 84,1 86,3 

Mevduat Bankaları 91,2 89,7 85,8 87,3 84,8 81,8 83,6 81,8 80,2 84,1 86,3 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 88,5 89,2 90,4 88,1 84,4 85,3 88,3 80,1 79,7 83,9 89,9 

Kamusal Sermayeli Bankalar 88,9 92,4 92,0 91,9 88,1 86,0 91,4 83,8 85,5 85,7 90,0 

İller Bankası A.Ş. 84,5 78,9 74,4 84,1 77,7 79,1 89,3 91,4 87,6 88,0 93,6 

Türk Eximbank 91,0 103,4 112,5 100,5 101,1 94,1 95,3 72,2 85,8 86,3 91,3 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

A.Ş. 94,6 96,0 87,5 89,5 86,4 91,0 86,6 87,3 73,8 70,3 71,5 

Özel Sermayeli Bankalar 92,5 89,5 90,9 86,0 83,9 86,5 84,4 76,4 76,7 84,7 90,6 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 79,3 82,1 84,3 82,2 81,4 84,5 80,6 60,8 50,3 73,7 70,6 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 103,1 95,1 87,4 79,7 87,6 83,2 95,0 89,2 96,8 84,9 74,1 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 59,3 91,2 92,4 81,2 73,5 72,7 93,8 88,3 73,7 77,0 84,8 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. 75,2 72,9 70,5 70,6 69,2 64,9 64,8 46,6 51,5 59,3 66,6 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 104,9 96,8 104,3 94,2 89,8 89,9 75,4 43,6 68,3 79,0 94,4 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 105,2 98,8 100,3 92,7 89,9 94,7 90,9 90,7 88,2 90,3 97,7 

Yabancı Bankalar 45,9 51,8 66,0 68,5 59,2 74,7 88,8 76,7 64,8 71,2 87,6 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma 

Bankası A.Ş. 65,5 90,4 75,7 95,1 72,0 78,8 84,7 91,8 74,8 86,0 93,9 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 19,2 15,4 37,8 18,5 30,1 79,2 100,5 50,7 50,5 40,8 51,5 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 91,1 89,7 85,9 87,3 84,8 81,9 83,7 81,7 80,2 84,1 86,3 

Standard Chartered Yatırım 

Bankası Türk A.Ş. 19,9 24,1 21,0 20,2 21,2 17,4 51,0 21,6 19,0 16,2 105,8 

      Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı, bankaların gelirlerinin ne kadarını faizden elde ettiğini 

göstermektedir. Bankacılık sisteminin oran ortalaması en düşük %80,2 ile 2010 yılında, %91,1 

ile 2018 yılında, mevduat bankalarının oran ortalaması bankacılık sistemi ile benzerlik 

göstererek en düşük %80,2 ile 2010 yılında, en yüksek %91,2 ile 2018 yılında olmuştur. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının en düşük oran ortalaması bankacılık sistemi ortalaması ve 

mevduat bankaları ortalamasına benzer biçimde %79,7 ile 2010 yılında, en yüksek %90,4 ile 

bankacılık sistemi ortalaması ve mevduat bankaları ortalamasından farklı olarak 2016 yılında 

olmuştur. Yıllar itibariyle kamusal sermayeli ve özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının 

ortalamasının bankacılık sistemi ortalamasına yakın gerçekleştiği, yabancı sermayeli kalkınma 

ve yatırım bankalarının oran ortalamasının ise inişli çıkışlı seyir izleyerek 2018 yılında %45,6 

ile %50’nin altında kaldığı görülmektedir.   

Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. faiz gelirlerinin toplam gelirlere 

oranı %94,6 iken, bir yıl önceye göre azalış göstermektedir. Özel sermayeli bankalardan Aktif 
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Yatırım A.Ş.’nin faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı % 79.3 olup, bu oran 2016-2018 azalış 

eğilimi göstermiştir. GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı 

%59,3 iken bir yıl önceye göre neredeyse yarı yarıya azalış eğilimi göstermektedir. Nurol 

Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı %104,9 iken 2017’ye göre artış 

göstermektedir. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin faiz gelirlerinin 

toplam gelirlere oranı %19,2 iken, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. faiz 

gelirlerinin toplam gelirlere oranı %19.9’dur. Buradan mevduat bankalrının gelirlerinin büyük 

bir kısmını faiz gelirleri oluştururken, özellikle yabancı yatırım bankaların gelirlerinin sadece 

beşte birinin faiz gelirleri oluşturmaktadır.     

                           Tablo: Gelir-Gider Yapısı, 2008-2018, % 

 

  Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2008-2018, Temmuz, 2019. 

Faiz giderlerinin toplam giderlere oranı bankaların fon kaynaklarında kullandığı faizli fon 

kaynakları ve faiz maliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Bankacılık sisteminin oran ortalaması 

en düşük %58,0 ile 2013 yılında, en yüksek %84,9 ile 2018 yılında, mevduat bankalarının oran 

ortalaması bankacılık sistemi ortalamasına benzer şekilde en düşük %58,2 ile 2013 yılında, en 

yüksek %84,9 ile 2018 yılında olduğu görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarının oran 

ortalaması bankacılık sistemi ve mevduat bankaları ortalamasından farklı olarak en düşük %34,1 

ile 2010 yılında, en yüksek ise bankacılık sistemi ve mevduat bankaları ortalamasına benzer 

şekilde %84,9 ile 2018 yılında gerçekleşmiştir.  

Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz giderlerinin toplam 

giderlere oranı %79.9’dur. Özel sermayeli bankalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz 

giderlerinin toplam giderlere oranı % 79.7’dir. GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz giderlerinin 

toplam giderlere oranı %48.7’dir. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin faiz giderlerinin toplam 

giderlere oranı % 86.7’dir. Yabancı bankalardan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. faiz 

giderlerinin toplam giderlere oranı %11,8’dir. Kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım 

 Faiz Giderleri / Toplam Giderler 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Türkiye'de Bankacılık Sistemi 84,9 69,5 66,1 63,0 62,6 58,0 63,8 63,5 60,2 66,1 72,0 

Mevduat Bankaları 84,9 69,7 66,3 63,3 62,9 58,2 64,1 63,9 60,6 66,4 72,3 

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 84,9 63,1 58,5 51,5 48,0 45,8 47,0 38,8 34,1 44,4 45,1 

Kamusal Sermayeli Bankalar 86,9 59,8 51,9 42,6 37,0 32,0 31,6 18,0 12,0 19,7 20,2 

İller Bankası A.Ş. 49,7 5,5 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Türk Eximbank 96,1 80,6 77,4 71,6 65,8 61,1 55,8 39,9 29,8 46,5 40,2 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 88,1 51,4 39,2 34,0 32,2 32,9 43,8 38,8 22,7 29,1 33,2 

Özel Sermayeli Bankalar 86,4 70,0 67,4 64,2 59,2 58,7 61,4 56,8 52,7 68,0 67,6 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 79,7 59,2 58,3 55,9 57,8 61,3 66,9 52,8 37,0 20,2 13,4 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 0,7 2,5 4,3 0,3 0,4 0,4 1,2 3,3 0,7 8,5 17,6 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 48,7 41,0 38,3 32,8 21,1 15,6 30,4 36,4 22,7 19,0 53,7 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 67,5 45,1 36,8 34,5 37,2 38,2 23,2 30,6 24,5 37,2 46,1 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 86,7 73,9 69,6 64,8 62,6 52,1 39,3 34,9 39,3 41,0 40,4 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 95,8 85,6 83,8 81,8 69,1 67,4 68,7 69,6 68,3 81,6 79,3 

Yabancı Bankalar 41,2 36,3 37,2 28,2 42,9 50,8 58,0 47,4 43,6 42,1 50,2 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 65,5 57,8 53,2 37,1 61,3 63,6 67,3 61,8 56,6 55,4 57,4 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 11,8 9,0 18,2 5,5 15,7 36,4 56,1 11,0 17,9 11,3 28,1 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 84,9 69,5 66,1 63,0 62,6 58,0 63,8 63,5 60,2 66,1 72,0 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 52,6 
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bankalarından İller Bankasının 2017 yılına kadar, yabancı sermayeli yatırım bankalarından 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.’nin 2009’da sonra faiz giderlerinin toplam 

giderlere oranı %0’dır. Bu durum İller Bankasının ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk 

A.Ş.’nin faiz giderlerinin olmadığı fon kaynağı kullandığı şeklinde yorumlanabilir. 

3.Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yatırım Bankaları 

3.1.Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

Çalık Holding iştiraklerinden, Çalık Yatırım Bankası A.Ş., Bakanlar Kurulu'nca 22 Eylül 1998 

yılında ve 98/11819 sayılı Kararname ile kurulmuştur. "Çalık Yatırım Bankası A.Ş."nin ticari 

adı 1 Ağustos 2008 yılından bu yana "Aktif Yatırım Bankası A.Ş." olarak bilinmektedir (TBB, 

2019). Aktif Yatırım Bankası toplam aktiflere göre sektör payında yatırım bankaları içerisinde 

en yüksek paya sahip yatırım bankasıdır. 2009 yılında %0,1 olan sektör payı yıllar içerisinde 

artarak 2016 yılında %0,4’e ulaşmış ve sonraki iki yılda değişiklik göstermemiştir. Toplam 

krediler ve alacaklara göre sektör payında ise kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankası 

olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. 

Tablo 13. Aktif Bank Finansal Göstergeler 

 2018 (Bin TL) 2017 (Bin TL) Değişim Oranları 

Bilanço Büyüklüğü 13.516.742 11.105.683 %22 

Garanti ve Kefaletler 1.229.805 1.305.532 %-6 

Net Dönem Karı 262.670 177.947 %48 

(Kaynak, www.aktifbank.com.tr) 

3.2. Diler Yatırım Bankası A.Ş.  

28 Haziran 1998 yılında kurulmuştur. Hazine'nin 15 Aralık 1998 yılında bankacılık hizmetlerine 

başlanmıştır. Diler Holding’in bir kuruluşudur (TBB,2019). 

Tablo 14. Diler Yatırım Bankası Finansal Bilgiler  

 2018 2017 Değişim (%) 

Aktif Toplam 160,502   154,552   3.85 

Pasif Toplam 160,502 154,552   3.85 

Garanti ve Kefaletler 152,597  127,192   19.97 

Dönem Net Karı/ 

Toplam Aktifler 

06.78  06.07  

(Kaynak, Dilerbank.com.tr) 

3.3.GSD Yatırım Bankası A.Ş. 

7 Mayıs 1998 yılında kurulmuştur. Hazine'nin 24 Şubat 1999 yılında bankacılık hizmetlerine 

başlamıştır. GSD Holding bu bankanın %99,9 payı ile ortağıdır (TBB, 2019). 

Tablo 15. GSD Yatırım Bankası A.Ş. Mali Sonuçlar 

 2018 2017 2016 

Aktif Toplam  298.126 297.722 267.751 

Garanti ve Kefaletler  1.442.526 1.009.585 784.041 

Net Kar 62.278 25.547 15.342 

(Kaynak, gsdbank.com.tr) 
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3.4. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 

21 Ağustos 1998 yılında kurulmuştur. Hazine'nin 12 Nisan 1999 yılında bankacılık hizmetlerine 

başlamıştır. Nurol Holding tarafından kurulmuştur. (TBB, 2019). 

Tablo 16. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Mali Göstergeler 

 2017 2016 2015 

Toplam Aktifler(TL) 1.700.343 1.174.214 719.301 

Krediler (TL) 1.061.666 776.800 420.312 

Net Kar (TL) 57.497 37.004 18.826 

(Kaynak, nurolbank.com.tr) 

3.5. Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 

25 Aralık 1987 yılında "Yatırım Bank A.Ş." ismi ile kurulmuş, 29 Mayıs 1997 tarihinde bu isim 

"Taib Yatırım Bank A.Ş." olmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, 20 

Haziran 2013 tarih ve 5391 sayılı Kararı ile Taib Yatırım Bank A.Ş.'ye ait hisselerin yüzde 

99.46'sının Taib Bank B.S.C.'den Aksoy Holding A.Ş.'ye devri gerçekleşmiştir. 2 Ağustos 2013 

tarihinde devri gerçekleştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26 Aralık 

2014 yılında ve 6137 sayılı Kararı ile Taib Yatırım Bank A.Ş.'ye ait %79.9 hissesinin, Azeri 

Pasha Bank OJSC'nin devralmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca izin verilmiştir. Bu sayede banka tekrar yabancı sermayeli kalkınma ve 

yatırım bankaları grubu içinde yer almıştır. Bankanın ticari ismi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 

olarak güncellenmiştir (TBB, 2019). 

3.6. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 

15 Ekim 1991 yılında kurulmuş olup 7 Eylül 1993 tarihinde bankacılık hizmetlerine başlamıştır. 

BDDK'nın 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı Kararı ile Tat Yatırım Bankası A.Ş.'nin 

sermayesinin %99.947’lik hisse payı Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.'e devri 

gerçekleştirilmiştir. Bu devir 7 Aralık 2006yılında yapılmıştır. Ticari ismi 1 Şubat 2007 yılında 

"Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş." olarak güncellenmiştir.  BDDK'nın 28 Eylül 2017 tarih ve 

7525 sayılı Kararı ile Bank of America Global Holdings S.a.r.l. ile Merrill Lynch International 

Incorporated'in bankadaki dolaylı pay sahipliğinin %0'a düşmesine, BofaML Jersey Holdings 

Limited'in bankada %100 dolaylı pay sahibi olmasına karar verilmiştir (TBB, 2019). 

SONUÇ 

Yatırım bankacılığı, özellikle İkinci Dünya savaşından sonra mali sistem içinde yer almaktadır. 

İkinci Dünya Savaşının sebep olduğu yıkımın etkisinden kurtulmak için yatırım ve kalkınma 

bankacılığı sistemleri geliştirilmiştir. Sermaye piyasası gelişmiş olan ülkelerde, yatırım 

bankacılığı sistemi de paralel olarak gelişmiştir. Kalkınma bankacılığı ise gelişmekte olan 

ülkeleri desteklemek için geliştirilmiş bir bankacılık sistemidir. Bu çalışma ile yatırım 

bankacılığının mali sistemdeki görevi incelenmektedir. Türkiye’de halen faaliyette bulunan 

yatırım bankalarının tarihsel süreci üzerinde durulmaktadır. Dönemsel süreçler itibariyle 

Türkiye ekonomisinin genel durumu ile yatırım bankacılığının üzerine düşen fonksiyonlar 

anlatılmaktadır. Yatırım bankacılığı sisteminin gelişimi son yirmi yılda ticari bankalarının etkisi 

ile duraksamaktadır. Yatırım bankacılığı görece düşük faizle mali sisteme, fon sağlama gücüne 

sahip olabilecekken bankacılık sektöründe yer alan diğer bankalar karlılık durumları göz önünde 
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tutularak, yatırım bankacılığının gelişmesini istemeyebilmektir. Sonuç olarak yatırım 

bankacılığı sistemi, Türkiye ekonomisinin gelişimi açısından önem arz etmektedir. Ancak, 

yatırım bankacılığının Türkiye’deki gelişimi yavaş seyretmektedir. Çalışmada Türkiye’de 

faaliyette bulunan yatırım bankalarının mali durumları, genel itibariyle 2015, 2016, 2017, 2018 

yıllarındaki performansları gözetilerek incelenmektedir. Yatırım bankacılığı sisteminde, 

incelenen veriler doğrultusunda net kar oranında bir artış söz konusudur. 
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KÜRESEL İLAÇ PİYASASI VE TÜRKİYE’NİN YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Hacı Hayrettin Tıraş  

Özet 

İnsanın hayatındaki en önemi varlığı sağlıktır. İlaç harcamaları da insan sağlığının korunması, geliştirilmesi 

ve sürekliliğinin sağlanması için yapılan harcamalardan birisidir. Son yıllarda ilaç sektörü ekonominin önemli 

sektörlerinden biri haline gelmiştir. Küresel ilaç pazarı 2018 yılında %5 büyüme göstererek 1,2 trilyon dolara 

ulaşırken, sektörün dünya ticaret hacmi içerisindeki payı %2 civarındadır. Küresel ilaç sektöründe liderliği 

ABD sürdürürken, Çin ve Japonya ABD’yi izlemektedir. 2018 yılı itibariyle dünya ilaç sektörü üretiminin 

%48’ni Kuzey Amerika ülkeleri, %22’sini Avrupa ülkeleri gerçekleştirmiştir. Son yıllarda Brezilya, Rusya, 

Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde pazarda ön plana çıkmaktadır. Türkiye 2018 yılında yaklaşık 

8 milyar dolarlık ilaç piyasasıyla dünya sıralamasında 17. sırada bulunmaktadır. Türkiye ilaç sektörü 2018 

yılında satış hacmi olarak %26 artış ile 30,9 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştır. Türkiye’de 92 adet üretim 

tesisi bulunurken, son 9 yılda ilaç sektöründe üretim %102,4 oranında artmıştır. Türkiye’nin ilaç ihracatı 1,2 

milyar dolar, ithalatı 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Türkiye ilaçta net ithalatçı ülkelerden 

biri konumundadır. Önümüzdeki dönemlerde nüfus artış hızının yavaşlaması, ortalama ömrün uzaması, 

nüfusun yaşlanması, sağlık hizmetlerine ve ilaca olan talebin artması ile ilaç sektörüne yönelik yatırımların 

artması beklenmektedir. Son yıllarda Türkiye’de millileştirme ve yerli üretimin teşvik edilmesi ile yurtdışına 

döviz çıkışının azaltılarak dış ticaret açığının düşürülmesi sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: İlaç, İlaç Piyasası, Türkiye 

EVALUATION OF GLOBAL PHARMACEUTICAL MARKET  

AND TURKEY'S PLACE 

 

Abstract 

It is the most important health in human life. Pharmaceutical expenditures are one of the expenditures made 

for the protection, development and continuity of human health. In recent years, the pharmaceutical sector 

has become one of the important sectors of the economy. The global pharmaceutical market grew by 5% in 

2018, reaching $ 1.2 trillion, while the sector's share in the world trade volume is around 2%. The United 

States maintains leadership in the global pharmaceutical industry, while China and Japan follow the United 

States. As of 2018, 48% of the world pharmaceutical industry production was realized by North American 

countries and 22% by European countries. In recent years, emerging markets such as Brazil, Russia, China 

and India have become prominent in the market. Turkey is ranked 17th in the world with nearly $ 8 billion in 

pharmaceutical market in 2018. The Turkish pharmaceutical sector reached TL 30.9 billion with a 26% 

increase in sales volume in 2018. While there are 92 manufacturing facilities in Turkey, production in the 

pharmaceutical sector has increased by 102.4% in the last 9 years. Turkey's pharmaceutical exports $ 1.2 

billion, imports stood at $ 4.4 billion. Accordingly, Turkey is one of the net importer countries in 

pharmaceuticals. In the coming periods, it is expected that the population growth rate will slow down, the 

average life expectancy will increase, the population will grow old, the demand for health services and 

medicines will increase and investments in the pharmaceutical sector will increase. In recent years, by 

encouraging nationalization and domestic production in Turkey, both the reduction of drug costs and the 

reduction of foreign exchange output to foreign countries, the foreign trade deficit can be reduced. 

Keywords: Pharmaceutical, Pharmaceutical Market, Turkey 
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1. GİRİŞ 

Hızla küreselleşen dünyanın içinde bulunduğu değişimin merkezinde insan bulunmaktadır. İnsanın 

değişimi, yaşama biçimi, alışkanlıkları, tercihleri, tüketici davranışları yanında, yaşam süresi, sağlık 

sorunları, etkenlere karşı bağışık durumları, çevresel etkilere göre sağlık durumları da 

değişmektedir. Yani insan ekonomik, sosyal, kültürel ve bir canlı olarak bütünüyle değişmektedir.   

Artan ortalama ömür, çeşitliliği artan hastalık türleri ve bu hastalıkların tedavisi çabaları bireylere 

ve ülkelere yüksek maliyetler yüklemektedir. İlaç harcamaları da sağlığın korunması, geliştirilmesi 

ve sürekliliğinin sağlaması adına yapılan sağlık harcamaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Dolayısıyla ilaç sektörünün küresel önemi de her geçen gün biraz daha artmakta ve ekonominin 

önemli sektörlerinden biri haline gelmektedir. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin diğer sektörlere göre çok yoğun olduğu ve kalifiye 

elemanlarla çalışmanın bir zorunluluk haline geldiği dünya ilaç sektöründe, son yıllarda teknolojide 

yoğun olarak kullanılmaktadır. İlaç sektöründe yüksek AR-GE harcamaları yapılırken, insan 

hayatındaki öneminden dolayı da çok büyük denetim ve gözetime tabi tutulmaktadır. Ayrıca, dünya 

nüfusunun hızla artması ve insan ömrünün uzaması sayesinde, ilaç sektörüne olan talepte görece 

istikrarlı bir şekilde büyümektedir (KPMG, 2019: 3).  

Üçüncü büyük sektör olarak kabul edilen ilaç sektörü, dünya genelinde üretim hacmi ve ticaret 

kapasitesi bakımından en kritik sektörlerden biridir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ilaç 

sektörü de sürekli olarak ilerleme kaydetmektedir. Yeni keşiflerle sektörün daha da gelişeceği 

tahmin edilirken, geniş kesimlerin ilaçlara erişiminin kolaylaşması, ilaç sektörünü ekonominin 

önemli sektörlerinden biri haline getirmiştir. Küresel ilaç pazarı 2018 yılında %5 büyüme 

göstererek 1,2 trilyon dolara ulaşırken, sektörün dünya ticaret hacmi içerisindeki payı %2 

civarındadır. Küresel ilaç sektöründe liderliği ABD sürdürürken, Çin ve Japonya ABD’yi 

izlemektedir. 2018 yılı itibariyle dünya ilaç sektörü üretiminin %48’ni Kuzey Amerika ülkeleri, 

%22’sini Avrupa ülkeleri gerçekleştirmiştir (Özden ve Ersan, 2019: 5). Son yıllarda Brezilya, 

Rusya, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde pazarda ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye ise 2018 yılında yaklaşık 8 milyar dolarlık ilaç piyasasıyla dünya sıralamasında 17. sırada 

bulunmaktadır. Türkiye ilaç sektörü 2018 yılında satış hacmi olarak 30,9 milyar TL büyüklüğe 

ulaşmıştır. Türkiye’nin ilaç ihracatı 1,2 milyar dolar, ithalatı 4,4 milyar dolardır (Özden ve Ersan, 

2019: 12: İEİS, 2019; 3). Buna göre Türkiye ilaçta net ithalatçı ülkelerden biri konumundadır. Son 

yıllarda Türkiye’de millileştirme ve yerli üretimin teşvik edilmesi ile yurtdışına döviz çıkışının 

azaltılarak dış ticaret açığının düşürülmesi sağlanabilir.  

Bu çalışmanın amacı; son dönemlerde insan hayatına olan etkilerinin artmasından dolayı önemli 

sektörlerden biri haline gelen ilaç piyasasının ve bu sektörde faaliyet gösteren ülkeler ile 

Türkiye’nin sektördeki yerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde dünya ilaç 

piyasası ve Türkiye’de ilaç piyasası hakkında bilgi verilmekte, Türkiye’nin dünya ilaç 

piyasasındaki yeri değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Sonuç bölümünde ise genel değerlendirme ile 

Türkiye ilaç piyasası için öneriler sunulmaktadır.  

2. DÜNYA İLAÇ PİYASASI 

Dünya ilaç sektörü hızla büyürken yeni ve farklı ilaçlar geliştirilmektedir. Dünya ilaç sektörünün 

büyüklüğüne bakıldığında, yeni üretilen ilaçların satışında Kuzey Amerika %64,1 ile en büyük paya 

sahip iken, bunu %18,1 ile Avrupa Birliği ve %7,1’lik pay ile Japonya izlemektedir. Ülke bazında 



 

648 
 

harcamalara bakıldığında ise ABD ilk sırada iken bunu Çin ve Japonya izlemektedir. 2018 yılı 

itibarıyla 1,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan dünya ilaç pazarında en büyük paya sahip 5 ülke 

pazarın 2/3 oluşturmaktadır (KPMG, 2019: 3; Özden ve Ersan, 2019: 5). ABD neredeyse tek başına 

dünya ilaç pazarının yarısını elinde bulundurmaktadır.  

Şekil 1: Küresel ilaç Sektörü Büyüklüğü ve Tahminler (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 5 

Küresel ilaç pazarı 2018 yılında %5 büyüme ile 1,2 trilyon dolar hacme ulaşmıştır. Son on yılda 

yıllık ortalama %4,2 büyüme gösteren dünya ilaç sektöründe büyümenin istikrarlı bir şekilde devam 

etmesi ve 2023 yılında sektörün 1,5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir (Özden ve Ersan, 2019: 

5). Önümüzdeki beş yılda büyümenin gelişmiş ekonomiler öncülüğünde ve yeni ürünler üzerinden 

olması beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerde pazarın Çin, Hindistan ve Brezilya kaynaklı 

olarak önceki yıllara göre daha yavaş büyüyeceği öngörülmektedir. Öte yandan, Türkiye, Mısır ve 

Pakistan’da gelecek beş yılda sektörün büyümesinin güçlü olacağı tahmin edilirken, bu ekonomiler 

ilaçta gelişen pazarlar (Pharmerging markets) olarak tanımlanmaktadır (KPMG, 2019: 3). 

Pharmerging piyasaları 3 kategoriye ayrılmıştır. İlk seviye ülkesi olarak sadece Çin bulunurken, 

ikinci seviye ülkeleri; Brezilya, Hindistan ve Rusya’dan oluşmaktadır. 3. seviye ülkeleri ise 

Türkiye, Polonya, Arjantin, Ukrayna, Meksika, Venezuela, Romanya, Suudi Arabistan, Kolombiya, 

Vietnam, Güney Afrika, Cezayir, Tayland, Endonezya, Mısır, Pakistan ve Nijerya’dan 

oluşmaktadır. Pharmerging piyasaları 2012 yılında küresel ilaç pazarının 1/4’ünü temsil etmekte 

iken 2017 yılsonu itibariyle bu ülkeler küresel ilaç sektörünün 1/3’nü temsil eder duruma gelmiştir 

(Özden ve Ersan, 2019: 7). 

            Şekil 2: Dünya İlaç Sektörü Satışlarının Bölgesel Dağılımı (2018) 

 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 5 
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2018 yılında dünya ilaç sektörü pazar üretiminin yaklaşık yarısı (%48) Kuzey Amerika ülkelerinde 

gerçekleşmiştir. Avrupa ülkeleri üretimin %22’sini oluştururken, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin 

gibi gelişmekte olan ülkelerde pazarda ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde ABD 

liderliği sürdürmeye devam edecektir, ancak ABD’nin satışlardaki payı ve şirketlerinin kârının 

geçen döneme göre düşeceği tahin edilmektedir. Başka bir deyişle ilaç sektörünün küresel 

büyümesine katkı önümüzdeki dönemde ABD dışındaki gelişmekte olan ülke paylarının artması ve 

desteğiyle olacaktır. 

Küresel ilaç sektöründe liderliği elinde bulunduran ABD’nin sektördeki büyüme oranı yavaşlarken 

diğer gelişmekte olan ülkelerin Pazar paylarının genişlemekte olduğu anlaşılmaktadır. Küresel ilaç 

pazarında ABD’yi Çin ve Japonya takip etmektedir. Dünyanın üçüncü büyük sektörü konumunda 

bulunan ilaç sektöründe en yüksek payı bulunan on ülke, 2018 yılsonu itibarıyla küresel ilaç 

pazarının %90’ını oluşturmaktadır.  

Tablo 1: Dünya İlaç Pazarında İlk On Ülke (Milyar Dolar) 

Ülkeler/Yıllar 2016 2017 2018 

ABD 450,6 457,0 484,9 

Çin 80,3 84,6 132,3 

Japonya 80,1 76,0 86,4 

Almanya 40,7 43,0 53,5 

Fransa 33,1 34,2 36,8 

İtalya 28,6 30,3 34,4 

Brezilya 21,0 25,4 31,8 

İngiltere 23,8 23,5 28,4 

İspanya 20,9 21,9 24,6 

Kanada 19,3 21,0 22,2 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 6; KPMG, 2019: 4 

İlaç sektöründe en önemli konulardan birisi de Ar-Ge faaliyetleridir. Ar-Ge faaliyetleri ilaç 

endüstrisinde yoğun olarak kullanılmakta ve bunun için ayrılan pay da büyük önem taşımaktadır. 

2017 yılında Avrupa Birliğinin Ar-Ge için 35,2 milyar Euro yatırım yaptığı tahmin edilmektedir. 

Küresel ilaç sektöründe 2018 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları 179 milyar dolar civarında olup 

dünya toplam Ar-Ge harcamalarının %17,5’i kadar olduğu tahmin edilmektedir (KPMG, 2019: 7; 

Özden ve Ersan, 2019: 6). Küresel olarak sektörde 5,1 milyon kişinin istihdam edildiği, Avrupa 

Birliği Ar-GE çalışmaları kapsamında doğrudan 750.000 kişiye, bunun üç ila dört katı kişiye de 

dolaylı olarak istihdam sağlandığı tahmin edilmektedir (Özden ve Ersan, 2019: 6). Ar-Ge 

harcamalarının 2024 yılında yaklaşık 204 milyar dolar seviyesine çıkması tahmin edilmektedir. Ar-

GE harcamalarında küresel olarak lider firma Roche olup, araştırma geliştirme harcamalarını en 

hızlı artıracak firmaların başında Celgene ve Novo Nordisk olduğu tahmin edilmektedir (KPMG, 

2019: 7; Özden ve Ersan, 2019: 6). 

Küresel olarak ilaç satışları temel tedavi alanlarına göre gruplandırıldığında satışlarda en yüksek 

pay onkoloji ilaçlarında olmaktadır. Onkoloji ilaç grubunun satışlarının önümüzdeki yıllarda da 

artması ve 2022 yılında Pazar payının %15-20 olması beklenmektedir. Onkoloji ilaçlarını takiben 

payının önümüzdeki yıllarda hızlı artması beklenen diğer grup ise vücudun bağışık sistemini 

kuvvetlendiren ilaçlar olacaktır. Bununla birlikte anti-diyabetik ve romatizma ilaçlarının satış 

paylarının düşmesi beklenmektedir (KPMG, 2019: 5; Özden ve Ersan, 2019: 6). 
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Tablo 2: Dünya Geneli Tedavi Gruplarına Göre İlaç Satışları (Milyar Dolar) 

Tedavi Alanı 
2017 2024 (Tahmini) 

Değer % Değer % 

Onkoloji 104 12,6 233 18,8 

Anti-Diyabet 46 5,6 60 4,8 

Romatizma İlaçları 56 6,8 57 4,6 

Aşılar 28 3,4 45 3,6 

Antiviraller 42 5,1 40 3,2 

İmmünosupresanlar 14 1,7 38 3,1 

Bronkodilatör 27 3,3 32 2,6 

Dermatoloji 13 1,6 30 2,4 

Duyu Organları 22 2,7 27 2,2 

Anti-Hipertansif 23 2,8 24 1,9 

Antikoagülanlar 17 2,1 23 1,9 

MS Terapileri 23 2,8 22 1,8 

Anti-Fibrinolitikler 13 1,6 20 1,6 

Antihiperlipemikler 11 1,3 16 1,3 

Anti-Anemik 8 1,0 16 1,3 

İLK 15 455 55,2 683 55,1 

Diğerleri 379 46,0 567 45,7 

Toplam 824  1.240  

                  Kaynak: KPMG, 2019: 7 

 

Küresel ilaç sektöründe 2018 yılı itibariyle Pfizer %5,6 oran ile en yüksek paya sahiptir (KPMG, 

2019: 7). Novartis % 5,4, Hoffmann-La Roche Ltd % 4,7, Merck & Co Inc % 4,4, Johnson & 

Johnson (J&J) % 4,3, Glaxo Smith Kline Plc % 4,2, Sanofi % 4,1 ve Abb Vie Inc % 3,4, bu şirketler 

toplam sektörün üçte birinden fazlasını kontrol etmektedir. Bu ilaç şirketleri tekel fiyatlandırma 

güçlerini 20 yıl veya daha uzun bir süre boyunca sürdürmektedir. Sektörde bir ilaca ait patentin 

süresi sona erdiğinde, jenerik ilaç üreticileri pazara girebilir. Ancak, jenerik ilaç şirketi tekellerin 

baskısı nedeniyle ilaç fiyatları genellikle düşmemektedir (Özden ve Ersan, 2019: 6).  

İlaç sektörünün dünya ticaret hacmi içindeki payı %2 civarındadır ve dünya ilaç ihracatı 2015-2018 

döneminde yıllık ortalama %4 oranında büyümüştür (Özden ve Ersan, 2019: 8). İlaç sektöründe en 

yüksek dış ticaret hacmine sahip ülke ABD’dir. ABD, 2018 yılında 116,3 milyar dolar ithalat, 48,4 

milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş ve toplamda 164,7 milyar dolar ile küresel ilaç sektöründe en 

yüksek dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Almanya ise 154,6 milyar dolar ile ikinci en büyük dış ticaret 

hacmi gerçekleştiren ekonomidir. ABD 2018 yılında ilaç sektöründe 67,9 milyar doları dış ticaret 

açığı verirken, Almanya aynı dönemde 38,8 milyar doları dış ticaret fazlası vermiştir. 
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Tablo 3: Küresel İlaç Ticaretinde İlk 20 Ülke (2018) (1.000 Dolar) 

 
Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 8 

3. TÜRKİYE İLAÇ PİYASASI 

İlaç sektörü Türkiye’de en erken kurulan sanayilerden birisidir.  Bölgesel olarak 

değerlendirildiğinde uzun vadede güçlü bir büyüme göstereceği beklenmektedir (Özden ve Ersan, 

2019: 9). Türkiye’de gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek potansiyele sahip bir ilaç endüstrisi 

bulunurken; köklü geçmişi, üretim deneyimi, nitelikli insan kaynağı ve ihracat gücü sektörün 

potansiyelini besleyen en önemli unsurlardır (İEİS, 2018: 3). İlaç sektörü, yüksek katma değer 

yaratan ve rekabetin yoğun olduğu stratejik sektörler arasındadır. Türkiye’de sektör dünyadaki 

yapılanmanın aksine çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği parçalanmış bir görünüme sahiptir 

(Türkiye İş Bankası, 2018: 15). 

Türkiye ilaç endüstrisi, 1952’den sonra yerli ve yabancı ilaç fabrikalarının kurulması ile gelişmeye 

başlamıştır. 1984 yılında uygulamaya konulan yasal düzenlemeler ve teşvikler sayesinde sektördeki 

yatırımlar önemli ölçüde artarken, yabancı sermayenin pazara girişi, üretim teknolojisindeki ve 

altyapısındaki gelişmeyi desteklemiştir (Kaya, 2016: 4). Dolayısıyla Türkiye’de ilaç pazarı, 1990’lı 

yılların başından sonra büyüme trendi içerisine girmiş, özellikle 2001 krizinden sonra büyüme hız 

kazanmıştır (Petrol-İş Araştırma, 2010: 8). 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata 

geçirilmesi, referans fiyat uygulamasının getirilmesi, devletin kamu hastanelerine ilaç temininden 

çekilmesi, SSK İlaç Fabrikası'nın kapatılması ve düzenlenen yeni ilaç protokolleri gibi 

uygulamalar, ilaç pazarındaki büyüme ile sağlık ve ilaç alanında özel sektörün etkinliğini giderek 

arttırmıştır (Petrol-İş Araştırma, 2010: 8; Kaya, 2016: 4). 

Günümüzde Türkiye ilaç sektörü önemli miktarlarda ve çeşitlilikte üretim ve ihracat imkanına 

sahip, uluslararası norm ve standartların uygulandığı, özel üretim teknolojisi gerektiren ürünler 

(biyoteknoloji vb.) dışında her türlü ürünü üretebilen, AB ülkeleri ile kıyaslanabilir bir teknoloji 

düzeyine ulaşmıştır. Türkiye İlaç Sektörü incelendiğinde gelişmiş bütün ülkelerde olduğu gibi bazı 
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ürünlerin nihai ürün şeklinde ithal edildiği görülmektedir. İthal edilen ilaçlar ise özellikle yeni ve 

yüksek teknoloji gerektiren, biyoteknolojik olarak üretilen, implante edilen ilaçlar, yeni ilaç taşıyıcı 

sistemler, aşılar, kan ürünleri, değiştirilmiş salım özelliği gösteren ilaçlar, insülin, kanser ilaçları, 

bazı hormonlar, bazı radyonüklidler, bazı oftalmolojik preparatlar ve antidotlardır. Üretim 

jenerik/eşdeğer ilaçlar üzerinde yoğunlaşırken, ilaç etkin madde üretimi de yapılmaktadır (TİTCK, 

2018: 76). 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de sağlık harcamaları 2018 yılında 165.234 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. Buna göre toplam sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH) %4,4’ü 

olmuştur. 2008 küresel krizinin bir sonucu olarak Türkiye sağlık harcamalarını kontrol altına almak 

istemiş ve ilaç harcamalarının düşürülmesi çabasına girilmiştir. Dolayısıyla 2010 yılında başlayan 

global bütçe uygulaması da Türkiye’de ilaç sektörü için bir milat olmuştur. 

Bugün Türkiye ilaç sanayi 11 binden fazla ürün, uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren 81 

ilaç tesisi, 11 hammadde üretim tesisi, yaklaşık 500 kuruluş ve 35 binden fazla çalışanıyla (toplam 

istihdamının %0,2’si) 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir (İEİS, 2019: 2). Alt yapı 

kolaylıkları nedeniyle üretici ve ithalatçı firmaların çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet 

göstermektedir. Yenilikçi üretime bağlı olarak dinamik bir yapısı olan sektörde, eğitim seviyesi 

yüksek, nitelikli işgücü ile çalışılmaktadır. 

Türkiye 2018 yılı itibariyle 8 milyar dolarlık ilaç pazarıyla dünya sıralamasında 17. sırada yer 

almaktadır (Özden ve Ersan, 2019: 12). Kamu harcamalarında devam eden büyüme, pazarın 

büyümesini desteklemeye devam etmektedir. Ancak yerlileştirme ve fiyatlandırma politikalarından 

kaynaklanan pazardaki doğal risklerin önümüzdeki dönemde de önemini koruyacağı 

düşünülmektedir. Nüfus artışı yavaşlamakta ve aynı zamanda da yaşlanmaktadır. Bu çerçevede, 

önümüzdeki dönemde ülkemizde sağlık hizmetlerine ve ilaca duyulan ihtiyacın ve sektöre yönelik 

yatırımların artması beklenmektedir (Özden ve Ersan, 2019: 9).  

3.1. Genel Piyasa Durumu 

Türkiye ilaç pazarı 2018 yılında hastane ve eczane kanalında değer ölçeğinde %26,1 büyüme ile 

30,94 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektörün son sekiz yıllık ortalama büyüme hızı %11,4’tür. Kutu 

ölçeğinde ise %3,6 artış ile 2,3 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Sektörün pazar büyüklüğünün 

kutu bazında %94’ü kamunun geri ödeme sistemine dahildir. Hastane pazarı değer ölçeğinde %13,5 

oranına kutu ölçeğinde ise %13,3’lük bir orana sahip olmuştur. Bu artışta kamu sağlık hizmetlerine 

ve hekime erişimdeki artış, ortalama yaşam süresindeki yükselme, artan ve yaşlanan nüfus gibi 

faktörler etkili olmuştur (İEİS, 2019: 3; Özden ve Ersan, 2019: 10). 

Şekil 3: Türkiye İlaç Pazarı Gelişimi 

 

Kaynak: İEİS, 2019: 3 
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Türkiye’de 2018 yılında diğer ilaçlar da dahil olmak üzere 33,4 milyar TL ilaç satışı 

gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 78 milyar TL satış hedeflenmektedir. Türkiye’de ilaç sektörünün 

en önemli alıcısı %90 oranla kamu kesimidir. Sağlık Bakanlığı stratejik planına göre, sağlık 

hizmetlerine erişimde yaşanan artış ile birlikte ilaca erişim kolaylaşmış ve yılık kişi başına ilaç 

tüketimi 2017 yılında 170 dolara yükselmiştir (OECD ortalaması 527 dolar) (Özden ve Ersan, 2019: 

14). 

Tablo 4: Sektörün 2018 Yılı Satış Hacmi 

 Değer (Milyar TL) Pay (%) 

Toplam 33,35 100 

İlaç 30,94 92,8 

     Reçeteli 30,80 99,5 

           Geri Ödemeli 29,37 95,4 

           Geri Ödemesiz 1,43 4,6 

     Reçetesiz 0,14 9,8 

           Geri Ödemeli 0,04 28,6 

           Geri Ödemesiz 0,10 71,4 

Diğer 2,41 7,2 

           Geri Ödemeli 1,01 41,9 

           Geri Ödemesiz 1,40 58,1 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 10 

3.2. Sektörel Büyüme 

Dünyanın en büyük 10 ilaç üreticisinin Türkiye pazarına satışı bulunmaktadır. İlk 3 sırada yer alan 

ABD’li Pfizer, İsviçreli Roche ve Fransız Sanofi aynı zamanda Türkiye tesislerinde üretim de 

gerçekleştirmektedir. 2018 yılında sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 488’e ulaşırken, 

sektördeki çok uluslu firma sayısı da 130 olmuştur. Bu dönemde 26 yerli firmanın pazara girmesi 

ile yerli firma sayısı 358’e yükselmiştir. Pazar incelendiğinde, çok uluslu firmaların değer ölçeğinde 

pazar payı azalarak %66’ya gerilemiştir. Son yıllarda pazarda başı çeken firmaların pazar payları 

giderek azalmış, pazarın %90’ını oluşturan firma sayısı 2018 yılında 66’ya yükselmiştir. Bu 

firmalar içinde çok uluslu sermayeye sahip şirketlerin payı %69’dur (Özden ve Ersan, 2019: 22; 

İEİS, 2019: 3). 

2018 yılında sektördeki büyümenin kaynakları olarak mevcut ürünlere olan talep, fiyat artışları ve 

daha yüksek fiyatlı ürünlere olan artan eğilim görülmektedir. Yıl genelinde hepsi reçeteli statüsünde 

olmak üzere toplamda 307 yeni ürün piyasaya girmiştir (KPMG, 2019: 11). Söz konusu ilaçlar 

içinde adet bazında en fazla paya sahip olan tedavi grubu onkoloji ilaçları olurken, bunu 

antibiyotikler izlemektedir. Pazara yeni giren 269 adet eşdeğer ilaçtan 5’i biyobenzer ilaçtır. 269 

adet eşdeğer ilacın 256’sı imal ürün 13 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Pazara yeni giren 38 referans 

ilacın 7’sinin eşdeğeri bulunurken 31’nin eşdeğeri yoktur (KPMG, 2019:11). 
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Tablo 5: Küresel İlaç Piyasası İlk 20 Ülke Sıralaması 

 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 12 

Sektörde 2023 yılına kadar yıllık büyüme oranının %18’in üzerinde olması tahmin edilmektedir. 

Türkiye ilaç sektörünün büyümesini destekleyen itici güçler; fiyat uyarlaması, geniş ürün lansmanı, 

hastane sektörünün büyümesi ve sağlık hizmetlerine kolay erişim olarak sıralanırken, sektörün 

büyüme kısıtları ise; jenerik ilaçta rekabet, iş dünyasında yaşanan güven kaybı, reçete 

fiyatlamasında kamu baskısı ve kurlarda değer kayıpları olarak belirtilmektedir (Özden ve Ersan, 

2019: 11).  

Türkiye Avrupa’nın en düşük ilaç fiyatlı ülkelerinden biridir.  Türkiye ilaç sektörü 2012 yılını 

küresel satış hacminde 16. sıradan 2018 yılında 17. sıraya gerilemiştir. 2022 yılında ise 15. sıraya 

yükselmesi beklenmektedir.  

3.3. Ar-Ge  

Türkiye ilaç sektöründe 2010 yılında sadece 4 olan akredite Ar-Ge merkezi sayısı 2019 Mayıs ayı 

itibarıyla 32’ye yükselmiştir (İEİS, 2019: 19). 1.298 kişinin çalıştığı bu şirketlerin 13’ü İstanbul, 

8’i Tekirdağ, 3’ü Kocaeli ve 2’si Kırklareli’nde bulunmaktadır. Ar-Ge merkezi bulunan diğer iller 

ise Ankara, Balıkesir ve Konya’dır (Özden ve Ersan, 2019: 15). Buna göre Marmara bölgesinde bir 

yoğunlaşma olmaktadır. Ar-Ge merkezlerinin sayılarındaki artışa paralel olarak sektörde ki 

harcamalar da artmaktadır. İlaç sektörünü de kapsayan eczacılık ürünleri ve malzemeleri imalatı 

sektöründe ilaç Ar-Ge harcaması, 2010 yılındaki 92,1 milyon TL düzeyinden %241 artışla 2017 

yılında 314,1 milyon TL’ye ulaşmıştır (İEİS, 2019: 18). Ar-Ge giderlerinin net satışlar içindeki payı 

dünyadaki büyük ilaç firmalarında %15 seviyesindeyken Türkiye’de %2 seviyesindedir (Özden ve 

Ersan, 2019: 15).  

3.4. Üretim 

Türkiye’de 2019 Mayıs itibarıyla uluslararası standartlarda üretim yapan çoğu Marmara 

Bölgesi’nde yer alan 92 adet üretim (Özden ve Ersan, 2019: 16), 11 adet hammadde tesisi 

bulunmaktadır. Sanayi üretim endeksi verilerine göre, 2010-2018 yılları arası dönemde ilaç 

sektöründe üretim %102,4 artmıştır (İEİS, 2019: 19). Sektör 2018 yılında ortalamada %6,5 
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oranında büyüme yakalamıştır (KPMG, 2019: 15). Alt yapı kolaylıkları, ulaşım ve iletişim 

imkânları, sağlık kuruluşlarının bu bölgede yoğunlaşması nedeniyle üretici ve ithalatçı firmalar 

Marmara Bölgesi’nde yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Son dönemlerde yaşanan millileşme 

ve yerli üretimin teşvik edilmesi ile yılda 11 binden fazla ürün sunulan sektörde sahip olunan üretim 

teknolojisinin katkısıyla ithal ikameci bir politika uygulanması ve tüketilen ürünlerin yurt içinde 

üretilmesi amaçlanmaktadır (Özden ve Ersan, 2019: 16). Doğal olarak, bu uygulama dış ticarete 

olumlu katkı sağlamaktadır. Global firmalarla yapılan üretim anlaşmaları söz konusu ürünlerin 

ihracatını içerdiği için ihracat artmaktadır. 

Yerelleşme stratejisinin sonucu olarak imal ilaçların payının ithal ilaçlara göre artması 2018 

yılındaki pozitif gelişmelerin başında gelmektedir. Satılan ilaçların kutu bazında %84’ü, değer 

bazında ise yaklaşık yarısı Türkiye’de üretilmiştir. Bu veriyi yorumlarken Türkiye’de imal edilen 

ilaçların hammaddelerinin (etken madde) çoğunun yurtdışından ithal edildiğini hatırlamakta fayda 

vardır. Belli başarıların elde edildiği yerelleşme stratejisinin etkinliğini artırmak için etken madde 

üretimi ve Ar-Ge’ye ağırlık vermenin kaçınılmaz olduğu bilinmelidir (KPMG, 2019: 22). 

3.5. İstihdam 

İlaç sektörü istihdamı 2017 yılında yaklaşık 35 bin 500 kişi iken (İEİS, 2019: 20), 2018 yılı sonu 

itibariyle yaklaşık 40 bine ulaştığı tahmin edilmektedir. Sektör çalışanlarının önemli bölümü 

yükseköğrenim mezunu olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde Türkiye’de sektöre uzman eleman 

sağlayan 26 adet eczacılık fakültesi, 31 adet kimya mühendisliği bölümü, 46 adet kimya bölümü, 

49 adet biyoloji bölümü, 81 adet tıp fakültesi, 34 adet genetik ve moleküler biyoloji bölümü ve 28 

adet kimya teknolojisi bölümü bulunmaktadır ( KPMG, 2019: 16). Doğası gereği sektör dinamik 

bir yapıya sahiptir ve insan kaynağı ile sürekli olarak kendini yenileyen bir yapıdadır. Sektör 

istihdamının büyük bölümü üretim sürecinin dışında yani, ruhsat, fiyatlandırma, satış ve pazarlama 

gibi alanlarda çalışmaktadır.  

3.6. Gelişim  

Türkiye, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, üyeleri arasında ABD, Almanya, Avustralya, İsviçre, 

Japonya ve Kanada’nın da bulunduğu Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul 

edilmiştir (İEİS, 2019: 25). Bu Türkiye ilaç sektörü için çok önemli bir gelişmedir. Türkiye ilaç 

sektörü, yenilikleri diğer ülkelere göre daha geriden takip etmektedir. Türkiye 3 yaştan büyük ürün 

lansmanı sıralamasında 68. sırada olup lansmanı gerçekleştirdiği ürünlerin %54’ü 3 yaştan büyük 

olarak gerçekleşmiştir. ABD’de ise üretilen ilaçların %99’u, Almanya’da üretilen ilaçların %96’sı, 

İngiltere’de üretilen ilaçların %95’i üç yaştan küçüktür. Üç yaştan büyük ilaç lansmanında ABD’ 

211. Almanya 169. İngiltere 161. sıradadır (Özden ve Ersan, 2019: 17). Sonuç olarak, ABD, 

Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler henüz keşfedilmemiş ilaçlara odaklanmakta ve ürettiği 

ürünlerin %99’nu yeni ürünler oluşturmaktadır.  

Türkiye Pharmerging grubu içerisinde 381 aktif klinik ile 6. sıradadır. Klinik denemeler olarak 

önemli ilerleme kaydetmiş olan Türkiye bölgesel Merkez haline gelmiştir. Grupta ilk beşi Rusya, 

Polonya, Çin, Hindistan ve Brezilya oluşturmaktadır (Özden ve Ersan, 2019: 18). İlaç sektörünün 

Pharmerging grubu incelendiğinde 2014-2018 yılları arasında çok uluslu şirketler yıllık olarak %9 

büyürken, yerel şirketler %10 büyümüştür. Diğer bir ifade ile yerel piyasa oyuncuları çok uluslu 

şirketlere göre daha fazla büyümüştür. Çok uluslu şirketlerin yıllık en çok büyüme gerçekleştirdiği 

ülkeler Türkiye, Çin, Suudi Arabistan iken, yerel şirketlerin yıllık en çok büyüme gerçekleştirdiği 
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ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Brezilya’dır.  Buna göre Türkiye yerel şirketlerin en çok 

büyüdüğü Pharmerging ülkesidir.  

Küresel ilaç sektörünün Pharmerging grubunda yerel şirketlerin çok uluslu şirketlere göre daha 

fazla pazar payına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise çok uluslu şirketlerin pazar payı 

%56 seviyesinde olup yerel şirketlerden daha fazladır. Ayrıca Türkiye, pharmerging ülke grubunda 

2018 yılında büyüme açısından ilk sıradadır (Özden ve Ersan, 2019: 19). 

3.7. Dış Ticaret  

Türkiye ilaç üretiminin büyük bölümü iç piyasaya yönelik olsa da az miktarda ilaç hammaddesi ve 

mamul ilaç ihracatı yapılmaktadır. İlaç sektörünün dış ticaret hacmi son yıllarda devamlı olarak 

artmaktadır. İlaç ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre %30,7 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine 

ulaşırken, ithalat ise aynı dönemde %0,6 artışla 5 milyar doları aşmıştır. Türkiye’de ilaç sektörü 

geleneksel olarak dış ticaret açığı veren bir sektördür. Sektörün dış ticaret hacmi 2019 yılının ilk 

çeyreğinde on iki aylık birikimli olarak 6,2 milyar dolar (1,2 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar 

ithalat) olarak gerçekleşmiştir. Sektörün dış ticaret dengesi 3,8 milyar dolar açık vermiştir (KPMG, 

2019: 14). İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık %24 olmuştur.  

Tablo 6: Türkiye’nin İlaç İhracatı ve İthalatında İlk 10 Ülke (2018) 

İhracat  İthalat 

Sıra Ülke 1.000 

Dolar 

Pay 

% 
 Sıra Ülke 1.000 

Dolar 

Pay 

% 

1 Kore 

Cumhuriyeti 

354.084 30,2  1 Almanya 850.660 19,5 

2 Irak 55.690 4,8  2 ABD 556.557 12,8 

3 İsviçre 44.223 3,8  3 Kore 

Cumhuriyeti 
377.826 8,7 

4 Slovenya 32.559 2,8  4 İsviçre 355.042 8,1 

5 Libya Devleti 31.510 2,7  5 Fransa 295.797 6,8 

6 Azerbaycan 30.533 2,6  6 İtalya 293.460 6,7 

7 Kıbrıs 29.875 2,6  7 İrlanda 290.299 6,7 

8 İran 26.862 2,3  8 Birleşik 

Krallık 

279.449 6,4 

9 Almanya 25.642 2,2  9 Belçika 148.142 3,4 

10 Hong Kong 20.459 1,7  10 İspanya 119.672 2,7 

Kaynak: Özden ve Ersan, 2019: 20 

Türkiye’nin 2018 yılında en çok ilaç ihracatı yaptığı ülke Kore Cumhuriyetidir. Kore’yi, Irak, 

İsviçre ve Slovenya takip etmektedir (Özden ve Ersan, 2019: 19). İhracat yapılan ülkeler 

incelendiğinde 2018 yılında Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey 

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere toplam 164 adet ülkeye ihracat gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte aynı dönemde toplam 75 adet ülkeden de ithalat gerçekleştirilmiştir (İEİS, 2019: 

21- 23). Türkiye ilaçta net ithalatçı ülkelerden birisidir. Sektörün 2018 yılı ithalatının %97’lik kısmı 

20 ülkeden gerçekleştirilirken, en yüksek payı alan ülkeler Almanya, ABD ve Kore Cumhuriyeti’dir 

(Özden ve Ersan, 2019: 19). Tabo’da Türkiye’nin en çok ilaç ihracatı ve ithalatı yaptığı ilk on ülke 

bulunmaktadır. 
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3.8. Biyoteknolojik İlaçlar 

Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı %20’leri aşmıştır ve artmaya da devam etmektedir. 

Türkiye’de biyoteknolojik ilaçlar 2018 yılında, 5,4 milyar TL ile reçeteli ilaç pazarı içerisinde 

yaklaşık %17,6’lık bir paya sahiptir (İEİS, 2019: 9). 2018 yılında biyoteknolojik ilaç kategorisi 

sadece satış hacmi üzerinden değil, çeşitlilik olarak da önemli gelişim göstermiştir. Türkiye’de 

ruhsatlı 107 marka altında 252 formda referans biyoteknolojik ve 23 marka altında 83 formda 

biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Ülkemizde 2024 yılına kadar 2 adet referans biyoteknolojik, 39 adet 

biyobenzer, 1 adet biyoüstün ilacın üretiminin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar devam etmektedir 

(İEİS, 2019: 9). İthalatına bağımlı olunan bu ilaçların yurtiçinde geliştirilmesi ve üretilmesi, hem 

hastaların bu ilaçlara erişimini kolaylaştıracak hem de dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine 

katkı sağlayacaktır.  

3.9. Yeni Ürün 

Pazara 2018 yılında 418’i kimyasal, 26’sı biyoteknolojik olmak üzere 444 adet yeni ilaç girmiştir. 

Ayrıca, aynı dönemde pazara 39’u kimyasal, 16’sı biyoteknolojik olmak üzere toplam 55 adet 

referans ilaç girmiştir. Bu 55 ürünün 6 tanesi Türkiye’de üretilmekte ve yalnızca 6 tanesinin eşdeğer 

rakibi bulunmaktadır. Kalan 389 eşdeğer ilacın ise 379’u kimyasal eşdeğer 10 tanesi ise biyobenzer 

ilaçtır. Bunların yalnızca 22 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Dolayısıyla, yeni giren ilaçlar içerisinde 

eşdeğer imal ürünlere doğru bir yönelim gerçekleşmiştir (İEİS, 2019: 5). 

3.10. Referans-Eşdeğer İlaçlar 

Referans ilaç pazarının büyüklüğü, 2018 yılında %26 artış oranı ile 16,69 milyar TL’den 21,02 

milyar TL’ye ulaşmıştır (İEİS, 2019: 6). Referans ürünlerin ithal-imal ayrımına bakıldığında 2018 

yılında değer ölçeğinde referans ürünlerin %74’ünü, kutuda ise %37’sini ithal ürünlerin 

oluşturduğu görülmektedir. Eşdeğer ilaç pazarı ise 2018 yılında %26,3 artışla 7,85 milyar TL’den 

9,92 milyar TL’ye ulaşmıştır. Eşdeğer ürünlerin ise hemen hemen tamamı yurt içinde üretilen 

ilaçlardan oluşmaktadır. İthal eşdeğer ürünlerin pazar paylarının düşmesinde yurt dışı GMP 

denetimlerinin etkili olduğu söylenebilir (İEİS, 2019: 7). 

3.11. İthal-İmal İlaçlar 

İthal ilaçlar 2018 yılında %20,2 artış oranı ile 16,03 milyar TL’ye ulaşırken, imal ilaçlar %33,0 

büyüme oranı ile 14,91 milyar TL’ye ulaşılmıştır (İEİS, 2019: 7). İthal ürünlerin neredeyse tamamı 

referans ürünlerden oluşurken, eşdeğer ilaçların imal ilaçlar içerisindeki oranı giderek artmaktadır. 

2018 yılında yurtiçinde üretilen ilaçların değer ölçeğinde %64’ü, kutuda ise %70’i eşdeğer 

ürünlerden oluşmaktadır (İEİS, 2019: 8) 

3.12. Tedavi Grupları 

Onkoloji ilaçları 2018 yılında %12,8 pay ile pazarda değer bazında en çok satışa sahip olan tedavi 

grubudur. Kutu bazında ise antibiyotikler ve antiromatizmal ilaçlar pazarda başı çeken tedavi 

grubunu oluşturmaktadır (İEİS, 2019: 12). Son yıllardaki trende paralel olarak onkoloji ve kan 

ürünlerinin tüketiminin arttığı, antibiyotik ve kardiyovasküler ürünlerinin tüketiminin göreceli 

olarak azaldığı gözlemlenmektedir. Buna karşın, kişi başı antibiyotik tüketiminde halen Avrupa 

ülkeleri arasında Türkiye ilk sıradadır. Sektörde halen kimyasal ilaçlar ağırlıkta olsa da 

biyoteknolojik ilaçlara olan talep artmaya devam etmektedir (KPMG, 2019: 22). 
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye ilaç endüstrisi, ülkemiz için hem ekonomik hem stratejik öneme sahip sektörlerden 

birisidir. Son yıllarda yürütülen yerelleşme ve teknolojik dönüşüm hamlelerinin odağındaki 

sektörde sürece katkı sağlayacak her türlü yatırım ve çalışma yapılmalıdır. Endüstriyi öncelikle 

bölgesel daha sonra ise küresel bir ilaç üretim merkezi haline getirmek için üretim teknolojisi ve 

kapasitesi en etkin şekilde kullanılmalıdır. 

Hızla artan nüfus, kişi başına ilaç tüketiminin düşük seviyelerde olması, değişen demografik yapı, 

ortalama yaşam süresinin uzaması, özellikle artan sağlık turizmi ve sağlanan devlet teşvikleri ilaç 

sektörünün büyümesini sürdürmesini destekleyecektir.  

Türkiye’de satılan eş değer/muadil ilaçların %98’i yurt içinde üretilmektedir. Diğer bir ifade ile 

kamu sosyal güvenlik kurumu ilaç geri ödeme yönetmeliği ile muadil ilaçları geri ödeme 

kapsamında almasıyla bu ilaçların üretimi ve tüketimini teşvik etmektedir. Sonuç olarak 2018 

yılında Türkiye’de üretilen ilaçların imal pazar payı değer bazında %48,2, kutu bazında ise %83,5 

olmuştur. Küresel olarak biyoteknolojik ilaç kullanımı toplam ilaç tüketimi içerisinde %20’lik paya 

ulaşmıştır. 2018 yılında Türkiye’de 5,4 milyar TL hacme sahip olan biyoteknolojik ilaç pazarında 

genel olarak dışa bağımlıdır. Türkiye’de değer olarak en çok tüketilen ilaçların başında %12,8 ile 

onkoloji ilaçları gelmektedir. Kutu bazında ise antibiyotikler %11 ile en çok tüketilen ilaçlar 

grubudur. Kişi başına antibiyotik kullanımında Türkiye halen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de en erken kurulan sanayilerden birisi olan ilaç sanayi günümüzde 11 binden fazla ürün, 

Uluslararası standartlarda 92 adet ilaç üretim tesisi, 11 adet hammadde üretim tesisi, yaklaşık 500 

kuruluş ve yaklaşık 40 bin çalışanıyla 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 2018 

yılında değer ölçeğinde 30,94 milyar TL’ye ulaşan Türkiye ilaç pazarı, 1,2 trilyon dolarlık küresel 

ilaç piyasasında 8 milyar dolarlık ilaç pazarıyla dünya sıralamasında 17. sırada yer almaktadır. 

Günümüzde Türkiye ilaç sanayi, uluslararası norm ve standartların uygulandığı, özel üretim 

teknolojisi gerektiren ürünler (biyoteknoloji vb.) dışında her türlü ürünü üretebilen, AB ülkeleri ile 

kıyaslanabilir bir teknoloji düzeyine ulaşmıştır. Üretimin büyük bölümünün iç piyasaya yönelik 

yapıldığı sektörde 1,2 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 5 milyar dolar ithalat ile yaklaşık 6,2 milyar 

dolarlık bir dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilaç sektörü geleneksel olarak dış 

ticaret açığı veren bir sektördür. Sektörün dış ticaret dengesi 3,8 milyar dolar açık vermiştir. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık %24’tür.  

Bu değerlendirmelerle birlikte sonuç olarak; özellikle üretiminde ileri teknoloji gerektiren ilaçlarda 

dışa bağımlı olan Türkiye’de;  

➢ Tüm ilaç türlerinde yerli üretimin sağlanması için çaba gösterilmesi, 

➢ Yeni ve orijinal ürünlerin geliştirilmesi, 

➢ Devletin yeni ve orijinal ürün geliştiren firmalara teşvik ve destek sağlaması, 

➢ Üretimin dış pazarlar içinde planlanması ve ilaç ihracatının artırılması, 

➢ İlaç etken madde üretiminin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması, 

➢ Özellikle yüksek katma değere sahip ilaçların üretiminin teşvik edilmesi, 

➢ İlaç sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin ve harcamalarının artırılması, 

İlaca erişimi kolaylaştıracağı gibi hem ilaç fiyatlarını düşürecek hem de ihracatı artırarak ülke dış 

ticaret açıklarının kapatılmasına yardımcı olacaktır.  
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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI VE KONUT FAİZ ORANLARINA YÖNELİK    

AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Erdal Arslan  

Ali Bora 

Güllü Güzel 

Özet  

Bu çalışmada Türkiye konut piyasasının makro ekonomi içindeki rolünü incelemeye yönelik araştırmalar 

yapılmıştır. Çalışmada konut sektörünün yapısal özelliklerini inceleyerek tüketici tercihlerini etkileyen faktörler 

üzerinde durulmuş ve faiz oranları müdahaleleri ile konut kredi olanakları artırılmıştır. Türkiye’de özellikle son 

yıllarda faizlerdeki azalmanın nedeniyle yıldızı parlayan sektörlerden biri olan gayrimenkul sektöründe kamuya 

ait olan bankaların kredi faiz oranlarını toplumun psikolojik sınırı olan yüzde 1’in altına düşürmesi ile ilgili olarak 

“Mortgage kredi faiz oranlarını da aylık baz da yüzde 1’in altına indirmesi sektör içinde yer alan temsilcilerin ve 

tüketicilerin tepkisinin iyi olmasına neden olmuştur ve ülke ekonomisinde iyileşmelere sebep olduğu 

gözlemlenmiştir. Tarihsel bir bakış açısıyla bakacak olursak, konut arz ve talebi, 1980 yılından günümüze oldukça 

oynak bir yol izlemiştir. 1997 Asya Krizi ile olumsuz yönde etkilenen sektörde, 1999 yılında Marmara Depremi 

ile konut talebi önemli oranda artış göstermiş ancak bu artış trendi 2001 ekonomik krizi ile birlikte tekrar azalış 

yönünde seyretmiştir. Sektör, 2004 yılından itibaren ekonomide oluşan göreli iyileşmeye paralel olarak büyüme 

eğilimine girmiştir. Son dönemlerde ise, TOKİ binalarının yapılması, 2B Kentsel Dönüşüm Yasaları ve 

yabancılara gayrimenkul satışının önünün açılması ile ilgili yapılan hukuki çalışmalar sektörde iyileşme 

sağlamıştır. Yani özetle ekonominin son yıllarda girdiği kriz karşısında inşaat ve konut sektörlerinin izlediği 

yollara açıklık getirilmiştir. 2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren uygulamaya konulan önlem paketlerinin 

sektör üzerine olumlu birçok etkisi olmuştur ve bu etkiler GSMH üzerin den de gösterilmiştir son olarak ise konut 

faiz oranları ve ipotekli konut satışlarından elde edilen veriler üzerinden bu iki değişken arasındaki ilişkiyi 

anlamaya yönelik sayısal bir çalışma olan zaman serisi analizi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İpotekli konut satışları, Konut faiz oranları, Tüketici tercihleri, Küresel krizler 

 

AN EMPIRICAL STUDY 

ON MORTGAGED HOUSING SALES AND HOUSING INTEREST RATES 

Abstract 

This study was conducted in the housing market in Turkey to investigate the role of research in macroeconomics. 

The study focused on the factors affecting consumer preferences by examining the structural features of the 

housing sector, and housing loan opportunities were increased with interest rate interventions. Turkey, especially 

in recent years due to the decrease in interest star belonging to the state in the real estate sector, which is one of 

the shining sector banks' loan interest rates with regard to the reduction to less than 1 percent of the psychological 

boundaries of society "Mortgage loan interest rates monthly basis at below 1 percent reduction caused a good 

response of the representatives and consumers in the sector and it was observed that it caused improvements in the 

national economy. If we look at it from a historical perspective, the supply and demand of housing has followed a 

rather volatile path since 1980. In the sector, which was adversely affected by the 1997 Asian Crisis, the demand 

for housing increased significantly in 1999 with the Marmara Earthquake, but this increase trend followed a 

downward trend with the 2001 economic crisis. The sector started to grow in parallel with the relative improvement 

in the economy since 2004. Recently, the legal studies on the construction of TOKİ buildings, 2D Urban 

Transformation Laws and opening the way to real estate sales to foreigners have improved in the sector. In other 

words, in the face of the crisis that the economy has entered in recent years, the paths followed by the construction 

and housing sectors have been clarified. The measure packages introduced since the third quarter of 2019 have 
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had a positive impact on the industry, and these effects have also been demonstrated on GNP. Finally, a series of 

time studies to understand the relationship between these two variables based on data from housing interest rates 

and mortgage sales analysis was done. 

Keywords: Mortgage housing sales, Housing interest rates, Consumer preferences, Global crises 

 

GİRİŞ 

Gayrimenkul sektöründe pek çok banka, konut faiz oranlarını psikolojik sınır olan %1’ in altına 

düşürmesi ile konut satışları hız kazanmıştır. Özellikle 2019 yılının son çeyreğinde yaşanmış olan faiz 

indirimleri ile konut sahibi olmak isteyen bireylerin sayısı gittikçe artmaktadır ve bunların sonucunda 

Türkiye’de konut sektörünün büyük oranlarda büyüyebilme potansiyelinin olduğu fark edilmiştir.  

Çalışmada konut ve inşaat sektöründeki bu büyüme trendi yorumlanmış ve ampirik bir çalışmayla faiz 

oranları ve konut satışları arasındaki ilişkiyi inceleyerek GSMH’ yı nasıl etkilediğine bakılmıştır. 

1.Makro Ekonomide Konut Sektörünün Yeri 

Konut arzı, barınma gibi ana sosyal bir gereksinimi karşılamaya yöneliktir. Konut sektörüne yapılan 

yatırımlar ve sübvansiyonlar, konut sektörüne girdi sağlayan diğer sektörlerin de doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilenmesine ve gelişmesine neden olmaktadır. Konut harcamalarının çarpan etkisinin büyük 

olması, bu kalemdeki harcamalarda oluşan bir artış, beyaz eşya(buzdolabı) kahverengi eşya(televizyon)  

ve ev tekstili gibi konutu ilgilendiren malların talebinin de artmasına yol açarken aynı zamanda diğer 

sektörlere olan canlılığı da arttırmaktadır. Konut sektörünün büyük ölçüde yerli sermayeye dayanması 

ve yüksek yerli katma değer yaratması, istihdam potansiyelinin büyüklüğü, başta imalat olmak üzere 

diğer sektörlerle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içerisinde olarak öncü ve lokomotif bir sektör olmaya devam 

etmektedir. 

Konut sektörü, inşaat sektörü içinde yerini aldığından dolayı, GSMH içinde yer alan inşaat sektörü 

verileri ile ele alınıp değerlendirilir. Konut piyasası bir yandan ekonomide önemli bir paya sahipken 

diğer taraftan da  hane halkı harcamaları ve toplam refahın da önemini göstermektedir. ABD’de konut 

için yapılan sermaye yatırımları ve sübvansiyonlar yeni girişimler için yapılan yatırımlardan daha 

yukardadır (Greenwood ve Hercowitz, 1991: 1188-1214). 

Bu verilere göre konut sadece “diğer” bir mal değildir. Konut fiyatlarındaki önemli dalgalanmalar milli 

gelirde ve tüketicilerin refahında da büyük orandaki dalgalanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle konut 

sektörünün, arzının ve talebinin detaylı gözden geçirilmesi gerekmektedir. Konut sektörü, büyük oranda 

yerli sanayiye dayanmakta ve yüksek istihdam potansiyeline sahiptir. Bu açıdan GSMH’ nın göz ardı 

edilemeyecek bir unsurudur (Leung, 2004:249-267). 

2.Konut Sektörünün Gelişimi  

Konut sektörünün gelişimini etkileyen oldukça fazla faktör bulunmaktadır. Ülkemizde gayrimenkul 

sektörünün büyüme hızı oranlarını yavaşlatan unsurların yanında sektörde büyümeyi destekleyen de 

birçok faktörle birlikte bulunmaktadır. Faiz oranları, gayrimenkulde katma değer vergi düzenlemesi ve 

kredi limitleri gibi unsurlar sektörün aşağı yönlü hareket etmesine neden olan unsurlardandır. Bunun 
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yanı sıra ülkemizde büyük bir artış gösteren nüfus, kentsel kalkınma ve dönüşüm projeleri ile yeni konut 

kullanım alanlarının da ortaya çıkması ve döviz kurlarından kaynaklanan yabancıya konut satışında artış 

yaşanması konut sektörünü cezbedici hale getirmiştir (Altun, 2017: 9). 

3.Türkiye’de Konut Sektörünün Yapısal Özellikleri ve Konut Talebi 

Türkiye’de özellikle son yıllarda faizlerdeki azalmanın nedeniyle yıldızı parlayan sektörlerden biri olan 

gayrimenkul sektöründe, konut arz ve talebi, 1980 yılından günümüze oldukça oynak bir yol izlemiştir. 

1997 Asya Krizi ile olumsuz yönde etkilenen sektörde, 1999 yılında Marmara Depremi ile konut talebi 

önemli oranda artış göstermiş ancak bu artış trendi 2001 ekonomik krizi ile birlikte tekrar azalış yönünde 

seyretmiştir. Sektör, 2004 yılından itibaren ekonomide oluşan göreli iyileşmeye paralel olarak büyüme 

eğilimine girmiştir. Son dönemlerde ise, TOKİ binalarının yapılması, 2B ve Kentsel Dönüşüm Yasaları 

ve yabancılara gayrimenkul satışının önünün açılması ile ilgili yapılan hukuki çalışmalar sektörde 

iyileşme sağlamıştır (Bekmez, ve Özpolat, 2012b: 3).  

Sektöre yapılan bu sübvanseler Türkiye gayrimenkul sektörünün Avrupa’nın en kıymetli konut 

sektörleri içinde bulunmasını sağlamıştır. Bu değer artışını sağlayan diğer nedenlerden biri, 2008 

yılındaki finansal krizin Türkiye mortgage sektörünün hâlâ gelişmekte olan bir sektör sayılması, konut 

maliyetlerinin göreli olarak az oluşu, milli gelirin nüfus oranı ile paralel bir şekilde hızla artması 

sayılabilir (Turkey Report, 2010: 11).  

Bununla birlikte, araştırmacılara göre (Mortgage Raporu, 2012) konut üretiminde büyük rol oynayan 

markalı konut üreticileri, kârlarını minimize edip azaltarak, dünya piyasalarındaki oynaklıklara rağmen 

yeni projelere yatırım yapmaya devam etmektedirler. Bu yeni projelerin yapılmasında daha önce de 

belirtilen yabancılara gayrimenkul satış teşviki gibi talebin canlandırılmasını sağlayacak teşviklerin 

katkısı büyük orandadır. Konut arzında oluşan bu artış, konut talebinin de artmasında önemli rol 

oynamıştır.  

Tablo 1: Konut Sektörünün GSMH İçindeki Payı (%) 

Dönemler GSMH 

Payı% 

Dönemler GSMH 

Payı% 

Dönemler GSMH 

Payı% 

Dönemler GSMH 

Payı% 

1999Q1 11 2002Q1 9,5 2005Q1 10 2008Q1 10,3 

1999Q2 10,1 2002Q2 9,1 2005Q2 9,7 2008Q2 10,2 

1999Q3 8,6 2002Q3 8,4 2005Q3 9 2008Q3 9,2 

1999Q4 9,9 2002Q4 9,7 2005Q4 10,1 2008Q4 10,1 

2000Q1 10,5 2003Q1 9,7 2006Q1 10,8 2009Q1 10 

2000Q2 9,9 2003Q2 9,3 2006Q2 10,5 2009Q2 9 

2000Q3 8,7 2003Q3 8,3 2006Q3 10 2009Q3 7,9 

2000Q4 10,4 2003Q4 9,6 2006Q4 11,2 2009Q4 9 

2001Q1 10,2 2004Q1 9,9 2007Q1 11,3 2010Q1 9,7 

2001Q2 9,2 2004Q2 9,5 2007Q2 10,9 2010Q2 9,8 

2001Q3 7,3 2004Q3 8,7 2007Q3 10,2 2010Q3 9,3 

2001Q4 8,2 2004Q4 9,8 2007Q4 10,7 2010Q4 9,8 

Kaynak: TÜİK: 2010 

Konut sektörünün gelişimi incelendiğinde; 1997 Güneydoğu Asya ve Rusya krizi, 1999 yılında yaşanan 

Marmara depremi ve 2001 krizinin etkileri net bir biçimde görülmektedir. Konut sektörünün GSMH 

içindeki payı belirtilen krizlerin etkilerini açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Konut sektörünün 
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ekonomik gelişmelere tepki vermesi nedeniyle sektörün GSMH içindeki payı önemli bir yol göstericidir. 

Bu duruma göre, gayrimenkul sektörünün GSMH içindeki oranı 1999 yılında yıllık 9,8 oranında iken 

2001 yılında yıllık 8,9 oranına düşmüştür. Sektörün GSMH içindeki oranı yıllar itibariyle önemli oranda 

değişmemesi ile birlikte 2011 yılı rakamlarına göre milli gelir içindeki payı yıllık 9,8 oranındadır. Tablo 

1, 1999 ve 2010 yılları arasında konut sektörünün GSMH içindeki oranını göstermektedir. Konut sektörü 

istihdam yaratma potansiyeli bakımından da oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir ( Bekmez ve 

Özpolat, 2013: 174). 

 

4.Faiz Oranlarındaki Düşmenin Konut Kredi Tüketicisine ve Sektörüne Etkileri: 

Uzun bir süredir yüksek seyreden kredi faizleri vatandaşın alım gücünü vurmuş, konut sektörü özellikle 

ipotekli (kredili) satışlarda yaşanan gerilemeyle birlikte sıkıntılı sürece girmişti. Fakat son dönemlerde 

faiz oranlarındaki azalışla birlikte Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına 

göre %168 oranında artış göstererek 34 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 

%30,9 olarak gerçekleşti. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına 

indirmesi ile ilgili "Mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1'in altına düşürmesi sektör temsilcileri 

ve tüketiciler arasında iyi karşılanmıştır ve ülke ekonomisinde iyileşmeler görülmüştür ( TUİK, 2019) . 

 

Şekil.1:Satış Şekline Göre Konut Satışı ( Ağustos 2019) 

 
Kaynak: TUİK, 2019. 

 

5.Konut Sektöründe Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Konut, bireylerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için üretilen ortamdır. Her insanın içinde yaşamak 

veya kiralamak amacıyla sahip olmak isteyeceği bir konut talebi bulunmaktadır. Sanayi ve ticaretin 

gelişmesi ile konut talebi barınma ihtiyacını karşılamaktan öte, yaşam standardının değiştiğini gösteren 

bir güç göstergesi olarak yerini almıştır. Bu yönlü talep lüks konut ihtiyacını gündeme getirmiştir. 

Yaşanılacak konut tercihinde göz önüne alınan birçok faktör, konut sektöründe satın alma davranışında 

da etkili olmaktadır ( Altun, 2017: 72). 

 

 5.1. Fiyatlar 

Konut fiyatları konut talebinde en önemli belirleyici değişkendir. Konut piyasasında hane halkları, 

kiralamak ya da sahip olmak amaçlı konut talebinde bulunmaktadırlar. Kiralık konut fiyatları artarken 

paralel şekilde sahip olmak amaçlı konut fiyatları da artmaktadır (Tiwari, 2000: 89).  

Yatırım amaçlı konut talebi ise diğer yatırım araçlarının fiyatlarında meydana gelen değişmelerden 

etkilenir. Alternatif yatırım araçlarının fiyatlarındaki bir azalış yatırım amaçlı konut talebini 

azaltmaktadır ve aralarında doğru yönlü bir ilişki vardır(Durkaya, 2002:15). 

 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=faiz
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=konut
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5.2. Gelir  

Konutun gelir esnekliğinin yüksek olması nedeni ile hane halkının eline geçen para önemli oranda konut 

talebinin de belirleyicisidir. Kartman (1972) ise konutun gelir elastikiyetinin birden büyük olduğunu 

doğrulamıştır. Buna göre gelir %1 arttığında konut talebi %1’den daha fazla artmaktadır çünkü esnekliği 

yüksektir. Yapılan ilk çalışmalar yaş, evlilik durumu, meslek, bireyin içinde bulunduğu sosyal 

konumunun konut talebi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Lee (1963)’nin geliştirdiği konut satın alma 

karar modeline göre, harcanabilir gelirin konut satın alma kararlarında oldukça etkin bir rol oynamakla 

birlikte, her şeyi açıklayamamaktadır. Bunun nedeni tüketicinin psikolojik durumu da konut satışlarını 

büyük oranda etkilemektedir. Gelir dışında konut talebini etkileyen en önemli ikinci değişken ise yaştır. 

Çünkü konut borçlanması ile birebir ilişkili olmaktadır. Lee (1963: 195-196)’nin yaptığı çalışmada 

evlilik, meslek, eğitim, cinsiyet, sosyal çevre, evin yeni veya eski olması gibi değişkenlerin konut 

talebinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.   

Konut talep analizlerinde hangi gelir ölçüsünün kullanılacağı oldukça önemlidir. Genellikle ampirik 

analizlerde reel gelir önemli bir araçtır. Ancak konut talebi söz konusu olduğunda beşeri, fiziki ve 

finansal servetlerin bireye sağlayacağı uzun dönem ortalama gelir beklentisi çok daha önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu nedenle geçmiş, bugünkü ve gelecekteki gelirleri birlikte içeren sürekli gelir 

ölçümleri daha gerçekçi ve anlam düzeyi yüksektir. Kısaca konut talebi, ister tüketim ister yatırım 

amaçlı olsun hane halkının cari gelir düzeyleri yerine hayatları boyunca elde etmeyi bekledikleri gelire 

göre şekillenmektedir (Durkaya, 2002:12). 

 Ancak sürekli gelirin belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle yapılan uygulamada daha çok GSMH ve 

kişi başına milli gelir değerleriyle analizler yapılmaktadır. Buna göre gelir ile konut talebi arasında 

pozitif doğru yönlü bir ilişki olması gerekmektedir ( Öztürk ve Fitöz, 2009: 26-27). 

5.3. Kredi Faiz Oranları 

Bankacılık sektörü 1980 yılından sonra yaşanan deregülasyon(düzenleme) kararlarının ardından artan 

rekabet ortamında kar maksimizasyon oranını artırmak için ürün ve müşteri çeşitliliğine yönelmişlerdir. 

Bu süreçte özellikle konut kredilerinde bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte en önemli değişken ilk 

başta faiz oranlarıdır. Konut talebini artıran değişken daha çok uzun dönem faiz oranlarıdır. Günümüzde 

uzun dönem konut faiz oranlarının oldukça alt seviyelere düşmesi mortgage olarak adlandırılan konut 

kredilerinde bir artışa sebep olmuştur. Buna göre faiz oranı ile konut talebi arasında zayıf da olsa ters 

yönlü negatif bir ilişkinin olması beklenmektedir ( Fitöz ve Öztürk, 2009: 27). 

Şekil.2: TÜİK 2019 İpotekli Satışlar 

 
Kaynak: TÜİK, 2019 

2019 Eylül ayı itibari faiz oranlarındaki büyük oranda düşmelerle birlikte ipotekli konut satışlarında son 

5 yılda en yüksek sayıya ulaşılarak 57 bin 811 konutun satıldığı anlaşılmıştır. Eylül ayının içinde toplam 

gayrimenkul satışları içinde ipotekli satışların oranı %39,4 olarak gerçekleşmesine rağmen eylül ayı 

sonu itibari ile ise toplam ipotekli gayrimenkul satışları, 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen 

ipotekli gayrimenkul satışlarına oranla %26,7 gerçekleşmiştir. 
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Tablo-2: Yıllara Göre Kümülatif İpotekli Satış Oranları 

 

Yıl Toplam satışlar(adet) İpotekli satışlar(adet) İpotekli satışların toplam satışlar 

içindeki oranı (%) 

2016 935.811 303.381 32.4% 

2017 1.030.728 363.227 35.2% 

2018 1.002.391 256.283 25.6% 

2019 865.473 187.908 21.7% 

Kaynak: TÜİK, 2019 

Merkez Bankasının son dönemlerde faiz oranlarını düşürme kararı ile tüketici tasarruf etmeyi bırakıp 

tüketime yönelmiştir çünkü faiz haddi ile bireysel tasarruf arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmektedir. 

Bunun nedeni iktisadi mantık, ikame ve gelir etkileri yöntemi ile açıklanabilir. Faiz haddi azalınca her 

şeyden önce bugün ki tüketimin maliyeti azalır ve dolayısı ile tüketici yarınki tüketimin yerine bugün ki 

tüketimi ikame eder. İkame etkisi ile bakacak olursak faiz haddinde bir azalma meydana gelince ikame 

etkisi ile tüketici dönem 1’de daha fazla dönem 2’de daha az tüketir. 
 

5.4. Konut Kredi Olanakları 

Reel faiz oranı konut üreticilerinin sermaye maliyetini yansıtmaktadır. Konut arzı konut talebine göre 

faiz oranından daha fazla etkilenmektedir çünkü faiz oranlarındaki azalışın maliyetler üzerinde azaltıcı 

bir etkisi bulunmaktadır. Topel ve Rosen (1988) reel faiz oranının ve beklenen enflasyonun konut 

üretimi üzerinde güçlü etkileri olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre faiz oranı sermaye maliyetlerini, 

bu da konut arzını etkilemektedir. Yani konut arzı faiz oranlarındaki artıştan olumsuz etkilenmektedir 

(Öztürk ve Fitöz, 2009: 30). 
 

5.5. Sosyal Talep 

Konut talebini etkileyen diğer bir unsurda sosyal taleptir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde konut 

sahibi olmak bir tür sosyal güvenlik aracı olarak toplumsal bir imaj yaratmıştır. Toplumun yaygın ve 

etkin bir sosyal güvenlik sisteminden yoksun olması nedeniyle konut, bir barınma aracının ötesinde 

gelecek yıllarımız için bir güvence kaynağı, bir yatırım aracı hatta gereğinde finansal kurumlara teminat 

olarak gösterilerek işlem yapma kolaylığı sağlayan bir mal olma özelliğine sahiptir. Bu neden, hane 

halklarını bazı durumlarda kendilerinin ve çocuklarının güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını aşan sayıda 

gayrimenkul talebine götürebilmektedir. Bu durum, konut yatırımlarının yer yer gereksinmelerden 

bağımsız ve bunları aşan ölçülerde ağırlık kazanmasına ve aşırı arz fazlasına yol açmaktadır. Bunun 

yanında yatırım gücünün bir bütün olarak konutta toplanmasına, spekülatif davranışların yükselmesine 

neden olmaktadır (Bayat, 2001: 26). 

 

6.Veri Seti ve Metodoloji 

Bu çalışmada Türkiye’nin 2013-2019 aylık dönemleri arasındaki ipotekli konut satışları ve konut kredi 

faiz oranları arasındaki ilişki incelenmekte olup veriler TÜİK EVDS’ den alınmıştır. İpotekli konut 

satışları ondalık değer olarak konut kredi faiz oranları ise %’ lik değer olarak verilmiştir. Konut faiz 

oranları 1 birim arttığı ya da azaldığında ipotekli konut satışların kaç birim değiştiğini yorumlayabilmek 

için çalışmada bu değerlerin logaritmik dönüşümü kullanılmıştır (bağımlı değişken=ipotekli konut 

satışları, bağımsız değişken=konut faiz oranları). 

7.Yöntem 

Bu çalışmada öncelikle verilerin durağan olup olmadığı Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi yardımı 

ile analiz edilmiştir. Sonrasında ise değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişkinin olup olmadığı ile 
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ilave olarak Var Analizi yardımı ile değişkenler arasındaki etki tepki fonksiyonları varyans ayrıştırması 

ve aralarındaki nedensellik ilişkisi test edilmiştir. 

7.1. Birim Kök Testi(Durağanlık) 

Ekonometrik analizlerde kullanılan zaman serilerinde genellikle verilerin durağan olmadığı ortaya çıkar. 

Bu durumda oluşturulan regresyon beyaz gürültü( white noise) içerdiği için sahte olduğu ortaya çıkar. 

Bu sebeple analizlerden önce verilerin durağanlaştırılması önem arz eder. Bunun içinde ADF testi 

kullanılır. Bu teste ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo- 3: Verilere Ait ADF Test Sonuçları 1 

 
Tabloya göre konut faiz oranları yalın halde prob=0.1181 çıkmıştır birim kök vardır ve değerleri durağan 

değildir. 1. dereceden farkının alınması sonucunda prob=0.0000 < 0.05 dir. Veriler verilen %5 

anlamlılık düzeyinde (mutlak değerce) durağan olduğu görülmüştür. 

1.dereceden farkı= (-5.523968) > (-2.897223)   (mutlak değerce) 

 

Tablo- 4: Verilere Ait ADF Test Sonuçları 2 

 
Tabloya göre ipotekli konut satış oranları yalın (level) halde prob=0.0319 çıkmasına rağmen %5 

anlamlılık düzeyine göre durağan değildir ve birim kök vardır. Birinci dereceden farkının alınması ile 

0.05 den küçük çıkmıştır, birim kök yoktur ve değerler %5 anlamlılık düzeyinde durağan çıkmıştır. 

Mutlak değerce birim kök yoktur ve durağandır. 

1.dereceden farkı = (-7.081283) > (-2.897678) 
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7.2. En Küçük Kareler Yöntemi  

En küçük kareler yöntemi bize konut faiz oranları artar ya da azalırsa ipotekli satışların ne yönde 

değişeceğini gösterir. 

 

 

Tablo- 5: En Küçük Kareler Yöntemi Test Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda prob= 0.0000’dır ve 0.05’den küçük çıkmıştır. Bu yüzden değişken anlamlı 

çıkmıştır. R-squared yani R-kare= 0.854029 çıkmıştır yani örneği 0.854029 seviyesinde açıklıyor 

demektir. Prob(F-statistic) modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını ifade eder ki örneğimiz 

0.05’ ten küçüktür (H0 reddedilir, H1 kabul edilir). Bu yüzden model bir bütün olarak anlamlı çıkmıştır. 

Son olarak LOGKONSAT (ipotekli konut satışları) değişkenimize bakacak olursak önünde (-) 

bulunmaktadır bu değişkenlerimiz arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ifade eder. Yani konut kredi 

faiz oranları %1 oranında arttığında ipotekli konut satışları %0.26 oranında azalmaktadır ( Bazı 

etmenlerden arındırmak için yalın değerlerin trendi alınmıştır). 

 

7.3. Granger Nedensellik Analizi 

Bu analiz yardımı ile değişkenler arasındaki sebep sonuç yani nedenselliğin yönü belirlenir. Bu durum 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre 2 değişken arasında kurulacak esas hipotezler ve alternatif 

hipotezler şu şekildedir. 

 

Tablo- 6: Granger Nedensellik Analizi Test Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğimizi yorumlayacak olursak İlk kutucukta bağımsız değişkenimiz konut faiz oranları iken ikinci 

kutucukta ise bağımlı değişkenimiz ipotekli konut satışları yer almaktadır. 
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İlk kısımdan başlarsak konut faiz oranları olasılık değeri 0.0066 olarak bulunmuştur ve 0.05’den 

küçüktür. Bu yüzden H0 reddedilir ve H1 kabul edilir. Yani ipotekli konut satışları, konut faiz 

oranlarının nedenidir ve etkiler sonucuna ulaşırız. 

İkinci kısımda ise ipotekli konut satışlarının olasılık değeri 0.0000 olarak bulunmuştur ve 0.05’den 

küçüktür. Bu yüzden H0 reddedilir ve H1 kabul edilir yani konut faiz oranları, ipotekli konut satışlarının 

nedenidir ve etkiler. 

7.4. Etki- Tepki Analizi 

İpotekli konut satışlarının, konut faiz oranı üzerinde meydana gelen 1 birimlik şoka verdiği tepkiyi 

göstermektedir. Birinci grafik ipotekli konut satışlarının kendinde meydana gelen şoklara verdiği tepkiyi 

göstermektedir. İkinci grafik ise ipotekli konut satışlarının diğer değişkenler sabitken (ceteris paribus) 

konut faiz oranında meydana gelen 1 birimlik şokun ipotekli konut satışlarına olan etkisini 

göstermektedir. 

 

Tablo- 10: Etki- Tepki Analizi Test Sonuçları 

 
1.Grafige göre ipotekli konut satışlarında meydana gelen bir birimlik şok etkisine karşılık konut faiz 

oranının vermiş olduğu tepki dönemler itibari ile yoktur. 

2.Grafikte ise konut faiz oranlarının vermiş olduğu 1 birimlik şok etkisine karşılık ipotekli konut 

satışlarında meydana gelen etki ilk dönemlerde negatif (-) olmakla birlikte ileriki yıllarda artarak 5. 

dönemden sonra tamamen sönmüştür. 

 

8.Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye ekonomisi son yıllarda faizlerdeki artış oranlarına karşı düşme eğilimi gösteren ama lokomotif 

sektör olarak gördüğü inşaat sektörünü tekrardan canlandırabilmek adına faiz indirimi yoluna gitmiştir. 

Özellikle 2018 yılının son 2 çeyreği ve 2019 yılının ilk 2 çeyreğindeki artışlar ile girdiği kriz ortamına 

karşı bir dizi önlemler paketi yürürlüğe konulmuştur. Uygulanan istikrar programı ve devamında 

uygulanan politikalar ile ipotekli konut satışlarında hızla yükselişe neden olmuştur ve kredi tahsisi yapan 

konutlara yeterli kredi sağlama olanağı getirilmiştir. 
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Bu çalışmada Türk konut piyasasında konut faiz oranlarının ipotekli konut satışlarını nasıl etkilediğine 

yönelik olarak yapılan bir çalışma elde edilmiş ve bulgulara göre faiz oranları ve ipotekli satışlar 

arasındaki ilişki beklentileri karşılayarak ters orantı çıkmıştır. Bu sonuca göre faizlerdeki azalış ile 

ipotekli konut satışlarındaki azalma birlikte hareket etmektedir. Böylelikle hem en küçük kareler 

yöntemini uygulamış hem de bir nedensellik tespit etmiş olduk. Kısaca konut kredi faiz oranları %1 

oranında arttığında ipotekli konut satışları %0.26 oranında azalmaktadır ve bir nedensellik vardır. 
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SEYAHAT İŞLETMELERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ: 

KAPADOKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE 

BİR KANO MODELİ UYGULAMASI 

Nuri Özgür Doğan* 

Kübra Ağralı** 

Özet 

Günümüzde işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için sektörde yer alan diğer işletmelerle yer 

aldıkları rekabet ortamına uyum göstermeleri gerekir. Bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarılı 

olabilmesi için en önemli husus, müşterilerin memnuniyetini sağlamaktır. İşletmeler müşteri memnuniyetini 

sağlamak için; müşterilerin isteklerini doğru olarak belirlemeli, onların istekleri doğrultusunda mal ve/veya 

hizmet geliştirmeli ve yine onların işletme ile ilgili olumlu imaj edinebilmesi için sürekli olarak kendilerini 

yenilemeye ve geliştirmeye çalışmalıdır. Bu da müşterinin üretilen mal ve hizmeti nasıl algıladığı araştırılarak 

müşteri isteklerinin daha iyi anlaşılması ve memnuniyetiyle gerçekleşebilir. İster imalat sektöründe olsun 

isterse hizmet sektöründe, her işletme müşterilerini memnuniyetinin gerçekleşmesi üzerine odaklanmalıdır. 

Müşteri istek ya da beklentilerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Kano 

modeli de bu yöntemlerden birisi olup müşteri ihtiyaçlarının karşılanma derecesi ile tüketici memnuniyetini 

ilişkilendiren bir modeldir. Müşteri satın aldığı ürün ya da hizmetten elde edeceği faydayı en yükseğe 

çıkarmak, maliyet ve zararı ise en aza indirmek ister. Bu çalışmanın amacı Kano modeli yardımıyla 

Kapadokya Bölgesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin seyahat acentelerinden beklentilerinin daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak ve söz konusu beklentilerin memnuniyet üzerindeki etkisinin ölçümünü yaparak 

bunları kategorize etmektir. Bu çalışmanın uygulaması hizmet sektörünün alt sektörlerinden birinde 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen Kano modeli uygulaması sonucunda Kapadokya Bölgesinde öğrenim 

gören öğrencilerin gereksinimleri on iki başlık altında sınıflandırılmış ve bu gereksinimler önem derecelerine 

göre sıralanmıştır. Kano Modeli yardımıyla yapılan sınıflandırmaya göre; belirlenen on iki gereksinimden 

üçü temel, dördü beklenen ve/veya doğrusal, üçü heyecan verici, biri fark yaratmayan ve yine biri de zıt 

gereksinim olarak kategorize edilmiştir. Çalışma, gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler geliştirilerek 

ve mevcut araştırmanın kısıtları belirtilerek tamamlanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Müşteri Beklentileri, Kano Modeli, Seyahat Acenteleri 

 

CATEGORIZATION OF EXPECTATIONS FROM TRAVEL ENTERPRISES: A KANO MODEL 

CASE STUDY ON TRAVEL AGENCIES OPERATING IN THE CAPPADOCIA REGION 

Abstract 

Nowadays, in order for businesses to survive, they need to adapt to the competitive environment they are in 

with other businesses in the industry. In this intense competitive environment, the most important issue for 

the companies to be successful is to ensure the satisfaction of the customers. In order to ensure customer 

satisfaction, the businesses should determine the customer wants correctly, develop goods and/or services 

based on these wants, and constantly try to renew and improve themselves in order to give a positive view to 

the customers. This can be achieved through a better understanding and satisfaction of customer wants by 

finding out how customer perceives the goods and services produced. Each firm, whether in manufacturing 

or in service industries, must focus on realization of satisfaction of their customers. There are various methods 

used to determine customer requests or expectations. The Kano model is one of these methods and it is a 

model that relates customer satisfaction and consumer satisfaction. The customer wants to maximize the 

benefit to be obtained from the product or service purchased, and to minimize the cost and loss. The purpose 

of this study is to determine and categorize the expectations of university students studying in the Cappadocia 

Region from travel agencies with the help of the Kano Model, which allows them to better understand and 

measure the impact of expectations on satisfaction. The application of this study is conducted in one of the 

sub-sectors of service industry. As a result of the implementation of the Kano model, the needs of students 

studying in the Cappadocia Region are classified under twelve headings and ranked according to their 

importance. According to the classification made with the help of the Kano Model; three of the twelve 

requirements were categorized as must-be, four one-dimensional, three attractive, one indifferent, and one 

reverse. The study was completed by developing suggestions for future research and specifying the 

limitations of the current research.  

Keywords: Customer Expectations, Kano Model, Travel Agencies 
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1.GİRİŞ 

 

Son yıllarda işletmelerin günden güne artması ile beraber müşterilerin tercih edebileceği 

alternatiflerde çoğalmıştır. Alternatiflerin çoğalması ise rekabet ortamını yaratmaktadır. 

Küreselleşen bu rekabet ortamı, işletmeleri uzun vadeli olmaya ve müşteri sadakatini artırmaya 

yöneltmektedir. Müşteriler kişisel olarak ne kadar umursandıklarıyla ve ihtiyaçlarının ne kadar 

karşılandığıyla ilgilenmektedirler (Delice ve Güngör, 2008: 193). Bu sebeple sürdürülebilirlik için 

müşteri memnuniyeti önemli bir kavramdır. İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için değişen piyasa 

koşulları çerçevesinde yenilik yapabilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyabilmek 

için sürekli çabalamalı ve rakiplerinden önde olmaya çalışmalıdırlar. Bu doğrultuda kalite ve sürekli 

değişen beklentiler, birlikte düşünülmesi ve sorunlarına çözümler üretilmesi gereken iki temel olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Akyüz vd., 2013: 258).  

 

İşletmenin başarılı olabilmesi için müşterileri ihtiyaçlarının belirlenmesi yeterli değildir. Bu 

ihtiyaçların müşterinin tatminini ne derece karşıladığının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

işletmeler müşteri ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz etmelerini sağlayan Kano Modelinden 

yararlanmaya başlamışlardır (Suliyev, 2007: 39). Noriaki Kano tarafından 1984’te geliştirilen 

model, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme derecesi ile tüketici memnuniyeti 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir modeldir (Savaş ve Ay, 2005: 83). Bu modelin bilimsel alana 

kazandırdığı, ortaya sunduğu teorik modelin yanında, müşterilerin belirli bir ürün veya hizmetle 

ilgili sahip oldukları ihtiyaç ve gereksinimleri tatmin düzeyine etkisi açısından kategorilemeyi 

sağlayan etkin bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır (Sofyalıoğlu ve Tunail, 2012: 128).  

 

Bu çalışmada Kapadokya Bölgesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ulaşım aracı olarak 

tercih ettikleri seyahat acentelerinden beklentilerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin Kano Modeli 

yardımıyla kategorize edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın geri kalan bölümlerinden ikinci 

bölümünde Kano Modeli ile yapılmış çalışmalara ilişkin literatür özetine yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde yararlanılan yöntem anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yöntemin uygulanması gösterilmiş 

ve uygulama sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışma genel bir değerlendirmenin 

yapıldığı beşinci ve son bölümle tamamlanmıştır.  

 

2.LİTERATÜR TARAMASI  

 

Literatürde Kano modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş çok sayıda çalışmaya rastlamak 

mümkündür. Bu bölümde literatürde yer alan ve Kano modelinin uygulandığı alanlara ilişkin 

literatür özetine yer verilmiştir.  

 

Matzler ve Hinterhuber (1998) çalışmalarında Kano modeline göre müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarını farklı sınıflandırmalar halinde çözümlemeye çalışmıştır. Çalışmada, Kalite Fonksiyon 

Göçerimi ve Kano Modelini kayak sektörüne uygulamışlardır. Anket sonuçlarına göre, kayağın 

kenar kavraması temel gereksinim, dönüş kolaylığı doğrusal gereksinim, kenarların ve tabanın 

kullanılabilirliği ise heyecan verici gereksinim olarak değerlendirilmiştir.  

Hsu vd. (2007) Tayvan üzerine yaptıkları araştırmada cep telefonunun servis kalitesini 

değerlendirmek için bir çalışma sunmuşlardır. Kano anketinin sonuçlarına göre, "ekran ve tuş", 

"koruma", "sapmalar" ve "depolama işlevi” temel ihtiyaç; "arama kalitesi", "model", "basit işlem", 

"servis", "aksesuar" ve “marka değeri" doğrusal/beklenen ihtiyaç olarak kategorize edilmiştir.  

 



 

672 
 

İlter, Özgen ve Aykol (2007) çalışmalarında ülkemiz nüfusunun en büyük bölümünü oluşturan 15-

19 yaş grubunun alışveriş merkezleri ile ilgili ihtiyaçlarının, memnuniyetlerini ne düzeyde 

etkilediğini ortaya çıkararak bir kategorileme yapmayı amaçlamışlardır. Anket sonuçlarına göre, 41 

ihtiyaçtan 13’ü doğrusal, diğerleriyse fark yaratmayan ihtiyaçlar olarak değerlendirilmiştir.  

Tontini (2007), çalışmasında yeni bir bira bardağı tasarlanması üzerine bir uygulama yapmıştır. 

Çalışmada Kano modeli, Kalite Fonksiyon Göçerimi tekniği ile entegre olarak kullanılmıştır. 

Ergonomik gövde, darbelere ve dökülmemeye karşı dayanıklılık heyecan verici ihtiyaç, şerit kıvrım 

performans gereksinimi ve bardağın birayı soğuk tutması temel ve bardağın hafif olması nötr ihtiyaç 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Hashim ve Dawal (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada, Erano'nun ergonomi ve kullanıcıların 

ihtiyaçları açısından okul atölyesinin iş istasyonu tasarımını iyileştirmek için Kano Modeli ve 

Kalite Fonksiyon Göçeriminin birlikte kullanıldığı metotları uygulamışlardır. Kano anketinden elde 

edilen sonuçlara göre, kullanıcılar güvenlik kalitesini temel, geniş çalışma alanını doğrusal, 

sandalye arkalığını ise nötr ihtiyaç olarak değerlendirmiştir.  

 

Sofyalıoğlu ve Tunail (2012) çalışmalarında gıda sanayinde süt ve süt ürünleri dalında faaliyet 

gösteren bir işletmede uygulama yapmıştır. Çalışmada, ihtiyaçların hangi Kano sınıflamasına dâhil 

edileceğini belirlemek amacıyla memnuniyet ve memnuniyetsizlik katsayıları kullanılmıştır. Kano 

anketinin sonuçlarına göre, "uzun raf ömrü", "fiyatın uygun olması” gereksinimleri doğrusal , 

"ürünün tazeliği", "hijyenik olması" temel ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. "Ürün tanıtım ve 

promosyon aktiviteleri” ve "ambalajın ikincil kullanımı" ise heyecan verici ihtiyaçlardır.  

 

Demirbağ ve Çavdar (2016) tarafından yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı telefonlar 

ile ilgili ihtiyaçları Kano modeli ile analiz edilmiş, ihtiyaçların karşılanmasının veya 

karşılanmamasının öğrencilerin tatminini ne derece etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre belirlenen on beş gereksinimden on dördü doğrusal, biri ise heyecan 

verici kategoride değerlendirilmiştir.  

 

İpkoparan ve Akbaba (2019) çalışmalarında uluslararası literatürde 2000 yılından itibaren 

yayınlanan, turizm alanında Kano Modeli kullanılarak yapılmış akademik çalışmaları yazar adı, 

yayınlandığı dergi, yayın yılı ve uygulama alanlarına göre kategorize etmişlerdir. Yapılan araştırma 

sonucunda turizm alanında Kano Modeli kullanılarak yapılmış 47 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan 

çalışmalardan sadece ikisinin akademik bitirme tezi olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışma 

sonucunda, Kano Modelinin turizm alanındaki uygulamalarının az sayıda olduğu belirtilmiş ve bu 

uygulama çalışmalarının artmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

 

Yapılan literatür taramasına bakıldığında, Kano Modeli kullanılarak hem üretim hem de hizmet 

sektöründe gerçekleştirilmiş çok sayıda çalışmanın olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada ise hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerine ilişkin beklentilerin belirlenip, sınıflandırılmasına 

çalışılmıştır.  

 

3.YÖNTEM  

 

3.1. KANO MODELİ 

 

Kano Modeli 1984 yılında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürün/hizmet özelliklerinin 

sınıflandırılması amacıyla Dr. Noriaki Kano ve meslektaşları tarafından geliştirilmiştir (Değer, 
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2012: 53). Mükemmellik esasına dayanan Kano Modeli, müşteri ihtiyaçlarının müşteri tatminini  

ne düzeyde etkilediğini ortaya çıkararak bir sınıflandırma yapmaktadır (İlter vd., 2007: 144).  

 

Kano modelinin grafiksel gösterimi Şekil 1’de verilmiştir (Karakuş ve Çoban, 2017: 63).  

 
 

Şekil 1. Kano Modeli  

 

Şekil incelendiğinde, yatay eksen, mal ya da hizmetlerin kalitesiyle ilgili özelliklerinin, tüketici 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başarı düzeyini göstermektedir. Bu eksen üzerinde, soldan sağa 

doğru ilerlendikçe mal ya da hizmet özelliklerinin müşteri ihtiyaçlarını daha fazla karşıladığı 

görülür. Grafiğin dikey ekseni ise, mal ya da hizmetlerin kalitesine ilişkin özellikleri ile ilgili, 

müşteri memnuniyet düzeyini belirtir. Dikey eksen boyunca ne kadar yukarı doğru gidilirse, tüketici 

tatmini düzeyinin o kadar yüksek olduğu; ne kadar aşağı doğru gidilirse, tüketici 

memnuniyetsizliğinin o düzeyde yüksek olduğu anlaşılır (Karakuş, Onat ve Yetiş, 2018: 305).  

 

Kano modeli grafiği (Şekil 1) kullanılarak, tüketicilerin mal ve hizmetlere olan istek ve arzularının 

bir sınıflandırmasını yapmak mümkündür (Karakuş ve Çoban, 2017; 64). Kano Modeli ihtiyaçları 

önem sırasına göre üç grupta sınıflandırır. Bunlar; temel/olması gereken (must-be), 

beklenen/doğrusal (one-dimensional) ve heyecan verici (attractive) gereksinimlerdir (Berger,1993; 

Akt.; Uca ve Menteş, 2008: 77).  

 

Bu temel sınıflandırmaya ek olarak Kano modelinde üç kategori daha yer almaktadır. Bunlar, “fark 

yaratmayan gereksinimler (indifferent), zıt gereksinimler (reverse) ve soru işareti yaratan 

gereksinimler (questionable)”dir (Berger,1993;Akt.; İlter, Özgen ve Aykol, 2007: 145).  

 

Temel/olması gereken (Must-be) gereksinimler: Bu özellikler, ürün üzerinde bulunması gereken 

ve müşteriler tarafından zaten ürünün üzerinde bulunacağı düşünülen ihtiyaçlardır. Bu özelliklerin 

olması tatmini arttırırken, olmaması tatminsizliği yaratmaktadır (Delice ve Güngör, 2008: 195).  

 

Beklenen/doğrusal (One-dimensional) gereksinimler: Bir müşteriye o üründen ne beklediği 

sorulduğunda alınan cevaptır. Müşterinin üründen beklediği temel performanstır. Bu istekler yerine 
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getirildiğinde müşteri tatminine, yerine getirilmediklerinde ise müşteride tatminsizliğe yol açar. 

Müşteri tatmini başarı derecesi ile birlikte doğru orantılı olarak artmaktadır. Yani müşteri 

ihtiyaçlarının yerine getirilme derecesi yükseldikçe tatmin düzeyi de yükselmektedir (Akyüz vd., 

2013: 260).  

 

Heyecan verici (Attractive) gereksinimler: Müşterilerin dile getirmediği, karşılanması için bir 

beklenti içinde olmadığı ürün özellikleridir. Müşteri, söz konusu özellikleri üründe bulduğunda 

tatmini çok fazla artacaktır ancak bu özelliklerin olmaması müşterinin tatminsizliğine yol açacaktır 

(Demirbağ ve Çavdar, 2016: 217).  

 

Fark yaratmayan (Indifferent) gereksinimler: Müşteriler için önemli olmayıp mal veya hizmette 

bulunup bulunmaması da müşteri tatminini etkilemeyen ihtiyaçlardır (Akınet, 2019: 52).  

 

Zıt (Reverse) gereksinimler: Bu istekler müşteri tarafından arzu edilen ürün özellikleri olmasına 

rağmen bunların tam tersi de müşteri tarafından beklenen özelliklerdir. Müşteri sadece bu özellikleri 

istemez aynı zamanda bu özelliklerin tam tersi özelliklerin de sağlanmasını bekler (Korkmaz, 2013: 

35).  

 

Soru işareti yaratan (Questionable) gereksinimler: Soru yanlış ifade edildiğinde, müşteri soruyu 

yanlış anladığında veya mantıksız bir cevap verdiğinde ortaya çıkmaktadır (Delice, 2016: 265).  

 

Kano modeli ürün ve hizmet özelliklerinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve zamanla bu 

özelliklerin fark yaratmayan, heyecan verici, beklenen/doğrusal, temel/olması gereken kalite 

özelliğine doğru değişeceğini gösterir. Heyecan verici gereksinimler olarak tanımlanan ürün 

özellikleri bir süre sonra diğer rakipler tarafından da taklit edilmeye başlayacağı için, bu gereksinim 

zamanla beklenen/doğrusal ve giderek temel/olması gereken bir gereksinim haline dönüşür. Bu 

modelin süreklilik temelinde uygulanması, rekabet açısından işletmelere üstünlük avantajı 

sağlayabilecektir (Sofyalıoğlu ve Tunail, 2012: 129).  

 

3.1.1 KANO MODELİNİN UYGULANMASINDAKİ AŞAMALAR 

Kano modelinin uygulanmasındaki aşağıda verilen aşamalar izlenir (Matzler ve Hinterhuber, 1998: 

30): 

• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin tanımlanması,  

• Müşterilere beklentilerle ilgili olumlu/olumsuz sorular sorulması, 

• Müşteri görüşlerinin yönetilmesi, 

• Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.  

 

 
Tablo 1. Kano Değerlendirme Tablosu 
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Müşterilerle görüşmeler yapıldıktan sonraki adım, beklentilere ilişkin sorulan soruların sonuçlarını 

değerlendirirken ilk olarak kullanılan tablo, Matzler ve Hinterhuber tarafından 1998 yılında 

geliştirilen Kano Değerlendirme Tablosu’dur (Şekil 2 (Akyüz vd., 2013: 262)). Kano modelinde 

bir sonraki aşama, Kano değerlendirme tablosundan elde edilen verilerin frekans tablosunun 

oluşturulmasıdır. Frekans tablosundaki her bir satırda müşterilerin yanıtlarının toplamı ele alınmış 

ve en çok tekrar eden kategori, ilgili müşteri beklentisi için baskın kategori olarak seçilmiştir. 

Müşteri memnuniyet ve memnuniyetsizlik katsayıları yöntemi, mal ya da hizmete ilişkin 

gereksinimlerin karşılanmasının ya da karşılanmamasının müşteri memnuniyeti ve 

memnuniyetsizliği üzerindeki etkisini gösterir (Akınet, 2019: 55-57).  
 

Memnuniyet boyutu “0” ile “1” arasında bir değer almaktadır. Değerin “1”e yaklaşması o ihtiyacın 

müşteri memnuniyetini daha fazla etkilediğini göstermektedir. Memnuniyetsizlik boyutunun değeri 

ise “0” ile “-1” arasında değişmektedir. “-1”e yaklaşan değer, ihtiyacın karşılanmaması durumunda 

müşteri memnuniyetsizliği üzerindeki daha fazla etkiye işaret etmektedir. Müşteri memnuniyet ve 

memnuniyetsizlik katsayıları aşağıdaki formüllerle hesaplanır (İlter vd., 2007: 149-150):  

 
Şekil 2 . MMK Formülü 

Eğer gereksinimlerin genellikle beklenen (O) ve fark yaratmayan (I)  gereksinimler olduğu 

görülürse Müşteri Memnuniyeti Katsayılarının (MMK’ların) toplamı formülü ile gereksinimlerin 

heyecan vericiye (A) mi temel olması gerekene (M) mi daha yakın bir nitelik taşıdığı 

anlaşılabilmektedir. MMK’ların toplamının pozitif olması, katılımcıların gereksinimi heyecan 

vericiye daha yakın olarak gördüğünü, negatif olmasında ise gereksinimi temel/olması gerekene 

daha yakın olarak değerlendirdiğini gösterir. Müşteri Memnuniyeti Katsayılarının Toplamı formülü 

aşağıdaki formülle hesaplanır (Uca ve Menteş, 2008: 83): 

 
Şekil 3. MMK Toplamı Formülü 

 

4. UYGULAMA: ANALİZ VE BULGULAR 

Bu çalışmada Kano Modeli kullanılarak, Kapadokya Bölgesinde öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinin seyahat acentelerinden beklentileri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 

örneklemini oluşturan 20-26 yaş arası 30 yüksek lisans öğrencisi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak 

beklentiler belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda; öğrencilerin beklentileri 12 başlık altında 

toplanmıştır. Bu beklentiler sırasıyla aşağıda sıralanmıştır:  

• Güvenli yolculuk, 

• Zamanında ulaşım, 

• Şehir içi servis imkânları, 

• Araçlarda priz ve usb girişlerinin bulunması, 

• Araçta her koltuğa ait emniyet kemerlerinin bulunması, 

• Seyahat acentelerinin yapmış olduğu indirim ve kampanyalar, 

• Araçların bakımlı ve temiz olması, 

• Araç içerisinde yapılan ikramların çeşitliliği, 

• Çalışanların davranışları, 

• Çalışanların eğitim düzeyi, 

• Araçtaki koltukların konforu, 
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• Seyahat sırasında yüksek sesle konuşulmaması.  

Daha sonraki aşamada beklentiler ile ilgili olumlu ve olumsuz sorular yöneltilerek gereksinimlerin 

karşılanması veya karşılanmaması durumunda ne hissettikleri sorgulanmıştır. Burada sadece tek bir 

beklenti için örnek ele alınmıştır. 

 
Şekil 4. Olumlu ve olumsuz soru örnekleri 

Sonrasında, sorulara verilen cevaplar Kano Değerlendirme Tablosu kullanılarak değerlendirilmiş 

ve verilerin frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosundaki her bir satırda öğrencilerin 

yanıtlarının toplamı ele alınmış ve en çok tekrar eden kategori (mod) ilgili öğrencilerin beklentisi 

için baskın kategori olarak seçilmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre elde edilen sonuçlar Tablo 

2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2.  Kano Değerlendirme Tablosuna göre elde edilen Frekans Tablosu 

 

Tabloya bakıldığında öğrenci beklentileri için her bir kategorinin aldığı frekans değeri 

görülmektedir. Frekans tablosundaki verilere göre “güvenli yolculuk” için baskın kategori 

beklenen/doğrusal gereksinim olduğu belirlenmiştir. Yani, öğrencilerin yolculuklarını güvenli bir 

şekilde tamamlamasının memnuniyeti arttırdığı, tamamlamamasının ise memnuniyetsizlik 

yarattığını göstermektedir. Yine yukarıdaki tabloya bakıldığında, Kano Modeli yardımıyla yapılan 

sınıflandırmaya göre; belirlenen 12 gereksinimden üçünün temel, dördünün beklenen/doğrusal, 

üçünün heyecan verici, birinin fark yaratmayan ve yine birinin de zıt gereksinim olarak kategorize 

edildiği görülür.  
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Kano Modeli müşteri odaklı bir yaklaşım olduğundan; bu yöntemin uygulamalarında da en kritik 

ilk adım müşteri istek ve ihtiyaçlarının anlaşılmasıdır. Müşteriye odaklanma sadece müşteri 

isteklerinin karşılanması için değil, bunların anlaşılması için de yapılmalıdır. Çalışmada 

gereksinimler öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Buna ilaveten, 

öğrencilere olumlu ve olumsuz soruların yöneltilmesiyle devam etmiştir. Ancak yüz yüze yapılan 

uygulamanın zorlukları çalışmanın önemli bir kısıtıdır. Bu konuda, ileride yapılacak çalışmalarda, 

müşteri gereksinimlerini belirlemek üzere odak grup yönteminin kullanılması ve daha çok sayıda 

örneklem ile daha sağlıklı sonuçların alınması mümkün olabilir.  
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TAKIM-ÜYE ETKİLEŞİMİ: KURAMSAL GELİŞİM VE DEMOGRAFİK 
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 Şıh Mehmet Büyükbaş***  

Özet 

Takım-üye etkileşiminin kuramsal gelişimini ve demografik özelliklere göre farklılıklarını gösteren çalışma 

sayısı çok azdır. Ayrıca takım-üye etkileşimi ile ilgili Türkçe literatürde çok sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada literatüre katkı sağlamak amacıyla, takım-üye etkileşiminin 

kuramsal gelişimini göstermek için bu konudaki çalışmaları ortaya koymak ve takım-üye etkileşiminin 

demografik özelliklere göre farklılıklarını tespit etmek hedeflenmektedir. Saha araştırması için Türkiye’nin 

önemli sanayi şehirlerinden Kayseri ilinde altı imalat işletmesinde anket uygulanmıştır (n=403). Ankette 

takım-üye etkileşimi ile ilgili Seers ve diğerleri (2001), tarafından geliştirilen 13 ifadeli ölçek kullanılmıştır. 

Ölçek beşli Likert tipinde olup, 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre takım-üye etkileşiminin sadece katılımcıların medeni 

durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bekar olanların takım-üye etkileşimi seviyesi 

en yüksek çıkmıştır.    Ayrıca takım-üye etkileşiminin katılımcıların haftalık çalışma günlerine göre anlamlı 

farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Haftada altı gün çalışanların takım-üye etkileşimi seviyesi en yüksektir. 

Son olarak araştırmanın birtakım sınırlılıkları olduğu vurgulanmış ve gelecekte benzer konularda 

yapılabilecek araştırmalara ve yöneticilere yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Takım çalışması, Takım-üye etkileşimi, Demografik özellikler.  

 

TEAM MEMBER EXCHANGE: THEORETICAL DEVELOPMENT AND DIFFERENCES 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS  

 

Abstract 

The number of studies showing the theoretical development of team-member exchange and their differences 

according to demographic characteristics is very rare. In addition, there are a very limited number of studies 

in Turkish literature on Team-member exchange. Therefore, it is thought that this study will contribute the 

corresponding literature through demonstrating the studies carried out on this subject and establishing the 

differences of team-member exchange on the basis of their demographic features. A survey was conducted 

in six manufacturing companies in Kayseri, one of the major industrial cities of Turkey (n=403). In the survey,  

the 13-item scale, developed by Seers et al (2001) for the team-member exchange, was used. This scale item 

is a five level Likert type item, ranges from 1=Strongly Disagree to 5= Strongly Agree. According to the 

findings of the survey,   the team-member exchange differs significantly only according to the participants ' 

marital status. The single ones had the highest level of team-member exchange. It is also established that 

team-member exchange differed significantly according to the participants ' weekly working days. The ones 

who work six days a week had the highest level of team-member exchange. Finally, it was emphasized that 

this study had some limitations and for future research, some suggestions were offered to the researchers and 

administrators who will study in this field.  

Keywords: Team Working, Team-Member Exchange, Demographic Characteristics. 
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1. GİRİŞ 

Örgütlerde rekabet şartlarının zorlaşması, uzmanlaşmanın önem kazanması vb. sebeplerle takım 

çalışması günden güne önem kazanmakta böylece takım üyeleri arasındaki ilişki kalitesinin ve 

algılamasının göstergesi olan takım-üye etkileşimine her geçen gün daha fazla önem verilmektedir. 

Örgütteki bireylerin içinde yer aldıkları takım ile sürekli karşılıklı bir etkileşimi mevcuttur. Takım-

üye etkileşimi literatüre giren yeni kavramlardan biridir ve kişinin diğer takım üyeleriyle ilişkisinin 

kalitesini göstermektedir. Takım-üye etkileşimi kavramı, takım üyeleri arasında fikirler, yardım, 

iletişim ve destek açısından karşılıklı değişim ilişkilerini incelemek için kullanılmaktadır. Takım-

üye etkileşimi kavramı, üyenin takımın tümüyle ilişkisi hakkındaki kişisel algılaması olarak 

tanımlanmış ve irdelenmiştir. 

Takım çalışmasının yaygınlaşması hatta birçok işte zorunluluğu neticesinde takım üyelerinin 

ilişkisinin kalitesini gösterdiği için takım-üye etkileşimine odaklanılmıştır. Takım-üye etkileşimi 

yüksek olduğunda sadece işbirliği destek vb. gibi diğer çalışanlarla olan karşılıklı beklenti algısı 

değişmemekte ayrıca kişiler arasında samimiyet ve sıcak duygular oluşmaktadır. Böylelikle iş 

ilişkileri daha içten gelerek ve istekli olarak yürütülmektedir.  

Bu çalışmada takım üyelerinin takımla yatay etkileşimine odaklanan ve takımda destek, işbirliği ve 

yardımlaşma anlamında kişilerarası etkileşimin kalitesinin takım üyeleri tarafından algısının 

göstergesi olan takım-üye etkileşiminin önemine binaen literatüre katkı sağlamak ve araştırmacıları 

özellikle takım-üye etkileşimi ile ilgili yeni çalışmalar gerçekleştirmeleri konusunda teşvik etmek, 

örgütlerin üst yönetimine ve insan kaynakları yöneticilerine önerilerde bulunmak, tüm çalışanların 

takım-üye etkileşiminin önemini daha çok kavrayarak kişiler arasındaki ilişkilere farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşmalarını sağlamak ve demografik faktörlere göre takım üye etkileşimi farklılıklarını 

ortaya çıkarmak hedeflenmektedir.  Bu doğrultuda yeni bir kavram olması, gittikçe artan öneme 

sahip olması nedeniyle takım-üye etkileşimi ile ilgili İngilizce ve Türkçe yazını içine alan kapsamlı 

bir tarama gerçekleştirilmiş ve ulaşılan tüm kaynaklara yer verilmiştir.  

 

2. TAKIM-ÜYE ETKİLEŞİMİ  

 

2.1. Takım-Üye Etkileşimi Tanımı ve Önemi 

Seers (1989), takım-üye etkileşimini literatüre kazandırdığı çalışmasında takım-üye etkileşimi 

kavramıyla üye ile diğer takım üyeleri arasındaki karşılıklı etkileşimi anlatmak istemiş ve bu 

karşılıklılığı değerlendirme yolu olarak görmüştür. Takım-üye etkileşimi kavramı, takım üyeleri 

arasında fikirler, yardım, iletişim ve destek açısından karşılıklı değişim ilişkilerini incelemek için 

kullanılır. Seers (1989), takım-üye etkileşimini, üyenin takımın tümüyle ilişkisini üyenin kişisel 

algılaması olarak tanımlamış ve irdelemiştir (Seers, 1989: 119). Örgütlerde çalışanlar işlerini 

yürütürken ya da iş dışında geçen zamanda genellikle gerek yazılı gerek sözlü, gerek yakından 

gerek uzak mesafeden, gerek sık gerek seyrek karşılıklı bir diyalog halindedir. İşlerin çoğunda 

başka bireylere bağımlılık gerekmektedir. Bu iletişim ve karşılıklı bağlılık durumu haliyle birey ile 

takım arasında bir etkileşimin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu etkileşimi ifade etmek için 

Klein ve Kozlowski (2000), şu benzetmeye başvurmuşlardır. Nasıl ki atomlar arası etkileşim 

moleküler yapıyı oluşturmakta ise üyeler arasındaki etkileşim de takım etkinliğine sebep olmaktadır 

(Klein ve Kozlowski, 2000: 15).  Bu etkileşim bir döngü şeklinde de ifade edilebilir. Bu etkileşim 

döngüsü gerek takım üyeleri, gerek takım gerekse de ilgili örgütsel çevre ile gerçekleşmektedir 

(Ilgen vd. 2015: 519). 
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Takım-üye etkileşimi işyerinde çok önemli bir sosyal destek aracıdır (Shentu vd., 2013: 766). 

Takım üye-etkileşimi aynı zamanda ilişkilerin gelişimi konusunda çalışanları motive etmektedir 

(Tse ve Dasborough, 2008: 2010). Takım üyelerine işle ilgili gereken yardımların sağlanması 

sonucu çalışanların takım-üye etkileşimi algısı güçlenmektedir. Takım-üye etkileşimi algısındaki 

bu güçlenme takım kimliğini geliştirmektedir. Ayrıca bu sayede takım üyeleri takım için ne kadar 

önemli olduklarının farkına varmaktadır (Wech, 2013’den aktaran; Tse and Dasborough, 2008: 

196). 

2.2. Takım-Üye Etkileşimi Kuramının Gelişimi 

Takım-üye etkileşimi (team-member exchange- TMX),  ilk kez Seers (1989), tarafından lider-üye 

etkileşimini tamamlayıcı bir rol yüklenerek kavramlaştırılmıştır. Seers (1989), takım-üye 

etkileşimini kavramlaştırırken sosyal değişim teorisi ve örgütsel rol teorilerinden de yararlanmıştır. 

Grup dinamiklerinin davranışlar üzerinde etkilerini ortaya koyan ve çalışan ilişkilerini inceleyen 

öncü araştırma olan Hawthorne çalışmalarını da esas almıştır (Seers, 1989: 118-119). 

 Takım-üye etkileşimi teorisinin gelişimi onar yıllık bölümler halinde başlıklara ayrılmak ve her 

yıla aynı paragrafta yer verilmek suretiyle aşağıda yer almaktadır. Çalışmalara kronolojik olarak, 

aynı yıla ait çalışmalar yazar / ilk yazar soyadına göre alfabetik olarak, yer verilmektedir. 

1989 Yılı 

Seers (1989), takım-üye etkileşimini iş performansı ve iş tatmininin yordayıcısı olarak 

öngörmüştür. Bu araştırma bir otomotiv üreticisine ait sendikalı küçük bir fabrikada saatlik ücretle 

çalışan mavi yaka sanayi işçileri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonucunda takım-üye 

etkileşimi ile iş tatmini, iş performansı ve lider-üye etkileşimi arasında ayrı ayrı kısmen ve anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir.  Ayrıca takım-üye etkileşiminin iş tatminini pozitif ve anlamlı bir şekilde 

etkilediği tespit edilmiştir (Seers, 1989: 127-131). Bu çalışmada Seers (1989), takım-üye 

etkileşiminin üç boyutu olduğunu ifade etmiştir. Bu boyutlar toplantı, etkileşim ve kaynaştırıcılıktır 

(Seers 1989’dan aktaran, Srivastava and Vandana Singh, 2015. 569). 

 

1990’lı Yıllar 

Hellman, Witt ve Hilton (1993), çalışmalarında ABD’nin Oklahoma şehrinde bir kamu kuruluşu 

üzerinde anket çalışması gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen verilerle gerçekleştirilmiş olan analizler 

sonucu takım-üye etkileşimi algısı ile örgütsel bağlılık arasında kısmen pozitif ve anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir. Ayrıca takım-üye etkileşimi algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki bu ilişkide 

özdeşleşmenin aracılık rolü de tespit edilmiştir (Hellman, Witt and Hilton, 1993: 4). 

Major ve diğerleri (1995),  çalışmalarında çoğu idari ve mühendislik okullarından mezun 

katılımcıdan elde ettikleri verilerle gerçekleştirdikleri analizler sonucu, takım-üye etkileşiminin 

tüm sosyalleşme çıktılarının yordayıcısı olduğu ve takım-üye etkileşiminin takım üyelerinin ve 

yöneticilerin uygun rol gelişimi ilişkilerinde gerçekleşmeyen beklentilerden dolayı oluşan negatif 

etkileri üzerinde moderatör yani bu negatif etkiyi önleyici katkısı olduğunu tespit edilmiştir (Major 

vd., 1995: 418). Seers, Petty ve Cashman (1995), önemli bir fabrikanın üretim işletmesinin bir ürün 

departmanında gerçekleştirdikleri araştırmada, takım-üye etkileşimi ile çalışanların tatmini ve 

kaynaştırıcılık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Seers, Petty ve Cashman, 

1995: 28-31). 

Witt ve diğerleri (1999), bir kamu kuruluşundaki matriks takımlarda yer alan çalışanlar üzerinde 

gerçekleştirdikleri araştırmada takım-üye etkileşimi ile takım bağlılığı arasında pozitif ilişki tespit 

etmişlerdir (Witt vd., 1999: 69). 
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2000’li Yıllar 

Liden, Wayne ve Sparrowe (2000), ABD’nin üç ortabatı eyaletinde kurulu servis 

organizasyonlarında anket ve mülakat çalışması gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar 

çalışmalarında takım-üye etkileşiminin örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerinde doğrudan 

pozitif ve anlamlı etkisini ispat etmişlerdir (Liden, Wayne ve Sparrowe, 2000: 412-413). 

Seers ve diğerleri (2001), araştırmalarında Kanada’daki bir sigorta şirketindeki orta düzey 

yöneticileri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada takım-üye etkileşimi iki boyutlu olarak 

değerlendirilmiştir.  Bunlar katkılar - diğer üyelere sağlanan (contributions) ve faydalardır - diğer 

üyelerden alınan (receipts). Bireylerin algısına göre katkıların yöneticilerin hem yatay hem de dikey 

etkinliklerini pozitif etkiledikleri tespit edilmiştir. Ancak faydaların yöneticilerin yatay ve dikey 

etkinliklerini etkilemediği tespit edilmiştir (Seers vd., 2001: 12). 

Cole, Schaninger JR. ve Harris (2002), Örgüt, yöneticiler ve takım üyelerinden oluşan örgütlerdeki 

sosyal yapıyı tüm unsurlarıyla ortaya koymak ve daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak istemişler 

ve bu doğrultuda bir kavramsal çerçeve çalışması yapmışlardır. Bu çalışmada işyeri sosyal etkileşim 

ağı teorisini ortaya koymuşlardır. Sosyal etkileşimin boyutları olarak örgüt-üye etkileşimi, lider-

üye etkileşimi ve takım-üye etkileşimini tespit etmişlerdir. Etkileşimin bir tarafında takım ile 

yönetici ve liderlerden oluşan örgütü diğer tarafında çalışanları ele almışlardır. Örgütler ve 

çalışanlar için etkileşim değerleri şunlardır (Cole, Schaninger ve Harrris, 2002: 148-149): Örgütler 

için; i) destek, ii) güvenlik, iii) ilerleme, iv) ücret, v) faydalar, vi) istihdam, vii) sosyal kimlik, viii) 

işe atanma, ix) bilgi. Çalışanlar için; i) vatandaşlık, ii) performans, iii) devam, iv) üyelik, vi) 

sadakat, vii) pozitif tutumlar. 

Alge, Wiethoff ve Howard (2003), çalışmalarında ABD’deki büyük bir ortabatı üniversitesindeki 

takımlara ayrılan lisans öğrenciler katılımcı olarak seçilmiştir. Araştırmacılar çalışmalarında 

takımları zaman yönüyle ele almışlar ve geçmiş odaklı, gelecek odaklı ve geçici takımlar olarak 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada geçmiş odaklı takımların takım-üye etkileşiminin geçici odaklı 

takımlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Alge, Wiethoff ve Klein, 2003: 31-33). Murillo 

(2003), takım-üye etkileşiminin öncülleri ve sonuçları üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmada geri bildirimin takım-üye etkileşiminin yordayıcısı performansın da takım-üye 

etkileşiminin sonucu olarak öne çıktığı anlaşılmaktadır (Murillo, 2003). Murphy ve diğerleri 

(2003), çalışmalarında üretimde çalışan işçi ve ilk amirlerine anket uygulamışlardır. Elde ettikleri 

veriler sonucu etkileşimli adalet ve takım-üye etkileşimi arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir 

(Murphy, 2003: 61-84). Schaffer (2003), çalışanların yaş, cinsiyet, ırk, kadro faktörleri 

farklılaşması ile takım-üye etkileşimi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada ABD’nin 

Alabama eyaletinin Birmingham şehrindeki bir ulusal sigorta şirketinin çalışanlarına anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ırk ayrımı ile takım-üye etkileşimi arasında negatif ilişki, yaş 

ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir Kadınların erkeklere göre daha az 

destek algıladıkları anlaşılmıştır. Kadro ve eğitim durumunun da algılanan destek ile pozitif yönde 

ilişkisi tespit edilmiştir (Schaffer, 2003: 111-114). Wech (2003), çalışmasında takım-üye etkileşimi 

ile çalışan tutum ve davranışları arasında pozitif ilişki tespit etmiştir. Bu tutum ve davranışların 

kapsamına örgütsel bağlılık, iş performansı ve iş tatmini girmektedir (Wech, 2013’den aktaran; Tse 

and Dasborough, 2008: 210). 

Ko (2005), araştırmasında Güney Kore Ordusundan Hava Özel Operasyonları birliklerinde yer alan 

askeri personel ile anket çalışması gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada tespitler şu şekildedir: 

Dönüşümcü liderlik ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki, dönüşümcü liderliğin 

takım-üye etkileşimi üzerinde pozitif etkisi ve dönüşümcü liderlik ile takım-üye etkileşimi arasında 
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pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kolektivist çalışma ortamı ile takım-üye etkileşimi 

arasında pozitif ve anlamlı ilişki, kolektivist çalışmanın takım-üye etkileşimi üzerinde pozitif etkisi 

ve kolektivist çalışma ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki ispatlanmıştır (Ko, 

2005: 95-101). Tse ve Dasborough ve Askhanasy (2005), takım-üye etkileşimini teorik olarak 

geliştirmeyi hedefledikleri kavramsal çerçeve çalışmasında takım-üye etkileşimin gelişiminde 

sosyal özdeşleşme ve duygusal bulaşma teorilerinden de yararlanılması gerektiğini ileri 

sürmüşlerdir (Tse, Dasborough ve Ashkanasy, 2005: 145). Yaying (2005), takım-üye etkileşim ile 

örgütsel bağlılık değişkenlerini ele aldığı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırmacı bu 

çalışmasında takım-üye etkileşimi ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ve anlamlı ilişkiyi tespit 

etmiştir (Yaying, 2005’ten aktaran; Tse ve Chiu, 2008: 3-4). 

Ford ve Seers (2006), çeşitli ülkelerden dört firmadan elde ettikleri verileri kullanarak 

gerçekleştirdikleri analizlerle takım-üye etkileşimi katkı ve faydaları ile örgütsel uzlaşma iklimini 

arasında kısmen pozitif ve anlamlı ilişkiyi ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca takım-üye etkileşimi katkı 

ve faydaları üzerinde takım üyelerinin yüksek seviyede görüş birliğinde olması ile örgütsel uzlaşma 

iklimi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiyi ispat etmişlerdir. Yani takım-üye etkileşimi hakkında 

üyelerin görüş birliği yüksek seviyede olduğunda üyeler arasındaki uzlaşma iklimi de yüksek 

olmaktadır (Ford ve Seers, 2006: 264-267). Murillo (2006), çalışmasında takım-üye etkileşimi 

üzerine ayrıntılı bir teorik çalışma gerçekleştirmiştir. Yaptığı ampirik araştırmalar sonucu da takım 

üyeleri beklentileri, geri bildirim ortamı, beğeni ve takım inancı değişkenlerinin takım-üye 

etkileşimi ilk gelişiminin pozitif yordayıcıları olduğunu ispatlamıştır. Ayrıca çalışmada takım-üye 

etkileşiminin ortak yarar, takım çalışması ve görev performansının pozitif yordayıcıları olduğu 

tespit edilmiştir. Yalnız ilginç bir şekilde takım-üye etkileşiminin ilk gelişim evresinde görev 

performansını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir (Murillo, 2006). Suskind, Behfar ve 

Borcgrevink (2006), çalışmalarında takım-üye etkileşiminin ve bireysel performansın yanı sıra 

tutumsal kaynaşma (diğer kişilere karşı algılanan yakınlık) ve ağ kaynaşması (iletişim ağlarındaki 

sık ve doğrudan yapılan iletişimden kaynaklanan yakınlık) üzerine odaklanmışlardır. Araştırma 

sırasında ABD’de 11 üniversiteden hastane yönetimi programında yer alan katılımcılarla anket 

çalışması gerçekleştirmiş olup, yapılan analizler sonucu; ağ kaynaşmasının takım-üye etkileşimini 

etkilediği iddiası ispatlanamamıştır. Ancak tutumsal kaynaşmanın takım-üye etkileşimini pozitif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir.  Ayrıca takım-üye etkileşimi bilgi paylaşımının bireysel 

performansın yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir (Suskind, Behfar ve Borcgrevink, 2006: 130-131).  

Tse (2006), çalışmasında büyük bir Avustralya bankasında çalışanları üzerinde araştırma 

sonucunda takımlardaki dikey etkileşim ilişkilerinin yatay etkileşim ilişkilerini etkilediği iddia 

edilmiş ve bu doğrultuda lider-üye etkileşiminin takım-üye etkileşimini pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Ayrıca işyeri arkadaşlığının lider-üye etkileşimi ile takım-üye etkileşimi 

arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğu belirlenmiştir (Tse, 2006). Tse ve Dasborough (2006), bir 

Avustralya bankasında gerçekleştirdikleri araştırma sonucu lider-üye etkileşimi ile takım-üye 

etkileşimi arasında pozitif ilişki bulmuşlardır. İşyeri arkadaşlığının lider-üye etkileşimi ve takım-

üye etkileşimi arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca işyeri arkadaşlığı 

ve takım-üye etkileşimi arasında pozitif ilişkiyi de ispatlamışlardır (Tse ve Dasborough, 2006: 357-

358). Tse, Dasborough ve Askhanasy (2006), Araştırmalarında bir Avustralya bankasının çeşitli 

yerel şubelerinde çalışan ön büro personeli ve yöneticilerine anket uygulamışlardır. Araştırma 

sonucunda lider-üye etkileşimi ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Sosyal özdeşleşme ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit 

edilmiş ve sosyal özdeşleşmenin lider-üye etkileşimi ile takım-üye etkileşimi arasındaki ilişkide 

kısmen aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Pozitif duygusallık ile takım-üye etkileşimi arasında 

pozitif ve anlamlı ilişki olduğu ve pozitif duygusallığın lider-üye etkileşimi ile takım-üye etkileşimi 
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arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir (Tse, Dasborough ve Askhanasy (1), 

2006: 1-22). Tse, Dasborough ve Askhanasy (2006),  aynı araştırmaya başka bir çalışmalarında da 

yer vermişler ve yayınlamışlardır (Tse, Dasborough ve Askhanasy (2), 2006: 12-13). 

Jiang (2007), Çin’in kısmen gelişmiş Guangdong şehrinden pedagojik formasyon döneminde olan 

ortaoöğretim öğretmenlerine anket uygulamışlardır. Araştırmada gerçekleştirilen analizler sonucu 

işlem adaleti ile takım-üye etkileşim arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (Jiang, 2007: 

12). Kamdar ve Van Dyne (2007), mühendis ve takım liderleri üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada takım-üye etkileşimi ile takım yardımlaşması arasında pozitif ve 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Takım-üye etkileşimi ile görev performansı arasında pozitif ve 

anlamlı ancak zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca vicdanlılık ve uyum kişilik özelliklerinin ayrı 

ayrı çalışanların yardımlaşması üzerindeki pozitif etkisinde takım-üye etkileşiminin moderatör rolü 

ispatlanmıştır (Kamdar ve Van Dyne, 2007: 1292-1294). 

Kong, Cgiu ve Ng (2008), araştırmalarında Çin’de haberleşme, üretim, ilaç ve finans sektörlerinde 

faaliyet gösteren firmalardaki takım üyesi çalışanlardan elde ettikleri verileri analize tabi 

tutmuşlardır. Gerçekleştirilen analizler sonucu takım-üye etkileşimi ile dönüşümcü liderlik 

arasında, takım-üye etkileşimi ile lider-üye etkileşimi arasında ve takım-üye etkileşimi ile 

yaratıcılık arasında ayrı ayrı pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (Kong, Cgiu ve Ng, 2008: 18). 

Lau ve Cobb (2008), takımların örgütlerdeki öneminin artması ve takımlarda karşılıklılık ve 

etkileşim ilişkilerinin öne çıkmasını göz önüne alarak niteliksel bir bakış açısıyla takım-üye 

etkileşimi ile ilgili ampirik çalışmalar geliştirecek araştırmacılara öneriler sundukları bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir (Lau ve Cobb, 2008 (1): 66). Lau ve Cobb, (2008), çalışmalarında takım-üye 

etkileşimi kavramına sonraki ampirik araştırmalara yol gösterici olması için temel model 

geliştirmeyi amaçlamışlardır.  Sosyal etkileşim ve sosyal sınıflandırma bakış açıları ile takım-üye 

etkileşimi öncüllerini ortaya koymayı amaçlamışlardır.  Ayrıca takım bilişselliği ve takım süreci ile 

takım-üye etkileşmi arasındaki ilişkilerle ilgilenmişlerdir (Lau ve Cobb, 2008 (2): 66). Magni and 

Pennarola (2008), çalışmalarında çalışanların diğer çalışanlarla ilişkilerinin yeni teknolojiyi 

kabülünü kolaylaştırdığını ileri sürmüşlerdir. Araştırma sonucunda takım-üye etkileşiminin 

algılanan fayda ve teknolojiyi kullanım kolaylılığını etkilediği ispatlanmıştır (Magni and Pennarola, 

2008: 517). Polack ve Rutherford (2008), yeni işletmelerin ömürlerinin kısa olmasını fark etmişler 

ve bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Ağ gruplarından 

girişimci üyeler arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre takım-üye etkileşiminin iş 

yönlendirmelerini pozitif yönde etkilediğini ayrıca takım-üye etkileşiminin takım tatminini pozitif 

yönde etkilediğini ispatlamışlardır (Polack ve Rutherford (2008: 4). Srivastava ve Singh (2008) 

kavramsal çerçeve çalışmalarında işyerinde güçlendirme için bireylerin teşviki, bilgileri, bilgi ve 

tecrübelerinin paylaşımı, teşvik ve ödüllerin önemli bir yer tutttuğunu dolayısıyla güçlendirmeyi 

değerlendirmek için bireysel bakış açısı gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda işyerinde 

sağlık ve iş çıktıları anlamında takım-üye etkileşiminin işyerinde psikolojik güçlendirmenin 

unsurlarından biri olduğunu ortaya koymuşlardır (Srivastava ve Singh, 2008: 55). Sue ve Forret 

(2008), çalışmalarında çeşitli sanayi kollarındaki firmalarda yer alan yönetici ve çalışanlarla anket 

çalışması gerçekleştirmişlerdir. Elde ettikleri verilerle gerçekleştridikleri analizler sonucu takım-

üye etkileşimi ile örgütsel vatandaşlık davranışının beş alt boyutundan sportmenlik hariç 

diğergamlık, vicdanlılık, sivil erdem ve nezaket arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit etmişlerdir 

(Sue ve Forret, 2008: 342). Tse ve Dasborough (2008), tam zamanlı çalışanlardan oluşan beşer 

kişilik beş takımlara anket uyguladıkları çalışmada takım-üye etkileşimi sürecinde bireylerin diğer 

takım üyeleriyle ilişkilerini nasıl algıladığını ve duygusal deneyimlerini araştırmışlardır. İş temelli 

ilişkilerden ziyade duygulara ve arkadaşlığa yönelmişler pozitif duyguların ve arkadaşlığın takım-
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üye etkileşimi sürecindeki faydasını tespit etmişlerdir. Gelecekteki araştırmaların da pozitif 

örgütleri teşvik etmek için bu doğrultuda yoğunlaşacağını öngörmüşlerdir (Tse ve Dasborough: 

2008: 213). Varma, Brown ve Adams (2008), çalışmalarında takım üyelerininin psikolojik 

kolektivizmi ile hem takım üyelerinin çabası hem de takım özdeşleşmesi arasındaki ilişkilerde 

takım-üye etkileşiminin aracılık rolünü tespit etmişlerdir (Varma, Brown ve Adams, 2008: 67). 

Dasborough ve diğerleri (2009), çalışmalarında ne ekersen onu biçersin ya da etme bulma dünyası 

yaklaşımı ile nihayetinde liderlere dönecek şekilde çeşitli seviyelerde negatif duygusal bulaşmanın 

örgütsel tutumlara etki ettiğini ileri sürmüşler ve bu doğrultuda teorik bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada araştırmacılar için önerilen ilişkiler şu şekildedir: Kişilerin negatif 

duyguları duygusal bulaşma süreciyle diğer takım üyelerine yayılacaktır ve ve negatif duygusallık 

takım seviyesinde takım-üye etkileşimini negatif bir şekilde etkileyecektir. Takım-üye etkileşimi 

kalitesi liderin örgütsel onaylanma seviyesini ve örgütsel sinizmi etkileyecektir (Dasborough ve 

diğerleri, 2009: 576-577). Lau (2009), çalışmasında askeri okul öğrencileri ve takım yöneticilerinde 

üzerinde gerçekleştirdikleri analizler sonucu takım seviyesinde takım-üye etkileşimi ile lider-üye 

etkileşimi ayrışması arasında negatif ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Ayrıca yönteme ve etkileşime 

bağlı adalet ikliminin bu negatif ilişki üzerinde moderatör etkisi olduğu tespit edilmiştir. İlave 

olarak lider-üye etkileşiminin takım performansı üzerindeki negatif etkisinde takım seviyesinde 

takım-üye etkileşiminin bu negatif etkiyi bertaraf edici moderatör rolü olduğunu tespit edilmiştir 

(Lau, 2009). Mehta (2009), Hindistan’da taşeron hizmeti veren firmalar çalışanları üzerinde 

gerçekleştirdiği araştırmasında takım-üye etkileşimi ile stres ve takım-üye etkileşimi ile değişime 

özgü sinizim arasında negatif ilişkiyi tespit etmiştir. Ayrıca takım-üye etkileşimi ile duygusal 

bağlılık arasında pozitif ilişkiyi kanıtlamıştır. (Mehta, 2009: 76). Pollack (2009), Seers ve 

diğerlerinin (2001), araştırmasında kullandıkları ölçeği temel alarak takım-üye etkileşiminin şu üç 

boyutunu ifade etmiştir (Pollack, 2009: 125): i) Yardım etme davranışları: Diğer takım üyesi 

kişinin ve kendisi meşgulken de diğer üyelerin yardım etmesini ve birbirlerinin işlerini 

kolaylaştırmak için karşılıklı yardımı ifade eder. ii) Destekleme davranışları: Bireyin diğer takım 

üyelerini takım üyelerinin de bireyin çaba ve gayretlerini takdir etmesini ve cesaretlendirmesini 

ifade eder. iii) İletişim davranışları: Karşılıklı iletişimin açık bir şekilde kurulup kurulmadığını 

vurgular. Pollack (2009), ABD’nin Virginia eyaletinin Richmond kentinde ağ gruplarında yer alan 

çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında sosyal bağların geçici takım yönlendirme 

(referral-gönderi) sayılarını etkilediğini ama takım-üye etkileşiminin takım yönlendirme sayılarını 

etkilemediğini kanıtlamıştır. Ayrıca takım-üye etkileşimi katkılarının duygusal bağlılık üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Pollack, 2009: 57-62). 

2010’lu Yıllar 

Agrifoglio ve Matello (2010), teknolojik bilimsel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak 

amacıyla İtalya’da kurulu devlet teşekkülü olan Ulusal Araştırma Konseyi Kuruluşları çalışanlarına 

anket uygulamışlardır. Araştırma sonucunda coğrafi dağılımın takım-üye etkileşimini negatif bir 

şekilde etkilediği yani takım üyelerinin coğrafi dağılımı arrtıkça takım-üye etkileşiminin azaldığı 

ispat edilmiştir (Agrifoglio ve Matello, 2010: 16). Anand ve diğerleri (2010), Hindistan’ın üç 

önemli sanayi kentinde kurulu yazılım tasarlama ve geliştirme sektöründen beş firmada özel 

sözleşmelerle çalışan (çalışma yeri, zamanı, şekli ödeme vb. esneklikleri olan) ve genelde küçük 

takımlarda yer alan çalışanlara anket uygulamışlardır. Gerçekleştirilen araştırmada, özel 

sözleşmelerle çalışma ile örgütsel vatandandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişkide takım-üye 

etkileşiminin moderatör rolü tespit edilmiştir (Anand ve diğerleri, 2010: 978-979).  



 

686 
 

Liao ve diğerleri, (2010), araştırmalarında takım-üye etkileşimi ayrışmasının takım-üye 

etkileşiminin öz-yeterlilik üzerinde doğrudan ve yaratıcılık üzerindeki dolaylı etkisini artırdığını 

tespit etmişlerdir. Takım-üye etkileşiminin yaratıcılık üzerindeki dolaylı etkisinde öz yeterliliğin de 

katkısı tespit edilmiştir. Araştırma takım-üye etkileşimi etkisini ispatladığı değişkenler itibariyle 

orijinal bir çalışmadır (Liao ve diğerleri, 2010: 1090). Ping ve Yue (2010), çalışmalarında Hong 

Kong’da bulunan çeşitli işletmelerdeki çalışanlar üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada duygusal 

zekanın iş tatminini pozitif yönde etkilediğini ve bu etkileşimde takım-üye etkileşiminin kısmen 

aracılık rolü olduğunu ispatlamışlardır (Ping ve Yue, 2010: 2010: 19-21). Tse ve Ashkanasy (2010), 

araştırmalarında iki büyük Avustralya bankasında gerçekleştirdikleri araştırmada göreceli lider-üye 

etkileşiminin takım-üye etkileşimi üzerindeki pozitif etkisinde sosyal özdeşleşmenin aracılık rolünü 

tespit etmişlerdir (Tse ve Ashkanasy, 2010: 27). Tse ve Lawrence (2010), araştırmalarında Çin’in 

önemli bir şehrindeki büyük bir bankadaki çalışanlar üzerinde gerçekleştirdikleri lider-üye 

etkileşimi ayrışması ile takım-üye etkileşimi arasında negatif ilişkiyi tespit etmişlerdir. Ayrıca lider-

üye etkileşimi ayrışması ile takım performansı arasındaki negatif ilişkide takım-üye etkileşiminin 

aracılık rolünü kanıtlamışlardır (Tse ve Lawrence, 2010: 11). 

Dierdorff, Bell ve Belohlav (2011), takım üyeleri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda 

takım-üye etkileşiminin psikolojik kolektivizimin üç boyutu olan öncelik verme, güven ve norm 

kabulü ile takım performansı boyutları arasındaki ilişkilerde moderatör rolü olduğu tespit edilmiştir 

(Dierdorff, Bell ve Belohlav, 2011: 247). Lau, Chen ve Liu (2011), gerçekleştirdikleri araştırmada 

uluslararası bir muhasabe firmasının Hong Kong ofisinde anket çalışması gerçekleştirmişlerdir. 

Araştırma sonucunda lider-üye etkileşimi ayrışmasının takım-üye etkileşimini negatif yönde 

etkilediğini ve görev dayanışmasının düşük olan takım-üye etkileşimi seviyesini yükselttiğini tespit 

edilmiştir (Lau, Chen ve Liu, 2011). Liu, Keller ve Shih (2011), çalışmalarında takım-üye etkileşimi 

ve çalışanların bilgiyi paylaşma niyetlerinin Blau’nun Sosyal Değişim Teorisi’nden türediğini ileri 

sürmektedirler. Araştırmacılar Tayvan’da yeralan teknoloji odaklı firmalarda gerçekleştirdikleri 

çalışmada takım-üye etkileşimi ile bilgi paylaşma niyeti arasında, takım-üye etkileşimi ile bireysel 

takım bağlılığı arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Takım-üye etkileşimi ile bilgi paylaşma 

niyeti arasındaki pozitif ilişkide takım bağlılığının kısmi aracılık rolü tespit edilmiştir. (Liu, Keller 

ve Shih, 2011: 281-284). Liu, Loi ve Lam (2011), Orta Çin’deki aynı Fransız marka araçları satan 

üç otomotiv bayisinde gerçekleştirdikleri çalışmada takım-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme 

ile bağlamsal performans arasındaki ilişkide moderatör rolü olduğunu tespit etmişlerdir (Liu, Loi 

ve Lam, 2011: 3195). 

Aini Ismail ve diğerleri (2012), Malezya içerisinde yer alan ekim-dikim işlerindeki çalışanlar 

üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucu takım büyüklüğü ile takım-üye etkileşimi arasında 

negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca takım-üye etkileşiminin ve duygusal bağlılığı 

pozitif bir şekilde etkilediğini tespit edilmiştir (Aini Ismail ve diğerleri, 2012: 27). Min ve diğerleri 

(2012), Güney Kore’nin Gwangju şehrinde gerçekleştirdikleri araştırmada duygusal zekanın takım-

üye etkileşimi üzerinde pozitif etkisini tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırmada takım-üye etkileşimi 

ile yardımlaşma davranışları, görev davranışları ve yenilikçi davranışlar arasında pozitif ve anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir. İlave olarak takım-üye etkileşiminin duygusal zeka ile yardım davranışları, 

görev davranışları ve yenilikçi davranışlar arasındaki ilişkilerde aracılık rolü ispatlanmıştır (Min ve 

diğerleri, 2012: 111). 

Abu Bakar ve Sheer (2013), Malezya’da yönetici ve çalışanlar üzerinde gerçekleştirdikleri 

araştırmada kişisel seviyede; lider-üye etkileşimi ve takım-üye etkileşimi arasındaki ilişkiyi tespit 

etmişlerdir. Takım seviyesinde ise algılanan kaynaşma boyutuyla lider-üye etkileşimi ile takım-üye 

etkileşimi arasındaki ilişkide ile algılanan yardımlaşma iletişiminin aracılık rolü olduğunu 
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ispatlamışlardır (Abu Bakar ve Sheer, 2013: 443-465). Aslıhan ve Yılmaz Börekçi (2013), 

danışmanlık faaliyeti yürüten bir firmada üzerinde gerçekleştirdikleri vaka çalışmasında takım-üye 

etkileşiminin lider-üye etkileşiminin zaaflarını telafi edici ve lider-üye etkileşimini tamamlayıcı 

etkisi olduğunu bulmuşlardır. (Aslıhan ve Yılmaz Börekçi, 2013: 114). Kidney (2013), İrlanda’da 

mühendisler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonucunda bağlanma endişesi ve bağlanmadan 

kaçınma ile takım-üye etkileşimi arasında anlamlı negatif ilişki tespit etmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre yüksek kalitede takım-üye etkileşimi ile bilgi alışverişi arasında pozitif bir ilişki 

vardır. Yüksek kalitede takım-üye etkileşimi ile çalışan yaratıcılığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Bilgi alışverişinin takım-üye etkileşimi ile çalışan yaratıcılığı arasındaki ilişkide aracılık rolü tespit 

edilmiştir. Araştırmada nihai olarak takım-üye etkileşiminin ve bilgi alışverişinin bağlanma 

endişesi ve bağlanmadan kaçınmanın çalışan yaratıcılığı üzerindeki dolaylı etkisinde ardarda 

aracılık rolü ispatlanmıştır (Kidney, 2013: 156). Liao ve diğerleri (2013), kişilerin kendini güvenli 

hissettiği şeffaf bir psikolojik ortamın oluşmasının yüksek seviyede takım-üye etkileşimini 

gösterdiğini ve bunun da çalışanların hiçbir endişeye mahal olmadan işlerini yapabildiği, bilgi ve 

kaynak alışverişinde bulunduğu bir çalışma ortamı oluşmasını sağladığını bekleyerek bu doğrultuda 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir (Liao ve diğerleri, 2013). Bu çalışmada Güney Çin’de bir 

havaalanının nakliye bölümünde çalışan işçiler üzerinde gerçekleştirilen araştırma sürecinde elde 

edilen verilerle yapılan korelasyon analizi sonucu takım-üye etkileşimi ile çalışan bağlılığı arasında 

anlamlı ilişkiyi tespit edilmiştir (Liao ve diğerleri, 2013). Malfait (2013), çalışmasında Belçika’da 

beş bakım evi ve bir hastanede çalışanlar hemşireler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma 

sonucunda takım-üye etkileşiminin iş tatmini ve duygusal bağlılığı pozitif yönde işten ayrılma 

niyetini de negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir (Malfait, 2013: 17). Shentu ve diğerleri (2013), 

çalışmalarında farklı kültürlerden en az altı aylık eğitim için gelen lisans ve lisasüstü öğrencileri 

arasında anket düzenlemişlerdir. Araştırmacılar takım üyelerinin farklı kültürel geçmişe sahip 

üyelerden farklı takım-üye etkileşimi beklentisine sahip olduklarını iddia etmişlerdir. 

Gerçekleştirdikleri ön analizlerde bu iddialarını ispatlamışlar ancak daha sonra analizlerini 

derinleştirmişler gerçekleştirdikleri bağımsız t testi analizi sonuçlarını göre bu iddialarının 

desteklenmediğini tespit etmişlerdir (Shentu ve diğerleri, 2013: 770-771). 

De Pau (2014), çalışmasında katılımcılar bir Batı Kanada şehrindeki akut bakım hastanesinde 

çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada elde edilen verilerle gerçekleştirilen 

analizler sonucu kişisel seviyede takım-üye etkileşimi ile güvenlik iklimi arasında pozitif ilişki 

tespit edilmiştir. Ayrıca lider-üye etkileşimi ile güvenlik iklimi arasındaki mevcut pozitif ilişkinin 

tespit edilen takım-üye etkileşimi ile güvenlik iklimi arasındaki pozitif ilişkiye göre daha güçlü 

olduğu ispatlanmıştır (De Pau, 2014: 61-62). Ford ve diğerleri (2014), çalışmalarında Seers ve 

diğerleri tarafından 2001 yılında sunulan ve ayrıntısına ilgili bölümde yer verilen bildiriyi 

yayınlamışlardır. Araştırma bu kez makale olarak yayınlanmıştır (Ford ve diğerleri, 2014: 5-14).  

Gongying ve Lirong (2014), çalışmalarında otoriter liderliğin açıkça konuşmak (speaking out) 

üzerindeki negatif etkisinde takım-üye etkileşiminin aracılık rolü olduğunu tespit etmişlerdir. 

(Gongying ve Lirong, 2014: 86-93). Lee ve Doo (2014), araştırmaları sonucunda duygusal zekanın 

takım-üye etkileşimini pozitif yönde etkilediği, içsel yükleme kalıplarının (yetenek, tutum, kişilik, 

ruh hali, çaba vb.) takım-üye etkileşimi üzerinde pozitif etkisi olduğu ve takım-üye etkileşiminin 

görevler ve yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca takım-üye 

etkileşiminin duygusal zeka ve görev ile duygusal zeka ve yenilikçi davranış uygulamaları 

arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğu ispatlanmıştır (Lee ve Doo, 2014: 1). Tse (2014), 

çalışmasında takım-üye etkileşimi ile takım performansı arasında pozitif ve anlamlı ilişki ve lider-

üye etkileşimi ayrışması ve takım-üye etkileşimi arasında anlamlı ve nagatif ilişki tespit etmiştir 

(Tse, 2014: 11-23). Wang ve diğerleri (2014), Çin’de üniversite öğrenimlerinin ilk yılındaki 
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öğrenciler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada elde edilen verilerle gerçekleştirilen korelasyon 

analizi neticesinde ortalama takım oryantasyonu ile takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucu ortalama takım oryantasyonunun takım-

üye etkileşimini pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (Wang ve diğerleri, 2014: 689-690). 

Witkam (2014), çalışmasında Hollanda’da çeşitli sanayi kuruluşlarında gerçekleştirdikleri 

araştırma sonucunda takım-üye etkileşimi ile takım riski almak arasında pozitif ilişki olduğu ileri 

sürülmüş ancak aksine negatif ilişki tespit edilmiştir (Witkam, 2014: 36-37). 

Bachoe (2015), çalışmasında Hollanda’da çeşitli örgütlerden yönetici ve çalışanlar üzerinde 

gerçekleştirdikleri araştırmada çalışanlar arasındaki karşılıklılık ve dayanışma incelenmiştir. 

Araştırma ile takım-üye etkileşiminin çalışanlar arasındaki dayanışmada dolaylı pozitif etkisi tespit 

edilmiştir (Bachoe, 2015: 21). Bauer ve Erdogan (2015), editörlüğünü yaptıkları kitapta çeşitli 

araştırmacıların lider-üye etkileşimi odaklı çalışmalarının yanı sıra takım-üye etkileşimi le ilgili 

gerçekleştirdikleri çalışmalara yer vermişlerdir. Bu çalışmalarda takım-üye etkileşimi ilgili o 

zamana kadar gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili tablolarda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. (Day 

ve Miscenko, 2015; Epitropaki ve Martin, 2015; Anand, Vidyarthi ve Hae Sang Park, 2015; 

Pellegrini, 2015). Farmer, Van Dyne ve Kamdar (2015), çalışmalarında takım-üye etkileşiminin 

teorik gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemişlerdir. Bu amaçla grup seviyesinde takım-üye 

etkileşimi, karşılaştırmalı takım-üye etkileşimi ve özdeşleşme ilişkilerini ortaya çıkarmak niyetiyle 

bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar ilk olarak Singapur’da çok uluslu bir bankadan 

ikinci aşamada ise iki üniversite öğrencilerinden elde edilen verilerle gerçekleştirdikleri analizler 

sonucu takım-üye etkileşiminin çalışanlarla özdeşleşmenin yordayıcısı olduğunu tespit etmişlerdir 

(Farmer, Van Dyne ve Kamdar, 2015: 588-591). Lau (2015), takım-üye etkileşimi ile ilgili özellikle 

kişilik özellikleri temelinde araştırmacılara önerilerde bulunmak amacıyla kavramsal çerçeve 

çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada öngörüler şu şekildedir: Bireylere güvenme eğilimi ile 

takım-üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki vardır. Karşılıklılık fırsatçılığı (reciprocation 

wariness-karşılıklılığın kötüye kullanımı) ile takım-üye etkileşimi arasında negatif ve anlamlı ilişki 

vardır. Karşılıklılık kuralına bağlı olmaya atıfta bulunan değişim (takas) düşüncesi ile takım-üye 

etkileşimi arasında pozitif ilişki mevcuttur (Lau, 2015: 4-10). Margolis (2015), tarafından 

gerçekleştirilen doktora tezi araştırmasında veriler hem anketlerle hem de bir takım çalışması 

simülasyonu ile toplanmıştır. Katılımcılar ABD’nin kuzeydoğusundaki bir üniversiteden örgütsel 

davranış dersi alan lisans öğrencileridir. Araştrma sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

Psikolojik kolektivizm ile takım-üye etkileşimi kalitesi arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Takım anlamında kolektivizm ile takım seviyesinde takım-üye etkileşimi kalitesi arasında pozitif 

ilişki tespit edilmiştir (Margolis, 2015: 211). Srivastava and Singh (2015), takım-üye etkileşimi 

üzerine yapılmış araştırmalar hakkında kavramsal çerçeve çalışması yapmışlardır. Bu çalışma ile 

takım-üye etkileşiminin öncüllerini ve sonuçlarını ortaya koymayı hedeflemişlerdir. 

Gerçekleştirdikleri literatür taraması sonucu tanımladıkları bu öncülleri yani yordayıcı değişkenleri 

ve sonuçları yani kriter değişkenlerini kişisel seviyede ve grup seviyesinde ayrı ayrı ifade 

etmişlerdir. Kişisel seviyedeki öncüller olarak örgütsel adalet, duygusal zeka ve işyeri arkadaşlığı, 

grup seviyesindeki öncüller olarak ise kolektivist oryantasyon, takım benzerliği, takım kimliği, 

takım-üye etkisi ve takım yansıması ve takım potansiyelini ifade etmişlerdir. Kişisel seviyedeki 

sonuçlar olarak örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı, akıl sağlığı, grup seviyesindeki 

sonuçlar olarak ise takım çatışması, takım iklimi, takım bağlılığı, takım performansı, takım 

yenilikçiliğini ortaya koymuşlardır. (Srivastava and Singh, 2015: 577-578). Todorova ve diğerleri  

(2015), çalışmalarında Çin’de çeşitli örgütlerde çalışan takım çalışanları üzerinde 

gerçekleştirdikleri anket verileriyle gerçekleştirdikleri analizler sonucu kötü davranışlı yönetici 

davranışlarındaki çeşitliliğin çok olduğu takımlarda yüksek takım-üye etkileşiminin takım 
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yaratıcılığı üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca düşük takım-üye 

etkileşiminin takım yaratıcılığı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu, kötü davranışlı yönetici 

çeşitliliğinden kaynaklanan etkiye karşı tampon görevi yerine getirdiğini ispatlamışlardır 

(Todorova ve diğerleri, 2015). Zou, Zheng ve Liu (2015), gerçekleştirdikleri araştırmada güney 

Çin’de yer alan beş yıldızlı otel çalışanları arasında anket uygulaması gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışanlara yönelik yardım davranışlarını yöneticiler dönüşümcü liderlik ve ilişkilerdeki etkileşim 

kalitesini astlar değerlendirmiştir. Araştırmada dönüşümcü liderlik ile takım-üye etkileşimi 

arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca dönüşümcü liderlik ile çalışanlara yönelik 

yardım davranışları arasındaki pozitif ilişkide takım-üye etkileşiminin kısmen aracılık rolü tespit 

edilmiştir (Zou, Zheng ve Liu, 2015: 324). 

Farh, Lanaj ve Ilies (2016), çalışmalarında takım-üye etkileşiminin üyelerin performansına etkisini 

teorik ve ampirik uygulamaları tartışmaya açarak ortaya koymuşlardır. Çalışmada takım-üye 

etkileşimi iş bilgisi vb. zorunlukları etkilediği bu durumunda performansa yansıdığı ileri 

sürülmektedir (Farh, Lanaj ve Ilies, 2016). Lee, Kim ve Koo (2016), çalışmalarında takım-üye 

etkileşimini, gönüllü spor organizasyonu katılımcıları, onların sosyal etkileşim bağları (sosyal 

paylaşım sitelerinde geçirilen zaman ve iletişim sıklığı) ve organizasyonla ilgili niyetleri (söylenti 

niyeti ve yeniden katılma niyeti) bağlamında değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar kuzeydoğu 

ABD’deki bir üniversitede her yıl yapılan spor etkinliğine katılan gönüllüler ile anket çalışması 

yapmışlardır. Elde edilen verilerle yapılan korelasyon analizi ile sosyal etkileşim bağları ile takım-

üye etkileşimi arasında pozitif ve anlamlı ilişki, takım-üye etkileşimi ile söylenti niyeti (pozitif 

söylemler) arasında pozitif ve anlamlı ilişki, takım-üye etkileşimi ile yeniden katılma niyeti (spor 

organizasyonuna gönüllü olarak tekrar katılma) arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir 

(Lee, Kim ve Koo, 2016: 557-558). Malingumu, Stouten ve Babyegeya (2016), çalışmalarında 

Belçika’da farklı örgütlerdeki çalışanlar üzerinde araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucu 

takım-üye etkileşimi ile çalışanlara karşı örgütsel vatandaşlık davranışı arasında, takım-üye 

etkileşimi ile örgüte karşı örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ve takım-üye etkileşimi ile 

yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı ilişki ispatlanmıştır (Malingumu, Stouten ve Babyegeya, 

2016: 349-350). Margolis ve Resick (2016), çalışmalarında motivasyon artırıcı faktörlere 

odaklanmışlar ve takım-üye etkileşiminin çok seviyeli öncüllerini ve sonuçlarını ortaya 

koymuşlardır. Araştırma ile edilen sonuçlar bu çalışma gerçekleştirilirken temel alınan tez 

araştırması olan Margolis (2015) bölümünde verilmiştir (Margolis ve Resick, 2016: 19). Mehta 

(2016), takım-üye etkileşimini de dahil ederek yaptığı literatür araştırması sonucu gerçekleştirmiş 

olduğu kavramsal çerçeve çalışmasında takım-üye etkileşimi ile stres ve takım-üye etkileşimi ile 

değişime özgü sinizm arasında negatif ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacı yine takım-üye 

etkileşimi ile sürekli değişen şartlar altındaki örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki olduğunu ileri 

sürmüştür (Mehta, 2016: 48-50). Pollack ve diğerleri (2016), çalışmalarında ABD’de müşterilerinin 

etkinliklerini artırmak amacıyla yönlendirmeler gerçekleştiren büyük bir ağ kuruluşunda çalışanlar 

üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma toplanan verilerle yapılan analizler sonucunda duygusal 

bağlılığın aracılık etkisi ile takım-üye etkileşiminin verilen ve alınan yönlendirme sayılarını pozitif 

yönde etkilediği ispatlanmıştır (Pollack ve diğerleri, 2016: 31). Schermuly ve Meyer (2016), 

çalışmalarında takım-üye etkileşimi ile sonradan oluşan depresyon hisleri arasındaki negatif ilişkide 

psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü tespit etmişlerdir (Schermuly ve Meyer, 2016: 2016: 

682). 

Shih ve Wijaya (2017), çalışmalarında Endonezya’da gerçekleştirdikleri araştırmada 

gerçekleştirilen koreleasyon analizi sonucu takım-üye etkileşimi ile ses davranışı (voice behavior) 

arasında ve takım üye-etkileşimi ile yaratıcı iş katılımı (creative work involvement) arasında pozitif 

http://amj.aom.org/search?author1=Klodiana+Lanaj&sortspec=date&submit=Submit
http://amj.aom.org/search?author1=Remus+Ilies&sortspec=date&submit=Submit
http://amj.aom.org/search?author1=Klodiana+Lanaj&sortspec=date&submit=Submit
http://amj.aom.org/search?author1=Remus+Ilies&sortspec=date&submit=Submit
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ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen regresyon analizi sonuçlarına göre 

takım-üye etkileşiminin ses davranışını ve yaratıcı iş katılımı ayrı ayrı pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir (Shih ve Wijaya, 2017: 423-425). Büyükbaş (2017), Türkiye’de bir sanayi ili olan 

Kayseri’de gerçekleştirdiği araştırma sonucunda takım-üye etkileşiminin görev performansını ve 

bağlamsal performansı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (Büyükbaş, 2017: 218). 

Takım-üye etkileşimi ile ilgili İngilizce ve Türkçe eserler arasından gerçekleştirilen literatür 

taramasına göre yıllara ve çalışma türlerine göre tespit edilen tüm kaynaklarla ilgili sayısal bilgiler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Takım-üye etkileşimi teorisi Anson Seers tarafından 1989 yılında 

ispatlandıktan sonra 2000 yılı başlayana kadar sadece üç çalışma yapılmış olup; 2000 ile 2017 

yılları arası sadece 2004 yılı istisna olmak üzere her yıl aralıksız yapılan çalışmalar vardır. En fazla 

çalışma gerçekleştirilen yıl toplam 11 çalışma ile 2015 yılıdır. En çok gerçekleştirilen çalışma türü 

40 çalışma ile bilimsel makale olup, toplam dokuz adet olmak üzere tez olarak en çok doktora tezi 

çalışması yapılmıştır. Yayınlanan iki çalışma Türkçedir (Özkan ve Yılmaz Börekçi,2013; 

Büyükbaş, 2017). Tespit edilen toplam 82 çalışma mevcuttur. 

Tablo 1. Yıllara ve Çalışma Türlerine Göre Takım-Üye Etkileşimi ile İlgili Gerçekleştirilen Çalışma Sayıları 

Yıl 
Kitap/Kitap 

Bölümü 

Lisans 

Tezi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

Doktora 

Tezi 

Bilimsel 

Makale 
Bildiri 

Özel 

Araştırma 

Raporu 

Toplam 

Çalışma 

1989         1     1 

1993             1 1 

1995         2     2 

2000         1     1 

2001           1   1 

2002         1     1 

2003 1     1 2 1   5 

2005 1     2       3 

2006 1   1 1 1 3   7 

2007         1 1   2 

2008         5 4   9 

2009       2 1 1   4 

2010   1     3 2   6 

2011         3 1   4 

2012         2     2 

2013     1 1 2 2   6 

2014     1 1 5     7 

2015 4 1   1 3 2   11 

2016         6 1   7 

2017      1   1     2 

Toplam 7 2 4 9 40 19 1 82 

 

Takım-üye etkileşimi ile ilgili gerçekleştirilen literatür taraması sonucu takım-üye etkileşimi 

teorisini özetlemek ve öncüllerini, sonuçlarını, moderatör ve aracı değişkenlerini bir arada ortaya 

koymak ve konuyla ilgili bundan sonra gerçekleştirilecek araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 

hazırlanan tablo şu şekildedir. 
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Tablo 2. Takım-Üye Etkileşiminin Öncülleri Sonuçları Aracı ve Moderatör Değişkenleri* 

Öncüller Aracı veya Moderatör Rol Sonuçlar 

Geçmiş Odaklılık     

Yüzyüze Çalışma           

Geri Bildirim              

Sosyal Etkileşim      

Tutumsal Kaynaşma 

Kolektivist Çalışma       

Pozitf Duygusallık      

Negatif Duygusallık    

Kişisel Değerler         

Kişisel Özdeşleşme         

Kültür                  

Beklentiler             

Beğeniler                        

Takım İnancı                 

İçsel Yükleme Kalıpları              

Takım Oryantasyonu  

Lider-Üye Etkileşimi                               

Lider-Üye Etkileşimi 

Ayrışması              

Dönüşümcü Liderlik  

Coğrafi Dağılım      

Duygusal Zeka        

Duygusal Bulaşma           

Sosyal Özdeşleşme            

Görev Dayanışması 

Takım Esaslı Yönetim 

Takımın Kendini 

Yönetmesi 

Bağlanma Endişesi – Bağlanmadan Kaçınma 

Duygusal Zeka – Yardım Davranışları 

Psikolojik Kolektivizm – Takım Özdeşleşmesi 

Dönüşümcü Liderlik – Yardım Davranışları 

Görev Davranışları – Yenilikçi Davranışlar 

Coğrafi Dağılım – İş Tatmini 

Duygusal Zeka – İş Tatmini 

Duygusal Zeka – Yenilikçi Davranışlar 

Lider-Üye Etkileşimi Ayrışması – Takım 

Performansı 

Coğrafi Dağılım – Duygusal Bağlılık 

Duygusal Zeka – İş Performansı 

İş Tatmini                             

Takım Tatmini                            

İş Performansı                      

Görev Performansı               

Takım Performansı              

Takım Etkinliği         

Çalışanlarla Özdeşleşme   

Söylenti Niyeti                     

Örgüte Yeniden Katılma 

Niyeti  

Örgütsel Bağlılık                   

İşten Ayrılma Niyeti         

Yönetici Etkinliği               

Çalışan Dayanışması            

Ortak Yarar                          

Takım Çalışması                         

İş Yönlendirmeleri              

Liderin Örgütsel Onaylanması                  

Lidere Yönelen Örgütsel 

Sinizm              

Duygusal Bağlılık                    

Öz-Yeterlilik                

Yaratıcılık ve Yenilikçilik                 

Görev Davranışı                

Tanıma Takdir Etme ve 

Cesaretlendirme              

Karşılıklı Saygı ve Güven 

Ses Davranışı 

Yaratıcı İş Katılımı 

Algılanan Fayda ve 

Teknolojiyi Kullanım 

Kolaylığı 

Aracılık 

 

 

 

                   Takım-Üye Etkileşimi   

Moderatör 

Rol Gelişimi – Gerçekleşmeyen Beklentiler 

Lider-Üye Etkileşimi – Takım Performansı 

Vicdanlılık – Çalışan Yardımlaşması 

Uyumluluk – Çalışan Yardımlaşması 

Özel Sözleşmeler – Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Örgütsel Özdeşleşme – Bağlamsal Performans 

Öncelik Verme – Takım Performansı 

Güven – Takım Performansı 

Norm Kabulü – Takım Performansı 

*Literatüre dayalı olarak bu değişkenler tarafımızdan düzenlenmiştir.  

Takım-üye etkileşimi ile ilgili yapılmış olan literatür taraması neticesinde takım-üye etkileşimi ile 

ilişkisi olan değişkenleri özetlemek ve bir arada yer vermek amacıyla hazırlanan şekil aşağıdadır. 
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Şekil 1. Takım-Üye Etkileşimi İle İlişkisi Olan Değişkenler* 

* Literatüre dayalı olarak bu değişkenler tarafımızdan düzenlenmiştir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Çalışmanın üçüncü arastırmanın yöntemi (metodoloji) bölümünde evren ve örneklem seçimi, veri 

toplama yöntemi ve veriler elde edilirken yararlanılan araçlar ve son olarak da araştırma sonuçlarına 

ulaşmak için başvurulan verilerin analiz teknikleri yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden olan Kayseri’de kurulu Kayseri 

Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ve civarında yer alan imalat firmaları oluşturmaktadır. Elde 

edilen yazılı en güncel kaynağa göre KOSB bünyesinde 52.000 çalışan yer almaktadır (Kayseri 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2016). KOSB’da yer alan 52.000 evren sayısına göre 

elde edilen ideal örneklem sayısı %5 hata payı ve %95 güvenlik seviyesinde 382 kişi olarak tespit 

Lider-Üye 

Etkileşimi 

İşlem 

Adaleti 

Irk Ayrımı 

Çalışan 

Performans 

Örgütsel 

Bağlılık 

Bilgi 

Paylaşma 

Niyeti 

Yaratıcı İş 

Katılımı 

Yaş 

İş 

Tatmini 

Takım-Üye             
Etkileşimi 

Sosyal Kaynaşma ve 

Kaynaştırıcılık 

Çalışan ve 

Takım 

Bağlılığı 

Etkileşimli 

Adalet 
Karar Verme 

Etkinliği 

Dönüşümcü 

Liderlik 

Kolektivist 

Çalışma 

Sosyal 

Özdeşleşme 

Takım 

Performansı Pozitif 

Duygusallık 

Yardımlaşma 

Lider-Üye 

Etkileşimi 

Ayrışması 

Takım 

Büyüklüğü 

Görev 

Davranışları 

Yenilikçilik 

ve Yaratıcılık 

Bağlanmadan 

Kaçınma 

Güvenlik 

İklimi 

Takım Riski 

Alma 

Değişim 

(Takas) 

Düşüncesi 

Psikolojik 

Güçlendirme 

Pozitif 

Söylemler 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı 

Örgüte 

Yeniden 

Katılma Niyeti 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

Değişime 

Özgü Sinizm 

Sonradan 

Oluşan 

Depresyon 

Toplantı 

Etkinliği 

Ses 

Davranışı 
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edilmektedir. (Fluid Surveys University, 2017). Araştırmada örnekleme kolayda örnekleme 

yöntemine göre ulaşılmıştır. Örneklem kolayda örnekleme ile ulaşılan KOSB ve civarında yer alan 

altı firmadan 403 kişidir. He ne kadar ideal örneklem sayısı olarak 382 kişi bulunsa da kolayda 

örnekleme yönteminin de kullanılmasını göz önüne alarak 403 kişi ile anket yapılmıştır. 

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Ölçekte yer alan ifadelerle ilgili görüşler beşli 

Likert ölçeğine göre 1. Kesinlikle Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Fikrim Yok 4. Katılıyorum 5. 

Kesinlikle katılıyorum şeklinde istenmiştir. Ankette takım-üye etkileşimi ile ilgili Seers ve diğerleri  

(2001), tarafından geliştirilen 13 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Cronbach Alfa değerleri takım-üye 

etkileşimi ölçeği için 0,914, görev performansı ölçeği için 0,925 ve bağlamsal performansı ölçeği 

için 0,938 olarak tespit edilmiştir.  

 Anketin son bölümünde demografik bilgiler ile ilgili sorular yer almaktadır. Demografik bilgilerle 

ilgili sorular yaygın sorular dışında bazı sorular takım-üye etkileşimi ile muhtemel ilişkisi göz 

önüne alınarak Schaffer (2003), çalışmasından esinlenilerek geniş tutulmuş ve demografik bilgiler 

kısmındaki diğerlerine göre cinsiyet çalışma süresi ve yaş benzerliği soruları bu çalışmadan 

alınmıştır (Schaffer, 2003: 257). 

3.3.  Analiz Teknikleri 

Araştırmada kullanılan analiz teknikleri şunlardır: i) Frekans (sıklık) yüzde oranı ve ortalamalar. ii) 

Varyans analizi (Anova), Örnek olarak farklı eğitim düzeylerindeki kişilerin bir konu hakkındaki 

görüşleri arasında fark olup olmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi kullanılabilir 

(Eymen, 2017: 65-66). İki gruptan fazla olan demografik özelliklere göre farklılıklar olup 

olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılmaktadır. iii) 

Bağımsız Örneklem t-Testi. İki grup karşılaştırıldığında t testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

(Nakip, 2013: 328).  İki ayrı grubun ortalamalarına göre farklılıklar tespit etmek istediğinde en 

uygun t-testi yöntemi bağımsız örneklem t-testidir (Eymen, 2017: 62). İki grup olan demografik 

özelliklere göre farklılıklar olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yöntemi 

kullanılmaktadır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI                                                                                                                                                                  

Belirlenen analizler ve tespit edilen analiz teknikleri doğrultusunda gerçekleştirilen analizler 

sonucu elde edilen bulgulara maddeler halinde yer verilmektedir. 

4.1.  Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcılara ait demografik özellikler dört ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Bu şekilde katılımcılarla 

ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu sınıflandırma ve elde edilen bulgular şu 

şekildedir: 

➢ Kişisel Bilgiler: Yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve medeni durum. 

Katılımcılar en yoğun olarak % 42,7 il 26-45 yaş aralığındadır. Katılımcıların % 36,2’si 26-35 yaş 

aralığında % 9,9’u 46-55 yaş aralığında, % 9,7’si 18-25 yaş aralığındadır. En az katılımcı % 1,5 ile 

56 ve üzeri yaş grubundadır. Katılımcıların % 10,7’si kadın ve % 89,3^ü erkektir. Kadın 

katılımcıların az olma sebebi saha araştırmasının imalat firmalarında gerçekleşmesi ve imalat 

sektüründe çoğunlukla idari personel dışında erkek çalışan tercih edilmesidir.  Katılımcıların % 
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45,7’si lise mezunu, % 39,7’si ilköğretim mezunu, % 37’si lisans mezunu, % 4,2’si ön lisans 

mezunu, % 1,2’si lisansüstü mezunudur. Katılımcıların % 80,9’u evli, % 17,4’ü bekar, yüzde % 

1,7’si medeni durumundadır. 

➢ İşle İlgili Bilgiler: Çalışma alanı, departmandaki kişi sayısı, departmandaki pozisyon, 

haftalık çalışma günü.  

Katılımcıların %58’i üretim / teknik personel, %24,1’i hizmet personeli, %17,9’u idari personeldir. 

Bu konuda bir açıklama yapmak gerekmektedir. Çalışma alanı olarak bazı çalışanların 

algılamalarının farklı olduğu, aynı departmanda (üretim bölümü) çalışan bazı katılımcıların üretim 

/ teknik personel seçeneğinin ya da hizmet personeli seçeneğini işaretledikleri görülmüştür. Aynı 

departmandaki kişi sayısı olarak, katılımcıların %42,7’i 21-30 kişi aralığında, %36,2’si 11-20 kişi 

aralığında, %9,9’u 31-50 kişi aralığında, %9,7’i 1-10 kişi aralığında ve %1,5’u 51 ve üzeri kişi 

aralığındadır.  Katılımcıların %87,1’i departman çalışanı, %12,9’u departman yöneticisidir. 

Katılımcıların %52,9’u haftada beş gün, %43,1’i haftada altı gün, %4’ü haftada yedi gün 

çalışmaktadır.  

➢ Çalışma Süresi: Mevcut işyeri çalışma süresi, departman çalışma süresi, toplam çalışma 

süresi.  

Mevcut işyeri çalışma süresi (kıdemi) olarak katılımcıların %31,5’i 10 yıl ve üzeri, %23,6’sı 1-3 

yıl, %19,6’sı 4-6 yıl, yüzde 13,1’i 1 yıldan az ve %12,2’si 7-9 yıl aralığındadır. Departman çalışma 

süresi olarak katılımcıların %30,5’i 10 yıl ve üzeri, %26,6’sı 1-3 yıl, %18,1’i 4-6 yıl, yüzde 13,6’sı 

1 yıldan az ve %11,2’si 7-9’u 7-9 yıl aralığındadır. Tüm işyerleri dahil toplam çalışma süresi olarak 

katılımcıların %65,5’i 10 yıl ve üzeri, %12,6’sı 4-6 yıl, %12,2’si 7-9 yıl, yüzde 6,7’si 1-3 yıl ve 

%3’ü 1 yıldan az yıl aralığındadır. 

➢ Takım üyeleriyle kıyaslama: Diğer üyelere göre cinsiyet, çalışma süresi ve yaş. 

Katılımcıların %92,8’inin cinsiyeti diğerlerine göre aynı, %7,2’sinin cinsiyeti diğerlerine göre 

farklıdır. Katılımcıların %41,7’sinin çalışma süresi diğerlerine göre benzer, %41,4’ünün çalışma 

süresi diğerlerine göre daha kıdemli, %16,9’unun çalışma süresi diğerlerine göre daha yenidir. 

Katılımcıların %65,8’inin yaşı diğerlerine göre benzer, %18,6’sının yaşı diğerlerinden daha yüksek, 

%15,6’sının yaşı diğerlerinden daha düşüktür. 

4.2. Takım-Üye Etkileşimi Sonuçlarının Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları 

Takım-üye etkileşiminin katılımcılara ait demografik özelliklere göre farklılıkları ile ilgili tek yönlü 

ANOVA analizi sonuçları (ikiden fazla grup olan demografik özellikler için) dört ayrı tabloda 

gösterilmektedir. Takım-üye etkileşiminin bağımsız örneklem t-testi sonuçları (iki grup olan 

demografik özellikler için) üç ayrı tablo ile gösterilmektedir. Gruplar arasındaki istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıktan söz edebilmek için bağımsız örneklem tek yönlü ANOVA ve bağımsız 

örneklem t-testi analizi sonuçlarına göre p <0,05 anlam düzeyi elde edilmiş olmalıdır (Eymen, 

2017: 68). 

Takım-üye etkileşiminin anket katılımcılarının kişisel bilgilerine göre farklılıklarını gösteren 

tablolar şu şekildedir. 
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Tablo 3. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / Kişisel Bilgilere Göre Farklılıkları 

Tablosu (Tek Yönlü ANOVA) 

Yaş Ortalama SS F Sig. 

18-25 3,7298 11,4383 

0,393 0,814 

26-35 3,5996 9,47222 

36-45 3,6346 10,345 

46-55 3,6519 10,4832 

56 ve üzeri 3,8974 8,93682 

Öğrenim Düzeyi Ortalama SS F Sig. 

İlköğretim 3,5995 9,94203 

0,41 0,801 

Lise 3,6702 9,70317 

Ön Lisans 3,6199 13,1837 

Lisans 3,6819 11,3948 

Lisans Üstü 3,3231 11,8195 

Medeni Durum Ortalama SS F Sig. 

Evli 3,5885 10,4287 

3,38 0,035 Bekar  3,8505 7,92334 

Diğer 3,7473 11,3095 

 p < 0,05 

Tablodan takım-üye etkileşiminin sadece katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı farklılık 

gösterdiği (p = 0,035) anlaşılmaktadır. Bekar olanların takım-üye etkileşimi seviyesi en yüksek 

çıkmıştır. Diğer medeni durumda olan katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyesi ikinci sırada evli 

olanların ise en düşüktür. Katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile yaş ve öğrenim düzeyi 

faktörleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

Tablo 4. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / Kişisel Bilgilere Göre Farklılıkları Tablosu 

(Bağımsız Örneklem t-Testi) 

Cinsiyet Ortalama SS t Sig. 

Kadın 3,8551 11,65 
1,954 0,29 

Erkek 3,6107 9,87959 

  p < 0,05 

Tablodan görüleceği üzere katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile cinsiyet faktörü 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Takım-üye etkileşiminin anket katılımcılarının işle ilgili bilgilerine göre farklılıklarını gösteren 

tablolar aşağıdadır.  
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Tablo 5. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / İşle İlgili Bilgilere Göre Farklılıkları Tablosu 

Tablosu (Tek Yönlü ANOVA) 

Çalışma Alanı Ortalama SS F Sig. 

İdari Personel 3,7799 9,47838 

2,389 0,093 Üretim/Teknik Personel 3,6423 0,16289 

Hizmet Personeli 3,517 10,3075 

Departmandaki Kişi Sayısı Ortalama SS F Sig. 

1-10 3,6385 11,0234 

0,331 0,857 

11-20 3,6721 8,67667 

21-30 3,5013 9,15197 

31-50 3,6757 10,2907 

51 ve üzeri 3,6062 9,92322 

Haftalık Çalışma Günü Ortalama SS F Sig. 

5 3,5627 9,54975 

3,263 0,039 6 3,747 10,6142 

7 3,4434 10,4793 

  p < 0,05 

Tablodan takım-üye etkileşiminin sadece katılımcıların haftalık çalışma günlerine göre anlamlı 

farklılık gösterdiği (p = 0,039) anlaşılmaktadır. Haftada altı gün çalışanların takım-üye 

etkileşimi seviyesi en yüksektir. Haftada beş gün çalışanların takım-üye etkileşimi seviyesi 

ikinci sırada, haftada yedi gün çalışanların ise en düşüktür. Diğer taraftan katılımcıların takım-

üye etkileşimi seviyeleri ile çalışma alanı ve departmandaki kişi sayısı arasında anlamlı bir 

farklılık ispatlanamamıştır. 

Tablo 6. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / İşle İlgili Bilgilere Göre 

Farklılıkları Tablosu Tablosu (Bağımsız Örneklem t-Testi) 

Departmandaki Pozisyon Ortalama SS t Sig. 

Departman Yöneticisi 3,7574 10,036 
1,199 0,868 

Departman Çalışanı 3,6189 10,12 

  p < 0,05 

Tablodan anlaşıldığı üzere katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile departmandaki 

pozisyonları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Takım-üye etkileşiminin anket katılımcılarının çalışma sürelerine farklılıklarını gösteren tablo 

aşağıdadır.  
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Tablo 7. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / Çalışma Süresine Göre Farklılıkları 

TablosuTablosu (Tek Yönlü ANOVA)  

Mevcut İşyeri Çalışma Süresi Ortalama 

 Standart 

Sapma F Sig. 

1 yıldan az 3,7881  9,56939 

1,265 0,283 

1-3 yıl 3,5215  9,94258 

4-6 yıl 3,6894  10,2287 

7-9 yıl 3,7017  3,7017 

10 yıl ve üzeri 3,6021  3,6021 

Departman Çalışma Süresi Ortalama  SS F Sig. 

1 yıldan az 3,7986  9,09923 

1,132 0,341 

1-3 yıl 3,5758  10,0324 

4-6 yıl 3,6776  10,5365 

7-9 yıl 3,7043  10,3966 

10 yıl ve üzeri 3,5685  10,2339 

Toplam Çalışma Süresi Ortalama  SS F Sig. 

1 yıldan az 3,7371  9,60548 

0,99 0,413 

1-3 yıl 3,7179  9,99615 

4-6 yıl 3,6259  10,694 

7-9 yıl 3,8163  8,64296 

10 yıl ve üzeri 3,5927  10,2825 

p < 0,05 

Katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile mevcut işyerindeki çalışma süresi, departmandaki 

çalışma süresi ve toplam çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Takım-üye etkileşiminin anket katılımcılarının diğer üyelerle kıyaslaması ile farklılıklarını gösteren 

tablolar şu şekildedir.  

Tablo 8. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / Takım Üyeleriyle Kıyaslamaya 

Göre Farklılıklar Tablosu Tablosu (Tek Yönlü ANOVA) 

Diğerlerine Göre Çalışma Süresi Ortalama SS F Sig. 

Daha kıdemli 3,673 9,97268 

0,32 0,726 Daha yeni 3,5961 9,35988 

Benzer 3,6163 10,5773 

Diğerlerine Göre Yaş Ortalama SS F Sig. 

Daha yüksek 3,6 12,0348 

0,087 0,917 Daha düşük 3,6593 9,49484 

Benzer 3,6401 9,69296 

         p < 0,05 
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Tablodan görüleceği üzere katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile diğerlerine göre 

çalışma süresi ve diğerlerine göre yaş kıyaslamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir.  

Tablo 9. Takım-Üye Etkileşiminin Demografik Özellikler / Takım Üyeleriyle Kıyaslamaya 

Göre Farklılıklar Tablosu Tablosu (Bağımsız Örneklem t-Testi) 

Diğerlerine Göre Cinsiyet Ortalama SS t Sig. 

Farklı 3,7851 10,9882 
1,066 0,588 

Aynı 3,6253 10,0444 

  p < 0,05 

Katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile diğerlerine göre cinsiyet, kıyaslaması arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

5. TARTIŞMA                                                                                                                                                       

Takım çalışmasının önem kazanması sonucu takım çalışmasını daha verimli hale getirmek başlı 

başına bir olgu olarak ortaya çıkmakta ve bu doğrultuda takımlarda kişiler arası ilişkilerin 

algılaması olarak ortaya çıkan takım-üye etkileşiminin aracılık ve moderatör etkileri ile öncülleri 

sonuçları üzerine birçok araştırma yapılmaktadır.  

Takım-üye etkileşimi demografik özelliklere göre farklılığı tek yönlü ANOVA analizi ve bağımsız 

örneklem t-testi sonucu elde edilen bulgularla değerlendirilmiştir.  Demografik özellikler 

gruplandırılarak mevcut çalışmadan elde edilen bulgular ve literatürden ulaşılan sonuçlar şu 

şekildedir: 

➢ Takım-Üye Etkileşiminin Kişisel Bilgilere Göre Farklılıkları: Kişisel bilgiler olarak 

yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve medeni durum özellikleri değerlendirmeye alınmaktadır. 

Bu doğrultuda çalışmada takım-üye etkileşiminin sadece katılımcıların medeni 

durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların takım-üye 

etkileşimi seviyeleri ile yaş, cinsiyet ve öğrenim düzeyi faktörleri arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir. Pollack ve diğerleri (2016), korelasyon analizi sonucu yaş ile 

takım-üye etkileşimi arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir (Pollack vd. 2016: 

31). Liu, Loi ve Lam (2011), korelsyon analizi sonuçlarına göre takım-üye etkileşimi ile 

cinsiyet ve eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki bulamamışlardır (Liu, Loi ve Lam, 2011: 

3196). Kamdar ve Van Dyne (2007), tarafından gerçekleştirilen çalışmada takım üye 

etkileşimi ile eğitim ve cinsiyet kişisel bilgileri arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 

Takım üye etkileşimi ile yaş arasında pozitif ve anlamlı ilişki mevcuttur (Kamdar ve Van 

Dyne 2007: 1292). Shih ve Wijaya (2017), gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucu yaş 

ile takım-üye etkileşimi arasında zayıf derecede pozitif ve anlamlı ilişki tespit etmişlerdir. 

Ancak eğitim ve takım-üye etkileşimi arasında anlamlı ilişki tespit edememişlerdir (Shih 

veand Wijaya, 2017: 424). Schaffer (2003), tarafından gerçekleştirilen çalışmada regresyon 

analizi sonucu cinsiyetin ve eğitimin takım-üye etkileşiminin yordayıcısı olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak aynı çalışmada yaşın takım-üye etkileşimine etkisi ispatlanamamıştır 

(Schaffer, 2003: 125). 
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➢ Takım-Üye Etkileşiminin İşle İlgili Bilgilere Göre Farklılıkları: İşle ilgili bilgiler olarak 

çalışma alanı, departmandaki kişi sayısı, departmandaki pozisyon ve haftalık çalışma günü 

özellikleri değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışmada takım-üye etkileşiminin sadece 

katılımcıların haftalık çalışma günlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Ancak çalışmada katılımcıların takım-üye etkileşimi seviyeleri ile çalışma alanı, 

departmandaki kişi sayısı ve departmandaki pozisyonları arasında anlamlı bir farklılık 

ispatlanamamıştır. Tse ve Lawrence (2010), korelasyon analizi sonucuna göre takım-üye 

etkileşimi ile takım kişi sayısı arasında anlamlı ilişki tespit edememişlerdir (Tse ve 

Lawrence, 2010: 18). Schaffer (2003), iş seviyesinin takım-üye etkileşiminin yordayıcısı 

olduğunu tespit etmiş ancak çalışma takımı büyüklüğünün takım-üye etkileşimine etkisini 

ispatlayamamıştır (Schaffer, 2003: 125). 

➢ Takım-Üye Etkileşiminin Çalışma Süresine Göre Farklılıkları: Çalışma süresi ile ilgili 

bilgiler olarak mevcut işyeri çalışma süresi, departman çalışma süresi, toplam çalışma 

süresi özellikleri değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışmada katılımcıların takım-üye 

etkileşimi seviyeleri ile mevcut işyeri çalışma süresi, departman çalışma süresi ve toplam 

çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Liu, Loi ve Lam (2011), 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen korelasyon analizi sonuçlarına göre takım-

üye etkileşimi ile görev süresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (Liu, Loi ve Lam, 

2011: 3196). Kamdar ve Van Dyne (2007), tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre 

takım-üye etkileşimi ile örgütte çalışma süresi arasında pozitif ve anlamlı ilişki vardır 

(Kamdar ve Van Dyne, 2007: 1292). Shih and Wijaya (2017), korelsyon analizi sonucuna 

göre örgütte çalışma süresi ile takım-üye etkileşimi arasında nispeten çok zayıf derecede 

pozitif ve anlamlı ilişki tespit etmişlerdir Ancak takım çalışma süresi ile takım-üye 

etkileşimi arasında anlamlı ilişki tespit edememişlerdir (Shih and Wijaya, 2017: 424). Tse 

ve Lawrence (2010), korelasyon analizi sonucuna göre takım-üye etkileşimi ile takım 

üyelerinin görev süresi arasında anlamlı ilişkiyi ispatlayamamışlardır (Tse ve Lawrence, 

2010: 18). Schaffer (2003),  çalışma süresinin takım-üye etkileşimine etkisini 

ispatlayamamıştır (Schaffer, 2003: 125). 

➢ Takım-Üye Etkileşiminin Takım Üyeleriyle Kıyaslamaya Göre Farklılıkları: Diğer 

takım üyeleriyle kıyaslama bilgileri olarak diğer üyelere göre cinsiyet, çalışma süresi ve 

yaş özellikleri değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışmada katılımcıların takım-üye 

etkileşimi seviyeleri ile diğerlerine göre cinsiyet, diğerlerine göre çalışma süresi ve 

diğerlerine göre yaş kıyaslamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Schaffer 

(2003), regresyon analizi sonucuna göre diğerlerine göre yaş, cinsiyet ve çalışma süresi 

benzerliğinin takım-üye etkileşimine etkisini ispatlayamamıştır. Bu çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre demografik özellikler ve demografik benzerlik özellikleri birlikte takım-üye 

etkileşimindeki değişimin yaklaşık % 12’sini açıklamaktadır (Schaffer, 2003: 125). 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER                                                                                                                                                            

Araştırmanın sonuçlarının anlamlılık seviyesini azaltması muhtemel kısıtlar maddeler halinde 

şunlardır: i) Anket uygulamasının kolayda örnekleme ile işletmelerinde anket uygulamasını kabul 

eden yöneticiler vasıtasıyla, anketlere cevap vermeyi kabul eden ve katılımcılar üzerinde 

gerçekleştirilmesi. ii) Dağıtılan anketlerden bazılarının cevaplanmaması, değerlendirmeye 

alınamayacak şekilde cevaplanması veya anket cevaplarını tepki gösterme fırsatı olarak gören 

çalışanlar tarafından tekdüze ve olumsuz cevaplar verilmesi. Örneğin tüm cevapların kesinlikle 

katılmıyorum olması. iii) Çalışanların algılarını ifade ederken olumsuz bir durum oluşur endişesiyle 
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ya da soruları yanlış anlamalarından dolayı tereddütlü veya eksik cevaplar verebilmesi. iv) Bazı 

çalışanların örgüt içerisinde bir takıma dahil olup olmadığı ya da hangi takıma dahil olduğu 

konusunda yaşayabileceği tereddütler. 

Bu çalışmada takım-üye etkileşiminin çalışanların demografk özelliklerine göre farklılıkları tespit 

edilmeye çalışılmış ve bu etki tespit edilmiştir. Böylelikle hem araştırmacıların takım-üye 

etkileşimi üzerine gerçekleştirilecek çalışmalara ilgisinin artırılması hedeflenmiş hem de örgütlerde 

yöneticilerin takım-üye etkileşiminin öneminin daha çok farkına varmalarına ve bu doğrultuda da 

çalışanların takım-üye etkileşimi kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetlere ağırlık vermelerine 

katkı sağlamak hedeflenmektedir.  

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre çalışmada takım-üye etkileşiminin katılımcıların 

medeni durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek bekar olanların 

takım-üye etkileşimi seviyesidir. Daha sonra sırasıyla diğer medeni durumda olan katılımcıların 

takım-üye etkileşimi seviyesi ve evli olanların takım-üye etkileşim seviyeleri gelmektedir.  Bunun 

nedeni olarak evli olmayanların diğer kişilerle ilişkilerine daha çok odaklandıkları ve önem 

verdikleri, evlilikten doğan sorumluluklardan veya meşguliyetlerden dolayı takım üyeleriyle 

ilişkilerin olumsuz etkilendiği şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışmada yine tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre takım-üye etkileşiminin katılımcıların 

haftalık çalışma günlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek haftada altı 

gün çalışanların takım-üye etkileşimi seviyesidir. Haftada beş gün çalışanların takım-üye etkileşimi 

seviyesi ikinci sırada, haftada yedi gün çalışanların ise son sıradadır. Genelde haftalık yedi gün 

çalışma fazla mesaili ve yoğun çalışmaya karşılık gelmektedir. Bu durumun takım-üye etkileşimini 

olumsuz etkilediği söylenebilir. Haftada altı gün çalışmanın beş gün çalışmaya göre daha yüksek 

takım-üye etkileşimi değerlerini göstermesi ise birlikte daha fazla zaman geçirmeye bağlanabilir. 

Araştırmacılara öneriler şu şekildedir: Bu çalışmada üretim işletmelerinde anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir.  Araştırmalar hizmet sektörü, finans sektörü, perakende sektörü vb. çalışanların 

müşterilerle daha çok etkileşimde olduğu, müşteri odaklılığın, kişilerarası ilişkilerin ve iletişimin 

daha ön planda olduğu sektörlerde ve son zamanlarda oldukça yaygın olan sanal takımlar üzerinde 

de uygulanabilir. Takım-üye etkileşimi ile ilgili Türkçe literatüre katkı sağlayacak daha çok çalışma 

yapılması önerilmektedir. Takım-üye etkileşimi son zamanlarda gittikçe önem kazanan bir 

kavramdır. Literatürde takım-üye etkileşimini öncül olarak ele alan çalışmalar çoğunluktadır. 

Bundan sonraki çalışmalarda literatür taraması sonucu görülen eksiklik göz önüne alınarak takım-

üye etkileşiminin öncülleri olarak kişilik, örgütsel bağlılık, politik davranış, söylenti niyeti, işten 

ayrılma niyeti, örgütsel demokrasi, yönetici etkinliği, örgütsel sinizm, psikolojik sermaye, 

motivasyon, vb. değişkenlerin takım-üye etkileşimi üzerindeki etkisi araştırılabilir. Ayrıca takım-

üye etkileşiminin sonuçlarından olan çalışanların görev ve bağlamsal performanslarının da takım-

üye etkileşimi üzerindeki yordayıcı etkisi araştırılabilir. Araştırmacılara son olarak, takım-üye 

etkileşiminin sadece yönetim biliminde değil eğitim (eğitim kalitesi, not ortalaması, dersi ve 

öğretmeni benimseme), sağlık (tedavi süresi, hastalarla ilişkiler), spor (takımların başarıları, altyapı 

gelişimi), sosyoloji (komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri) vb. birçok bilimde / disiplinde 

araştırılması önerilmektedir. 

Başta insan kaynakları yöneticileri olmak üzere örgüt yöneticilerine öneriler şu şekildedir: 

Örgütlerde kişiler arası ilişkileri ve uyumu geliştirici sosyal faaliyetler düzenlenmelidir. Örgütlerin 

etkinliği açısından yardımseverlik ve işbirliğine yönelik davranışların da görev tanımlarında yer 

alması oldukça önemlidir. Bu şekilde örgütlerin etkinliğinin artmasına katkı sağlanmış olacaktır 



 

701 
 

(Alparslan ve Can, 2015: 27). Uygun olan işleri takım olarak yapmaya ve proje takımları 

oluşturmaya ağırlık verilmelidir. Eğitim planlamalarında takım çalışması, kaynaşma ve uyumu 

geliştirici eğitim programlarına sıklıkla yer verilmelidir. Takım çalışmasının önemli ve gerekli 

olduğu işlerde, işe alımlarda takım çalışmasına yatkınlığa, kaynaşmaya, uyuma, iş birliğine seçme 

ve değerlendirme kriteri olarak daha çok yer verilmelidir. Takım-üye etkileşimi ile ilgili sorunlar 

ve eksiklikler gözlemlendiğinde, gerekli rotasyonlara başvurulmalıdır. Takım-üye etkileşimi 

boyutlarından olduğu göz önüne alınarak toplantı organizasyonuna önem verilmelidir. Şöyle ki 

toplantı etkinliği için önceden gündemle ilgili gerekli hazırlıkları yapma, katılımcıları zamanında 

bilgilendirme tüm katılımcıların görüşlerini alma,  toplantı başkanı, raportör vb. görevlileri 

belirleme, alınan kararları takip etme vb. faaliyetler tam olarak yerine getirilmelidir. 
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GÜVEN FAKTÖRÜ VE EKONOMİK HAYATA YANSIMALARI 

Şeyma Bozkaya* 

Özet 

Güven bireyler arasındaki etkileşim için olduğu kadar iş akışını etkileyen ve iş akışını yönlendiren sosyal 

bilimlerin ortak çalışma alanı olan önemli kavramdır. Modern iktisat biliminin temel taşarından olan güven 

olgusu, iktisadi olaylar üzerinde göz ardı edilemeyecek derecede önem taşımaktadır. Güven ortamının 

oluşmadığı ekonomilerde iktisadi olaylar sekteye uğramakta ve geleceğe dönük sağlıklı tahminler 

yapılamadığı için makro değişkenlerde beklenen ile gerçekleşen değerler arasında farklar oluşturur. Bu durum 

ise istikrarlı bir ekonomi için istenmeyen bir ortam oluşturmaktadır. Dolayısı ile istikrarlı bir şekilde büyüyen 

gelişen ekonomi için güven ortamının oluşturulması önem arz etmektedir. Sosyal bilimciler güven faktörünü 

sosyal sermaye olarak adlandırmaktadırlar ve bu şekilde sosyal sermaye ve ekonomi ilişkisine dikkat 

çekmişlerdir. Bu doğrultuda bu çalışma sosyal bir olgu olan güven ve sosyal bir birey olan bireyin sıkı 

ilişkisinden yola çıkarak ekonomiye etkileri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye ekonomisi 

açısından, küresel kriz döneminin başlangıcı olan 2007 ve 2019 verilerinden yararlanılarak genel bir 

çıkarımda bulunulmuştur. Verilerden yapılan değerlendirmeye göre; güven duygusunun birey davranışlarını 

yönlendirerek öngörülebilir davranışlar açısından makro düzeyde ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği 

gözlenmiştir. Aynı zamanda güven davranışının daha iyimser ve olumlu bir ekonomik yapıyı teşvik ettiği, 

olumlu bir iktisadi yapının da güven duygusunu teşvik ettiğini dolayısı ile iki yönlü bir etkinin olduğu 

gözlenmiştir. İstatistikî değerler kadar insan ilişkilerini yönlendiren faktörler de ekonomik olayların 

gözlemlenebilmesi için önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Güven, Sosyal Sermaye, Ekonomik Güven Endeksi 

Jel Kodu: A13, H3, A19 

 

CONFIDENCE FACTOR AND ITS REFLECTIONS ON ECONOMIC LIFE 

Abstract 

Trust is an important concept that is the common field of social sciences that influences and directs the 

workflow as well as for interaction between individuals. The fact of trust, which is one of the basic outlets of 

modern economic science, is of considerable importance on economic events. In economies where an 

environment of trust does not occur, economic events are disrupted, and since healthy predictions cannot be 

made for the future, macro variables create differences between expected and actual values. This creates an 

undesirable environment for a stable economy. Therefore, it is important to create an environment of trust for 

the developing economy, which is growing steadily. Social scientists call the factor of trust as social capital 

and in this way they draw attention to the relationship between social capital and economy. In this direction, 

this study was evaluated based on the trust of the social phenomenon and the close relationship of the 

individual, a social individual, and its effects on the economy. In this context, Turkey's economy in terms of 

operation, the general was an inference which is benefiting from the beginning of the global crisis in 2007 

and 2019 data. According to the evaluation made from the data; It was observed that the sense of trust 

positively affects the economic growth at the macro level in terms of predictable behaviors by directing 

individual behavior. At the same time, it was observed that the behavior of trust promotes a more optimistic 

and positive economic structure, and that a positive economic structure promotes the sense of trust, thus, there 

is a two-way effect. Factors directing human relations as well as statistical values are important for observing 

economic events. 
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1. Giriş 

Bireylerin ilişkilerinde sıkı bir iletişimi esas kılan unsur güven duygusudur. Çünkü sosyal sistem 

içinde iletişimle şekillenen toplumsal yapı güven ile beraber daha sıkı ilişkiler bağı kurar. 

Sosyolojik bir olgu olan güven aynı zamanda sosyal sermaye olan bireyi ekonomik olayların bir 

parçası haline getirir. Rasyonel bireyin özelliği olarak güven sosyolojik ve psikolojik sebeplere 

dayandırılsa da son yıllarda yaşanan gelişmeler, davranışlara olan etkisi ile beraber ekonomik 

açıdan da etkisini ortaya koymuştur. Çünkü makro çerçevede güven ortamının oluşturmuş olduğu 

istikrarlı yapı ekonomik büyümeye etki etmektedir. Aynı zamanda mikro açıdan ise firmaların 

yarattığı katma değere de oldukça etki etmektedir. 

Güven genellikle daha büyük bir “sosyal sermaye” kavramının bir parçası olarak kabul edilir. 

Sosyal sermaye, güven, karşılıklılık normları ve sivil katılım ağları içerecek şekilde tanımlanmıştır 

(Putnam, 1993, 180). Sosyal sermayenin bileşenlerinin her birinin toplum içinde işbirliği ürettiği 

söylenir. Güvenin gerçekten daha fazla işbirliğine yol açmaktadır. Bununla birlikte, gönüllü 

derneklere üyelik (en yaygın sivil katılım ağları ölçüsü), işbirliğini ve ekonomik büyümeyi güven 

ile aynı şekilde desteklememektedir. Her türlü insan sivil gruplara katılır ve grup üyeliğinin daha 

fazla güven duyduğuna dair çok az kanıt vardır. Sivil gruplara katılmanın başka yararları da olabilir. 

Ancak daha iyi hükümetin, daha fazla hoşgörünün ve daha fazla ekonomik büyümenin anahtarı, 

sivil katılım değil, güvendir (Uslaner, 2003, 2). Bu bağlamda hala güven unsuruna gereken önemin 

verilmediği göz önüne alınırsa bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken ekonomik olaylarında gözden 

kaçtığının ve değerlendirmelerde eksik kalan bölümlerin bu yolla kapanacağına dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada sosyal bir sermaye olan bireyin davranışlarına yön veren güven faktörünün aynı 

zamanda ekonomik olaylara da nasıl yön verdiğini değerlendirmek amacı ile Türkiye açısından 

2007-2019 verileri ile genel bir değerlendirme yapılmıştır. Güven unsuruna dikkat çeken 

çalışmalara ek olarak bireyin güven duygusu ile hareket etmesinin makro ve mikro düzeyde olumlu 

etkilerine dikkat çekilmiştir.  

2. Ekonomik Anlamda Güven Kavramı ve Sosyal Sermaye İlişkisi 

Güven, iktisat, sosyoloji, psikoloji, din, tarih ve kültür gibi sosyal bilimlerin konusu olan 

interdisipliner bir kavramdır. Güvenin ekonomik hayattaki yadsınamaz öneminden dolayı 

ekonomik karar alıcıların kararlarını verirlerken bulundukları sosyal yapı ve aynı zamanda 

psikolojik etkilerinin de incelenmesi gerektiği üzerinde duran davranışsal iktisat, güven konusunun 

önemine dikkat çekmektedir. Bu durum güven ekonomik ilişkilere göz ardı edilemeyecek 

etkisinden kaynaklanmaktadır. Güven, diğer bireylerin niyetlerine ya da faaliyetlerine yönelik 

pozitif bir beklenti doğrultusunda kırılganlığı kabul etme niyetini kapsayan bireylerin psikolojisi 

ile ilgili bir durumdur (Rousseau, Sitkin, Burt ve Camerer, 1998; 395).  

Bir güven bağı, diğer insanların işbirliği yapmak için söz verdiklerinde kastettikleri sözlerine daha 

fazla güven duymamızı sağlar. “Standart” güven hesabı, güvenin bilgiye ve tecrübeye bağlı 

olduğunu varsayar (Uslaner, 2003; 2). Mayer, Davis ve Schoorman (1995)’a göre en basit ve en 

yalın hali ile güvenin tanımı eylem içinde bulunduğu diğer bireylere karşı "savunmasız olma 

istekliliği" dir. Ekonomik açıdan ele alınırsa güven, modern ekonomi teorisinin temel taşlarından 

biridir. Bu bağlamda en düşük seviyelerdeki güven duygusu ve dürüstlük ekonomik karar 

alıcılarının faaliyette bulunurken üzerinde düşünmeye gerek görmeden kabul edilmiş kavramlardır. 

Bu açıdan bakıldığında modern bir ekonominin oluşmasını tek başına sağlayamamasına rağmen, 

yüksek bir güven ortamı işlem maliyetlerini düşürerek ekonominin daha etkin işleyişini 
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sağlamaktadır (Fukuyama, 2005; 11). Güvenin çeşitli şekillerde önemli olduğu konusunda bir 

anlaşma vardır, ilk ve öncelikli olarak işbirlikçi davranışa olanak sağlar (Gambetta, 1988; 215); 

zararlı çatışmaları azaltır; işlem maliyetlerini azaltır; çalışma gruplarının etkileşimini hızlı bir 

şekilde kolaylaştırır (Meyerson, Weick ve Kramer, 1996; 168). 

Burada esas olan konu ekonomiye bakış açısından kaynaklanmaktadır. Leon Walras 

1870’lerdenitibaren iktisat biliminin matematiksel bir temel dayandırılması konusunda çalışmaları 

olmuştur (Drucker, 1991; 167). Bu şekilde bir bakış açısı iktisat bilimine kesinlik kazandırılmasının 

yanında sosyal bir bilim olan ekonomiyi soyut ve varsayımlara dayanan bilim haline getirmiştir ve 

dolayısı ile olayları açıklama düzeyini azaltarak gerçek dünyadan uzaklaştırmıştır.  

Bireyin ve birey davranışlarının esas olduğu bir bilimde bu denli bir soyutlama, analizlerin 

matematiksel kesinliğe oturtulmasından kaynaklanmaktadır. Bu çabaya rağmen bu durumun 

sağlanması oldukça zordur (Krugman 2001; iv). Bu durumun sağlanmasındaki zorluk ise; neoklasik 

iktisatçıların iktisadi olayların bireysel davranışlardan yola çıkarak açıklanabileceğini dolayısı ile 

birey davranışlarının incelenmesi gerektiğini savunmasından kaynaklanmaktadır (Gueriien, 1999; 

8). 

T.B. Veblen; bireylerin birçok etkiye açık olduğunu ve dolayısı ile de bu etkilerin içinde yaşanılan 

topluma göre değiştiğini ileri sürmektedir. Bu doğrultuda toplumsal farklılıklar ve alışkanlıklar 

ekonomik faaliyetlerde de ortaya çıkmaktadır (Turan, Nakiboğlu ve Bozkaya, 2015; 188). Yani 

evrensel bir bilim kapsamında olmayan iktisadın bireylerin ve toplumların durumuna göre şekil 

olması bu bilimin doğasından kaynaklanmaktadır. Aşağıda Tablo 1’de güven düzeyinin ekonomi 

üzerindeki etkilerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Tablo 1: Yüksek ve Düşük Güven Ekonomilerinin Özellikleri 

Boyut Düşük Güvenilirlikli Ekonomi Yüksek Güvenilirlikli Ekonomi 

İktisadi Ajanların 

Motivasyonu 

Ekonomik, Fırsatçı Ekonomik, Sosyal ve Ahlaki 

Ajanların Zaman Anlayışı Kısa Uzun 

Ajanların Rasyonel Hesaplılık 

Düzeyi 

Dar Rasyonellik Beklenti için Nesnel Bir Temeli 

Olmadığı Durumlarda Bile 

Güven 

Piyasanın Temel Özelliği Güç Dengesizliği Oluşumu; 

Ajanların Ekonomik Varlıklarını 

Tehdit Eder 

Güven Davranışı 

Ajanların Göreceli Gücü Farklı Düzeylerde Benzer Düzeylerde 

Uygulayıcı Kurumun Durumu Yasadışı, Verimsiz Meşru, Verimli 

İtibarın Rolü İtibar İşlemiyor İtibar İşliyor 

Kollektif Kurumların Statü ve 

Rolü 

Zayıf Statü, Kısıtlı Rol Geniş Statü, Geniş Rol 

Aynı İktisadi Ajanlarla İşlem 

Yapma Durumu 

Düşük Yüksek 

Kaynak: Korcyznski, M.(2000),The Political Economy of Trust. 

Tablo da görüldüğü üzere yüksek ekonomik güvenin hâkim olduğu ekonomilerde belirsizlik daha 

az, uzun vadede daha düşük risk ile kararlar alınabilmekte ve geleceğe dair beklentiler daha 

öngörülebilir düzeylerdedir. Dolayısı ile ekonomik ajanlar arasındaki ilişki güvene dayalı 

olduğundan iktisadi olayların devamlılığı açısından istikrar söz konusudur. Tam tersi düşük güven 

düzeyinin hâkim olduğu durumlarda ise ilişkiler daha çok çıkara dayanmakta ve uzun dönemi değil 

kısa vadede şahsi çıkarlar göz önünde tutulmaktadır. Dolayısı ile geleceğe dönük olumlu beklenti 

bulunmamakta bu durum ekonomik hayat içerisinde oldukça zor bir hal almaktadır. Düşük güven 
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ekonomilerinde kurumlara olan güvensizlikte iktisadi olayların aksayışını bozmaktadır. Bireyler bu 

ortamda bilgi eksikliği ve güvensizlikten dolayı tüketim ve yatırım taleplerinde çekimser 

olduklarından ekonomik büyüme gibi makro düzeyde olumsuz etkileri de kaçınılmazdır.  

Ekonomik olayların incelenip öngörülebilmesi için güven oldukça önem taşımaktadır. Bazı sosyal 

bilimciler güvenin ekonomik olaylar üzerindeki etkisini daha iyi kavrayabilmek için “sosyal 

sermaye” kavramını kullanmayı tercih etmektedirler (Stiglitz, 2012; 187). Dolayısı ile sosyal 

sermayenin ekonomik aktivite içerisindeki önemine dikkat çekilmektedir. Sosyal sermaye, bir 

toplum içerisinde veya toplumun bazı bölümlerinde güven duygusunun yer etmesinden 

kaynaklanan yeti şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda tarihsel süreçten ileri gelen 

alışkanlıklar, gelenek-görenekler gibi kültürel yollardan oluşturulduğu için insan sermayesinin 

diğer türlerinden farklı olarak değerlendirilir (Fukuyama, 2000; 42). Bu doğrultuda güven ve sosyal 

sermaye birbirlerini tamamlayan sıkı ilişki içerisinde bulunan kavramlardır. Güven kavramı sosyal 

sermayeyi oluşturmanın ön şartı şeklinde kabul edilirken sosyal sermaye ise güvenin doğal bir 

sonucu olarak kabul edilir (Kitapçı, 2017; 44). Daha fazla sosyal sermayeyi barındıran 

ekonomilerin daha üretken bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu durum daha fazla beşeri 

ya da fiziki sermayeye sahip olan bir ekonomik yapıda olduğu gibidir. Dolayısı ile sosyal sermaye 

hem kamu hem de özel sektörün daha iyi yönetilmesine katkı sağlayan faktörleri kapsayan genel 

bir kavram şeklinde tanımlanabilir. Sosyal sermayenin özünü güven oluşturmaktadır, yani 

bireylerin daha adil ve onurlu bir davranışla karşılaşacaklarına olan inançları. Bu ifadeyle birlikte 

sosyal sermaye bir anlamda toplumları bir arada tutan bir yapıştırıcı görevi görmektedir. İnsanlar 

eğer ekonomik ve siyasal yapının adil bir şekilde işlediğine inancını kaybederse bu yapıştırıcı 

işlevini görmez ve dolayısı ile toplumlar işlemez (Stiglitz, 2012; 187).  

Sosyal sermayenin kapsamı bir araştırmacıdan diğerine değişmektedir. Dünya Bankası Sosyal 

Sermaye Girişimi kapsamına uygun olarak, genel anlamda, bir grubun bir hane halkı gibi küçük ya 

da bir ülke kadar büyük olabileceği bir grup içerisinde karşılıklı yarara yönelik ortak faaliyeti daha 

kolay hale getiren hem hükümetin hem de sivil toplumun özelliklerini kapsayacak şekilde 

tanımlanmaktadır (Knack, 2002; 1). Sosyal sermaye ve güven ilişkisi ekonomik aktiviteler 

üzerindeki etkileri literatürde kendisine yer edinmiş ve sosyal sermayenin ekonomik büyüme 

performansını etkileyen önemli bir faktör olduğuna dikkat çekilmiştir. Knack ve Keefer (1997) 

yaptıkları bir çalışmada, “sosyal sermaye” nin 29 ülke ekonomisinin bir örneği için Dünya Değerler 

Anketlerinden gelen güven ve sivil normları kullanarak ölçülebilir ekonomik performans için 

önemli olduğuna dair kanıtlar sunmuşlardır. Öncelikle güvenin önemine ağırlık vermişlerdir. 

“Genel olarak söylemek gerekirse, pek çok kişiye güvenebilir misiniz ya da insanlarla ilişkilerde 

çok dikkatli olmayabilir misiniz?” soruları sorulmuş ve bu yolla toplumdaki güven düzeyini 

belirlemeye çalışmışlar. Güven düzeyi, “çoğu insana güvenirim” cevabı verenlerin yüzdesi ile 

değerlendirilmiştir. Çalışmaları 1981 ve 1990 anket sonuçlarının ortak bir sonucudur. Bu bağlamda 

sonuç olarak güvenin toplumun ekonomik aktivitesi üzerine önemli bir etkisinin varlığını tespit 

etmişlerdir. İstatistiksel olarak güven düzeyinde meydana gelen %10’luk bir artış ekonomik olarak 

%8’lik bir büyümeye karşılık gelmektedir (Knack ve Keefer, 1997; 1251-1286).  

3. Güven Endeksleri ve Ekonomi 

Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin ekonomideki genel hâkim olan duruma 

yönelik değerlendirme, beklenti ve bu yönde oluşan eğilimlerini ifade eden bir bileşik endekstir. 

Bu endeksin bileşimi, tüketici güven göstergesi ile birlikte mevsim etkilerinden arındırılmış imalat 

sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait alt endekslerin 

ağırlıklandırılarak birleştirilmesidir. Bahsi geçen bu alt endekslerin hesaplanması için her ayın ilk 
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iki haftasında oluşturulan veriler kullanılmaktadır (http://ingev.org). Ekonomik güven endeksinin 

aldığı değer bize toplumun ekonomi hakkındaki düşüncelerine dair bir fikir vermektedir. Bu 

bağlamda bu endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik duruma yönelik olumlu bakış 

açısını, 100'ün altında olması durumu ise genel ekonomik duruma yönelik kötümser bakış açısını 

ifade etmektedir (TÜİK, 2019). Göstergelerden biri olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 

imalat sanayinin genelini ve alt sektörlerdeki kayıt altında olan fiziki kapasiteleri ile gerçekleştirmiş 

oldukları kapasite kullanımlarını ifade etmektedir (Karluk, 2002; 245).  

Tüketici güven endeksi; tüketicilerin ekonomik olaylara yönelik konulardaki değerlendirmeleri ve 

beklentileri doğrultusunda ekonomik durum hakkında edindikleri genel izlenimi gösteren özet 

gösterge olarak tanımlanmaktadır.  Tüketici güven endeksi belirlemek TÜİK tarafından yapılan 

tüketici eğilim anketleri ile oluşturulmaktadır. Yapılan anketler doğrultusunda bu endeksin temel 

amacı; tüketicilerin şahsi gelirleri (geçmiş ve gelecekteki 12 aylık dönem içerisinde hanesine ait 

maddi durumları vb.), ekonomik göstergeler yönelik mevcut duruma yönelik hesaplamaları (geçen 

ve gelecek 12 aylık dönemde Türkiye’nin genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler vb.), 

yakın bir dönem içerisinede harcama ve tasarruf tutumlarının (gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 

tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesinin) nasıl belirlendiğinin ölçülmesidir(TÜİK, 

2018). 

Tüketici güven endeksi, gelişmiş ülkelerde 1950’lerden itibaren ölçülmeye başlansa da gelişmekte 

olan ülkelerde çok daha yenidir. Türkiye ise bu endeks ile ilgili ilk veri seti Ocak 2002’de CNBC-

e tüketici güven endeksi (TGE) adı ile yayımlanmaya başlamıştır. (Yüncüler, 2016; 3).  

Reel kesim güven endeksi; TCMB tarafından her ay İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven 

Endeksi ismi ile bir anket çalışması yaparak ve sonuçlarından hareketle imalat faaliyetlerinde 

bulunan şirketlerin gelecek dönem sürecini ölçüp değerlendirmektedir. İktisadi Yönelim 

İstatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, yakın bir 

geçmişteki ve aynı zamanda hali hazırda içinde bulunulan durum hakkındaki değerlendirmeleriyle 

birlikte geleceğe dair beklentileri değerlendirilerek, imalat sanayinin kısa dönemdeki tutumlarını 

yansıtacak göstergelerin belirlenmesi amaç edinilmiştir (TCMB, 2019). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere ekonomik ilişkilerde güven beklentiler ile sıkı ilişki içerisindedir. 

Beklentiler, gelecek dönemde gerçekleşecek olaylarla ilgili, hâlihazırda eldeki mevcut bilgilerden 

yola çıkılarak yapılan tahminlerdir. Söz konusu beklentiler eğer gelecek döneme ilişkin kötümserlik 

içeriyorsa talebi düşürür, işsizlik artar ve bu süreçte ekonomiyi daraltarak bunalımın oluşmasına 

neden olur. Aksi durumda ise ekonomik bir iyileşme görülür (Unay, 2001;188).  

4. Literatür Özeti 

Güven ve ekonomi ilişkisi incelenirken güvenin beklentileri beklentilerin güveni karşılıklı olarak 

etkilediği ve bu ilişkinin ekonomiye şekil verdiğini göz ardı etmemek gerekir. Bu bağlamda güven 

ve ekonomi ilişkisine yönelik yapılan ampirik çalışmalar dikkate değer literatüre katkıda 

bulunmaktadır. 

Dinçer ve Uslaner (2007), ABD eyaletlerinin verilerinden faydalanarak bu ilişkiyi analiz etmişler, 

güven ve büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Çıkan sonuçlara göre, güvende 

meydana gelen 10 puanlık bir artış, kişi başına düşen gelir artış oranını 0,5 puan, konut 

fiyatlarındaki artış oranını 1,25 puan, istihdam artış oranını ise 10 yılda 2,5 puan artırmaktadır. 

Güven olumlu yönde değiştiği zaman ekonomik değişkenleri de pozitif yönde etkilemektedir yani 

aralarında aynı yönlü pozitif ilişki bulunmaktadır.  

http://ingev.org/
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Knack’e (1999) göre yüksek güven toplumları düşük işlem maliyetleri nedeniyle daha yüksek bir 

ekonomik büyüme seviyelerini gerçekleştirirler. Güven mülkiyet ve sözleşme haklarını 

koruduğundan, kaynakları üretimden korumaya yani istihdamı azaltıp üretimi kısmaya 

yönlendirmek gerekli değildir. 

Tüketici güveni üzerine yapılmış olan ampirik çalışmalar da bulunmakla birlikte sınırlı sayıdadır. 

Türkiye üzerine yapılmış çalışmalarda; Kandır (2006), tüketici güven endeksinin İMKB mali sektör 

şirketlerinin hisse senedi getirilerini öngörebilme yeteneğini araştırmışlardır. Çalışmada elde edilen 

bulgulara göre, tüketici güven endeksinin mali sektör hisse senetlerinin önemli bir kısmı için etkin 

bir faktör olduğunu gözlenmiştir. Çelik (2010), çalışması tüketici duyarlılığının işlevsel kimliğini 

değerlendirmesi açısından sıra dışı bir çalışmadır. Ampirik bulgularına göre, tüketici güvenindeki 

hareketlerin döviz kurlarındaki değişikliklere, borsa endeksine, imalat sanayi endeksine ve iş 

ortamındaki eğilim ile ölçülen beklentilere bağlı olduğunu göstermektedir. Çelik, Aslanoğlu ve 

Deniz (2010), gelişmekte olan bir ekonomi olan Türkiye için tüketici güveni ve finansal piyasalar 

arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Gelişmekte olan ekonomilerde geleceğin riskli değil belirsiz 

olduğunu kabul etmektedirler. Böyle bir ekonomide, tüketici güveni, bilgi içeriğinin çoğunu geçmiş 

ve mevcut ekonomik görünümden alan ekonomik bir gösterge olarak görülmelidir. Bu nedenle, 

gelişmekte olan piyasalarda tüketici güveni, tüketicilerin sadece ekonominin gelecekteki yoluna 

duyarlılığını yansıtmak yerine içsel bir değişken olarak görülmelidir şeklinde literatüre katkıda 

bulunarak güvenin önemine dikkat çekmişlerdir. 

5. Alt Endeksler ve Genel Bir Değerlendirme 

Tüketim talebi, ekonomik faaliyet içerisinde, yatırımları, üretimi ve istihdamı belirleyen ve 

yönlendiren en etkin faktörlerdendir. Dolayısı ile tüketim talebi önceden öngörülebilir ise 

ekonominin genel süreci ve gelecekte alacağı durum hakkındaki tahminlerde o kadar sağlıklı 

olacaktır. Bu bağlamda tüketim talebini belirleyen gelir, servet ve faiz gibi reel faktörlere ek olarak 

güven faktörü de bir o kadar ekili bir değişkendir (Özsağır, 2007; 56). 

Tablo 2 ekonomik güven endeksinin yıllar içerisinde sergilediği değişimi göstermektedir. Tabloda 

2007 finansal krizinin başlangıcı itibari ile günümüze olan süreç ele alınmıştır. Ekonomik güven 

endeksinin 100’ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin beklentinin olumlu olduğunu 

gösterdiğinden yola çıkarak 2007 finansal krizinin başladığı yıl EGE (Ekonomik Güven Endeksi) 

100’ün üzerinde değerler almıştır. Devam eden yıllarda bu oran süregelen dönemde istikrarlı bir 

şekilde azalmıştır ve 2009 yılının başında oldukça düşük değerler almıştır. Krizin etkilerinin 

derinliği görülebilir bu dönemde. Sonraki üç yıl içerisinde EGE sürekli artış gösterse de 2015’in 

son döneminde tekrar düşüşe geçmektedir.  
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Tablo 2: 2007-2019 Ekonomik Güven Endeksi Değerleri 

Dönem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ocak  112,7 107,3 65,2 99,4 114,9 106,4 102,9 100,3 100,0 98,1 90,1 105,2 78,5 

Şubat 110,1 103,5 68,7 99,2 113,2 107,1 105,2 98,6 100,6 93,7 95,0 104,0 79,4 

Mart 110,4 99,2 71,1 103,5 112,4 107,5 105,6 100,3 97,1 96,0 98,3 101,9 81,9 

Nisan 111,6 93,1 85,2 107,4 112,2 106,1 104,5 102,0 98,2 94,1 100,7 99,9 84,7 

Mayıs 106,1 91,2 94,5 104,5 112,3 106,8 105,6 102,2 98,4 96,4 101,4 96,3 77,5 

Haziran 109,5 90,5 96,3 104,9 113,4 104,5 105,5 101,4 97,1 97,2 100,6 93,8 83,4 

Temmuz  110,8 89,6 96,9 104,9 111,9 106,6 104,6 99,9 97,6 100,0 103,9 95,1 80,7 

Ağustos 113,6 92,3 95,9 106,1 108,6 104,0 105,3 100,7 97,1 95,4 106,2 88,3 87,1 

Eylül 112,3 87,6 95,1 108,6 111,6 103,2 103,4 103,1 93,1 100,1 104,4 78,1 86,0 

Ekim  109,3 73,6 94,6 107,7 107,0 102,0 105,9 102,8 95,7 98,2 103,1 75,2 89,8 

Kasım 108,6 60,8 93,8 109,8 108,3 102,3 105,3 98,8 103,5 98,6 100,2 80,6 91,3 

Aralık 110,1 63,1 95,0 110,7 108,2 102,0 103,6 99,8 102,1 93,2 97,9 81,9 

 
 

EGE’nin siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, genel bir olumsuz beklenti, uluslararası problemler 

gibi birçok farklı durumdan etkilendiği göz önünde bulundurulursa ülkemiz açısından da bu durum 

farklı düşünülemez. Dolayısı ile 2018’in ilk çeyreğinden sonra EGE 100’ün altına düşmüştür, 

2019’da artışa geçse de yine de değerler 100’ün altında seyretmektedir. Dolayısı ile bu durum 

ülkemizde genel ekonomik beklenti açısından bir güvensizlik durumunun hâkim olduğu ve olumsuz 

bir beklenti içerisinde olduğumuz ifade edilebilir.  Beklentilerin olumlu bir hal alması ve güven 

ortamının oluşması için belirli bir zaman diliminin gelişmesi gerektiğinden bu durumun ekonomiye 

yansımaları da belli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Türkiye’de bu belirsizlik ve güven 

ortamının oluşması için ise ne kadar süre geçmesi gerektiği ise yine bir bekleyişin varlığının 

göstergesidir. 

Grafik 1 EGE’nin 2018’den 2019’a değişimini göstermektedir. 2018 de kademeli olarak düşüş 

gösteren endeks 2019 başlarında da aynı düşüşü sergilemektedir ikinci çeyrekte artışa geçse de hala 

100’ün altında kalmış ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentinin hala kötümser seyrettiği 

görülmektedir. Bu da içinde bulunduğumuz yıl itibari ile güven sorunun olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 1: Ekonomik Güven Endeksi Güncel Verilerle Değişimi 

 

Kaynak: TÜİK, Haber Bülteni 

Tablo 3: Ekonomik Güven Endeksi, Sektörel Endeksler Değişim Oraları, Eylül 2019 

 

(Mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.) 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 3 EGE’nin bileşenleri olan Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Perakende 

Ticaret Sektörü Güven Endeksi ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nin son ölçüm değerlerine göre 

geçen yılın aynı ayına göre aldığı değerleri ve değişim oranlarını göstermektedir. Değişimler çok 

küçük olsa da değerler yine 100’ün altındadır. Güvensizlik ortamının devam ettiği söylenebilir. 

9’uncu ay itibari ile son çeyreğe girmeden yüzdesel olarak değişim oranlarına bakıldığında ise en 

fazla düşüş -4,3 ile tüketici güven endeksinde olmuştur onu -2,4 ile reel kesim güven endeksi takip 

etmektedir. 8,3’lük bir oran ile inşaat sektörü güven endeksi dikkat çekmektedir. Reel kesim 

endeksi ve tüketici güven endeksindeki keskin düşüşler bu durumun makro etkilerinin de derin 

olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Çünkü özellikle tüketici güveni ve reel kesim güveninin 

kötümser olması üretimi dolayısı ile ekonominin genelini kötü etkilediği ifade edilebilir. 
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Grafik 2: Seçilmiş Dönemlerde Sektörel Güven Endeksleri 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 2, 2007’den başlayarak ilk altı ay ve ikinci altı aylık verilerinden 2019’un ilk altı aylık 

sektörel güven endekslerinin dağılımını göstermektedir. Genel seyir olarak bütün alt sektör güven 

endeksleri paralel seyir izlemektedir. Sadece tüketici güven endeksi 2007’de 100’ün altında ve 

güvene ilişkin kötümser durum sergilemektedir. Diğer endeksler ise daha iyimser bir durumu 

göstermekle beraber hepsi 2009’un altıncı ayında dibi görerek 60’ın altına inmiştir. Genel dağılıma 

bakılacak olursa bütün alt endekslerle birlikte çok iyimser olduğu söylenemez ancak özellikle 

tüketici güven endeksinin sürekli kötümser olduğu dikkat çekmektedir bunda sürekli artan döviz 

kuru, genel ekonomik gidişat, gelecekte iş imkânlarının belirsizliği gibi nedenlerin etkisinin 

olmadığının söylenmesi bazı gerçekleri yok saydığımızı gösterir. Çünkü bütün bu etkenler güven 

ortamının kötümser olması için oldukça geçerli nedenlerdir.  

Grafik 3 Reel kesim güven endeksi ve GSYİH büyüme oranı seyrini göstermektedir. Reel kesim 

güven endeksinin 100’ün üzerinde yani iyimser olması genel ekonomik yapı açısından oldukça 

önemlidir. Çünkü reel kesimin güveni ve olumlu beklentileri üretime dolayısı ile ekonomik 

büyümeye yansımaktadır. Bu bağlamda ekonomik büyüme açısından reel kesimin güveni oldukça 

önemlidir.  

Grafik 3: Reel Kesim Güven Endeksi ve GSYİH Büyüme Oranı 

 

Kaynak: TÜİK, WDİ (World Development Indicator) 
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Grafiğe bakacak olursak 2009 yılındaki reel kesim güven endeksindeki keskin düşüş GSYİ ile 

paralellik göstererek derin bir düşüş meydana gelmiş ve negatif değer almıştır. Grafik RKGE ile 

GSYİH arasındaki sıkı ilişkiyi net olarak göstermektedir. Bu bağlamda aralarındaki sıkı ilişki 

güvenin ekonomi de ne kadar önemli bir konu olduğunu, üzerinde durulması ve geleceğin 

öngörebilmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu ifade etmek gerekir.  

6. Sonuç 

Güven ve ekonomideki yerinin ele alındığı bu çalışmada, tanımlardan, endekslerden ve ekonomiye 

yansımasından hareketle genel bir çıkarım yapma olanağı sağlamıştır. İnterdisipliner bir bilim olan 

iktisadın temel iktisadi aktörlerinden biri olan bireyin davranışı ve davranışını yönlendiren bir unsur 

olan güven; psikolojik, toplumsal, ekonomik bir bileşenden oluşmaktadır. Dolayısı ile bireyi her 

türlü etkiye açık olarak düşünürsek davranışlarını ve ekonomiye yansımasını değerlendirebiliriz. 

Güven duygusu bireyi daha temkinli davranmaya geleceğe daha olumlu bakmaya ve bu doğrultuda 

daha öngörülebilir davranışlarla makro düzeyde ekonominin alacağı durumda daha açık bir şekilde 

değerlendirilebilir. Sosyal bir sermaye olarak birey iktisadi olayların vazgeçilmez bir faktörüdür bu 

yüzden güven duygusu onu bu iktisadi olaylar içerisinde daha da etkili bir konuma getirmektedir.  

Güven ortamı aslında tek taraflı düşünülemez, güvenin feed-back etkileri ekonomik yaşamın iç içe 

olduğunu göstermektedir. Şöyle ki birey ekonomik yaşama güven duyarsa daha sağlıklı tahminler 

yapılabilir gelecek döneme ilişkin daha olumlu bir ekonomik yapı oluşur, daha olumlu bir 

ekonomik yapı ise bireye daha çok güven sağlar. Bu karşılıklı etki iktisattaki olayların birbirinden 

bağımsız düşünülemez varsayımı ile uyuşmaktadır.  

Sonuç olarak güven ortamının oluşması bireylerin davranışlarına yansımakta bu ise ekonomik 

aktivitelerde kendini göstermektedir. Ekonomideki her olumsuz olay birey davranışına yansımakta 

birey davranışları da iktisadi olaylara etki etmektedir. Verilerden yola çıkılarak yapılan 

değerlendirmede güvensiz bir ekonomik yapı belirsiz bir gelecek öngörüsü oluşturmakta bu da 

makro ekonomik değişkenleri etkilemektedir. Özetle güven duygusunun oluşturulması genel 

ekonomik yapı için oldukça önemlidir ve birey davranışlarına yansıması göz ardı edilemeyecek 

önem taşımaktadır. 
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CONTEMPORARY SUFISM: TARIQA ‘ALAWIYYA IN ZANZIBAR, TANZANIA 

 

Akira Asada* 

Abstract 

This paper explores the survival strategy of the Tariqa ‘Alawiyya, a Sufi order in Zanzibar, Tanzania. Some 

scholars believe that Sufis played a major role in the Islamisation of East Africa, and the Tariqa ‘Alawiyya 

was the earliest Sufi order introduced to the region. Originally led by Sharifs, descendants of the Prophet 

Muhammad, the order was established in the Hadhramaut region of Yemen, which is on the southern tip of 

the Arabian Peninsula. Today, many Zanzibaris participate in the activities of the Tariqa ‘Alawiyya and other 

Sufi orders. Meanwhile, many Muslims around the world are pursuing a more disciplined form of Islam, and 

some who practice this trend have criticised the tariqa activities as deviating from the teachings of the Prophet 

Muhammad. Such criticism has also been raised in East Africa. International Sufi orders, such as the 

Qadiriyya and the Shadhiliyya, are attempting to overcome this crisis by strengthening their organisations 

through the promotion of centralisation, a strategy that has been taken up in their Zanzibari branches. These 

orders have structures that separate their members and non-members through strict membership management 

and have established a command system that includes a headquarters and multiple branches with leaders and 

ordinary members forming a pyramidal hierarchy at each branch. However, rather than strengthen 

organisational power, the Tariqa ‘Alawiyya is parrying this global trend in the opposite direction. Their 

approach to Sufism blurs organisational boundaries via the flexible operation of their membership and neatly 

merges their activities into the daily lives of common Zanzibaris. Yet, this approach is incompatible with the 

traditional view of tariqas as religious brotherhoods. The approach to tariqas they embody goes beyond the 

simple understanding that a tariqa is simply a Sufi order. 

Keywords: Hadhrami, Islamic revival, Sufi order, Tariqa ‘Alawiyya, Zanzibar 
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1. The Islamic Revival 

Today is a time of tribulation for tariqas. The awakening of a new Islamic consciousness, known 

as the Islamic revival, and the consequent change in Muslims’ social behaviour is certainly 

depriving tariqas, which are Sufi orders, of their place in the societies in which they root. 

Those at the core of the Islamic revival consider various religious practices that did not exist in the 

time of the Prophet Muhammad to be bid‘as, or deviations from what Islam was originally meant 

to be. They regard the ideal Islam as that realized in the era of their early Islamic predecessors, 

called Salafis, and these believers identify as Salafists5 because they aim for an ideological return 

to that era. 

However, Salafists are not alone in the basics of their complaint. Indeed, every Muslim is aware 

that aspects of contemporary Islam are out of order, even if they do not propose ideas that are as 

reformist as those of the Salafists. This situation has spawned a social movement calling for a return 

to correct teachings and leading to revivalist phenomena, such as stricter religious practices and 

conservative approaches to the way women dress, and these appear to those of us in the outside 

world as re-Islamisation. Just what constitutes the correct form Islam depends on the person 

advocating it, but the common view among Muslims, whether Salafists or not, is that elements 

absent from early Islam must be eliminated. 

This view has brought criticism to Sufi orders. There are various theories as to when individual Sufi 

activities were organised into brotherhoods, but it is certain that they did not exist in the Prophet 

Muhammad’s time. In addition, zikr, a Sufi practice in which worshippers repeat Allah’s name, 

experience divine euphoria, and sometimes enjoy the music, has drawn much criticism from those 

who believe in the ideals of early Islam (Takahashi, 2014, 47-51). 

This paper focuses on a Sufi order called the Tariqa ‘Alawiyya6, which operates in Zanzibar, 

Tanzania, East Africa. In the tide of the Islamic revival rising in various parts of the Islamic world, 

this tariqas’ reason for being is now threatened, and many Sufi orders are taking various measures 

for their own survival. Therefore, this study examines the characteristics of the ‘Alawiyya's survival 

strategy by comparing it to other Sufi orders. 

2. The ‘Alawiyya 

The ‘Alawiyya has its origins in the Hadhramaut region, located in Yemen, which is on the southern 

part of the Arabian Peninsula. The Arabs from this region, known as Hadhramis, have migrated 

over the centuries to various regions along the Indian Ocean, including Southeast Asia, the Indian 

subcontinent, West Asia, and East Africa. The Sharifs, descendants of the Prophet Muhammad, 

founded the ‘Alawiyya among the Hadhrami and spread it to the rim of the Indian Ocean via their 

migratory activities. It is now possible to see the ‘Alawiyya’s activities in Zanzibar and other places 

where Hadhrami communities exist. 

Zanzibar, the site of this study, is an archipelago of islands located 70 kilometres off the coast of 

Dar es Salaam, a Tanzanian port city off the Indian Ocean. A number of Islamic cities have been 

built along the East African coast, and their construction has been attributed to the human relations 

between the Middle East and East Africa, which historically took the form of a maritime trading 

 
5 People who distance themselves from Salafist activities call themselves Wahhabis, a designation taken from the name 

of an 18th Century Islamic reformist, but with the critical connotation that they are exclusive and dangerous activists. 

6 In English, the word ‘tariqa’ is often omitted when referring to a specific order, so from here on, I will refer to Tariqa 

‘Alawiyya as ‘the ‘Alawiyya’. 
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network situated on the waters of the Indian Ocean. Among other things, Zanzibar attracted large 

numbers of Arab immigrants because it was the economic centre of the Western Indian Ocean until 

the modern era. Sufis and their cult are believed to have played a major role in East Africa’s process 

of Islamisation (Farsy & Pouwels, 1989: xvii-xviii), and Ibn Battuta, a great traveller born in 14th 

Century Morocco, visited the region and noted that a Sufi from Yemen was present (Ibn Battuta & 

Yajima, 1998: 147-148). 

In modern Zanzibar, there are several Sufi orders, and many Zanzibaris are involved in their 

activities. Among the major Sufi orders are international tariqas, such as the Shadhiliyya and the 

Qadiriyya, which have branches around the world. Historically, the Shadhiliyya’s Sufi teachers 

came from Comoros (Boulinier, 1987: 15), while the Qadiriyya’s came from Somalia (Martin, 

1976: 152). They spread their influence throughout the region in the 19th Century, a history that is 

relatively recent, particularly as it pertains to Zanzibar. On the other hand, the ‘Alawiyya, which 

was associated with the Hadhrami migration, is thought to be the oldest Sufi cult in the region, 

having been introduced to Zanzibar several centuries before the other tariqas (Farsy & Pouwels, 

1989: xvii). 

3. Methods 

This study is based on the results of intermittent fieldwork conducted in Zanzibar from 2006 to 

2019. Its method was based on participant observation of the activities of the ‘Alawiyya. For 

comparison, I conducted a similar survey of the activities of the Shadhiliyya and the Qadiriyya in 

Zanzibar. Several semi-structured interviews were also conducted, and participants ranged from 

Islamic intellectuals (including the leaders of each tariqa and teachers of Islamic schools) to 

ordinary Muslims who participated in the activities of Sufi orders. In addition, the materials related 

to doctrine and practice that successive leaders of each order wrote were also collected and analysed 

to corroborate the content of the interviews. 

4. Sites and Rituals 

As revealed by participant observation, the major differences between the ‘Alawiyya and other 

tariqas in Zanzibar are the bases of their activities and the content of their collective rituals. The 

‘Alawiyya does not have its own base; rather, the order uses mosques that are closely connected to 

Hadhrami immigrants and graveyards where Hadhrami saints are interred. Usually, Sufi orders use 

their own facilities as bases of their operations, and they call these ‘zawiya’. Indeed, the Shadhiliyya 

and the Qadiriyya have zawiyas in multiple Zanzibari locations. Figure 1 shows one such Qadiriyya 

facility in Zanzibar. Figure 2 shows members of the ‘Alawiyya performing a ritual called Uradi in 

a mosque. 

Figure 1. A Zawiya of the Qadiriyya 
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Figure 2. The ‘Alawiyya Performing Uradi 

 

 ‘Uradi’ is a derivation of the Arabic word ‘wird’, which refers to the recitation of certain formulaic 

phrases, such as Quranic verses and du‘a’,7 and the practice of zikr. The texts used in Uradis are 

compiled under the name ‘Ratib’, and there are several types depending on who compiles them. 

The ‘Alawiyya’s Uradi is closely related to the ideas of Ghazali, an 11th Century Islamic 

philosopher. In Zanzibar, Uradis are held three times a week, and the text used for recitation is set 

according to the day of the week the ritual is held on. Additionally, different mosques are chosen 

as venues depending on the particular day of the ritual. 

Zikr is a central practice in tariqas, and it is practiced by all the tariqas in Zanzibar as well, though 

the styles of the ‘Alawiyya and other tariqas differ greatly. Zikr was established within each Sufi 

order as a practice for experiencing the mysteries of oblivion through the repeated recitation of 

God’s name in an act of single-minded remembrance. In the Qadiriyya, zikr is a regularly practiced 

group ritual that combines strenuous body movements with unique breathing techniques. ‘Alawiyya 

members, however, only repeat fixed phrases of praise to God in a very restrained tone while sitting 

quietly and counting the prescribed number of recitations with prayer beads; body movements and 

breathing techniques are not incorporated, thereby making the ritual more publicly accessible. 

The ‘Alawiyya presents other activities to the public sphere as well. Figure 3 depicts the ritual 

Hauli, the name of which is derived from the Arabic word ‘hawl’. Originally, it meant circulation 

or year, but in the ‘Alawiyya order, it refers to a festival held to honour Sufis and the saints 

associated with the order. Therefore, the venue for the ritual is the grave of a saint. Once, there were 

a number of places in Zanzibar where Hadhrami saints were buried, but only a few can be identified 

today, as many of them were destroyed during the Zanzibar Revolution in 1964. One surviving site, 

called Habib Zayn Mausoleum, is depicted in Figure 3. 

Figure 3. The ‘Alawiyya’s Hauli at Habib Zayn Mausoleum 

 

Haulis have a lot in common with Uradis. They centre on the recitation of fixed phrases and prayers 

to God, but there are also other texts recited, and these are called Maulidi. That word originally 

 
7 Du‘a’ is a supplication to God. It is chanted before and after rituals during religious activities, such as grave visits, and 

even at meals. Depending on the scene, the content of the prayer will vary. 



 

724 
 

refers to the Prophet Muhammad’s birthday, and the texts recited on his birthday are likewise called 

Maulidi. These are now recited on various occasions, such as Hauli, because they represent a 

congratulatory way of obtaining God's grace. 

The largest religious celebration of Zanzibar’s Muslim society is the Maulidi, the birth of the 

Prophet, mentioned just above. It was also introduced to the coastal areas of East Africa as a 

collective ritual of the ‘Alawiyya and is now a popular festival that has permeated the entire 

archipelago. It is comprised of two festive weeks beginning on the twelfth day of the third month 

of the Islamic calendar, which is said to be the Prophet Muhammad’s birthday. The details of the 

Maulidi have already been described in a previous essay (Asada, 2018), but briefly, the celebration 

is primarily defined by the recitation of Qasidas, which are poems praising Muhammad, and of 

prose that narrates events in his history. While Hauli is held in the graveyard of the saints, Maulidi 

is held in Zanzibari mosques, rental halls and open squares. Not only do members of the ‘Alawiyya 

play a central role in the celebration, residents living around the site participate as well. 

5. Discussion 

5.1. Membership 

That all Zanzibaris participate in the ‘Alawiyya’s activities is unusual. This is because the activities 

of a Sufi order are essentially for Sufis, and ordinary Muslims outside the confines of its 

membership are not inherently subject to it. Also, Muslims are not born as members of a tariqa. 

They voluntarily choose membership at any given moment. The key to this membership is the idea 

of ijaza. 

‘Ijaza’ is an everyday term used to refer to a license or permission, such as a car license, but in the 

Islamic context, there are two types ijaza. First, an ijaza is issued when a person joins an 

organisation or group. Second, an ijaza is issued when a certain level of academic knowledge or 

technical skills are recognised. In either case, the person issuing the license must be in possession 

of an ijaza himself. In the case of tariqas, ijazas play two roles. In general, when a Muslim wishes 

to join a tariqa, a rite of initiation is performed, and the initiate must receive an ijaza from the 

Shaykh, the leader of the order. Then, as one progresses through the various disciplines of tariqa 

activities and the study of Sufism, one is issued an ijaza by one’s instructor within the scope of 

what one has mastered. A person who holds an ijaza may educate and instruct other practitioners 

and may issue the same ijaza to them. 

In Zanzibar, non-‘Alawiyya tariqas are very strict about who joins their activities; a member of an 

order is defined as someone who has performed the ritual of joining, i.e., a person with an ijaza. 

For example, in the case of the Qadiriyya and the Shadhiliyya, when a new member joins, a 

symbolic ritual is performed in front of the other members, such as a handshake between the Shaykh 

and the initiate or a drink of water or milk given by the leader. The purpose of this is to impress the 

tariqa with his joining; the act itself has no special significance. In the case of a large number of 

entrants, the Shaykh tells them that he would like to give them their ijaza, and they respond by 

saying they would like to receive it.8 There is no room for the public in this ceremony because the 

ritual of joining implies a contract between the entrant and the leader of the order. 

The ‘Alawiyya has a very different view of membership than other tariqas. As mentioned above, it 

is customary for those who perform the initiation ritual and obtained an ijaza to become members 

of a tariqa, and Bang's research (Bang, 2003: 13-14) on the family histories of a 19th Century 

 
8 Based on an interview with Khalifa Ali conducted on 25 April 2007. 
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‘Alawiyya leader found that his tariqa required initiates to wear a coat that the Shaykh called a 

‘khirqa’ as a rite of initiation. However, in contemporary Zanzibar, the ‘Alawiyya employs no such 

procedure. As long as residents are Muslim, they can participate in the ‘Alawiyya’s activities 

without the ritual of joining or obtaining an ijaza. 

As mentioned in the previous section, the ‘Alawiyya regularly gathers in a mosque to perform Uradi 

and recite the ratib; these activities are open to the public. In fact, participants do not often recognise 

that what they are doing is an ‘Alawiyya practice. The Maulidi, which the ‘Alawiyya introduced to 

Zanzibar, has become such a popular event that all the people of the archipelago participate in one 

way or another. Moreover, those who do not have ijazas are unaware that they are participating in 

tariqa activities, but if they are performing the ‘Alawiyya’s rituals, they are considered to be 

members anyway.9 

The ‘Alawiyya does have a leader, but he does not represent the entire order. He is a leader in the 

sense that he has a teaching qualification—an ijaza—regarding a particular discipline or book. 

Therefore, there are many leaders within the ‘Alawiyya. Indeed, when different texts are recited at 

different mosques on different days of the week, different instructors oversee the different sessions. 

These differences in each tariqa’s membership mindset have had significant impacts on the 

organisational structures of Sufi orders. 

5.2. Organisational Structure 

Today, a pyramidal hierarchy is observed in tariqas across the Islamic world. This is also the case 

with Zanzibari branch of the Qadiriyya,10 which is headquartered in Arusha, a city in mainland 

Tanzania. The Qadiriyya has become so highly centralised and organised that it has established 

secretariats in every major city in Tanzania. At each site, the relationship between leaders and 

members is governed by a top-down organisational structure (Figure 4). At the top is the Shaykh, 

who inherits the dynamic of the Silsila, which is the mentor-disciple relationship. The Shaykh 

possesses the ijaza to instruct disciples and is the representative of the order. However, in a tariqa 

as large as the Qadiriyya, which often has multiple bases and zawiyas across a wide area, a single 

Shaykh cannot lead all his disciples. Therefore, at each site, a Khalifa is dispatched from the centre 

or appointed locally to serve as the area’s leader. Within each zawiya, people called ‘Msaidizi’ or 

‘Murshid’ guide various rituals. They must also possess an ijaza obtained from a person qualified 

in guiding the rituals they oversee. Finally, initiates called ‘Muridi’ or ‘Murid’ are the ordinary 

members training under these leaders. At the bottom of Figure 4, a category called ‘Mpenzi’ or 

‘Muhibb’ is placed outside the confines of the tariqa. These individuals are a group of enthusiasts 

who flock to the activities of the massively popular tariqa, and although they are sometimes 

involved in the order’s rituals, they are not considered regular members because they have not 

obtained a joining ijaza. This is understandable if we consider the ijaza’s aforementioned role as a 

contract between members and the leader. The organisational structures of Zanzibari tariqas vary 

somewhat in terms of size, but they generally follow a pyramidal hierarchy similar to that of the 

Qadiriyya. 

 

 
9 Based on an interview with Muhammad Idris conducted on 4 April 2007. 

10 The description of the organisational structure of the Qadiriyya is based on an interview with Khalid Muhammad 

conducted on 5 May 2007. The internal structure of the organisation is described in detail in Katiba ya Jumuiya 

Zawiyatul Qadiriya Tanzania, a manual published by the tariqa for the leaders of its branches. 
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Figure 4. Organisational Structure of the Qadiriyya 

 

The ‘Alawiyya, however, has a completely different organisational structure. The first peculiarity 

is that there are no upper and lower levels.11 Unlike other orders, the ‘Alawiyya does not use a 

Shaykh to represent the entire tariqa. This means that although there are ‘ulama’ (intellectuals) who 

are respected as Shaykhs (old masters), there is no Shaykh in an organisational position. However, 

outstanding teachers are referred to by the title of ‘Sahib al-Maqam’. Much as there is no Shaykh, 

there can be no substitute for him, including a Khalifa or the branch president. Whereas zawiyas 

are the Qadiriyya’s bases in various places, the ‘Alawiyya does not have a permanent building for 

training. Rather, it uses mosques and the mausoleums of saints. Therefore, there is no Msaidizi to 

guide members in a zawiya. 

In the ‘Alawiyya, in which there are no Shaykhs or Murids, the relationship between teachers and 

students is the only one that can be established (see Figure 5). Students study the teachings of the 

‘Alawiyya under various mentors, and they discipline themselves. The bond between them is 

strictly personal; it is not organisational. A teacher is a student under another teacher, and if there 

is any hierarchy among them, it is only respect for those who are older and have learned more. 

Muhibbs surround the relationship between teacher and disciple, and they too participate in the 

learning through occasional rituals. The difference between Muhibbs and disciples relates to 

whether the latter intend to obtain an ijaza as a diploma; therefore, no special permission is required 

to participate in the rituals. Within the ‘Alawiyya, there are a number of colony-like units in which 

teachers are the core and students gather around them like satellites; these units are interconnected. 

Students do not just learn with a single teacher; they access these networks and move to other 

colonies as needed. Since there is no contract among them, and they consider all those who 

participate in the order’s activities to be members, what separates people inside and outside the 

organisation is difficult to identify. It can be said that the ties of the ‘Alawiyya as an organised body 

are much looser than those envisioned by the term ‘Sufi order’. 

 

 

 

 

 

 
11 The content of this section is primarily based on interviews with Yunus Sameja, conducted on 9 April 2007, and 

Muhammad Ba'abdeh, conducted on 16 and 30 April 2007. 
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Figure 5. The ‘Alawiyya’s Network 

 

5.3. Transformation of Tariqas 

We have seen the model of the centralised tariqa represented by the Qadiriyya and the networked 

tariqa represented by the ‘Alawiyya, and the former structure has been considered to be that of 

traditional Sufi orders. In the past, Trimingham attempted to divide the development of tariqas into 

a khanqa (khanaqa) phase, a tariqa phase and a ta’ifa phase (Trimingham, 1971: 103). According 

to him, the khanqa phase was a state in which the leader and disciples lived and travelled together 

with few rules governing their behaviour. The tariqa phase, which occurred from the 13th Century 

onwards, was a formative period in which doctrines and practices were handed down rather than 

from one generation to the next. This was followed by the ta’ifa phase, which ran from the 15th 

Century onwards and saw the Sufi brotherhood split into innumerable sects; during this phase, the 

worship of saints became popularised. Seen this way, tariqa became Sufi orders in the 13th Century; 

as a result of their repeated divisions in the 15th Century, they spread across and penetrated Islamic 

society. However, citing Geoffroy (Geoffroy, 2000: 243-246), Horikawa pointed out that the 

organisation of tariqas in classical Islamic studies has not been well traced in historical studies 

(Horikawa, 2005: 162-163). Takahashi also noted that the hierarchical structure consisting of the 

Shaykh, Khalifa, and Murid is idealistic, and ‘on the whole, many of the pre-modern orders were 

decentralised organisations’ (Takahashi, 2014: 24). 

At what stage, then, did the structure of the tariqa as we see it today come into its definitive form? 

Although it is difficult to provide a concrete answer, there were at least two modern events that 

shook Sufi activities. The first was that the Muhammad Ali dynasty of 19th Century Egypt decreed 

that all tariqas fell under the control of the Shaykh of the Bakriyya, a prominent Sufi family in the 

region. In Egypt, at least, this system led to the development of a pyramidal hierarchy and 

organisational management system for tariqas (Tohnaga, 2010: 83-84). The second was a series of 

Islamic revival phenomena, beginning with the Islamic reform of the 19th Century and continuing 

to the present day. In the pre-modern era, the Islamic world was forced into a subservient position 

by European powers that used their overwhelming military power to advance colonialism. Those 

who attributed the weakening of their society to a false understanding of Islam pushed for an 

ideological return to the time of the Prophet Muhammad. This movement led to the contemporary 

phenomenon of Islamic revival, which, inevitably, has been accompanied by criticism of what its 

advocates regard as the un-Islamic practices of modern generations, including tariqa activities 

(Takahashi, 2014: 51-56). During such a trend, it is highly possible that organisational changes may 

have taken place in the tariqas in order to ensure their survival. At the very least, the appearance of 
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a tariqa as a well-organised order is a ‘relatively new product of Islamic history’ (Tohnaga, 2010: 

82). 

6. Conclusion 

This study has shown that most Zanzibari Muslims approach tariqas with an organisational 

perspective that is likely the result of modern changes. The high degree of organisation found in 

the Qadiriyya and the Shadhliyya can be seen as in accordance with the Islamic reform movements 

and the innovations of tariqas in other parts of the Islamic world. 

In such a situation, how should the ‘Alawiyya, which has a network-type organisation, be 

positioned? If what has happened to other tariqas is considered innovation, then the ‘Alawiyya 

appears to be an old-style tariqa that has not been institutionalised as an organisation. However, in 

the context of Trimingham’s three stages of development, the ‘Alawiyya appears to be an outlier, 

as it is not reflected in any of the stages. It is also inconsistent with the decentralised approach to 

tariqas common to the pre-modern era that Takahashi described. The decentralised tariqa he 

referred to was modelled on the ways of Khalifas who had completed their training under the 

Shaykh before dispersing into a wider area and forming their own orders (Takahashi, 2014: 24-25). 

This is different than the interconnectedness of the teacher-centred circles in the ‘Alawiyya, the 

organising body of which constitutes a rhizome-like network. In other words, it is different than 

and alien to the tariqas of the past. 

In summary, the ‘Alawiyya’s inclusive approach to rituals and its network structure are its defining 

characteristics, and one could say that the advantages of these features is that they can penetrate 

society in a natural way. In fact, in Zanzibar, as can be seen in the cases of Uradi and Maulidi, the 

masses participate in rituals without being deeply aware of whether they belong to the Sufi order, 

and the ‘Alawiyya’s activities exist as a matter of course in the general population’s religious life. 

By not having a mechanism for defining the boundaries of its tariqa, the ‘Alawiyya has either not 

been exposed to the attacks that other Sufi orders are subject to or has been unable to accommodate 

them while remaining active. 

I would like to conclude with a word about the future. Looking at the state of the ‘Alawiyya, I 

wonder if understanding tariqas as Sufi orders is appropriate. In other words, can a tariqa really be 

called a Sufi order if it does not have an outer edge as an organisation? In the future, it will be 

necessary to delve a little deeper into the meaning of the seemingly self-evident term ‘tariqa’. 
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OVALIK CILICIA’DA BİR YOL GÜZERGÂHI: SOLOI – TARSUS* 
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Özet 

Doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir köprü konumundaki Anadolu’nun güneyinde bulunan Cilicia Bölgesi, 

tarihin en erken dönemlerinden itibaren çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin doğusunu 

kapsayan ve Ovalık Cilicia olarak adlandırılan bereketli ve yerleşime elverişli topraklar, antik dönemde 

önemli gelişmeler kaydetmiş olan Tarsus ve Soloi gibi iki önemli kenti kapsamaktaydı. Bu iki kent arasında 

uzanan ve onları birbirine bağlayan kıyı güzergâhına ek olarak, modern Mersin kentinin kuzeyinden ilerleyen 

alternatif bir güzergâhın varlığı tahmin ediliyordu. Ancak söz konusu güzergâha dair somut bir veriye 

ulaşmak şimdiye kadar mümkün olamamıştı. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda Mersin’e bağlı Bekirde- 

Akdam Mahallesi sınırları içerisinde, Iğdır Deresi olarak adlandırılan küçük bir dere yatağı üzerinde tek 

kemerli bir taş köprünün tespiti yapılmıştır. Ayrıca Mersin’e bağlı Çiftlikköy Mahallesi sınırları içerisinde, 

Çiftlikköy Deresi üzerinde ikinci bir taş köprü saptanmıştır. Mimari özellikleri ile Roma dönemine işaret 

eden bu iki köprünün konumu, doğu- batı yönde uzanan ve Tarsus ile Soloi kentlerini birbirine bağlayan yol 

güzergâhına ait olabileceklerini akla getirmektedir. Bu makalede öncelikle bu iki kenti birbirine bağladığı 

düşünülen yol güzergâhı üzerinde tespiti yapılan bu iki taş köprüden yola çıkılarak köprülerin mimari 

özellikleri ve inşa edildikleri dönem ele alınacaktır. Ayrıca bu köprülerin söz konusu güzergâh ve 

yerleşimlerle bağlantısı tartışılacaktır. Buna ek olarak, tarihsel süreçte göz önünde bulundurularak köprü, yol 

ve yerleşim arasındaki bağlantı irdelenecektir. Son olarak elde edilen verilerden yola çıkılarak ‘yerleşimler 

mi yolları, yollar mı yerleşimleri biçimlendirdi?’ sorusuna yanıt aranacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tarsus, Soloi, taş köprü, yol güzergâhı, kemer ve tonozlar 

 

A ROAD ROUTE IN PLAIN CILICIA: SOLOI- TARSUS 

Abstract 

The Cilicia Region located in the south of Anatolia, which is a bridge connecting the east and the west, has 

been home to various civilizations since the early periods of history. The fertile and settling soils, which were 

covering the eastern part of the Cilicia Region and called plain Cilicia included two important cities, Tarsus 

and Soloi, which had made important developments in the ancient period. In addition to the coastal route that 

stretches and connects these two cities, the existence of an alternative route from the north of the modern city 

of Mersin was estimated. However, it was not possible to reach concrete data on the route in question. In 

recent investigations, a single arched stone bridge was identified on a small stream bed called Iğdır stream 

within the borders of Bekirde-Akdam neighborhood of Mersin. In addition, a second stone bridge was 

identified on the Çiftlikköy stream within the borders of Çiftlikköy District of Mersin. The location of these 

two bridges pointing out to the Roman period with their architectural features suggests that they might belong 

to the route extending east-west and connecting the cities of Tarsus and Soloi. In this article, starting off from 

two stone bridges identified on the road between Tarsus and Soloi, the architectural features of the bridges 

and the period in which they were built will be discussed. Furthermore, the connection of these bridges with 

the routes and settlements will be discussed. In addition, the connection between the bridge, the road and the 

settlement will be examined in consideration of the historical process. Finally, based on the data obtained, it 

will be sought to answer the question whether settlements have formed roads or roads have formed 

settlements. 

Keywords: Tarsus, Soloi, stone bridge, road route, arches and vaults            
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1.GİRİŞ 

Roma Dönemi’nde Asia Minor olarak adlandırılan Anadolu’nun güneydoğusunda bulunan Cilicia 

Bölgesi, coğrafyacı Strabon tarafından dağlık ve ovalık olmak üzere iki ayrı bölümde 

incelenmektedir (Strabon, XIV. V. 1). Bölgenin ovalık kesiminin yerleşimler için oldukça elverişli 

koşullar sunması, Soloi ve Tarsus gibi büyük ve önemli kentlerin ortaya çıkmasına olanak 

sağlamıştır. Bu iki kentin yanı sıra, bölgenin bir diğer önemli kenti Asur Dönemi’nde kurulduğu 

belirtilen Ankhiale’dir. Bu kent antik kaynaklar tarafından görkemi ve büyüklüğü ile 

anılmaktadır12. Ankhiale ile ilişkilendirilen Ingira ismi, Asur Kralı Sanherib Dönemi’nde (MÖ 705- 

680) gerçekleşen bir isyan ile birlikte anılmaktadır (Luckhenbill, 1924: 61). Dahası, Asur 

metinlerinde adı geçen Ingira’nın Mersin kent merkezi yakınlarındaki Yumuktepe ile eşitlenmesi 

önerilmektedir (Durukan, 2015: 80).  

Ingira- Yumuktepe eşitlemesinin yanı sıra, lokalizasyonu konusunda belirsizliğin devam ettiği bir 

diğer yerleşim, yine Asur Dönemi’nde kurulduğu ifade edilen Ankhiale kentidir. Bu kentin 

lokalizasyonu hususunda araştırmacılar tarafından pek çok öneri geliştirilmiştir13. Ancak, yakın 

zamanda Ankhiale’nin Bekirde ve Karacailyas höyüklerinin bulunduğu mevki ile eşitlenmesi 

(Durukan, 2015: 59- 60), başka soruları da beraberinde getirmiştir. Bu eşitleme, modern Mersin’in 

kuzeyinden ilerleyen ve doğu- batı doğrultusunda Tarsus ile Soloi kentleri arasında uzanan bir yol 

güzergâhının varlığı ihtimalini ortaya çıkartmıştır. Bunun yanı sıra yeni keşfedilen arkeolojik 

veriler, bu iki kent arasında uzanan yola eklemlenen ve kuzey- güney aksında uzanan bir başka yol 

hattının mevcudiyetini de ortaya koymaktadır. 

Doğu- batı aksında uzanan güzergâh ile ilgili ilk bilgiler, Arrianus’un tanımlamalarında ortaya 

çıkmaktadır. Bu antik yazarın İskender’in izlediği yolu Tarsus- Ankhiale- Soloi şeklinde sıralaması 

ve buna karşın aktarımlarında kıyı hattında bulunan Zephyrion ve diğer yerleşim merkezlerine yer 

vermemesi, Mersin’in kuzeyinden ilerleyen bir yol fikrinin oluşmasına neden olmuştur. Yine aynı 

antik kaynakta, Ankhiale’nin sur duvarlarının hemen dışında bulunduğu belirtilen Sardanapallos 

anıtı üzerinde yer aldığı söylenen Asur dilindeki yazıtın içeriği de söz konusu yol güzergâhı ile 

ilişkili olabilecek bazı detaylar barındırmaktadır (Arrianus, II. 5. 1- 5).  

Antik kaynaklardan hareketle, Soloi- Ankhiale- Tarsus kentleri arasında uzanan yol güzergâhı 

iddiası, daha geç kaynak aktarımları vasıtasıyla da doğrulanmaktadır. 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret 

eden ve söz konusu yol hattı hususunda kayda değer bilgiler aktaran bir gezgin tarafından böyle bir 

güzergâhın varlığı teyit edilmektedir (Langlois, 1947: 32). Buna ek olarak, 1950’li yıllarda yerel 

bir tarihçi tarafından yapılan aktarımlar da, bu güzergâhın mevcudiyetini destekleyen bazı önemli 

detaylar barındırmaktadır (Uluğ, 1955: 130- 131). 

İskender tarafından kullanıldığı bilinen Soloi ile Tarsus arasında uzanan yol hattının daha erken 

dönemlerde de kullanılmış olma ihtimalinden hareketle, bölgenin erken dönem yerleşimleri olan 

höyükler ve bu höyüklerin yerleşim gördükleri dönemler ele alınmış ve iddia edilen yol güzergâhı 

 
12 Ankhiale ile ilgili tanımlamalar için bkz. Aristobulos, FGH II B, frag. 6: 772- 773; Hellanikos, FGH II B, frag. 34: 

650; Kallisthenes, FGH I, frag. 63: 123; Arrianus, II. V. 1- 2; Strabon, XVI. 5. 9; Athenaeus, 12. 39; Plinius, V. 22- 92. 
13 Ankhiale- Kazanlı eşitlemesi için bkz. Langlois, 1947: 32; Sayar, 2003: 63; Sayar, 2005: 223. Karaduvar için bkz. 

Beaufort, 2002: 265; Leake, 1976: 214; Zahariade, 1998: 484- 485.  Karacailyas için bkz. Kalkan, 1999: 50; Kalkan, 

2002: 160- 163. Yumuktepe için bkz. Hild- Hellenkemper, 1990: 185- 186.  Soloi için bkz. Güney, 2014: 47. Tırmıl 

Tepe için bkz. Casabonne, vd, 2001: 64; Casabonne, 2004: 123. 
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bağlamında tekrar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Soloi ile Tarsus arasında uzanan güzergâhın 

aslında bölgenin en erken yerleşim birimleri olan höyüklere geri gittiği ve iddia edilen bu yolun 

kullanım gördüğü zamanların tahmin edilenden çok daha eskilere dayandığı düşünülmektedir.  

MÖ 4. yüzyıl ortasından varlığı bilinen bu güzergâhın daha erken dönem kullanımlarına ek olarak, 

Hellenistik Dönem sonrasındaki kullanımları da önemlidir. Bu doğrultuda 2018 yılının Ekim- 

Kasım aylarında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar esnasında Mersin’in 

kuzeyinden ilerlediği düşünülen bu yol güzergâhı üzerinde bir taş köprü tespit edilmiştir. Buna ek 

olarak, Ankhiale ile eşitlenen alanın kuzeyinde ikisi günümüze ulaşamamış toplamda üç adet taş 

köprü belgelenmiştir. Söz konusu köprülerin ilki, Çiftlikköy’de konumlanmakta olup, Soloi- Tarsus 

hattında uzanan antik yol güzergâhı iddiasını doğrular niteliktedir. Diğer üç köprü ise Ankhiale ile 

eşitlenen alanın kuzeyinde konumlanmakta ve kuzey- güney doğrultusunda uzanan başka bir yol 

güzergâhı ile ilişkilendirilmektedir. 

Gerek antik ve modern kaynak aktarımları gerekse höyük yerleşimlerin dizilimi, Tarsus’tan 

başlayarak modern Mersin’in kuzeyinden ilerleyen ve Soloi’de sonlanan bir güzergâhının varlığı 

ihtimalini düşündürmektedir. Bunların yanı sıra, Ankhiale ile eşitlenen alanın kuzeyinde üç ayrı 

köprünün tespit edilmiş olması, kuzey- güney aksında uzanan ve Ankhiale olarak tanımlanan alana 

ulaşan bir başka güzergâhın varlığına işaret ediyor gibi gözükmektedir. 

1.1.Antik ve Modern Kaynaklarda Soloi- Tarsus Arasında Uzanan Yol Güzergâhı 

Soloi ile Tarsus kentlerini birbirine bağladığı düşünülen yol güzergâhına ilişkin ilk bilgiler, antik 

kaynak aktarımlarından edinilmektedir. Birçok antik kaynak, bölgenin önemli kentlerinden biri 

olarak gösterilen Ankhiale’den söz etmektedir 14 . Ancak, antik kaynaklar arasında İskender’in 

seferinin detaylarını aktaran Arrianus’un tanımlamaları, böyle bir güzergâhın varlığını akla getiren 

bazı önemli detaylar barındırmaktadır.  

Arrianus, Cilicia Kapıları’ndan geçerek Tarsus’a ulaşan İskender’in buradan hareket ettikten sonra 

aynı gün içerisinde Ankhiale’ye ulaştığını aktarmaktadır. Ayrıca bu yazar tarafından İskender’in 

burada konakladığı ve daha sonra Soloi’ye geçtiği bildirilmektedir. Yanı sıra kentin sur duvarlarının 

yakınında Ankhiale’nin kurucusu olduğunu belirttiği Sardanapallos’a ait üzerinde kabartma ve 

yazıt barındıran bir anıtın varlığından söz etmektedir. Bu yazar, yazıt içeriğini ise şu sözlerle 

aktarmaktadır: “Anakyndarakses oğlu Sardanapallos, Ankhialos ve Tarsos’u aynı günde kurdu. 

Fakat sen ey yabancı, ye, iç, eğlen…” (Arrianus, II. V. 2- 5).  

Arrianus’un aktarımlarını tamamlayan ve doğrulayan bilgi Strabon tarafından nakledilmektedir. 

Strabon, söz konusu güzergâha ilişkin herhangi bir bilgi aktarmazken güzergâh ile ilgili önemli bir 

çıkış noktası oluşturan Ankhiale’nin denizden biraz yukarıda yer aldığı bilgisini kaydetmektedir. 

Dahası Arrianus’ta bahsedilen yazıtı aynı içerikle tekrarlamaktadır (Srabon, XIV. 5. 9). 

Antik kaynak aktarımları ve arkeolojik verilerden hareketle Ankhiale, ilk olarak Karacailyas 

Höyüğü’nün bulunduğu alan ile eşitlenmiştir (Kalkan, 1999: 50). Daha sonra gerçekleştirilen 

lokalizasyon çalışmalarında ise bu kentin hem Bekirde hem de Karacailyas höyüklerini kapsayacak 

biçimde oldukça geniş bir alan ile eşitlenmesi önerilmiştir (Durukan, 2015: 59- 60). Mersin’in 

kuzeyinden ilerleyen yol güzergâhı ile Ankhiale’nin lokalizasyon önerisi birlikte 

 
14 Antik kaynak aktarımlarındaki Ankhiale ile ilgili tanımlamalar için bkz. Aristobulos, FGH II B, frag. 6: 772- 773; 

Hellanikos, FGH II B, frag. 34: 650; Kallisthenes, FGH I, frag. 63: 123; Arrianus, II. V. 1-2; Strabon, XVI. 5. 9; 

Athenaeus, 12. 39; Plinius, V. 22- 92 
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değerlendirildiğinde, söz konusu yolun duraklarını Tarsus- Karacailyas ve Bekirde höyükleri- 

Dikilitaş15- Soloi şeklinde detaylandırmak mümkündür (Şek. 1).  

Şekil 1. İskender’in İzlediği Yolu Gösteren Harita 

 

Bu durumda Arrianus tarafından çizilen yol güzergâhı tekrar değerlendirildiğinde Tarsus’tan 

hareket eden İskender, bir günlük yürüyüş mesafesinin ardından Karacailyas ve Bekirde 

höyüklerinin bulunduğu alana yani Ankhiale kentine ulaşmıştır. Daha sonra da kentin sur 

duvarlarının hemen dışında yer aldığı belirtilen ve Sardanapallos anıtı olarak nitelendirilen 

Dikilitaş’ın yanından Soloi yönünde ilerlemiştir. Dolayısıyla İskender’in kıyıdaki yerleşimlere 

uğramaksızın, içeride yer alan bir güzergâh üzerinden Soloi yönünde ilerlediği düşüncesi, bu 

bilgiler ışığında ortaya çıkmaktadır. Çünkü İskender bu güzergâhı kullanmamış olsaydı, kıyıda yer 

alan Karaduvar16, Zephyrion17 ve Kazanlı gibi antik yerleşimlere de uğramış olması ve yapılan 

aktarımlarda bu yerleşimlerin en azından adının geçmesi beklenirdi. 

Soloi- Ankhiale- Tarsus arasında uzanan güzergâh konusunda antik kaynaklardan edinilen bilgiler 

sınırlıdır. Dolayısıyla iddia edilen güzergâhın daha başka verilerle de desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu noktada Langlois tarafından 19. yüzyılda yapılan aktarımlar daha da önem kazanmaktadır. Bu 

gezgin Dikilitaş anıtının ayrıntılı ölçüm ve tanımlamalarına ek olarak, bu anıtın Pompeiopolis’ten 

Tarsus’a giden eski bir yol hattı üzerinde bulunduğunu ifade etmekte ve iddia edilen yol 

güzergâhının varlığını doğrulamaktadır (Langlois, 1947: 32).  

Langlois tarafından doğrulanan bu güzergâh ile ilişkili olarak, 1948 yılında yerel bir tarihçi 

tarafından yapılan aktarımlar oldukça önemli bilgiler içermektedir. Günümüzden yaklaşık 70 yıl 

kadar önce, bölgeyi iyi tanıyan biri tarafından aktarılan bilgiler ve yol hattına ait durakların verilmiş 

olması dikkate değerdir. Söz konusu yazar, tanımlamasını yaptığı Dikilitaş’ın burada yer almasının 

sebepsiz olmadığını, bu anıtın bir anlamı olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca bu anıtın 

Sardanapallos’a ait bir mezar anıtı olabileceğini ifade ettikten sonra, anıtın Soloi ile Tarsus arasında 

uzanan antik yol güzergâhı üzerinde yer aldığını belirtmektedir (Şek. 2). Tüm bunlara ek olarak, 

yazar Dikilitaş Anıtı’nın yanından geçen antik yol güzergâhının batı yöndeki duraklarını da 

sıralamaktadır. 

 
15  Ankhiale’nin eşitlendiği Bekirde höyüğünün yaklaşık 3 km batısında yer alan Dikilitaş anıtının lokalizasyon 

çalışmalarında antik kaynak aktarımlarında bahsedilen Sardanapallos Anıtı ile ilişkilendirilmesi konusunda bkz. Durukan, 

2015: 57. Bu anıt,  Mersin’in yaklaşık 5- 6 km kuzeydoğusunda yer alan 10- 12 m yüksekliğinde dikdörtgen biçiminde 

konglomera tek bir bloktur. Günümüzde narenciye bahçelerinin arasında kalan bu anıttan dolayı anıtın bulunduğu mevki  

‘Dikilitaş Beldesi’ olarak anılmaktadır. Dikilitaş anıtı hakkında genel bilgi için bkz. Sayar, 2005: 223; Kalkan, 1999: 21. 
16  Karaduvar yerleşiminin antik Yunanca’da ve Arap kaynaklarında güzergâh ya da kıyı hattında bir durak olarak 

bahsedilmesi konusunda bkz. Hild- Hellenkemper, 1990: 202. 
17 Zephyrion antik kentinin konumu ve tarihçesi konusunda bkz. Leake, 1976: 214; Zephyrion’un Yunan- Pers döneminde 

bir polis olarak adlandırılması hakkında bkz. Hild- Hellenkemper, 1990: 464. Zephyrion hakkında genel bilgi için bkz. 

Durukan, 2015: 13- 43 ve 80. 
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                                  Şekil 2. Dikilitaş Anıtı Genel Görünüm 

 

Doğu- batı aksında uzanan yolun hatlarını çizen Uluğ, Tarsus’tan batıya yönelen güzergâhın 

duraklarını Dikilitaş, Menteş, Kapılıören, Çiftlikköy, Kuyuluk ve Soloi şeklinde sıralamaktadır 

(Uluğ, 1948: 95). Aynı yazarın bir başka kitabında bu duraklar, daha da detaylandırılmakta ve şöyle 

ifade edilmektedir: Tarsus- Gudubes Kalesi- Bekirde Köyü’nün alt tarafı- Dikilitaş- Yalınayak- 

Osmaniye Mahallesi’nin üst tarafı- Menteş- Kuyuluk (?)- Soloi (Uluğ, 1955: 130).  

Yapılan araştırmalar ve arazi incelemeleri sonucunda, Uluğ tarafından sayılan duraklardan 

bazılarının hatalı olduğu düşünülebilir. Yolun batı kesimi için yapılan tanımlamaya göre, söz 

konusu güzergâh Kaleköy’e ulaştıktan sonra Kuyuluk yönünde bir seyir izlemektedir. Daha net 

ifade edilecek olursa, güzergâh batıya doğru uzanmakta ve Kuyuluk’tan sonra ise tekrar doğuya 

yönelerek Kuyuluk’un güneydoğusundaki Soloi’ye ulaşmaktadır (Uluğ, 1955: 130). Ancak, 

unutulmamalıdır ki güzergâhın Kuyuluk’a yönelmesi kat edilecek mesafenin uzaması anlamına 

gelmektedir. Bu noktada muhtemelen bu güzergâh, Kaleköy’den sonra güneye yönelmekte ve 

Soloi’ye ulaşmaktadır. Günümüzde Soloi yakınlarından denize ulaşan Mezitli Deresi (=Liparis) 

üzerinde Osmanlı Dönemi ile ilişkilendirilen bir taş köprü mevcuttur. Daha erken dönemlerde de 

aynı noktada muhtemelen bir köprü bulunduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Kaleköy’den güneye 

yönelen yol güzergâhı, kavşak görevi gören bu köprü vasıtasıyla Soloi’ye bağlanmış olmalıdır. 

Yukarıda sıralanan duraklara ek olarak, Soloi- Tarsus güzergâhının doğu kesimine dair son 

zamanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda önemli bir tespit yapılmıştır. Dikilitaş ile Mersin’in 

yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda yer alan Yakaköy arasında yer alan yamaçlarda yoğun miktarda 

seramiğe rastlanmıştır. Bu seramikler, bu iki durak arasındaki alanın antik dönemlerde yerleşim 

gördüğüne işaret etmektedir (Durukan, 2015: 59). Bu izlerin Tarsus ile Ankhiale arasında tespit 

edilmiş olması, tartışılan yol güzergâhının Yakaköy’ün kuzeyinden batı yönde ilerliyor olduğunu 

düşündürmektedir (Şek. 3).  

Şekil 3. Soloi- Tarsus Güzergâhının Duraklarını Gösteren Harita 
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Tüm bu bilgilerden hareketle, Soloi ile Tarsus arasında uzanan güzergâhın hatlarını doğudan batıya 

doğru şu şekilde sıralamak mümkündür: Tarsus (Gözlükule)’tan başlayan yol, Yakaköy’ün 

kuzeyine, oradan da Karacailyas üzerinden Bekirde Köyü’nün güneyine ulaşmaktadır. Daha sonra 

Dikilitaş’ın yanından geçerek Yalınayak, Osmaniye Mahallesi’nin kuzeyi, Menteş hattını izleyerek 

Kaleköy’e ulaşmaktadır. Kaleköy’den güneye yönelen yol, Mezitli Deresi hattını takip ederek 

Soloi’de sonlanmaktadır. 

Antik ve modern kaynaklardan hareketle, en azından İskender Dönemi’nde kullanımda olduğu 

bilinen yol güzergâhının seyrine ilişkin bir çıkarımda bulunmak artık mümkündür. Fakat antik 

kaynaklar tarafından aktarılan, Dikilitaş ile eşitlenen Sardanapallos anıtı üzerinde yer aldığı ifade 

edilen yazıt, bu güzergâh ile ilişkili olabilecek küçük bir ayrıntı barındırmaktadır. Söz konusu yazıt 

içeriğine, Arrianus ve Strabon’un yanı sıra daha erken dönem yazarları olan Aristobulos, 

Hellanikos, Kallisthenes ve Bizans Dönemi yazarı olan Stephanos Byzantios’da aktarımlarında yer 

vermektedir (Aristobulos, FGH II B, frag. 6: 772- 773; Hellanikos, FGH II B, frag. 34: 650; 

Kallisthenes, FGH I, frag. 63: 123; Arrianus, II. V. 3; Strabon, XIV. 5. 9; Stephanos Byzantios, 

1840: 23- 24). Yazıtın tercümesi neredeyse birbirini tekrar etmekle birlikte günümüze ulaşan 

çevirilerde küçük bir farklılık dikkat çekmektedir. Bu farklılık, yazıtın ‘Ey yabancı!’ (Arrianus, II. 

V. 3; Jones, 1937: 194; Papadopouloe, 2005: 110) ya da ‘Ey yolcu!’ (Texier, 1862: 728; Uluğ, 

1948: 94.) şeklindeki sesleniş biçiminde ortaya çıkmaktadır. Günümüze ulaşan çevirilerin çoğunda 

ilk ifadeye yer verilirken bazı gezginler ve yazarların aktarımlarında ikinci kullanım yani ‘Ey 

yolcu!’ şeklinde bir ifade yer bulmaktadır.  

Bu noktada eğer yazıtta kullanılan ifade, ‘Ey yolcu!’ şeklinde ise doğrudan Sardanapallos anıtı ile 

özdeşleştirilen Dikilitaş’ın yanından geçtiği düşünülen güzergâha işaret ediyor gibi gözükmektedir. 

Öte yandan her iki çeviriyi birlikte değerlendirdiğimizde, ister ‘yabancı’ isterse ‘yolcu’ biçimi 

kullanılmış olsun yazıtın içerdiği mesajın hedef kitlesinin yerel olmadığı sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Zira yazıtta seslenen kişi, Ankhiale halkı ya da Cilicia halkı diyebilecek iken çok daha 

evrensel bir dil kullanmayı tercih etmiş gibi gözükmektedir. Kullanılan dilin evrenselliği, bu yol 

güzergâhının mevcudiyetini ve ayrıca anıtın oldukça işlek bir yol hattı üzerinde bulunduğunu 

doğrular niteliktedir.    

Bu bilgiler eşliğinde, Dikilitaş anıtının dikilme amacına yönelik bir değerlendirme şöyledir: “…bu 

kadar kütlevi bir taşın, yontulduğu dönemde herkesçe görülebilir bir yerde durduğunu düşünmek 

yanlış olmayacaktır. Anıt bu durumuyla ya bir yerleşim yakınlarında ya da bir yol güzergâhı 

üzerinde tasarlanmış olmalıdır” (Kalkan, 1999: 21). 

1.2. Soloi- Tarsus Güzergâhında Erken Dönem İzleri 

Ankhiale’nin Bekirde ve Karacailyas höyükleri ile eşitlenmesi önerisinin yanı sıra antik ve modern 

kaynaklardan derlenen bilgilerden yola çıkılarak söz konusu yol güzergâhının hatları ortaya 

çıkartılmıştır. Bu noktada bahsi geçen yol hattının batı kesimindeki durakları; Soloi, Kaleköy, 

Çiftlikköy, Menteş ve Osmaniye Mahallesi şeklinde sıralanmaktadır. Daha sonra ise bu yol, 

Bekirde Köyü’nün güneydoğusunda yer alan Dikilitaş ve daha sonra Ankhiale’ye ulaşmaktadır. 

Ankhiale üzerinden doğuya yönelen güzergâh, Mersin kent merkezinin yaklaşık 12 km 

kuzeydoğusundaki Yakaköy’e ve oradan da Tarsus yönünde bir rota izlemektedir. Sınırları çizilen 

bu güzergâh üzerinde ya da yakınlarında birçok höyük yerleşimin konumlanıyor olması, söz konusu 

güzergâhın İskender’in bölgeyi ziyaretinden önce kullanımda olup olmadığı sorusunu akla 

getirmektedir.  
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Soloi ile Tarsus arasında uzanan yol güzergâhı üzerinde batıdan doğuya doğru Soloi, Yumuktepe, 

Çavuşlu, Bekirde, Karacailyas, Nacarlı ve Gözlükule gibi höyük yerleşimler konumlanmaktadır. 

Daha net ifade edilecek olursa, sözü edilen yol güzergâhına ilişkin antik ve modern kaynaklardan 

edinilen bilgiler ışığında bir yol hattı ortaya çıkmakta ve bu hat üzerinde toplamda yedi adet höyük 

yerleşim konumlanmaktadır. Höyük yerleşimler ile söz konusu güzergâhın örtüşüyor olması 

tesadüf gibi gözükmemektedir. Öyle ki, bu höyüklerin Hellenistik Dönem’den çok daha eskilere 

dayanan bir geçmişi olduğu; yapılan yüzey araştırmaları ya da sondaj kazıları vasıtasıyla 

doğrulanmaktadır. Bu düşünceden hareketle, Soloi ile Tarsus arasında uzanan yol hattı üzerinde 

konumlanan bu höyüklerin tarihsel nitelikleri, Hellenistik Dönem’de kullanımda olduğu bilinen yol 

güzergâhı da göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilecektir. Böylece, yol güzergâhının 

daha erken dönemlerdeki kullanımı belirginlik kazanacaktır. 

Rotası çizilen yol üzerinde yer alan ilk höyük yerleşim, Soloi’dir. Soloi ile ilgili çalışmalar yapan 

araştırmacıların çoğu; Soloi kentinin MÖ 7. yüzyılda Argoslular ya da Rodoslular tarafından 

kurulduğu bilgisini aktarmaktadırlar (Ruge, 1929: 936; Jones, 1937: 194). Bu höyüğün yerleşim 

gördüğü dönemler; Demir Çağı, Yunan Dönemi, Hellenistik, Roma ve Bizans şeklinde 

sıralanmaktadır (Seton- Williams, 1954: 168). Ancak Soloi Höyük’te yapılan son dönem 

kazılarında Hitit Dönemine tarihlendirilen bir sur duvarının ortaya çıkartılması, höyüğün tarihinin 

çok daha erken dönemlere uzandığını teyit eder niteliktedir (Yağcı & Kaya, 2012: 64- 65). 

Soloi Höyüğü’nden sonra söz konusu yol güzergâhı üzerinde yer alan ikinci höyük yerleşim olan 

Yumuktepe, bölgenin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Kazı çalışmalarının devam etmekte 

olduğu höyükte gerçekleştirilen sondaj kazılarına bağlı olarak Neolitik Dönem’den beri iskân 

gördüğü aktarılmaktadır (Garstang & Goldman, 1947: 370, 375; Sevin & Caneva, 1995: 28; Caneva 

& Marcolongo, 2004: 26). Burada Garstang tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları 

sonucunda, höyüğün stratigrafisi oluşturulmuştur (Sevin & Caneva, 1995: 28). Hitit Dönemine ait 

bir kale olarak ta değerlendirilen Yumuktepe, Neolitik Dönem’den başlayarak İslami Dönemlere 

kadar yerleşim görmüştür (Seton- Williams, 1954: 164). Ayrıca yeni dönem kazı çalışmalarında 

Hellenistik Dönem’e ait tabaka, seramik buluntularla desteklenmektedir (Özaydın, 2010: 73- 75). 

Yumuktepe’nin söz konusu yol güzergâhıyla ilişkilendirilmesinin nedeni ise 1950’li yıllarda 

tutulan kayıtlarda, bu yolun duraklarının Osmaniye ve Menteş mahalleleri şeklinde sıralanmış 

olmasıdır. Öyle ki, Osmaniye Mahallesi Yumuktepe’nin yaklaşık 1, 5 km kuzeydoğusunda kalırken 

Menteş yaklaşık 3 km batısında konumlanmaktadır. 

Durakları verilen yol güzergâhı üzerinden doğu yönde ilerlendiğinde, Yumuktepe’nin 

kuzeydoğusunda Çavuşlu Höyük18  konumlanmaktadır. Modern kente ait yapıların altında kalan bu 

höyük yerleşim, yapılan bir çalışmada Bronz Çağı ile ilişkilendirilse de (Gjerstad, 1934: 158) bir 

başka çalışmada höyüğün yerleşim evreleri Kalkolitik, Erken Bronz Çağı, Hitit Dönemi ve Demir 

Çağı şeklinde sıralanmaktadır (Seton- Williams, 1954: 152). 

Soloi- Tarsus arasında uzanan güzergâh üzerinde, Çavuşlu Höyüğü’nün ardından Deliçay’ın sağ ve 

sol kıyısında konumlanan Bekirde ve Karacailyas höyükleri yer almaktadır. Ankhiale ile eşitlenen 

bu iki höyüğün birbirlerine olan mesafesi yaklaşık 700 m’dir.  

Karacailyas Höyüğü’nün yaklaşık 700 m kuzeybatısında, narenciye bahçeleri içerisinde yer alan 

Bekirde Höyüğü, tarımsal amaçlı düzleştirilmiş ve yoğun tahribata maruz bırakılmıştır. Prehistorik 

 
18 Çavuşlu Höyüğü’nün bulunduğu alan, modern Mersin’in yapıları altında kalmıştır. Modern yerleşim tarafından tahrip 

edilen höyük ve çevresinde, artık höyüğe ait herhangi bir iz görülememektedir. 
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Dönem’e ait bazı bulgular da içeren bu höyük Hellenistik, Roma ve Bizans gibi çeşitli dönemlere 

ait yüzey buluntuları barındırmaktadır. Yüzey buluntularının yanı sıra sütun parçaları, çatı kiremidi 

ve mimari bloklarda içeren bu yerleşiminin arkeolojik malzemeleri oldukça geniş bir alana yayılmış 

durumdadır (Kalkan, 1999: 19- 20). 

Yumuktepe ekibi tarafından incelenen ve böylelikle literatüre kazandırılan Karacailyas Höyüğü, 

Deliçay’ın doğu kıyısında tarım arazileri içerisinde yer alan düzleştirilmiş alçak bir tepedir. Yüzey 

buluntularından yola çıkan araştırma ekibi, höyüğün yerleşim gördüğü evreleri Erken Neolitik, 

Roma Dönemi ve Ortaçağ şeklinde sıralamaktadır (Sevin, Caneva & Köroğlu, 1998: 23). Bu 

höyüğün buluntularının değerlendirildiği bir başka çalışmada ise bu merkezin Erken Neolitik, 

Erken Hellenistik, Roma Dönemi ve Ortaçağ’da yerleşim gördüğü ifade edilmektedir (Kalkan, 

1999: 16). 

Karacailyas Höyüğü’nün doğusunda yer alan Nacarlı Höyük, hatları çizilen yol güzergâhının 

duraklarından birini oluşturmaktadır. Nacarlı çevresinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, 

höyüğün yerleşim gördüğü evreler Kalkolitik ve Roma şeklinde sıralanmaktadır (Seton- Williams, 

1954: 165). 

Cilicia Bölgesi’nin Neolitik Dönem’e geri giden tarihsel geçmişi, Tarsus- Gözlükule’de 

gerçekleştirilen kazılar vasıtasıyla bilinmektedir (Jasink & Bombardieri, 2008: 26). Burada 

gerçekleştirilen kazıların raporlarına göre bu höyükte en azından Neolitik Dönem’de başlayan 

yerleşim; Bronz Çağı, Hitit Dönemi, Demir Çağı, Hellenistik ve Roma dönemlerine kadar devam 

etmiştir. Sondaj ve kazı çalışmalarında söz konusu dönemlere ait buluntular ele geçmiş ve bu 

buluntular vasıtasıyla bu yerleşimin köklü geçmişi ortaya çıkartılmıştır (Goldman, 1935: 534- 537; 

Garstang & Goldmann, 1947: 385- 387) (Şek. 4). 

Şekil 4. Güzergâh Üzerindeki Höyük Yerleşimlerin Dizilimini Gösteren Harita 

 

Höyük yerleşimler temel alınarak yapılan değerlendirmede, Soloi ve Tarsus kentleri arasında 

uzanan ve modern Mersin’in kuzeyinden ilerleyen yol güzergâhı açıkça tespit edilebilmektedir. 

Daha net ifadeyle, önceki bölümde açıklanan yol hattının duraklarına ilişkin bilgiler ile höyük 

yerleşimlerin konumları birbirleriyle örtüşmektedir.  

1.3. Çiftlikköy Köprüsü19   

Mevcut verilere dayanılarak, Soloi- Tarsus güzergâhının hat ve duraklarına yukarıda değinilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi söz konusu güzergâh, Çiftlikköy üzerinden batıya yönelmekte ve 

 
19 Bu köprünün tanımlamaları, aksi belirtilmedikçe memba cephesinden yapılacaktır. Köprünün günümüze ulaşamamış 

olmasından dolayı detaylı ölçüm ve mimari çizim yapılamamıştır. 
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Kaleköy’e ulaşmaktadır. Mersin’in yaklaşık 12 km kuzeybatısında yer alan Çiftlikköy’de 

gerçekleştirilen incelemelerde bir taş köprüye ait kalıntılar tespit edilmiştir. İstemihan Talay 

Caddesi olarak bilinen ve doğu- batı doğrultusunda uzanan caddenin yaklaşık 100- 150 m 

güneyinde kalan taş köprü doğu- batı akslı olup, Çiftlikköy Deresi olarak bilinen küçük bir dere 

yatağı üzerinden yol bağlantısı sağlamaktadır. 2016 yılının Ocak ayında Mersin’de meydana gelen 

sel felaketinden etkilenen köprünün batı tarafı tamamen çökmüştür. Sel felaketinin ardından köprü 

kemerinin kilit taşına kadar uzanan doğu bölümü korunmuş olup, arazi çalışmalarımız sırasında 

belgelenmiştir. Ancak 2019 yılı başlarında gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları esnasında 

köprünün doğuda kalan bölümü de tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Köprünün korunmuş bölümü incelendiğinde, yarım daire formundaki tek bir kemer açıklığından 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. Köprü kemerinin mevcut yüksekliği 3,62 m ve tonoz kalınlığı 

4,10 m olarak ölçülmüştür. Buna ek olarak, köprüye tonoz içinden bakıldığında tonoz başlangıcında 

yer alan ve temeldeki ilk iki sıradan oluşan duvar örgüsündeki farklılık dikkat çekmektedir. Bu 

duvar köprü tonozuna göre daha geniş tutulmuş ve köprüye ait tonoz hem memba hem de mansap 

cephesinde temelde yer alan duvar sırasına göre daha dar tutularak yükseltilmiştir. Bu haliyle 

temelde iki sıra şeklinde yer alan duvar örgüsü, 4,50 m’lik bir genişliğe ulaşmaktadır. Aynı noktada 

dikkat çeken bir diğer detay, iki sıradan oluşan ve dokusunda farklılık tespit edilen bu temelin 

köprüye ait tonoz içi örgüsüne göre dere yatağı yönünde içe doğru 8- 9 cm’lik bir çıkıntı meydana 

getirmesi ve bu haliyle duvar bütünlüğünü bozmasıdır. Farklı dokuya sahip bu duvarda kullanılan 

bazı taşların bosajlı olması ve bunlar arasında sütun gövdesi benzeri bir mermer parçanın devşirme 

malzeme20 olarak kullanılmış olması dikkat çekmektedir (Şek. 5).  

Şekil 5. Çiftlikköy Köprüsü. Memba Cephesi ve Tonozdan Genel Görünüm 

 

Köprünün hem tonoz içinde hem de tempan duvarlarında düzgün kesilmiş ve sarımtrak renkli kireç 

taşından imal edilmiş blok taşlar kullanıldığı gözlemlenmektedir. Üstelik bu taşlardan bazılarının 

yapısındaki farklılık, bunların da devşirme olarak kullanılmış olma ihtimalini akla getirmektedir. 

Ayrıca mevcut köprüye ait kemerin temelde yer alan farklı dokudaki duvarın hemen üzerinden 

başlaması yani temelde yer alan ilk iki sırada kemeri oluşturan taşların bulunmaması bu yapıdaki 

evre farkını doğrular niteliktedir.  

Çiftlikköy Köprüsü yarım daire formundaki kemer, kemerin üst bölümü ile tabliye arasındaki 

mesafenin dar tutulması ve tempan duvarları ile tonoz içinde blok taş kullanımı gibi bazı belirgin 

özellikler sergilemektedir. Buna karşın, doğu taraftan alçak başlayan tabliye kemerin merkezine 

doğru hafif bir eğimle belli belirsiz yükselmektedir. Dikkat çeken bir diğer önemli özellik ise 

 
20 Yerel halk tarafından yapılan aktarımlarda köprünün tespit edildiği Çiftlikköy’de daha önce sütun başlığı, sütun 

kaidesi ve gövdesi gibi arkeolojik malzemelere rastlandığı ifade edilmektedir. Köprü üzerinde devşirme olarak 

kullanılan mermer parçası, mevcut haliyle sütun gövdesine ait kırık bir parça izlenimi vermektedir.  
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memba cephesinden köprüye bakıldığında kemer taşlarına oranla tempan duvarının dışarıya doğru 

yaklaşık 3- 4 cm’lik bir çıkıntı oluşturmasıdır. Tüm bunlara ek olarak, köprüden kopan parçaların 

dere yatağı içerisine kütleler halinde dağılmış olması, yapıda bağlayıcı madde olarak harç 

kullanıldığını doğrulamaktadır.  

Köprünün mevcut durumu değerlendirildiğinde, Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş taş köprünün 

yıkılmasının ardından onun temellerinden ve kullanılabilir durumdaki taşlarından faydalanılarak 

daha geç dönemde ikinci bir köprü inşa edilmiş olmalıdır. Bu yapıda yarım daire formunda kemer 

kullanılmış olması (Strickland, 2010: 24), blok taş kullanımı ve kemer üst bölümü ile tabliye 

arasında kalan mesafenin dar tutulması (O’Connor, 1993: 166) gibi özelliklerle Roma ve Bizans 

dönemlerine ait köprülerde karşılaşılmaktadır. Buna karşın, yol seviyesinin alçaktan başlayıp köprü 

merkezine doğru hafif bir meyille yükselmesi, yapının genelinde bağlayıcı olarak harcın kullanılmış 

olması (Çulpan, 2002: 6- 7; İlter, 1978: 262) ve tempan duvarlarının kemere göre dışarıya doğru 

çıkıntı yapması gibi ayrıntılar geç döneme işaret eden unsurlardır. Tempan duvarlarının kemere 

oranla dışa doğru çıkıntı yapması; Ermenek- Görmeli Köprü (İlter, 1978: 201), Edirne Uzun Köprü 

ve yine Trakya’daki Odabaşı Köprüsü (Çulpan, 2002: 98, 138) gibi Osmanlı Dönemi köprülerinde 

yaygın görülen bir özelliktir. 

Çiftlikköy Köprüsü’nün temelinde gözlemlenen farklılık, olasılıkla Bizans Dönemi’nde inşa 

edilmiş başka bir köprü ile ilişkili olmalıdır. Bu farklılık, yapının genelinde görülen blok taşlardaki 

çeşitlilik ve devşirme malzeme olarak mermer parçasının duvar örgüsünde kullanılması gibi 

özellikler, Bizans Dönemine işaret ediyor gibi gözükmektedir. Yapı içerisinde devşirme malzeme 

kullanımı, Tarsus’ta bulunan Iustinianus Köprüsü’nde de karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın 

tabliyenin kemer merkezine doğru hafifçe yükseltilmesi, yapının genelinde harç kullanılması ve 

tempan duvarlarının kemere göre çıkıntı yaparak kemerin vurgulanması, Selçuklu ve Osmanlı 

köprülerinde yaygın kullanılan özelliklerdir. Bu nedenle Çiftlikköy Köprüsü’nün iki farklı inşa 

evresi olduğunu iddia etmek mümkündür. Bu yapı Osmanlı Dönemi’nde erken dönem köprüsüne 

ait temeller üzerinden yeniden inşa edilmiş olmalıdır. Kemer formunun Roma ve Bizans özellikleri 

göstermesinin nedeni ise köprünün ikinci yapım evresinin mevcut temeller üzerinden yükseltilmiş 

olması yani kemerin oturtulacağı mesnetlerin önceden belirlenmiş olmasında aranmalıdır. 

2. ANKHIALE- NAMRUN ARASINDA UZANAN YOL GÜZERGÂHI 

Soloi- Tarsus güzergâhının yanı sıra, Ankhiale ile eşitlenen alanın kuzeyinde üç adet taş köprünün 

tespit edilmiş olması, bir başka yol güzergâhının varlığı ihtimalini ortaya çıkartmıştır. İkinci bir 

güzergâh düşüncesi, Ankhiale’nin kuzeyinde tespit edilen köprüler ve kendi içerisinde bir hat 

meydana getiren geç dönem kale yerleşimlerin diziliminden kaynaklanmaktadır. Söz konusu 

köprüler ve kalelerden yola çıkılarak, Ankhiale ile birlikte anılan kentler ve tarihsel kaynaklar 

tarafından aktarılan bilgiler daha da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda Asur yıllıklarında, Sanherib 

Dönemi’nde (MÖ 705- 680) Cilicia’da gerçekleştiği aktarılan bir isyan, olasılıkla varlığı tartışılan 

bu ikinci güzergâh ile ilişkili bazı bilgiler içeriyor olabilir.  

Cilicia’da Asur adına bölgeyi yöneten Kirua’nın yönetim merkezinin Namrun ile eşitlenen Illubru 

olduğu kaydedilmektedir (Bing, 1969: 101). Asur yıllıklarında, Illubru’nun yöneticisi Kirua’nın 

Ingira ve Tarzi (=Tarsus) kentlerinin de desteğini alarak Hilakku halkı21 ile birlikte Asur’a karşı 

 
21 Asur metinlerinde adı geçen Que’nin Ovalık Cilicia; Hilakku’nun ise Que’nin kuzeyi ve kuzeybatısını kapsaması 

konusunda bkz. Zoroğlu, L. (1994). Cilicia Tracheia in the Iron Ages: The Khilakku Problem, Anatolian Iron Ages 3. 

A. Çilingiroğlu- D. H. French (Eds.), Ankara: British Institute of Archaeology at Ankara. 
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büyük bir isyan başlattığı bilgisi yer almaktadır. İsyancılar tarafından Que Yolu olarak anılan 

geçitler tutulmuş ve Asur’un bölgeye girişi engellenmiştir. Bolkar Dağları’ndan çıkartılan ve kendi 

topraklarına taşınan değerli maden akışı kesilince22 Asur Kralı Sanherib, bölgeye büyük bir ordu 

sevketmiştir. İsyanın bastırılmasının ardından Kirua cezalandırılmış ve isyana destek veren Ingira 

ve Tarzi yağmalanmıştır (Luckhenbill, 1924: 61; Alkım, 1965: 17; Bing, 1969: 97- 101; Durukan, 

2015: 70- 71). 

Kirua İsyanı ile birlikte anılan Ingira, bazı kaynaklar tarafından Ankhiale ile eşitlenmek 

istenmektedir (Casabonne, Forlanini ve Lemaire, 2001: 64). Ancak, son zamanlarda yapılan bir 

çalışmada, Ingira’nın Mersin kent merkezi yakınlarında yer alan Yumuktepe ile eşitlenmesi 

önerilmektedir (Durukan, 2015: 80). 

Illubru Valisi Kirua tarafından organize edilen isyan ile ilişkilendirilen kentler; Illubru (Namrun), 

Ankhiale (Bekirde ve Karacailyas höyükleri) ve Ingira (Yumuktepe) kendi içerisinde kuzeyden 

güneye doğru bir hat meydana getirmektedir. Ayrıca sıralanan bu kentler arasında hem Namrun 

hem de Ankhiale’de Asur Dönemi ile ilişkilendirilen dikilitaş benzeri anıtların yer aldığı ifade 

edilmektedir (Bing, 1969: 101). Gerek bu kentlerin konumları gerekse dikilitaş gibi anıtların 

işlevleri düşünüldüğünde, kuzeyde Namrun’dan başlayarak güneyde Ankhiale ve Ingira’ya ulaşan 

bir yol güzergâhından söz etmek mümkün hale gelmektedir. Yanı sıra bu güzergâh üzerinde geç 

döneme ait bir dizi kale yerleşim konumlanmaktadır. Bu noktada kuzey- güney hattında uzanan bu 

güzergâh, Cilicia Kapıları’ndan sonra ilk olarak güneybatı yöndeki Sinap Kalesine, oradan Namrun 

Kalesine, daha sonra Çandır Kalesine ve son olarak Hebilli Kalesine ulaşmaktadır. Hebilli’den 

itibaren ise Deliçay, Iğdır Deresi ve Bekirde Çayı üzerinde yer alan köprülerden geçerek 

Ankhiale’ye yönelmekte ve Soloi- Ankhiale- Tarsus kentlerini birbirine bağlayan doğu- batı 

güzergâhına Dikilitaş yakınlarında eklemlenmektedir (Şek. 6). 

Şekil 6. Ankhiale- Namrun Arasında Uzanan Güzergâhı Gösteren Harita 

 

Ankhiale- Namrun arasında uzanan güzergâh üzerinde bulunan Gözne ve Çandır kalelerinin antik 

yazarların aktarımlarında adı geçen ve Ankhiale’nin biraz yukarısında şeklinde tanımlanan Kyinda 

Kalesi 23  ile eşitlenmesi önerilmektedir. Ayrıca daha önce Çandır ile Ankhiale arasında bu 

yerleşimleri birbirine bağladığı düşünülen bir yol hattının durakları; Şahinpınarı, Parmakkurdu, 

Puğkaracadağ ve Demirhisar köyleri şeklinde sıralanmaktadır (Durukan, 2015: 81). Bu duraklara 

ek olarak, Ankhiale olarak tanımlanan alanın kuzeyinde tespit edilen üç adet taş köprü ve Çandır 

 
22 Asur’un Cilicia Bölgesine olan ilgisi, Ovalık kesimin kuzeyinde yer alan Bolkar Dağları’ndaki maden ocaklarına 

sahip olmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu konu hakkında bkz. Bing, 1969: 33 vd; Zoroğlu, 1994: 301- 309.   
23 Makedon hazinesinin saklandığı yer olan Kyinda Kalesi ile eşitlenen Çandır ve Gözne kaleleri konusunda bkz. 

Durukan, 2015: 64- 73 ve 81. 
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Kalesi’nin kuzeyinde yer alan Namrun ve Sinap kaleleri, bu güzergâhın rotasını daha belirgin hale 

getirmektedir.  

2.1. Ankhiale’nin Kuzeyinde Tespit Edilen Taş Köprüler 

Ankhiale- Namrun arasında uzanan güzergâhı destekleyen ve böyle bir konunun tartışılmasının asıl 

nedeni, Ankhiale ile eşitlenen alanın kuzeyinde biri korunmuş toplamda üç adet taş köprünün tespit 

edilmiş olmasıdır. Bu köprülerden günümüze ulaşamamış ikisinin varlığı yerel halk tarafından teyit 

edilmiş ancak, yapılan incelemeler sonucunda bu köprülerin yakın zamanda yok olduğu ve 

günümüze ulaşamadığı anlaşılmıştır. Bu köprülerin konumu, kuzey- güney yönde uzanan yol 

güzergâhına işaret etmekte ve bu yol doğu- batı doğrultusunda uzanan Soloi- Tarsus yol hattına 

bağlanmaktadır. Bu durumda Ankhiale’nin yakınında yer alan Dikilitaş, bu iki yol güzergâhının 

keSiştiği noktada bir kavşak konumundadır.  

Dikilitaş’ın olduğu alanda, doğu- batı yönde uzanan güzergâhtan ayrılarak kuzeye yönelen ikinci 

güzergâh; ilk olarak Bekirde Köprüsü, daha sonra Akdam Köprüsü ve son olarakta Deliçay Köprüsü 

üzerinden geçerek kuzey yönde ilerlemektedir. Deliçay Köprüsü’nün batısında konumlanan Hebilli 

Kalesini sol tarafına alan bu yol hattı, daha kuzeydeki Çandır Kalesine ulaşmakta ve daha sonra da 

Namrun ve Sinap kaleleri üzerinden Bolkar Dağları ve Cilicia Kapıları’na ulaşmaktadır. Bu yol 

güzergâhı üzerinde tespit edilen üç köprüden ikisine ait herhangi bir iz bulunmazken, iyi durumda 

olan Akdam Köprüsü Roma Dönemi köprüleri ile paralellik göstermektedir. Bu doğrultuda bahsi 

geçen yol güzergâhı ile ilişkilendirilen biri günümüze ulaşmış toplam üç adet taş köprünün tespit 

edilmiş olması, köprü- yol ilişkisi birlikte düşünüldüğünde tesadüf olamaz. 

Yollar ve köprüler birbirini tamamlayan ve birlikte düşünülmesi gereken mimari unsurlar olarak 

değerlendirilmelidir. Daha net bir ifadeyle, arazide tespit edilen bir köprü aynı zamanda yol 

anlamına gelmektedir. Genel tanımıyla köprülerin işlevi, akarsu ve vadi gibi doğal engeller 

tarafından ayrılmış iki kıyı üzerinden yol bağlantısı sağlamaktır. İşlevinin yanı sıra bir taş köprü 

temel, payanda, kemer, tonoz ve tempan duvarları gibi yapısal unsurların birleşiminden 

oluşmaktadır.  

2.1.1. Bekirde Çayı Köprüsü 

Deliçay Nehrine bağlanan küçük bir kol olan Bekirde Çayı üzerinde konumlandığı söylenen köprü, 

günümüze ulaşmayı başaramamıştır ve ne zaman yıkıldığına yönelik herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Köprünün şekli, malzemesi ve kemer formu hakkındaki ayrıntılar bilinmemekle 

birlikte yerel halk tarafından birden fazla kemer açıklığına sahip olduğu ifade edilmiştir. Arazi 

çalışmaları esnasında bu köprüye ait ayakların korunmuş olduğu bildirilmiş ancak yapılan 

incelemelerde köprüye ait herhangi bir ize rastlanmamıştır. 

2.1.2. Hebilli- Akdam Köprüsü24 

Akdam Köprüsü25, Mersin kent merkezinin yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda yer alan Bekirde Köyü 

ile yine kent merkezinin yaklaşık 16 km kuzeydoğusunda yer alan Hebilli Köyü arasında bulunan 

tarım arazileri içerisinde tespit edilmiştir. Bu köprü Bekirde’ye bağlı küçük bir yerleşim olan 

 
24 Köprünün koordinatları: 36.846018K; 34.670438D. Bu köprüyü Hebilli- Akdam Köprüsü olarak adlandırmamızın 

nedeni güneyinde Bekirde ve kuzeyinde Hebilli köylerinin yer almasıdır. Akdam, Bekirde’ye bağlı küçük bir mahalle 

olmakla birlikte burada değerlendirilen köprü Hebilli’ye daha yakındır.  
25  Coğrafi koşullardan dolayı bu köprü ile ilgili tanımlamalar, fotoğraflama ve mimari çizim mansap cephesinden 

yapılabilmiştir. 
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Akdam Mahallesi’nin kuzeydoğusundan akan, küçük bir dere yatağı olarak nitelendirebileceğimiz 

Iğdır Deresi üzerinde yer almaktadır. Bu küçük dere yatağı, köprünün bulunduğu noktadan yaklaşık 

2, 5 km güneyde Ankhialeus Nehri ile eşitlenen Deliçay ile birleşmektedir. Köprünün etrafındaki 

alanda yol ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir iz olmadığı gibi sazlıklar tarafından tümüyle 

kapatılmış olan taş köprüyü görebilmek neredeyse olanaksızdır.  

Akdam Köprüsü, kuzeydoğu- güneybatı aksında uzanmaktadır. Yerel kireçtaşı kullanılarak inşa 

edilmiş köprü, yarım daire formunda tek bir kemer açıklığından oluşmaktadır. Faal durumdaki 

derenin zemininde oluşan bataklıktan dolayı köprünün temelleri gözükmemekle birlikte kemer 

genişliği 2,80 m olarak ölçülmüştür. Kemer yüksekliği 1,13 m olarak ölçülen köprünün tonoz 

kalınlığı ise 3,76 m’dir. 

Köprü kemeri düzgün kesilmiş kama biçiminde blok taşlardan meydana gelmekte olup, bazı kemer 

taşları tahrip olmakla birlikte kemer kuşağının kalınlığı 0,45 m olarak ölçülmüştür. Köprünün tonoz 

içinde; ebatları, 0,60 m ile 1,40 m aralığında değişiklik gösteren düzgün kesilmiş blok taşlar 

kullanılmıştır. Bu blok taşların arasında harç kullanıldığına yönelik herhangi bir iz 

bulunmamaktadır. Tempan duvarlarına ait duvar örgüsü, kemer merkezinde yer alan kilit taşı 

seviyesinde tutulmuş olup, daha fazla yükseltilmemiştir. Yani köprü tabliyesine cepheden 

bakıldığında, dikdörtgen formunda bir cephe düzenlemesi göze çarpmaktadır. Köprü tabliyesinin 

ölçülebilen uzunluğu 3,40 m olup, tabliye genişliği 3,76 m olarak ölçülmüştür. Köprülenecek alanın 

küçük bir dere yatağı olmasından dolayı tempan duvarları oldukça dar tutulmuş olup, köprünün 

etrafını tümüyle kapatan sazlıklardan ve akıntı tarafından taşınan dolgudan dolayı bu duvar 

neredeyse hiç gözükmemektedir (Şek. 7- 8).  

Şekil 7- 8. Akdam Köprüsü’nün Cephe- Plan Çizimi ve Tonoz İçinden Ayrıntı 

 

Akdam Köprüsü’nün mevcut durumu (Şek. 9), Roma Dönemine ait köprüler ile yakın benzerlik 

göstermektedir. Roma Dönemi köprülerinde görülen en yaygın özellik, yarım daire şeklinde kemer 

ve beşik tonoz kullanımıdır (Strickland, 2010: 24). Bir diğer özellik, kemer kuşağında kama biçimli 

taş kullanımıdır (Gençer & Turan, 2017: 192). Kemer kuşağının üst bölümü ile tabliye arasında 

kalan bölümün dar tutulmuş olması, bir diğer dönem özelliğidir (O’Connor, 1993: 166). Bir başka 

önemli özellik ise köprü tabliyesi ile yolun aynı düzlemde olmasıdır. Yani yol ile köprü arasında 

eğim ya da kod farkı bulunmaması (Wheeler, 2004: 146) ve köprüye cepheden bakıldığında 

dikdörtgen benzeri bir cephe formu sergilemesidir. İnşa tekniği olarak opus quadratum kullanılmış 

olması da, Roma Dönemi’nde kullanılan yaygın bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Köprüye 

cepheden bakıldığında, tempan duvarlarının kemer ile aynı düzeyde tutulması yani tempan 

duvarlarının dışa doğru çıkıntı yapmaması, Roma ve Bizans dönemlerine ait köprülerde kullanılan 

bir diğer önemli özelliktir (Gençer & Turan, 2017: 194 ve 198).  
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Şekil 9. Bekirde- Hebilli- Akdam Köprüsü, Mansap Cephesi’nden Genel Görünüm 

 

Akdam Köprüsü üzerinde yazıt olmaması, bu köprü için net bir tarihlendirme önerisi getirilmesine 

engel oluşturmaktadır. Bölgeye yakın yerleşimlerde bulunan taş köprü örnekleri incelendiğinde, bu 

köprü ile Antakya’da Titus Tüneli içerisinde bulunan köprü arasındaki benzerlikler dikkat 

çekmektedir. MS 1. yüzyıla tarihlendirilen Titus Tüneli Köprüsü’nde de yarım daire şeklindeki 

kemer formu, derz aralarında harç kullanılmamış olması, kullanılan blok taşların kireç taşından 

imal edilmiş olması ve kemerin şekli (Gençtürk, Mullapudi, Kılıç & Erdik, 2012: 352) Akdam 

Köprüsü ile benzerlik göstermektedir.  

Bir diğer benzer örnek Denizli- Tavas’ta bulunan Ebecik Köprüsü’dür. Akdam Köprüsü ile yakın 

benzerlik gösteren Ebecik Köprüsü, gerek kullanılan malzeme gerekse kemer formuyla Akdam 

Köprüsü ile neredeyse aynı mimari özellikleri barındırmaktadır. Ebecik Köprüsü ile ilgili herhangi 

bir bilimsel çalışma yapılmamakla birlikte Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterinde 

kısa bilgi ve görseline ulaşılan yapı için net bir tarihlendirme önerisi getirilmemiş ve köprü sahip 

olduğu özellikler bağlamında doğrudan Roma Dönemi ile ilişkilendirilmiştir26.  

Anadolu coğrafyası dışındaki Roma köprüleri incelendiğinde, İtalya yakınlarındaki Gualdo 

Cattaneo Köprüsü (Galliazzo, 1994: 179; Gazzola, 1963: 61) ve Civita Castellana Köprüsü 

(Galliazzo, 1994: 95) gibi örnekler, Akdam Köprüsü ile benzerdir. Fakat bu yapılarda kullanılan 

blok taşların yüzeyleri, bilinçli olarak tam işlenmemiş ve rustik bir görünüm sergilemektedir. Bu 

özellikten dolayı, bu iki köprü MÖ 1. yüzyıl ya da MÖ 1. yüzyılın sonlarına tarihlendirilmektedir. 

Buna karşın, benzer özellikler gösteren ve taş yüzeyleri pürüzsüz olan Civitavecchia’daki Diavolo 

Köprüsü, MS 1. yüzyıl ile ilişkilendirilmektedir (Gazzola, 1963: 61; Galliazzo, 1994: 179).  

2.1.3. Deliçay Köprüsü  

Deliçay Köprüsü, Mersin’in yaklaşık 16 km kuzeydoğusunda yer alan Hebilli Köyü sınırları 

içerisinde yer almaktaydı. Köprünün konumlandığı mevki incelenmiş ancak köprüye ait herhangi 

bir ize rastlanmamıştır. Köy sakinleri tarafından daha önce harap halde bulunan köprünün 2016 

yılında meydana gelen sel felaketi sırasında tamamen yıkıldığı belirtilmiştir. Yerel halkın 

ifadelerine göre Hebilli Köyü’nün hemen doğusunda konumlanan köprü, doğu- batı uzantılı olup, 

Deliçay Nehri üzerinden yol bağlantısı sağlamaktaydı. Ayrıca aktarılan bilgiler arasında köprünün 

birden fazla açıklığının olduğu, kemer formunun yarım daire şeklinde biçimlendirildiği ve yol ile 

iki kıyıyı dengelemek adına köprü ayaklarının yüksek tutulduğu gibi detaylar da mevcuttur.  

 

 
26 Bekirde- Hebilli Akdam Köprüsü için karşılaştırma örneği olarak seçilen Tavas- Ebecik Köprüsü için bkz. 

http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Kultur-Turizmi-Denizli/Tarihi-Yapilar-ve-Yerel-Mimari  

http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Kultur-Turizmi-Denizli/Tarihi-Yapilar-ve-Yerel-Mimari
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

MÖ 4. yüzyıl ortalarında Cilicia’yı ziyaret eden İskender’in izlediği rota, Soloi ile Tarsus kentleri 

arasında uzanan bir yol güzergâhı ihtimalini ortaya çıkartmıştır. Bu iki kent dışında İskender’in 

izlediği güzergâha ilişkin en önemli ayrıntı ise Bekirde ve Karacailyas höyüklerinin bulunduğu alan 

ile eşitlenen Ankhiale antik kenti ve kentin sur duvarlarının dışında yer aldığı ve üzerinde bir yazıt 

bulunduğu belirtilen Sardanapallos anıtıdır. Bu anıt, Bekirde Höyüğü’nün yakınında bulunan 

Dikilitaş ile eşitlenmekte olup, 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden bir gezgin tarafından bu anıtın 

yanından geçen yol güzergâhının Soloi ile Tarsus kentleri arasında yol bağlantısı sağladığı teyit 

edilmektedir. Bunun yanı sıra, yerel bir tarihçi tarafından da doğrulanan bu yol güzergâhına ilişkin 

verilen ayrıntılar, söz konusu güzergâhın hat ve duraklarını ortaya çıkartmaktadır.  

İskender Dönemi’nde varlığı bilinen bu güzergâhın daha erken kullanımının olup olmadığı 

hususundaki en önemli referans, kendi içerisinde bir hat meydana getiren Soloi, Yumuktepe, 

Çavuşlu, Bekirde, Karacailyas, Nacarlı ve Gözlükule gibi höyük yerleşimlerin dizilimidir. Bu 

höyüklerin konumları, varlığı tartışılan yol güzergâhı ile aynı aksı takip etmektedir. Bahsedilen bu 

höyüklerin en erken yerleşim gördükleri evre ise Neolitik ve Kalkolitik dönemlere kadar geri 

gitmektedir.  

İskender tarafından kullanılan Soloi- Tarsus güzergâhının en erken kullanımının yanı sıra, daha 

sonraki dönemlerde de kullanıldığına yönelik bazı verilere ulaşılmıştır. Söz konusu yol hattı 

üzerinde bir taş köprü tespit edilmiş olup, Çiftlikköy sınırları içerisinde yer alan bu köprünün iki 

ayrı inşa evresine sahip olduğu anlaşılmaktadır. İlk yapım evresi Bizans Dönemi ile ilişkilendirilen 

köprünün temelleri kullanılarak, Osmanlı Dönemi’nde ikinci kez inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Çiftlikköy Deresi üzerinden yol bağlantısı sağlayan bu köprünün Soloi’den Tarsus’a uzanan antik 

yol hattının bir parçası olduğu düşünülmelidir. Üstelik köprünün çevresindeki boş arazilerde yoğun 

miktarda Bizans Dönemi seramikleri ile karşılaşılmaktadır. Bu seramikler özellikle İstemihan Talay 

Caddesi üzerinde yer alan boş alanlarda yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla tespit edilen seramikler, 

Bizans Dönemi’nde bu güzergâhın hala aktif bir biçimde kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Bunun 

yanı sıra, köprünün ikinci evresinin Osmanlı Dönemi ile ilişkilendirilmesi söz konusu güzergâhın 

önemini çağlar boyu koruduğunu ortaya koymaktadır. 

Çiftlikköy Köprüsüne ek olarak, Hebilli ile Bekirde köyleri arasında kalan Akdam sınırları 

içerisinde de bir taş köprü tespit edilmiştir. MS 1. yüzyıla tarihlendirilen Akdam Köprüsü, Soloi- 

Tarsus güzergâhına ait değildir. Bu köprü, Ankhiale’den çıkarak kuzeye yönelen Ankhiale- 

Namrun arasında uzanan güzergâh üzerinden yol bağlantısı sağlamaktadır. Üstelik bu köprünün 

güneydoğusu ve kuzeybatısında iki taş köprü daha olduğu ve günümüze ulaşamadığı 

anlaşılmaktadır. Bekirde Çayı ve Deliçay Nehri üzerinde yer alan bu iki köprünün varlığının teyit 

edilmesi, en azından Ankhiale’den kuzeye uzanan ikinci bir yol güzergâhının hatları konusunda 

fikir vermektedir. Bir kale kent olduğu bilinen Ankhiale’den çıkan bu yol güzergâhı, sırasıyla 

Bekirde Çayı Köprüsü, Akdam Köprüsü ve Deliçay Köprüsü üzerinden kuzeye doğru 

uzanmaktadır. Bu noktadan sonra bahsi geçen yola ait izler, kale yerleşimler vasıtasıyla takip 

edilmektedir. Deliçay Köprüsü’nün hemen batısında Hebilli Kalesi yer almaktadır. Dahası kuzeye 

doğru bu aks üzerinde Çandır ve Gözne kaleleri konumlanmakta ve daha yukarıda Namrun Kalesi 

boyunca uzanan yol hattı, son olarak Sinap Kalesine ulaşmaktadır. Kalelerin işlev ve konumundan 

yola çıkılarak, bu noktada stratejik öneme sahip bir yol hattının kaleler tarafından korunmak 

istendiği çıkarımı yapılabilmektedir. Ayrıca hem kuzey- güney hattında uzanan bu yolun hem de 

Soloi- Tarsus aksında uzanan doğu- batı güzergâhının Ankhiale olarak önerilen alana ulaşması 
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dikkate değerdir. Bu bilgiler eşliğinde, Asur Dönemi’nde tasarlanan bu yol güzergâhının Roma 

Dönemi’nde de önemini koruduğu iddia edilebilir. Dahası Ortaçağ’da inşa edilen ve kendi 

içerisinde bir hat oluşturan kale yerleşimler vasıtasıyla bu yolun kullanımının ve öneminin devam 

ettiği anlaşılmaktadır.  

Ankhiale- Namrun arasında uzanan bu güzergâh, Asur Dönemi’nde maden sevkiyatı 

gerçekleştirilen ve Kirua isyanında tutulan geçitlerden biri olarak önerilebilir. Bolkar Dağları’ndan 

çıkartılan maden, olasılıkla bir kavşak ve karakol konumunda bulunan Ankhiale’ye taşınmış 

olmalıdır. Ankhiale’den sonra ise karayolu ile Soloi- Tarsus güzergâhı üzerinden doğu yönde 

devam etmiş ve sonra da Tarsus’tan doğuya yönelen uluslar arası yol güzergâhına katılmış 

olmalıdır. Ayrıca yukarıda tartışılan güzergâhın kullanım gördüğü dönemlerde, Ankhiale’nin 

güneyindeki Karaduvar’ın ve Ingira ile eşitlenen Zephyrion’un liman özelliklerinin de göz ardı 

edilemeyeceği unutulmamalıdır (Şek. 10).  

 

Şekil 10. Tarsus- Soloi ve Ankhiale- Namrun Arasında Uzanan Güzergâhlar 

 

Sonuç olarak, Soloi’den başlayarak doğu yönde ilerleyen ve bölgenin en erken ana yol hattını 

oluşturan güzergâh; Kaleköy, Çiftlikköy Köprüsü, Menteş, Yumuktepe ve Osmaniye Mahallesi 

hattını izlemektedir. Buradan Çavuşlu Höyüğe ulaşan yol hattı, Yalınayak Mahallesi üzerinden 

Dikilitaş ve Ankhiale ile eşitlenen Bekirde ve Karacailyas höyüklerine yönelmektedir. Karacailyas 

Höyükten itibaren ise Nacarlı Höyük üzerinden Tarsus’a ulaşmaktadır. Söz konusu güzergâhın 

Yumuktepe ile Çiftlikköy Köprüsü arasında kalan bölümü, muhtemelen günümüzde İkibuçuk 

Çevre Yolu ya da İstemihan Talay Caddesi olarak bilinen yol hattını takip etmektedir. Ayrıca hatları 

çizilen güzergâh üzerinde toplamda yedi adet höyük yerleşim ve bir adet köprünün konumlanmış 

olması, Hellenistik Dönem’de kullanıldığı bilinen güzergâhın en erken ve en geç kullanımları 

hususuna dayanak oluşturmaktadır. Bu güzergâh üzerinde yer alan ve Sardanapallos anıtı olarak 

nitelendirilen Dikilitaş üzerinde bulunan yazıtın hitap biçiminin evrenselliği de burada oldukça 

işlek bir güzergâhın varlığını destekler niteliktedir.  

Dikilitaş’ın bulunduğu alanda kavşak yapan yol, buradan kuzeye yönelmekte ve toplamda üç adet 

taş köprü üzerinden geçtikten sonra sırasıyla Hebilli, Çandır, Namrun ve Sinap kalelerine 

ulaşmaktadır. Bu noktadan sonra güzergâh, kuzeydoğu yönde bir seyir izleyerek Cilicia geçitlerine 

yani Gülek Boğazına yönelmektedir.  

Bu bilgiler ışığında en azından erken dönemlerde yerleşim birimlerinin yolları şekillendirdiği 

yönünde bir çıkarımda bulunmak mümkündür. Burada ele alınan Soloi- Tarsus güzergâhı üzerinde 
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yer alan höyük yerleşimler, böyle bir genellemeyi doğrular niteliktedir. Buna karşın, Ankhiale’yi 

de içerisine alan daha geç dönemde kurulan yerleşimlerin lokasyon seçiminde muhtemelen 

yakınlarından geçen yol güzergâhı aktif rol oynamış olmalıdır. Görkemi ve büyüklüğüne vurgu 

yapılan Ankhiale’nin bu derece gelişmesinde, şüphesiz işlek yollar üzerinde konumlanıyor olması 

etkili olmuştur. Zira antik dönemde işlek bir yol güzergâhı üzerinde yer alan Tarsus ve Anazarbus 

kentlerinin gelişim kaydetmesinde, Gülek Boğazı ve Üsküyen Geçiti’nin etkili olduğu kabul 

edilmektedir. 
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NAR KASABASI ÇAMAŞIRHANELERİ 

            Savaş Maraşlı 

Özet 

Bu bildiride Nevşehir İlinin 2 km. kadar kuzeyinde yer alan Nar Vadisi üzerindeki, Nar kasabasında bulunan 

çamaşırhaneler ele alınmıştır. Çamaşırhaneler modernizm öncesi dönemde köy ya da kasabaların ortak 

kullanımına hizmet eden su yapılarından biridir. Çamaşırların yıkanmasını temel alan bu yapılar, yunak 

olarak da bilinmektedir. Mahallelerin mimari dokusunu oluşturan yapılardan biri olan çamaşırhaneler, sadece 

birer somut kültür mirası değil aynı zamanda dönemlerinde sosyal ilişkilerin kurulduğu alanlardan biri 

olmuştur. Nar kasabasında 3 çamaşırhane tespit edilmiştir. Mevkiileri, Baş Mahalle, Orta Mahalle ve Aşağı 

Mahalle olarak konumlanan bu çamaşırhaneler, günümüzde fonksiyon özelliklerini kaybetmiş ve atıl 

kalmışlardır. Üç çamaşırhaneden içerisinde en büyüğü Orta Mahalle’de bulunur. Kagir bina takviye 

kemerlerle kuvvetlendirilmiş tonozlu bir örtüye sahiptir. Kemerlerde düzgün kesme taş, duvarlarda moloz taş 

kullanılmıştır. Çamaşırhanenin ocağı ve çamaşır yıkama tekneleri hala mevcuttur. Diğer iki çamaşırhane daha 

küçük boyutlarda olup, biri tamamen kaya oyma olarak yapılmış, diğerinde ise kısmen kaya oyma-taş duvar 

örgü bir arada kullanılmıştır.  Çamaşırhanelerde ihtiyaç olan su, hemen bitişiklerinde yapılmış olan 

çeşmelerden sağlanmıştır. Tarihlendirme konusunda hiçbirinin üzerinde kitabesi mevcut olmamakla birlikte 

içlerinde sadece Orta Mahalle çamaşırhanesinin çeşme kitabesi günümüze ulaşmıştır. Nar kasabasında 

bulunan bu çamaşırhaneler bölgeye has mimari özellikler sergileyen kırsal mimarlık örnekleri olarak 

günümüze ulaşmışlardır.   

Anahtar Kelimeler: Nar Kasabası, çamaşırhane, su mimarisi, kırsal mimarlık. 

 

LAUNDRIES IN NAR TOWN 

Abstract 

This paper deals with the laundries in the town of Nar on the Nar Valley, which is about 2 km north of 

Nevsehir Province. Laundries are one of the water structures that serve the common use of villages or towns 

in the pre-modern period. These structures, which are based on washing the laundry, are also known as 

washeries. Laundries, which are one of the structures that make up the architectural texture of the 

neighborhoods, are not only concrete items of cultural heritage, but also one of the areas where the social 

relations of the period they were established. Three laundry facilities have been identified in Nar town. These 

laundries, located in Baş Mahalle, Orta Mahalle and Aşağı Mahalle, have lost their functional properties and 

have become idle in time. The largest of the three laundries is located in Orta Mahalle. The masonry building 

has a vault cover reinforced with reinforcing belts. Smooth cut stone was used on the arches and rubble stones 

were used on the walls. The laundry stove and laundry room are still available. The other two laundries are 

smaller in size, one made entirely as a rock carving, and the other partly used a combination of rock carved-

stone wall mesh. Laundries receive the water they need from the fountains located nearby. Although no 

laundry has an inscription on dating, only the fountain inscription of the Orta Mahalle laundry has survived. 

These laundries in the town of Nar have survived as examples of rural architecture that exhibit unique 

characteristics.   

Keywords: Nar Town, laundry, water architecture, rural architecture. 
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1. Giriş 

Modern dünyada teknolojik gelişmeler ile birlikte yaşam şekillerinin değişmesi, geleneksel 

yöntemlerle işleyen mekânların varlığını olumsuz etkilemiştir. Kırsal yerleşimlerin “ortak kullanım 

alanlı” özellik sergileyen mekânları olarak öne çıkan çamaşırhaneler, bu değişime tanıklık etmiş, 

günümüze eski işlevini yitirmiş, bir köşede atıl kalmış ya da harap halde ulaşmışlardır. Şanslı olan 

çok azı restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları ile ayakta durmaktadır. Bir zamanların haftalık 

uğrak yerleri olan bu özel mekânlar, eskinin geleneksel yaşantısının günümüze ulaşmış son maddi 

temsilcileridir.  

Nar Kasabası, Nevşehir il merkezinin 2 km. kadar kuzeyinde ve yaklaşık 3000 nüfusa sahip eski 

Narköy yerleşim yeri üzerinde yer alan bir Orta Anadolu Kasabasıdır. Kasaba, Nar Çayı’nın 

oluşturduğu derin vadi eteklerinde yer alan eski Narköy yerleşmesi üzerine kurulmuş ve bu vadinin 

kuzeye devam eden karşı sırtlarına doğru fiziki gelişimini sürdürmüştür. Yeşil vadi ve volkanik 

tüflü yeryüzü oluşumlarının tezatlığı 19. yüzyıl sonlarında Kapadokya’yı dolaşan Alman seyyah 

Andreas David Mordtmann’ın de dikkatini çekmiştir. Mordtmann Narköy’ün Uçhisar’a 

benzediğini, uzaktan çölü andırdığını ancak yaklaşıldığında ise bitki örtüsünün, bağların ve 

çayırların varlığının görüldüğünü bahseder (Mordtmann, 1925: 502-503).  

Nar Kasabası günümüzde Nevşehir’in bir mahallesi şeklini almıştır. Vadi ve çevresi Kapadokya 

Bölgesinin karakteristiği olan çok katmanlı değişik tüf tabakalarıyla kaplıdır. Bu da Kasabaya 

kendine özgü jeolojik bir görünüm kazandırmıştır. Tüfün ana yapı malzemesi olması mekân üretimi 

sürecinde önemli rol oynamış “oyma” ve “yığma” teknikler kullanılarak bölgeye özgü yapılardan 

oluşan yerleşim ortaya çıkmıştır. Bu durumun gözlemlendiği yerlerden biri de Nar Kasabası ve 

çevresidir.   

Tarihte Nar’ın ne zaman kurulduğu meselesi çok net değildir. Kaldı ki hemen yanı başındaki 

sonradan Nevşehir ismini alacak Muşkara’nın bile ismi tarihte ilk kez Osmanlı döneminde geçer.  

Nar’ın, 16. yüzyıl Osmanlı döneminde Ürgüp Kazasının Uçhisar Nahiyesine bağlı köyleri arasında 

olduğu tarihi belgelerde geçmektedir (Şahin, 2007: 65). Bazı kaynaklarda, Bizans 

Kapadokyası’ndan bahsedilirken, önemli şehirlerinden biri olan Nyssa’nın Eski Narköy olduğu 

söylense de bu bilginin doğruluğu tartışmalıdır. 18. yüzyıla kadar sıradan bir köy olan Nar, Damad 

İbrahim Paşa’nın Muşkara’yı Nevşehir’e dönüştürme sürecinden doğrudan etkilenmiştir 27 . Bu 

süreçte Nar bir takım fiziksel ve demografik değişikliklere sahne olur. Bunlardan en önemlisi 

Nevşehir çevresinde konar göçer yaşam süren Boynuinceli aşiretine mensup toplulukların Nar’a 

yerleşme süreci ile birlikte Köyün nüfusunun artması ve bu süreç ile birlikte ihtiyaca hasıl yapıların 

inşa edilerek köyün kasabaya dönüşmesidir (Şahin, 2007: 66). Bunda Narköy ve çevresinin 

Aksaray, Niğde ve Kayseri şehirlerinin kavşak noktasında bulunmasından dolayı derbent yeri 

vazifesi üstlenmiş olmasının payı vardır. Bu durumu kervanların ve tüccarların uğrak yeri olmasına 

sebep olmuştur (Abanoz ve Korkmaz, 2018: 6).  

Çamaşırhanelerin ortaya çıkışında, Türklerdeki temizlik anlayışının etkisi olduğu muhakkaktır 

(Armağan, 2015: 20-22). Bunun dışında modernizm öncesi dönemde köy ve mahallelerdeki evlerin 

su şebekesi açısından sağlıklı bir altyapıya sahip olmamaları, genelde imece usulüyle yapılmış bu 

tarz ortak tesislerin yapılmasını sağlamıştır. Bu mekânların kullanıcıları hiç kuşkusuz kadınlardır. 

Esasında kadınların onca iş yükü arasında (tarla, bağ, bahçe işleri, hayvan bakımı vs) bir de çamaşır 

 
27 Nevşehir ve çevresinin demografik açıdan şekillenmesi için bkz. Savaş Maraşlı, Göçerlikten Yerleşiğe Kapadokya 

Kırsalında Kubbeli Tandır Evleri, Literatürk Academia, Konya 2020, s. 15-18. 



 

751 
 

yıkama işlerinin olması, mimarlık tarihi açısından çamaşırhanelerin ortaya çıkışına da zemin 

hazırladığı söylenebilir (Armağan, 2015: 26). 

Çamaşırhanelerin asıl fonksiyonları dışında, mahalle sakinleri arasındaki komşuluk ilişkilerinin 

sosyal bir boyut kazanmasında, sürdürülüp geliştirilmesinde ve bireyler arasında birlikte yaşama 

bilincinin oluşmasında payının olduğu bilinmektedir (Başman ve Akın, 2018: 947).  Mahalle ölçeği 

içerisinde, ortak kullanıma dayalı buluşma noktası olmaları bakımından iletişim ve örgütlenme 

ilişkilerinin yürütüldüğü, birer sosyal alt bölge özelliği de gösterirler. Bu durumu daha çok 

Halkbiliminin ilgi alanına girmekte olup dolayısıyla bizim üzerinde duracağımız daha çok bu 

yapıların mimarisi ve dolayısıyla mimarlık tarihi içerisindeki özgün durumları ve kırsal mimari 

içerisindeki konumlarıdır.  

Kırsal yerleşmelerde su mimarisi ile ilgili yapılardan biri olan çamaşırhaneler, yöre insanının 

çamaşır, halı, kilim yıkama gereksinimlerini karşılamak için yapılmış, duvarlarında ocak nişleri, 

duvar önlerinde çamaşır yıkama tekneleri, temiz ve atık su kanallarının bulunduğu ve genelde su 

ihtiyacını karşılamak için hemen yakınlarında bir çeşme bağlantısının olduğu kendine has mimarisi 

olan yapılardır (Acar, 2019: 142). Tek katlı ve tek mekândan oluşan bu yapılar mimari süsleme 

bakımından herhangi bir özellik taşımazlar. Genellikle çamaşırhane, çamaşırlık, yunak, yunaklık 

ya da yunmalık gibi ifadeler zaman içerisinde bu mekânları tanımlamak için kullanılmıştır (Acar, 

2017: 1). A. Münis Armağan, İzmir Bayındır çamaşırhaneleri üzerine yaptığı çalışmasında, 

kentlerdeki örnekler için çamaşırhane veya esvabhane köylerde ise bu yapılara yüncek 

denildiğinden bahseder (Armağan, 2015: 32). Nar’da ise bu yapılara yunmalık denilmektedir. Nar 

kasabasında 2’si günümüze hiç ulaşamamış 3 çamaşırhane bulunmaktadır. Mevkiileri, Yukarı (Baş) 

Mahalle, Orta Mahalle ve Aşağı Mahalle olarak konumlanan bu çamaşırhaneler (Şekil 1), 

günümüzde fonksiyon özelliklerini kaybetmiş ve atıl kalmışlardır. Bunlardan Orta Mahallede 

bulunan çamaşırhane restore edilerek korunmuş, diğer ikisi ise oldukça bakımsız haldedir.  

 

 

Şekil 1: Nar Kasabası, Yukarı, Orta ve Aşağı Mahalle çamaşırhaneleri. 
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2. Orta Mahalle Çamaşırhanesi 

Nar Kasabasında, Orta Mahalle’de yer alan çamaşırhane, üç çamaşırhane içerisinde en büyüğü 

ve günümüze sağlam olarak ulaşanıdır. Yapının bitişiğindeki çeşmenin üzerinde yer alan inşa 

kitabesine ve yapının mimari özelliklerine göre 19. yüzyılda yapıldığını sanmaktayız. 

Çamaşırhane günümüze yakın bir tarihte onarım görmüştür. Tek katlı yığma kagir bina kuzey-

güney doğrultuda inşa edilmiş olup girişi güneydoğu duvarında açılan dikdörtgen bir kapı 

açıklığı ile sağlanmıştır (Plan1, Foto 1-2).  Giriş cephesi ve bitişiğindeki çeşmenin önü “L” 

formunda bir avlu görünümü kazanmıştır. Çamaşırhanenin cephe duvarlarının köşelerinde, 

çeşmesinde ve iç mekanda kemerlerde bölgeye özgü sarımtırak ince yonu taş, aralarda ise kaba 

yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı, tonoz bir örtüye sahiptir. Tonoz örtü 

5 takviye kemer ve aralarının doldurulması ile oluşturulmuş olup bölge için oldukça 

karakteristiktir bir forma sahiptir (Foto 3-5). Aydınlatma, güney duvarının ortasına açılan bir 

pencere ile sağlanmıştır.  

Çamaşırhanenin içinde, kuzey duvarının zemininde yan yana sıralanan 4 çamaşır yıkama 

teknesi mevcuttur. Bu teknelerde kullanılacak temiz su, dışarıda çamaşırhaneye bitişik bulunan 

çeşmeden sağlanmıştır. Dışardaki çeşme ile çamaşır yıkama havuzlarına su alışverişini 

sağlayan su kanalı hala görülebilmektedir. Kuzey-doğu tarafında bitişik konumda yer alan 

çeşme, oldukça sade bir yapı olup, sarımtırak renkli Nevşehir taşı ile yapılmıştır (Foto 6). Sivri 

kemerli çeşme nişinin hemen üzerinde mermer kitabesi mevcut olup üzerinde  

1 Sâhib-ül hayrat vel- hasenat el- hac 

2 …Ağa bin Mehmed Kethüdayı 

         3     Hazreti sadr-ı âlî sene 1285? (1868-69) 

Yazısı okunmaktadır (Foto 7). Çeşme yapısının önünde zemine açılmış, hayvanların su içmesini 

sağlayan taştan yalaklar mevcuttur.  

 

Plan 1: Nar Orta Mahalle Çamaşırhanesi. 
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Foto 1-2: Çamaşırhanenin genel görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3-4: Çamaşırhanenin içten görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Tonoz örtü ve çamaşır yıkama tekneleri. 
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Foto 6: Çamaşırhanenin bitişiğinde bulunan çeşmesi.  

 

Foto 7: Çeşme kitabesi. 

3. Yukarı (Baş) Mahalle Çamaşırhanesi 

Yukarı Mahallede ana yolun hemen kenarında yer alan çamaşırhane, kapalı ve açık olmak üzere iki 

bölümden oluşur (Plan 2, Foto 8-9). Çamaşırhane kısmen kaya oyma, kısmen taş duvar örgülüdür. 

Batı ve kuzey taraflarında zemindeki volkanik tüflü kayalardan faydalanılmış bu sebeple bu 

kısımlar kaya oyma özellik gösterir. Kuzeydeki kapalı bölüm çamaşır yıkama teknelerinin olduğu 

asıl alandır (Foto 10). Bu bölümde batı duvarının zeminine açılmış yan yana üç tekne görülür. 

Teknelerin önünde zemine açılmış kanal, pis su gideri içindir. Çamaşırhanenin güneyi ise açık alanı 

oluşturur. Bu bölümün batı duvarını oluşturan kayanın önüne yapılmış çeşmesi bulunur. Çeşmenin 

her hangi bir kitabesi mevcut değildir. Çeşme 90 cm. x 1.20 m. boyutlarında küçük ebatlı olup 

kesme taş malzeme ile yapılmış ve oldukça sadedir (Foto 11). Çeşmenin önünde yan yana tekneler 
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mevcuttur ve bu teknelerin gerisinde, kapalı mekândaki çamaşır havuzlarına giden su için açılmış 

temiz su kanalı bulunur.  

 

Plan 2: Yukarı (Baş) Mahalle Çamaşırhanesi. 

 

 

Foto 8-9: Çamaşırhanenin açık ve kapalı bölümleri. 

 

        

 

        Foto 10: Çamaşır yıkama tekneleri.                      Foto 11: Çamaşırhanenin çeşmesi.  
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4. Aşağı Mahalle Çamaşırhanesi 

Çamaşırhane Aşağı mahallede, Nar Vadisi üzerinde ve vadinin batı yamacında yer alır. Büyük bir 

kaya bloğunun içine oyulmak suretiyle yapılmış olup girişi güney cephede yer alan dikdörtgen bir 

kapı açıklığı ile sağlanmıştır (Plan3, Foto 12). Yaklaşık kare ölçülerdeki mekânın içerisinde çok 

sayıda duvarı açılmış niş yer alır. Bu nişler özellikle kuzey duvarında yoğunlaşır (Foto 13). Güney 

cephede ise duvarın orta yerine denk gelecek yerde 1 adet pencere açıklığı bulunur. Doğudaki 

duvarın alt seviyesinde büyük bir kayadan oyma çamaşır yıkama teknesi mevcuttur (Foto 14). 

Ayrıca bu tekne ile dışarıdaki çeşme arasında su bağlantısını sağlayan kanalda oldukça belirgindir. 

Bunun hemen kuzeyinde ise duvara açılmış bir niş vardır.  Çamaşırhanenin yola bakan güney 

cephesinde, dışarıdan bitişik vaziyette, sivri kemerli düzgün kesme taş malzeme ile yapılmış 

çeşmesi bulunur (Foto 15). Çeşmenin kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Çamaşırhanenin alt 

kotunda ise pis su gideri için yapılmış büyük bir kapalı kanal mevcuttur.  

 

Plan 3: Aşağı Mahalle Çamaşırhanesi. 

 

 

Foto 12: Çamaşırhane kaya bloğu oyularak oluşturulmuştur. 
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Foto 13: Kuzey duvarına açılmış değişik boyutlarda nişler. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Doğu duvarında yer alan çamaşır yıkama teknesi. 

 

Foto 15: Çamaşırhanenin çeşmesi.  
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5. Değerlendirme ve Sonuç:  

Kapadokya Bölgesinin genel mimari karakteristiğini yansıtan çamaşırhaneler, Anadolu Türk 

mimarisinde çok fazla örneği olmayan yapılardandır. Kırsal doku morfolojisi yönünden bölgeyle 

uyumlu olan bu yapıların biri yığma, biri kaya oyma diğeri ise kısmen kaya oyma kısmen yığma 

tekniğinde yapılmıştır. Her mahallede bir tane olmak üzere yapılan bu yapıların genel özellikleri 

tek mekânlı olmaları ve su ihtiyacının karşılandığı hemen bitişiklerinde birer çeşmenin yer 

almasıdır. Çamaşırhanelerde oyma ve yığma tekniklerin kullanılması açısından İbrahim Paşa Köyü 

Çamaşırhaneleri ile benzer özellik sergilerler28.  Orta Mahalle Çamaşırhanesinin kemer takviyeli 

tonoz örtü biçimleri ile genel olarak Kapadokya Bölgesinde sivil, dini, ticari ve zirai yapılarda 

karşılaşılmaktadır. Çamaşırhane olarak Niğde Altunhisar Yeşilyurt Kasabası Dabahne 

Çamaşırhanesi29  ve Niğde Fesleğen Köyü Çamaşırhanesi İle çok benzer plan ve örtü özelliği 

göstermektedir. Ancak Orta  Mahalle Çamaşırhanesinin kemer aralarındaki nişlerde olması 

gereken ocaklar, sonradan örülmek suretiyle kapatıldığı için tespit edilememiştir. Aşağı Mahalle 

Çamaşırhanesi ise Kapadokya Bölgesi kaya oyma mimarisini, çamaşırhane grubundaki 

temsilcisidir.   

Kırsal yerleşmelerin ortak kullanıma dönük özgün yapıları olan bu mekânlar, atıl durumda 

kaldıkları için oldukça bakımsız ve harabe halindedir. Orta Mahalle Çamaşırhanesi dışında diğer 

ikisinin yapı tescil kaydı bulunmamaktadır. Geleneksel yöntemlerle çamaşır yıkama ve temizlik 

anlayışını yansıtan bu birimlerin korunması ve bir an önce tescillerinin yapılması önem arz 

etmektedir.  
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KORE AY TAKVİMİNE GÖRE 5. AYIN 5. GÜNÜ KUTLAMASI “DANO (단오)” * 

   Nihan Karakuş Harmancı**30 

Özet 

Dano, ay takvimine göre Kore’de beşinci ayın beşinci günü kutlanılan geleneksel bir bayramdır.  Koreliler Yin 

Yang felsefesi ile bağdaştırdıkları tek sayıları oldukça önemli kabul etmektedirler. Bundan dolayı özel olarak kabul 

ettikleri tek sayıların ay ve gün olarak ard arda geldiği günleri önemli görerek çeşitli etkinliklerle kutlamışlardır. 

Koreliler tarih belirtirken yıl, ay sonra gün olarak ifade etmektedirler. Ayların özel bir ismi yoktur. Örneğin 5 

Mayıs’ı 5’inci ayın 5’inci günü olarak dile getirmektedirler. İki tek rakam üst üste denk geldiği durumlarda o 

günün pozitif enerjiyle dolu olduğuna ve çeşitli şenliklerle kutlanması gerektiğine inanmaktadırlar. Dano kelime 

anlamı olarak “dan (단, 端)” hecesi başlangıç, birinci, ilk, son anlamlarına gelmektedir. “O (오, 午)” ise beş, 

gündüz anlamlarına gelmektedir. Çalışmada Dano kelimesinin anlamına, özel kabul edilen bugünün tarihçesine, o 

güne has yemeklere, kültürel inançlara, danslara, oyunlara değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kore, Şenlik, Ay takvimi, Dano  

 

ACCORDING TO THE KOREAN LUNAR CALENDAR 

 CELEBRATION OF THE 5th DAY OF THE 5th MONTH “DANO (단오)” 

 

Abstract 

Dano is a traditional Korean festival celebrated on the fifth day of the fifth month according to the lunar calendar. 

The Koreans consider the single numbers associated with the Yin Yang philosophy very important. For this reason, 

they celebrated the days in which the odd numbers which they accept as specials came in consecutive months and 

celebrated with various activities. Koreans specify the date first year, then month after day. Months do not have a 

special name. For example, they refer to May 5 as the 5th day of the 5th month. Since two odd figures coincide, 

they believe that this day is full of positive energy and should be celebrated with various festivities. The word ano 

dan” stands for the beginning, first and the first. “O means five. In this study, the meaning of the word Dano, the 

history of this special day, special food, cultural beliefs, dances, games will be mentioned. 

Keywords: Korea, Festival, Lunar calendar, Dano 
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1. GİRİŞ 

1.1. Dano (단오) Kutlamalarının Tarihi 

 
Dano’nun kökeni çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Kore tarihindeki eski Çin Ço hanedanlığı 

(M.Ö. 403- M.Ö. 228), Kral Hoi zamanında başlar. Bu dönemde yaşayan Gulvon adlı bir vezir, güzel 

yazı yazma kabiliyeti ve dürüstlüğüyle bilenen bir kişidir. Bu özelliklerinden dolayı dönemin kralı bu 

veziri çok sever. Bu durum diğer vezirler arasında kıskançlığa neden olur. Kral Hoi vefat ettikten sonra, 

tahta geçen yeni kral diğer vezirlerin dedikoduları ile kandırılarak Vezir Gulvon’un sürgüne 

gönderilmesi sağlanır. Haksızlığa uğrayan ve bu nedenle öfkeyle yaşayan Gulvon, ülkesinin bölgedeki 

hâkimiyetini yitirmesi ve yıkılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Gulvon, vücuduna bağladığı 

taş ile suya atlayıp intihar eder ve yaşamına son verir. Gulvon’un ölümüne üzülen insanlar onun vefat 

ettiği gün, bambu içine pirinç koyup sararak suya atarlar. Kore’de eski dönemlerde pirinç değerli bir 

yiyecek olmasına rağmen Gulvon’un yemesi için suya atıldığına inanılır. Dönemin insanları Gulvon’un 

ruhunu kurtarma düşüncesiyle yan yana duran iki gemi arasında atlama eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bu 

eylemlerin yapıldığı gün ay takvimine göre 5 Mayıs’tır. Bu kültür, Kore topraklarına kadar iletilmiş ve 

Dano olmuştur (http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/35292, 2020).  

Bayramların kutlanma zamanları, Türkiye’de ay takvimini esas alan hicrî takvim, Kore’de ise ay-güneş 

takvimini esas alan ay takvimi kullanılarak belirlenmektedir. Ay takvimi Ayın hilal biçiminde ortaya 

çıkıp dolunay şeklini almasının ardından yeniden küçülerek bir hilal şekline dönüşmesi sürecine dayanır. 

12 kamerî ay bir kamerî yılı teşkil eder. Dano; ay takvimine göre 5. ayın 5. günü kutlanan bir bayramdır. 

Bayram ve kutlamalar halkın hayatından, günlük yaşamından, ihtiyaçlarından, uzun yıllar içerisinde 

yaşamış olduğu olaylardan doğmuş bayramlarda vardır. Tabiatta görülen değişimler de bayram olarak 

kutlanmaktadır. “Eski Türk imparatorlukları devrinde ilkbahar ve güz bayramlarının devletin resmî 

bayramları olduğuna dair çeşitli Çin kaynakları şahitlik yapmaktadır. Bunların içinde hiç şüphesiz, kışın 

soğuğundan, karından kurtuluş; yeşeren, can bulan tabiata duyulan sevginin şekillendirdiği "bahar 

bayramları" oldukça önemlidir (Çay, 1990:228). Bayramlar toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada 

önemli bir sosyal etkendir. Dano da Kore’de bu şekilde halkın hayatından, günlük yaşamından doğmuş 

bir bayramdır. 

Dano kutlamalarının ülkedeki bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için yapılan bazı etkinliklerle oluştuğu 

da söylenebilir. Beşinci ay Kore’de yoğun yağmurların olduğu bir dönemdir ki bu dönemde yağan 

yağmurlar ülkede ciddi bulaşıcı hastalıkların oluşmasına sebep olmuştur. Hastalıklar geniş çapta 

yayılmış ve hatta bazen ölümle de sonuçlanmıştır.  Hastalıkların kötü şans olarak düşünüldüğü ve bu 

yüzden insanların değişik değişik bir sürü kehanette bulunmaya başladığı kaynaklarda belirtilmektedir. 

Eski Çin’de” 단오 – Dano” günü tıbbi bitkileri arayıp kazıp çıkarma günüydü. “창포 – Çanğpo” denilen 

zambak familyasında olan, hint kamışına benzeyen iris çiçeği, evin girişine kötü ruhların kaçmasını 

sağlayan bir tılsım olarak asılır. Ayrıca iris çiçeğinden yapılan şaraplar talihsizlikten korunmak için 

içilir. 

Kore topraklarında yaşayanlar eski Mahan (Kore yarımadasında M.Ö 1 – M.S. 3. yüzyılda var olmuş 

kabile) döneminden itibaren ekim zamanı olan mayıs ayında hep birlikte tanrıya teşekkür ederek ayinler 

düzenleyerek eğlendikleri tespit edilmiştir. (https:// terms.naver.com /entry.nhn?docId =545137 & cid 

= 46620 & categoryId = 46620, 2020) Bu nedenle Dano, ekim sonrası dinlenme vakti, bir önceki 

dönemde alınan hasat için atalara ve tanrılara minnetlerini sunma ve ekilen tohumların verimli olması 

için tanrıya dua etme anlamına da gelmektedir. Mayıs ayı sağanak yağışların olduğu bir ay olduğu için 

eski zamanlarda çeşitli hastalıkların hatta ölümcül hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep 

olmuştur. Yaşanan bu şansızlıklar çeşitli batıl inançların ve geleneklerin çıkmasına sebep olmuştur. 
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2. Dano Kutlamalarında Yapılanlar 

Kore’de beşinci aydaki festivaller orijinal olarak “수릿날 – Suritnal” denilen günde yapılmaktadır. 

“수리 – Suri” Korecede yüksek ya da tanrı anlamlarına gelmektedir. “날 – Nal” ise gün anlamına 

gelmektedir. Yani Suritnal yüksek gün, tanrıların günü anlamına gelmektedir. Dano’nun bir diğer adı 

”수릿날 – Suritnal” dir. Bu kutlama gününde yapılan adetler şunlardır; 

 

• İris çiçeği suyu (창포 - Çanğpo) ile saçların yıkanması, 

• İris çiçeği kökünden (애화 - Ehoa) adı verilen toka yapılması,  

• Dano yelpazeleri (단오부채 - Danobuçe)  

• İris çiçeği kökünden oyuncak bebek yapma (쑥잎으로 만든 인형 – Ssugipıro mandın inhyıonğ) 

• Salıncakta sallanma (그네타기 - Gınetagi) 

• Güreş (씨름- Şirım) 

• Boğa güreşi (소싸움 - Sossaum) 

• Taş savaşı (돌싸움 - Dolssaum) 

 

2.1. İris Çiçeği (창포 - Çanğpo) ile Saçların Yıkanması ve İris Çiçeği Tokası (애화-Ehoa) 

Yapma Geleneği 

Gelinlerin evlendikten sonraki ilk Dano günü büyük çiçekli süslü başlıklarla bezenmesi bir gelenektir. 

Buna tamamlayıcı olarak iris çiçeği yaprakları ve köklerinin kaynatıldığı suyla saçlarını, yüzlerini 

yıkarlar ve bu suyla banyo yapanlar da vardır. Bu özel günde, genç bayanlar kötü ruhları ve kötü şansı 

kovmak için en güzel kıyafetlerini özenle giyerler. Bu özel günde kıyafetlerin yanında tamamlayıcı 

olarak el ve yüzlerini de yıkarlar. Bu suyla el yüz yıkamak, yıkanmak kötü şanstan arınmak anlamına 

gelmektedir (Shaffer, 2007: 95). 

İris bitki türleri arasında Iridaceae familyasına ait olan, çöl ikliminden kutup bölgelerine kadar 

yetişebilen geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahip bir bitkidir. Rizomlu, yumrulu ya da soğanlı türleri 

olup, genellikle 30 cm ile 100 cm arasında boylanabilen, yüzlek köklü, çok yıllık bir bitkidir. Yapraklar 

basit ve paralel damarlıdır. Çiçeklerin üç adedi standart dik taç yapısında, üçü ise devrik duran altı petale 

sahiptir. Çiçekler beyaz, sarı, pembe, mor, mavi, kırmızımsı veya iki renkli olabilmektedir. İris cinsi, 

Türkiye florasında 24’ü endemik olan 56 takson ile yayılış göstermekte ‘zambak veya süsen’ olarak 

adlandırılmaktadır (Gürbüzer, 2018: 1). 

Kore’de iris çiçeğinin kaynatılmasıyla hazırlanan suyun saçların aklaşmasını ve dökülmesini önlediği, 

saça parlaklık verdiği düşünülür. Ayrıca bu suyun baş ağrısını önlediği de düşünülmektedir. Bundan 

dolayı erkekler de saçlarını bazen bu suyla yıkamaktadırlar. İris çiçeğinin köklerinden toka yapıp saça 

takma geleneği de vardır. İris çiçeğinin kaynatılmasıyla hazırlanan suyun saçların aklaşmasını ve 

dökülmesini önlediği, saça parlaklık verdiği düşünülür. Ayrıca bu suyun baş ağrısını önlediği de 

düşünülmektedir. Bundan dolayı erkekler de saçlarını bazen bu suyla yıkamaktadırlar. İris çiçeğinin 

köklerinden toka yapıp saça takma geleneği de vardır. 
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Ayrıca bu özel günde mavi ve kırmızı renkli yeni elbise giymek, kadınlar için Dano günü iris çiçeği 

köklerinden tılsımlı toka yapmak gelenekti. Bu tokalar “애화 –Ehoa” olarak adlandırılır. İris çiçeği 

kökleri toka haline getirilip Çince karakterle uzun ömür ve mutluluk dileklerini yazarlardı. Bu tokalara 

genellikle renk verirlerdi. Renk vermek için ise ya kırmızı suda ıslatırlardı ya da kökün son kısımlarına 

ruj sürerlerdi. Dano saç tokası saçlara takılıp hem aksesuar olurdu hem de kötü ruhları kovmaya yarardı. 

Kötü ruhların en korktuğu rengin kırmızı olduğu söylenilmektedir. Dano gününde lazım olan bu iris 

çiçeğini evlerinin yakınında bulunan yol kenarlarına ekmek popüler hale gelmişti.  

2.2. Dano Yelpazeleri (단오부채 - Danobuçe) 

Mayıs ayında hem tohumlar ekilir hem de sıcaklar başlar. Sıcakların başladığı bu günde kadınlar 

birbirlerine hediye olarak yelpaze verirler.  

Dano yelpazeleri çeşitli form ve ebatlarda renk renk yapılırdı. Bazıları yuvarlak bazıları ise katlanabilir 

yelpazelerdi. Bazıları kâğıttan bazıları kumaştan üretilirdi. Yelpazeleri alan erkekler “금강 – Gımganğ” 

Dağının 12,000 zirvesini mürekkeple yelpazelere işlerlerdi. Diğer bir yandan bayanlar ve Şaman 

kadınlar yelpazelerin üzerine söğüt dalları, lotus çiçeği, kelebekler, beyaz sazan ve gece balıkçılı 

çizerler. Çeşitli gruptan insanlar için farklı renkler kullanılır. Genellikle koyu renkler erkekler için, 

parlak renkler çocuklar ve kadınlar için kullanılırdı. Hatta mavi özellikle damatlar, kırmızı ise özellikle 

gelinler, beyaz özellikle yaslı, matemliler ve yaşlılar için kullanılırdı.  

Eskiden vezirler ve saray yetkilerinin Kral’a hediye olarak, 50 ya da 40 bambu çubuktan oluşan beyaz 

kağıt üzerine Gımganğ dağı çizili yelpaze hediye ettikleri tespit edilmiştir 

(http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/3534, 2020). 

Gımganğ dağı yüksek bir dağ olup uzun ömür anlamına gelmektedir. Bundan dolayı zaman içerisinde 

halk da kendi arasında sembol olarak birbirlerine yelpaze hediye etmişlerdir. 

2.3. Tılsımlı Kağıt/ Muska (단오부적 - Danobocıog) 

İnanca göre Dano, enerjinin en yoğun olduğu gündür. Kore’de Dano günü Tılsımlı kâğıt kullanıldığında, 

kötü ruhların ortadan kaldırılacağına, aynı zamanda ailenin tüm malvarlığı üzerinde dolaşan kötü 

enerjinin de yok olacağına inanılmaktadır. Son dönemde tılsımlı kâğıtları cüzdan ya da yastık kılıfı gibi 

gizli yerlere yapıştıranlar vardır. Büyük çoğunlukla sarı kâğıt üzerine kırmızı mürekkeple yazılır. 

Kırmızı rengin kötü ruhları kovduğuna inanılır. Sarı renk ise toprak ve insan vücudu olarak 

algılanmaktadır. Temelde kırmızı olup kırmızıyla üzerine yazılması beden ve kan anlamına da 

gelmektedir. Üzerine amacına göre Çince karakterlerle yazılır. Goryo’ hanedanlığında başlayıp (918∼
1392) Coson’un (1392- 1910) ilk dönemlerine kadar Budist rahipleri tarafından yazılmıştır. Sonra resmi 

din olarak Konfüçyanizm devlet dini olunca devlet memurları tarafından yazılmaya başlanmıştır. 

Cosıon dönemi boyunca, Astronomik ve meteolorjik gözlemevi Dano “부적 - Bucıog” olarak 

adlandırılan tılsım kâğıtları yayımladı ve krala armağan etti. Tılsımlı kâğıtlar civalı sülfit ile genellikle 

renklendirici olarak kullanıp parlak kırmızı renkte basılırdı. Hazırlanan tılsımlı kâğıtlar kraliyet 

sarayının kapı sövesine ve yüksek mevkili devlet memurlarının evlerine şanssızlığı yok etmesi için 

asılırdı. Genellikle bir resimle beraber yapılırdı. Tılsımlı kâğıtlarda yazan mesaj: “Dano günü, yukarıdan 

cennetin bütün hediyelerini topla; aşağıdan yeryüzünün bereketini topla. Metal kafalı, demir alınlı, 
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kırmızı ağızlı ve kırmızı dilli tüyler ürpertici şekilde çirkin olan tanrı, hemen bütün hastalıkları kökünden 

söküp at. Bunu hemen yasaların katı âdetleri gibi gerçekleştir.  

2.4. Dano Günü Oyuncak Bebek Yapma Geleneği (쑥잎으로 만든 인형 – Ssugipıro 

mandın inhyıonğ) 

Eski Çin geleneklerinden etkilenerek, pelin otundan kaplan yaparlardı. Cosıon Hanedanlığı'nın ilk 

dönemlerinden itibaren kral tarafından mahkeme resmî üst yetkililerine hediye edilirdi. Kaplanın 

hayvanlar arasında en vahşi olmasından dolayı kaplan şeklinde yapılan bu bekler kötü ruhları kovmak 

için bir tılsım olarak kullanılırdı.  

İnsan şeklinde olan bebekler de pelin otundan yapılırdı ve kapı üstlerine kötü ruhların etkilerini yok 

etmek için asılırdı. Bu bebekler ipekten yapılmış çiçeklerle dekore edilir ve uçlarına rüzgârda sallanması 

için uzunca şeritler asılırdı. Bu geleneğin yayılmasıyla bu bebekler samandan yapılmaya başladı. 

Dekoratif olması amaçlı pelin otundan bir parça iliştirilirdi. Pelin otunun yeni yaprakları Dano’da 

toplanıp kurutulur ve ateş tutuşturmak için çıra gibi kullanılırdı.  

3. Dano Etkinliklerinde Yapılan Geleneksel Oyunlar 

➢ Salıncakta sallanma (그네타기 - Gınetagi) 

➢ Güreş (씨름 - Şirım) 

➢ Boğa güreşi (소싸움 - Sossaum) 

➢ Taş savaşı (돌싸움 - Dolssaum) 

3.1. Salıncakta sallanma (그네타기 - Gınetagi) 

Bu oyun Dano ile bütünleşmiştir. Sallanma alt sınıfların eğlencesi olmasına rağmen “고려 – Goryıo” 

dönemindeki yüksek sınıf insanlar ve kraliyet için popüler bir eğlence olmuştur. Sıradan insanlar 

arasında moda olarak kalmış olmasına rağmen Konfüçyüsçülük ahlak kurallarının tutuculuğu altında 

sallanma geleneğinin popülaritesi azalmamıştır.  

Sallanma hem kırsal kesimde hem de şehirlerde popülerdi fakat özellikle en çok “평양 -Pyıonğyanğ” 

yakınındaki “평안 – Pyoınğan” bölgesinde popülerdi. Genellikle “추석 – Çusıog” güney kesimde daha 

yaygın olmasına rağmen ”단오 – Dano” yarımadanın kuzey bölgelerinde daha geniş kapsamlı 

kutlanırdı. 1800'lü yıllarda yarımadanın kuzey kesimlerinde Dano festivalleri ay takviminde yeni yılın 

ilk gününde yapılan kutlamalarla aynı değerdeydi.  

Kore geleneklerine göre bu günde erkekler güreş yaparken kadınlar saçlarını yıkayıp salıncağa ayakta 

binip eğlenceli zaman geçirirler. Uzun ağaçlardan salıncak hazırlayıp binerlerdi. Bütün Kore ‘de yaygın 

olan eğlenceli bir oyundur. Ağaç bulunmayan mahallede ise odunları üst üste çakıp yükselterek daha 

yükseğe ulaşırlardı. Koreliler için salıncağın anlamı daha yükseğe çıkmaktır (Kim, 2002: 284). 
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Bu oyunda ne kadar yükseğe çıkıldığını hesaplayabilmek için salıncağın önüne yüksek bir yere 

yarışmacının ulaşarak tekmeleyerek çalabileceği bir zil yerleştirilir. Kazanan kişi zili kaç defa çaldığına 

göre belirlenip beraberlik durumunda ise sesin yüksekliğine göre belirlenir. Zilin takıldığı yere içi 

konfetilerle doldurulmuş kâğıt top asılırdı ve yarışmacılar buna vurup kırmaya çalışırlar. Kırıldıktan 

sonra yere dökülen konfetiler saçılınca mutluluk verir ve alkışlanır. 

3.2. Güreş (씨름 - Şirım) 

Kore’de eski dönemlerde güreş yapan erkeklerin hem güç gösterisinde bulundukları hem de kendilerini 

göstermiş olduklarına inanılırdı. 

Üç Krallık dönemlerinde güreş, dövüşme ruhunu aşılamak ve fiziksel gücü arttırmak için askeri 

antrenman olarak yapılırdı. Bundan dolayı Dano aktivitesi olarak gelişerek kırsal kesimlerden başlayıp 

başkente kadar bütün yarımadaya yayılmıştır. Günümüzde yapılan karışık kuralları olmayan güreş 

1920'li yıllarda başlamıştır ve önceki yıllardaki güreşe göre kuralları daha da basittir. Güreş yeri olarak 

doğal kumlu alan ya da herhangi bir yer zemin belirlenir. Yarışmacılar rakibinin bel kemerini tutup 

koluyla itip çekerek ve bacaklarını kullanarak rakibini düşürmeye çalışır. Yere vücudunun herhangi bir 

kısmı ilk değen kişi kaybedendir.  

“조선- Cosıon” Hanedanlığında başkent “한성 – Hansıong”’da “남 - Nam” dağının etekleri Dano günü 

güreş yarışmaları için popüler bir bölge oldu.  Başkent dışındaki yerler ise şimdiki “김천 –Gimçıon” 

şehri ve Kuzey “경상 – Gyıonğsanğ” illerinin yakınında “직지 – Cigci” tapınağında kalabalık insan 

grupları toplanarak güreş turnuvaları düzenlerlerdi. Büyük ödül genellikle öküzdü ve bu büyük ödülü 

alabilmek için yarışmacılar çok uzaklar köylerden de geliyorlardı.  

Yarışmada birinci olan erkeklere çay, keten kumaş, boğa gibi çeşitli hediyeler verilmiştir. Çiftçilikle 

geçinen o dönem için boğa oldukça kıymetlidir ve güç anlamına gelmektedir (Kim, 2002: 286). 

Bu sporu yapmanın yöntemi oldukça kolaydır ve herhangi alete ya da özel bir zemine ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bundan dolayı o dönemlerde sıklıkla yapılan bir spor ve eğlence olarak görülmüştür. 

3.3. Boğa güreşi (소싸움 - Sossaum) 

Bu gelenek, boğa sahibi olan kişilerin sahip oldukları boğaları bulundukları tüm kasaba halkına gösterip 

gururlandıkları ve izleyenlerin eğlendiği geleneksel bir oyundur.  

Boğa güreşlerinin, otlak alanların az olması nedeniyle boğalar arasındaki yem bulma mücadelesi ve bu 

esnadaki itişip kakışmalar sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Boğa güreşi Kore’de bin yıllık bir spordur. Fakat İspanyolların bilinen boğa güreşlerinden farklı olarak 

boğaya karşı insan durmaz. İki boğa birbirleriyle karşı karşıya gelirler. Kore tarzı boğa güreşinin tanrıya 

sunulacak güçlü boğayı seçerken kullanılan bir yöntem olarak başladığı söylenilmektedir. Boğa 

güreşleri geleneksel olarak Dano günü “경상 – Gyıonğsanğ” ilinde popülerdir. Etrafı çevrili boğa güreşi 

alanı büyüktür ve açık alanda yapılır. Gergin boğalar birbirlerine boynuz geçirirler ve bunu karşıdaki 

boğa gücünü açıkça kaybedene kadar, yere düşene kadar ya da yaralı bir şekilde hızla kaçana kadar 

devam ettirir.  



 

766 
 

Bu etkinliklerde birinci olana para ödülü verilmekte ve üstün gelen boğanın fiyatı da artmaktadır. 

(https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3561454&cid=58721&categoryId=58725, 2020)  

3.4. Taş Savaşı (돌싸움 - Dolssaum) 

Cosıon Hanedanlığını döneminde popüler olan bir diğer Dano günü aktivitesi taş savaşıdır. İki komşu 

kasabası gençleri ya da kasabanın doğusundaki gençler ve batısındaki genç erkekler iki grup 

oluştururlar. Taş savaşıyla erkekler kavga vaziyeti alarak birbirlerine karşı erkekliklerini ve cesaretlerini 

gösterirler. “경상 – Gyıonğsanğ” ilinin güneyinde bulunan ”김해 – Gimhe” özellikle taş savaşlarıyla 

iyi bilinir. Dano günü gençler kalenin güneyine toplanırlar ve iki gruba ayrılarak savaş çizgilerini 

çizerler. Her iki taraf da sancaklarını kaldırıp yüksek ritimlerle davullarına vurup hücum nidaları atarak 

ileri doğru saldırırlar. Karşı tarafa doğru şakır şakır yağan yağmur gibi taş fırlatırlar. Karşı taraf kesin 

bir avantaj elde edene kadar mücadele devam eder. Zaferin ardından kazananlar rahatça ve kendine 

güvenir bir şekilde mücadelelerinin onlara sonbaharda bolluk içinde ve bereketli bir hasat getireceğine 

inanırlar.  

Savaşların başlamasıyla insanlar daha uzağa ulaşmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı taş fırlatmak hem 

iyi avcılık göstergesi hem de savaşta düşmanı öldürmek için bir araç ve beceri olarak görülmüştür. Taş, 

ahşap ile birlikte insanların en kolay bulabildiği silahtır. Bu nedenle bu etkinlikte taş kullanılmaktadır. 

Bu oyun halkın eğlenme amacıyla yaptığı bir geleneksel kültür olması yanında kral tarafından da 

desteklenen bir oyundur. Çünkü kral bu oyunda en iyi taş atan kişileri asker olarak seçmiştir. Coson 

döneminde (1392-1910) bu oyundan dolayı zarar gören ve bu yüzden ölen insanlar olduğu için 

yasaklanmıştır (https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3573587&cid=59022& categoryId = 59022, 

2020). 

3.5. Maske Dansı Performansları 

Dano akşamı öne çıkan bir diğer eğlence maske danslarıdır. Maske dansları ilk popülaritesinin 

yükseldiği dönem Şilla döneminde kraliyet sarayında kötü ruhları kovmak için dinî tören olarak 

düzenlendiği dönemdir. Daha sonraları Cosıon ve Goryıo dönemlerinde halk performansı olmaya 

başladı. Performansları sergileyenler genelde şarkı söylemeye ve dans etmeye yeteneği olan çevrenin 

alt derece memurlarıydı. Kuzey Kore’deki “황해 – Hoanğhe” bölgesindeki maske dansları en çok 

abartılı ve en çok ilgi gören maske dansıdır. Özellikle Bonğsan Maske Dansı (봉산탈춤 31  - 

Bonğsantalçum)  ve Ganğryıonğ Maske Dansı (강령탈춤32 - Ganğryıonğtalçum). 

Andong şehrindeki Hahö maskesi (하회 탈- Hahö tal) ve Hahö Byıolşin gut maske dansı (하회 별신굿- 

Hahö Byıolşingut) en meşhur maske danslarındandır.33 Kore tarihi boyunca yapılan maske dansları 

arasında en tarihi olan ve en ün kazanan maske dansıdır.  

 
31 Bonğsan maske dansı draması diğer danslara gere daha geniş hareketlerle ve daha aktif bir şekilde yapılan geleneksel bir 

maske dansı dramasıdır. 
32 Hoanğhe bölgesinin karakterini en iyi anlatan bir maske dansıdır. Dinamik, zarif, şık hareketlerle herkesin eğlenerek 

yapabileceği ve her karaktere uyan maskeleri barındıran bir maske dansıdır. Bu maske dansıyla soylularla alay edilip yerilir, 

kötü ruhlar kovulur, bozulmuş Budist rahipler yerilir, metres ve evin kadını arasındaki problemler anlatılır ve insan hayatındaki 

hüzün ve eğlenceler anlatılır. 
33 Ay takvimine göre sene başlarında yapılan yanğban olarak adlandırılan soylu kesimi hiciv eden sıradan halkın maske takıp 

kendilerini gizleyerek yaptıkları maske dansıdır.  



 

767 
 

Maske dansı performansları Kore’de yeniden canlılık göstermekte ve sergilenmektedir. Bunda bu sanat 

dalını muhafaza etme amacı da vardır. Maske dansları son zamanlarda Dano gibi geleneksel günlerde 

kültür sanat merkezlerinde profesyonel dansçılar tarafından yapılmaktadır.  

4. Dano Kutlamalarında Hazırlanan Özel Yemekler   
Yemekler her kültürde kutlamaların önemli parçalarıdır. Kore’de de kutlamalarda genellikle insanlar 

yiyecek ve içecekle doyasıya yiyip içmekte, eğlenmektedir.  Pelin otuyla hazırlanmış pirinç lokumları 

“수리취떡 – Suriçviddıog”, bir içeçek türü olan” 제호탕 – Cehotanğ” ve ”앵두화채와 앵두편 - 

Enğduhvaçeva enğdupyıon” adı verilen içecek Dano günü kutlamalarında hazırlanan yiyeceklerin 

başında gelir. 

 

4.1. Pelin otuyla hazırlanmış pirinç lokumları (수리취떡- Suriçviddıog) 

Kore’de Pelin otundan yapılan pirinç lokumları Dano’yu temsil eden bir yiyecektir. Pelin otu (Artemisia 

absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir bitki 

türüdür. Anayurdu Avrupa olan; ülkemizde Kuzey, İç ve Güney Anadolu'da yabani olarak yetişen çok 

yıllık dayanıklı otsu bitkidir. Boyu 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil 

renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Temmuz-ağustos aylarında açan açık sarı küçük çiçekleri 

salkımlar oluşturur. Silindirik yapılı yassı, küçük ve gri renkli meyvelerinin içinde kahverengimsi gri 

minik tohumları bulunur. Pelin döktüğü tohumlarıyla çoğalır ya da sonbaharda alınan gövde 

kalemleriyle çoğaltılır. Pelinin küçük yapraklı dalları özel kokulu ve çok acı lezzetlidir. Uçucu yağ, 

absintin gibi acı maddeler, antiosidan özellik gösteren flavon ve pineni içerir. (Arıduru 2013: 21) 

Dano zamanında yaygın olarak bulunan pelin otu aynı zamanda sağlıklı bir bitkidir. Ayrıca Kore kuruluş 

efsanesinde de geçtiğinden dolayı önemli kabul edilien bir bitkidir. Pelin otu kurutulup toz haline 

getirilmekte ve bu şekilde pirinç lokumları yapılmaktadır. Pelin otu tembel ve mide suyu azlığı ile 

seyreden gastritli midelerde midetonosunu ve salgılarını arttırarak faydalı olur. Sindirimi zor olan 

besinlerin hazmını kolaylaştırır. Safra kesesi çalışması ve safra yapımını arttırır. Tonik etkisiyle kan 

dolaşımını artırdığından vücuda zindelik verir. Bu sebeple ameliyat ve hastalıkların nekahat devirlerinde 

ve gripte direnci arttırmak için verilir. (Arıduru 2013: 22) Bu bitki özellikle Dano kutlamaları 

döneminde doğal alanlarda kendiliğinden çıkan ve kolayca bulunabilen bir bitki olduğundan pirinç 

kekinin ana malzemesi olarak kullanılmıştır (http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/4346, 2020). 

4.2. “제호탕 – Cehotanğ” İçeçeği 

Sıcaklığın üstesinden gelmek, susuzluğu gidermek için içilen soğuk bir içecektir. Bağırsakları da 

çalıştırdığı için sıcaktan kurtarmak için etkileyici bir içecek olarak görülmüştür. Mideyi güçlendirdiğine 

inanılır. Yaz sıcağından korunmak için ve vücudu güçlendirmek için Dano gününde özel içecek olan 

“제호탕 – Cehotanğ” hazırlanır. Bu içecek dört çeşit bitki katılır. Bunlar omeyug, sain, çogva ve 

karanfildir. (http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/4849, 2020) ”오매육 (烏梅肉) - Omeyug,  “매실 

– Meşil”  40 derecede kurutup çıkan dumanla tütsüleyerek tekrar kurutulmasıyla oluşur. “사인(砂仁) 

(Amomum Villosum) - Sain” Kakule benzer şekilde, bitki olgunlaştığında bakla halinde kuruyan ve 

güçlü aromatik tohumlar içeren bir bitkidir. “초과(草果) Amomum Tsao-ko- Çogva”, Vietnamda 

yetişen zencefil türü bir bitkidir. Karanfil” 백단향 – Begdanhyanğ”. Bu bitkiler toz haline getirilip bal 
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ile karıştırılıp macun haline getirilir ve ardından bu macun soğuk su ile karıştırılıp içilir. (Han, 2001: 

62) 

Bu içeceğin sıcakta yorulan insanlara enerji verdiğine, susuzluğu giderdiğine, ferahlatıcı bir etkisi 

olduğuna, şifalı olduğuna, hastalıkları önlediğine inanılmaktadır. 

4.3. “앵두화채와 앵두편 - Enğduhvaçeva enğdupyıon” İçeceği 

Kore Vişnesi “앵두 – Enğdu”’dur.  Kore vişnesi, Mayıs ayında çokça yetişen bir meyvedir. Su ve şeker 

karıştırılmasıyla yapılan ve sıcak havalarda soğuk içilen bir geleneksel Kore içeceğidir. 

(http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/4469, 2020) 앵두편 (Enğdupyıon) , Kore vişnesi kurutulup 

içine bal eklenerek, kaynatılır ve soğuyan karışım dilimlenerek servis edilir 

(http://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/4468, 2020). 

5. SONUÇ 

Geleneksel oyunları, iris çiçeğiyle bayanların saçlarını yıkaması, Dano gününe özel olarak kötü ruhları 

kovmak için güzel ve temiz giyinmek, pelin otu, iris çiçeği tokaları, tılsımlı kâğıtlar kötü ruhlara karşı 

korunmak için Dano gününe özel olarak yapılırdı. Ancak Modernleşen Kore’de Dano resmi olarak tatil 

ilan edilmeyen, gelenekleri günümüzde pek görülmeyen bir bayramdır. Fakat bu kültürü muhafaza 

etmek amaçlı çeşitli kültür kurumları tarafından halka açık büyük alanlarda şenlik havasında halka 

hatırlatılmaktadır. 

Kore'de Dano adı verilen festival, Türkiye'deki hıdrellez bayramıyla hemen hemen aynı tarihte,  ay 

takvimine göre 5. ayın 5. günü kutlanır. Hıdrellez; miladi takvime göre 5. ayın 5. gününün bir gün 

sonrası yani; mayıs ayının 6. günü kutlanır. Hıdrellez, doğayla barışık olma ve doğadaki varlıklardan 

yararlanma dileğine dayanır. Yaratılış ve türeyişe, yeniden doğuş ve doğanın canlandırma inancına ait 

inanma ve pratikleri vardır. Koreliler bu özel günde, bütün bir gün ve gece boyunca şarkılar söyleyip 

dans ederek eğlenip yiyip içerler. Bu beşinci ay festivali bereketli bir hasat için dua etmenin dinî bir 

uygulamasıdır. Hıdrellez ateşinden atlama, günahlardan arınmadır. Hıdrellez, Türk kültüründe baharı, 

yaşama sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlikte bolluk-bereketi 

simgeleyen anlam ve öğelerle yüklüdür (Artun 1990:2). Hıdrellez ve Dano kutlamaları arasındaki bu 

benzerlik oldukça dikkat çekicidir.  

Kore’de halk Dano şenliklerine katılarak katılarak Dano geleneksel kültürünü yaşamaktadır. Ancak son 

yıllarda halk arasında pek kutlanan bir bayram değildir. Günümüz genç nesil Korelilerce pek 

bilinmemektedir. Dano sadece kelime anlamı olarak bilinmekte ancak geleneklerin ne olduğu, o güne 

özel ne yenilip içildiği pek bilinmemektedir. Bilim insanlarının araştırmalarıyla Dano gelenekleri ortaya 

çıkartılmaktadır. Bu kültürün ölmemesi için yaşatılması ve hatırlatılması gerekmektedir. 
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AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞA YÖNELİK UZMANLAŞMIŞ KORUYUCU 

AİLE MODELİNİN İNCELENMESİ 

 

Fatma Özge Çavuş Bekce* 

Özet 

Toplumun yapı taşı olan aile kurumunda ekonomik ve sosyal açıdan yaşanılan güçlükler sonucunda pek çok sorun 

oluşmakta ve bu sorunlar çocukların fiziksel/ruhsal gelişimlerini tehdit etmektedir. Bu sorunlardan birisi de aileleri 

tarafından istismar edilmeleridir. Dünyada, ailenin ve çocuğun korunması konusu üzerinde hassasiyetle durulan 

bir sosyal hizmet olarak dikkati çekmekte ve çocukların gereksinimlerinin karşılanması amacıyla farklı modeller 

uygulanmaktadır. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli de özellikle istismar mağduru çocuklarda, çocukların 

gereksinimlerine olumlu cevap verebilen modellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlaşmış koruyucu 

aile modeli; çocuk için doğal ve güvenli bir aile ortamı yaratmayı, ihmal/istismarın etkilerini azaltmayı, çocuğun 

bu etkilerle baş edebilmesini sağlayacak bir ilişki kurmayı hedef alan, uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan 

bir hizmet modelidir. Bu çalışmada öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de çocuk koruma sistemi içerisinde önemli bir 

yeri olan koruyucu aile bakım modeli incelenerek bu bakım yönteminde yaşanan gelişmeler ortaya konulmuş, 

sonrasında ise uzmanlaşmış koruyucu aile modelinin, aile içi fiziksel istismar mağduru çocukların gelişimlerine 

ne düzeyde katkıları olabileceği genel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde genel olarak geçici 

koruyucu aile modeli uygulanmaktadır. En az uygulanmakta olan koruyucu aile hizmet modellerinden birisi ise 

uzmanlaşmış koruyucu aile modelidir. Uzmanlaşmış koruyucu aileyi diğer koruyucu aile modellerinden ayıran en 

önemli özellikleri; bu ailelerin özel ihtiyaca sahip çocuklara yönelik hizmet verme amacında olması, ailelerin 

ihmal/istismarın nedenleri ve etkileri, çocuk gelişimi, ebeveynlik ve krize müdahale becerileri, problem davranışla 

başa çıkma gibi konularda eğitim almış olması ve çocuk refahı alanında çalışan ekibin bir parçası olarak işlev 

görmeleridir. Uzmanlaşmış koruyucu aile modelinin farklı özelliklerinin yanı sıra, özellikle istismar mağduru 

çocukların gelişimine olumlu katkılar sağladığı dünya genelinde yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Sosyal 

hizmet mesleğinin gelişimi düşünüldüğünde; özellikle de korunma ihtiyacı bulunan istismar mağduru çocuklara 

yönelik yeni hizmet sunumlarının tanıtımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla da bu çalışmada dünyada önemli 

bir model olan uzmanlaşmış koruyucu aile hizmet modeline değinilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel İstismar, Koruyucu Aile, Uzmanlaşmış Koruyucu Aile  

INVESTIGATION OF MULTIDIMENSIONAL TREATMENT FOSTER CARE MODEL FOR 

CHILDREN SUBJECT TO DOMESTIC PHYSICAL ABUSE 

Abstract 

Many problems arise as a result of economic and social difficulties in the family institution, which is the building 

block of the society and these problems threaten children's physical/mental development. One of these problems 

is that they are abused by their families. It draws attention as a social work that focuses on the issue of protecting 

family and child in the world and different models are applied to meet the needs of children. Multidimensional 

treatment foster care models are also one of the models that can respond to the needs of children, especially in 

victims of abuse. Multidimensional treatment foster care model is a service model that is widely used in the 

international area, aiming to create a natural and safe family environment for the child, to reduce the effects of 

neglect/abuse, and to establish a relationship that will enable the child to cope with these effects. The important 

role of this study is the examining the foster family care model as child protection system in the world and Turkey 

by that has been put forward for developments in this maintenance methods, then while the multidimensional 

treatment foster care model, the family would be physically abuse victims may have contributed in the extent of 

children's development in general tried to be evaluated as. In our country, generally temporary foster family model 

is applied. One of the least implemented foster family service models is the multidimensional treatment foster care 

model. The most important features that distinguish the multidimensional treatment foster care model from other 

foster family models; these families are intended to serve children with special needs, families have been trained 

on the causes and effects of neglect/abuse, child development, parenting and crisis response skills, coping with 

problem behavior, and function as part of the team working in the field of child welfare. In addition to the different 
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features of the multidimensional treatment foster care model, it is stated in the studies conducted worldwide that 

it contributes positively to the development of the victims of abuse.Considering the development of the social 

work profession; there is a need for promotion of new service offerings especially for children who are victims of 

abuse who need protection. For this purpose, in this study, the multidimensional treatment foster care model, which 

is an important model in the world, is mentioned. 

Keywords: Physical Abuse, Foster Family, Multidimensional Treatment Foster Family 

 

GİRİŞ 

1.1.Çocuk İhmal ve İstismarı 

Çocuk istismarı ve ihmali, batı toplumunda 1960’lardan beri önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. 

Değişik kültürlere göre farklı tanımlansa da Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı tanıma göre çocuk 

istismarı; çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen; bir yetişkinin, 

toplumun veya ülkenin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı davranışlarıdır (WHO and International Society 

for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006: 9) 

İstismar tanımında vurgulanan tekrar etme, kasıtlı olma, çocuğun fiziksel, zihinsel, psikososyal 

gelişimini ve sağlığını olumsuz etkileme kelimeleri önemlidir. Çocuk istismarı ve ihmali; anne, baba 

gibi bir ebeveyn ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve 

profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini kısıtlayan ya 

da engelleyen eylemlerden kaynaklı olabilmektedir. Tüm bu eylemlerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, 

ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, güvenliğinin ve sağlığının tehlikeye girmesi söz 

konusudur. İstismar farklı türlerde bu kişiler tarafından çocuklara uygulanabilmektedir. Bunlar içinde 

fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismar türleri vardır. Bu istismar türleri içinde bir başka kişiye 

yönelik zarar verici eylem olan fiziksel istismar en yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay istismar 

türüdür (Tıraşçı ve Gören, 2007: 70). Ayrıca istismarı yapan kişilere göre aile içi istismarlar ebeveyn 

tarafından istismar, okul, yuva, yetiştirme yurdu, kamp gibi kurumlarda yönetici veya öğretmenler 

tarafından uygulanan istismar olayları da kurumda istismar olarak adlandırılmaktadır (Polat, 2001; akt. 

Pelendecioğlu ve Bulut, 2009: 50). 

Türkiye’de 1807 öğrenciyle yapılan bir çalışmada çocukların %22,8’inin fiziksel istismara uğradığını, 

bu istismarın %17,2’sinin anne-babalar tarafından gerçekleştiğini göstermektedir. Çocukları disipline 

etme adına çocuğun cezalandırılması, çocuğa dayak atılması gibi olumsuz anne baba tutumları çocuk 

istismarı olarak değerlendirilebilmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal değer ve inanışlar ile toplumda 

var olan yanlış bilgiler istismarı etkileyen başka faktörlerdendir ve bu faktörler fiziksel istismarın 

yaygınlığının sebebi olarak düşünülebilir (Bülbül ve diğerleri, 2008; akt. Keser ve diğerleri, 2010: 3-4).  

Toplumsal yaşamdaki sosyo-ekonomik yetersizlikler, göçler, çarpık kentleşme, işsizlik gibi birçok 

neden, aileleri etkilemekte ve ailenin işlevlerini yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu sebeplerle 

zayıflayan ve parçalanan aile, çocuklarını koruyamamakta, onların ihtiyaçlarına cevap verememekte ve 

çocukların yoksulluk ya da yoksunluk riskleriyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Ailelerin 

karşılaşmış olduğu bu sorunlar çocukların ihmal ve istismarına yol açmakta ve onların sağlıklı kişilikler 

geliştirmesine engel olmaktadır. Sonuçta çocuk sağlığı; fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 

faktörlerden etkilenen bir olgudur. Dolayısıyla toplumların geleceği olan bu çocukların, bir risk faktörü 
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olan ailelerinin yanında kalması yerine ailelerin güçlendirilip gereken destek hizmetlerinden 

yararlandırılıncaya değin çocukların yeniden hayata tutunabilmesi, bedensel ve ruhsal anlamda sağlıklı 

kişilikler inşa edebilmesi için alternatif bakım hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu alternatif bakım 

hizmetlerinden biri de onlara sıcak ve samimi bir aile ortamı verecek olan koruyucu hizmetlerden olan 

uzmanlaşmış koruyucu aile hizmetleridir (Gökkaya, 2014: 605). 

2.KORUYUCU HİZMETLER VE KORUYUCU AİLE MODELİ 

Ulusal ve uluslararası mevzuatta değinildiği gibi bir çocuğun ihmal ve istismar edildiği, kötü muameleye 

maruz kaldığı durumlarda devletin yasal olarak müdahale etme hakkı vardır. Koruyucu hizmetler; ihmal 

ya da istismar edilen, sömürülen ya da reddedilen çocuklara yardımcı olan uzmanlaşmış sosyal vaka 

çalışması olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmetlerin temel amacı, önleyici olarak bireyleri rehabilitasyona 

yönlendirerek sorunun arkasında yatan etkenleri tanımlamalarını ve motive olmalarını sağlamaktır 

(Zastrow, 2013: 281). 

Ülkemizde korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerin tarihi oldukça eskiye 

dayanmaktadır. Cumhuriyet öncesi dönemde ıslahhanelere, Darüleytamlar ve Darülhayr-ı Ali gibi 

kurumlar korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler sunan kuruluşlar olmuştur (Erol, ve 

Diğ.,2005; akt. Çoban, 2013: 109). 

Koruyucu aile hizmetleri ise ilk dönemden Tanzimat’a kadar geleneksel aile yapısı içinde devam 

ederken Tanzimat’tan sonra bunun yanında savaş ve göçlerin getirdiği büyük yıkımlar kurum bakımını 

ön plana çıkarmıştır. Kurum bakımının getirdiği sorunların artması sonucu özellikle son dönemlerde 

koruyucu aile hizmetleri, evlat edindirme, koruma altına alınmadan aile yanında desteklenen çocuk, 

koruyucu aileyi andıran siteler ya da apartmanda bulunan çocuk evleri ve sevgi evleri şeklinde yeni 

arayışlar ve çözüm yollarını doğurmuştur (Ünal, 2015: 881). Koruyucu aile bakım yöntemi, sosyal 

hizmet boyutuyla korunmaya ihtiyacı bulunan çocuklara mahkemelerce verilen bir koruma tedbiri 

olarak kurum bakım modelini tamamlayan, alternatif bir yöntem olsa da hukuki niteliği itibariyle idare 

ile koruyucu aile arasında imzalanan kendine özgü bir sözleşmedir (Doğan, 2013, 147-164). 

Batı ülkelerinde genellikle “Foster Care ve Foster Family” olarak adlandırılan Türkçeye ise, “koruyucu 

aile” olarak çevrilen koruyucu aile bakım yöntemi, başkalarının korunmaya ihtiyacı bulunan çocuğun 

ailesinin yerine geçerek, ebeveynlik rolünü üstlenmesini içeren bir hizmet türüdür. Bu hizmet genellikle 

çocuğun öz ailesinin; asgari sosyal, duygusal ve fiziksel bakım veremeyecek kadar ciddi eksiklikler 

göstermesi nedeniyle öz ana ve babasından ayrılması gerekli görülen, kimsesiz olup evlatlık verilmek 

veya bir kuruma yerleştirilmek için sıra bekleyen çocuklar için uygulanan ve çocuk açısından da gerekli 

olabilecek durumlarda uygulanmaktadır (Taştekil, 1989, 205-206; akt. Yazıcı, 2014: 254).  

Türkiye Cumhuriyeti’nde koruyucu aile kavramı, ilk kez 1926 tarihli Medeni Kanun’da yer almıştır. 

1930 yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda da korunmaya muhtaç çocukların koruyucu 

aileler yanında bakılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Ülkemizdeki ilk koruyucu aile 

uygulaması 1949 yılında yapılmıştır. Hizmetin geniş olarak uygulanmasına ise 1952 yılında 

başlanmıştır. Daha sonra 1961 yılında UNICEF ile işbirliği yapılarak bir proje uygulanmıştır. 1993 

yılında planlanan diğer bir projeyle de hizmet canlandırılmaya çalışılmıştır (Koruyucu Aile Tanıtım 
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Kitapçığı, 1999: 4). Çocuk koruma sistemi içinde kurum bakımı modeli, tıpkı 1960’lı yıllarda olduğu 

gibi, 1970’li yıllar boyunca en çok tercih edilen yöntem olmaya devam etmiştir (Salim, 201: 62). 

Günümüzde ise koruyucu aile hizmetlerinin ve uygulamalarının dayanağı, Türk Medeni Kanunu’nun 

347. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 22. ve 23. maddelerinde yer alan 

düzenlemelerdir (Özbesler, 2009:86-94).  

Koruyucu aile kurumunun; farklı nedenlerle geçici veya sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan 

veya sağlıklı gelişim için bu ortamda kalması uygun görülmeyen çocuğun, normal bir gelişim 

gösterebilmesi için gereken şartları hazırlama işlevi olan bakım işlevi, çocuğun daha fazla 

örselenmemesini ve zarar görmemesini sağlama işlevi olan koruma işlevi ve çocuğun kişiliğinin sağlıklı 

gelişimi için gerekli tedbirleri alma işlevi olmak üzere üç temel işlevi olduğu söylenebilir. Koruyucu 

aile geçici bir yerleştirme şeklidir, ailedeki olumsuzlukların giderilerek, çocuğun biyolojik ailesine en 

kısa zamanda döndürülmesi esas amaçtır (Doğan, 2013: 149). 

Koruyucu aile modelinin ülkemizde tam olarak anlaşılamamış olması, bu modelin uygulanmaya 

başlandığı ilk andan itibaren bir takım sorunlar oluşturmuştur. Bu sorunların belki de en önemlisi, 

koruyucu aile hizmetinin işlevinin hizmeti sunan personel ve toplum tarafından tam olarak yerine 

oturmamasıdır. Bu hizmet birçok yerde ilk olarak evlat edinmeye bir basamak olarak kullanılmıştır. 

Koruyucu aile olmak isteyen bireylerin azlığı, bu hizmetin toplum tarafından yeterince anlaşılamamış 

olduğunu, bu hizmetin topluma yeterince tanıtılmadığını, bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının 

ve diğer profesyonellerin yeteri kadar bilgi sahibi olmaması gibi konuların da koruyucu aile hizmet 

modelinin yeterince işlememesini açıklamaktadır (Erol, ve Diğ., 2005; akt. Çoban, 2013: 112). 

19 Aralık 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASBP) tarafından başlayan “Toplum 

Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin alt projelerinden biri olan Koruyucu Aile Projesi kapsamında, 

koruyucu aile hizmetine ilişkin yeni bir yönetmelik çıkarılmış, koruyucu ailelere yönelik ödemelerin 

miktarı arttırılmış, reklam filmleri ile proje topluma tanıtılmış, siyasiler koruyucu aile olduklarını ilan 

ederek topluma bu konuda örnek olmaya çalışmıştır (Çoban, 2013: 113). Yukarıda verilen tabloda 

bakıldığında koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında en fazla artışın 2012-2013 yılları arasında olması, 

bu projenin olumlu sonuçlara neden olduğunu göstermektedir, ancak sonraki yıllarda tablo yine yıllar 

arasında düşük oranlarda devam etmiştir. ASBP, bu çalışmaların sonuç verdiğini, proje başlamadan önce 

yılda yaklaşık 200 çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilirken proje süresi olan bir yıl bile dolmadan 

bu sayının 3115’e ulaştığını duyurmuştur. 

3. ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA BİR HİZMET MODELİ OLARAK UZMANLAŞMIŞ  

(TEDAVİ EDİCİ) KORUYUCU AİLE 

 

3.1. Dünya’da Uygulanan Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli (Treatment Foster Care, Folderly 

MTFC) 

Çocuk refahı alanında farklı ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilmiş pek çok koruyucu aile hizmet modeli 

bulunmaktadır ve bu modeller ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Avrupa ve Amerika’da koruyucu 

aile modelleri son derece gelişmiş ve ihtiyaca yönelik olarak çeşitlenmiştir. Koruyucu aile hizmeti 
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türleri; geleneksel, akraba bakımı, terapötik, barınma, medikal kalıcı vb. gibi türlerden oluşmaktadır. 

Geleneksel koruyucu aile bakımında; ailelerin farklı sebeplerle bakamadığı, akranlarına göre gelişim 

sorunları çok fazla olmayan, travmatik durumlardan görece daha az etkilenmiş çocukların bakımı 

sürdürülmektedir. Terapötik koruyucu aile bakımında ise koruyucu anne baba, çocuğun öğrenme 

güçlükleri, özel problemleri, psikiyatrik sorunları, sosyal beceri geliştirme konusunda yaşadığı 

problemler konusunda özel olarak eğitim alır. Ayrıca bu aileler kurumla yakın ilişki içinde olmakla 

beraber ihtiyaç duydukları her an kurumdan, kriz yönetimi, danışmanlık, psikiyatrik hizmetler ve ihtiyaç 

duydukları konularda hizmet alabilirler. Burada amaçlanan özel ihtiyaçları olan çocuğun bu 

ihtiyaçlarının en uygun biçimde karşılanmasını sağlamaktır. Terapötik aileler, özel ihtiyaçları olan 

çocuklar için geliştirilmiş koruyucu aile bakım modelleridir ve literatürde uzmanlaşmış koruyucu aile 

ya da tedavi edici koruyucu aile olarak da farklı biçimlerde anılmaktadır. Uygulama kısmına 

bakıldığında bu aileler sıklıkla, ihmal ya da istismar durumları gibi travmatik deneyimler yaşayan 

çocukların tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kullanılmaktadır (Berridge 1999; Ellis ve Diğ., 2003; 

Webb 2003; akt. Çoban, 2013: 110). 

Tedavi edici koruyucu aile modeli (Eski ismi MTFC)yüksek düzeyde ihmal ve istismar, ciddi ruhsal 

sağlık ve davranış problemleri ya da çocuk suçluluğundan dolayı yüksek düzeyde desteğe ihtiyaç duyan 

aile ve çocuklarla çalışmaya dayalı bir yaklaşımdır. Kanıta dayalı bir yaklaşım olarak düşünülebilir, 

çünkü programı değerlendirmek için rastgele seçilen klinik deneme çalışmaları vardır. Gelişimsel olarak 

bu program, 3-5 yaş aralığında okul öncesi çocuklar, 6-12 yaşındaki okul çağı çocukları ve 12-18 yaş 

aralığındaki ergenler için oluşturulmuştur. Koruyucu bakım altındaki çocuklarda kullanımı için 

amaçlanmıştır, daha kısıtlayıcı yerleşimlere alternatiftir. Amerika’nın Oregon Eyaletinde 

geliştirilmesine rağmen Amerika’nın 50’den fazla, İngiltere’nin 15’ten fazla, Norveç, Danimarka, İsveç 

ve Hollanda’nın 20’den fazla eyaletinde ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde uygulanmaktadır (Fisher ve 

Gilliam, 2012: 197).  

Aile Programı: Çocukları, koruyucu aileleri, biyolojik aileyi içeren çok bileşenli bir programdır. 

Proaktif bir şekilde hizmetlerin dağıtılması bu programda önemli bir prensiptir. Çocukların sorunları 

yerleşim yerinde tehlikeye girinceye kadar beklemek yerine, program personeli işbirliği içinde koruyucu 

aile ile sorunların tırmanmasına engel olmak amacıyla çalışır.  

Koruyucu aileler farklı şekillerle işe alınabilir. Yerel gazetelerdeki reklamlar, toplum merkezleri ve 

okullar gibi halka açık yerlerdeki ilanlar, ağızdan alınan bilgi yoluyla olabilir. Uzmanlaşmış koruyucu 

aileleri en etkili işe alım yöntemi bu programlarda çalışan bireyler aracılığıyla yapılan işe alımlardır. 

Sonuçta şu anki aileler, programın ne isteğini en iyi bilenlerdir. Uzmanlaşmış koruyucu aileler, farklı 

bir gruptur. Bu programın işlemeye başladığı zamandan beri koruyucu aileler, evli çiftleri, tek 

ebeveynleri, daha önce aile deneyimi yaşamış ya da yaşamamış bireyleri, farklı ekonomik statüdeki, 

cinsel oryantasyondaki ve kültürel arka plandaki bireyleri içine almaktadır. Uzmanlaşmış koruyucu 

aileleri farklılaştıran ana özellik, müdahale ekibinin bir parçası olmaları ve program ekibiyle önemli 

oranda iletişim halinde bulunmalarıdır. Koruyucu aile olarak seçilmede özel bir kriter yoktur, ancak bu 

ekip ile ilişki halinde olmayı istememe durumu iyi bir uzmanlaşmış koruyucu aile olmaya bir tehdit 

oluşturabilir (Fisher ve Gilliam, 2012: 197).  
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Koruyucu Aile Eğitimi: Uzmanlaşmış koruyucu aile eğitimi, 1 haftanın üzerinde ve haftayı takip eden 

işgünlerinin akşamında 20 saatlik bir öğretimi kapsar. Eğitim arasında, evde olması planlanan yaş 

gruplarındaki çocukların katıldığı özel davranış yöntemleri modelleri koruyucu ailelere tanıtılır. 

Program personel yapısı ve hizmetlerin detayları, çocuklar ve aileler için hazırlanır. Eğitim sırasında 

önemle üzerinde durulan, olumlu sosyal davranış için çocukları olumlu destekle donatmaktır. Bu da 

somut güçlendirme yaklaşımlarını kullanmak ile olur. Bazı muhtemel koruyucu aileler, çocukları olumlu 

davranış ile ödüllendirme fikrine son derece karşıdır. Ancak burada önemli olan programın asıl odağının 

aileler olmasıdır.  

Koruyucu Ailelerin Devam Eden Hizmetleri: Çocuk, uzmanlaşmış koruyucu aile yanına yerleştirildikten 

sonra ciddi olarak doğrudan hizmetler başlar. Çocuğun dosyasındaki bilgilere dayalı olarak ilk 

bireyselleştirilmiş günlük tedavi programı koruyucu aile ile istişare içinde program personeli tarafından 

geliştirilir. Yerleştirilmenin ilk gününden itibaren koruyucu aile ile günlük ilişki halindedir. Bu geçmiş 

24 saat içinde olan sorunlu davranış hakkında bilgi toplama amaçlı telefon görüşmesi şeklinde gelir. 

Telefon görüşmesi, Aile Günlük Raporu denilen standart bir kontrol listesi kullanılır. Aileye her 

davranışın Aile Günlük Raporu kontrol listesinde olup olmadığı, olduysa davranışla baş etmede stres 

olup olmadıkları sorulur. Bu telefon görüşmesi yoluyla alınan bilgi, yaklaşık olarak 5-10 dakika sürer 

ve devam edecek olan planlama için önemlidir. Bu durum program ekibine ve koruyucu aileye en yaygın 

olan özel sorunlar ve bunların arkasında gelen en stresli davranışları belirlemeye yarar. Bu durum, 

çocuğun davranış yönetim programı hedeflerini ortaya çıkartmış olur. Ayrıca, sorunlu davranış her gün 

özetlendiği için zamanla ilerleyen müdahale değerlendirmesi için Aile Günlük Raporu yöntem sağlar. 

Koruyucu ailenin belli bir gündeki sıkıntısını rapor ettiği ölçüde, program ekibi aileyi desteleme adına 

yoğun bir temas halinde aileyi takip eder (Fisher ve Gilliam, 2012: 198) 

Aile Günlük Raporu için telefon görüşmesinin yanı sıra, bütün koruyucu aileler destek grup buluşmasına 

katılır. Bu buluşmada program ekip üyeleri, haftalık Aile Günlük Raporunu kullanarak her çocuğun 

ilerlemesini gözden geçirir. Koruyucu aileler özellikle hem zor hem de onlar için olumlu mevcut 

durumlarda hakkında bilgi paylaşımı yapma hakkına sahip olmuş olurlar. Diğer koruyucu aileler, akran 

desteği sağlamada ve problemli davranış etrafında olan problem çözme konularında yardım almış olur. 

Koruyucu aile, yaklaşık iki saat süren grup buluşmasından destek almış olur. Program ekibi, çocuğun 

okuluna da davranışsal destek sağlar. Bu durum okulun planlı buluşmalarına devam etme yanında 

öğretmenlere direk danışmanlık da içerir. Program ekibi yardımı olumlu bir davranış planı oluşturmak 

içindir ve öğretmeni çocuğun davranışı hakkında bilgilendirmedir. Çocuğun tüm davranış yönetimi 

programında, okuldaki performansı destekleme ve izleme önemlidir. Program ekibi acil bir durumda ya 

da her kriz durumunda destek sağlar. Program, zor durumlarla baş etmede koruyucu aileleri desteklediği 

ve yalnız, zorlanmış bir hisse sahip olmalarını engellediği için uzmanlaşmış koruyucu ailelerde 

parçalanma oranları düşüktür (Fisher ve Gilliam, 2012: 198).  

Çocuklara Hizmetler: Uzmanlaşmış koruyucu ailelerdeki çocuklar, hizmetleri kapsamlı bir program 

içinde alır. Bütün çocuklar, yaşlarına göre uygun olan gelişimi içeren bir davranış yönetimi programına 

yerleştirilir. Büyük çocuklar ve ergenler için ‘Düzey Sistemi’ vardır. Çocuğun olduğu belli seviyelere 

göre denetim ve ayrıcalıklar değişir. Her düzeyde çocuklar evde ve okula aktivitelerinde, ödev 

tamamlama ve okulda etkin katılım için puan kazanır. Program kuralları ihlali nedeniyle puanlar 
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kaybolur. Çocuklar yeni bir koruyucu aileye girdiklerinde Düzey 1’de yaklaşık 3 hafta harcarlar. Yatağa 

zamanında gitme, olumlu bir tutum sergileme gibi her basit beklentide puan alırlar. Çocuk yeterli puanı 

aldıktan sonra, Düzey 2’ye geçilir. Bu seviyede genişletilmiş ayrıcalıklar mevcuttur, günlük yerine 

haftalık puan alırlar. Eğer çocuk Düzey 2’de zor bir gün geçirdiyse, Düzey 1’e döndürülebilir, her 

noktada daha az ayrıcalık ve bağımsızlık alacaktır. Davranışı geliştiğinde düzey 2’ye yeniden döner. 

Level 3, uzun süredir programda olan ve yüksek düzeyde bir bağımsızlık için çaba harcamış çocuklar 

içindir. Üçüncü düzeyde ayrıcalık kazanmaları için genişletilmiş fırsatlar vardır ve çocukların spor ve 

okuldan sonraki okul aktivitelerine katılacak olmalarına yönelik bir beklenti vardır. Önemli gelişimsel 

gecikmeler yaşayan ve daha küçük yaşta olan çocuklar için davranış yönetim programı düzey 

sisteminden daha kolaydır. Çıkartmalar ya da yıldız çizelgeleri kullanımı gibi ödüllendirmenin doğrudan 

olduğu formları içerir. Program beklentileri içinde, koruyucu ailelerin çocuk bakımında daha elle tutulur 

ödüllendirme yöntemleri içinde bulunmalarıdır. Davranış yönetim programları dışında çocuğun yaşına 

göre daha büyük yaştaki çocuklar ve ergenler için beceri antrenörü gibi problem çözme ve olumlu sosyal 

beceriler geliştirmelerine yardımcı olunur. Daha genç yaştaki çocuklar için okulda sosyal ve akademik 

alanda başarılı olmalarını sağlayacak becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak için terapötik oyun 

grupları verilir (Fisher ve Gilliam, 2012: 199) 

Biyolojik Aileler İçin Hizmetler: Çocuğun uzmanlaştırılmış koruyucu bakımda olduğu süre zarfında, 

program yerel yönetimle işbirliği içinde çocuk için uzun süreli ailenin tespiti anlamında değerlendirilir. 

Çoğu durumda bu çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesinden önceki biyolojik ailesi olduğu gibi 

diğer durumlarda, çocuğun koşullarına ve programın uygulandığı ülkeye göre büyükbaba, büyükanne, 

amca gibi çocuğun yakın akrabaları ya da akraba olmayan aile tarafından yapılabilir. Çocuğun uzun 

süreli bakımını sağlayacak aile kim olursa olsun program ekip üyeleri, koruyucu ailede olduğu gibi bu 

bireylere de aynı ebeveynlik becerileri ve davranış yönetim becerileri öğretim konusunda yardımcı 

olmaktadır. Çocuğun yaşına göre koruyucu aileye yapılanların aynısının yapılması sağlanır. Ailelere 

ayrıca olumsuz bir davranışa karşı zarar verici ve zorlayıcı olmadan sınır koymaya yönelik etkili 

stratejiler kullanma öğretilir. Bu durum küçük çocuklar için mola zamanı, daha büyük ve ergenler için 

ayrıcalıkların kaldırılması gibi durumları içerir. Ekip üyeleri, uzun süreli yerleşim sağlayacak aileye, 

çocuğun koruyucu aile yanından kalıcı aile yanına geçme durumunda destek sağlar. Bazı durumlarda 

özellikle çocuğun yaşının küçük olduğu durumlarda çocuk, koruyucu aile yanında kalmayı isteyebilir. 

Burada sağlıklı bir bağlanma ilişkisinin kurulması önemlidir. Çocuğun evde olacağı süre boyunca uzun 

süreli bakımı sağlayacak aileye hizmetler verilir (Fisher ve Gilliam, 2012: 199).  

Program Ekip Yapısı: Uzmanlaşmış koruyucu aile bakımının benzersiz bir yönü programın hizmet 

sağlamada takım yaklaşımı kullanmasıdır. Her müdahale takımı, rolleri net olarak belirlenmiş olan grup 

ekibini içerir. Müdahale ekibi genellikle tek seferde yaklaşık 12-15 arası çocukla çalışır. Takım lideri, 

program süpervizörüdür. Bu kişi, diğer bütün müdahale ekibi üyelerinin faaliyetlerini koordine etmekle 

sorumludur. Programla çocuğun ve ailenin aldığı diğer hizmetlerin arasında irtibat noktası görevi 

yürütülmüş olunur. Ayrıca, çocuk ve koruyucu aile için birincil otorite figürüdür. Bir ölçüde program 

tarafından sınırların ayarlanması ve kuralların uygulanması gerekmektedir. Bunu yapmak program 

liderinin işidir. Ayrıca koruyucu aile destek grup toplantılarını ayarlar.  
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Koruyucu aile danışmanı; koruyucu aileye ek destek sağlar. Bu birey genellikle önceki koruyucu ailedir 

ve bu konuda bilgili birisidir. Ev ziyareti ve telefonla hizmet sağlar, haftalık koruyucu aile destek grup 

toplantılarına eş lider konumunda katılır. Bu birey genellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde biridir 

(Fisher ve Gilliam, 2012: 199). 

Davranış destek uzmanı; genellikle programdaki çocuklarla uyum kurabilen genç biri ya da üniversite 

öğrencisidir. Daha önce de denildiği gibi davranış destek uzmanları, toplum ortamlarında çocukların 

doğal ortamlarda daha olumlu sosyal beceri öğrenmelerine yardımcı olmakla sorumludur.  

Aile terapisti; biyolojik ya da uzun süreli bakım verecek aileyle, çocuğu koruyucu aile yanından onların 

yanına yerleştirme sırasında yardımcı olmak amacıyla destek sağlar. Bu birey genellikle yüksek lisans 

ve doktora düzeyinde biridir (Fisher ve Gilliam, 2012: 199). 

Aile Günlük Raporu Arayanı; koruyucu aile ile koruyucu aile arasında günlük iletişimi sağlayan kişidir. 

Bu kişi genellikle sekreter gibi büro düzeyinde birisidir. Koruyucu aile ile iyi bir uyum sağlayan, 

telefondan doğru bilgi alabilen birisidir. Aynı zamanda bu kişiler, koruyucu ailelerin zor durumda 

oldukları zamanı belirleyebilen ve koruyucu aileyi takip etmede ekip üyesine haber vermeyi 

sağlayabilen bireylerdir (Fisher ve Gilliam, 2012: 200) 

Danışman Psikiyatrist, çocuğun ilaç yönetiminde tutarlılığı kolaylaştırır. Programdaki her çocuk 

psikiyatrik desteği almayabilir. Bu uzmanlar sadece koruyucu ailedeki çocuklar için hizmet sağlamaz, 

aynı zamanda program ekibinde çocuğun ihtiyaçlarını tamamlama adına da yardımcı olur (Fisher ve 

Gilliam, 2012: 200). 

Uzmanlaşmış koruyucu bakımın okul öncesi çocukların olduğu programlarda, ek bir ekip üyesi, 

davranış destek uzmanı olarak oyun grupları oluşturmadan sorumludur. Bu kişiler, oyun grubu yönetici 

öğretmeni ve asistan öğretmendir. Erken çocukluk deneyimi eğitimi olan ya da üniversitede öğretmen 

eğitim programlarında olan bireylerdir (Fisher ve Gilliam, 2012: 200). 

Programın genel özelliklerine değindikten sonra yapılan değerlendirme araştırmalarına bakmak faydalı 

olacaktır.  

Genel anlamda; programın aile yönetimi uygulamaları, sapkın ergen arkadaşlıkları, antisosyal davranış 

gibi özel hedefleri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu bulunmuştur (Eddy & Chamberlain, 2000; akt. 

Fisher ve Gilliam, 2012: 201). 

Yaklaşık yarım milyon çocuk, koruyucu aile sistemi içinde kalmaktadır. Genellikle koruyucu aile yanına 

yerleştirilmelerinin sebebi kendi biyolojik aileleri tarafından ihmal ya da istismara maruz kalmalarıdır. 

Koruyucu aileye geçiş çocuklar için zor olabilmektedir çünkü koruyucu aile yanına yerleştirilirken 

onların dünyası büyük ölçüde değişmekte, suçluluk, endişe, keder ve kayıp duygusu 

hissedebilmektedirler. Bazı gençler, koruyucu aile yanında olma sebepleri ve bu birlikteliğin ne anlama 

geldiği konusunda karışıklık yaşadıklarını belirtmektedirler (Cooley, 2015: 205-206). Tedavi edici 

koruyucu aile modeline dayalı müdahalelerin ergenler için davranışsal endişeleri azaltmada etkili olduğu 

belirtilmektedir (Bluestone, 2004; Chamberlain et al., 2007; akt. Cooley ve diğerleri, 2015: 215). 
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Yaygın yerleştirilme yaşamış okul öncesi çocuklar üzerinde kalıcı yerleşim başarısızlıklarının tedavi 

edici koruyucu aile programı ile azaltılabileceği yönünde yapılan bir araştırmada; bu modelin özellikle 

okul öncesi çocuklar için aile odaklı terapi müdahalesi olarak kalıcı yerleştirme başarısızlık oranlarını 

azalttığını, çocukların bağlanma ile ilişkili davranışları üzerinde olumlu sonuçlara yol açtığını, sıkıntı 

zamanlarında zamanla güvenilir davranış seviyelerinin arttığını, ısrarcı ve çekingen davranışlarının 

azaldığını göstermiştir. Bu araştırmadaki çocukların bazıları geçmiş öykülerinde bir kere kötü 

davranılma olayı ile karşı karşıya kalmışken, bazıları 20’den fazla olay ile karşı karşıya kalmıştır. 

Örneklemde fiziksel istismara uğrama oranı %30’dur. Tedavi edici koruyucu aile programında aile 

grubuyla yapılan çalışmada koruyucu aile yanında kalma girişimlerinin başarılı olduğu, koruyucu aile 

yanında istekli bir şekilde kalırken risklerin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ailelere yoğun eğitim 

sağlanması, destek, koruyucu aileye verilen süpervizyon, çocuklar için kalıcı olarak aile yanında 

yerleşebilme durumunu artırmış olabilir (Fisher, Kim ve Pears, 2008: 545).  

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklardan bazıları ciddi kötü muamele ve ihmal ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Koruyucu aile yanına yerleştirilme çocukları daha önceki kötü muamelelere karşı 

korurken, çocuklar bu deneyimlerden psikolojik olarak yara almıştır ve bu durum davranış problemleri 

ile sonuçlanabilir. Çocuğun biyolojik ailesinden ayrılması, olumsuz tepkiler uyandırabilir. Bütün bunlar 

koruyucu aile yanında yerleştirilmeyi tehlikeye sokar ve yerleştirme başarısızlığına yol açar. Diğer bir 

alternatif olan kurum bakımı patolojik sonuçları açısından risklidir, koruyucu aile yanındakine göre 

kurumdaki çocuk daha fazla bilişsel gecikme, bağlanma sorunları ve gelişimsel gecikmeler 

yaşamaktadır. Bu kısır döngüyü durdurmak için bu çocuklar ve onların koruyucu ailelerinin yoğun 

desteğe ihtiyacı vardır. Özellikle çok ciddi davranış problemleri gösteren çocuklar, tedavi edici 

koruyucu aile müdahalelerine ihtiyaç duyar. Bu çocuklar daha çok yerleşim istikrarsızlığı ile karşı 

karşıyadır. Bu tür yüksek risk taşıyan çocuklara yardım sağlamada koruyucu aileler, etkili davranış 

yönetme stratejileri ve duygusal destek vermeyi öğrenmelidirler. Bu sebeple tedavi edici koruyucu aile 

programının (Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P), okul öncesi 

çocuklar için geliştirilmiş programı, 3 ile 6 yaş aralığında olan koruyucu ailedeki çocuklar için 

oluşturulmuş yoğun davranış odaklı bir programdır, çocukların problemli davranışlarını azaltarak sosyal 

davranışlarını artırmaya odaklanır, koruyucu aile yerleşimini, davranış problemlerinin uygulamaya 

dayalı müdahalesiyle birleştirir. Koruyucu ailelere olumlu davranışı sürdürme ve sorunlu davranışa sınır 

koymaya yönelik etkili stratejiler öğretilmektedir. Bu program, koruyucu bakımda yeni olan, yeniden 

koruyucu bakıma giren ya da oradan oraya verilen birçok sorun gösteren çocuklar için olan bir 

müdahaledir. Bu programda aday koruyucu aileler, 2 günlük eğitime katılır, bu programın personeli ile 

çalışmaya istekli olmalıdır. Bu program bir nevi müdahale ekip yaklaşımıdır. 9 ay için çocuklar terapötik 

koruyucu aile yanına yerleştirilir. Gelişimsel açıdan, aile kurumu, okul öncesi yaştaki çocuklar açısından 

birincil öğrenme ortamıdır. Bu program iki önemli teknik kullanır. Birincisi, beceri eğitmeni ve terapötik 

koruyucu aile, sonuç olarak olumlu davranışı ödüllendirir. İkinci olarak ise terapist ve koruyucu aile, 

olumsuz davranışı görmezden gelerek olumlu davranışa odaklanır ya da çocuğa kısa bir zaman tanır. 

Terapötik koruyucu aileler, çocukların davranış müdahalelerin sürekliliğinden sorumludur.  

Yararlı bir müdahaleyi sürdürmede terapötik koruyucu aile, çocuğa karşı tutarlı ve duyarlı kalma için 

cesaretlendirilir. İlk 9 aydan sonra çocuklar bakım ortamından sonra kalıcı bir koruyucu aileye ya da 

biyolojik aile yanına yerleştirilir. Burada beceri eğitmeni çocuğun eğitimine devam eder, koruyucu aile 
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yaklaşık 3 ay için olumlu davranış güçlendirmede ebeveynlik uygulamaları alır. Kalıcı bakım sonrası 

çocuğun etrafındaki koruyucu aile hizmetleri işbirliğinde sürdürülür. Çocuklar, problem çözmeye ve 

olumlu sosyal davranışlara odaklanır. Bu program, Amerika’da oldukça başarılıdır ve bunun büyük 

çocuklar için aktarılan modeli de İsveç’te başarılı olarak bulunmuştur (Jonkman ve diğerleri, 2012: 1-

2). Hollanda’da bu program ile yapılan bir çalışmada terapötik koruyucu aileler, problemli davranışlar 

için en iyi güvenilir kodlayıcılar, yarı profesyonel olarak hareket ediciler ve çocukların davranışlarını 

en iyi fark edenler olarak bulunmuşlardır. Çocukların bu aileler yanında daha az direnç gösteren bir 

tutum içinde oldukları ve daha çok istenen davranış sergiledikleri gözlenmiştir. Hollanda’da bu 

program, ciddi davranış problemi gösteren ve bağlanma sorunu olan çocuklardan oluşan grupla 

yapıldığında umut verici bir müdahale olarak görülmüştür (Jonkman ve diğerleri, 2012: 4). 

3.2. Ülkemizde Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli  

24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmî Gazetede “Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 4.maddesine göre Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli; “Özel 

zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden 

biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci 

Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Yine aynı 

maddenin p bendinde ‘Özel Zorlukları veya İhtiyaçları Bulunan Çocuk’; “Suça sürüklenen veya suçun 

mağduru olup davranış bozuklukları sergileyen ve özel ilgi, destek ve bakım gerektiren ve mahkeme 

kararı ile korunma ve bakım altına alınan çocuk” biçiminde tanımlanmıştır.  

Değişen koruyucu aile yönetmeliği, gönüllü, para karşılığı ve çok sayıda çocuğa hizmet veren koruyucu 

aile türlerinin dışında, akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli, geçici koruyucu aile modeli, süreli 

koruyucu aile modeli ve uzmanlaşmış koruyucu aile bakım modeli gibi yeni koruyucu aile modellerini 

uygulamaya sokmuştur. Böylece uluslararası standartlara ulaşma hedeflenmiştir. 

Koruyucu aile hizmet modelinde; çocuğun bakımı, yetiştirilmesi, eğitimi devlet ve koruyucu aile 

arasında paylaştırılırken, velayet öz aileye bırakılmaktadır. Koruyucu aile hizmeti; akraba ve yakın 

çevre koruyucu aile modeli, süreli koruyucu aile modeli, geçici koruyucu aile modeli, uzmanlaşmış 

koruyucu aile modeli olmak üzere dört farklı koruyucu aile modeli ile uygulanmaktadır. Avrupa’da 

uygulama oranı %75’lere ulaşan uzmanlaşmış koruyucu aile modeli, mevzuatta yer almasına karşın, 

ülke genelinde çok azdır. Ülkemizde genel olarak geçici koruyucu aile modeli uygulanmaktadır (Erdal, 

2014: 187). 

Uzmanlaşmış koruyucu aile, geleneksel koruyucu aileden farklıdır. Birinci farklılık, uzmanlaşmış 

koruyucu ailenin özel ihtiyaca sahip çocuklara yönelik hizmet verme amacı taşırken, geleneksel 

koruyucu aile bakım ve korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara hizmet vermektedir. İkinci farklılık, 

uzmanlaşmış koruyucu ailelerin, ihmal/istismarın nedenleri ve etkileri, çocuğu suça, madde 

bağımlılığına yönelten nedenler hakkında farkındalık, çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, iletişim 

becerileri, problem davranışla başa çıkma, krize müdahale becerileri gibi konularda eğitim almış 

olmasıdır. Üçüncü farklılık ise, uzmanlaşmış koruyucu ailelerin, çocuk refahı alanında çalışan ekibin 

bir parçası olarak işlev görmeleridir. Yapılandırılmış tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bu ailelerdeki 
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çocuklar için planlanır. Örnek olarak aileyle birlikte bir ekip çalışması halinde çocuğun günlük ve 

haftalık yaşantısı adım adım belirlenir. Yaşına ve bilişsel gelişimine göre çocuk da bu plana katılır. 

Ailenin, çocukla kurduğu terapötik ilişki, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin bir önemli bir parçası olur. 

(Dorsey ve Diğ., 2008; akt. Çoban, 2013: 111).  

Çocuk ihmal istismarı alanında uzmanlaşmış koruyucu ailelerdeki çocuklar için temel rolü, çocuk için 

doğal ve güvenli bir aile ortamı yaratmak, ihmal/istismarın etkilerini azaltacak, çocuğun bu etkilerle baş 

edebilmesini sağlayacak bir ilişki kurmaktır. Bu ailelerle yaşayan çocuklar, normal aile ortamında 

yaşıyor gibi okula gitme, sportif faaliyetlerde bulunma, arkadaş edinme, toplumsal faaliyetler içinde 

bulunma gibi sosyalleşme süreçlerden geçer. Bu sırada aile de çocuğa destekte bulunur. Çocuğun aile 

ortamında her açıdan kabul görmesi, aile üyeleri arasındaki ilişkinin güven verici olması, sorunlarla baş 

etmek konusunda çocuğa rehberlik edilmesi bu ilişkinin temel özellikleridir. Aile bu süreçleri 

kolaylaştırmak için çocuğa destek olur. Tüm bunları yaparken ailelerin bu rollerini yerine getirebilmeleri 

için önceden çocuk refahı alanında çalışan kurum tarafından özel olarak seçilmeleri ve eğitim almaları 

gerekir. Eğitimlerin içeriği genel olarak geniş bir yelpazede ailelere verilmektedir. İhmal/istismarın 

nedenleri ve çocuk üzerindeki etkileri, çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, çocukta davranım 

sorunları, alkol ve madde kullanımı, krize müdahale, çocuklarda psikiyatrik hastalıklar ve bu 

hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler, stresle başa çıkma, öz aile ile iletişimin nasıl kurulacağı, 

çocukla ilgili yasal süreçler, çocuğun takibi konusunda kurumla nasıl ilişki kurması gerektiği gibi 

konular eğitimin içeriğini yansıtmaktadır (Çoban, 2013: 111). 

Koruyucu Aile Yönetmeliğine göre uzmanlaşmış koruyucu aile modelinden yararlandırılacak 

çocukların tek olarak yerleştirilmesi esastır. Ancak çocuğun yararına uygun şartların oluşması halinde 

en fazla iki çocuk aile yanına yerleştirilebilir. Dolayısıyla uzmanlaşmış koruyucu ailenin bakım vereceği 

çocuk suça yönelen ya da ihmal/istismar gibi suçların mağduru olan çocuklardır. Bu yönetmelikten de 

anlaşılacağı üzere, ülkemizde de dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi uzmanlaşmış koruyucu aile, 

suça yönelen ya da ihmal/istismar gibi suçların mağduru olan çocukların tedavi ve rehabilitasyonuna 

yönelik olarak geliştirilmiş bir modeldir. 

İstismar mağduru çocuk her ne bakım hizmeti altında bulunursa bulunsun asıl önemli olan, aile 

sisteminde olumlu değişiklik sağlandıktan sonra çocuğun ailesi yanına döndürülmesi, ailenin sonraki 

aşamada danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmaya ve takibinin sağlanmasına devam edilmesidir. 

4.UZMANLAŞMIŞ KORUYUCU AİLE SİSTEMİ İÇİNDE SOSYAL HİZMET UZMANI  

Sosyal hizmet, meslek olarak her zaman çocuk sorunuyla yakından ilgili olmuştur. İnsanların yaşadığı 

toplumla bütünleşmelerine, risk gruplarının kendi sorunlarıyla baş edebilme becerisi geliştirmelerine ve 

ailenin, özellikle çocukların iyilik halinin sürdürülmesine odaklanan bir meslektir. Bu mesleğin çocuk 

refahı alanı; ihmal ya da istismara uğradığı rapor edilen çocukların sorunlarına çözüm bulmayı 

hedefleyen, koruyucu-önleyici ve rehabilite edici hizmetleri içermektedir (Yolcuoğlu, 2009:86). 

Sosyal hizmet uygulamalarında, aile ve çocukların aile bütünlüğünü sürdürebilmeleri, çocuğun iyilik 

halinin desteklenmesi, ailelerin gereksinimlerinin karşılanması ve güçlendirilmesi, en üst seviyede 

gelişim olanaklarının sağlanması çok önemlidir. 
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Çocukların en üst düzeyde gelişimleri için gereksinimlerini belirlemek; ailenin gereksinimlerini 

karşılayabilmesi ve fonksiyonlarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu 

kaynakları saptamak ve bu yönde politika eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

uygulamada bunların yerine getirilmesine uğraşmak sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli görevleri 

arasındadır (Yolcuoğlu, 2009: 86). 

Çocuk refahı alanında koruyucu aile hizmetini sunan kurumlar uzmanlaşmış koruyucu ailelerin seçimi 

ve çocukların bu ailelere yerleştirilmeleri ile ilgili önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kurumlarda 

ekibin başında vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanları bulunur. Sosyal hizmet uzmanları; çocuk, 

uzmanlaşmış koruyucu aile ve kurum arasında aktif bir rol üstlenerek hizmetin sürdürülmesinden 

sorumlu olurlar. 

Vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanları, uzmanlaşmış korucu aile ile birlikte çocuk için bir 

müdahale planı hazırlarlar. Bu planda çocuğun günlük, haftalık ve aylık faaliyetleri planlanır. Aileye, 

çocuğun nasıl izleneceği konusunda yazılı ve sözlü yönergeler verilir. Uzmanlaşmış koruyucu aileler ile 

düzenli olarak çocuğun durumunun değerlendirildiği toplantılar yapılır. Kimi durumlarda ailelerle grup 

çalışması da yapılmaktadır (Smith ve Diğ., 2001; akt. Çoban, 2013: 112). Çocuğun ihtiyaçları 

doğrultusunda ailenin toplumdaki hizmetlere ve sağlık, eğitim, yasal danışmanlık, psikiyatrik yardım 

gibi kaynaklara ulaşması için kolaylaştırıcı ve bağlantı kurucu rolünü üstlenmek de sosyal hizmet 

uzmanının rolüdür. Vaka yöneticisi olarak, kurumdaki diğer ekip üyelerini organize etmek ve ekip 

çalışmasının sağlıklı bir biçimde işlemesi için çaba sarf etmek de uzmanın sorumlulukları arasındadır.  

Uzmanlaşmış koruyucu aile hizmetinin belki de en önemli sorumlu olduğu alan ihmal/istismar mağduru 

çocukların tedavi ve rehabilitasyonu sürecine yaptıkları katkılardır. Bu aile modelinin çocukların 

gelişimine olumlu katkılar yaptığı, ihmal/istismarın etkilerinde azalmalar sağlandığı yapılan 

çalışmalarda belirtilmektedir (Healey ve Fisher, 2011; Kirton ve Thomas, 2011; Hansson ve Olsson, 

2012; akt. Çoban, 2013: 112). Bu konuda vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanlarının yer alması, 

sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu göstermektedir.  

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çocuk refahı alanında çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için 

gerekli koruyucu ve önleyici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak devletlerin en önemli 

sorumluluklarından birisidir. Bu kapsamda kalkınma planları ve hükümet programlarında da çocukların 

korunmasına yönelik stratejiler ve hedeflerin belirlenmesi ve hükümetlerin buna uygun politikalar 

geliştirmeye çalışmaları önemlidir.  

Ülkemizde istismar vakaları, özellikle fiziksel istismar vakaları incelendiğinde sayıda artış gözlenmesi, 

ailelerin istismar konusunda risk faktörü olması gibi nedenler çocukların koruma altına alınmasına yol 

açmakta, sonrasında ise uzmanları olumsuz sonuçları olan kurum bakımı gibi modeller yerine koruyucu 

aile gibi önemli bir modele yönlendirmektedir. Koruyucu aile modelleri zaman içinde gelişme 

göstermekle birlikte halen yeterli seviyede değildir. Çok az birey koruyucu aile olmayı talep etmektedir. 

Bu konuda yapılan toplum çalışmalarının sayısının yetersiz olması, koruyucu aile sisteminin yeterince 

anlaşılamamış olması halen ülkemizdeki sorunlardan birisidir. Bu duruma rağmen yine de koruyucu aile 
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modelleri farklı şekillerde geliştirilmekte, dünyada uygulanan ve başarılı bulunmuş yöntemler 

ülkemizde denenmeye çalışılmaktadır. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli de koruyucu aile modeli 

içinde yer alan bir hizmet modeli şeklidir. 

Dünyada uzmanlaşmış koruyucu aileler yanındaki çocukların, özellikle istismar vakalarında tedavi ve 

rehabilitasyon amacı içermesi ve bu ailelerin özel eğitimli olmaları nedeniyle çocuklar bu aileler yanına 

yerleştirilmektedir. Dünyada yapılan çalışmalarda bu hizmet modeli oldukça başarılı bulunmuştur. Bu 

modelde sadece koruyucu aile değil, çocukla ve çocuğun biyolojik ailesiyle de birebir iletişim 

sağlanması, çocuğun geri döndürülmesi aşamasında ailesinin çocuğun gelişimine olumlu katkılar 

sağlayacak konuma gelmesinin sağlanması önemlidir. Özellikle ailesi tarafından fiziksel istismar 

mağduru çocukların kendi ailelerin desteklenmesi, onlar için uygun eğitimlerin verilmesi, onların çocuk 

bakımını üstlenecek konuma getirilmesi çocuğun yüksek yararı için oldukça gerekli 

görülmektedir.Koruyucu aile yönetmeliğinde bile aileden geri alınan çocuğun yararlanacağı hizmetin 

ilk sırasında koruyucu çocuğun öncelikle öz ailesi yanına döndürülmesi, sonrasında sırasıyla öncelikle 

akraba veya yakın çevrenin koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilmesi, en son noktada akraba 

veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilemeyen çocuğun durumuna uygun 

başka bir koruyucu aile yanına yerleştirilmesi esastır. 

Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli, bir müdahale yöntemi olarak görülebilir. İhmal ya da istismara 

uğramış bir çocuğun tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde kurum bakımı altında olması yerine yine bir 

aile ortamında, özellikle de sağlıklı bir aile ortamında desteklenmesini sağlayan, aileden kaynaklı 

olumsuz tutum ve davranışlarından kurtulmasına yardımcı olan yapılandırılmış bir modeldir. Dünyada 

ekip çalışması şeklinde yürütülmektedir. Ülkemize baktığımızda bu model henüz çok yenidir. 

Uzmanlaşmış koruyucu aile olmak isteyen birey bulmak, onları eğitmek, ekip oluşturmak uzun bir süreç 

ve başlı başına bir emek istemektedir. Ülkemizde ekip çalışması halinde bu süreci yürütmek zor olabilir 

diye düşünülebilir, sonuçta ekip çalışmalarına açık bir millet olmadığımız aşikardır. Ancak yine de böyle 

bir ekibin yapılandıırlması, ekip üyelerinin sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist, doktor, 

hemşire, terapist, öğretmen vb. gibi uzman kişiler tarafından oluşturulması hizmetin kapsamlı olması 

açısından önemlidir. Bu modelin fiziksel istismar mağduru çocuklarda kullanılmasının olumlu bir tarafı 

da bu çocukların aldıkları fiziksel darbelerin sonucunda psikolojik, davranışsal ve sosyal açıdan olumsuz 

açıdan etkilenmeleri sonucunda bu modelin olumlu davranış geliştirme, psikolojik iyilik halini 

destekleme, sosyal açıdan öğretmenlerle işbirliği halinde çocukları destekleyerek akranları ile iletişim 

halinde olmalarına yardımcı olmadır. Kısaca çocuğun neye ihtiyacı varsa o konuda çocuğa uzmanlaşmış 

koruyucu aile yanında destek sağlanması oldukça önemlidir. Dünyada olumlu sonuçlanan bu modelin 

ülkemizde uygulanmasını engelleyen hiçbir durum yoktur. Sadece koruyucu aile sistemi içinde yer alan 

bu modelin topluma iyice tanıtılması gerekmektedir. Bu konuda çalışmaların yapılması şarttır… 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ  

(KKTC ÖRNEKLEMİ)*  

Cemre Anlayışlı** 

Nergüz Bulut Serin*** 

Özet 

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimagusa ilçe merkezindeki liselerde öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin depresyon düzeylerinin, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, akademik başarı düzeyleri, ailenin 

sosyo-ekonomik düzeyi, anne baba eğitim düzeyi, anne baba mesleğine göre, anlamlı farlılık olup 

olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma genel tarama modelinde uygun örnekleme modeliyle 

yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında KKTC Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 85’i kadın (%42,5), 

115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ile “Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ) 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dökümleri, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t, Scheffe ve 

Tukey HSD testleri kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın 

bulgularına genel olarak bakıldığında, Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde 

yüksektir. Katılımcıların depresyon düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

saptanmıştır. Katılımcıların ölçülen depresyon düzeyleri sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklılık 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Depresyon, depresyon düzeyi, lise öğrencileri. 

 

INVESTIGATION OF DEPRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS  

(TRNC SAMPLE) 

Abstract 

Aim of this research is to examine and evaluate depression in terms of gender, age, class level, depression 

level, social economic level of parents, education level of parents, which job of parents and academic success 

high school students. This study is appropriate sampling in the general screening model This research is based 

on 9th, 10th, 11th, and 12th grade students on the academic year of 2016-2017 in schools of Northern Cyprus 

Turkish Republic.  The population of the research is consisted of 85 female (42.5%), 115 male (57,5%), a 

total of 200 students.  In the research, as a means of gathering information, Beck Depression Scale (BDS) has 

been created and used by the researchers.  Methods of ANOVA, t, Scheffe and Turkey HSD technique has 

been used to analyze data.  Significance level was named 0.05 in this research. When the findings of the study 

are examined, depression level of women is significantly higher than men's. Significant differences were 

found between the depression levels and academic achievement of the participants. Students start high school 

with low depression, but depression levels are gradually increasing.  

Keywords: Depression, depression level, high school students 
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1. Giriş 

Depresyon; oldukça yoğun bir değersizlik, endişe ve suçluluk hissetmenin yanı sıra insanlardan 

uzaklaşma, iştah kesilmesi ve uyku problemi gibi çeşitli sorunları da beraberinde getirebilmektedir 

(Davison ve Neale, 2013). Depresyon süreci, hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, isteksizlik, 

değersiz hissetme, karamsarlık ve üzüntülü bir yaşantı içerisinde bulunma gibi belirtileri 

içermektedir (Çam ve Engin, 2014). Depresyon, tedaviye yanıt verme düzeyi, genetiği ve yapısı 

açısından heterojen ve karmaşık bir yapıdadır. Sürekli uyku hali, iştahsızlık, karamsarlık, genel 

doyumsuzluk, olumsuz benlik duygusu, kendini eleştirme ve suçlama, motivasyon kaybı, karar 

verme güçlükleri ve somatik belirtileri barındırmaktadır (Hisli-Şahin, 1988).  

Ergenlik dönemindeki bireyin yaşayacağı en önemli ruhsal problem depresyon olarak 

görülmektedir. Ergenlik döneminde depresyon halinin bulunması %5-%20 arasındadır. Çocuklukta 

daha az görülen depresyon, ergenlik döneminde artış göstererek görülmeye devam 

etmektedir.Hayat boyu depresyon halinin devam etme yaygınlığı çocuklukta %3 ve daha az 

olmasına rağmen bu oran ergenlik döneminde %14’ü bulmaktadır. Ergenlik döneminde bireyde var 

olan depresyon hali yetişkinlik depresyonu ile benzer sonuçlara varmaktadır (Dopheide, 2006). 

Psikolojik rahatsızlıklar arasında en sık, bir duygu durum değişimi olarak da tanımlayabileceğimiz 

depresyon görülmektedir (Yüksel, 1984). Sık karşılaşılmasından dolayı psikolojik rahatsızlıkların 

soğuk algınlığı olarak görülmeye başlanan depresyon beş kişiden birinin hayatının bir döneminde 

yer almaktadır (Ören ve Gençdoğan, 2007). Depresyonun yaygın oluşu ve derecesinin artış 

göstermesi intihar gibi ciddi sonuçlara varabilmektedir. Bu da depresyon rahatsızlığının tedavi 

sürecinin önemini ve kaçınılmaz şekilde tedavi edilmesi gerektiğini göstermektedir. (Ören ve 

Gençdoğan, 2007). Yeni ilişkilerin yaşandığı, psikolojik ve fiziksel gelişmelerin yaşandığı ergenlik 

döneminde depresyonun ayrı bir önemi vardır. Bu dönemde ergenler üç temel görevle karşılaşırlar. 

Bunlar cinsel kimliğin oluşması, meslek seçimi ve bireyleşmedir. Bu ana görevlerin yerine 

getirilmesi sürecinde ve olgunlaşma döneminde bireyin zayıf düşmesi sonucunda depresyon 

görülmektedir (Güney, 1998).  

Ergenlik dönemi depresyonunda yetişkin bireylerden farklı olarak duygusal belirtilere kıyasla daha 

çok davranışsal belirtilerin önde olduğu görülmektedir. Depresyon; bireylerle çatışma, 

davranışlarda bozukluk ve arkadaş geçimsizliği ve tüm bunların altında yatan düşük benlik saygısı, 

çaresizlik, değersiz hissetme ve başarısızlık duygusunun ifadesidir (Çetin ve Taşğın, 2006).  

Kız ve erkeklerin ergenlik dönemi majör depresyonuna yakalanma sıklığı benzerdir. Fakat yaş 

ilerledikçe kadınlarda depresyon daha sık görülmektedir (Çam ve Engin, 2014). Depresyonun 

ortaya çıkma riski ergenlik dönemi ile beraber artış göstermektedir. Depresyon alanındaki 

çalışmaların artması, sosyo kültürel etkiler ve depresyonu tanıma amacı depresyon tedavisi 

arayışını da arttırmıştır.  

Çocukluk ve ergenlik döneminde bireyler, ruhsal problemlerinin görece daha az araştırıldığı ve ele 

alındığı bir yaş aralığını oluşturmaktadırlar. Ergenlik dönemindeki bireylere psikolojik sorunlarını 

çözmeleri için yardımcı olabilmek adına problemlerin ilişkili olduğu faktörler ve yaygınlığı 

incelenmelidir (Crocq, Bailey ve Guillon, 2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde depresyon 

düzeyleri ve olumsus otomatik düşüncelerini ele alan çalışmalar yapılmıştır (Aysan ve Bozkurt, 

2000; Anlayışlı ve Serin, 2019; Hisli ve Şahin,1988; Hisli,1998; Bozkurt, 2003;2004; Bulut, 2007; 

Direktör, Şişek ve Serin (2017); Kahveci ve Serin, 2017, Sözlü ve Serin, 2019). Bu araştırmada, 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ergenlik dönemini içine alan lise öğrencilerinin depresyon 

düzeylerini etkilediği düşünülen farklı değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı 

araştırılacaktır. Bu çalışmanın sonuçlarının ergenlik çağı alanında önemli bilgiler sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lise öğrencilerinde depresyon düzeylerinin 

bazı sosyo demografik değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığının incelenmesidir. 

Alt amaçlar 

1.Katılımcıların depresyon düzeyleri nasıldır? 

2.Lise öğrencilerinde cinsiyete göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3.Lise öğrencilerinde yaşlarına göre depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4.Lise öğrencilerinde sınıf düzeyine göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

5.Lise öğrencilerinde lise türüne göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

6.Lise öğrencilerinde ailenin sosyo ekonomik durumuna göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

7.Lise öğrencilerinde başarı durumlarına göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

8.Lise öğrencilerinde interneti kullanım yılına göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

9.Lise öğrencilerinde interneti günlük kullanım süresine göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

1.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı Gazimağusa ilçe merkezindeki lise öğrencileri oluşturmaktadır.  

1.3. Örneklem 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Gazimağusa ilçe merkezinde 

bulunan lise öğrencileri çalışma evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini 2016-2017 

Eğitim Öğretim Yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, 

Gazimağusa ilçe merkezinde bulunan 5 lisede öğrenim gören, 9., 10, 11. ve 12. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların 85’i 

kadın (% 42,5), 115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.  
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1.4. Veri Toplama Araçları 

Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ): İlk kez Beck ve ark. (1961) tarafından geliştirilmiş olan BDÖ, 

1978 versiyonu (Beck ve ark. 1979) ile hem kendini değerlendirmeye hem de kolay puanlamaya 

uygun hale getirilmiştir. Beck Depresyon Ölçeği, 0’dan 3’e kadar derecelendirilen, 21 maddeden 

oluşan kendini değerlendirme aracıdır. Yirmi bir maddenin her birinde 4 seçenek vardır.Toplam 

puan 0–63 arasında değerlendirilir. Ölçeğin kesme puanı 17’dir. Derecelendirmelerin 

toplanmasıyla 0-63 arasında değişen toplam puan elde edilmektedir. Ölçeğin, Türk kültürü için de 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (Hisli,1989).  

1.5. Verilerin Analizi 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda; yüzdelik dökümleri, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t, 

LSD testleri uygulanmıştır. 

2. BULGULAR 

Bu bölümde, lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin yüzdelik dağılımları ve depresyon 

düzeylerinin farklı değişkenlere göre anlamlı farklılıklarına ilişkin tablolara yer verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Depresyona İlişkin Yüzdelik Dağılım Tablosu 

 

Tablo 1’de tüm katılımcıların depresyon düzeyleri incelendiğinde katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu Yüksek düzeyde depresyon altında olduğu, önemli bir kısmının orta şiddette depresyona 

sahip olduğu ve sadece bir kişinin düşük depresyon düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Tablo2: Katılımcıların Cinsiyete Göre Depresyon Düzeylerinin Anlamlı Farklılıklarına 

İlişkin t- Testi Sonuçları  
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, cinsiyete göre, depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

olduğunu göstermektedir. F (.455), p = .501; t (198) = 2.856, p <.005). Buna göre, kız öğrencilerin 

depresyon düzeyleri erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir.  

Tablo 3: Katılımcıların Yaş ve Depresyon Ölçeğine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri  

 

Tablo 4: Katılımcıların Yaş ve Depresyon Arasındaki İlişkileri  

 

Tablo 4’de katılımcıların yaşları depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak için ilgili 

değişkenlere ait gözlem sonuçlarının çapraz ilişkilerine Pearson momentler çarpımı korelasyon 

katsayısı uygulanmıştır. Katılımcıların yaşları ile ölçülen depresyon düzeyleri arasında dikkate 

değer bir ilişki saptanmamıştır. 

Tablo 5: Katılımcıların Depresyon Düzeylerinin Katılımcıların Sınıf Düzeylerine Göre 

Anlamlı Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları  

 

Tablo 5 ‘de görüldüğü üzere lise öğrencilerinde öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre, artan 

depresyon düzeyleri öğrenciler lise 2. Sınıf düzeyine geldiklerinde üst noktaya ulaşmaktadır F (4, 

195) = 3.145, p =.016). 
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Tablo 6: Katılımcıların Lise Türüne göre, İnternet Bağımlılığı ve Depresyon Düzeylerinin 

Anlamlı Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları 

 

Tabo 6’da lise türüne göre incelendiğinde katılımcıların depresyon düzeylerinin düzeylerinin 

okuyor oldukları lise türüne göre anlamlı farklılık göstermedikleri bulunmuştur.  

Tablo7: Katılımcıların Ailenin Sosyo Ekonomik Durumuna göre, Depresyon Düzeylerinin 

Anlamlı Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları  

 

Tablo 7’de Katılımcıların aile ekonomik düzeylerine göre, depresyon düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık saptanmamıştır.   

Tablo 8: Katılımcıların Başarı Durumlarına göre, Depresyon Düzeylerinin Anlamlı 

Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları   

  

Tablo 8’de görüldüğü üzere, katılımcıların depresyon düzeyleri incelendiğinde akademik başarıları 

arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın bağımsız değişkenin hangi 

düzeyleri arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc Test Gruplarından LSD testinin yapılması 

uygun bulunmuştur. Buna göre akademik başarıları çok kötü olan katılımcıların akademik başarıları 

iyi olan (F (3, 196) = 3.563, P=0.008) ve çok iyi olan katılımcılara kıyasla (F (3, 196) = 3.563, 

P=0.009) depresyon düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  
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Tablo 9: Katılımcıların İnternet Kullanım Yıllarına göre, İnternet Bağımlılığı ve Depresyon 

Düzeylerinin Anlamlı Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları 

 

 Tablo 9’da Katılımcıların interneti kullanım yıllarına göre,  depresyon düzeyleri açısından 

anlamlı farklılık bulunmamıştır 

Tablo 10: Katılımcıların İnternette Girme Süresine Göre Dağılımı  

 

 Tablo 10’da Katılımcıların internete girme sürelerine göre dağılımları incelendiğinde, 

katılımcıların büyük çoğunluğunun (%31,5) interneti 3-5 saat süreyle kullandığı belirlenmiştir.  

Tablo 11: Katılımcıların İnternete Giriş Sürelerine Göre, Depresyon Düzeylerinin Anlamlı 

Farklılıklarına İlişkin Anova Testi Sonuçları 

  

Tablo 11’de Katılımcıların günlük internet giriş sürelerine göre, depresyon düzeyleri açısından 

anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgularına genel olarak bakıldığında, Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere 

oranla anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer yandan katılımcıların depresyon ölçeğinden elde ettikleri 

ortalamalara bakıldığında hem kadınların hem de erkeklerin ölçülen depresyon düzeylerinin 30 
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kritik değerinin üzerinde olması her iki grubunda şiddetli depresyon altında olduklarının 

göstergesidir. Katılımcıların depresyon düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu saptanmıştır. Akademik başarılarına göre, akademik başarıları çok kötü olan 

katılımcıların akademik başarıları iyi olan ve çok iyi olan katılımcılara kıyasla depresyon 

düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  Katılımcıların ölçülen depresyon 

düzeyleri sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Öğrenciler lise 1. Sınıfa düşük 

depresyon ile başlamaktalar ancak depresyon düzeyleri giderek artmaktadır. Artan depresyon 

düzeyleri katılımcılar 2. Sınıftan 3. Sınıfa geçişte gözlemlenmektedir. 2. Sınıfta yüksek bir noktaya 

noktaya ulaşan depresyon düzeyleri anlamlı şekilde düştüğü görülmektedir. Gökkaya’nın 2016’da 

yaptığı çalışmada da genel anlamda literatür ile benzer sonuçlar ortaya konulmuştur. Depresyon, 

ana-baba tutumu, mükemmeliyetçilik, sosyal kaygı ile üniversiteye uyum arasında negatif bir ilişki 

görülmüştür. Depresyona sahip olma açısından üniversiteye uyum değerlendirildiği takdirde 

depresyona sahip olan bireylerin üniversiteye uyumda zorlandıkları saptanmıştır. Ergenlik 

dönemindeki bu öğrencilerde rastlanan risklerin; sigara, alkol, kötü arkadaşlık ve aile ilişkileri, 

cinsiyet, yaş değişkenlerine bağlı olduğu saptanmıştır (Bayat ve Küçük, 2012). Depresyonla ilgili 

yapılan bir başka araştırmada üniversitede öğrenim gören bireylerin kaygı düzeyleri ve depresyon 

ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda erkek öğrencilerin kaygı seviyelerinin, kız 

öğrencilere kıyasla düşük olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra bireylerin depresyona girme 

seviyelerinin sosyo-ekonomik durumlarına, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinden 

yararlanma düzeyine, yaşam doyumuna, öğrenim gördükleri alandan mutlu olma durumlarına ve 

anne baba tutumlarına bağlı olarak değiştiği gözlenmektedir (Bozkurt, 2004).  

3.1. Öneriler 

Bu çalışmada kız öğrencilerde depresyon düzeyi erkek öğrencilerden yüksektir, özellikle kız 

öğrencilerin depresyon düzeylerini azaltmaya dönük, bireysel ve grupla psikolojik danışma ve grup 

rehberliği etkinlikleri düzenlenmelidir. Araştırma Kişisel Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri 

İle sınırlıdır. İleride yapılacak çalışmalarda, ölçülmek istenen durumların farklı ölçüm araçlarıyla 

genişletilmesinin ve Kişisel Bilgi Formunda bulunan soruların daha kapsamlı hale getirilmesi 

düşünülmektedir. Buşekilde, araştırma geçerlik ve güvenirliği açısından daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Araştırma örneklemine 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde KKTC 

Gazimağusa ilçesindeki okuyan 200 kız ve erkek lise öğrencisi katılmıştır. Erkek öğrenci sayısının 

kız öğrenci sayısından fazla olması, yalnızca Gazimağusa ilçesinde okuyan öğrencilerle 

araştırmanın gerçekleştirilmiş olması bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. İleride yapılacak 

çalışmalarda, örnekleme alınacak öğrencilerin cinsiyet bakımından sayılarının eşit olmasının, farklı 

şehirlerde uygulanmasının araştırmanın güvenirliği ve verimliliği açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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İLETİŞİM ENGELİ OLARAK KAYGI SÜRECİ 

Nesrin Değerli* 

Özet 

İnsan yaşamının büyük bir bölümü iletişim ile ilgilidir. İnsanın var olması, yaşamını devam ettirmesi, 

kendisini ve çevresini tanıması, toplumsal ilişkiler kurması ve bu ilişkileri sürdürmesi, hedeflerine 

ulaşabilmesi ancak sağlıklı bir iletişim ve etkileşim ile mümkün olmaktadır. Fakat bireyin sağlıklı iletişim 

kurmasının önüne geçen bir takım engellerden de söz etmek olasıdır. Bahsi geçen bu engellerden biri de 

bireyin, iletişim eylemi öncesinde veya iletişim eylemi sırasında yaşadığı kaygı halidir. İletişim kaygısı olarak 

adlandırılan bu durumu, bireyin iletişim esnasında ya da olası bir iletişim durumunda duyduğu endişe ve 

korku hali olarak tanımlamak mümkündür. Birey bu kaygı nedeniyle iletişim kurarken zorlanır, aldığı ve 

verdiği iletilerden emin olamaz. İletişim başarısı azalan bireyin, çevresiyle iletişim kurma isteği azalır ve 

ilişkileri kısıtlanır. Böylece bireyin özgüveni, yaşamı ve sosyal ilişkileri bu durumdan zarar görür. Kısaca 

iletişim kaygısı, bireyin sosyal, akademik ve mesleki yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir. Çalışmada 

öncelikle kaygı kavramına değinilecektir. Sonrasında iletişim kaygısının kavramsal çerçevesi, nedenleri, 

türleri ve etkileri açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Kaygı, İletişim Kaygısı 

 

THE PROCESS OF ANXIETY AS A COMMUNICATION OBSTACLE 

Abstract 

A large part of human life is about communication. It is only possible for a human to exist, to continue their 

life, to know themselves and their environment, to establish social relations and to maintain this use, to reach 

their goals only through healthy communication and interaction. However, it is possible to mention a number 

of obstacles that prevent the individual from communicating healthy. One of these mentioned obstacles is the 

state of anxiety the individual experiences before or during the communication action. It is possible to define 

this situation, which is called communication apprehension, as anxiety and fear of the individual during 

communication or in a possible communication situation. The individual has difficulties in communicating 

due to this anxiety and cannot be sure of the messages he/she has received and given. The communication 

success of the individual decreases, the desire to communicate with his/her environment decreases and his/her 

relations are limited. Thus, the self-esteem, life and social relationships of the individual will suffer from this 

situation. In short, communication apprehension negatively affects the social, academic and professional life 

of the individual. In the study, firstly the concept of anxiety will be mentioned. Then, the conceptual 

framework, causes, types and effects of communication anxiety will be explained. 

Keywords: Communication, Anxiety, Communication Apprehension  
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GİRİŞ 

İletişim en basit tanımıyla, insanlar arasında bilgilerin, duyguların ve düşüncelerin paylaşılması 

süreci olarak ifade edilebilir. İletişim, bireyin var olmasını ve gelişimini sağlamasını mümkün kılan 

başlıca unsurlardan biridir.  Birey, diğer insanlarla iletişim aracılığıyla ilişkiler kurmakta ve bu 

ilişkileri sürdürmektedir. Böylece birey hem kendi varlığını hem de toplumsal ilişkilerini sürdürüp 

geliştirebilir. Bu nedenle iletişim kurmak hayatın her alanında kaçınılmaz bir zorunluluktur.  

Kaygı ise her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. Kaygının ılımlı dereceleri yararlı iken aşırı kaygı 

bireyin yaşamını zorlaştırabilir. İnsanlar çok çeşitli durumlarda endişeli ve kaygılı hissedebilir. Bazı 

insanlar ise oluşabilecek iletişim durumları öncesinde veya iletişim sırasında aşırı kaygı duyabilir. 

İletişim kaygısı olarak adlandırılan bu durum nedeniyle birey, iletişim durumlarında kendisini 

sinirli, gergin ve rahatsız hisseder. Bunun sonucunda birey sosyal ortamlardan mümkün olduğunca 

kaçınır ve iletişim kurmak konusunda isteksiz olur. Bu kaygı nedeniyle birey kendini rahat ifade 

edemez ve sağlıklı bir iletişim gerçekleşmez. Kısacası iletişim kaygısı, bireyin yaşamını zorlaştıran 

olumsuz bir durumdur.  Öyle ki insan sağlıklı iletişim ve etkileşim kurabildiği ölçüde yaşamında 

başarıyı yakalayabilmektedir. Fakat iletişim kaygısı, insanın sosyal becerilerine, ikili ilişkilerine, 

özgüvenine zarar vermekle birlikte bireyin akademik, mesleki ve sosyal hayatını olumsuz yönde 

etkiler. Bu nedenle iletişim kaygısı ortadan kaldırılmalı ya da söz konusu kaygı azaltılmalıdır. 

1. İLETİŞİM KAYGISI 

1.1. Kaygı Kavramı 

İletişim kaygısı kavramını açıklamadan önce kaygı kavramını açıklamak daha yararlı olacaktır. 

Psikolojide, insanın deneyimlediği ruhsal bir durum olarak ifade edilen kaygı kavramı ilk defa 

Freud tarafından egonun bir işlevi olarak tanımlanmıştır. Başlarda biyolojik bir kavram olarak kabul 

gören kaygı, Freud’la birlikte psikoloji literatürüne girmiştir. Freud’un öncülüğünü yaptığı 

Psikanalizm’de, Freud’un ardıllarının da ele aldığı önemli kavramlardan birisi haline gelen kaygı 

kavramına, insanın yaşadığı bir ruhsal durumdan öte anlamlar da yüklenmiş ve kavram daha da 

genişletilmiştir (Manav, 2011: 202). Freud’a göre kaygının işlevleri, fiziksel ya da toplumsal 

çevreden gelen tehlikelere karşı bireyi uyarmak, gerekli uyumu sağlamak ve bireyin yaşamını 

sürdürmesine yardımcı olmaktır. Fakat kaygı “nevrotik kaygı” da olduğu gibi akıldışı bir özellik 

alırsa, uyum fonksiyonunu kaybeder ve normaldışı davranışların ortaya çıkmasına sebebiyet verir 

(Geçtan, 2012: 159). Freud’a göre nevrotik kaygı insanların içlerinde bulunan fakat varlığı kabul 

edilemez bilinçaltı arzulardan (cinsel, saldırganlık vb.) kaynaklanır (Freedman vd., 1998: 77). 

Horney’ e göre kaygı, bireyin gerçek ya da algılanan tehditlere karşı bir tepkisidir ve aynı zamanda 

güçlü bir güdüleyicidir. Freud, kaygının cinsel çatışmalardan çıktığını savunurken Horney, 

kaygının, cinselliğin söz konusu olmadığı ortamlarda da görülebileceğini ifade eder (Morris, 2002: 

463). Horney’e göre ebeveynin, çocuğa yönelik bazı olumsuz tutumları temel kaygının kaynağını 

oluşturur. Bu olumsuz tutumlar: üstünlük tavrı, koruma eksikliği, sevgi eksikliği ve tutarsız 

davranışlardır. Dolayısıyla çocuk ve ailesi arasındaki güvenli ilişkiye zarar verecek her şey kaygıya 

neden olabilir. Sonuç olarak kaygı daha çok sosyal nedenlerin ve çevresel etmenlerin bir sonucudur 

(Schultz ve Schultz, 2001: 501). Erich Fromm da Karen Horney’e yakın bir görüş ileri sürmüştür. 

Ona göre kişiliğin gelişmesinde ve davranışların oluşmasında çevresel etmenler ve kültür son 

derece önemli bir etkiye sahiptir.  Fromm, “oedipus” karmaşasını kültürel yaklaşımla yeniden 

yorumlamıştır. Kişilik gelişmesinde toplumsallaşma ve kültürlenme üzerinde önemle durmuş ve 

kişiliğin bu etkilerin özümlenmesine dayandığını, insanın yalnız kalma korkusu nedeniyle kaygı 

yaşadığını iddia etmiştir. Fromm’a göre birey, tarihsel ve bireysel gelişim süreci içinde geliştikçe, 
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giderek artan bir ayrılma ve yalnızlık içine itilir. Bu durum ise kaygıyla sonlanır. Bireyi bu 

durumdan kurtaracak yollar: sevgi, egemen olmak, yok etmek, boyun eğmek, robotlaşma gibi 

savunma ya da uyum düzenleridir (Köknel, 2005: 125). 

Kaygı en genel anlamıyla “tehlike veya talihsizlik korkusunun ya da beklentisinin yarattığı bunaltı, 

tedirginlik ve akıldışı korkudur” (Budak, 2003: 432-433). Kaygı çoğunlukla korkuyla eş anlamlı 

olarak kullanılır. Fakat kaygı ve korku kavramı farklı duygu durumlarını ifade eder. Bazı 

psikologlar korkuyla kaygı arasında üç önemli fark bulunduğunu ifade eder. Bu farklar (Cüceloğlu, 

2006: 277): 

Kaynak: “Ben arıdan korkarım” örneğinde olduğu gibi, korkunun kaynağı, kişi tarafından bilinir. 

Fakat kaygının kaynağı genellikle belirsizdir.  

Şiddet: Korku kaygıya nazaran daha şiddetli bir duygudur.  

Süre: Korku daha kısa süre hissedilirken, kaygı daha uzun süre devam eder.  

Kaygı korkuya göre daha yaygın, tanımlanması ve açıklanması güç, daha yavaş ortaya çıkan ve 

daha uzun süren bir duygudur. Bunaltı, baş dönmesi, sersemlik duygusu gibi bedensel bir takım 

belirtiler, kaygı ve korku sonucu ortaya çıkabilir. Fakat kaygının belirtileri arasında kas gerginliği, 

uykusuzluk ve gelecekte ortaya çıkacak birtakım durumlar için tasalanma vardır. (Köroğlu, 2017: 

4). Bununla beraber kaygı, insanın günlük yaşamında en sık ortaya çıkan durumlardan biridir. 

Herkes farklı derecelerde kaygı yaşayabilir ve hiç kaygı duymayan insan neredeyse yoktur. Bu 

noktada dikkat edilmesi gereken kaygının türü ve yoğunluğudur. Birey, kaygıyı günlük yaşantısının 

merkezi haline getirir ve kaygı üzerine odaklanırsa günlük hayatını devam ettirmekte zorlanabilir.  

Bu durumlar bireyin değişik davranış bozuklukları geliştirmesine yol açar (Cüceloğlu, 2006: 440). 

Çalışmanın konusuyla yakından ilgili olduğu için sözü edilecek bu bozukluklardan biri sosyal 

kaygı, sosyal anksiyete ya da diğer adıyla sosyal fobidir. Sosyal kaygı, bireyin sosyal ortamlarda 

ya da belirli bir performans gerektiren durumlarda sorun yaşayabileceği ya da utanç duyulacak 

davranışlar sergileyebileceği gibi endişeleri yaşaması ve bu nedenlerle sosyal ortamlara girme ya 

da diğer insanlarla sosyal ilişki kurma konusunda sıkıntı, endişe ve kaygı yaşamasıyla seyreden bir 

bozukluktur (Işık ve Taner, 2006: 211). Sosyal kaygı yaşayan bireyler, korktukları durumlarla karşı 

karşıya kaldıklarında her zaman kaygı duyarlar. Topluluk içinde yemek yemek, içki içmek, 

konuşmak, yazı yazmak, otorite olan ya da üst statüde bulunan kişilerle konuşmak, başkalarının 

yanında telefonla konuşmak, tuvalete gitmek, konuşmaları başlatmak veya sürdürmek, küçük 

topluluklara katılmak, karşı cinsle çıkmak, kaygıya sebep olan bazı durumlardır (Dilbaz ve 

Açıkgöz, 2001: 17). İletişim kaygısı ise “çeşitli sosyal ortamlarda bulunurken ve davranırken, 

başkaları üzerinde olumsuz bir izlenim bırakacağı beklentisi ile yaşanan sosyal kaygının sadece 

iletişim kurma durumlarına özgü bir türü olarak kabul edilmektedir” (Gümüş ve Geçer, 2008: 55). 

İletişim kaygısı aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

1.2. İletişim Kaygısı Kavramı 

Bazı bireyler kurdukları iletişimde kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler ve karşısındaki insanlarla 

kolaylıkla diyalog kurabilirler. Ancak tam tersi bir durum söz konusu olduğunda birey çevresiyle 

iletişim kurmakta güçlük çeker ve bu olumsuz durum bireyin hayatını doğrudan etkiler. İletişim 

kurmakta zorlanan birey, hayatın amaçlarından biri olan mutluluğu yakalayamadığı gibi günlük 

hayatını sürdürmekte zorlanabilir ve akademik, sosyal ve mesleki yaşamında arzuladığı başarıya 

ulaşamayabilir (Öztürk, 2014: 16). Bireyin sağlıklı bir iletişim kurmasını güçleştiren nedenlerden 

biri de bireyin iletişim eyleminin öncesinde ya da iletişim anında yaşadığı kaygı halidir. İletişim 
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kaygısı olarak adlandırılan bu durum, kişinin kurmayı planladığı ya da kurduğu iletişim sürecinde 

hissettiği endişe, korku ve gerginlik hali olarak tanımlanır. Ortaya çıkan bu olumsuz hisler 

nedeniyle birey iletişim anında sıkıntı çeker, aldığı ya da gönderdiği mesajlardan emin olamaz ve 

sonunda iletişimin başarısı azalır. Bu nedenle iletişim kaygısı, ortadan kaldırılması gereken negatif 

durumları anlatmaktadır (Çakmak ve Aktan, 2016: 20).  

McCroskey’e göre iletişim kaygısı, “bireyin bir başka kişi veya kişilerle, gerçek veya olası 

iletişiminden dolayı duyduğu korku veya endişe düzeyidir” (McCroskey, 1977: 78). Ayrıca iletişim 

kaygısı, bireyin iletişim sürecine veya iletişim sürecinin bir kısmına karşı gösterdiği duygusal 

tepkiyi de ifade etmektedir. Böyle bir kaygı yaşayan birey, gergin ve rahatsız hissedebilir. Bununla 

beraber çevresiyle iletişim kurma isteğini az gösterir ya da hiç göstermez. Bu kaygı nedeniyle 

konuşmakta tereddüt edebilir, söylemek istediği şeyi unutabilir ya da konuşurken sürekli hata 

yapabilir (Geçer ve Gümüş, 2010: 3008). 

Bir başka tanımlamada ise iletişim kaygısı, bilişsel olarak iletişime katılma tasasını ifade eder. 

İletişim kaygısına sahip bireyler, iletişimsel etkileşimlere katılmanın bir işlevi olarak olumsuz 

duygular geliştirirler ve olumsuz sonuçlar öngörürler. İletişime katılmakla her ne kazanç elde 

edeceklerse, bu kazancın yaşadıkları korkunun yanında çok az olacağını düşünürler (Mutlu, 1998: 

177). İletişim kaygısı ayrıca psikolojik bir fenomen olan “sosyal kaygı” şeklinde de 

tanımlanmaktadır. Fakat sosyal kaygı, insan davranışlarının daha geniş bir alanını kapsarken 

iletişim kaygısı sadece iletişim durumlarına özgüdür (Matsuoka ve Rahimi, 2011: 899). Bununla 

beraber yaygın kaygı bozukluğunun aksine, iletişim kaygısı herhangi bir iletişim durumuyla 

sınırlıdır ve kaygı, bir iletişim durumunun ortaya çıkması halinde kendini gösterir (Erdoğan, 2018: 

2). 

İletişim kaygısı yüksek düzeyde olan kişiler çoğu zaman bu kaygı ve korkuyu deneyimlememek 

için iletişimden kaçarlar. Tabiki de bu, yüksek iletişim kaygısı olan kişinin asla iletişim 

kurmayacağı anlamına gelmez. Yüksek iletişim kaygılı bireyler, düşük iletişim kaygılı bireylere 

nazaran daha az iletişim kurmayı tercih ederler. İletişim kaygısı, “suskunluk” ya da “iletişim 

kurmaya isteksizlik” gibi kavramlarla aynı anlama gelmemektedir. İletişim kaygısı, iletişime 

isteksizlik ya da suskunluğun alt yapısı olarak düşünülmelidir. İletişim kaygısı endişeye ve korkuya 

neden olması bakımından diğerlerinden ayrılır (McCroskey,1977: 79). Yüksek düzeyde iletişim 

kaygısına sahip bireylerin tipik tepkileri iletişimden kaçmak veya geri çekilmektir (Scott ve 

Rockwell, 1997: 47). 

1.2.1.İletişim Kaygısı Türleri 

1972 yılında Spielberger, öteki araştırmacılardan farklı olarak iki tip kaygı tanımlamıştır. Bunlar 

“sürekli kaygı” ile “durumluk kaygı”dır. Durumluk kaygı (state anxiety), durumdan duruma 

yoğunluğu değişen, sürekli olmayan durumlara bireyin gösterdiği geçici duygusal tepkilerdir. 

Bireyin stres yaratan durumu tehdit edici olarak algıladığı durumlarda “durumluk kaygı” düzeyi 

yüksek, bu tehlikenin tehdit edici olarak algılanmadığı durumlarda ise durumluk kaygı düzeyi 

düşük olmaktadır (Özgüven, 1999: 340-341).  Sürekli kaygı (trait anxiety) ise bireyin kaygı 

yaşantısına olan yatkınlığıdır. Buna, kişinin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak 

algılama ya da bu durumları stresli olarak yorumlama eğilimi de denilebilir. Tarafsız kriterlere göre 

nötr olan durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü tehdit edici olarak algılanması sonucu 

oluşan hoşnutsuzluk ve mutsuzluk duygusudur. Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin 

kolaylıkla incindikleri ve karamsarlığa büründüklerini söylemek yanlış olmaz. Bu bireyler 

durumluk kaygıyı da diğer bireylere göre daha sık yaşar (Öner ve Compte, 1983: 2). 
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İletişim kaygısı da tıpkı “kaygı” kavramında olduğu gibi “sürekli” ve “durumsal” olarak iki farklı 

başlık altında değerlendirilmektedir (McCroskey, 1977: 79): 

Sürekli İletişim Kaygısı: Birçok farklı iletişim durumuna ilişkin korku veya endişeyi ifade eder. 

Tek bir kişiyle veya küçük bir grupla konuşmaktan, büyük bir kalabalığın önünde konuşmaya kadar 

birçok iletişim durumunu kapsar. Sürekli iletişim kaygısı yaşayan bireyler, neredeyse tüm iletişim 

durumları için aşırı bir kaygı duyarlar.  

Durumsal İletişim Kaygısı: Belirli zamanda ve yerde, belirli bir sözlü iletişim durumuna özgüdür. 

Bir grup yabancıya konuşma yapmak ve yeni bir iş için önemli bir kişiyle görüşmek durumsal 

iletişim kaygısına örnek gösterilebilir. Durumsal iletişim kaygısı “sahne korkusu” olarak da 

adlandırılmaktadır. Sahne korkusu, kişinin iletişim girişimlerinin, başkaları tarafından 

gözlemlendiği ya da değerlendirildiği durumlarda, bireyin yaşadığı korku ve endişedir. Bir gruba 

ya da insanlara konuşma yapmak, izleyici önünde şarkı söylemek veya bir sempozyumda 

konuşmak, birçok insanın sahne korkusu yaşamasına neden olan yaygın durumlardır. Araştırmalar, 

bu tür bir kaygının çoğu insan tarafından zaman zaman yaşandığını göstermektedir.  

Sürekli iletişim kaygısı, nispeten kalıcı kişilik özelliğini ifade ederken, durumsal iletişim kaygısı, 

durumdan duruma dalgalanmalar gösteren bir özelliği ifade eder (Erdoğan, 2018: 11). Bununla 

birlikte McCroskey daha sonraki çalışmalarında iletişim kaygısının iki türünü daha açıklamıştır. 

Bunlar genelleştirilmiş bağlamsal iletişim kaygısı ve kişi-grup iletişim kaygısıdır. 

Genelleştirilmiş Bağlamsal İletişim Kaygısı: Bu tür iletişim kaygısına toplum önünde konuşma 

korkusu bir örnektir. Bu tip iletişim kaygısı, insanların bir bağlamda iletişim kurma konusunda daha 

az kaygı duydukları ya da hiç kaygı duymadıkları halde, başka bir bağlamda iletişim kurma 

konusunda oldukça kaygılı oldukları varsayımına dayanır. Genelleştirilmiş bağlamsal iletişim 

kaygısı, belirli bir bağlamda iletişime yönelik nispeten kalıcı bir kişilik özelliği olarak görülür. 

Burada iletişim kaygısı, özel bir duruma özgü yaşanır. Topluluk önünde konuşmak, toplantılarda 

ya da sınıf içerisinde konuşmak, küçük grup tartışmalarında yaşanan kaygı, ikili etkileşimler 

sırasında yaşanan kaygı gibi belirli durumlar genelleştirilmiş bağlamsal iletişim kaygısının dört 

türünü açıklamaktadır (McCroskey, 1984: 16-17).  

Kişi-Grup İletişim Kaygısı: Bu iletişim kaygısı türü, bir kişinin zaman içinde belirli bir birey ya da 

bir grup ile iletişim kurma reaksiyonlarını ifade eder. Bu tür iletişim kaygısına sahip olan insanlar 

topluluk önünde konuşmak gibi bir durumda endişe hissetmezler. Kaygılı bireyler, belirli bir kişi 

ya da grup ile iletişim kurduğunda oldukça endişeli hissederken, başka bir kişi ve grup söz konusu 

olduğunda tam tersi bir durum sergileyebilirler. Örneğin, bir okul öğretmeni, müdürüyle konuşmak 

konusunda çok endişeli olabilir, ancak kendi sınıfındaki bir öğrenciyle konuşmak konusunda endişe 

duymayabilir. Kişi-grup iletişim kaygısı, belirli bir kişi veya grupla iletişim kurmaya karşı 

gösterilen kalıcı bir yönelim olarak görülür. McCroskey bu tür iletişim kaygısını, bireyin 

kişiliğinden ziyade başka bir kişi veya grup tarafından başlatılan durumsal kısıtlamaların bir 

fonksiyonu olarak düşünür (McCroskey, 1984: 17). İletişim kaygısının kavramsal çerçevesi ve 

türleri açıklandıktan sonra, bu kaygının gelişimine neden olan unsurları da açıklamak gerekir. 

1.2.2.İletişim Kaygısının Nedenleri 

Sosyal bilimlerde, bireylerin farklı niteliksel davranışlarının sadece iki ana açıklaması vardır: 

kalıtım ve çevre. Basitçe söylemek gerekirse, insanlar bu davranışlarla doğabilir ya da bu 

davranışları öğrenebilir. McCroskey bu açıklamaların her ikisinin de iletişim kaygısının 

etiyolojisinin anlaşılmasına katkıda bulunabileceğine inanır (McCroskey, 1984: 23). 
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Henüz hiç kimse bir “iletişim kaygısı geni" olduğunu iddia etmese de, sosyobiyologların 

çalışmaları, özellikle ikizlerle yaptıkları araştırmalar, çevresel temelli öğrenme dışındaki bir şeyin 

insan davranış eğilimlerini etkilediğine dair çarpıcı kanıtlar sağlamıştır (McCroskey, 1984: 24). 

McCroskey ve Richmond bu araştırmayı şu şekilde özetlemektedir (McCroskey ve Richmond, 

1980’ den akt. McCroskey, 1984: 23): “Sosyobiyoloji alanındaki araştırmacılar, doğumdan kısa bir 

süre sonra bebeklerde önemli sosyal özelliklerin ölçülebildiğini ve bu özelliklerde bebeklerin 

birbirlerinden keskin bir şekilde farklılaştığını tespit ettiler. Bu özelliklerden biri, diğer insanlara 

ulaşma ve diğer insanlarla temasa olumlu cevap verme derecesi ile doğrudan yetişkin sosyalliğine 

ilişkin bir yatkınlık olduğuna inanılan "sosyallik" olarak adlandırılmaktadır. Aynı cinsiyetten tek 

yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri ile yapılan araştırmalar, kalıtımın bu teorik rolünü 

güçlendirir. Tek yumurta ikizleri biyolojik olarak aynı, çift yumurta ikizleri değildir. Gerçek 

araştırmalar, biyolojik olarak tek yumurta ikizlerinin sosyallikte çift yumurta ikizlerinden çok daha 

benzer olduğunu göstermiştir. Bu araştırma aynı zamanda birçok farklı ve çeşitli sosyal deneyim 

edinmiş büyük bir yetişkin ikiz örneği üzerinde de yapılmıştır”. Sosyobiyologların çalışmalarının, 

sosyalleşmenin tek nedeninin kalıtım olduğu argümanını desteklemediğini belirtmek önemlidir. 

Ancak kalıtımın, iletişim kaygısına katkıda bulunabilecek nedenlerden biri olduğu düşünülebilir. 

Görünüşe göre çocuklar belirli kişilik yatkınlıkları ve eğilimleri ile doğarlar. Henüz hiç kimse, en 

ateşli sosyobiyologlar bile, bu yatkınlıkların ve eğilimlerin değişmez olduğunu iddia etmemiştir. 

Böylece çocuğun çevresinde olup bitenler, çocuğun sahip olduğu yatkınlıkları ve eğilimlileri 

üzerinde bir miktar etkiye sahip olacaktır. Bu kalıtım ve çevre etkileşimi, iletişim kaygısı gibi 

eğilimlerin öncüsü olarak görülmektedir (McCroskey, 1984: 24). 

Belirli kalıtsal özelliklerle birlikte, bireyin iletişim kaygısı düzeyi, çevresel bazı etmenlerden güçlü 

bir şekilde etkilenir. Bu etmenler, yani, pekiştirme, modelleme ve öğrenilmiş çaresizlik, bu tür 

çevresel yönlere odaklanmaktadır. Daly ve Friedrich pekiştirmeyi şu şekilde açıklamaktadır: 

“Beklentiler, bireyi olumlu sonuçlara yol açacağı tahmin edilen davranışlarda bulunmaya ya da bu 

durumları araştırmaya yönlendirecektir”. Bu nedenle, birey tarafından katılımın cezalandırılması 

beklendiği için bireyin sosyal aktivitelerden kaçınması olasıdır (Daly ve Friedrich, 1981: 244).  

Böylece, iletişim kurarken daha önce cezalandırılan veya olumsuz olarak pekiştirilen kişiler, 

etkileşimden kaçınmayı ödüllendirici olarak algılarken iletişim kurarken ödüllendirilmeyi bekleyen 

bireyler ise kaçınmayı cezalandırıcı olarak algılarlar. Aslında, çocuk iletişim kurmaya başlar 

başlamaz ebeveynlerinden olumlu veya olumsuz geri bildirim almaya da başlar (Prusank, 1987: 

38). Bir çocuğun pekiştirilmiş davranışları tekrarlamayı öğreneceği iyi bilinirken, pekiştirilmemiş 

davranışlar genellikle zamanla sönecektir. Dolayısıyla bir çocuk iletişim kurması için 

desteklenmiyorsa ve sessiz olduğu için ödüllendiriliyorsa, bunun yanı sıra iletişim kurmaya 

çalışırken bazı rahatsız edici deneyimler (ebeveynin bağırması gibi) yaşıyorsa, sessiz çocuk sonucu 

kaçınılmazdır. Böyle bir çocuğun okul ortamına yüksek düzeyde bir iletişim kaygısı ile girmesi ve 

çocuğun aynı zamanda diğer çocuklara göre düşük düzeyde iletişim becerileri geliştirmesi 

muhtemeldir. Buna ek olarak okul, çoğu zaman sessizlik ister. Yüksek iletişim kaygısına sahip 

çocuk bu gereksinime uymayı kolay bulacaktır ve bunun için güçlendirilecektir. Bunun yanı sıra 

sessiz olmayan “normal” çocuklara verilen endişe verici uyaranları da gözlemleyecektir. Bu, 

çocuğun iletişimden kaçma veya geri çekilme davranışı için ek takviye sağlayacaktır. Bu noktadan 

sonra, yüksek iletişim kaygısı seviyesinin çevre ile benzer etkileşimler yoluyla kendini sürdürmesi 

muhtemeldir. (McCroskey, 1977: 80). 

İletişim kaygısının gelişimine yönelik açıklayıcı bir diğer yaklaşım, çocuğun sosyal etkileşimde 

gözlemlediği diğer kişileri taklit etmesine dayanan modelleme teorisidir (Daly ve Friedrich, 1981: 

245). Bireyin çevresindeki önemli kişilerin davranışını modelleme eğilimi, iletişim kaygısının nasıl 
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geliştiğine dair ikinci bir çevresel açıklama sağlar. Bu bakış açısı, çocukların ebeveynlerinin ve 

belki de öğretmenlerinin iletişim davranışlarını taklit ettiğini kabul eder. Böyle bir açıklama, aksan, 

lehçe ve sözsüz davranışların kullanımı gibi birçok iletişim davranışını da açıklar (McCroskey, 

1984: 24). Örneğin, son derece fazla ve güçlü iletişim kurabilen ebeveynleri olan bir çocuk, 

ebeveynlerinden sonra davranışlarını şekillendirecek ve son derece iyi iletişim kurmayı 

öğrenecektir. Tersine, konuşmaya isteksiz olan ve sohbet ederken huzursuz görünen ebeveynleri 

olan bir çocuk benzer şekilde davranma eğiliminde olacaktır. Gelişimsel olarak, çocukların iyi 

iletişim davranışları geliştirmesi için "iyi rol modellerine" ihtiyaç duydukları açıktır (Ayres, 1988: 

77). 

İletişim kaygısının gelişimi için üçüncü bir çevresel açıklama, öğrenilmiş çaresizliktir. Öğrenilmiş 

çaresizlik modeline göre, iletişimsel alışverişlerde endişeli veya korkulu tepkilerin yaşanması, 

bireyin iletişimin sonuçlarıyla ilgili olarak oluşturduğu beklentilerin doğasından 

kaynaklanmaktadır. Olumlu beklentilerin kendine güvene yol açtığı varsayılırken, olumsuz 

beklentilerin korkulu reaksiyonlara neden olacağı düşünülür. Durumun yeniliği veya önceki ödül 

ve cezanın tutarsız bir şekilde alınması nedeniyle uygun beklentilerin üretilemediği durumlarda, bir 

endişe hali ortaya çıkacaktır (Greene ve Sparks, 1983: 351). Başka bir deyişle belirli davranışlar 

sürekli olarak cezalandırılırsa veya tutarsız bir şekilde pekiştirilirse, endişe ve kaygı ortaya 

çıkabilir. McCroskey’e göre bu iki durum iletişim kaygısının temel nedenleridir. Ona göre insanlar, 

çeşitli davranışları deneyerek, çabaları için ödül veya ceza alarak iletişimsel davranışları 

öğrenmektedir. Bununla birlikte insanlar bu davranışların sonucuna ilişkin beklentiler geliştirir. Bu 

beklentiler sonucunda ortaya çıkabilecek üç şey: olumlu beklentiler, olumsuz beklentiler ve 

çaresizliktir. Birey, hedefe ulaşan ve başarılı iletişim davranışları ile meşgul olduğunda bunlar ile 

ilgili olumlu beklentiler geliştirir ve bunlar bireyin iletişimsel birikiminin düzenli bir parçası haline 

gelir. Erken çocukluk yıllarında bu durum deneme yanılma yoluyla gerçekleşirken, ileriki 

zamanlarda biliş daha önemli hale gelir. Birey bir durum hakkında düşünür, önceki deneyimlerinin 

önerdiği iletişim davranışlarını tercih eder ve başarılı olmasını bekler. Bu iletişim davranışları 

güçlendirildiği takdirde daha güçlü, olumlu beklentiler geliştirilir ve iletişim davranışı daha düzenli 

bir şekilde öngörülebilir hale gelir. Ayrıca bireyin etkin iletişim kurma becerisine olan güveni artar. 

Olumsuz beklentilerin gelişmesi de olumlu beklentilerin gelişmesiyle aynı modeli izler. Bunun yanı 

sıra birey, olumlu beklentilerinin olmadığı durumlarda da bulunabilir. Bu durumdan kaçabilir veya 

geri çekilebilir. Fakat bu duruma katılım kaçınılmazsa, korku ve kaygı ortaya çıkabilir.  Örneğin, 

birkaç kere topluluk önünde konuşma girişiminde bulunan birey, bütün teşebbüslerinde 

cezalandırıldı veya bu durum ödül eksikliği ile sonuçlandı. Birey, topluluk önünde konuşmasını 

gerektiren başka bir durumla karşı karşıya kaldığında, bu durumdan korkacaktır. Çaresizliğin 

gelişimi ise olumlu ya da olumsuz beklentilerin düzenliliği olmadığında ve yeni durumlarda ortaya 

çıkar. Kişi durumla daha önce hiç karşılaşmamışsa, herhangi bir davranışsal seçeneği 

belirleyemeyebilir. Bu kendiliğinden çaresizlik, güçlü kaygı duyguları üretir ve bu duyguları 

yaşayan insanların davranışları, çevrede başkaları tarafından sık sık anormal olarak görülür. 

Öğrenilmiş çaresizlik, tutarsız ödül ve cezanın alınmasıyla üretilir. (McCroskey, 1984: 28-29).  

Örneğin çocuk, evde bir iletişim davranışı sonucunda ebeveyni tarafından ödüllendirilebilir. Fakat 

aynı davranış için okul ortamında öğretmeni tarafından cezalandırılabilir. Bu tutarsızlık çocuğun 

çaresizlik yaşamasına neden olabilir. 

Yukarıdaki unsurlar sürekli iletişim kaygısının nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Durumsal 

iletişim kaygısının sebepleri ise oldukça açıktır. Durumsal iletişim kaygısının ortaya çıkmasına 

yenilik, resmi durumlar, alt konumda ya da düşük statüde bulunmak, alışılmamış şeyler, farklılık, 
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dikkatlerin üzerinde olması, başkalarının dikkat derecesi gibi etkenler neden olmaktadır 

(McCroskey,1984: 25). 

1.2.3.İletişim Kaygısının Etkileri 

İletişim kaygısı ile ilgili kapsamlı araştırmalar ışığında üç temel etki ortaya çıkmıştır.  Bunlar 

(McCroskey ve Richmond, 1991: 16-17): 

1) Yüksek düzeyde iletişim endişesi yaşayan insanlar, mümkün olduğunda iletişimden çekilecek ve 

bundan kaçınmaya çalışacaktır. 

2) İletişimden çekilmeleri ve iletişimden kaçınmalarının bir sonucu olarak, yüksek düzeyde iletişim 

kaygısı yaşayan insanlar düşük iletişim kaygılı insanlara nazaran çevrelerindeki diğer kişiler 

tarafından daha az olumlu algılanacaktır. 

3) Geri çekilme ve kaçınma davranışları ve bu davranışların teşvik ettiği olumsuz algılarla bağlantılı 

olarak, yüksek düzeyde iletişim kaygısı olan insanlar günlük yaşamlarının belirli yönlerinde 

(akademik, sosyal, ekonomik) olumsuz etkiler yaşayacaktır. 

Bu etkilerin yanı sıra McCroskey iletişim kaygısının etkilerini üç tipik davranış modeliyle 

açıklamaktadır. Bu davranış modelleri şu şekilde ifade edilmektedir (McCroskey, 1984: 34-35):  

Yüksek düzeyde iletişim kaygısı yaşayan insanlarda yaygın olan ilk davranış, iletişimden 

kaçınmadır. İnsanlar, onları rahatsız edecek bir durumla ya da kişiyle karşılaştıklarında veya bu 

durum ve kişiyle yüzleşmek istemediklerinde iletişimden kaçınmaya karar verebilirler. İnsanlar 

yüksek iletişim kaygısı deneyiminden kaçınmak için düşük iletişim sorumlulukları içeren 

meslekleri seçebilir, diğer insanlarla teması azaltan yaşam alanlarını tercih edebilir, sınıflarda veya 

toplantılarda daha az göze çarpan bir oturma yeri seçebilir ve sosyal ortamlardan kaçınabilirler. Bu 

nedenle kaçınma, yüksek iletişim kaygısına karşı ortak bir davranışsal tepkidir. 

İletişimden kaçınmak her zaman mümkün değildir. Buna ek olarak, bir kişi, kendisini yüksek 

düzeyde iletişim kaygısı yaşamasına sebep olan bir durumda bulabilir. Bu koşullar altında, 

iletişimden çekilme beklenen davranış örüntüsüdür. Bu geri çekilme, mutlak ya da kısmi sessizlik 

olabilir veya kişi sadece gerektiğinde konuşabilir. Topluluk önünde konuşma ortamında, bu 

davranış modeli çok kısa konuşmayla ya da bir toplantıda, sınıfta veya küçük grup tartışmasında 

ise yalnızca çağrıldığında konuşarak temsil edilebilir.  

İletişimin bozulması, yüksek iletişim kaygısı ile ilişkili üçüncü tipik davranış modelidir. Kişinin 

sözlü sunumda yetersizlikleri olabilir ve doğal olmayan sözsüz davranışları olduğu görülebilir.  

Aşırı iletişim ise yaygın olmayan ancak küçük bir azınlık tarafından sergilenen, yüksek iletişim 

kaygısı sonucu ortaya çıkan davranış modellerinden birisidir. Bu davranış, aşırı telafiyi içerir. Sahne 

korkusuna rağmen bir konuşma dili dersi almayı seçen kişi klasik bir örnektir. (McCroskey, 1984: 

35). 

1.2.4.İletişim Kaygısı Tedavisi 

İletişim kaygısının azaltılmasına yönelik popüler bir yaklaşım, sistematik duyarsızlaştırma 

olmuştur. Karşılıklı inhibisyon sürecinde kaygı ve fobileri azaltmak için tasarlanan bu yaklaşım, 

bireylerin aynı anda hem endişeli hem de rahat olamayacakları fikrine dayanmaktadır (Beatty ve 

Ferra, 2015: 6). Bu modele göre iletişimde yaşanan kaygı, kişinin davranış repertuarının yeterliliği 
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ile ilgili değildir; insanlar gerekli davranışsal tepkilere sahiptir. Ancak aşırı kaygıları rahat ve yetkin 

bir performans sergilemelerini engeller. Sonuç olarak, tedavinin odak noktası iletişim durumlarıyla 

ilişkili kaygıyı azaltmaktır. Bu model, insanlara kaygı uyaranlarının varlığında rahatlamaları ve 

gevşemeleri öğretilerek, kaygının belirgin şekilde azaltılacağı ve daha sonra performansın artacağı 

iddiasına dayanmaktadır (Glaser, 1981: 323). Bu teknik, bireyin kaygı üreten durumların bir 

hiyerarşisini yaratmasını gerektirir. Bunu yaptıktan sonra kendisine çeşitli kas gevşetme teknikleri 

öğretilir. Sonrasında kişi, gevşeme tekniklerini uygularken çeşitli anksiyete üreten durumları hayal 

etmeye başlar. Bu gibi tekrarlanan prosedürler, korkuları hoş deneyimlerle eşleştirmeye yardımcı 

olur ve daha sonra endişe yavaş yavaş azalır (Prusank, 1987: 40). 

Bilişsel yeniden yapılandırma, kaygının bilişsel boyutunu değiştirmeye odaklı, sistematik bir 

tekniktir. Sistematik duyarsızlaştırmanın aksine, bilişsel yapılandırma tekniğini kullanan iletişimsel 

endişeli bireylere ilk olarak iletişim durumlarında söyleyecekleri ve kaygıyı kışkırtan olumsuz 

benlik ifadelerini ("Aptalca ses çıkaracağım") tanımlamaları öğretilir (Fremouw ve Scott, 1979: 

130). Bu tanımlama aşamasından sonra, eğitmen, bireyi bu ifadelerin, iletişimsel etkinliklerinin 

gerçek sonuçları olmadığı konusunda yönlendirmeli ve bu olumsuz benlik ifadelerinin kaygıya 

sebep olduğu konusu üzerine önemle eğilmelidir. Bu gerçekleştiğinde, eğitmen, olumsuz ifadeleri 

daha olumlu ifadelerle değiştirmeye yardımcı olur ve sonuç olarak kaygı üreten etkeni azaltır 

(Prusank, 1987: 41). 

Beceri eğitimi, son tedavi yöntemidir. Bu modele göre, bireyin kişiler arası iletişimi yönetecek 

becerilerden yoksun oluşu olumsuz sonuçlara yol açar. Bu becerinin olmayışı bireyin başkaları 

tarafından olumsuz değerlendirilmesine sebebiyet verir ve böylece bireyin sosyal iletişimde kaygı 

duymasına ve sosyal durumlardan kaçınmasına neden olur. Bu model bireylerin, kişilerarası 

iletişimde endişeli hissettikleri veya olumsuz düşündükleri için kötü performans gösterdiklerini ve 

kaygı duyduklarını kabul etmez. Daha ziyade bireyler gerekli iletişim becerilerinden yoksun 

oldukları için iletişimde kaygı yaşarlar (Glaser, 1981: 332). Bu nedenle beceri eğitimi eğitmenleri, 

bireyin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Beceri eğitimi programları, öncelikle bireylerin, 

yetersiz iletişim becerilerini tespit etmeye odaklanır. Sonrasında bunları iyileştirmek için bireyin 

belirli hedefler belirlemesine, bireyin daha olumlu değerlendirilmeye yol açacak iletişim 

davranışlarını modellemesine ve prova etmesine olanak tanır. Bu modele göre, uygun iletişim 

becerileri, bireyin davranışlarının bir parçası haline geldiğinde, kişi olumlu değerlendirileceğine 

inanmaktadır Böylece kaygı üreten etken yani negatif değerlendirilme hafifletilir (Prusank, 

1987:41). 

SONUÇ 

Bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkiler yaşantısının önemli bir parçasıdır. Bu ilişkiler, bireyin hem 

fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılaması için gereklidir. Bu ilişkilerin temelini ise 

iletişim oluşturur. Bir başka deyişle birey başkalarıyla iletişim kurduğu oranda varlığını sürdürebilir 

ve yaşamına anlam katabilir. İletişim esnasında yaşanan kaygı ise bireyi başkalarıyla sağlıklı bir 

iletişim kurmaktan alıkoyar. Bu kaygı hali bireyin yaşamının bütün alanları üzerinde olumsuz 

etkilere neden olur. Birey günlük yaşamını ve ilişkilerini sürdürmekte zorlanır. Başkalarıyla iletişim 

kurmak konusunda başarılı olamayan birey, çaresiz hissedebilir ve sosyal hayattan kendini 

yalıtabilir. Ayrıca kaygılı bireyler başkaları tarafından olumsuz olarak algılanır. İletişim kaygısı 

akademik, sosyal ve mesleki yaşamdan, ikili ilişkilere kadar birçok alanda etkili bir rol oynar. Bu 

nedenle iletişim kaygısı yaşayan bireyler bu kaygının neden olabileceği potansiyel sorunların 

önemini kavrayıp, tedavi ve önleme olanaklarının da üzerine dikkatle eğilmelidir. 
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TÜRK POLİTİK KÜLTÜRÜNE AİT KAVRAMLAR ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME: 

KUTADGU BİLİG 

Kübra Nur Altinkaya*                                                                                                    

Özet 

Bu makalede Türk politik kültürüne ait genel kavramlar çerçevesinde Yusuf Has Hacib’in siyasetname 

niteliğinde olan kitabı Kutadgu Bilig tartışılmıştır. Kutadgu Bilig genelde devletin nasıl olması gerektiği, 

halkın iktidarı elinde bulunduran güç tarafından nasıl tanımlandığı, ordunun ve komutanların nasıl olması 

gerektiği gibi niteliklere değinen öğretici bir kitaptır. Yusuf Has Hacib’e göre; hükmetme yetkisi Hanlar’a 

Tanrı tarafından verilir ve bu yetkinin ilahi bir kudret tarafından verilmiş olması yeterli değildir. Yusuf Has 

Hacib Hanlar’ın bu şanslı yazgılarının yanında kimliklerinde barındırması gereken özelliklere de sık sık 

değinmiştir. Barındırılması gereken bu özellikler İslamiyet’in kabulü ile daha farklı bir boyut kazanmıştır. 

Bu makalede Karahanlılar döneminde yazılmış Kutadgu Bilig’den günümüze sirayet etmiş, toplumsal 

anlamda kabul görmüş kavramlar tartışılacaktır. Türk politik kültürünü oluşturan kavramların yaşantımıza 

yeni girmediği fark edilir bir gerçektir. Kültürler zaten zamanla oturan ve toplumun hatta siyasal sistemin 

benliği haline gelen prensiplerdir. Çalışmamızda ilk olarak Kutadgu Bilig’in genel özelliklerine değinilmiştir. 

Daha sonra devlete bakış, topluma bakış, iktidarı elinde tutmak için bulundurulması gereken özellikler gibi 

kitapta bahsi geçen ana konular tartışılmıştır. Akabinde günümüzde halen hangi politik kültür öğelerinin 

yöntem olarak görülüp, kullanıldığı aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, toplum, devlet 
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GİRİŞ 

Yusuf Has Hacib hiç şüphesiz ki devlet yönetimi açısından en önemli kitaplardan birisini yazmıştır. 

Bu eser 11. yüzyıldan günümüze gelen Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birisi olma 

niteliğini hala taşımaktadır. “Türk siyasal kültürü ve düşüncesi içerisinde önemli ve belirleyici bir 

yere sahip olan Kutadgu Bilig, açık ve sade üslubuyla devlet adamlarına öğütler veren bir nasihat 

kitabı olduğu kadar aynı zamanda bir yönetim sanatı kitabıdır” (Ertugay,2014:78). Yusuf Has Hacib 

eserini 1070 yılında tamamlamıştır. Kitapta, Yusuf’un kendisi hakkında elde edilen muhtelif 

bilgiler de bulunmaktadır. Doğum tarihiyle beraber ölüm tarihi de tam olarak bilinmemektedir. 

Yusuf Has Hacib’in kendisi hakkında kitabında verdiği bilgilere doğrultusunda soylu bir aileye 

mensup olduğu söylenebilir. İyi derecede Arapça ve Farsça bildiği elde edilen bilgiler arasında yer 

almaktadır. Eser Balasagun’da yazılmaya başlanmış olup Kaşgar’da yazılma serüveni sona ermiştir. 

Yazılan eser Kaşgar’da Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a takdim edilmiştir. Tabgaç Buğra Han eseri 

çok beğenmiş ve Yusuf Has Hacib’e tayangu ünvanını vermiştir. Kutadgu Bilig Türklerin 

İslamiyeti kabul etmelerinden hemen sonra yazılmıştır. Kitap, İslamiyeti kabulün ilk basamakları 

ve İslamiyetten önceki Türk devletlerinin toplumsal kabul noktalarında bize örnekler vermektedir. 

Eser mesnevi şeklinde ve Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Aruz vezni kullanılan eser 6645 

beyitten oluşmaktadır. Kutadgu Bilig dört kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım mensur mukaddime, 

ikinci kısım manzum mukaddime, üçüncü kısım babların fihristi, dördüncü kısım manzum metindir. 

Eserin mensur ve manzum mukaddimelerinin daha sonra eklenmiş olduğu bilinmektedir. Eser yan 

karakterler hariç olmak üzere dört ana karakter çevresinde kurulmuş ve anlatılmıştır. Bu karakterler; 

Gündoğdu, Aydoğdu, Öğdülmüş, Odgurmuştur. Gündoğdu hükümdar, Aydoğdu vezir, Ögdülmüş 

Vezirin oğlu, Odgurmuş ise vezir Aydoğdu’nun akrabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündoğdu 

adaleti, Aydoğdu mutluluğu, Ögdülmüş akıl ve bilgiyi, Odgurmuş ise akıbet ve yaşamın sonunu 

temsil etmektedir. 

Eserin bilinen üç nüshası bugün Viyana, Mısır ve Fergana’da bulunmaktadır. Viyana nüshasında 

eldeki eserler ile karşılaştırıldığında yaklaşık 700 beyitin eksik olması göze çarpmaktadır. Bu nüsha 

Avusturyalı doğubilimci Hammer tarafından alınmış ve Viyana’ya götürülerek Viyana Ulusal 

Kütüphanesi’ne teslim edilmiştir. “Kutadgu Bilig, Prof. Reşit Rahmeti Arat tarafından yeniden 

neşredildiği gibi, bugünkü dilimize de tercüme olunmuştur” (W. Barthold’tan aktaran Köprülü 

,1984:186). İkinci nüsha ise Mısır nüshasıdır. Arap harfleri ile yazılmıştır. 1896 yılında Kahire 

Hidiv Kütüphanesi’nde parçalara ayrılmış vaziyette bulunmuş, daha sonra bu parçalar özenle 

birleştirilmiş ve kütüphanedeki yerini almıştır. Üçüncü nüsha ise Fergana’dır. Fergana nüshasında 

ufak eksiklikler bulunmakla beraber eser 6095 beyitten oluşmaktadır. Arap harfleri ile yazılmıştır.  

 “Kutadgu Bilig adının mânası üzerinde de  tam  bir  fikir birliğine  varılamamıştır.  Bizzat yazar 

Yusuf bu hususta “Kitaba Kutadgu Bilig adını koydum, okuyanı  kutlu  kılsın  ve  ona yol  göstersin” 

demekle  iktifa  etmiş,  açıklık  vermemiştir. Bilig, bilgi demektir.  Kutadgu tâbirinin etimolojik 

olarak Kut+ad+gu = “kutlu olma,  demek  olduğu  kesin  ise  de,  kök unsur durumundaki “ kut” 

’un mânası açık değildir” (Kafesoğlu,1980:11). Siyasal iktidarın nasıl meşrulaştığı en net Kutadgu 

Bilig’de göze çarpmaktadır. Kutadgu Bilig’de yönetim, devlet, toplumsal ilişkiler, pratik yaşam 

alanındaki deneyim ve geleneklere dair birçok ipucu verilirken, aynı zamanda en çok üzerinde 

durulan nokta ise, ideal devletin nasıl olması gerektiğidir. Bununla beraber gündelik hayata, 

çocukların eğitimine, toplumsal entegrasyon sağlanırken yapılacak davranışlara değin öğüter 
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vererek didaktik bir metin olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kutadgu Bilig’de Türklerin yaşam 

tarzlarına dair parçalar da bulunmaktadır. 

Eser somut dünya hayatına değinirken sık sık soyut dünya hayatı için yapılması gerekenlerden de 

bahseder. İnsanların toplumsal anlamda birlikteliği sağlayabilmek için nasıl bir yaşam süreceklerine 

de değinir.  Bu yaşamı sürdürürken bahsettiği somut dünya kavramında İslami inancı temel almıştır. 

“İslami inancı temel almasının yanında eserde Hint-İran, Çin, Yunan etkilerinin izleride görülür. 

Çünkü Türklerin İslamiyetten etkilenmesi hem Araplar hem de İranlılar yoluyla olmuştur” 

(Silahdaroğlu,2005:26). Kitapta siyasal iktidarın Tanrı eliyle meşrulaşması ise Türk toplumuna 

geçmişten bugüne kadar sirayet etmiş bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitabın karşıklı bir 

diyalektik içerisinde ilerlediği göze çarpmaktadır. Yusuf bu diyalektiği ilerletirken genelde mikro 

iktidarları toplum üzerinde kurmuş ve devleti bu noktadan ayrı tutmuştur. Kutadgu Bilig yaşanmış 

bir hayat hikayesi üzerinden kurgulanmamıştır. Yusuf Has Hacib düşünce dünyasını eserine 

yansırak Türk edebiyatına kazandırmıştır. 

KUTADGU BİLİG’DE DEVLET NASIL KAVRAMLAŞTIRILMIŞTIR? 

Toplumlar ilk çağlardan bu yana birlikte yaşama ve yönetilme ihtiyacı içerisinde olmuşlardır. İlkel 

yapıdaki aile oluşumlarından itibaren küçük topluluklar oluşmaya başlamış ve bu topluluklarda her 

zaman ön plana çıkan bir kişi veya topluluk bulunmuştur. “İnsanoğlu varolduğundan beri insan 

topluluklarının da (aile gruplar, cemaatler, kabileler, uluslar, devletler, kiliseler) varolduğu ve pek 

çok insanın az sayıda öndere itaat ettiği doğruysa; dolayısıyla itaat insanlar arasında en iyi ve en 

uzun süre uygulanan ve gelişen şeyse, o zaman kural olarak hepimizde doğuştan bir itaat ihtiyacı, 

bize 'şunu yap, sesini çıkarma', 'şunu yapma, sesini çıkarma', kısacası 'yap' diyen bir tür kalıplaşmış 

vicdan bulunduğunu çekinmeden söyleyebiliriz”(Nietzsche’den aktaran Clastres,1991:9). Bu 

kurallara itaat sonucunda ortaya çıkan devletlerin nasıl oluştuğuna dair farklı savlar ortaya 

atılmıştır. Kimileri devletin doğal bir oluşumla tarihsel olgular içerisinde geliştiğini söylerken, 

kimileride devletin sonradan ortaya atılan yapay bir kurum olduğunu savunmaktadırlar. “Rousseau, 

devleti bir toplum sözleşmesinden türetirken, Carey, devletin kökeninde bir soyguncu çetesinin 

yattığını söyler. Platon ve Karl Marx’ın izleyicileri/ devlete tüm siyasal ve ekonomik konularda 

vatandaşlar üzerinde mutlak bir efendilik yükleyerek, devleti herşeye gücü yeten (kadiri mutlak) 

bir varlık olarak görürler; Platon bu yolda, devletin cinsel ilişkileri düzenlemesini isteyecek kadar 

ileri gider” (Oppenheimer,1984:36). Bütün bunlarla birlikte kısada olsa devletin tanımına 

değinmekte fayda olacaktır. Devletler insanların hem güvenlik ihtiyacını hem de iş birliğini 

sağlayabilmek maksadıyla belirli bir toprak parçası üzerinde entegrasyon sağladığı tüzel kişilik 

alanlarıdır. Devlet tanımına ve oluşumlarıyla beraber ortaya atılan kuramlara baktığımız zaman 

Türk siyasal hayatı geleneğinde ve toplumsal oluşumunda devlete bakışın Platon’un ve Marx’ın 

kuramlarına yakın olduğu görülmektedir. Türkler tarafından kurulan devletlere bakıldığı zaman, 

devletlerin oluşumunda yapay bir teşkilatlanma yapısından çok kendiliğiden ortaya çıkmış bir 

yapının toplumda benimsendiği görülmektedir. Kutadgu Bilig de Türk toplumunun yapısında hala 

devam etmekte olan bu noktaya sık sık dikkat çekmiştir. Yusuf, kitapta devletin yüce bir varlık 

olduğuna değinmiştir. Kitabın adında da geçen kut kelimesi siyasal güç anlamına gelmektedir. 

Toplum üzerinde tahakkümünü sağlayan ve siyasal güç olan Han/Hakan, bu gücü Tanrı’dan 

almaktadır.  

Kutadgu Bilig’de yer alan birey, toplum ve devlet gibi kavramları ayrı ayrı değerlendirmek çok 

doğru olmayacaktır. Çünkü Yusuf Has Hacib bu kavramları bir bütün ve birlikte olan yapılar olarak 

değerlendirmiş, defaatle güçlü devlet olabilmenin koşulunun bilgili ve düzgün bir toplum olduğuna 
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dikkat çekmiştir. Devlet ve halk birbirini tamamlayan olgular olmakla beraber varlıklarının devamı 

için bu iki öğenin de birbirine ihtiyaçları vardır. Bu öğeler iş birliği içindeyken, devleti yönetecek 

bir gücün de gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu güç ise kudretini Tanrı’dan, yerini ise babadan alan 

Han’dır. Kitapta beyliğin ve hanlığın geçici olabileceğine fakat devletin sonsuza dek varlığını 

sürdürebileceğine vurgu yapılan bablar bulunmaktadır.  

“Ey devletli, sen bu boş devlete güvenme; ey namlı, sen bu devlete inanma” (668); “Akar su, 

güzel söz ve devlet, bunlar durmadan, yorulup dinlenmeden, dünyayı dolaşırlar” (669). 

Kutadgu Bilig’de demokrasinin temel ilkelerinden ve gerekliliklerinden birisi olan adalet olgusuna 

yer yer vurgu yapılmıştır. Kitapta, devleti adaletle yönetmek en önemli etken olarak gösterilmiştir. 

Bu doğrultuda benimsenen anlayış; “adaletle yönetilen toplumlar iyi olur, toplum iyi olursa birey 

de iyi olur” gibi genelden özele ele alınarak esere aktarılmıştır. Kutadgu Bilig’de adalet kavramı 

aynı zamanda erdemin temel ilkelerinden birisi olarak da değerlendirilmiştir. Kitapta adaleti temsil 

eden Gündoğdu’nun anlamı da tam olarak buradan gelmektedir. Gündoğdu aslında “Güneş doğdu.” 

cümlesinden türemiş bir isimdir. Hacib’e göre hükümdarlar, güneş gibi her yere adaleti ve 

merhameti ile doğan, halkı ısıtan bir yapıya sahip olmalıdır. Kitapta adalet kavramı genel olarak 

hukuksal bir boyuttan ziyade toplumsal adalet kaynaklı kullanılmıştır.  

“Dünya asayişe kavuştu ve nizam kuruldu; o adını kanunla yükseltti” (103); “Beylik çok 

iyi bir şeydir, fakat daha iyi olan kanundur ve onu doğru tatbik etmek lâzımdır” (454). 

Eserde adaletten bahsederken adaletin yapı taşlarından olan kanunlardan da bahsedilmektedir. 

Fakat kitapta bahsedilen ve toplumsal hayatı düzenleyen kanunlar bugün kullandığımız ve modern 

çağa ait olan hukuk devleti kavramından ziyade o dönemde şer’i hükümler yoluyla oluşturulan 

kuralları ifade etmektedir. Çünkü modern çağa ait olan hukuk devletinin varlığı için olması gereken 

şart ve kurumlar o dönemde bulunmamaktadır. Özetle kitapta bahsedilen kanun kavramı, geleneksel 

anlamda toplum tarafından kabul görmüş kurallar bütünüdür.  

“İster oğlum ister yakınım veya hısımım olsun; ister yolcu, geçici, ister misafir olsun” 

(817); “Kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir; hüküm verirken, hiç biri beni 

farklı bulmaz” (818). 

Adalet, görevlerini yerine getiren iyi insanları ödüllendirirken başkasının yaşam özgürlüğünü 

kısıtlayan, zarar veren kötü davranışları cezalandırır. “Adâletin tesisi, âsâyişin ve kamu düzeninin 

sağlanması için kanun hâkimiyeti şarttır. Bu yolla toplumda maddî ve manevî refah düzeyi artar” 

(Kalkışım,2013:94). Kutadgu Biligte sık sık iyi/kötü insanların davranışlarının karşılaştırılması 

yapılmıştır. İyi insanlar olursa toplumda da iyiliğin daha yaygın olacağı söylenirken, kötülük 

oldukça o toplumda düzen ve huzur bozulacakır.  

“İnsanların dillerden düşmeyen iki türlü adı vardır: biri ıyı, biri kötü; bunlardan biri 

dünyada kalır” (238); “Kötü söğülür, iyi öğülür; iyice dikkat et, canın hangisini ister” 

(239). 

Yusuf Has Hacib iktidarın gücünü yasa ve kanunlarla sınırlandırmaya çalışmış, hakanların keyfi 

davranmaması gerektiğine değinmiştir. Eski Türk toplumlarında da genellikle hakanın hakları, 

gelenek ve göreneklerle sınırlandırılmıştır. Hakan yaptığı birçok konuda bu gelenek ve göreneklere 
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bağlı kalarak davranmak zorunda kalmıştır. Yusuf Has Hacib siyasal iktidarın kurumsal anlamda 

gücünü sınırlandırmak için, işin bilene verilmesini öğütlemiş ve hakanın her alana tek başına sirayet 

etmesinin önüne geçmek istemiştir. Hacib, kitabında devletin varlığını huzur ve düzenin kaynağı 

olarak görmüş, baştaki hakan iyi olmayıp adaletli yönetimi sağlamazsa bozgunluk çıkar ve bu da 

toplumda kargaşaya, huzurun tesis edilmesinin sekteye uğramasına sebep olur vurgusunu yapmıştır. 

“Hükümdar bundan sonra rahatını bırakıp, çok zahmet yüklenerek, ilini tanzim etti ve 

düzeltti” (5624); “Memleketi duruldu ve halkı da düzene girdi; halkın şikâyeti kesildi ve 

uzun bir müddet için huzura kavuştu” (5626). 

“Kutadgu Bilig’de devleti; ülkesi ve milletiyle kendisine verilen bir emanet olarak gören 

hükümdarın, görevini yerine getirirken hakkaniyet, adalet, istişare, liyakat, sadakat gibi ölçüleri 

dikkate almasının gerekliliği öğütlenmektedir. Eserdeki nasihatler, devletin ve bu çerçevede 

hükümdarın itibarını, otoritesini ve uzun ömürlülüğünü öngörmektedir. Bunun için de, insan 

odaklılığı esas alan, yanlış uygulamaların düzeltilmesini vurgulayan, halkın mutluluğunu 

önemseyen bir yönetim felsefesinin işlerlik kazanmasını öne çıkarmaktadır” (Özmen,2014:59). 

Hakan işlerine önem vererek ili düzene kavuşturmalıdır. İli düzene kavuşturmanın yolu da yanına 

işi bilen insanları almak ve onlarla beraber çalışmaktan geçmektedir. Aynı zamanda Kutadgu Bilig 

sosyal devlete ait olan bazı öğelere ve kurumlara da vurgu yapmıştır. Kitap halkın temel 

ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine ve halkın rahat bir yaşam sürmesi için gerekli olan tüm 

koşulların sağlanmasına da değinmektedir. Kitapta çalışanlara hakkının verilmesi, zor durumda 

olan halka devletin yardım etmesi gerektiği vurgusu yapılmıştır.  

“Ey kardeş, onlar ile de münâsebet kur; onların yiyecek ve içeceklerini eksik etme” (4330); 

“Onlara karşı yumuşak dil kullan, ne isterlerse, ver; dikkat et, veren alır ve kârından 

istifâde eder” (4331). 

Devletler toplumda her kesimin isteklerine cevap veremeyeceği için genel olarak çoğunluğun isteği 

doğrultusunda politikalar yapmaya ve sorunlara bu doğrultuda cevap vermeye özen gösterirler. 

Devlet, toplumsal ihtiyaçlara elinde bulundurduğu aygıtlarla cevap verecektir fakat bunun 

sonucunda yeni beklenti ve ihtiyaçlar doğacaktır. Bu döngü toplumlar ve devletler var oldukça 

devam edecektir. Döngü sağlanırken devletler ihtiyaçlara cevap verdiği araçlarla bir yandanda 

toplumu şekillendirecektir. Bu sebeple devlet Kutadgu Bilig’de yüce ve herşeyin üzerinde bir erk 

olarak karşımıza çıksa da genel çerçevede araç olarak kullanılmış ve toplumsal ihtiyaçları sağlama 

noktasında devletin var olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Kitaba göre devlet için sürekli olan 

halkın mutluluğunun ve refahının sağlanmasıdır. Bu durum sadece halkın yararı için değil, 

devletlerin ayakta kalabilmesi için temel sebeptir.  

Devlete sahip olan hükümdarın bu sahiplikte bir payı yoktur. Çünkü o “Tanrı tarafından ailesine 

verilmiş hediye ve babasından Han’a kalmış bir mirastır.”  

“Çok eski bir ata sözü vardır: babanın yeri ve adı oğula kalır” (110). 

Yönetim babadan oğula geçmesine rağmen sadece kan bağı iktidarı elinde bulundurmak için yeterli 

bir sebep değildir. İktidara sahip olabilmek için hakanın bilgili erdemli ve kendini yetiştirmiş bir 

kimliğe sahip olması gerekir. Eğer hakanın yönetmeye dair sahip olduğu yetenekleri yeterli 

 
 İl: Kitapta farklı anlamlarda kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet anlamının yanında; halk, 

memleket, millet gibi anlamlarda da kullanılmıştır.  
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görülmezse onun yerine iktidara aileden bir başkası getirilebilir ve nitekim bu olayın bir benzeri 

Göktürklerde de görülmüş olup, bahsedilen olayda Işbara Kağan oğlunun kendi yerine geçmesini 

istememiş, daha bilgili ve erdemli olduğunu düşündüğü kardeşinin kendi yerine geçmesini 

istemiştir.  

“Bey bilgili ve akıllı olmalıdır; cömert ve yumuşak huylu olmak da lâzımdır” (1951); “Beyler 

bilgi ile halka baş oldular ve akıl ile memleket ve halkın işini gördüler” (1952). 

KUTADGU BİLİG’DE DİN VE DEVLET İŞLERİNE BAKIŞ 

Din ve devlet işleri birbirinden farklı alanlardır. Birbirine benzer ve birbirini tahakküm altına alacak 

alanlar değildirler. Kutadgu Bilig’de de yer yer din ve devlet işlerinin ayrı olgular olduğuna 

değinilmiştir. “Kutadgu Bilig’in ana fikri toplumsal yaşamda en önemli iki kurum olan din ve 

devletin, birbirini kontrol altına almaması gerektiğidir. Aslında eserin büyük bir kısmı bu konuya 

ayrılmıştır; 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig‟in 3132. beytinden başlayarak son beyitine kadar 

din ve devlet ilişkisi hemen hemen tek konu olarak karşımıza çıkmaktadır” (Doğan,2016:120).  

“Din dalı ile dünya dalı birbirine karşıdır; ikisi birbirine yaklaşmaz, bunların yolu birbirini 

keser” (5311); “Dinin dünya ile birleştirilmesi güçtür; bu ikisi bir araya gelmez, bunu bilmek 

kâfidir” (5312), “Biri yaklaşırsa, diğeri kaçar; ikisini birlikte tutmak isteyen kimse yolunu 

şaşırır” (5313). 

Burada dünya hayatından bahsedilen devlet işleri ve toplumsal yaşamdır. Din dünyevi işlerde 

devlete karşı yol gösterici olmalı fakat devletin işlerinde yön belirleyici olmamalıdır. Aynı zamanda 

din ve devlet işlerini birbirinden ayırırken Yusuf Has Hacib, din ve devletin görevlerini ve ahlak 

anlayışlarını da birbirinden ayrı değerlendirmiştir.  

Din ve devlet işlerinin birlikte yürütüldüğü noktalar genelde teokratik devlet yapılarında 

bulunmaktadır. Karahanlılar döneminde İslamiyet yeni kabul edildiği için dinin etkileri sınırlı 

olarak görülmekte olup, Karahanlıların teokratik bir devlet yönetimi anlayışına sahip olmadığını 

söylemek mümkündür. Kitapta bazı noktalarda seküler bakış açısıyla yaklaşım söz konusu olsa da 

İslamiyetin kabul edilmesinden kısa bir süre sonra yazıldığı için sık sık ahiret hayatına ve ahiret 

hayatındaki mutluluğa kavuşmak için neler yapılması gerektiğine de değinilmektedir. Yusuf Has 

Hacib devlete ve toplumsal gerçekliğe bu kadar önem verirken, dünya hayatına kapılarak ahiret 

hayatı için gerekli olan ibadetlerden geri kalındığından yakınmaktadır. 

KUTADGU BİLİG’DE TOPLUMA BAKIŞ 

Kutadgu Bilig’de Karahanlılar dönemindeki topluma dair bilgilere de yer verilmiştir. Kitapta 

toplumsal yapının mahiyeti hakkında bilgiler verilirken toplumda bir hiyerarşik yapılanmanın 

mevcut olduğunu da görmekteyiz. Bahsedilen yapılanma zenginler, orta halliler ve fakirlerden 

oluşmaktadır. Toplumsal anlamda düzenin sağlanabilmesi için bu hiyerarşik kademeler arasında 

denge doğru bir biçimde ilerlemelidir. Ekonomik anlamda sınıfların yüklerini birbirlerine yüklemek 

toplumsal dengeyi bozacaktır. Dengeyi sağlayacak en önemli kademe orta hallilerdir.  Bununla 

birlikte Yusuf Has Hacib’in toplumu ekonomik bir sınıflandırmaya tabi tutarken bir yandan da 

yönetimde bulunan erkleri de sınıflandırmaya tabi tuttuğu görülmektedir. “Evren tasavvurunun 

insana yansıyan ilk şekli töre, yani bey ile halkı birbirine bağlayan, birbirinin ayrılmaz parçası 

hâline getiren kanunlardır. Kanunları halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapan Hükümdar 

(bey)’dır. Kanunları icra edenler (siyasî sorumlular) ise vasıfları sayılan ve emrinde bulunduğu 
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hükümdara bağlı olarak işleri yürüten yönetici kadrolardır. Bu yönetici kadrolar devlet çatısını 

oluşturmakta olup temelde Gündoğdu, Aydoğdu ve Ögdilmiş’le temsil edilmiştir. Aynı zamanda 

vezir olan Aydoğdu, siyasî iktidarın başında bulunmaktadır ve hükümdar (töre) tarafından 

denetlenmektedir” (Çavuşoğlu,2012:80).  

Önceki paragrafta bahsedilenlerin yanında bazı kısımlarda Yusuf’un halka ‘kara halk’ gözüyle 

baktığı görülmektedir. Toplumda fakirlerle birlikte avam denilen bir tabaka da bulunmaktadır.  

“Bilgili, bilgisiz, fakir ve zengin var; akıllı, akılsız ve küstah var” (1923); “Avam halkın 

tabiatı tamamen ayrıdır; onun bilgisi, aklı ve tavrı da tabiatı gibidir” (4320); “Avam halk 

görgüsüz olur; aralarındaki münâsebetlerinde ne töre, ne de usûl vardır” (4321); “Avam, 

kara halkın, tabiati her vakit kap karadır; iyice dikkat et, kendini karaya bulaştırma” 

(4323); “Kara halkın hareketi başı boş ve tabiati birbirini tutmaz; onun işi gücü de hep 

tabiati gibidir” (4324). 

Yusuf Has Hacib halkı zaman zaman kara halk olarak görse de devletin devamlılığını 

sağlayabilmesi için halka ihtiyacı olduğunu da vurgulamaktadır. Devlet ve halkın ilişkisi karşılıklı 

çıkar ve muhtaçlık ilkesi üzerine dayanmaktadır. Kitapta hakanın zenginliğini arttırması için halkla 

hazineyi paylaşması gerekmektiği vurgulanmıştır. Bu vurgu yapılırken asıl amaç halkın zengin 

olmasından ziyade hakanın zenginliğini ve siyasi iktidarını sürdürebilmesi içindir. Hakanın iyi 

olması da kendi yararına olacak bir durumdur. Çünkü hakan iyi olursa halk da hakana karşı iyi 

olacaktır.  

“Kendi menfaatini arama, halkın menfaatini düşün; senin menfaatin halkın menfaati 

içindedir” (5353). 

KUTADGU BİLİG’DE KADINA BAKIŞ 

Kutadgu Bilig sadece devlete değil toplumun her kesimine hitap eden ve bütün toplumsal alanların 

incelendiği bir kitaptır. Kutadgu Bilig’de kadınlara bakış genel çerçevede olumsuz olarak 

görülmektedir. Türk toplumu yapısal olarak ataerkil bir toplum yapısına sahip olduğu için kadınlar 

erkeklere göre daha geri planda kalmışlardır. “Bu değerlendirmelere geçmeden önce "kadın" 

anlamında kullanılan "ewlik" sözcüğünün yapısına bakmakta yarar vardır. "ev" kelimesine getirilen 

addan ad yapma "+lık" ekiyle türetilen sözcük, semantik bakımdan "eve ait, ev için" gibi bir anlam 

yapısına sahiptir. Bu semantik yapı kadını "evin içine ait, evde olan, evde olması gereken kimse" 

olarak görme anlayışını yansıtmaktadır” (Önler,2008:444). Yusuf Has Hacib evlenilecek kadında 

yani ‘ewlik’ te aranan nitelikleri en ince ayrıntısına kadar vermiştir ve bu ayrıntılar verilirken 

ataerkil toplumun özellikleri metine fazlasıyla sirayet etmiştir. Kitap erkeklere ait niteliklerin, 

onların daha öncül ve egemen olmalarını sağlaması durumuna vurgu yapmaktadır.  

“Eğer evlenmek istersen, çok dikkatli ol ve iyi bir kız ara” (4475); “Alacak kimsenin soyu-

sopu ve ailesi iyi olsun; kendisinin de haya ve takva sahibi, temiz olmasına dikkat et” 

(4476); “Alacaksan, el değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş olan, bir 

aile kızıalmağa çalış” (4477). 

Kitabın bazı bölümlerinde günümüzde toplumsal alanda kullanımı yaygın olarak karşımıza çıkan 

bir söz de göze çarpmaktadır. Buna göre kitap, kadınların yüz güzelliğinden ziyade iç güzelliğine 

bakılmasını söyleyerek, kadının huyunun fiziksel görüntüsünden daha önemli olduğuna 

değinmektedir.  
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“Yüz güzelliği arama, güzel huy ara; huyu güzel olursa, o mükemmel demektir” (4484); 

“Ey güzellik arayan, güzellik arama; sen al yanağını boş yere sarartma” (4485). 

Kadınlarla ilgili yazılan bölümler ataerkil toplum görüntüsünden kaynaklı olarak görünse de 

İslamiyet’in kabulünden önce Türk toplumlarında kadınların hakanlarla beraber savaşlara gittiği ve 

hakanlar kadar devlet yönetiminde söz sahibi oldukları bilinmektedir.  

Kitapta kadınlarla beraber kız çocuklarına dair bir değerledirme de söz konusudur ve bu 

değerlendirmede kız çocuklarından evde çok tutulmadan evlendirilmesi gereken kimseler olarak 

bahsedilmiştir. “Çocuğun kız doğması sevinç nedeni değil tam aksine üzüntü duyulacak bir olay 

olarak anlatılmaktadır. Bu anlayış, bazı Arap kabilelerinin kız çocuklarını gömdüğü yolundaki 

rivayetleri çağrıştırmaktadır” (Önler,2008:449).  

“Kızı çabuk evlendir, uzun müddet evde tutma, yoksa hastalığa lüzum kalmadan, yalnız bu 

peşimanlık seni öldürür” (4510); “Ey dost arkadaş, sana kesin bir söz söyleyeyim; bu 

kızlar doğmasa, doğarsa yaşamasa daha iyi olur”(4511); “Eğer dünyaya gelirse, onun 

yerinin toprağın altı veya evinin mezara komşu olması daha hayırlıdır” (4512). 

Bu durumların hem günümüzde hem de Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönemde toplumun tamamı 

tarafından kabul edilip uygulanan bir yöntem olduğunu söylemek eksik bir değerlendirme olacaktır. 

Yusuf Has Hacib’in bu görüşlerini İslamiyet’i yeni kabul etmiş bir toplumsal benlik ikilemi 

arasındaki ruh hali olarak değerlendirmek mümkündür. 

SONUÇ 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki dönemde yazılan Kutadgu Bilig toplumsal alanda öğüt 

veren, öğretici bir kitaptır. Kitabı sadece devlete ve yöneticiye dair bilgiler veren bir yazın olarak 

değerlendirmek doğru olmayacaktır. Toplum, birey, devlet ve bunların arasındaki ilişkilerin 

aktarıldığı kitapta Türk politik kültürünü incelediğimiz zaman sadece devlet kavramıyla değil 

politik kültürümüzde kavramsallaşmış olan bir çok öğe ile karşılaşırız. Kitap; devleti, toplumun 

huzurunu, adaletini ve iyiliğini sağlamak zorunda olan bir araç olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Kitapta devlet araç olarak görülse de ayrıca her gücün üzerindeki varlık olarak nitelendirilmektedir. 

Devletin hükmetme gücünün tanrısal kaynaklı olduğuna inanıldığı görüşü sebebiyle devlete ayrı bir 

saygı duyulmakta ve kendini aşan bir anlam atfedilmektedir. Bu durum halihazırda Türk 

devletlerinde de görülmektedir. Bu bakış açısına göre devlet herşeyden öncelikli ve yüce bir varlık 

olarak algılanmaktadır. Kitapta bahsedildiği üzere hakana tanınan devleti yönetme gücünün sadece 

tanrısal kaynaklı olması ve babadan oğula geçmesi yeterli görülmeyip, hükümdarın başarılı, bilgili 

ve erdemli olması gibi kavramlar üzerinde de durulmaktadır.  

Kutagdu Bilig’in daha geniş bir sentezi yapıldığında Türk toplum yapısı ve politik kültürüne ait bir 

çok özelliği barındırdığı ve sadece formal olarak bir kısım değişiklerle günümüzde de kitapta bahsi 

geçen durumların bazı noktalarda devam ettiği görülmektedir. Kitapta din ve devlet işlerinin ele 

alınışı, cinsiyet kavramının irdelenmesi, huzur ve refahın nasıl sağlanacağına dair öğütlerin yer 

alması eserin çok geniş bir biçimde hazırlandığı sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN 1960’LI YILLARINDA TÜRKÇÜ BASIN ÖRNEĞİ OLARAK  

MİLLİ YOL DERGİSİ 

                             Murat Karataş 

Özet 

Türkiye’de 1960’lı yıllar 27 Mayıs 1960 darbesinin gölgesinde şekillenmiştir. Darbenin ardından ülkeyi 

geçici olarak yönetmek amacıyla içerisinde Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen Kurmay Albay Alparslan 

Türkeş’inde bulunduğu 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) kurulmuştur. Darbe sonrasındaki 

süreçte Türkeş’in isminin ön plana çıkması homojen bir nitelik taşımayan MBK içerisinde 13 Kasım 1960 iç 

darbesini doğurmuştur. Söz konusu darbe sonrası Türkeş’in de içerisinde yer aldığı 14’ler tasfiye amaçlı 

zorunlu görevlendirmelerle yurt dışına çıkarılmış, bir anlamda sürgün edilmiştir. 27 Mayıs sonrası yapılan 

genel seçimler siyasi istikrarı getirmezken halkoyu ile yürürlüğe giren 1961 Anayasası ülkede sınıf, mezhep, 

etnik yapıya dayalı cemiyet, dernek, siyasi parti ve basın organı kurmayı/açmayı güvenceye almıştır. İşte 

böyle bir ortamda Türk milliyetçiliği fikrini savunanlar tarafından Milli Yol isimli haftalık dergi yayıma 

çıkarılmıştır. Derginin yayımlandığı dönemde öne çıkan üç özelliği vardır. Bunlardan birincisi 13 Kasım iç 

darbesi ile sürgüne çıkartılan Türkeş yanlısı bir yayın politikası izlemesi ikincisi Hüseyin Nihal Atsız 

liderliğinde kurulan Türkçüler Derneğinin kuruluş sürecine ve programına yer vermesi, üçüncüsü Türk 

milliyetçileri arasında Said Nursi ve Nurculuk konusuna bakıştaki farkın derginin kapanmasına neden 

olmasıdır. Bu çalışma ile 3 Mayıs 1944’te devletin şiddet yüzü ile karşı karşıya kalan Türk Milliyetçilerinin 

Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte gerçek anlamda Türkçü programa sahip bir parti kurma 

arayışlarının 1960’lı yılların başında Türkeş’in şahsında ciddi bir hal aldığı ayrıca Atsız tarafından Nurculuk 

fikrinin ülkenin geleceğinde varlık tehlikesi oluşturacağı tespitinin yapıldığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs, Milli Yol, Türkçüler Derneği, Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız 

 

MILLI YOL MAGAZINE AS A TURKIST PRESS EXAMPLE OF TURKEY  

IN THE 1960’s 

Abstract 

1960’s in Turkey was shaped in the shadow of the 1960 May 27 coup. The committee of National Unity that 

consisted of the 38th army officers known as the Turkish Nationalist and Alparslan Türkeş, who was a staff 

colonel, emerged to govern the country temporarily after the coup. The prominence of Türkeş's name in the 

post-coup period led to the internal struggle of November 13, 1960 in the committee of National Unity, which 

was not homogeneous. After the internal struggle, 14 men including Türkeş were gone to abroad for 

mandatory appointments for liquidation that was a sort of exile. While the elections done after 27 May did 

not provide political stability, the constitution of 1961 affected with referenda secured setting up political 

party and press organ based on ethnicity, class, and sect. In these conditions, a weekly magazine named Milli 

Yol was published by people who defended the idea of Turkish Nationalism. The magazine had 3 features in 

its published period. First of them was fallowing the publication policy supporting Türkeş, who was exiled 

after the internal struggle. Second of them was including process of setting up and its policy of Turkists 

Association under the leadership of Hüseyin Nihal Atsız. Third of them was different approaches among 

Turkish Nationalists to Nurism and Said Nursi that caused the closing of The Magazine. Two important 

results are obtained with this research. The first is that quest of Turkish nationalists that faced the violence 

side of the state in 3 May 1944 to set a party that really had Turkist program was concluded by leadership of 

Alparslan Türkeş in 1960’s. The second was that Atsız noticed that the idea of Nurism would threaten the 

future of country.  

Keywords: May 27, Milli Yol, Turkists Association, Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız. 
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1.GİRİŞ 

Türkiye’nin 1960’lı yılları 27 Mayıs 1960 darbesinin gölgesinde şekillenmiştir. Modern Türkiye 

tarihinde emir komuta zinciri dışında gerçekleşerek başarıya ulaşan ilk darbe özelliği taşıyan 27 

Mayıs’ın en önemli sonucu ülkede yıllarca sürecek bir askeri vesayet dönemi başlatmasıdır [Akyaz, 

2002: 75-232]. Öyle ki darbeden kısa süre sonra homojen bir nitelik taşımayan darbeciler 13 Kasım 

1960 iç darbesi ile 14’ler olarak nitelenen bir grup darbeciyi ülkenin dışına zorunlu sürgüne 

çıkartmışlardır [Sanlı, 2019: 192-205]. Bu grubun içerisinde Kurmay Albay Alparslan Türkeş ayrı 

bir yere sahiptir. Zira Türkeş tek parti döneminde devletin kendisini Misak-ı Milli ile sınırlayan 

Kemalist milliyetçilik anlayışına karşı çıkan ve kendilerini Türk Milliyetçisi olarak niteleyen görüş 

sahiplerinin gelecekteki doğal lideri olma özelliği taşır. 

 Her ne kadar 27 Mayıs sabahı okunan bildiride darbenin herhangi bir kişi grup ya da zümreye karşı 

girişilen bir hareket olmadığı söylenilmiştir. Ancak kısa süre içerisinde Demokrat Parti (DP) 

kapatılmış yaklaşık bir yıllık yargılamalar sonrasında Başbakan Adnan Menderes ve iki bakan idam 

edilirken [Aydın, Taşkın 2014: 62-64] içlerinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ında olduğu çok 

sayıda DP’li isim seçme-seçilme haklarından mahrum edilerek hapse atılmıştır. Bayar ve DP’lilerin 

seçme-seçilme haklarının iadesi konusu Türk siyasetini 1970’li yılların ortasına kadar meşgul eden 

ana konulardan birisi olmuştur.  

Darbeden bir yıl sonra darbeciler ilk olarak sivil siyasete dönme kararı alarak yeni partilerin 

kurulmasına izin vermiş1 ardından sivillere hazırlattıkları 1961 Anayasası’nı halkoyuna sunmuş2 

ve son olarak ülkeyi 15 Ekim 1961’de genel seçimlere götürmüşlerdir [Günal, 2009: 169-170: 

Kalpakçıoğlu, 1968: 15]]. Ancak 1961 seçimleri ülkeye beklenen siyasi istikrarı getirmediği3 gibi 

Kurmay Albay Talat Aydemir’in liderlik ettiği iki darbe girişimini doğurmuştur (Demir, 2017: 11]. 

Yine bu dönemde darbeciler siyasi partileri ve meclisleri silahla tehdit ederek darbenin lideri 

durumundaki Orgeneral Cemal Gürsel’i ülkenin 4. Cumhurbaşkanı seçtirmişlerdir4. 

Yukarıda kısaca verilenler 1960’lı yılların başında ülkenin gündemini oluştururken kendilerini 

Türkçüler olarak niteleyen çevrede ulusal düzeyde çıkardığı Milli Yol Dergisi ile kendi gündemini 

kamuoyunun önüne çıkarmıştır. Bu dönemde uzun soluklu olmasa da Milli Yol’un sayfalarında 

Türkçülerin 27 Mayıs’a bakışı, Alparslan Türkeş ismini unutturmama çabası, Türkçüler Derneğinin 

kuruluş sürecine ışık tutma, Said Nursi/Nurculuk konusuna bakışı konularında önemli bilgilere 

ulaşmak mümkündür. 

 

 
1Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından 13 Şubat 1961 tarihine kadar kurulmasına izin verilen siyasi partiler: Adalet 

Partisi, Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi, Çalışma Partisi, Düstur Partisi, Güven Partisi, Kemalist Gençlik Partisi, 

Memleketçi Parti, Millete Hizmet Partisi, Muhafazakâr Parti, Mutedil Liberal Parti, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Türkiye 

İşçi Partisi Yeni Türkiye Partisi. F. Hüsrev Tökin, Türk Tarihinde Siyasi Partiler ve Siyasi Düşüncenin Gelişmesi 

(1839-1965), Elif Yayınları, İstanbul, 1965, s. 103-108. 
2Askerler tarafından siviller hazırlatılarak 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunulan anayasa %38,3 Hayır’a karşılık 

%61,7 evet oyu alarak yürürlüğe girmiştir. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2012. 
3Türkiye 1961 seçimleri ile ilk kez koalisyon hükümetleri ile tanışmıştır. 1965 seçimlerine kadar ülke 3’ü CHP lideri 

İsmet İnönü’nün başında bulunduğu kısa ömürlü 4 koalisyon hükümeti tarafından yönetilmiştir. Nedim Yalansız, 

Türkiye’de Koalisyon Hükümetleri (1961-2002), Büke Kitapları, İstanbul, 2006, s. 67-237. 
4Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel 27 Mayıs 1960 darbesi öncesi görev süresi dolduğu için emekli 

edilmişti. Ancak darbe sonrası Milli Birlik Komitesi (MBK) liderliğine getirilen Gürsel 15 Ekim 1961 seçimleri sonrası 

oluşan Meclisler tarafından silahların gölgesinde 437 oy ile ülkenin 4. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Süleyman Coşkun, 

Türkiye’de Politika (1920-1995), Cem Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 28. 
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2. MİLLİ YOL HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Milli Yol dergisi 26 Ocak 1962- 20 Kasım 1964 tarihleri arasında İstanbul’da Cuma günleri 

“Haftalık Tarafsız Siyasi Milliyetçi Haber Dergisi” logosuyla çıkan 16 sayfalık süreli bir yayındır. 

Derginin yayım periyodu haftalık olup toplamda dergi 49 sayı çıkmıştır. Derginin imtiyaz sahibi 

Necati Bozkurt, yazı işleri müdürü ise İsmet Tümtürk’tür [Milli Yol, 1962: 2]. 

Derginin ilk sayısında çıkış amacı “Tarafsız haber dergisi olarak yayın hayatına başladık. 

Milliyetçiyiz. Her konuyu milliyetçi gözüyle göreceğiz. Bu iki esas arasında bir tezat var mı? 

Yoktur. Çünkü biz çeşitli siyasi partiler arasında tarafsızız. Ama Türklüğü sevenlerle onu yok etmek 

isteyenler arasında tarafsız değiliz. Şu hâlde tarafsızlığımız yalnız meşru siyasi faaliyetler 

karşısındadır. Komünistlere karşı açıkça düşmanız. Milliyetçiliğe gizli veya açık her düşmanlık 

hareketine karşı tereddütsüz cephe alacağız. İşte bizim tarafsızlığımız ancak bu sınırlar içinde bir 

tarafsızlıktır.” [Milli Yol, 1962: 3] şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. 

Milli Yol’un yayın hayatı boyunca öne çıkan temel özelliği Türk milliyetçiliği bakış açısına sahip 

olması ayrıca CHP/İsmet İnönü ve komünizm karşıtlığına dayanmasıdır. Bu durumun sebebi ise 

derginin yazar kadrosunun tek parti dönemi Pan-Türkçü isimlerinden oluşmasıdır. Bu isimler başta 

Hüseyin Nihâl Atsız olmak üzere “3 Mayıs 1944 Türkçülük Olayları” sonrası yaşananlardan CHP 

lideri İnönü’yü sorumlu tutmuşlar ve Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte gerçek anlamda 

Türkçü programa sahip bir siyasi parti kurma arayışı içerisinde olmuşlardır [Karataş, 2018: 615]. 

Diğer taraftan Milli Yol’un yayın politikası Türkiye’deki siyasi gelişmeleri bu anlamda 

gündemdeki iç dış olayları kamuoyuna anlatmakla birlikte 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası 

yaşananları bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermeyi amaçlamıştır [Milli Yol, 1962: 3]. Nitekim bu 

durum dergide, “Açıkça, pervasızca, tarafsızca deşeceğimiz konulardan biri 27 Mayıstan bugüne 

kadar olanların içyüzü ve bugün memleketin karşılaştığı meseleler olacaktır” [Milli Yol, 1962: 4] 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Derginin 2. sayfasında “Haftanın Olayları” başlığı altında ülkenin iç gündemi 16. Sayfasında ise 

“Dış Olaylar” başlığı altında dünyadaki gelişmeler okuyucuya değerlendirilmiş ayrıca yine son 

sayfada “Gençlik Sayfası” başlığı altında lise öğrencilerinin kısa yazılarına yer verilmiştir. 

Yayımlandığı süreçte derginin önemli bir yanı da karikatürlere yer vermesidir. Bu karikatürlerin 

temel malzemesi ise genel itibariyle CHP lideri İnönü olurken gerek kendisi gerekse uygulamaları 

çizgilerle eleştiri konusu olmuştur. 

Mizanpajı Altan Deliorman tarafından hazırlanan Milli Yol, ağırlıklı olarak İsmet Tümtürk, Zeki 

Sofuoğlu, Necdet Sançar, Muhittin Koran, Fethi Tevetoğlu, Refet Körüklü, İlhan Darendelioğlu ve 

seyrekte olsa Hüseyin Nihal Atsız’ın yazılarına sayfalarında yer vermiştir [Darendelioğlu, 1977: 

432]. Bu yazarlardan Altan Deliorman bütün fıkra ve yazılarını Murat Gençoğlu; Necdet Sançar 

bazı yazılarını A. Okçuoğlu, Ahmet Tuğcu ve Zeki Sofuoğlu, bazı yazılarını Ziya Aydınoğlu 

müstear ismiyle yazmıştır [Sefercioğlu, 2008: 53-54]. Bunlara ek olarak Milli Yol 49 sayılık yayın 

hayatı boyunca son sayı hariç 50 kuruş ile piyasaya çıkarken dergi her sayısının tirajını sonraki 

sayının künye kısmında okuyucuyla paylaşmıştır. Buna göre ilk sayının tirajının 30.270 olduğu 

görülmektedir. Ancak sonraki sayılarda aşamalı olarak tirajda bir düşüş gözlenmektedir. Öyle ki 8. 

sayıda tiraj 19.000’lere kadar gerilemiştir. Sonraki sayılarda tiraj verilmediği için derginin kaç adet 

basıldığı bilgisine sahip olmamakla birlikte gününe göre ciddi bir okuyucu kitlesine sahip olduğunu 

söylemek mümkündür [Tümtürk, 1962: 3]. 
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Milli Yol, 28 Aralık 1962 tarihli 48. sayısı ile yayımına uzun sayılabilecek bir ara vermiştir. Her ne 

kadar derginin birkaç aya sonra tekrar çıkacağı söylenmişse de bu durum yaklaşık iki yıl sonra 

gerçekleşmiştir. Tümtürk’e göre bu süreçte derginin yayımına ara verilmesindeki temel sebep 

maddi zorluklar ve iş yükünün artması iken Ercilasun’a göre ise başta Atsız olmak üzere tanınmış 

milliyetçi isimlerin Milli Yol’u günlük siyasi işlere karışan, milliyetçilik dışındaki konuları tartışan 

haftalık siyasi aktüalite dergisi olarak çıkmasını uygun görmemeleri idi [Ercilasun, 2018: 186]. İki 

yılık aradan sonra “Özel Haber Sayısı” olarak çıkan 49. sayının ardından dergi bir daha 

yayımlanamamıştır.  

3. MİLLİ YOL’UN ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 27 MAYIS’A BAKIŞI 

Milli Yol’un yayımlandığı süreçteki en önemli özelliği Alparslan Türkeş yanlısı bir yayın politikası 

izlemesi olmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesinde ve darbe sonrasında aktif görev alan Türkeş Milli 

Birlik Komitesi (MBK) içerisinde milliyetçi isimlerin lideri olarak öne çıkmıştı. Ancak darbe 

sonrasına dönük uygulanacak program konusunda MBK içerisinde yaşanan tartışmalar 13 Kasım 

1960 iç darbesi ile ülke dışına görevlendirilme şeklinde sürgün edilmesi sonucunu doğurmuştur. 

İşte dönemde Türk milliyetçilerinin sesi olma görevini üstlenen dergi Türkeş’in sürgünde olduğu 

süreçte onun lehine kamuoyu oluşturma ayrıca Türkeş muhalifi CHP, darbeciler ve sol basın ile 

mücadele etme çabası içerisinde olmuştur. Bu durumu Milli Yol’un mizanpajını hazırlayan 

Deliorman “Bu tutum CHP ağırlıklı iktidarı ve komünistleri küplere bindiriyordu. Onların istediği, 

hazır elde kanuni imkânlar varken, Türkeş’e her türlü iftirayı savurtmak ve cevap hakkı 

tanımamaktı. Bizim isteğimiz ise hakikatlerin gün ışığına çıkması, haksız ve zalim icraat devrinin 

kapanmasıydı.” [Deliorman, 2000: 285-286] şeklinde ifade etmektedir. 

Alparslan Türkeş ile ilgili Milli Yol Dergisinde ilk haber onun sürgünde olduğu Yeni Delhi’den 

devlet başkanı durumunda olan Cemal Gürsel’e “Orgeneralim” ifadesine yer verdiği 7 Eylül 1961 

tarihli bir mektubun yayınlanmasıdır. Türkeş’in mektupta Yüksek Adalet Divanı tarafından 

içlerinde Başbakan Adanan Menderes’in de olduğu Demokrat Parti (DP) mensuplarına verilecek 

idam hükümlerinin tadil edilerek hafifletilmesini istediği görülmektedir. İdam hükümlerinin tadil 

edilerek hafifletilmesini isteyen Türkeş’e göre şayet idam cezaları infaz edilirse ülkede var olan 

huzursuzluk daha da aratacak, milleti bölen kin ve garez duyguları şiddetlenecek ve 27 Mayıs’ın 

amacı olan milli birlik ruhunun temini güçleşecektir. Buna ek olarak yurt dışında da devlet ve millet 

aleyhinde tepkilere yol açacaktır. Sonuçta cezaların infazı ile memlekete sağlanacak hiçbir fayda 

olmayıp esasen siyasi suçlardan dolayı ölüm cezasının verilmesi de bugünün insanlık duygularına 

uymamaktadır. Bu şekilde görüşlerini dile getiren Türkeş, hukuki bakımdan da Yüksek Adalet 

Divanı tarafından verilecek idam kararlarının sadece MBK’nce incelenmesinin meşru olmadığına 

dikkat çekerek “Aksi halde, millet ve tarih önünde sorumlu olacağınızı hatırlatırım.” [Milli Yol, 

1962: 7] şeklinde Gürsel’e tarihi bir uyarıda bulunmuştur5. Milli Yol’un ilk sayısında Türkeş’in bu 

mektubunun yayınlanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve onun ismi ülke genelinde bilinir 

olmuştur. Öyle ki bazı günlük gazeteler mektubu aynen iktibas etmiş ve hem Millet Meclisinde hem 

de basında çeşitli tartışmalara yol açmıştır [Deliorman, 2000: 253-253]. Sürgün sürecindeki bu ilk 

mektubunda da açıkça görüleceği üzere Türkeş Yassıada yargılamaları sonucunda Menderes ve 

diğer isimlere idam cezası verilmesinin karşısında bir tavır almıştır. Bu cezaların infazının ülkeye 

bir fayda sağlamayacağı aksine ülkenin zarara gireceği öngörüsünde bulunmuştur. Her ne kadar 

DP/Menderes iktidarına son veren 27 Mayıs’ın önde gelen isimlerinden olsa da Türkeş’in bu süreçte 

 
5 Söz konusu mektubun sonuna dergi tarafından idam cezalarını oylama sırasında Gürsel’in infazın aleyhinde oy 

kullandığının bilindiği notu eklenmiştir. “Tarihi Vesikalar Serisi: 1 Türkeş’in Gürsel’e Mektubu”, Milli Yol, Sayı: 1 (26 

Ocak 1962), İstanbul, s. 7.  



 

818 
 

devletin başında bulunmuş kişilere karşı böyle bir cezanın verilmesini onaylamadığını söylemek 

mümkündür.  

Türkeş sürgün sürecinde ikinci mektubunu Başbakan Menderes’in idam cezasının infaz 

edilmesinden iki gün sonra Yeni Delhi’den 19 Eylül 1961 tarihinde göndermiş ve bu mektup Milli 

Yol’un 30 Mart 1962 tarihli 10. Sayısında yayımlanmıştır. Bu mektubunda Türkeş 27 Mayıs’a 

katılma ve 13 Kasım iç darbesinin gerekçeleri, DP’lilerin idam edilmeyip ülke dışında sürgüne 

gönderilmeleri vb. konularda oldukça önemli açıklamalarda bulunmaktadır. Bazı isimlerin Milli 

Yol tarafından sansürlenerek verildiği mektupta Türkeş “Menderes’in (Allah gani gani rahmet 

eylesin) yanlış tutumu ve İnönü’nün etrafındakilerle birlikte çevirdiği fitne ve fesat memleketi çok 

sıkıntılı ve karışık bir duruma sokmuştu. Ben partilerin didişmesini durdurmak ve bilhassa 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin entrikalarına karşı memleketi korumak üzere bu ihtilâle 

karıştım. Çünkü asıl olan Türk milletinin ve fakir Türk köylüsünün, Türk halkının mukaddes 

varlığını korumak ve kurtarmak idi, yoksa partiler veya şahıslar bir şey ifade edemezdi.” şeklinde 

27 Mayıs’a katılma gerekçesini açıklamıştır. 13 Kasım iç darbesini ise “27 Mayıs’tan sonra da 

daima tarafsız ve âdil bir idare kurmaya gayret ettim. Fakat kendi menfaatlerine ve hırslarına, 

fesatlarına karşı beni engel görenlerin suikastına uğrayarak zorla (evimin kapısı gece yarısı 

kırılarak) sürgüne gönderildim.” tarzında açıklamıştır. DP’lilerin idamları ile ilgili de “27 Mayıs’tan 

sonra ….’i Menderes ve arkadaşlarını İsviçre’ye göndermek üzere ikna ettim. Fakat CHP’nin 

komite ve ordu içinde âletleri olan Mucip Ataklı, Osman Köksal, Ekrem Acuner, Cemal 

Madanoğlu, Sami Küçük, Fikret Kuytak ve …. tarafından bu teşebbüsüm baltalandı ve çok 

şahsiyetsiz olan … de bunların fitnesi ile ilk aldığımız karardan vazgeçti. Buradan ben yine 

kendilerine mektup yazarak, Yassıada sanıkları hakkında verilecek ölüm cezalarının infaz 

edilmesine razı olmamalarını rica ettim.” şeklinde CHP’yi ve komite üyelerini suçlamış son olarak 

DP’lilerin idamlarından duyduğu üzüntüyü “Üç kişinin idam edildiğini öğrenmek suretiyle ben de 

sizin gibi çok üzüldüm. Tanrı millet ve memleketimizi yakın zamanda huzura, saadete 

kavuştursun.” [Milli Yol, 1962: 5] tarzında ifade etmiştir. 

Bu mektubun Milli Yol’da yayımlanmasına askerlerin gözetiminde kurulan İnönü hükümetinin 

tepkisi sert olmuştur. Derginin bu sayısı 38 Sayılı Tedbirler Kanunu hükmünce satışı yasaklanmış 

ve piyasadan toplatılmıştır. Bu şekilde yayımladığı dönemde ilk sansürünü yaşayan dergi ise “27 

Mayısın meşruluğunu korumak için olduğu iddiasıyla bir kanun yapılıyor ve bu kanun önce 27 

Mayısı bizzat yapan Alparslan Türkeş’in sözlerini yasaklıyor.” şeklinde sansüre tepki göstererek 

bunun Türkeş karşıtları tarafından alınmış maksatlı bir karar olduğu savında bulunmuştur. Buna ek 

olarak dergi, Türkeş’in bu mektubundan kimlerin rahatsızlık duyacağı, kimlerin mektubun 

yayınlanmasını istemeyeceği ve tarihi hakikatlerin milletçe bilinmesinin kimlerin menfaatlerine 

dokunacağı konusunda kamuoyuna CHP’yi işaret etmiştir [Milli Yol, 1962, 3]. 

Türkeş’in mektuplarında da görüldüğü gibi 27 Mayıs 1960 darbesinin haklı gerekçelerle 

gerçekleştirildiği düşüncesi Milli Yol dergisine hâkim bir düşünce konumundadır. Bu noktada 

örneğin dergi ikinci sayısında Türkeş’in 27 Mayıs sabahında radyodan okuduğu darbe bildirisini 

aynen yayımlamış ve gerçek 27 Mayıs’ın bu olduğu, milletin bu bildiriyi benimsediği, oysa bugün 

o bildiride söylenenlerden uzaklaşıldığı için memleketin içinde bulunduğu sıkıntı ve ıstırapların 

ortaya çıktığını savunmuştur6. Aynı şekilde Fransızların ünlü gazetesi Le Monde da Eduard Sablier 

 
6“MBK’nin eski üyelerinden Mehmet Özgüneş’in Türkeş’in de içinde olduğu 14’ler şayet Kurucu Meclis’te olsalardı 

bu meclisin şimdiki havası çok daha farklı olurdu.” şeklindeki görüşü Milli Yol sayfalarında kendisine yer bulmuştur. 

“Haftanın Olayları”, Milli Yol, Sayı: 3 (9 Şubat 1962), İstanbul, s. 3. 
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imzalı makalelerde MBK’den tasfiye edilen 14’lerin, 27 Mayıs’ın idealini temsil etmeye devam 

ettikleri yönündeki yorumu Türk kamuoyu ile paylaşılmıştır [Milli Yol, 1962: 11-12]. 

Diğer taraftan dergide Alparslan Türkeş’in Türkiye’nin geleceği için taşıdığı önem kamuoyuna 

hissettirilmeye çalışılmıştır. Bu noktada örneğin Rus elçisinin MBK üyesi Cemal Madanoğlu 

üzerindeki etkisine dikkat çekilerek7 Türkeş’in Rus komünizmine karşı Türkiye’yi savunabilecek 

ayrıca ülkenin sorunlarına çözüm üretecek tek lider olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda dergide “Türkiye’yi Kim Kurtarabilir?” başlıklı bir yazı dizisinde İsmet İnönü [Milli 

Yol, 1962: 8-9], Ekrem Alican, Osman Bölükbaşı ve Ragıp Gümüşpala [Milli Yol, 1962: 8-9] gibi 

dönemin siyasi liderleri incelenmiş ve hiçbirinin bunu gerçekleştiremeyeceği sonucuna varılmıştır. 

Yine dergide yazı dizisinin son aktörü olarak Türkeş’in inceleneceği kamuoyuna duyurulmasına 

[Milli Yol, 1962: 6] rağmen derginin hükümet kararıyla toplattırılması tehlikesine karşın8 ilerleyen 

süreçte ayrı bir broşür olarak yayımlanmasının uygun görüldüğü[Milli Yol, 1962: 8] kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

Milli Yol’a göre 13 Kasım iç darbesi ile yurt dışına görevlendirme şeklinde sürgün edilen 14’ler 

duygu, düşünce ve ideal anlamında homojen bir nitelik taşımıyordu 9 . Bu noktada örneğin 

Brüksel’de bir araya gelerek bir toplantı yapan sürgündeki 14’ler bir bütün hâlinde faaliyet 

yürütemeyeceklerini anlayınca ferdi hareket etme kararı alarak dağılmışlardı. Dergiye göre 14’lerin 

hepsinin aynı karaktere ve düşünce yapısına sahip kişiler olmaması böyle bir sonucu doğurmuştu: 

”14’lerin arasında bir uçta açıkça milliyetçi olan, parti işleriyle ve politikacılarla hiçbir zaman hiçbir 

ilgisi olmayan, bütün ömrü boyunca yalnız Türklük sevgisi ve ordu sevgisiyle hareket etmiş olan 

Alparslan Türkeş vardı. Öbür uçta Türkeş’in milliyetçilerle konuşmasını bile affedilmez bir suç 

sayan, sosyalist politikacılarla sıkı bağları bulunan, aşırı sosyalist bir siyasi parti kurup faal 

politikaya bir an önce atılmak hasretiyle kavrulan başkaları vardı. İnsaf! Bu iki uç nasıl 

birleşebilirdi?” [Milli Yol, 1962: 3]. Buna ek olarak Dışişleri Bakanı Selim Sarper’in Millet 

Meclisinde “14’ler istedikleri vakit yurda dönebilirler” şeklindeki konuşması üzerine 14’lerden 

Türkeş hariç 13’ünün birer mektupla Sarper’e başvurmasını dergi onun farkı olarak görmüştür 

[Milli Yol, 1962: 4]. 

13 Kasım 1960 iç darbesi ile ülke dışına sürülen 14’lerin yaklaşık iki yıl sonra yeniden ülkeye 

dönmelerinin yolu açıldığında Türkeş’in izleyeceği yol asker- sivil çevrelerce merak ediliyordu. 

Talat Aydemir gibi darbeciler ona girişecekleri yeni darbe teşebbüslerinde darbeci rolü biçerken 

Adalet Partisi (AP) içerisindeki milliyetçi isimlerde AP’nin liderliği rolünü hazırlamaya 

çalışıyordu. Bu noktada Milli Yol ise ülkeyi kurtaracak kişi olarak gördüğü Türkeş’in siyasete 

gireceği ancak bu girişin siyasetin eski aktörlerinden birine girme şeklinde değil yeni bir siyasi parti 

kurarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştur [Milli Yol, 1962: 3-4]. Ancak Milli Yol’un bu 

öngörüsü doğru çıkmamış ve Türkeş kendisiyle birlikte hareket eden 14’lerden oluşan isimlerle 

1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’ne girmiştir. Bundan sonra kısa sürede 

partinin yönetimini ele geçiren Türkeş ve ekibi 8-9 Şubat 1969 tarihlerinde Adana’da gerçekleşen 

kongre ile partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirmiştir [Çalık,1995: 93]. 

 
7Rus Elçisi, Madanoğlu’na 14’leri ülke dışına süren 13 Kasımcılar’ın ülkeyi çok iyi idare ettiklerini söyleyerek ona fikir 

ve tavsiyelerde bulunmuştur. “Haftanın Olayları”, Milli Yol, Sayı: 22 (29 Haziran 1962), İstanbul, s. 5. 
8 Milli Yol’un birçok sayısında okuyuculara derginin milliyetçiliğe düşman belli odaklar tarafından dağıtımının 

engellenerek baltalanmaya çalışıldığı söylenerek güvenilir bayilerin isimleri verilmiştir. “Okurlarımıza”, Milli Yol, Sayı: 

19 (8 Haziran 1962), İstanbul, s. 7; “Okurlarımıza”, Milli Yol, Sayı: 44 (30 Kasım 1962), İstanbul, s. 12. 
9Milli Yol’a göre Alparslan Türkeş’in 27 Mayıs’ın ve MBK’nın en kuvvetli ismi olması onu 13 Kasım müritlerinin 

hedefi haline getirmişti. “27 Mayıs ve Sonrası: 2”, Milli Yol, Sayı: 4 (16 Şubat 1962), İstanbul, s. 9. 
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4. MİLLİ YOL VE TÜRKÇÜLER DERNEĞİ 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir aydın hareketi olarak gelişen Türkçülük düşüncesi, dergiler ve 

dernekler yoluyla toplumda kendisine taban bulmaya çalışmıştır. Türkçülük tarihinde Türk Derneği 

(1908) ile başlayan bu dernekleşme çabası, Türk Ocakları (1912) ile ciddi bir atılım gerçekleştirmiş, 

1931’de ocakların kapatılmasıyla bir duraklama devrine girmiştir. Türkiye’de çok partili hayata 

geçişle birlikte tekrar başlayan dernekleşme faaliyetleri Türk Milliyetçiler Derneği’nin DP 

döneminde kapatılmasıyla akamete uğramıştır. 1962 yılında Türkçüler Derneği10 ile tekrar faaliyet 

geçilmiş, Türkçülerin bir dernek çatısı altında toplanılmasına çalışılmıştır. 

Milli Yol dergisinin yayımlandığı süreçteki önemli bir tarafı da Türkçüler Derneği’nin kuruluşu ve 

ilk faaliyetlerinin âdeta arşivini oluşturmasıdır. Dernekle ilgili ilk haber, derginin 11 Mayıs 1962 

tarihli 16. sayısında kapaktan verilmiştir. Derginin 3. Sayfasında “Milliyetçiler Teşkilâtlanıyor” 

başlığı kullanılan haberde “Aylardan beri, gittikçe artan bir sabırsızlıkla, yurdun her tarafındaki 

milliyetçilerden ‘Niçin bir dernek etrafında toplanmıyoruz?’ düşüncesinin yankıları geliyor… 

Şimdi, ilk defa olarak, güzel bir tesadüfle Kurban Bayramının arifesinde… müjdeli bir cevap 

verebiliyoruz. Müjde şu: ‘Uzun bir süreden beri iyice düşünerek, danışarak, esaslı fikri çalışma 

yaparak, bir ülkü derneğinin tüzüğü hazırlanmakta ve çalışmaları plânlanmakta idi. Şimdi bu 

çalışma en son safhasına gelmiştir.” [Milli Yol, 1962: 3] ifadeleri kullanılmıştır. 

Milli Yol’un 17. Sayında derneğin ismi Türkçüler Derneği olarak okuyuculara duyurulmuştur. 

Ayrıca derginin 17, 18, 19, 20. sayılarında Türkçüler Derneği’nin tüzük taslağı yayımlanmıştır. Bu 

taslakta, hemen hemen her maddenin açıklaması yapılarak maddede neyin kastedildiği 

açıklanmıştır. Bundaki amaç ülkenin farklı yerlerindeki Türkçülerin tüzük hakkındaki fikirlerini 

öğrenmek ve onlardan gelecek tekliflerle tüzükte düzenlemeler yapmaktır [Tümtürk, 1962: 14]. Bu 

noktada örneğin derneğin aidat miktarı ve ödeme şartları, başka derneklere üyelik, dernek faaliyeti 

kapsamında kitap, dergi yayınlamak gibi konularda okuyuculardan öneriler gelmiştir. 

Okuyuculardan gelen tekliflerin önemli kısmı ise derneğin dini faaliyetlere daha fazla ağırlık 

vermesi gerektiği yönünde olmuştur. Tümtürk bu tekliflere “Bugünkü kanunlar dini faaliyet 

gösteren veya dini bir isme dayanan dernek kurulmasını kesin olarak yasaklamaktadır.” [Tümtürk, 

1962: 14] şeklinde Türkçülüğün kapsam ve hedeflerini değil, kanunları ileri sürerek olumsuz cevap 

vermiştir. 

Diğer taraftan okuyuculardan gelen tekliflerin diğer yoğunluklu noktası tüzükle ilgili olmayıp 

doğrudan derneğin ismi ile ilgili olmuştur. Kimi okuyucular Türkçüler Derneği yerine daha 

toparlayıcı bir tabir olarak Milliyetçiler Derneği ismini önerirken kimileri de Türkçü ifadesinin 

ilerleyen süreçte tartışma konusu olacağı ve ifadenin aşınacağı yönünde endişelerini dile getirmiştir. 

Bu tekliflere Tümtürk ve Atsız’dan itiraz gelmiştir. Tümtürk, böyle bir değişiklikle, Türkçülere 

düşman olan çevrelerin fikirlerinde bir değişme olmayacak [Tümtürk, 1962: 15] derken Atsız ise 

dernek isminin Türkçüler Derneği olmasının onu sıradanlıktan kurtardığını düşünmüştür [Atsız, 

1962: 10]. 

Milli Yol’da Türkçüler Derneği’nin kurulacağının haber verilmesi kısa sürede bir heyecan dalgası 

oluşturmuştur. Bu heyecan dalgasında gelişmeyi kimileri “Bozkurtlar dirilişi” [Suver, 1962: 14] 

kimileri de “güneş” [Erol, 1962: 15] olarak görmüştür. Bu noktada bazı Türkçülerin derneğin zaman 

geçirilmeden kurulma taleplerine Tümtürk, “Derneğin hedefi yağmurlardan sonra yerden fışkıran 

otlar gibi büyümek değil, küçük bir tohumdan başlayan bir çınar ağacı gibi gelişmektir.” şeklinde 

 
10Burada sadece Milli Yol dergisine yansıdığı şekliyle kuruluş süreci anlatılacak olan Türkçüler Derneği 1962-1977 yılları 

arasında faaliyette bulunmuştur. 
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karşılık vermiştir [Tümtürk, 1962: 14). Onun bu çıkışına Aksungur ise “kimi, neyi, neden, ne 

zamana kadar bekleyeceğiz” tarzında görüş belirtmiştir. Ona göre, fazla sabretmek zararlıydı. Zira 

komünistler, soysuzlaştırma ve milliyetçiliğe düşmanlık tohumlarını ekseriya gençler üzerine 

serpiyorlardı. Bu yüzden, derneğin kurucuları acele etmezlerse dernek kurulduğunda kendilerini 

alkışlayacak gençleri bulamayabilirlerdi [Aksungur, 1962: 14]. Benzer şekilde Diktaş’ta Kızıl 

ideolojiler hesabına çalışanların faaliyetlerini artırdıklarını [Diktaş, 1962: 14] söyleyerek derneğin 

zaman geçirilmeden kurulması gerektiğini söylüyordu. 

15 Haziran 1962 tarihli 20. sayıda yer alan tüzük tasarısının son bölümünün altında Atsız, Nejdet 

Sançar ve İsmet Tümtürk imzaları vardır. Dernek konusunda başvuruda bulunacaklar için de iki 

adres verilirmiştir. Bunlardan ilki Atsız, Feyzullah Caddesi, 9. A. Maltepe, İstanbul ikincisi ise 

İsmet Tümtürk, Milli Yol dergisi, Nuruosmaniye Caddesi, 34, İstanbul şeklindedir. İlk adresin 

doğrudan Atsız’ın ev adresi olmasından hareketle dernek çalışmalarının Atsız’ın kontrolünde 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuçta Türkçüler Derneği 9 kişi tarafından 16 Eylül 1962 günü kurulmuştu. Kurucuların isimleri 

şöyleydi: Hüseyin Nihal Atsız, İsmet Tümtürk, İzzet Yolalan, Muzaffer Eriş, İsmail Hakkı Gökhun, 

Erk Yurtsever, Faik Tan, Necati Bozkurt, Fahri Ersavaş. 21 Eylül 1962 tarihli 34. sayıda derneğin 

kurulduğu kapaktan kamuoyuna duyurulmuştur: “Bütün Milliyetçiler Bir Bayrak Altına-Türkçüler 

Derneği kuruldu”11. Derginin orta sayfasında “Türkçüler Derneği Nasıl Kuruldu” başlığı altında 16 

Eylül günü neler yaşandığı anlatılmıştır. Buna göre kurucular sabah saat 10’da toplanmışlar, 

tüzüğün okunması ve gündemin belirlenmesinin ardından şehitler, Türk büyükleri ve ölmüş 

Türkçüler için saygı duruşunda bulunmuşlardı. 11.45’te yemin töreni başlamış azimli, tok sesli, dik 

duruşlu, yüzlerinde ülkü yolunda çekilen ıztırapların izleri okunan dokuz kişi teker teker, elleri 

bayrağın üzerinde ant içmişlerdi: (Ben,…, Türkçüler Derneğinin işlerinde doğruluktan 

ayrılmayacağıma, aldığım görevi eksiksiz yapacağıma, karşılık beklemeden yalnız Türklük için 

çalışacağıma, her yerde, her zaman Türklüğe elimden gelen hizmeti yapmaktan kaçınmayacağıma, 

Türkçüler arasında hiçbir sebeple ayrılık yaratmayacağıma, Tanrım, Türklüğüm ve şerefim üzerine 

ant içerim.” [Milli Yol, 1962: 11]. İlk yemini Atsız yapmıştır. Onu yaş sırasına göre diğer Türkçüler 

takip etmiş ve son olarak Erk Yurtsever’in yeminiyle yemin etme işlemi son bulmuştur. Yemin 

töreni sonrası yapılan gizli oylamada Atsız dernek başkanlığına seçilirken yardımcısı İzzet Yolalan 

olmuş İsmail Hakkı Gökhun “Yazman”, Muzaffer Eriş ise “Sayman” seçilmişlerdir. Yönetim 

Kurulu’nun ilk kararı o gün orada hazır bulunan Altan Deliorman, İlhan Darendelioğlu ve Mustafa 

Kafalı isimlerini üyeliğe kabul etmek olmuştur [Deliorman, 2000: 226]. Ardından toplantı Kayseri 

ve Tarsus ocaklarına kuruluş yetkisinin verilmesi ve 16 Eylül günü ileride gittikçe artan büyük 

topluluklar tarafından, gittikçe artan heyecan ve anlayışla kutlanacaktır” [Milli Yol, 1962: 8-9] 

temennisiyle son bulmuştur. Türkçüler Derneği Başkanı sıfatıyla kaleme aldığı yazısında Atsız 

“Vatanı kaplayacak ve her türlü siyasi, şahsi ihtiraslardan uzak, gözleri ve gönülleri yalnız milli 

hırsla dolu yurtseverlerin birliği” [Atsız, 1962: 10] şeklinde derneğe yüklediği anlamı dile 

getirmiştir. 

Türkçüler Derneğinin 72 madde, 9 geçici maddeden oluşan tüzüğü Milli Yol’un 34. Sayısında 

yayımlanmıştır. Derginin önceki sayılarında kamuoyu ile paylaşılan tüzük taslağının son halinde 

din konusu ile ilgili olarak önemli bir değişme vardı. Din konusuna bakış farkı Türkçüler arasında 

ileriye dönük önemli ayrışma konusu olarak beliriyordu. Mesela, din konusu ile ilgili olarak tüzük 

taslağının 2. maddesinin b fıkrası şöyleydi: “Kendi üyelerini her şeyin üstünde Tanrı’ya ve 

 
11Altan Deliorman imzasız olan bu yazının kendisi tarafından yazıldığını dile getirmiştir. Altan Deliorman, Tanıdığım 

Atsız, Orkun Yayınları, İstanbul, 2000, s. 223. 



 

822 
 

Türklüğe bağlı, Türkün tarihini, tarihi yurdunu, dilini, dinini, kültürünü, geleneklerini, soyunu ve 

milli mukaddesatını bilerek ve anlayarak seven, milletine karşı her alanda görevini tam yapan, 

örnek Türkçüler olarak yetiştirmeye çalışılır.” [Milli Yol, 1962: 8]. Tüzüğün son halinde ise din 

kelimesi çıkarılmıştır. Bu değişiklikte din konusuna sosyal bir gerçeklik olarak yaklaşan Atsız’ın 

ciddi etkisinin olduğu söylemek mümkündür. 

Bu şekilde Türkçüler Derneği kurulduktan sonra hızlı bir şekilde ülke genelinde “Gençlik Kolu”, 

“Ocak” ve “Oda” şeklinde yapılanma çalışmalarına başlamıştır. Derneğin gençlik kolu ise 22 Eylül 

1962’de kurulmuştur. Bu noktada gençlik kolu liseliler ve üniversiteliler şeklinde yapılanırken 

“Türkçü, mukaddesatçı, vatansever, ülkücü ve asil bir Türk nesli” meydana getirmek için 

çalışacağını ve “sol zihniyete” karşı tedbirler alacağını [Milli Yol, 1962: 14] kamuoyuna 

duyurmuştur. Türkçüler Derneği İstanbul Gençlik Kolu Başkanı Akkan Suver de, “Yarının 

Türkiyesinin İdarecileri” olarak nitelediği liselilere “Teşkilâtlanmak üzereyiz, yerinizi alın” [Suver, 

1962: 14] şeklinde seslenmiştir. 

Gençlik Kolunun ardından derneğin taşradaki ilk Ocağı 23 Eylül 1962’de Tarsus’ta kurulmuştur 

[Milli Yol, 1962: 14]. 1962 yılı bitmeden yeni ocak ve odaların kurulduğuna dönük haberler Milli 

Yol’un Dernek Sayfasında her hafta kamuoyuna duyurulmuştur. Bu yıl içerisinde sırasıyla Kayseri, 

İzmir, Çankırı, Osmaniye, Göksun (Kahramanmaraş), Söke (Aydın), Adana Ocakları ve Ankara 

Cebeci Odası kurulmuştur. 

Büyük umutlarla yola çıkan Türkçüler Derneği kuruluşundan kendisini feshettiği 1977 yılına kadar 

siyasetin dışında ve partiler üstü olduğunu söylemesine rağmen toplumdan beklenilen karşılığı 

görememiştir. Kurucular bu durumu aşmak için 26 Nisan 1964’te derneğin genel merkezini 

Ankara’ya taşıma, ismini “Türkiye Milliyetçiler Birliği” yapma gibi adımlar atmıştır. Ancak bu 

adımlarda beklentiyi doğurmamış bunun üzerine kurucular 31 Aralık 1968’de genel merkezi tekrar 

İstanbul’a taşıma ve derneğin ismini yeniden Türkçüler Derneği yapma yönünde adımları atmıştır.  

Diğer taraftan Türkçüler Derneği faaliyette bulunduğu dönem boyunca yayınladığı bildirilerle 

Türkçülerin tarih, dil, demokrasi, toplumsal eşitlik, iktisadi kalkınma, nüfus ve eğitim, Kıbrıs, Doğu 

Türkistan, Ayasofya, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Emperyalizm, CKMP üyesi gençlerin 

(Komandolar) yürüyüşü, Atatürk, Irkçılık vb. konulardaki görüş ve düşüncelerini anlatmaya 

çalışmıştır. Türkçüler Derneğinin yayınladığı bildirilerde oldukça iddialı söylem ürettiğini 

söylemek mümkündür. Bu noktada örneğin AKM’nin imtiyazlı bir sınıfın eğlenmesi için yapılmış 

“kültür emperyalizminin Türkiye’deki kalesi”; “Batı emperyalizminin petrol şirketleri, yabancı 

okullar ve basın; Doğu emperyalizminin ise komünizm yoluyla Türkiye’ye zarar vermeye çalıştığı”; 

“Ayasofya, Türk’ün mazisine ait bir tarihi gelenek meselesi” olup cami olarak kullanılmalı gibi 

görüşler oldukça anlamlıydı [Karabulak, 2017: 416-419]. 

5. MİLLİ YOL’UN NURCULUK’A BAKIŞI 

Said-i Nursi 1873 yılında Bitlis’in Nurs köyünde doğmuş, adını da bu köyden almıştır. Bölgedeki 

farklı medreselerden eğitim alarak erken bir yaşta din âlimi olarak ün salmıştır. 1907’de Van’da 

Medresetü’z Zehra ismiyle bir üniversite kurma izni almak için İstanbul’a gitmiştir. 23 Temmuz 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile sonuçlanacak anayasacı hareketi desteklemiş fakat kısa süre 

sonra, ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı oluşan muhalefetin içerisinde yer almıştır. Bu dönemde 

İslâmi ve Kürt çevrelerle dernekler içinde Said-i Kürdi ismini kullanmıştır [Bruinessen, 2003: 383]. 

31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra İttihad-ı Muhammedi’nin diğer üyeleriyle birlikte 

yargılandıysa da suçsuz bulunmuş ve salıverilmiştir. Türk İstiklal Harbine yazdığı risalelerle destek 
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veren Said-i Nursi, zaferin ardından Kasım 1922’de Ankara’ya gitmiş ancak yeni kurulan ülkenin 

geleceğinde Mustafa Kemal tarafından kendisine ve fikirlerine yer verilmeyeceğini hissettiğinde 

Ankara’dan ayrılmıştır. 

Bundan sonra 1960’ta ölümüne kadar Said-i Nursi hayatının geri kalanını hapishanede ya da 

ülkenin farklı noktalarında (Burdur, Isparta, Kastamonu vb.) zorunlu ikamete tabi tutularak 

geçirmiştir. Bu dönemde eski harflerle kaleme aldığı Risale-i Nur başlıklı eserleri tek parti 

yönetimince yasaklansa da onun etrafında risalelerini elle yazarak çoğaltan ve bütün ülkeye dağıtan 

bir talebe grubu oluşmuştur12. Diğer taraftan DP dönemi boyunca Başbakan Menderes’in “dine 

hürmetkâr” tavrı Said-i Nursi tarafından ateizm ve ahlaki yozlaşmaya karşı siper olarak görülüp 

desteklense de kendisi ve taraftarları hukuki takibe uğramaktan kurtulamamışlardır. 

27 Mayıs 1960 darbesi Said-i Nursi’nin takipçileri için tek parti dönemine dönüş anlamına gelmiş; 

ciddi sayıda Nurcu tutuklanmıştır [Demirci, 1997: 150]. Darbeden kısa süre önce vefat eden Said-i 

Nursi’nin mezarı ilerleyen süreçte ziyaret yerine dönüştürülmemesi için darbeciler tarafından 

açılmış ve naaş Isparta dağlarında bilinmeyen bir yere gömülmüştür [Alakom, 1991: 83]. Bu şekilde 

darbeciler Said-i Nursi’nin mezarının bir ziyaretgâha dönüşmesini önlemiş ve ülke genelinde ciddi 

sayıda Nurcu talebenin tutuklanmasını sağlamış olsa da soğuk savaş sürecinde Nurculuğun 

genişlemeye devam etmesine engel olamamıştır. 

Tek Parti ve DP döneminde ülke gündemini meşgul eden Said-i Nursi ve Nurculuk 27 Mayıs 1960 

sonrası hem ülkenin hem de Türkçülerin gündemini meşgul etmiştir. Milli Yol’un 2 Mart 1962 

tarihli 6. Sayısında yayınladıkları bir beyannamede Türkçüler İslâmiyeti “Türk dünyasının 

dayandığı iki esaslı temelden birisi” ve “milli varlığımızın ayrılmaz bir parçası” olarak 

nitelemişlerdir [Milli Yol, 1962: 1-13]. 

Milli Yol’un yayın sürecinde Nurculuk konusu Türkçüler arasında ikilik yaratmış ve ayrılıklar 

meydana getirmiştir. Milli Yol’un sahibi İsmet Tümtürk, dergisinin 43., 44., 47. Sayılarında 

Nurculuk meselesine değinen bir yazı dizisi yayınlamıştır. Milli Yol’un 23 Aralık 1962 tarihli 43. 

Sayısı “Nurculuk Meselesi” başlıklı kapakla çıkmıştır. “Çok kimsenin içyüzünü dahi bilmediği ve 

basının temas etmekten çekindiği bu konuyu tarafsızlık ve cesaretle ele aldık” alt başlığıyla orta 

sayfalarda başlayıp arka sayfalarda devam eden yazı dizisinin ikinci bölümü aynı uzunlukta 44. 

Sayıda da devam etmiştir. Dizinin son bölümü 21 Aralık 1962 tarihli 47. Sayıdadır. İlk iki bölüm 

imzasızdır. Son bölümde İsmet Tümtürk’ün imzası vardır ve önceki bölümleri de kendisinin 

yazdığını bu bölümde ifade etmiştir. Yazı dizisinde Tümtürk, Nurcuların maruz kaldıkları kanunsuz 

uygulamaların ve onlara yönelik güdülen siyasetin Nurculuğun zayıflamasına değil, aksine daha da 

kuvvetlenmesine, Nurcuların birbirlerine daha fazla kenetlenmelerine yol açtığını; kanunsuz bir 

şekilde Nurcuların evlerine baskınlar yapılarak Risale-i Nur ciltlerine el konduğunu ve bu kişilerin 

hapsedildiklerini [Tümtürk, 1962: 8-9] yazmıştı. Ona göre, mevcut hükümet ülkedeki birçok insan 

tarafından sevilmiyordu. Hükümetin baskı kurduğu ve kötülediği Nurcular da bu sebepten toplum 

içinde daha fazla tutulmaya başlamıştı [Tümtürk, 1962: 8]. Nurculuğu bir yerde sadece “dini bir 

grup” olarak gören ve “zararsız” faaliyetlerde bulunan dini bütün insanlar olarak gösteren 

Tümtürk’ün bu yazıları aynı zamanda derginin de yazarlarından biri olan Türkçü düşüncenin 

önemli ismi Atsız’ın tepkisini çekmiş ayrıca ikilinin arasının açılmasına yol açmıştır. Öyle ki bu 

tepki Tümtürk’ün kurucuları arasında yer aldığı Türkçüler Derneği’nden istifasını doğururken 

Atsız’ın desteğini yitiren derginin kapanma sürecine girmesine neden olmuştur. 

 
12Risaleler 1946 yılından itibaren Türkiye’ye ithal edilen teksir makinaları ile çoğaltılmış ancak yeni alfabe ile basılmaları 

1956 yılında gerçekleşmiştir. Umut Azak, Türkiye’de Laiklik ve İslâm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 203-204. 
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Bu dönemde Atsız ve çevresindeki Türkçüler Nurculuğu “Türklüğün aleyhinde”, “Türklük fikrinin 

dışında”, “Komünizmden daha tehlikeli” bir olgu olarak görmüşlerdir. Bu noktada örneğin Atsız 

kendi dergisi Ötüken de “Nurculuk Denen Sayıklama” başlıklı yazısında, Türkçülerin Nurculuğa 

bakışını net bir şekilde ortaya koymuştur. Atsız bu yazısında Nurcuları “Said-i Nursi’nin o çetrefil 

ve cahil Kürt Türkçesiyle yazdığı risaleleri atom fiziği ve Einstein nazariyesi okur gibi toplanıp 

okuyan bir yığın zavallı”; Risale-i Nur başlıklı kitapları “Kürt hamallarının fikir seviyesinde” 

yazılmış kitaplar; Said Nursi’nin kendisini ise “cahil bir Kürt” ve “Kürt milliyetçisi” olarak tarif 

etmiştir. Aslında Atsız, “Said Nursi’nin Kürtçü fikirlerini Müslümanlık ve Nurculuk etiketiyle 

topluma sunarak onları kandırmaya çalıştığını” düşünmüştür. Yine Türkçülük ile Nurculuğu 

karşılaştıran Atsız Türkçülüğün insanlara hiçbir şey vaat etmediğini, Nurculuğun ise cennet 

vaadinde bulunduğu ve aslında “materyalist” olan kimselerin elbette Nurculuğu tercih edeceğini 

söylemiştir [Karabulak, 2017: 232-233]. 

Yukarıda görüldüğü gibi Atsız ve çevresindeki Türkçüler, tıpkı İslâmcılık veya komünizm gibi 

Nurculuk düşüncesini de Türklük açısından ele almış ve ona karşı çıkışlarını bu temele 

dayandırmışlardır. Bu noktada Nurculuk düşüncesine İslâm’ın özünden ayrıldığı ve onu siyasi 

çıkarları için kullandığını söyleyerek karşı çıkmışlardır. 

6. SONUÇ 

Türkiye’nin 1960’lı yıllarında Türkçülerin neleri konuştuğu ya da tartıştığı hakkındaki bu 

çalışmamızda görüleceği üzere Türk milliyetçileri dönemde uzun soluklu olmasa da çıkardıkları 

Milli Yol Dergisi’nde Türk milliyetçiliğini temsil edecek siyasi lider, Türkçüler Derneğinin 

kurulması ve Said Nursi/Nurculuk düşüncesinin Türkiye’nin geleceğindeki yeri konularını ağırlıklı 

olarak tartışmışlardır. Bu anlamda dergi ilk olarak, 27 Mayıs 1960 darbesinde ve sonrasında aktif 

görev alan Alparslan Türkeş’i Türkiye’nin geleceğinde Türk milliyetçiliği fikrini temsil edecek bir 

siyasi lider olarak görmüştür. Türkeş darbe sonrasına dönük uygulamak istediği program nedeniyle 

13 Kasım 1960 iç darbesi ile ülke dışına sürgün edilmiştir. Yaklaşık iki yıllık bir süreçte muhalifleri 

tarafından ülkeden uzaklaştırılan Türkeş bu dönemde Türk milliyetçisi isimlerce çıkartılan Milli 

Yol Dergisi tarafından desteklenmiştir. Dergi yayın hayatı boyunca 27 Mayıs’ın gerekli bir hareket 

olduğunu savunmuş, Türkeş’in sürgüne çıkarılması sonrası ülkenin karışık ve sancılı bir sürece 

girdiğini vurgulamış, CHP-darbeciler ve sol eğilimli basının ülkede Türkeş aleyhine hava 

oluşturmaya çalıştığını söyleyerek bu havayı dağıtmaya çalışmıştır. Bunlara ek olarak Türkeş’e ait 

27 Mayıs sonrasına dönük karanlıkta kalmış birtakım gerçekleri açığa çıkaran mektupları 

yayımlaması İnönü hükümetince hoş karşılanmamış ve derginin ilgili sayıları toplattırılmıştır. 

1950’lerin başında Malatya’da Hüseyin Üzmez tarafından Ahmet Emin Yalman’a dönük 

gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası DP/Menderes hükümeti ülkedeki Türk Milliyetçiler 

Derneğini kapatmıştır. Yaklaşık 10 yıllık bir sürecin ardından 1960’lı yılların başında Türkçüler 

ülkenin bütününde faaliyette bulunacak bir sivil toplum örgütü kurma çabası içerisine girmiştir. 

Milli Yol dergisinin yayımlandığı süreçteki önemli ikinci özelliği de Türkçüler Derneği’nin 

kuruluşu ve ilk faaliyetlerinin âdeta arşivini oluşturmasıdır. Tek Parti döneminde devletin 

gözetiminde tutulan Said Nursi ve Nurcular Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte CHP’ye 

karşı DP’yi desteklemişlerdir. Tek Parti ve DP döneminde ülke gündemini meşgul eden Said-i 

Nursi ve Nurculuk 27 Mayıs sonrası hem ülkenin hem de Türkçülerin gündemini meşgul etmiştir.  

Üçüncü ve son olarak Milli Yol’un sahibi durumunda bulunan İsmet Tümtürk’ün üç bölümden 

oluşan yazı dizisinde Nurcuları bir yerde sadece “dini bir grup” olarak görmesi ve “zararsız” 

faaliyetlerde bulunan dini bütün insanlar olarak göstermesi derginin de yazarlarından biri olan 

Türkçü düşüncenin önemli ismi Atsız’ın tepkisini çekmiş ve ikilinin arasının açılmasına yol 

açmıştır. Bu noktada örneğin Atsız ve çevresindeki Türkçüler Nurculuğu “Türklüğün aleyhinde”, 
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“Türklük fikrinin dışında”, “Komünizmden daha tehlikeli” bir olgu olarak görmüşler ve Amerikan 

emperyalizmine hizmet etmekle suçlamışlardır. Ayrıca Atsız ve çevresindeki Türkçüler, tıpkı 

İslâmcılık ya da komünizm gibi Nurculuk düşüncesini de Türklük açısından ele almış ve ona karşı 

çıkışlarını bu temele dayandırmışlardır. Bu noktada Nurculuk düşüncesine İslâm’ın özünden 

ayrıldığı ve onu siyasi çıkarları için kullandığını söyleyerek karşı çıkmışlardır. 1960’lı yıllarda her 

ne kadar uzun soluklu bir dergi olmasa da Milli Yol, yayım hayatına devam ettiği sürece Türk 

Milliyetçiliği fikri doğrultusunda hareket etmiştir. 
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ABBASİ HALİFELERİNİN SPOR VE EĞLENCE ARACI OLARAK AV VE AVCILIK 

                                    Emine Eroğlu* 

Özet 

İnsanların göçebe kültürde hem yaşamlarını sürdürebilmek hem de yönlendirmek amacıyla yaptıkları av 

yerleşik kültürde de ekonomik, sosyal, siyasi, dini faaliyetler sonucunda çeşitli anlamlar kazanarak devam 

etmiştir. Yapılan arkeolojik kazılar avın günümüzden çok eski zamanlara giden bir geleneğe dayandığını 

kanıtlamaktadır. Türkler ve Araplarda beslenme ve geçim amacı ile yapılan avcılık savaşa hazırlık etkinliği 

olarak değerlendirilmiştir. İslamiyet öncesi Türk inancında avın dini bir boyutu vardır. Kuran’daki bir ayetten 

Hz. Peygamber döneminde avcılığın yaygın olduğu, avlanmanın ve av eti yemenin helal olduğu 

anlaşılmaktadır. İslâm’ın yayılış aşamasında Bizans ve Sâsânî etkisi görülen av sanatı, medeniyetlerin kültür, 

örf ve yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Avlanma sanatı esas olarak halifeler ve devletin ileri 

gelenleri tarafından uygulanmıştır. Halkın geçim etkinlikleri arasında düzenli olarak avlanmaya 

rastlanılmamıştır. Emevî halifelerinden bazılarının ava düşkün oldukları bilinmekle birlikte avcılık ve av 

kültürünün özellikle Abbasiler döneminde geliştiği görülmektedir. Abbasilerde ilgisi olan halifelerin rağbet 

ettiği av ve avcılık bir spor ve eğlence aracıdır. İlginç olan konu avcılığın; beslenme ile olan doğrudan 

bağlantısı doğrultusunda bir zorunluluk halinde iken Abbasi halifelerinin elinde zamanla bir eğlence, spor ve 

iktidar göstergesi haline gelmesidir. Bu bakımdan nedimleriyle birlikte ava çıkan Abbasi halifelerinin temel 

amacı eğlenmek ve vücutlarını savaşın zorluklarına hazırlamaktır. Abbasîlerde bu ve başka güdülerle yaşatılan 

avcılık ve av kültürünü zevkli hale getiren teknikler, avlanmada kullanılan hayvan çeşitleri, avcı hayvanların 

eğitimi ve özellikleri, hediye olarak verilen avcı hayvanlar, avcılığın ekonomik, dini yönü, av merakı 

çerçevesinde kurulan hayvanat bahçeleri bu bildiride ele alınan başlıca konular arasındadır. Abbasi 

halifelerinin ava olan düşkünlükleri, düzenli avlanmaları av şiirleri ve anlatılarını ortaya çıkardığı gibi, zaman 

içerisinde bu konudaki bütün bilgileri içeren av ve avcılıkla kitapların yazılmasına ve zengin bir av literatürü 

oluşmasına yol açtığı da vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Av, avcılık, Abbasi, Halifeler, spor  

 

             HUNT AND HUNTING AS SPORTS AND ENTERTAINING TOOL OF ABBASID CALIPHS 

Abstract 

Hunting made by people in order to sustain and lead their lives in nomadic culture has continued in the 

established culture by gaining various meanings as a result of economic, social, political and religious 

activities. Archaeological excavations prove that hunting is based on a tradition that traces back to the ancient 

times. Hunting for the purpose of nutrition and livelihood in Turks and Arabs were considered as a preparation 

for war. Hunting has a religious dimension in the pre-Islamic Turkish belief. It is understood from a verse in 

the Qur'an that hunting was common during the time of the Prophet and it was halal to hunt and eat venison. 

The art of hunting, which had Byzantine and Sassanid influence during the spread of Islam, has become an 

integral part of the culture, traditions and lives of civilizations. The art of hunting was practiced mainly by 

caliphs and nobles of the state. Among the people's livelihoods, regular hunting was not stumbled. Although it 

is known that some of the Umayyad caliphs are fond of prey, it is seen that hunting and hunting culture 

developed especially during the Abbasid period. Hunt and hunting demanded by caliphs, who are interested in 

Abbasids, is a tool for sports and entertaining. Interesting issue is that while hunting is a necessity in connection 

with nutrition, Abbasid caliphs became an indicator projector of entertainment, sports and power over time. In 

this respect, the main purpose of the Abbasid caliphs who hunted together with their courter is to have fun and 

prepare their bodies for the hardships of war. Techniques that make hunt and hunting culture enjoyed by the 

Abbasids for this and other purposes, types of animals used in hunting, training and characteristics of hunting 

animals, hunting animals given as gifts, economic and religious aspects of hunting, the zoos constituted within 

the framework of the economic and religious aspect of hunting are among the main topics in this paper. It was 

emphasized that the Abbasid caliph’s prey for hunting, their ordinate hunting, hunting poems and narratives, 

as well as the creation of a rich hunting literature for hunting and hunting books including all the knowledge 

on this issue in time. 

Keywords: Hunt, Hunting, Abbasid, Caliphs, Sports.  
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1-GİRİŞ 

Av, doğada bulunan canlıların doğal ortamlarında izinin sürülmesi, avlanma için kullanılan çeşitli 

canlılardan ve aletlerden yardım alarak ölü veya diri olarak avın yakalanması işidir (Yıldız , 2019, s. 

79). Avcılık ise Araplarda Cahiliye çağından beri biliniyor ve ok yay veya kapanla ceylan yahut kuş 

avlamaktan ibaret bir eğlence olarak kabul ediliyordu. Araplar avcılığı aslı Farsça olan “beyzere” 

kelimesi ile ifade ediyorlardı. Beyzere Farsça “bâzyâr” ve “bâzdâr” kelimelerinin Arapçalaşmış şekli 

olup bâz “doğan, çakır, doğan”, bâzdâr ise “doğancı alıcı kuş besleyen kimse” demektir. Buna göre 

beyzere “kuşla avlanma hüneri” olarak tarif edilebilir(Özaydın, 1991, s. 101).  Arapça da av ve 

avlanmak için üç ayrı kelime kullanılmıştır. Bunlar es-Sayd, el-kans ve et-Tard kelimeleridir. es-

Sayd kelimesi hem kara hem de deniz avı için ortak kullanılırken Tard ve Kans kara avı için 

kullanılmıştır. (Yılmaz , 2005, s. 249)Avcılık ilk başta insanların hayatını devam ettirebilmek için 

bir zorunluluk olarak görülürken daha sonra ise eğlence amaçlı bir sportif etkinlik olarak görülmeye 

başlanmıştır (Yıldız , 2019, s. 79).  Göçebe hayatta ekonominin bir özelliği hayvan yetiştiriciliğidir, 

diğer özelliği ise avcılıktır. Türklere ait Afanasyevo Adronova gibi kültürlerden kalan çeşitli 

kalıntılardan yola çıkarak avcılık yaptıklarını dair bulgulara rastlanmaktadır (Yıldız , 2019, s. 80). 

Cahiliye Araplarında Fars ve Bizans geleneğinde olduğu gibi yırtıcı hayvanlarla avlanma anlayışı 

mevcuttur (Yılmaz , 2005, s. 250) . Ava çıkmak İslam’dan önce de bilinen bir adetti. Ancak o 

zamanlarda sadece ok ve kapan ile ceylan veya kuş avlamakla sınırlıydı. Daha sonra Müslümanlar 

Rum ve İranlılarla temasa geçince av şekillerinde de çeşitlilik ve genişlik arttı (Zeydan, 1971, s. 795) 

. İslâm dünyasında, Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde, yazılan fıkıh kitaplarında, tefsirlerde 

ve ilmihallerde avcılık ve av hayvanlarına geniş yer verilmiştir. Bunlar; avın hüküm ve tarifeleri, 

avlanmanın rüknü, avlanmanın hükmü, avın sebebi, avcı, av köpeği ve avlanacak av hayvanı ile ilgili 

konulara aittir (Güven & Hergüner, 1999) .  Araplar özellikle Emevî saltanatı ile birlikte avlanmaya 

ihtiyaç duymayacak ölçüde mal varlığına sahip olduktan sonra genellikle eğlence maksatlı 

avlanmaya başlamışlardır (Yılmaz , 2005, s. 102) .  Emevî halifeleri ava düşkündüler (Özaydın, 1991, 

s. 102) . Emevilerde avcılık ile meşgul olan ilk halife Muaviye’nin oğlu Yezid idi. Kendisi avcılığa 

çok meraklıydı. Birçok yırtıcı kuş, maymun, pars besliyordu. Avcılığı dinlenmek ve spor için değil 

eğlence için yapıyordu (Tabataba, 2016, s. 49). Yezid dışında Velîd b. Abdülmelik, Hişam b. 

Abdülmelik ve Mervan b. Muhammed (Yılmaz , 2005, s. 255-256) ava düşkün Emevî 

halifelerindendir(Zeydan, 1971, s. 796).  

2-ABBASİLERDE AV VE AVCILIK  

Abbasilerin ilk dönemlerindeki birçok ilahiyatçı ve onların takipçileri, avlanma ile ilgili değişik yasal 

problemleri tartışmışlardır ve av sırasında ortaya çıkabilecek bir sürü farazi sorulara çözüm 

üretmişlerdir. İlk Abbasi toplumunda, avlanmanın zenginler için yaygın bir uygulama olduğu ve 

fakirler için de sosyal yaşamda etkisi olduğu gözükmektedir (Ahsen, 2019, s. 277-278). Avlanma 

Abbasi toplumunda iyi başarılmış bir sanattı. İlk Abbasilerin özellikle de hayvanların yardımıyla 

avlanmadan aldıkları zevk, bu dönem avlanma hususunun incelenmesini önemli kılan bir nokta 

olmuştur. Abbasilerin ilk dönemlerinde avcılığa duyulan bu aşırı ilgi bazı insanların av yakalamak 

için kurtları, aslanları ve panterleri bile yetiştirdiği ve bunları davârî (avlayan hayvanlar) olarak 

kullandıkları tutanaklardan anlaşılmaktadır (Ahsen, 2019, s. 233-247) . Avcılığı bir maharet olarak 

gören Abbasi halifelerinin birçoğu birbiri ile yarışırcasına av ve avcılığa düşkündüler (Tabataba, 

2016, s. 23-24) .  Avın yapıldığı yerler ceylanların yayıldığı yeşillikler ve Dicle Nehri boyunca 

uzanan ve kuşların toplandığı yerlerdi (Güzel , 2012, s. 296) . 
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Av, geleneksel bir şekilde organize edilirdi.  Av partileri bütün ordudan oluşur ve özenle düzenlenmiş 

olurdu. Halife ve vezir ava çıkmayı istedikleri zaman baş avcıya hazırlıklar yapması emri verirdi. 

Baş avcı da okçulara tuzak hazırlayıcılara koşuculara hizmetlilere ve çıta, şahin, atmaca, tazı, at 

bakıcılarına hazırlıklı olmaları için haber gönderirdi. Yani av grubunu bu kişiler eğitimli av 

hayvanları ve halifenin ailesi ile yakın arkadaşlarından oluştururdu. Bir de yer ve zamanı 

belirlemekte uzman olan yol rehberleri vardı. Av grubu av alanına ulaşınca çadırlarını kurarlar ve av 

için hazırlıklarına başlarlardı. Abbasilerin en gözde avlanma metodu halka şeklinde ve yakın yürüyüş 

şeklinde avlanmadır. Avlanmada farklı metotlar da kullanılmıştır. Halifelerin avlanması bu şekilde 

günlerce sürmüştür (Ahsen, 2019, s. 274,275) . 

İlk Abbasi halifesi olan Ebu’l-Abbas Seffâh ava çok önem verirdi. Bu önemi Seffah’ın ava tek başına 

çıktığı ve avlandığı hayvanlar kendisine itaat etmezse mahcupluk hissettiğine yönelik görüşlerden 

anlayabiliriz. Seffah’ın av maceralarıyla ilgili birçok rivayeti bulunmaktadır. Bu rivayetlere, avda 

kendisine eşlik eden Halid b. Saffân’ın anlattıklarını örnek verebiliriz: “Bir gün Seffâh’la birlikte ava 

çıktık. O avcı hayvanlara çok düşkündü. Gece bana avcıların (şahin, doğan vs. yırtıcı kuşlar, 

köpekler, parslar...) başarısız olduğundan bahsetti. Hayvanlar avlanmadığı için ava eşlik edenlerin 

bugün katılmamalarını istedi. Ben korumalara halifenin seçtikleri dışındakilerin katılmamasını 

söyledim. Kamp bölgesinden ayrıldıktan kısa süre sonra Seffâh bugün avın bereketli olması için 

tasaddukta bulunduğunu söyledi. Halife avcı hayvanların en başarılı olanlarını seçmiş, diğerlerini 

ise kamp yerinde bırakmıştı. Devesi ile onlara katılan bir bedevi arkalarından seslendiğinde halife 

buna kızdı ve geride bıraktığı avcı hayvanlarında getirilmesini emretti. Ben neden böyle yaptığını ve 

kendisine göre bugün avın bereketli geçip geçmeyeceğini sorduğumda; ‘yakında hakikati görürsün’ 

şeklinde cevap verdi. O gün halife getirdiği bütün yırtıcı kuşlar ve diğer yırtıcılarla avlanma imkânı 

buldu.” Bu örnekten halifenin avlanan hayvanların en iyisinin kendisinde olmasını istediği 

etrafındakilerin halifenin avı hakkında hep iyi yorumlarda bulunmasını umduğunu anlarız. Seffâh 

ava olan tutkunluğu sebebiyle avda başarılı olmak için dua eder ve avda başarılı bir sonuç alırsa av 

dönüşü adak kurbanı keserdi. Siyasi karışıklıklar ve Mansur’un eğlenceye düşkün olmamasından 

dolayı Mansur döneminde avla pek ilgilenilmemiştir. Mansur yalnızca normal zamanlarda avla 

ilgilenmiştir. Hatta Sahibu’l-Berîd’in, Halife Mansur’a valilerden birinin aşırı av meraklısı olduğunu 

evinde atmaca, doğan vb. yırtıcı hayvanlar beslediği haberini ulaştırması üzerine halife yazmış 

olduğu mektupta valiyi azlettiğini belirtmiş gerekçe olarak devletin bunca işleri varken vahşi 

hayvanlarla uğraşmanın mantıksızlığını göstermiştir  (Yılmaz , 2005, s. 257-258) . 

Abbasilerden ava düşkün halifelerden bir diğeri de Mehdi’dir. Mehdî zevk alarak düzenlediği av 

partileri için hazırlıklar yaparak avda kullanacağı hayvanları beslemiş ve bunların bakımı eğitimi için 

bazı kişileri görevlendirmiştir (Hasan, 1997, s. 289) . Mansur döneminin aksine Mehdi döneminde 

ava daha fazla önem verilirdi sürekli ava çıkılırdı. Bu nedenle Mehdî’nin av ile ilgili anıları oldukça 

fazladır. Bu anılardan biri şöyledir: “Mehdî, Ali b. Süleyman ve Ebû Delâme üçü ava çıkmışlardı. 

Av esnasında ceylan sürüsüne rast geldiklerinde Mehdî ceylanı avladı. Bunun üzerine Ebû Delâme 

şu mısraları okudu: 

Mehdî ceylanı kalbinden vurdu. 

Ali b. Süleyman köpek avladı. 

Her ikisine de afiyet olsun. 

Her biri kendi azığını yesin (Yılmaz , 2005, s. 259) . 
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Mehdî’nin bir ceylanın peşinden giderken ölmesi avın hayatında ne kadar önemli olduğunun bir 

göstergesidir (Yıldırım, 2016, s. 357). Mehdî’nin ava ve yaban hayatına olan düşkünlüğünü gösteren 

bir diğer örnek ise Gıyas b. İbrahim ile arasında geçen şu olaydır: Gıyas halifenin huzuruna 

girdiğinde onun güvercinlerle oynadığını, güvercinleri yarıştırdığını gördü kendisinden halifeye bir 

hadis söylemesi istendiğinde o, anında hadis isnad zincirini Peygamber’e dayandırdıktan sonra 

Resulullah’ın “ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için ödül almak helal olmaz” buyurduğunu 

rivayet etti. Bunun üzerine Mehdî ona on bin dirhem verilmesini istedi. Gıyas ayağa kalktığında 

halife onun hadis uydurduğundan emin olduğu için “senin şu kafan Resulullah’a yalan isnad eden 

bir kafadır” dedi. Devamında ise buna seni ben sevk ettim diyerek güvercinlerin kesilmesini ve onun 

bu işten vazgeçmesini emretti (Yılmaz , 2005, s. 259). 

Hârûnürreşîd de ava ilgisi olan Abbasî halifelerindendir. Hârûnürreşid av sanatında tecrübeli olan 

kişileri ve yeni av malzemelerini ilk keşfedenleri saraya alırdı. Hârûnürreşid avda şanslı bir halifeydi. 

Bu dönemde valiler ve bürokratlar da avla ilgilenirlerdi (Yılmaz , 2005, s. 260) . Hârûnürreşid 

Rakka’ya yerleştikten sonra avla daha fazla ilgilenmeye başlamıştır. Rakka’da aslan, kaplan, deve 

kuşu, yaban öküzü gibi hayvanlar fazladır (Yıldırım, 2016, s. 357) . Hârûnürreşid’in ailesi de avla 

çok ilgilenirdi. Hârûnürreşid’in oğlu Emin babasına göre ava daha düşkündü. Sarayına avcılığı ile 

ünlü olmuş avcı yırtıcı hayvanları getirmiştir. Emin avı hobinin de ötesine taşıyarak saplantı haline 

getirmiştir. Bunu şu örnekle anlarız: Emin’in kardeşi Me’mun ile aralarında ortaya çıkan taht kavgası 

esnasında kardeşi tarafından ablukaya alındığı anda dahi Dicle Nehrinde balık avı ile meşgul olduğu 

rivayet edilmektedir (Yılmaz , 2005, s. 260) .  Hârûnürreşid’in diğer oğlu Me’mun özel eğitilmiş bir 

grup adam vasıtası ile avlanan vahşi hayvanları avlamayı seviyordu (Zeydan, 1971, s. 796) . 

Halife Mutasım av merakından dolayı Dicle kıyısında at nalı şeklinde bir duvar inşa etmiştir (Ahsen, 

2019, s. 235) . Mutasım ava çıkınca bu duvarın karşısında adamları ile birlikte ehil olmayan 

hayvanları, duvar tarafına kaçırıp adamları, atları ve av köpekleri ile bir halka oluşturup hayvanları 

duvarla nehir arasında hayvanların alanını daraltıp avlıyordu (Zeydan, 1971, s. 796-797) . Abbasi 

halifelerinden Mu’tazıd parsları avda kullanması ile ünlüdür. O avlanması zor hayvanları avlamıştır. 

Av konusunda tek başına ava çıkacak kadar cesaret göstermiştir. Müktefi de babası gibi ava 

düşkündü. Parsları avlardı (Yılmaz , 2005, s. 261-262) . Sonuç olarak av Abbasi hükümdarları elinde 

bir zevk, boş zaman geçirme etkinliği, eğlence ve lüks bir uğraş alanı haline gelmiştir (Ahsen, 2019, 

s. 233) . 

3.AV EKONOMİSİ 

Abbasiler ava çok önem verirlerdi ve av için büyük miktarda para harcarlardı. Abbasilerin ava verdiği 

önemi sarayın avlanmak için yapmış olduğu masraflarının tahminiyle anlayabiliriz.  Düzenlemiş 

oldukları av partileri ve seferlere yüklü paralar ayırırlardı. Av malzemelerinin bakımı için her ay 

düzenli taksitler şeklinde 50 dinar ödenirdi. Abbasi toplumunda avlanmayı bir meslek ve geçim 

kaynağı olarak görenlerde vardı. Avlanma sadece profesyonel avcılar için değil ayrıca bunları 

düzenleyen bir organizeci, eğitici ve hizmetli ordusuna da tam zamanlı iş sağlıyordu. Çıta ve köpek 

besleyenler ve şahinciler sarayın daimî çalışanlarıydı (Ahsen, 2019, s. 117,268,269) . Yırtıcı 

hayvanlardan kuşlar, av köpekleri ve parsların eğitimi için bu alanda kendini geliştirmiş kişiler 

görevlendiriliyordu ve bunun için masraflar yapılıyordu (Zeydan, 1971, s. 796) . Bu masraflara örnek 

olarak; yırtıcı hayvanlar ve kuşlar için, şahinciler, atmacacılar, aslan bakıcıları vb, özel memurlar 

tutulması onlara yüksek maaşlar bağlanması, araziler tahsis edilmesi ve son olarak istedikleri zaman 

halifelerin yanlarına girmelerine kolaylık sağlanması gibi çalışmaları gösterebiliriz (Yılmaz , 2005, 

s. 257). Bu çalışmaların yanında av konusunda uzman olan birinin başkanlığında resmi bir kurum 

olmamasına rağmen ayrı bir birim kurulmuştur. Bu birim için oldukça yüklü miktarda para 
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ayrılmıştır (Ahsen, 2019, s. 268). Ayrıca Abbasilerin düzenledikleri av partileri ile birçok insana iş 

olanağı da sağlanmaktaydı. İş olanağı sağlanan kişilerden birinin yıllık geliri 500.000 dirheme 

ulaşmıştır. Av hayvanlarının ithalatı av malzemeleri ve avda kullanılan hayvanların bakımı için 

kullanılan harcamaların her yıl milyonlarca dinara ulaştığı ortaya çıkmıştır. Abbasiler döneminde 

avda özellikle tazı ve köpekler çok kullanılıyordu. Yemen tazıları hem çok ünlü hem de çok 

pahalılardı. Avda kullanılan hayvanlar arasında çıtaya benzeyen bir tür yaban kedisi olan “gepar” 

adlı hayvan çok özel bir yere sahipti. Bu hayvana ancak zenginler sahip olabilirdi. Abbasi halifeleri 

resmî törenlerde sıkça bu hayvanlarla görünmüşlerdir. (Yıldırım, 2016, s. 357) . Abbasi 

halifelerinden Mutazıd av sahasına yakın bir alana yaptırdığı saray, av için yapılan harcamalara bir 

örnek teşkil eder. Mutazıd’ın ava olan ilgisinden haberdar olan valiler Mutazıd’ın avlanması için 

eğitilmiş yırtıcı hayvanlar gönderirlerdi. Örnek olarak Amr b. Leys es-Saffâr Nişabur’dan halifeye 

4000 dirhem para, donanımlı 20 binek hayvanı 150 küçük ve büyük baş hayvan ve av maksatlı 

şahinler göndermiştir (Yılmaz , 2005, s. 262) .  

Halifelerin emriyle düzenlenen av seferlerine kimlerin katılması gerektiği ile ilgili doğrudan bir 

referans yoktur. Bu sebeple av grubunun kendi topraklarında yaşam alanlarında av izi sürdüklerinde 

bu insanların tepkilerinin ne olduğu konusunu değerlendirmek oldukça zordur. Halife onların 

tepkileri ve bu ava katılımları ne olursa olsun kendisinin ve ava katılan zenginlerin av esnasında 

çevreye vermiş oldukları zararları temin etmiştir (Ahsen, 2019, s. 273). Hârûnürreşid zamanında 

ürününe hasar verilen köylülere çok yüksek tazminatlar verilmiştir (Yıldırım, 2016, s. 357). Buna ek 

olarak Halife Mütevekkil ’in emirleri doğrultusunda ödenen bir tazminatın özel bir örneği, Küşâcim 

tarafından kaydedilmiştir; Bir av seferi dönüşünde bu halifenin İbn İtab isimli sekreterine üç yüz bin 

seksen dirhem tutan hasar ve ürün zararının hesaplanması ve ödemenin yapılmasını istediği 

anlatılmaktadır (Ahsen, 2019, s. 273). Ayrıca Abbasi halifeleri ava olan meraklarından dolayı çeşitli 

hayvanların barındığı özel bir hayvanat bahçesi de kurmuşlardır. Bazı ülkeler Abbasilere göndermek 

zorunda oldukları haraç yerine av hayvanları verebilirlerdi. Örnek olarak Hârûnürreşid haraç yerine 

Ermenistan’dan her yıl 30 bebr ve Taylesan’dan da 10 doğan ve 20 av köpeği alırdı. (Özaydın, 1991, 

s. 102) . Doğan, atmaca, kartal, pelerinli doğan, Türkistan, Yunanistan ve Hindistan’dan getirtilen 

çakır ve doğan gibi av kuşları çok pahalıydı. Bunların dışında özellikle tek tip tüyleri olan başka av 

kuşları da gönderilmekteydi (Yıldırım, 2016, s. 357) .  

Av hayvanları ve onların yemleri pazarların gelişmesine yol açıyordu. Bu pazarlarda av malzemesi 

ticareti ortaya çıkmıştır. Câhiz’in Tebassur bi’t-ticâre isimli eserinde avcılıkta kullanılan kuşlarla 

ilgilenmenin çok karlı bir iş olduğu ve zengin insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Bağdat 

pazarlarına değişik kuşların ithal edildiği anlaşılmaktadır. Genelde av kuşlarının fiyatları Abbasi 

Döneminde çok pahalıydı onları sadece zenginler satın alabiliyordu. Genel fiyat seviyesine örnek 

olarak Abbasilerin son dönemlerine ait şahinlerin fiyatı verilebilir. Kaynaklarda eğitilmemiş şahinin 

Abbasi halifelerinin son dönemlerinde 10 ile 15 dinar arası bir fiyata satıldığından bahsedilmiştir. 

Ayrıca eğitimli kuşların fiyatlarının fazla olduğundan söz edilmiştir. Câhiz, “Kitâbü’l-

Hayevân’ında” atmaca ile şahinlerin fiyatlarını karşılaştırarak güvercinlerin daha iyi fiyatlar 

getirdiğini söylemektedir. Bunların bazı çiftlerinin 500 dinara satıldığını öte yandan hiçbir atmaca 

ve şahinin bu fiyatı getirmediğini söylemektedir. Vâsıt diyarından getirilen güvercinlerin ise 30 dinar 

ettiğini söylemiştir. Câhiz yine bu eserinde; Küşâcim tarafından kaydedilen av köpeğinin kan 

parasının 40 dirhem olması hadisesi ile ilgili olarak eserinde bu geleneğe iki kez atıfta bulunmuş ve 

bu fiyatın av köpeği ile ilgili olduğunu söylemiştir. Çıta Sansar gibi diğer av hayvanlarının fiyatlarına 

ilişkin bir bilgi vermemiştir. Av hayvanları için av olarak sunulan tutsak kuşların eğitimleri için 

harcanan miktar hakkında ise birkaç örnek bulunmaktadır. Halife Me’mûn’un veliahtı olan Ali er-

Rızâ zamanında, sıradan bir güvercinin bir dirhem, bir tavuğun yarım dirhem ve bir yumurtanın 
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çeyrek dirhem olduğu kaydedilmiştir. Yarışmalar ve haberleşme için kullanılan güvercinler ise daha 

pahalıdır  (Ahsen, 2019, s. 271-273) . Bağdat ve Basra marketlerinde güvercinler en çok satan 

ürünlerdi. Erkek güvercinlerin 20 dişilerin 10 veya daha fazla yumurtalarının ise 5 dinara satıldığı 

belirtilmektedir. Bağdat’ta “suke’t-tuyûr” isimli bir markette genç bir güvercin 20 dinara ve güvercin 

yumurtası 5 dinara satılırdı. Aynı şekilde Vâsıt şehrinden getirilen güvercinlerde oldukça yüksek 

fiyata satılabiliyorlardı. Buradan getirilen bir güvercin 30 dinara yavrusu 3 dinara ve yumurtası 3 

dinara satılıyordu. Bunların yanında posta güvercinlerinin fiyatları da oldukça yüksekti.  Hatta bu 

posta güvercinleri için halifeler yaptırımda bulunabiliyorlardı. Örneğin Abbasi halifesi Nâsır 

Lidinillâh posta güvercinlerini kullanma konusunda kendi güvercinlerinin dışında herhangi bir 

kimsenin güvercin kullanmasını yasaklamıştı. Tüm bunlardan anlaşılan güvercin meraklıları bu 

seçkin güvercinlere sahip olabilmek için oldukça yüksek miktarda paralar harcamışlardır (Yıldırım, 

2016, s. 359) .  

4-AV EDEBİYATI  

Abbasilerin ava duydukları ilgi sebebiyle av sanatı üzerine birçok kitap yazılmıştır. Kuşacım ve 

Menkli gibi Arap yazarlar tarafından çıtayı tuzağa düşürmek için gerekli eğitim ve teknikleri 

anlatılmıştır. Arap yazarlar oldukça sıklıkla hikayeleri deney ve gözlemleri ortaya koymadan Yunan 

kaynaklarından aktarıyorlardı ve olağanüstü inanışların esiri olurlardı. Bitkisel ağrı kesicilerin 

kullanımı bu yüzden tecrübesiz düşüncelerden kalan miras veya eski zamanlarda inanılan 

inanışlardandı. Buna göre Yunanların muhteşem inançlarını takip edilerek uyuşturucu bitkisel ilaçlar 

kullanılırdı. Bunu yaparken balıklar parçalanarak hendeğin içine konulurdu. Bu balıkların kokusu 

hayvanın sığınağına yayılırdı. Bir de siyah marul ile afyon karıştırılmış bazı et parçaları ateşin 

etrafına serpiştirilirdi. Bu aromanın kokusunu alan av hayvanları yaklaşır eti yer ve bayılırdı. 

Sığınakta bulunan avcı da avını alırdı (Ahsen, 2019, s. 233,239,245,262) . Avın disiplini sabrı 

metaneti, merhameti, gücü özünde barındıran bir özelliğe sahip olması insanın ahlaki açıdan 

olgunlaşmasına zemin hazırlamıştır. Avın bu özelliği insan hayatını etkilemiştir. Bu etkiyi Cemhere 

fî Ulûmi’l-Beyzere yazarı şöyle anlatmıştır: “Bil ki avcı hayvanları eğitmek edebi tamamlamaktır. O 

insanı krallara yaklaştırır. Kim de güzel alışkanlıklar yoksa avcı hayvanları eğitemez. Çünkü avcı 

hayvanlarla ilgilenmek bir takım kişilik ve edep eksikliklerini ortaya çıkarır.” Ensü’l-Mela yazarı da 

benzer tespitlerde bulunmuştur. Ona göre: “Bilge kişiler, krallar, cesur, cömert, istikrarlı bir 

düşünceye sahip gençler, avcı hayvanların halleriyle hemhal olanlar, onlara zarar vermeyenler, onları 

eğitebilecek zekaya sahip olanlar dışındakilerin hayvan eğiticiliği yapamayacağı noktasında icma 

vardır. “ (Yılmaz , 2005, s. 263). 

Avcılığın türleri hakkında da dönemin âlimleri çeşitli kitaplar kaleme almışlardır (Zeydan, 1971, s. 

796) . Abbasi halifelerinin ilgi duydukları avlanma konusu incelenmesi gereken bir konu halini 

almıştır. Bu sebeple bu dönem boyunca ve bu dönemden sonra av sanatı üzerine eserler kaleme 

alınmıştır. Bu eserler avda kullanılacak kuş ve hayvanların yetiştirilmesi, onların hastalıklardan 

koruması ile ilgili ilginç bir grafik ve ilginç bir resim sunmaktadır. Bunun yanında bu eserler avlanma 

faaliyetinden doğan yasal ve dini sorulara cevap vermektedir (Ahsen, 2019, s. 233-234).  Ebû Ubeyde 

Ma’mer b. Müsennâ’nın Kitâbü’l-Bâzî ve Kitâbü’l-Hamâm’ı avcılığa dair ilk ilmi eserler 

niteliğindedir. Daha sonra yazılan eserlerden bazıları da şunlardır: İbrâhîm el-Basrî “el-Beyzere”, 

Asmaî “Kitâbü’l-Vuhûş”, Hâlidiyyîn “Kitâbü’s-Sayd”, Tabîb Îsâ er-Rakki “Kitâbü’l-Meşâyîd”, 

Muhammed b. Abdullah el-Bazyâr “Kitâbü’l -Cevârih”, Ebû Dülef Kâsım b. Îsâ “Kitâbü’s-Silâh” ve 

“Kitâbü’l- Cevârih ve’l-la’b bihâ (Kitâbü’l-Büzât ve’ş-şayd), Feth b. Hâkan “Kitâbü’s-Sayd ve’l-

cârih”, İbnü’l-Mu’tez “Kitâbül-Cevârih ve’ş-şayd”, Ebû Tâhir-i Hâtûnî “Şikârnâme”, Boğdu b. 

Kuştemir “el-Kânûnü’l-vâdıh fî mu’âlecâti’cevârih. Bu kitaplardan günümüze gelenlerden en eskisi 

Kuşâcim’in el-Meşâid ve’l-Metârid ve el-Beyzere ‘dir(Özaydın, 1991, s. 103) . Bu eserlerde avcılık 
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adabı, av araç ve gereçleri, avcı hayvan ve kuşlarla avlanan hayvanların nitelikleri, bu hayvanların 

hastalıkları ve tedavi şekilleri gibi bilimsel konular ele alınmıştır. Avcılık konusunda bir de 

“tardiyye” ve “urcûze” adı verilen şiirler vardır. Arap edebiyatında tardiyye (çoğulu tardiyyat, 

taradiyyat) çoğunlukla recez vezninde yazılan ve Arapların avcılık hikayelerinin bazı yönlerini ele 

alan tek konulu müstakil şiiri ifade eder. Avcılık şiirleri VIII. (XIV.) yüzyıl ve sonrasına kadar 

yazılmaya devam etmişse de IV. (X.) asrın ikinci yarısından itibaren çok fazla gelişme kaydetmemiş 

önemini nicelik bakımından da yitirmiştir. Bu devrede türün en uzun ve tam örneği Ebû Firâs el-

Hamdânî’nin, içinde muhtelif hayvanları tasvir ettiği 137 beyitlik urcûzesidir. Sonraki dönemde 

yazılan az miktardaki tardiyye eskilerin taklididir (Elmalı, 2011). Avcılık şiirlerine örnek olarak Ebû 

İshak İbrahim b. Abdülcebbâr b. Ahmed el-Fecîcî’nin kaleme aldığı “Ravdatü’s-Süffân” isimli 

eserde avın faziletleri ve mübah oluşu edebi bir üslup ile uzunca anlatılmıştır (Yılmaz , 2005, s. 254). 

Ebû Nuvas gibi bir   çok Abbasi saray şairi avda kullanılan köpekler, yemen tazıları gelincikler ve 

çıtaya benzeyen bir tür yaban kedisi olan “gepar” gibi hayvanlarla ilgili övücü şiirler kaleme 

almışlardır (Yıldırım, 2016, s. 358). 

Av konusunda yazan Orta çağ yazarları avlanmak için eğitilmeye münasip hayvanlar için 

kullanılacak metotlardan bahsetmişlerdir. Yazılan bu kitaplarda kuşlar ve yabani hayvanların 

tuzaklarında kullanılan hibala veya haba’il kelimeleri, bir parça tahtaya çoğunlukla bağlı olan ipten 

yapılan bir çeşit kapanı ifade etmekteydi.  Bu kapanlar ile ceylanlar tuzağa düşürülerek yakalanırdı. 

Yine av ile ilgili bilimsel eserler çıtayla yapılan avın üç türünden bahseder. Bunlar; Mukabera (zorla 

avlanma), dasis (sürünerek av takibi) ve mudhanaba (takip avı)  isimli yöntemlerdir. Bu 

yöntemlerden en çok beğenileni mukabera adlı yöntemdi. Bu yöntem çıtadan daha çok eğitmeni için 

risk içeriyordu. Avcı bu yöntemde avlayacağı bir hayvanı seçer. Ve bu hayvan halsiz kalıncaya kadar 

peşinden atla takip ederdi. Bu sırada çıta halsiz kalan ava atılıp sahibine getirirdi. Diğer bir metot 

olan dasis (sürünerek av) de ise çıtanın öncelikle tasması çıkarılarak serbest bırakıldıktan sonra avına 

sezdirmeden hamleler yaparak ona sürünerek yaklaşıp avlaması yöntemidir. En yaygın olarak 

kullanılan yöntem ise mudhanaba (takip avı) dır. Bu yöntemde çıta sahipleri, avlayacakları sürüyü 

ayak izlerinden takip ederlerdi. Avını bulma mesafesine gelince sürüden birkaç hayvan avlamayı 

başaran çıtasını serbest bırakırdı (Ahsen, 2019, s. 240,241,262) 

5.SONUÇ 

Araplar ve Türklerde zorunlu bir ihtiyaç olan av zamanla Emeviler ve özellikle Abbasiler döneminde 

halifelerin ava olan ilgisi nedeniyle bir spor ve eğlence türü olarak günümüze kadar gelmiştir. 

Abbasiler döneminde savaşa gidilmediği zamanlarda özellikle askeri yeteneklerini artırmak isteyen 

önemli kişiler ve askerler ava giderek bir nevi av hayvanları üzerinden antrenman yapmışlardır. 

Abbasî halifeleri hayatlarının önemli bir kısmında ava yer vermişlerdir. Hatta ekonomilerini sarsacak 

düzeyde av faaliyetleri için harcama yapmışlardır. Bu doğrultuda avlanmaya müsait olan bölgelerde 

faaliyette bulunmak amacıyla kendileri için saraylar ve avı kolaylaştırmak için duvarlar inşa 

etmişlerdir. Her çeşit hayvanın barındığı hayvanat bahçeleri de kurmuşlardır. Bürokratlar avı terfi ve 

tevassut aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Ve yapılan av partileri sayesinde etrafındaki 

insanları daha yakından tanıma düşmana karşı uygulanacak savaş taktikleri için uygulama alanı 

bulma ve sürekli askerleri zinde tutma gibi faydaları olmuştur. Bütün bunlar sonucunda av lüks bir 

uğraş haline gelmiştir. Avlanma sanatı, tedavileri, av hayvanları ve av kültürünü kapsayan konularda 

çok sayıda müstakil eser, Abbasi sarayının teşviki ile kaleme alınmış veya tercüme faaliyetlerinin 

yoğun olduğu dönemlerde Yunan kaynaklarından Arapça’ya kazandırılmıştır.   
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II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE YAŞANAN EKMEK KARNESİ UYGULAMASI  

(1942-1946) 

Abdullah Erdoğan 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti’ni askerler kurmuştur. Bu kurucular savaş meydanlarından gelmiş ve savaşlar içinde 

yoğrulmuş insanlardır. Savaşın kokusunu önceden alabilme ve savaşın neler getirebileceğini sezebilme 

tecrübeleri vardır. Savaşın ne olduğunu bilen bu kurucu kadro savaştan hem çekinmiş hem de korkmuşlardır. 

Bu korku savaşmaktan değil milletin başına gelecek felaketi bilmektendir. 10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa 

Kemal Atatürk vefat etmiş, 11 Kasım 1938’de İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci 

cumhurbaşkanı seçilmiştir. İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesinin henüz birinci yılı dolmadan 1 Eylül 

1939’da Almanya Polonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu gelişmeden sonra İngiltere ve Fransa, Almanya’nın bu 

savaş ilanına Almanya’ya savaş ilan ederek karşılık vermişlerdir. Böylece dünya tarihinin gördüğü en kanlı 

savaş resmen başlamıştır. İsmet İnönü, II. Dünya Savaşı başlamadan önce ve başladıktan sonra diplomatik 

maharetlerle Türkiye’yi savaşan gruplardan Müttefiklerden ve Mihver Devletlerden uzak tutmayı başarmıştır. 

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmamıştır. Bununla birlikte genç erkek nüfusunun askere 

alınması sonucunda üretim durma noktasına gelmiştir. Asker sayısının arttırılması Türkiye’nin üretimin 

azalması ve tüketimin artmasına neden olmuştur. Türk Hükümeti ekonomi politikasına yön verebilmek adına 

Milli Korunma Kanunu’nu çıkarmıştır. Savaş ekonomisinin getirdiği şartlar halkın temel gıda maddesi olan 

ekmek üzerinde de Milli Korunma Kanunu esas alınarak bir uygulamaya geçilmesini zorunlu kılmıştır. 

Ekmek Karnesi ile ekmeğin verildiği dönemde ekmeklik unun niteliğinde ve kişi başı ne kadar ekmek 

verileceği konularında değişiklikler olmuştur. Ekmek Karnesi uygulamasıyla hükümet halkın temel gıda 

maddesi olan ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak istese de dönemin basınında zaman zaman uygulama 

esnasında suiistimallerin olduğu bildirilmiştir. 13 Ocak 1942 tarihinde hükümet “Ekmek ve ekmeklik hububat 

istihlâkinin tahdidine dair” kararname çıkarmış, 14 Ocak 1942 tarihinden itibaren İstanbul’da ekmek karneyle 

verilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen diğer şehirlerde de uygulamaya başlanmıştır. Uygulama 

Türkiye’nin her ilinde değil Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şehirlerle sınırlı kalmıştır. Ekmek Karnesi 

uygulaması 9 Eylül 1946 tarihinde son bulmuştur. Bu çalışmada arşiv belgeleri ışığında “Ekmek Karnesi” 

uygulaması kendi döneminin şartları doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, II. Dünya Savaşı, Ekmek Karnesi, Un, Ekmek 

 

THE APPLICATION OF BREAD CARNERS LIVING IN THE WORLD WAR II PROCESS (1942-1946) 

Abstract 

Soldiers established the Republic of Turkey. This challenge came from the founders fought in wars and 

kneaded people. To receive advance the smell of war and what the war has to be able to sense experience can 

bring. This founding cadre, who knew what war was, was both afraid and afraid of war. This fear is not about 

fighting, but knowing the disaster that will happen to the nation. He died on November 10, 1938 Date of 

Mustafa Kemal Ataturk, Ismet Inonu November 11, 1938 in the Republic of Turkey's second president is 

chosen. İnönü, elected president before the end of the first yet in the September 1, 1939, Germany declared 

war on Poland. After these developments, Britain and France responded by declaring war on Germany 

Germany's declaration of war on this. Thus, the bloodiest war in world history has officially begun. Ismet 

Inönü, before the start of World War II and after it has managed to keep away from the Allied and Axis 

powers fought in Turkey with diplomatic dexterity. Turkey did not actually participate in World War II. 

However, as a result of the recruitment of the young male population, production has come to a halt. 

Increasing the number of soldiers Turkey led to increased consumption and reduced production. Turkish 

Government in order to give direction to the economic policies enacted the National Protection Law. War 

brought the people's basic food essentials National Protection Law, which is also on the bread of the economy 

has necessitated a shift to a principles-based application. Per person and the nature of the period in which the 

bread with bread flour bread Ratings have been changes in how the subject will be given bread. Bread Carnet 

application with the government wanted to facilitate the public's access to basic foodstuffs, which has also 

been reported that the abuse of bread from time to time during the period of application of the press. On 

January 13, 1942 the government "on the bread and grain bread consumed quinine restraint" has done a decree 

from the date of January 14, 1942 are given rationed bread in Istanbul. Implementation has also started in 

other cities designated by the Ministry of Commerce. Applications did not in every province in Turkey have 

been limited to cities designated by the Ministry of Commerce. The application of the bread ration card ended 

on 9 September 1946. In this study, the application of “Bread Report Card” will be evaluated according to 

the conditions of its period. 

Keywords: Turkey, World War II, Bread Report Card, Flour, Bread 
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Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 

1938 tarihinde vefat etmiştir. 11 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ikinci cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü’yü seçmiştir. İsmet İnönü 

cumhurbaşkanlığına oy birliği ile seçilmiştir. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı yaptığı süre 

zarfında Türkiye’de ve dünya gündeminde önemli olaylar meydana gelmiştir (Yalçın vd., 

2005:519). 24 Eylül 1884 tarihinde dünyaya gelen çocuğa Mustafa İsmet adı verilmiş ve nüfusa bu 

adla kayıt edilmiştir. Mustafa İsmet’in doğum tarihinin net olarak biliniyor olmasını dayısı Hakkı 

Bey’in Kuran-ı Kerim’in bir köşesine düştüğü kayda borçluyuz. O dönemde Osmanlı Devleti okur-

yazarları arasında adet haline gelen yeni doğan çocuğun doğum tarihinin Kuran-ı Kerim’in arka 

sayfasına yazma geleneğine uymuştur. Mustafa İsmet’e İnönü soyadı Kurtuluş Savaşı’nda İnönü 

Muharebelerinde elde ettiği zaferlerden dolayı Atatürk tarafından 26 Kasım 1934’de soyadı 

kanunuyla verilmiştir (Aydemir, C.1, 2007:17). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı İsmet Paşa olmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

başbakan olan İsmet Paşa 25 Ekim 1937’de başbakanlıktan istifa etmiştir. Atatürk’ün vefat etmesi 

üzerine cumhurbaşkanı seçilerek Türk ve dünya siyasetine yön veren başlıca kimseler arasında 

yerini almıştır (Unat,1945:35,44-45). Atatürk’ün vefat etmesi üzerine İsmet İnönü’nün 

cumhurbaşkanı seçilmesinde belirli şartlar etken olmuştur. Bu şartlara bakacak olursak 1920’de 

Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı geceleri silah sesleriyle kuşatılır. İsyancıların 

Ankara’yı basma ihtimalleri doğar ve telefon telleri isyancılar tarafından kesilir. Padişah tarafından 

Mustafa Kemal Paşa’ya idam fermanı verilirken İsmet Paşa içinde aynı hüküm verilir. Çerkes 

Ethem meclisin kapısının bir tarafına Mustafa Kemal’i bir tarafına da İsmet Beyi asacağım derken 

İsmet Paşa hep Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almıştır. İsmet Paşa cephede, savaş 

meydanında, zaferde, Mudanya’da, Lozan’da, inkılapların yapılmasında her zaman Mustafa Kemal 

Atatürk’ün yanında yer almıştır. Bazen de sorumlu kişi olarak Mudanya ve Lozan’da olduğu gibi 

işin başında görev almıştır. Bu gibi şartlardan dolayı İsmet İnönü Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı 

olmuştur (Aydemir, C.2, 2013:18-19). 

11 Kasım 1938’de İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden henüz bir yıl bile 

geçmeden 1 Eylül 1939’da Alman orduları Polonya’yı işgale başlamıştır. Almanya’nın Polonya’ya 

savaş başlatmasıyla birlikte dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan II. Dünya Savaşı 

(1939-1945) resmen başlamıştır (Armaoğlu,2014:324). İsmet İnönü I. Dünya Savaşı’nın (1914-

1918) içinde yoğrulmuş biri olarak savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Millî 

Mücadele (1918-1922) sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni askerler kurmuşlardır. Bu 

kurucu kadro savaş meydanlarında yer almış, savaşın kokusunu hissetmiş ve savaşın nelere 

sebebiyet verebileceğini önceden sezebilme tecrübeleri edinmişlerdir. Savaşı ve savaşın sonuçlarını 

bilen bu kurucu kadro savaştan çekinmiş ve korkmuşlardır. Asker olan bu kurucu kadronun korkusu 

savaşmaktan değil milletin başına gelebilecek felaketi önceden sezebilmektir. II. Dünya Savaşı 

boyunca Türk milletinin en büyük şansı savaşın ne olduğunu bilen ve savaştan çekinen kurucu 

kadronun devlet yönetiminde olması olmuştur (Aydemir, C.2, 2013:137). 

İsmet İnönü 1 Kasım 1939’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Altıncı Dönem Birinci Toplantı 

Yılını Açarken” verdiği beyanatta Türkiye’nin sulha hizmet etmeyi ve kendi masumiyetini 

korumayı cumhuriyet hükümeti olarak vazife edindiklerini belirtmiştir (İnönü’nün Söylev ve 

Demeçleri I,1946:339,341). İsmet İnönü II. Dünya Savaşı’na Türkiye’nin girmesi için Avrupalı 

devletler tarafından tertip ve teklif edilenleri sükûnetle dinledikten sonra yine aynı sükûnetle 

reddetmiştir. Tecrübeli asker ve devlet adamı olan cumhurbaşkanı İnönü, harbin dışında kalmak 
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için tüm yokluklara katlanmayı göze almıştır (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı, 1987:87-88). 

Milli Korunma Kanunu 

1924 yılında mali yetersizliklerden dolayı askerlik hizmet süresi 24 aydan 18 aya düşürülmüş ve 

80.000 kişi askere alınarak askeri eğitim verilebilmiştir. 1936 yılına gelindiği zaman dahi ordunun 

mevcudu 120.000 kişiye çıkarılabilmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ilan edilmesiyle birlikte Türkiye 

resmen seferberlik ilan etmemekle beraber asker sayısını 1.500.000’a çıkarmıştır. Silah altına alınan 

askerin beslenme meselesi bile başlı başına bir sorun teşkil etmeye başlamıştır (Koçak, C.1, 

1996:340). 15 Ocak 1940 tarihinde başbakan Refik Saydam Milli Korunma Kanunu’nu meclise 

sunarak savaş şartlarında memleketin ekonomisini idare etmeyi kolay kılmak istemiştir (Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, 15.01.1940). 26 Ocak 1940’ta Resmi Gazete de yayınlanan 

Milli Korunma Kanunu 72 maddeden oluşmaktadır. İlk üç maddesinin yer aldığı umumi hükümlere 

baktığımız zaman olağan üstü olaylar meydana geldiği zaman hükümetin iktisadi ve milli çıkarlar 

için bu kanundan faydalanmasını öngörmektedir (Resmi Gazete,26.01.1940). 

Refik Saydam hükümeti çıkarılan yasayla ekonomik sıkıntıların önüne geçmeyi ve yasaya 

dayanarak çıkarılacak kararnamelerle savaş boyunca Türkiye ekonomisine yön vermeyi 

amaçlamıştır. Yasa ekonomik alanda hükümete önemli yetkiler vermiştir. Tarım ürünlerinin 

fiyatının belirlenmesi konusunda hükümete yetki verilmiş, tespit edilen fiyatlar ise mevcut piyasa 

fiyatlarından çok düşük olarak belirlenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin düşük fiyattan 

toplanacak tarım ürünlerini depolaması istenmiştir (Dokuyan, 2013:195). Başbakan Refik 

Saydam’ın vefat etmesi üzerine hükümeti Şükrü Saraçoğlu kurmuştur. Başbakan Saraçoğlu 

hububat hakkında önemli açıklamalar yapmış ve savaşın başında devletin elinde iki yüz elli bin ton 

buğday stokunun bulunduğunu söylemiştir. Halkın elinde de aynı miktarda buğdayın bulunduğunu 

bildirmiştir. Beş yüz bin ton buğdayın ancak iki yıl yettiğini ve savaşın üçüncü yılında dışardan 

ithal edilen buğdayında yetmediğini ifade etmiştir (Aydın,2019:422-423). 

Hububat konusunda yaşanan sıkıntının yanında ekonomisi dışa bağımlı olan Türkiye ithalat ve 

ihracat yaptığı ülkelerin savaşta farklı bloklarda yer almasından dolayı da büyük sıkıntılar 

yaşamıştır. Mihver grubundan Almanya Türkiye ile saldırmazlık antlaşması imzaladığı zaman 

Müttefik devletlerin ekonomik yaptırımlarına maruz kalmıştır. Müttefik devletlerle ticari ilişkiler 

içerisine girince de Mihver devletlerin ekonomik yaptırımlarıyla karşılaşmıştır. İngiltere’nin 

baskılarının artması üzerine Sovyet tehdidine karşı Türkiye’nin yanında yer alınması ve ordunun 

yeterli donanıma sahip olmaması gerekçe gösterilmiştir. Bütün bu gelişmeler sonucunda Türkiye 

II. Dünya Savaşı’na fiili olarak girmese de ekonomik olarak savaşın bütün ağırlığını omuzlarında 

hissetmiştir (Pektaş,2003:114,131). 

Ekmek Karnesi Uygulaması 

“Savaş ekonomisi” olarak tabir edilen iktisadi terim devletlerin ekonomik ihtiyaçlarını savaş 

şartlarını göz önüne alarak belirlemesine ve bu doğrultuda yönlendirmesine verilen addır 

(Sönmez,2011:605). Savaş döneminde büyük bir ordunun beslenme sorunu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin ekonomisi daha çok tarıma dayalı olması ve tarım sektöründe insan gücüyle üretim 

yapılması, tarım üretiminde çalışan bu insan gücünün askere alınması üretimi doğrudan azaltmıştır. 

Buğday üretiminin azalması hükümetin ekmek üretimi ve tüketimi üzerine kararlar almasına sebep 

olmuştur (Poyraz,2008:198). Atatürk Türkiye’nin kalkınması için savaş sonrası azalan nüfusun kol 

gücü yerine makineleşmeyi teşvik etmiş, boş arazilerin ekilip-dikilmesine önem vermiştir. Bu 
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dönemde bir taraftan fakirliğin fazilet olmadığını anlatmaya çalışırken diğer taraftan da kazanılan 

askeri başarının ekonomik başarı ile sürdürülmesini istemiştir. II. Dünya Savaşı’nda Atatürk’ün bu 

öngörüsü onun ne kadar haklı olduğunu ispat etmiştir. (Altuncuoğlu, 2019, 286). Hükümet 

piyasadaki buğday azlığının önüne geçmek için Milli Korunma Kanuna dayanarak piyasadaki 

hububata el koyma kararı almıştır. 1941 yılında Türkiye’de tek tip ekmek uygulamasına geçilmiştir. 

100 kg buğdaya önce %15 çavdar sonra bu miktar %20’ye çıkarılmış ve %30’da arpa karıştırılacak 

şekilde un elde edilme yoluna gidilmiştir. Mısır unu, palamut gibi ürünlerinde ekmeklik una 

karıştırılması ekmeğin renginde ve lezzetinde değişikliklere neden olmuştur. Hububat karışımı 

sonucunda elde edilen undan oluşan hamurun pişme süreleri de farklı olduğu için karışımdan elde 

edilen ekmeğin pişme aşamasında da sorunlar ortaya çıkmıştır (Bakar,2013:7-9). 

Milli Korunma Kanunun 8. maddesinde 18.02.1941 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 

değişiklikle Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde 100 kilo buğdaydan 84-86 kilo arasında un 

alınacak surette tek tip ekmek imaline ve bu unlardan yapılan ekmeğin tüketimine karar verilmiştir. 

Belirtilen buğday miktarına %15’i geçmeyecek şekilde çavdar katılacak ve Ankara, İstanbul, İzmir 

dışında değirmenlerde öğütülen ve bu özellikleri taşımayan unların bu şehirlere ithal edilmesi de 

yasaklanmıştır. Francala ekmek her bir şehrin belediyesi tarafından ihtiyaca göre çıkarılacaktır. 

Ekmeklerin fiyatı imal masrafları ve normal miktarda kar masrafları üzerine konularak Belediye 

Meclisi ve Daimi Encümenleri tarafından belirlenecektir. Ticaret Vekâleti tarafından uygulamalar 

teftiş edilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi değirmenlerdeki imalatı kontrol altında tutarken 

belediyeler de fırınları kontrol altında tutacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinin belediye 

sınırları içerisinde yer alan değirmenler ve fırınlar ellerindeki mevcut unları belediye bildirmek 

zorundadırlar. Bu unların sarf ve tüketimi belediyeler tarafından takip edilecektir (Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı), 080, 18, 01, 02, 94, 12, 19). 

Milli Korunma Kanunun 18.02.1941 tarih ve 2/15224 sayılı kararnamesinde 02.06.1941 tarihinde 

francala yasağı ve buğdaylara karıştırılacak çavdar miktarı hakkında değişiklik yapılmıştır. Yapılan 

bu değişikliğe göre daha önce çavdar katım miktarı %15 olarak belirlenmesine rağmen Toprak 

Mahsulleri Ofisi buğday alım ve stok durumuna göre zaruret halinde çavdar miktarını %20’ye 

çıkartabilecektir. Toplamı %50’yi geçmemek şartıyla ekmek harmanı yapılacak ve %30 arpa 

karıştırılabilecektir. Tek bir madde karışımı yapılacaksa tek maddenin oranı %40 geçmeyecektir 

(BCA, 030, 18, 01, 02, 95, 49, 1). Milli Korunma Kanunun 13. maddesince 8 Ekim 1941 tarihinde 

ekmeklik hububat ve un stokları tesis etmek üzere 500.000 liralık sermaye verilmiştir. Mahalli idare 

makamlarınca gösterilen lüzum üzerine Vilayet İaşe Heyetlerinin müsaadesi doğrultusunda bu 

sermaye kullanılacaktır (BCA, 030, 18, 01, 02, 96, 86, 2). 

İaşe Müsteşar Muavini olarak görev yapan Şevket Süreyya Aydemir’in naklettiği olaylara bakacak 

olursak içinde yaşanılan şartların önemi daha da anlaşılır bir hale gelmektedir. Fırından çıkan 

ekmek için İzmir valisinin kendisine –İşte dün fırınlardan çıkan bu! Bir tanesini hatıra olarak 

saklayacağım! Diyerek taşla moloz arası kara bir hamur, daha doğrusu çamur parçası gösterdiğini 

söylemiştir. İaşe Müsteşarlığının her gün bir vali tarafından arandığını ve kendi vilayetinde ertesi 

gün halka dağıtılacak ekmek için un kalmadığı haberini alıyorduk demiştir. Asker erzakının az, 

cephede kullanılan hayvanların yemsiz kaldığı günlerde İzmir’de ekmeğe palamut ve küspenin 

karıştırıldığı zor günler yaşanmaya başlanmıştır. Dönemin Ticaret Bakanı Mümtaz Ökmen 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır şartların altından kalkacak gücü kendisinde göremediği için 

intihar etmeyi düşündüğünü ifade etmiştir. Şevket Süreyya Aydemir bakana siz intihar eder 

kurtulursunuz, ben yedek subay olarak orduya katılır kurtulurum ama milletin çilesi bitecek mi 

diyerek vazifeden kaçmamak gerektiğini beyan etmiştir (Aydemir, C.2,2013:202-205). 
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Temel gıda maddesi olan ekmeğin yapımında kullanılan un o kadar kıymetli ve az bulunur hale 

gelmiş ki buğday unundan ekmek, francala, makarna, şehriye, peksimet, bisküvi ve simitten başka 

maddelerin yapılması, satılması, tüketilmesi yasaklanmıştır. Lokanta, mutfak ve evlerde yemek 

olarak yapılacak hamur işleri bu kanundan hariç tutulmuştur. Pasta, kek, sandviç ekmeği, poğaça, 

yufka, çörek, börek, tatlı ve benzeri unlu maddeleri imal edenler kararın ilan tarihinden itibaren üç 

gün içerisinde ellerinde ki un miktarını bildireceklerdir. Beyannameler mahallin en büyük mülkiye 

memuru tarafından makbuz karşılığında alınır ve zaman kaybetmeksizin Toprak Mahsulleri Ofisine 

bırakılır. Verilen unun ücreti Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından peşinen ödenir 

(BCA,030,18,01,02,96,95,17). 

II. Dünya Savaşı devam ederken hububat yetersizliği ekmek sıkıntısının meydana çıkmasına sebep 

olmuştur. Tek tip ekmek çıkarılmasına karar verilse de alınan önlemler ekmek sıkıntısını gidermeye 

yetmemiştir. Ocak 1942’de “Ekmek Karnesi” uygulamasına geçilmiş ve herkesin bir ekmek karnesi 

olacak şekilde hükümet düzenleme yapmıştır (Özer,2012:34). 13 Ocak 1942 tarihinde ekmeğin 

karneyle verilmesi ve ekmeklik unun tüketiminin takibi için Ticaret Vekâletine 200.000 lira 

verilmiştir. Ekmeğin kimlere ne şekilde verileceği şu şekilde belirlenmiştir: 7 yaşına kadar çocuklar 

(7 hariç) 187,5 gram, 7 yaşından yukarı olanlara 375 gram, ağır işçilere 750 gram verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ekmek kartlarının doldurulma işi mahalli belediyelerin sorumluluğu altına 

verilmiş ve ilk uygulamaların valilerin huzurunda yapılması için uygun görülmüştür. Tanzim satışı 

yapılan köylerde büyük küçük yaş ayrımı yapılmaksızın günde 300 gram ekmeklik hububat 

verilmiştir (BCA, 030, 18, 01, 02, 97, 108, 8). 

Ekmek karnesi uygulamasına kullanılmak üzere hükümet tarafından verilen para miktarı 200.000 

liradan 500.000 liraya çıkarılmıştır (BCA, 030, 18, 01, 02, 97, 129, 6). Kartların basımı için ihtiyaç 

duyulan kâğıdın temini için hazırlık yapılırken kartların taklit basımının önüne geçmek için kâğıdın 

içine iplik karışımı yapılması öngörülmüştür. Bu durum Sümer Banka bildirilmiş sözlü olarak 

Sümer Bank yetkililerinden söz alınmıştır. Daha sonra Sümer Bank yetkililerinde söz konusu kâğıt 

için Selüloz Sanayi Müesseselerine önceden talimat verildiği için üretilecek olan kâğıdın tamamen 

selülozdan yapılacağı bildirilmiştir (BCA, 030, 10, 185, 273, 11). 

Hükümet bir taraftan ekmek karnesi için kâğıt masrafları ve karnenin taklit edilmemesi için 

çalışırken diğer taraftan da ekmek tasarrufunu artırabilmek adına kişi başı verilen ekmek 

gramajlarında da değişikliğe gitmiştir. Yapılan değişikliğe göre çocuklara 150 gram, büyüklere 300 

gram, ağır işçilere 750 gram olarak ayarlanmıştır (Ulus Gazetesi, 28 Şubat 1942, s. 1). Ekmek 

gramajları değiştiği gibi ekmeklik unun yapısı da değişmiştir. Ekmeklik unlara Ticaret Vekâletince 

belirlenecek oranlarda bakliyat ve diğer hububat unlarının karıştırılabileceği söylenmiştir. 

Karıştırılacak hububat ve bakliyat fiyatlarının ekmeklik unun fiyatını yükseltilmesine müsaade 

edilmemiştir. 7 Nisan 1942 tarihinde hububat ve bakliyatın ekmeklik una karıştırılması kabul 

edilmiş ve 25 Şubat 1942 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Bu kararnamenin altına “Bu karar 

gizlidir neşredilmeyecektir” ibaresi düşülmüştür. Belgenin gizliliği 20.06.1994 tarih ve 03371 sayılı 

onayla kaldırılmıştır (BCA, 030, 18, 01, 02, 98, 26, 16). Belgenin gizli tutulmasındaki muhtemel 

amaçlardan birisi ekonomik şartları iyi olmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası 

arenada ekmek yapacak buğdayı yok denmesinin ve savaşan devletlerin baskısıyla Türkiye’nin 

savaşa girmesinin önüne geçmektir. 

Milli Savunma Bakanının talebiyle Batı bölgesinde bulunan askere günlük 900 gram, Doğu 

bölgesindeki askerlere ise 900 gramın biraz üzerinde ekmek verilmesi istenmiştir 

(Dokuyan,2013:199). 20.01.1942 tarihinden itibaren Cumhuriyet Ordusunun günlük ekmek 

tüketim miktarı 750 grama indirilmesi teklif ve kabul edilmiştir (BCA,030,18,01,02,97,120,3). 
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07.05.1942 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti 11.05.1942 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet 

Ordusunun kişi başı günlük ekmek tüketim miktarını 600 grama indirmiştir 

(BCA,030,18,01,02,98,42,13). Yaşanan un sıkıntısının önüne geçmek için hükümet 10.02.1942 

tarihinde aldığı kararla; ekmek karnesi uygulaması kararı aldığı 13.01.1942 tarihli kişi başı kimlere 

ne kadar ekmek verileceği ve gramajlarında yarıya kadar indirilebilme hakkını vermiştir. Ticaret 

Vekâletine bilgi verilmek kaydıyla gramajın yarıya düşürülme uygulaması bir haftayla 

sınırlandırılacak denilmiştir. “Bu karar gizlidir neşredilmeyecektir” (BCA, 030, 18, 01, 02, 97, 120, 

12). 

1942 yılının şubat ayında ekmek karnesi ile ekmek tüketimi yapılan şehir ve kasabalarda halkın 

elinde bulunan buğday, çavdar, mısır ve bunların unlarına bedeli Ticaret Vekâletince ödenmek 

şartıyla el koyma yoluna gitmiştir (BCA, 030, 18, 01, 02, 97, 123, 20). Şehir ve kasabalarda yaşayan 

fakir, muhtaç ve yoksulların ekmek ve ekmeklik unu nasıl temin edeceklerine dair 06.01.1943 

tarihinde yasa çıkarılmıştır. Bu yasaya göre vilayetler hazırladıkları fakir ve yoksullardan oluşan 

liste defterlerinin tasdikli birer nüshasını çıkartacak ve valilikler tarafından bu defterlerin asılları 

saklanacaktır. Şehir ve kasabalarda yaşayan fakir ve yoksul kişilere bu defterler esas alınarak ucuz 

fiyattan ekmek ve ekmeklik un temin edilecektir (BCA, 030, 10, 117, 818, 20). Hükümet ekmek 

tasarrufu için sadece vatandaşlar için önlem almamıştır. Hükümet tarafından verilecek resmi 

ziyafetler; yabancı elçiler, konsoloslar, kar diplomatlar; resmi daireler tarafından yabancı 

memleketlere gönderilecek un miktarının tayin ve teminine; matbaalarla, iplik ve dokuma 

sanayinde kullanılacak un miktarının tespit ve teminine Ticaret Vekâletini görevlendirmiştir. “Bu 

karar gizlidir neşredilmeyecektir” (BCA, 030, 18, 01, 02, 97, 124, 1). Bu belgeden de anlaşılacağı 

üzere hükümet yetkilileri ekmek tüketiminde uygulamaya çalıştığı tasarrufu sadece sivil vatandaş 

üzerinde tutmamıştır. 

Tek tip ekmeğin karışımında ve gramajında zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Tek tip ekmek 

ve ekmeğin karneyle verilmesinde amaç vatandaşın ve ordunun ekmek sıkıntısı çekmesinin önüne 

geçmektir. Ancak uygulamada oldukça fazla suiistimallerle karşı karşıya kalınmıştır. Ekmek 

karnesi üzerinde sahtecilik yapanlara veya başka birisine ait ekmek karnesini kullananlara üç yıla 

kadar hapis cezası verileceği hükümet tarafından bildirilmiştir (Koçak, C.2,2007:409-410). 

Hükümet ekmeğin halka ulaşması konusunda zaman zaman aksaklıklarda yaşamıştır. Dönemin 

şahitlerinden Kazım Karabekir günlüğünde şahit olduğu bir olayı şöyle nakletmiştir: 14 Ağustos 

1942 Cuma günü Erenköy’de bir fırının önündeki kalabalığın öğle saati olmasına rağmen hala 

beklediğini söylemiştir. Nedeni ise un fırına gece yarısı saat üçten sonra gelmiştir. Kazım Karabekir 

valiyi arayıp aksaklığın giderilmesini istediğinde vali; Ticaret Vekilinin de yanında olduğunu un 

sıkıntısının bir hafta daha süreceğini söylediğini aktarmıştır (Karabekir, C.2,2009:1278). 

Karne uygulamasıyla ekmek tasarrufu sağlansa da uygulama birtakım sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Metin Toker; “Evlerde ekmek kavgaları, kim daha çok yedi, kim daha az yedi 

tartışmaları eksik olmazdı. Ağır işçi karneleri sözüm ona kollarıyla çalışanların karınlarını biraz 

daha iyi doyurmak içindi ama bunlar karaborsada bol bol satılmaktaydı… Halk ile memur iki sınıf 

halinde birbirinden ayrılmıştı ve devlet, kendi memurunu kısmen koruyabilmenin gayreti içindeydi” 

demektedir (Toker,1998:23). Dönemim bir başka tanığı Altan Öymen ise ekmeğin karneye 

bağlanmasının ardından ekmeğin kalitesi de değişmiştir. Anakara ve İstanbul’da ilk zamanlarda 

aksaklıklar yaşansa da kısa zamanda bu aksaklıklar giderildi. Hepimiz yeni uygulamaya alıştık 

demiştir. Ekmek alma işi bazen bana düşerdi diyen Öymen herkesin karnesi alır sıraya girerdim. 

Evde altı kişiydik. Toplam gramajlar 2,5 ekmeğe denk gelir fileye doldurur eve götürürdüm. Ekmek 

herhalde o zamanlar bugünkünden fazla yeniyordu ki yetmiyordu. Üstelik birkaç ay sonra kişi 

başına verilen ekmeğin gramajında düşüklük olunca büsbütün yetmemeye başladı. Fakat yapacak 
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bir şey yok ülkede buğday üretimi azalmıştı. Buğday üretiminin azalışının bir nedeni kuraklık diğeri 

de tarımda çalışan nüfusun silah altına alınmasıydı demektedir. O zaman tarım makine tarımı 

değildi insan gücüne dayalı bir tarımdı. Normalde de az olan nüfusun bir kısmı tarımdan çekilince 

üretimin düşmesi kaçınılmaz oldu demiştir (Öymen,2009:296-297). 

Ekmeğin karne ile verilmesi ve ekmeklik unun niteliği konusunda uygulamanın sürdüğü 1942-1946 

yılları arasında zaman zaman basına sorunların yaşandığı da yansımıştır. Hükümet, halkın ve 

askerin temel gıda maddesi olan ekmeğin savaş şartlarında üretim ve tüketimini kontrol altında 

tutmak için uyguladığı bu yöntemden savaş bittikten sonra vaz geçmiştir. Ticaret Bakanlığı, 

Bakanlar Kurulundan aldığı yetkiyle Temmuz 1946 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir hariç diğer 

illerde ekmek karnesi uygulamasını kaldırmıştır. 9 Eylül 1946 tarihinde İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de de ekmek karnesi uygulamasına son verilmiş ülke genelinde ekmek yapımı ve tüketimi 

serbest hale getirilmiştir (Bakar,2013:48-49). Un ve ekmek imalatına konulan yasak 17.08.1948 

tarihinde Bakanlar Kurulunca kaldırılmıştır (BCA, 030, 18, 01, 02, 117, 55, 16). 

Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923 tarihinde bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. 

Devletin kurucu kadroları askerlerdir. Bu askerler 1912 ve 1922 yılları arasında Türk milletinin 

katılmış olduğu Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşına bizzat 

katılmış kişilerdir. Savaşın bir milletin ve ülkenin başına getirebileceği maddi manevi bütün 

felaketleri yaşamış ve görmüş bu asker kurucular 1939-1945 yılları arasında yaşanan II. Dünya 

Savaşı’na Türk milletini dahil etmemek için bütün sıkıntıları göze almışlardır. Türkiye Kurtuluş 

Savaşı’ndan yeni çıkmış ve ekonomik gücü zayıftır. Ekonomisi de insan gücüne dayalı tarım 

sektörüne bağlıdır. 

II. Dünya Savaşı’na Türkiye fiili olarak katılmasa da ihtiyatlı davranarak asker sayısını 

yükselmiştir. Tarımda çalışan üretici nüfus askeri eğitime alınmasıyla birlikte tüketici nüfus 

olmuştur. Henüz makineli tarımın gelişmediği Türkiye’de tarım sektöründe üretici olarak çalışan 

büyük bir nüfus miktarının tarım üretiminde çekilmesi doğrudan tarım üretimini düşürmüştür. 

Devleti yönetenler daha önceki savaş tecrübelerine dayanarak askerin ve halkın temel gıda maddesi 

olan ekmek üretiminin ve tüketiminin kontrol altında tutulmasını uygun görmüştür. Hükümet, 

Toprak Mahsulleri Ofisini halkın elindeki buğday ve diğer hububat ürünlerini satın almakla 

görevlendirmiştir. Ekmeğin ve ekmeklik unun hangi özelliklerde çıkarılacağı Milli Korunma 

Kanunu’na dayanarak belirlenmiştir. “Ekmek Karnesi” uygulamasına gidilmiş ve 1942-1946 yılları 

arasında hükümet tarafından belirlenen şehir ve kasabalarda ekmek karneyle verilmiştir. Ekmek 

karnesi uygulamasında zaman zaman suiistimallerin yaşandığı da basına yansımıştır. Unun özelliği, 

ekmeğin tam pişmemesi, ekmeğin kalitesinde ve tadında sorun olduğu, karnelerin başkaları 

tarafından kullanıldığı gibi sorunlarda yaşanmıştır. 

Ekmek Karnesi uygulaması nedeniyle cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve dönemin hükümeti zaman 

zaman eleştirilere maruz kalmaktadır. Makale içerisinde kullandığımız arşiv belgelerinde ekmek ve 

ekmeklik un hakkında alınan kararların birçoğuna gizlilik kararı konmuş ve neşredilmesi 

yasaklanmıştır. Gizlilik kararı 1996 yılında kaldırılmıştır. Türkiye’ye II. Dünya Savaşı boyunca 

ambargo uygulayan Müttefik ve Mihver devletlerin eline güç vermemek, Türkiye’nin temel gıda 

maddesi olan ekmeği üretmeye bile ekonomisi yetmiyor algısının önüne geçmek için ekmek ve 

ekmeklik un konusunda alınan kararlar gizlenmiştir. Savaşa katılan ve doğrudan etkilenen ülkelerde 

65 milyondan fazla insanın öldüğü II. Dünya Savaşı şartlarında savaş tecrübesi olan yöneticilerin 

Türkiye’nin yönetiminde olması Türk milleti için büyük bir şans olmuştur. II. Dünya Savaşı 
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boyunca devletler birçok ekonomik sorun yaşamıştır. Bu sorunlardan Türkiye’nin etkilenmemesi 

olanaksızdır. Savaş bittikten sonra İsmet İnönü yurt gezisi sırasında vatandaşın biriyle şöyle bir 

diyalog yaşamıştır. Vatandaş İnönü’ye “çayı bize şekersiz içirdin” diyerek İnönü’nün ekonomi 

politikasını eleştirmiştir. İsmet İnönü cevaben “belki çayı şekersiz içirdim ama çocuğunu babasız 

bırakmadım” demiştir. Tarih içerisinde her olay ve olgu kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. 

II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye’de yaşanan ekmek karnesi uygulaması da bu doğrultuda ele 

alınmalıdır. Uygulamada zaman zaman sıkıntılar yaşansa da niyet Türk milletinin ve Türk askerinin 

temel gıda maddesi olan ekmeğin savaş şartlarında üretim ve tüketimini kontrol altında tutmaktır.  
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KANUNİ-HÜRREM ÇİFTİNİN TOPLUMSAL PROJESİ: TEKKE-İ HASEKİ SULTAN  

Alihan Babaoğlu* 

Özet 

Vakıf Müessesesi, Türk kültür tarihinin önemli ananelerinden biri olarak; sosyal, kültürel, ilmi ve iktisadi 

hayatın öznesi konumundadır. Bu konum İslam devletleri çatısı altında oluşan toplumlarda yardımlaşma, 

hoşgörü, hayırseverlik gibi temel ahlakın yadsınamaz gerçeklerinin bir sonucudur. Bu çalışmada, devlet 

sınırlarının doruk noktasına ulaştığı 17. Yüzyılda; köylüsü, şehirlisi, Müslim’i ve gayrimüslimi ile homojen 

olmayan bir yapıya sahip olan Osmanlı Toplumunun ve hanedanlığının bağrından çıkan ve yüzyıllarca 

yardımseverliğin en büyük örneklerinden biri olan Kudüs Haseki Sultan İmareti incelenecektir. Bu inceleme 

sırasında ise; bahsi geçen imaret arazisinin yardımsever kadınları (Tunşuk Hatun, Azize Elena, Hürrem 

Sultan) arasındaki ortak bağlantılar göz önünde bulundurularak, Haseki Hürrem Sultanın, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın desteğiyle büyük toplumsal projelere adını yazdırmasının gerçek sebepleri ortaya çıkacaktır. 

Kudüs Haseki Sultan imareti bugün bile aynı coşku ve belirli bir ihtiyatın sonucuymuşçasına hizmetlerine ve 

yardımseverliğine devam etmektedir.  Bilinenin aksine vakıf müessesenin en önemli tartışması olan, vakıf 

kurumun altında yatan siyasi otorite ve statü sağlama mevzusu açısından literatürdeki yerini alacaktır. Bunun 

yanı sıra Kudüs imaretinin kapsama alanı, gelir ve gider kaynakları, yöneten ve yönetilen zümreye etkileri, 

imaretin işleyişi ve istihdam alanları bu çalışmanın sebepleri arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Osmanlı, Kanuni, Hürrem 

SOCIAL PROJECT OF KANUNİ-HÜRREM COUPLE: TEKKE-İ HASEKİ SULTAN 

Abstract  

As an important old Turkish Culture, The Organization of The Foundation is a subject in social, cultural, 

scientific an economic life. This position is a result of basic ethic’s stubborn facts such as helping each other, 

toleration, benevolentness, which is seen at societies formed under the roof of Islamic States. In this study, 

when the state borders reached its highest size in the 17th century, we examine The Imaret of Kudüs Haseki 

Sultan which came out from Ottoman Empire and Ottoman’s society, which has a homogenous structure with 

villagers, townies, Muslims and non-Muslims, and then be the one of the biggest sample of helpfulness for 

centuries. During this examine, considering the common connections between the helpful women (Tunşuk 

Hatun, Azize Elena, Hürrem Sultan) of above-mentioned imaret land, the real reasons for Haseki Hürrem 

Sultan to write her name on major social projects with the support of Süleyman the Magnificent will be 

revealed. The Imaret of Kudüs Haseki Sultan even today keeps being helpful and serves with the same 

enthusiasm as a result of specific attention. In contrast to the things are known, the most important discussion 

of the organization of the foundation, the political authority underlying the foundation institution and it will 

take its place in the literature in terms of providing status. On the other hand, the coverage area of Kudüs 

Imaret, sources of income and expense, its effects to the community of the ruler and the ruled, the functioning 

of the imaret and employment areas are among the reasons for this study. 

Keywords: The Foundation, Ottoman, Kanuni, Hürrem 
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1. Giriş 

Vakıf Müessesesi, Türk-İslam kültürü tarihinin önemli ananelerinden biri olarak; sosyal, kültürel, 

ilmi ve iktisadi hayatın öznesi konumundadır. Bu konum İslam devletleri çatısı altında oluşan 

toplumlarda yardımlaşma, hoşgörü, hayırseverlik gibi temel ahlakın yadsınamaz gerçeklerinin bir 

sonucudur. Vakıf, sözlük anlamı itibari ile; durdurma demek olan ‘vakf’ kelimesinden türemiştir. 

Durdurma sözcüğünün, Vakıf’ın anlamı itibariyle pek bir ilişkisi olmasa da, yardım edilecek 

kimseler için vakfa aktarılacak malların alım satımının kısıtlandığıyla ilişkilendirilmektedir. Teknik 

olarak Vakıf kurumunun oluşmasında dört unsur gözetilmektedir. Vakfeden (Vakıf), Mevkuf 

(Vakfedilen mal), Mevkufun Aleyh (Vakıftan yararlananlar) ve son olarak Siyga (İrade Beyanı) 

olarak şekillenmiştir. Bu dört unsur üzerinde teker teker belirli geçerlilik şartları vardır. Bunlar 

kısaca ve genelde İslam hukuku çerçevesinde gelişmekte olup; kimlerin Vakıf veya Vakıfe 

olabileceğini ve kimlerin Vakıf müesseselerinden yararlanabileceği hakkındaki bilgileri 

içermektedir.  

Yapıları gereği vakıflar dinsel bir ritüelin sonucu gibi gözükmektedir. Gerçek nedeni de budur 

zaten. Ancak bunun yanı sıra hayırseverliğin en önemli yolu olmakla birlikte, siyasal ve toplumsal 

hedeflere ulaşmak için meşruiyet kazanma ve mevki elde etmek uğruna parasal hırsların aracı 

olarak da kullanılmıştır. Hanedan mensupları ise bu konuyu statülerini kazanmak için ya da olan 

statülerin karizmasını çoğaltmak adına yapmaktadır.  

2. Tekke-i Haseki Sultan 

Her vakıf içinde bulunduğu koşullarda doğar. Literatüre bakıldığında Osmanlı toplumunda vakıf 

kuran kadınların hayli ilgi çeken boyutlara ulaştığını görebilmekteyiz. Haseki Hürrem Sultan’ın 

vakfettiği imaret de taşra şehir olan Kudüs’te, Osmanlı İmparatorluğunun izlerini taşıyan bir kültür 

ürünüdür. 16. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde Kudüs şehri Osmanlı imparatorluğunun ekonomik 

sisteminin temel çarklarından birini oluşturmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman’ın şehrin 

savunmasını artıran yapılar inşa ettirmesi ve su yollarının düzenleyici yatırımlar yapması bu şehrin 

cazibesini arttırmaktaydı. Ancak her ne kadar yatırım yapılsa da şehrin karakterini değiştiremediler. 

Çünkü küçük hac vazifesinin gerçekleştirildiği ve mutlak dinlerin kutsal mabetlerinin bulunması 

Kudüs’ün kutsaliyetini korumaktaydı. Bu gibi şehirlerde statü sağlamak ve yöneticilerin adlarının 

tarih boyunca zikredilmesi belirli şartlar gerektirmekteydi. Bunlardan birisi de bahsi geçen 

imarettir. Kişisel hedefleri ve seçkin bir statü kazanma amacını gerçekleştirmeyi, toplumsal ve 

ekonomik yardım yapmayı tek bir mekanizmada toplayan vakıflar, dönemin en popüler araçlarıydı. 

Kanuni-Hürrem çifti ise vakıf yolunu kullanarak Osmanlı hayırseverliğini ve Sultanın adını 

İmparatorluğun bir ucuna nakletmiş ve çivilemiş olacaklardı. 

Ancak İmaret arazisi üzerinde özdeşleşen ‘’Sahibetül hayrat ve’l hasenat’’ unvanıyla anılan ikisi 

Müslüman biri Hristiyan üç kadın vardır. İmarete göz alıcı dış görünümü sağlayan kişi, bir Memluk 

Prensesi olan Tunşuk Hatun idi. 14. Yüzyılın sonlarına doğru, bugün Kudüs’te hala ayakta duran 

binanın bir bölümünü oluşturan bir ev (darül Kübra) yaptırmıştı. Hemen caddenin karşısına en 

tepede öğrenciler için yapılmış medresenin üstüne türbesini yaptırmıştır. Adı bu şekilde Kudüs, 

topografyasına geçen Tunşuk Hatun’dan sonra Hürrem Sultan 16. Yüzyıl ortalarında araziyi üstüne 

almış ve büyük yatırımlarla onarım ve genişletme çalışmaları yapmıştır. Hürrem Sultan, tıpkı 

1453’te Bizans başkentini yeniden kuran, şekillendiren ve bu sayede Konstantinopolis’te elde 

edilen gücün yansıması gibi bir Osmanlı ciddiyeti sergileyerek görkemli bir binayı yeniden inşa 

ettirmiştir. İmaret Hristiyanların kutsal mekanları ve Müslümanların yaşadığı bölgenin hemen 

hemen tam ortasına kurulmuştu. Bu anlamda hem Müslüman hem de Hristiyan bölgenin geçiş yeri 



 

849 
 

olmaktadır. Ama asıl önemli neden ise Osmanlı namına ve meşruiyetini pekiştirip sürekli kılma 

yolunda Hürrem ile Kanuni’nin çabalarının bir parçası olmaktaydı.  Hem Memluk’ler saf dışı 

bırakılmış hem de Müslümanların Kudüs’ü Haçlılardan geri aldıklarını Hristiyanlara hatırlatma 

yoluna gidilmişti. (Singer, 2004, s. 80-87)  

Bunun haricinde pek çok kaynakta Hürrem Sultanın İmaret arazisinin kurulduğu arazide önceden 

Elena’nın vakfının yer aldığı bilgisi vardır. Ancak bahsi geçen kaynaklar Haseki Hürrem Sultanın 

vakfının inşasından sonra ele alınan belgelerdir. Genellikle bu bilgiler Hristiyan hacıların 

bilgileriyle geliştirilmiş olabilmektedir. Diğer bir dayanak ise, Bizans devletinde hayırsever 

kurumların himaye edilmesi olgusu, büyük olasılıkla Osmanlı Vakıf kültürünü şekillendiren etkili 

bir unsur olması idi. Sonuç olarak Kudüs şehrini, Araplar Bizanslılardan, Haçlılar Araplardan, 

Eyyubiler Haçlılardan, Osmanlılar Memluk’lülerden, İngilizler Osmanlılardan, Ürdünlüler 

İngilizlerden, İsrailliler Ürdünlülerden alınmış olan bir şehirdir. Farklı yönetimsel faktör ve 

unsurların bulunması sonucuyla, Azize Elena’nın bu yerle bağlantısı hakkında söylenenler 

Hürrem’e Sultana ilginç gelmiş ve kendi vakfını orada kurmaya yöneltmiş olabilir. Diğer yandan 

ise Azize Elena’nın temelini attığı ve Tunşuk Hatunun farklı bir boyut kazandırması ile son olarak 

Hürrem Sultanın günümüz şeklini vermesi daha kabul gören bir görüştür.  

2.1. İmaretin Konumu 

Surlarla çevrili eski kentin merkezinde bulunan ve kuzeyde el-Vad Caddesi’nden batı yönünde 

ayrılan Akabetü’t-Takiye (Darülaceze Yokuşu) ile güneyde Akabetü’s-Saraye Caddeleri, doğuda 

Maverdiye Medresesi ve işlevi belirlenemeyen bir yapı, batıda Tunşuk Hatun Sarayı arasında kalan 

Haseki Hürrem Sultan Külliyesi’ne ulaşım bahsi geçen caddelere bakan kuzey ve güney cephesinde 

bulunan kapı portallarından sağlanmaktadır. Haseki Sultan Külliyesi, Filistin bölgesinde et-Takiye, 

İmaret el- Amire ve Haseki Sultan Tekkesi adları ile de bilinmektedir. 

 

2.2 İmaretin İstihdam Alanları  

 

Hürrem Sultan, 17. Yüzyıla kadar mevcudiyetini koruyan araziyi güney ve doğuya doğru 

genişletmiş, ayrıca yemek yapımı ve dağıtımını yerine getirebilmesi için, yemek pişirme 

bölümleriyle büyükçe bir çeşme ekletmiştir. Aslında Hürrem Sultan Vakıf arazisini yeni bir kurum 

olarak yeniden tasarlamıştır. Bu Vakıf kurumunun 1552 yılında personel listesinde adı geçenlerin 

sayısı 37’dir. Bu rakam 1557 yılına gelindiğinde 49’a yükselmiştir. Bu personeller nelerdir diye 

bakacak olursak; en başta Mütevelli (ilk mütevelli Kethüda Haydar’dır.) İmaretin başındaki şeyh 

yemek işlerini düzenlemekten sorumludur. Giderlerden sorumlu kişi, şeyh ve mütevelliye danışarak 

imarete gereken malzemeyi satın almaktadır. Ambar memuru ile kilerci de yalnızca bu işten 

sorumlu olarak atanan bir başka kâtip tarafından kayda geçirilen yiyecek malzemelerinin 

envanterini denetlemektedir. Mutfakta bir aşçıbaşı ve yardımcısı, bir çırak; baş fırıncı, yardımcısı 

ve üç çırağı; ekmek ve diğer yemekleri denetleyen iki denetçi; ayrıca malzemeyi yıkamaktan 

sorumlu bir kişi, buğdayı ve pirinci ayıklamakla görevli bir başkası ve unu tartan bir kimse 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, unu öğütmek için değirmene götürüp getirme işinde bir, avludan 

mutfağa su taşıma ve toz kalkmasın diye olsa gerek (bugün hâlâ bu bölgede yaygın olarak görülen 

bir uygulamadır) yere su serpme işinde de birer kişi görevlendirilmiştir. Bulaşıkhanede sorumlu iki 

bulaşıkçı mevcuttur. İmaretin tabak çanaklarını gözeten bir de çanakçı vardır. 1557 yılına 

gelindiğinde mutfağa beş personel daha alınmıştır: İkisi fırıncı yardımcısı, ikisi unla pirinci 

ayıklamakta görevli, biri de çanakçıdır. Vakfın genel güvenliği ve emanete saygı için cami ve oda 

bekçisi kandilleri yakıp, söndürmekte, kapıları açıp kapamakta ve ortalığı süpürmektedir. 

Kervansarayın işlerini görmekle bir 
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başkası görevlidir. Mutfak ve yemekhanede bir kapıcı, mutfağın içini süpürmek ve çöpü dışarı 

çıkarmak için de bir ferraş vardır; ayrıca camidekilerle odadakilerden başka lambalarla kandilleri 

yakmakla görevli biri de bulunmaktadır (Singer 2004: 65). 

Vakıf personelleri geneli itibariyle bu şekilde oluşmuştur. Belirli şartlar çerçevesinde iyi koşullarda 

ve iyi maaşlarla çalışan personellerin düzenli bir işi olmuştur.  

Vakfın en faal tesisi olan imarette, yemek yiyenlerin sayısı, 55 oda ile kervansarayda kalanlar, vakıf 

görevlileri ve 400 “fakir ve muhtaç” kimse olmak üzere 500’ü bulmaktadır. Haseki Sultan 

imaretinin kapısını çalan çok olmuştur. Kapıya gelen kalabalığa hangi sınıftan olursa olsun, 

beklenenden ve yapılan hazırlıklardan kesinlikle fazlası verilmiştir. Zor durumlarda dahi muhakkak 

bir çare bulunmuş; yoksullar, Hürrem Sultan'ın imaretinden aç gönderilmemiştir. Aksi halde 

muhtaçların, Sultan’ın yardım eli herkese uzanmıyor mu? sorusundan çekinilmiştir. Bu hayırlı 

hizmet, sonraki yüzyıllarda da aksamadan sürmüştür. Antoine Morison adlı Fransız bir seyyah, 

1705'te şunları aktarmıştır: “Her gün yaklaşık yarım kilo ekmek, zeytinyağı ve biraz da sebzeyle 

yapılmış bir tas çorba, görülmedik büyüklükteki kazanlarla pişirilerek, oraya gelen her fakire 

verilirdi.” Aynı seyyah, aşevinde hem Hıristiyanlara hem Müslümanlara eşit miktarda yemek 

dağıtıldığını söylemektedir. Yani Hıristiyanlar da vakıfname şartnamesinden dışlanmamışlardır. 

 

2.3 Vakfedilen Mallar 

Bu vakıfların gelirlerini karşılamak ve bir gider analizi yapmak için ciddi bir bütçe ayrılmıştır. 

Hürrem Sultan’ın şahsına dahi bir köy mülk olarak verilmiştir. Bu köyde zeytin yetiştiriciliği ile 

vakfa gelir elde edilmiştir. Kayıtlarda Emyon köyü olarak geçen mülkten elde edilen gelir 1545 

yılında 98.195 Akçelik bir mahsul olarak not düşülmüştür. 

Külliye için harcamaların başladığı 1549 yılından itibaren vakfa kervansaray, sabunhane, 

değirmenler ve vakıf köylerde üretilenlerin gelirleri vakfedilmiştir. İmaret 1551 yılında yiyecek 

dağıtımına başlamıştır (Singer, 2002, s.124-125; 252 Necipoğlu, 2005, s.278). 1554’ten sonra 

imarette iyileştirme işine kalkışılmıştır (Singer, 2002, s.127). 

Haseki Hürrem Sultan’ın bu külliyeyi vakfedebilmesi için, eşi Sultan Süleyman’dan arazilerin 

tapularını bütün haklarıyla alması gerekmiştir. Bu amaçla 1550-57 yılları arası Haseki Hürrem 

Sultan adına 10 adet mülk name (tapu senedi) çıkarılmıştır. Bu mülk nameleri de külliyesine 

vakfetmiştir (Singer, 2002, s.52). Bu vakıf eserinin, ilk tasarlandığı şeklini temsil eden ve yapımının 

uzun sürmesi nedeniyle mülklerde hızlı değişimleri kapsayan biri Türkçe (1552) diğer ikisi Arapça 

(1557) olmak üzere üç adet vakfiyesi vardır. 

Külliyesine vakfettiği araziler Kudüs, Gazze, Nablus, Sayda ve Trablusşam’dadır. Vakfettiği 

arazilerdeki malları ise Şeyh Tutmac Hanı, yanındaki dükkanlar, bir arsa, bir kemerli çarşı 

(Kayseriyyetü’l-İfrenc) , Sa’diyye ve Avamid Sabunhanesi, Raşhin Köyü’nde dört Taytariyye Su 

Değirmeni, Bistanin Köyü’nde dört Ra’iyye Su Değirmeni, üç Sehyun Yel Değirmeni ve köylerin 

vergi gelirleridir. Trablusşam’da iki sabunhane ve yeni mülkler de daha sonradan eklenmiştir. 

Sabunhaneler beklenen geliri sağlamamış, onarımı için çok para harcanmıştır. Ayrıca Kudüs’e 

uzaklığı nedeniyle denetlemek ve vakıf paralarını toplamak da güç olmuştur. Bu yüzden 1552 tarihli 

vakfiyede yer alan sabunhaneler ve Seyhun yel değirmenleri 1557 tarihli vakfiyeden çıkarılmış 

yerine Kudüs ve Gazze’de 20 adet köy eklenmiştir. Haseki Hürrem Sultan Vakfı’nın son mülkü ise 

el-Vad Caddesi’nin doğusunda, Haseki Hürrem Sultan’ın imaretinin köşesini dönünce görünen 

çifte hamamdır. Hamam vakıf için inşa edilen yeni bir binadır. İnşası bitince vakfa gelir için kiraya 



 

851 
 

verilmiştir. İnşası uzun sürdüğü için ve bütçenin üstüne çıkılınca vakfa gelir değil masraf olmuştur 

(Singer, 2002, s.62-63). 

1557 yılı Arapça vakfiyesi hazırlanması ile külliyenin kuruluşu sona ermiştir. 1558 yılında 

ölmesinden iki yıl sonra, Sultan Süleyman eşinin anısına saygı gereği Şam dolaylarındaki maddi 

değeri yüksek yeni mülkler eklemiştir. Bu 1560 tarihli başka bir vakıfnameye eklenmiştir (Singer, 

2002, s.63, 146). 

 

3. Hürrem Sultanın Hayırseverliği 

Osmanlı yönetim anlayışına göre, devletin görevi, adaleti sağlamak, tebaanın can ve mal emniyetini 

temin etmek ve insanlara dilediği gibi inanma ve kendini geliştirme fırsatı vermekten ibarettir. 

Bunların dışında kalan ve bir toplumun gelişmişlik ve refah düzeyini gösteren eğitim, kültür, sağlık 

ve sosyal hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek görevi, sivil toplum kuruluşlarına bırakılmıştır 

(Öztürk 2014: 35). Bu bahsi geçen sivil toplum kuruluşları Osmanlının Vakıf cenneti adını almasına 

sebep olan müesseselerdir.   

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın Kudüs’te kurmuş olduğu İmaret, onun salt 

hayırseverliğinin yanında iktidardaki söz hakkının temsilini göstermektedir. (Güneş, 2018, s. 28) 

Osmanlı dünyasında kadınların kamusal etkinliklerinin, başka kültürlerde ve dönemlerde de pek 

çok benzeri vardı. Osmanlı kadınları evrensel gibi görünen bir olguya katılmışlardır; Servet, mevki 

ve iktidar sahibi kadınlar, bu gücü, ister kendi çabasının bir parçası olarak, isterse bir ailenin ya da 

cemaatin kolektif çabasının bir parçası olarak, büyük yardımseverlik girişimlerinde bulunarak 

gerçeğe dönüştürmüşlerdir. Tarih boyunca kadınlar dünyanın çeşitli kültürlerinde ve toplumlarında 

etkin yardımseverler olarak ortaya çıkmışlardır. Bugünün gazeteleri de varlıklı erkekler kadar 

kadınların da servetlerinin bir kısmını kültürel, manevi, sivil, sosyal yardım, sağlık ve eğitim amaçlı 

kurumların yararına bağışladıkları haberleriyle doludur. Yardımsever kimseler olarak bu kadınlarla 

erkekler herkesçe tanınır ve topluma örnek bireyler olarak alkışlanırlar. Öte yandan seçenekleri 

genellikle annelikle sınırlı tutma eğilimli dar bakış açısı tarafından güçlendirilen bir durum olan 

kadınlar için mevcut kamusal rollerin kısıtlı olması, efsaneler ve gelenekler yoluyla, kadınların 

hayırsever girişimleri ve yardıma ihtiyaç duyanları himaye etmeleri onlara özel bir ün 

kazandırmıştır. İşte yardımseverliğin altında yatan sebebin ana teması bu Ün’ü kazanma isteğidir. 

Biz buna ün değil de karizma desek daha tarihi bir kavram olur. Hürrem Sultan bu yolu etkili bir 

imajla kullanan hanım sultanlardan biridir.  

Osmanlı’ da kadının karizma kazanması, erkeklerin aksine savaşlar da ve ülke yönetiminde 

yönlendirici olarak kazanılması değildi. Kadınlar ise daha çok sabırla ve doğru bir mantıkla vakıf 

yolunu kullanırlardı. Kadınların bu mantığının amaçların da yönetimde söz sahibi olmak, karizma 

faktörüyle popülerleşmek, nakdi gelir sağlamak gibi birçok sebebi olabiliyordu. Bu kapsamda örnek 

gösterebileceğimiz en büyük kanıtlardan biri de şüphesiz Hürrem Sultan’dır. Siyasi gücü ve hırsının 

yanı sıra kurmuş olduğu vakıflar (Kudüs’te, İstanbul’da.) kendisinin gücüne güç kattığı gibi, hiçbir 

eleştiriye ve kısıtlamaya maruz kalmadan Sultan Süleyman’ında gücüne güç kattığını rahatlıkla 

söyleyebilmekteyiz. Bu durum Osmanlı kadınının mülk sahibi olabildiğini ve ekonomik alanda söz 

alabildiğini göstermesi açısından önemlidir. 
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4. Sonuç 

Haseki Sultan Vakfı, Osmanlı vakıf geleneğinin oldukça tipik bir örneği olmakla birlikte, 

Kudüs'te bir benzeri daha yoktu. Pek çok saray külliyesinden farklı olarak, Hürrem'in külliyesinin 

temel öğesi imaretiydi. Bu yönüyle Kudüs'te epeydir var olan diğer vakıflardan ayrılmıştır. Şehrin 

400 yoksul ve dindar, güçsüz ve ihtiyaç sahibi sakini, vakfın imaretinden her gün yemek alırdı. 

Vakfiyesinde yemek alacak kişiler; akşam ve sabah olmak üzere fakir, zayıf, biçare ve 

muhtaçlardan yemekhaneye gelen 400 kişi olarak belirlenmiş ve 200 tas yemek ve her birine 

fodula adı verilen un, tuz ve sudan yapılan 90 dirhem ağırlığında sade somunların verilmesi de 

şart kılınmıştı. Kişilerin böyle bir kap yemeğe (tâsemine't-ta'am) haklarının olup olmadığını 

belirlemek kadının görevlerinden olarak belirlenmişti. Vâkıfe, hariçten isteyen kimseye yemek 

verilmemesini şart kılmış fakat imaret çalışanlarını bu kuraldan istisna tutmuştu. Osmanlı klâsik 

dönemi boyunca şehrin önde gelen sosyal yardım kurumu olan bu vakıf, şehrin ekonomisini 

hareketlendiren dinamik bir kurum olarak da kendini göstermişti. 

Filistin'de o güne kadar kurulmuş en büyük vakıf olan külliye, kente komşu onlarca köyün 

gelirleriyle desteklenmişti. Külliyenin masraflarının karşılanması için Suriye ve Filistin'de 

özellikle Remle civarında birçok köy ve geniş arazi bu vakfa tahsis edilmişti. Hürrem Sultan'ın 

1558'de ölümünden sonra Sultan Süleyman, Sayda civarında dört köyün arazisini daha bu vakfa 

ilâve etmişti. Kırsal çevreden sayıları 20'den fazla köyün gelirine ilaveten külliyeyi desteklemek 

için özel olarak inşa edilmiş bir çifte hamamın gelirleri de vakfedilmişti. Vakfiyede detaylı bir 

şekilde hudutları çizilen çok sayıda arazi, arsa, han, dükkân ve değirmen de vakfın gelirleri 

arasında sayılır. 

Vakıf görevlileri ile vakfın yönetim ve denetimine ilişkin şartların kaydedildiği vakfiyede 

zikredilen hayır şartlarından bazıları ise şöyledir: "… Zikri geçen imarette Cuma gecelerinden 

başka gecelerde iki defa yağlı çorba pişirilir, sabahları pirinç çorbası, akşamları bulgur çorbası 

yapılır. Cuma geceleri ise sabahları bulgur çorbası pişirilir, akşamları ise nefis yemekler 

hazırlanır. Yine şart eylemiştir ki, cuma geceleri dâne pirinç ve zerde nam ile maruf olan yemekler 

pişirilecektir. Mübarek Ramazan-ı Şerîf gecelerinde dahi dâne pirinç ve zerde ismiyle bilinen 

yemekler vakfiyede belirtilen şekilde hazırlanacaktır. Aşure günü, ise dört kazan dolusu aşure 

nam ile maruf olan çorba, bütün levazım ve havayiciyle yapılacak, Kudüs'teki ulemaya, fukaraya, 

sulehaya umumen tevzi' edilecek ve buna lâzım olan şeyler vakıftan sarf edilecektir. Vâkıfe 

hademeler dışında hariçten isteyen kimseye yemek verilmemesini şart kılmıştır. Bu hususta hiçbir 

şefaatçı ve vâsıta kabul olunmayacağı ve iltimas yapılmayacağı kaydedilmiştir." 

Vakfın sahih ve lazım olduğuna dair imam görüşlerine yer verilen vakfiyenin sonunda, vakfa 

zarar verenlere dair 'vakıf bedduası'na da: "Vakfın hiçbir şekilde tebdili ve tağyiri asla caiz 

değildir. Bunu işittikten sonra her kim tebdil ederse vebali ancak o tebdil edenlerin boynuna 

olsun. Allah işidir ve bilir, vâkıfın ecri de Kerim olan Allah'a aittir" denilmek suretiyle yer 

verilmiştir. 

Osmanlı hayırseverliğinin Kudüs'teki temsilcisi Haseki Sultan İmareti asırlara meydan okuyarak, 

kesintisiz 465 yıldır Kudüs'ün fakirlerine her gün ücretsiz yemek dağıtmaktadır. Kapısında 

geleneksel Osmanlı mimarisinin motiflerinin görüldüğü muhteşem eser, bugün surlarla çevrili 

eski şehrin merkezinde, el-Vâd ile Akabetü't-Takiye caddelerinin birleştiği noktada, Haseki 

Sultan İmareti yahut et-Takiyye olarak bilinen ihtişamlı bina hâlâ ayaktadır. Öğleye doğru ihtiyaç 

sahiplerinin ellerinde boş kaplarla gelmeye başladığı kapıda, bir vakıf geleneği olarak önce 
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kadınlara, sonra erkeklere yemek servis edilmektedir. Aşevi sadece Müslümanlara değil, ihtiyaç 

sahibi Hıristiyan ailelere de hizmet vermektedir. 

Netice itibariyle, İslam'ın sadaka ve yardımlaşma kültürünün bir tezahürü olan vakıflar, Türk-

İslam medeniyetinin temelini oluştururlar. Şüphesiz, Osmanlılarda iyice yerleşen ve külliyelerle 

en mükemmel şeklini alan bu medeniyet, Kudüs'te Haseki Sultan İmareti ile vücut bulmuştur. 

Vakıflar etrafında yükselen bu medeniyetin çok iyi tahlil edilmesinin gelecek için sayısız 

yararları vardır. Bu nedenle, zengin bir geçmişe sahip bu köklü geleneğin korunması ve 

yaşatılması hepimiz için elzemdir. 

Haseki Hürrem Sultan, imareti yaptırdıktan bir yıl sonra 1558 yılında vefat etmiştir. Günümüzde 

imarethanede günde iki çeşit olmak üzere haftada beş gün yemek veriliyor. (Cuma ve Cumartesi)  4 

bin 600 metrekare alana yayılan imarethane binasının alt katı aşevi olarak hizmet verirken, üst katı 

yetimler okulu olarak faaliyet gösteriyor. Binanın sağ tarafında ise Kudüs’te istihdam sağlamak 

üzere gençlere marangozluk eğitimi veren bir atölye yer alıyor. Öğle yemeği vaktine doğru ihtiyaç 

sahibi kimseler imarethaneye geldiği zaman ilk olarak kadınlara ardından erkeklere yemekler servis 

ediliyor. Aşevi sadece Müslümanlara değil, fakir Hristiyan ailelere de hizmet veriyor. Tekke, İsrail 

ile 1994 yılında imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu 

olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı bulunuyor. Ancak günde 500 kişiye ve 113 

aileye hizmet veren aşevinin giderleri yaklaşık günlük olarak 2 bin dolar civarını buluyor. Bu 

masrafları ise günümüzde Katar’ın Kızılay kuruluşu karşılamaktadır. 
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İNDUS YAZISI VE ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR* 

Didem Çağla* 

Özet 

Harappa Uygarlığı olarak da bilinen İndus Vadisi Uygarlığı, Güney Asya’daki en eski kent uygarlığıdır. MÖ 

3300-1300 yılları arasına tarihlenen İndus Uygarlığı, günümüz Pakistan, Kuzeybatı Hindistan’ın bazı 

bölümlerini ve Afganistan’ın çoğunu kapsamaktadır. Bu uygarlığa ait yaklaşık 400 sembolden oluşan İndus 

yazısı; sosyal, idari ve dini alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak, yaklaşık MÖ 2600’de ortaya 

çıkmıştır. İndus Uygarlığı’ndaki kapsamlı ticari ve idari faaliyetler, kayıt tutmayı gerekli kılmış ve böylelikle 

İndus yazısı icat edilmiştir. Daha çok mühürlere kazınmış olan bu yazılar; bakır tablet, çanak/çömlek, 

fildişinden yapılmış aletler ve taş bilezikler gibi birçok farklı nesnelerin üzerinde de görülmektedir. İndus 

yazısı, bütün çabalara rağmen henüz tam anlamıyla çözülememiştir. Bu çalışmada, İndus yazısının 

çözülmesini zorlaştıran unsurlar ele alınacaktır. Ayrıca İndus yazısının dili ve kökeni hakkında öne sürülen 

hipotezlere de yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İndus Vadisi Uygarlığı, Harappa, Hindistan, İndus Yazısı 

STUDIES ON INDUS SCRIPT AND ITS DECIPHERMENT 

Abstract 

Indus Valley civilization, also known as the Harappan civilization, is the earliest civilization in South Asia, 

lasting from 3300 to 1300 BC. The sites of İndus Valley civilization spans an area stretching from 

northwestern India, through much of Afghanistan and Pakistan. The Indus script consisting of about 400 

symbols of this civilization has been emerged at 2600 BC, in parallel to developments in the social, 

administrative and religious fields. Commercial activities and related administrative activities of the Indus 

Civilization made keep recording necessary, and thus the Indus script was invented. These scripts, which are 

mostly engraved on seals, can also be seen on different objects such as copper tablets, pottery, ivory tools, 

and stone bracelets. Despite all the efforts, the Indus script has not been fully resolved yet. In this study, we 

will be discussing the factors that complicate solving the writing system of the Indus Valley. In addition, we 

will also include hypotheses about the language and origin of the Indus script.  

Keywords: Indus Valley Civilization, Harappan, India, the Indus Script. 
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1. GİRİŞ 

İndus yazısı; sosyal, idari ve dini alanlarda görülen değişikliklere paralel olarak, yaklaşık MÖ 

2600’de ortaya çıkmıştır (Kenoyer, 1998: 69). Resim karakterli olan bu yazının yüzde yetmişi 

yaklaşık 2-3 santimetre boyutunda olan çok küçük mühürlerde yer almaktadır. Bir İndus mühründe 

ortalama 5 sembol/işaret bulunmaktadır. En uzun İndus mührü ise yirmi altı sembolden 

oluşmaktadır. Mühürlerde, sembollerin yanı sıra hayvan betimleri de görülmektedir. Tek boynuzlu 

at (unicorn), fil, kaplan, gergedan, bufalo gibi hayvan betimleri oldukça ilgi çekicidir. Bu yazı İndus 

Vadisi Uygarlığı’nın çöküşüne paralel olarak MÖ 1500 yılından sonra ortadan kaybolmuştur. İndus 

yazısı bütün çabalara rağmen henüz tam anlamıyla çözülememiştir. Yazının çözülmesini zorlaştıran 

pek çok unsur vardır. Bunlardan ilki, yazı örneklerinin büyük çoğunluğunun oldukça küçük 

mühürlerde yer almasıdır. Bu mühürlerde yer alan yazı, uzun cümleler yerine kısa kelimeler ile 

sınırlıdır (Ross-Steadman, 2017: 90). Bir İndus metninde ortalama beş işaret yer alır. En uzun metin 

ise, sadece 26 işaretten oluşmaktadır (Mahadevan,1989: 6). Bu yüzden, yazıların içeriğini 

anlamamız oldukça zorlaşmaktadır. 

İkinci unsur ise, yazı karakterlerinin işaretlerden oluşmasıdır. İndus yazı sistemi, yaklaşık 419 

işaretten oluşmaktadır (Fairservis, 1992: 6). İşaretlerin sayısı, bir alfabe için çok fazladır. Ancak 

her sözcüğün bir işaret ya da piktogramla ifade edildiği bir dil için de çok azdır. Böyle bir dilde 

binlerce işaret olması gerekirdi (Wheeler, 1953: 82). 

Üçüncüsü ise, yazının başlangıç yönünün tam olarak tespit edilememesidir. Çoğu dil bilimci 

yazıların sağdan sola doğru yazıldığını düşünmektedir. Bunun nedeni ise, sağ taraftaki boşluğun 

sol taraftakine göre fazla olmasıdır. Yazıyı sığdırmak amaçlı sona doğru soldaki sembollerin 

küçüldüğü görülmektedir (Mclntosh, 2008: 368). Ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Bazı 

damga mühür ve tabletlerdeki yazıların, soldan sağa doğru yazıldığıyla ilgili görüşler de vardır 

(Meadow-Kenoyer, 1997: 163). Bazı yazıtlarda ise, yazı sağdan başlayıp ikinci satırda soldan 

devam etmektedir. İndus halkı, bustrofedon adı verilen bu çift yönlü yazı sistemini de 

kullanmışlardır (Wheeler, 1953: 82). Sağdan sola doğru yazılan işaretlerin aynıları, bir başka mühür 

veya tablette soldan sağa doğru yazılmıştır. Bu iki yönlü yazılardan hangisinin baz alınacağı ise 

hala tartışmalı bir konudur (Parpola, 1994: 64). 

Dördüncüsü ise, İndus yazısının diğer çağdaş yazılarla hiçbir benzerlik göstermemesidir (Wheeler, 

1953: 82). İndus yazısının tam olarak çözülebilmesi için, bilinen bir dil içeren çift dilli bir yazıtın 

keşfedilmesi gereklidir. Eski Mısır ve Mezopotamya’da kullanılan hiyeroglif ve çivi yazıları, çok 

dilli yazıtlar sayesinde çözülememiştir. Ancak henüz, İndus yazısının çözümüne yardım edebilecek 

yazıtlar keşfedilmemiştir (Yadav-Vahia, 2011: 2). 

2. YAZI GEREÇLERİ 

2.1. MÜHÜRLER 

İndus metinlerinin yaklaşık yüzde yetmişi, mühürlerde yer almaktadır. Bu mühürler genellikle 

sabun taşından oluşsa da farklı taşlardan yapılan mühür örnekleri de bulunmaktadır. Ayrıca, 

Mohenjo-Daro şehrinde gümüşten yapılmış lüks versiyonlarına da rastlanmıştır. (Mclntosh, 2008: 

358). Mühürler genellikle damga şeklindedir. Sümerlerin yaygın olarak kullandıkları silindir 

mühürler, İndus Uygarlığı’nda pek fazla tercih edilmeyen formdur. Bölgede, oldukça az sayıda 
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silindir mühüre rastlanmıştır (Dikshit, 1988: 43). Bu mühürlerin her iki yüzünde de yazılar veya 

kabartmalar görülmektedir. İndus halkının mühürleri bir kimlik veya muska olarak kullanmış 

olabilecekleri düşünülmektedir. Mühürlerin yanlarında yer alan delikler bu düşünceyi kanıtlar 

niteliktedir (Robinson, 2015: 297). 

İndus mühürlerinde, genellikle hayvan kabartmaları ve oldukça kısa yazılar görülmektedir. Yazıda, 

mühür sahibinin ismi veya idari pozisyonu belirtilmiş olabilir (Ross-Steadman, 2017: 190). 

Mühürlerde en çok görülen hayvan betimi ise tek boynuzlu at olarak adlandırılan mitolojik 

hayvandır. Bunun yanı sıra, boğa, fil ve kaplan gibi diğer vahşi hayvanlar da görülmektedir. 

Mühürlerde sıklıkla görülen bir diğer figür ise ağaçtır. Bu ağaç, Hinduizm’de kutsal ağaç olarak 

sayılan peepal (Hint inciri) ağacı ile ilişkilendirilir. Muhtemelen bu mühürler, dini bir ritüeli 

anlatmaktadır (Dikshit, 1988: 44). 

2.2. MİNYATÜR TABLETLER 

İndus yazılarının görüldüğü bir diğer nesne ise, Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, Dolavira, 

Kalibangan şehirlerinde bulunan minyatür tabletlerdir. Bunlar, mühürler gibi bir satırlık yazı ve 

çeşitli kabartmalar içeren çok küçük kil tabletlerdir. Bu minyatür tabetlerin işlevi belirsiz olmakla 

birlikte, tanrılara edilen duaları içerdiği düşünülmektedir (Ross-Steadman, 2017: 190). Kenoyer ise, 

malların kayıtlarını tutmak amaçlı, tüccarlar tarafından kullanılmış olabileceğini öne sürmektedir 

(Kenoyer, 1998: 74).  

 

 

Resim 1: Mühürlerde Görülen İndus Yazısı (Ross-Steadman, 2017: 191). 

2.3. BAKIR TABLETLER 

Üzerinde yazı ve hayvan kabartmaları yer alan dikdörtgen bakır tabletlerin çoğunluğu, Mohenjo-

Daro şehrinde bulunmuştur. Harappa’da ise farklı teknik kullanılarak yapılmış sekiz adet bakır 

tablet ele geçirilmiştir. Bu tabletlerdeki yazılar, kabartma tekniği ile yazılmış olup, oldukça ilgi 

çekicidir. Tabletlerin arka yüzünde genellikle hayvan veya geometrik motifler yer almaktadır 

(Kenoyer, 1998: 74). Sonsuz düğüm motifi, boğa ve yay ile boynuzlu bir başlıkla tasvir edilmiş bir 
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vahşi insan 46  figürlerinin bulunduğu bakır tabletler dikkat çekicidir. Bunlar, muska olarak 

kullanılmış olabilirler (Mclntosh, 2008: 359).  

Mohenjo-Daro’da bulunan bakır tabletlerin hepsi, hemen hemen aynı büyüklükte ve ağırlıktadır. 

Bunun nedeni, tabletlerin standart bir para birimi veya takas gereci olarak kullanılması olabilir. 

Tabletlerdeki yazılar da muhtemelen ekonomiyle ilgilidir. Bu tabletlerin Mohenjo-Daro dışında bir 

yerde bulunmaması, ilişkilerin bu yerleşimle sınırlı kaldığını göstermektedir (Kenoyer, 1998: 74). 

 

Resim 2: Harappa’da Bulunan Yazılı Bakır Tablet (Kenoyer, 1998: 75).  

 

2.4. DİĞER NESNELER 

Yazılar, farklı birçok nesne üzerinde de görülmektedir. Bunlar arasında, fildişi veya kemikten 

yapılmış çubuklar, taş bilezikler, çanak/çömlekler yer alır (Mclntosh, 2008: 359). 

Çanak/çömleklerde yer alan yazılar dikkat çekicidir. Yazılar, henüz fırınlanmamış, yumuşak ve 

nemli kaplara kazılmıştır. Bunların çömlekçi veya okuma yazma bilen biri tarafından yazıldığı 

düşünülür. Harappa’da bulunan geniş ve siyah astarlı çömleğin üzerinde oldukça kalın yazılar yer 

alır. Bu yazıda, muhtemelen sahibinin adı ve gönderileceği yer yazmaktadır (Kenoyer, 2008: 75). 

Refah düzeyi yüksek olan kişiler tarafından kullanıldığı düşünülen bakır aletler, altın ve kemikten 

süs eşyalarının üzerinde de birçok işaretler kazılmıştır. Bu işaretler, sahiplerinin isimlerini veya dini 

ritüellerini temsil ediyor olabilir. Harappa’da, saç tokası veya kürdan olarak kullanıldığı düşünülen 

küçük kemik bir çubuk bulunmuştur. Bunun üzerinde yer alan yazılar oldukça küçük yazılmış olup 

muhtemelen sahibinin ismini içermektedir (Kenoyer, 2008: 75).  

Mohenjo-Daro kazıları esnasında pek çok altın aletler bulunmuştur. Bu aletlerin üzerindeki yazılar, 

aynı elden çıkmış gibi aynı biçimde yazılmıştır. Bu yazılar, bulunan diğer bakır aletlerdeki 

yazılardan farklı olmasından dolayı önemlidir (Kenoyer, 2008: 76). Harappa’da ise, beş adet bakır 

ya da bronzdan yapılmış alet ve silah bulunmuştur. Bunlardan ikisi, hançer ve baltadır. Parpola, her 

ikisinin üzerinde yer alan işaretlerin, lider veya kral anlamına geldiğini öne sürmektedir. 

Diğerlerinde bulunan işaretler ise nadir görülmekle birlikte sahibinin ismini ve eşyayı adadıkları 

tanrıyı temsil ediyor olabilir (Kenoyer, 2008: 76). 

 
46 Tanrı olarak da tanımlanmaktadır. 
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Pişmiş topraktan yapılmış bilezikler üzerine kazınmış veya boyanmış işaretler, kişi isimlerinden 

çok dini ritüelleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu bileziklerin iç kısmına kazınmış işaretler, takan 

kişiyi korumayı simgeliyor olabilir (Mclntosh, 2008: 359). Pişmiş toprak tabletlerde ve nadir de 

olsa sabun taşından yapılmış mühürlerde de dini ritüelleri anlatan yazı ve sahneler görülür. 

Bunların, tanrıların isimlerini, doğaüstü olayları ya da takımyıldızlarını anlattığı düşünülmektedir 

(Kenoyer, 2008: 76). 

 

3. İNDUS YAZISININ DEŞİFRE EDİLMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

İndus yazısını çözme girişimleri, Sir Alexander Cunningham’ın bilinen ilk İndus mührünü 1875 

yılında yayınlamasının ardından başlamıştır. Cunningham, mührün üzerindeki işaretlerin Brahmi 

yazısındaki işaretlerle benzediğini öne süren ilk kişidir. Cunningham’dan sonra birçok bilim insanı 

da İndus yazısını Brahmi yazısıyla ilişkilendirmiştir (Parpola, 1986: 407).  

G. R. Hunter, 1920’lerde Harappa ve Mohenjo-Daro’daki İndus yazıtlarını inceleyerek eski yazı 

sistemleri ile karşılaştırmış ve bu çalışmalarını yayınlamıştır47. Ona göre İndus yazısı Brahmi 

yazısının bir öncüsüdür. Arkeolog S. R. Rao ise İndus yazısının, sadece Brahmi yazısının değil 

ayrıca Semitik alfabenin de temeli olduğunu savunur. Geç İndus yazısının, Samilerin kendi yazı 

sistemleri için bir rol model olduğunu söyleyen Rao, her iki yazı karakterlerini karşılaştırarak 

benzerliklerini ortaya çıkarmıştır (Mahadevan, 1982: 59-60). 

 

 

 

Resim 3: İndus ve Brahmi Sembolleri (Ganguly, 2012: 8). 

Ancak bahsedilen bu teoriye katılmayan araştırmacılar da vardır. Onlardan biri olan Iravatham 

Mahadevan’a göre, İndus yazısı en geç MÖ 1500 yılına kadar kullanılmıştı. En eski Brahmi yazısı 

ise MÖ 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Oldukça uzun zaman farkı olan bu iki yazı arasında dolayısıyla 

bir bağın olamayacağını savunmaktadır48. 

İngiliz Asuriyolog ve dilbilimcileri olan A. H. Sayce, C. J. Gadd ve S. Smith, İndus yazısını Arkaik 

Sümer ve Proto-Elam yazılarıyla karşılaştırarak benzerliklerini ortaya koymuşlardır (Parpola, 2005: 

 
47 Daha detaylı bilgi için bk. Hunter 1934. 
48 https://www.harappa.com/content/indus-script-and-brahmi  

https://www.harappa.com/content/indus-script-and-brahmi
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32; Khan, 1978: 117-118). Proto-Elam yazısı MÖ 3300-2900 yılları arasına tarihlenen, bilinen en 

eski çözülmemiş yazıdır. Bu yazı, İndus tüccarları tarafından Magan’da (Günümüz Umman) Yakın 

Doğu tüccarlarıyla kurdukları ticari ilişkiler esnasında benimsenmiş olabilir (Parpola, 2008: 137). 

İndus ve Proto-Elam yazıları arasındaki ortak özelliklerden biri, yazı karakterlerinin sembollerden 

oluşmasıdır (Glassner, 2018: 451-456). Bir diğeri ise bazı sembollerin benzerliğidir. Buna en iyi 

örnek ise aşağıda verilen mühürlerdir. Her iki mühürde de figürler oturarak tasvir edilmiştir. İndus 

mühründeki figür Şiva olarak adlandırılmaktadır.  

 

 

Resim 4: Proto-Elam (üstte) ve İndus (altta) Mühürleri (Parpola, 1994: 250). 

Macar mühendis Vilmos Hevesy, İndus yazısını Paskalya Adası’ndaki rongorongo tabletleriyle 

karşılaştırmış ve iki yazı arasında benzerlikler olduğunu öne sürmüştür (Fischer, 1997: 148). 

Ancak, İndus Vadisi ve Paskalya Adası arasında yaklaşık 20.000 kilometre mesafe vardır. Ayrıca 

rongorongo tabletleri, İndus yazısından 3500 yıl sonra ortaya çıkmıştır (Parpola, 2015: 108). Bu 

sebeplerden dolayı, İndus ve rongorongo yazıları arasında kültürel bir bağın olması pek mümkün 

değildir.  

Birçok bilim insanı, İndus yazısının günümüz Güney Hindistan’da çoğunluğun konuştuğu dil ailesi 

olan Dravid dil ailesinin antik bir biçimini temsil ettiğine inanmaktadır (Kenoyer, 2008: 78). Sir 

John Marshall, İndus yazı dilinin Dravid ailesine ait olduğunu öne süren ilk kişidir (Marshall, 1931: 

42). Asko Parpola ve Iravatham Mahadevan, öne sürülen bu hipotezi kanıtlamak için İndus 
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imgelerinin Dravid dilindeki karşılığını bulmaya çalışmışlardır. Buna en iyi örneklerden biri ise 

İndus metinlerinde sıklıkla görülen balık imgesidir. Bu imgenin Dravid dilindeki karşılığı mîn olup, 

yıldız anlamına gelmektedir. Yıldız ise Mezopotamya çivi yazılı belgelerde bir tanrının sembolü 

olarak kullanılmaktaydı. Muhtemelen, İndus metinlerinde yer alan balık işareti de tanrının bir 

sembolü olarak betimlenmiştir (Parpola, 2005: 52). Ayrıca İndus yazısında görülen yıldız da tanrıyı 

betimleyen sembollerden biriydi. Mohenjo-Daro’da bulunan mühür, bu söylemi kanıtlayan en iyi 

örneklerden biridir. Mühür, başının her iki tarafında da yıldız bulunan bir tanrıyı tasvir etmektedir. 

Bu yıldızın tanrının sembolü olduğu düşünülmektedir (Parpola, 2010: 16). 

 

Resim 5: Tanrı Tasvirli Mühür (https://www.harappa.com/blog/yogic-deity-m-305) 

İndus mühürlerinde balık sembolünün yanında betimlenmiş sayısal işaretler ilgi çekicidir. Örneğin 

balık + 6 sayısını ifade ettiği düşünülen işaretlerin Dravid dilindeki karşılığı; aru-min=6 yıldız olup 

Ülker Takımyıldızı anlamına gelmektedir. Balık + 7 işaretlerinin karşılığı ise elu-min olup Büyük 

Ayı Takımyıldızı anlamındadır.  Parpola, İndus metinlerinde yer alan birçok işareti Dravid dili ile 

karşılaştırarak anlamlandırmaya çalışmıştır49 (Parpola, 2005: 54-60). 

Eski Tamil epigrafisi alanında önemli çalışmaları olan Tamil bilgin Iravatham Mahadevan, 1971'de 

Hint müzelerinde İndus malzemesi üzerinde çalışmaya başlamıştır (Parpola, 2015: 110). 

Çalışmaların sonucunda ise İndus yazı dilinin, Dravid dilinin eski bir biçimini yansıttığına dair 

birçok ipuçları elde etse de bunlar İndus yazısının tam anlamıyla çözülebilmesi için yetersiz 

kalmaktadır50 (Mahadevan, 2015: 3). 

 
49 Parpola’nın indus sözlüğü için bk. https://www.harappa.com/blog/parpolas-indus-script-dictionary  
50 Iravatham Mahadevan’ın İndus sözlüğü için bk. https://www.harappa.com/blog/mahadevans-indus-script-dictionary  

https://www.harappa.com/blog/parpolas-indus-script-dictionary
https://www.harappa.com/blog/mahadevans-indus-script-dictionary
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4. DİL Mİ DEĞİL Mİ? 

 Steve Farmer, Richard Sproat ve Michael Witzel’e göre, çeşitli nesneler üzerinde görülen 

işaret/semboller, bir dili yansıtan yazıyı temsil etmekten uzaktır. Yayınladıkları makalede bu 

görüşlerini nedenleriyle birlikte ispatlamışlardır. Bunlardan ilki, İndus işaretlerinin sayısı ve bu 

işaretlerin tekrarlama oranıdır. Aynı boyutta olan İndus mühürleri ile Mısır kartuşlarını karşılaştıran 

araştırmacılar, İndus mühürlerinde tekrar eden işaret sayısının Mısır örneklerine oranla daha az 

olduğunu tespit etmişlerdir.51 Belli bir dili yansıttığına inanılan yazıda daha fazla işaret olması ve 

bu işaretlerin sıklıkla tekrarlaması gerekirdi (Farmer-Sproat-Witzel, 2004: 32-33). 

Makalede bahsedilen ikinci argüman ise, İndus metinlerinin oldukça kısa olmasıdır. Bu metinlerde 

yer alan işaretler, ayrıntılı bilgi vermek için yetersizdir. Dolayısıyla bunların bir yazı oluşturmadığı, 

çeşitli bireyleri, aileleri, meslekleri, şehirleri, tanrıları ve dini ritüellerini temsil eden sembol 

oldukları düşünülmektedir (Farmer-Sproat-Witzel, 2004: 42-43). 

Üçüncü argüman ise, bazı İndus işaretlerinin çok nadir hatta bir kez kullanılmasıdır (Lawler, 2004: 

2028). Bu işaretlerin, gelişmiş yazıda nasıl bir işleve sahip olduğunu tahmin etmek oldukça güçtür 

(Farmer-Sproat-Witzel, 2004: 36). Belli bir yazı sistemine sahip olan medeniyetler oldukça uzun 

metinler bırakmıştır. Fakat, Steve Farmer ve meslektaşları, uzun metinlere İndus Medeniyeti’nde 

rastlanılmadığını ve bu nedenle İndus Medeniyeti’ne ait gelişmiş bir yazı sisteminin olmadığını öne 

sürmektedirler 52  (Parpola, 2008: 117). S. J. Marshall ve G. R. Hunter ise bu görüşe karşı 

çıkmaktadır. Onlar, uzun İndus yazılarının huş ağacı kabuğu, palmiye yaprakları, tahta veya 

pamuklu kumaş gibi dayanıksız malzemeler üzerine yazılmış olabileceğini varsaymaktadırlar 

(Farmer-Sproat-Witzel, 2004: 24; Marshall, 1931: 40). Bu varsayım, Steve Farmer ve diğerlerinin 

hipotezini çürütecek nitelikte olsa da henüz kayda değer bir kanıt bulunamamıştır.  

5. SONUÇ 

İndus yazısı, MÖ 2600 yılında icat edilmiş olup yaklaşık MÖ 1500 yılına kadar kullanılmıştır. Bu 

yazının karakterleri işaretten oluşmaktadır. İndus yazısındaki toplam işaret sayısı ise yaklaşık 419 

olarak tespit edilmiştir. İşaret/resim karakterli olan bu yazıların çoğunluğu mühürlerde yer 

almaktadır.  Bir mühürde ortalama beş işaret bulunmaktadır. Mühürlerde, işaretlerin yanı sıra 

hayvan figürleri de sıklıkla kullanılmıştır. Tek boynuzlu at, kaplan, gergedan, fil, bufalo gibi 

hayvanlar bunlardan bazılarıdır.  

İndus yazısını çözme girişimleri Alexander Cunningham’ın bilinen ilk İndus mührünü 1875 yılında 

yayınlamasının ardından başlamıştır. Birçok bilim insanı bu yazıyı Brahmi, Proto-Elam, Arkaik 

Sümer, Ronrorongo gibi antik yazılarla ile ilişkilendirmektedir. Ancak bütün çabalara rağmen İndus 

yazısı henüz çözülememiştir. Araştırmacılar bu yazının tam anlamıyla çözülebilmesi için Rosetta 

Taşı gibi çok dilli bir yazıtın keşfedilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

 

 

 

 

 
51 Karşılaştırmanın detaylı sonuçları için bk. Farmer-Sproat-Witzel, 2004: 33. 
52 Asko Parpola, yazıların çok dayanıklı olmayan malzemeler üzerine yazılmış olabileceğini ve iklim şartlarından 

dolayı bunların günümüze kadar ulaşamadığını söyleyerek bu görüşe karşı çıkmaktadır. Bk. Parpola, 2008: 122. 
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TARİHE KATKI SUNAN BİR KAYNAK: SEYAHATNAMELER 

Güler Oruç* 

Özet 

Seyahatname, bir gezginin veya gözlemcinin ziyaret ettiği coğrafya ve yaşadığı döneme ait izlenimlerini 

okuyucuya aktarma amaçlı kaleme aldığı metindir. Bu seyahatnamelerde gezginlerin asıl amaçları merak 

duygularını bastırmak ve gördüğü yerleri başkalarına aktarmayı bir prestij olarak görmesidir. Bu konuda yapılan 

ilk çalışmalar oldukça erken dönemlere dayanmaktadır. Herodot ve Strabon tarihe katkı sunmuş ilk seyyahlardır. 

Onların yazmış oldukları seyahatnameleri incelersek, o günden bugüne seyahatnameler hem nitelik hem de ortaya 

çıkış amaçları doğrultusunda gelişmiş ve değişmiştir. Seyahatnameler toplumların düşüncelerini, gelenek ve 

göreneklerini geliştirmekte bir kılavuz olmuştur. Buna rağmen yine toplumlar sadece merak ettikleri ölçüde 

üretken olabilmişlerdir. Yol gösterici nitelikte olan bu yazılar, bir sorun ya da problem karşısında yazılmadığından 

ötürü sadece seyyahın gözlemlerini içermektedir. Bu yüzden seyyahların yazıları başka kaynaklara ek bilgi olarak 

kullanılabilir. Seyahatnamelerin kaynak olarak değerlendirilmesine ya da değerlendirilmemesi konusuna gelecek 

olursak, tarih bilimi için kaynak oluşturması da geçmişe dayanır. Bu konuda hala tartışmalar mevcut olsa da 

Osmanlı tarihi için bu geçerli olmayabilir. Çünkü Osmanlı devletinde bu işlevi yapan elçiler mevcuttur. Bu elçiler 

bizzat devlet tarafından görevlendirilmiş ve doğrudan bilgi aktarımı sağlamışlardır. Seyahatnameleri belge 

konumunda görür ve değerlendirirsek eğer, kaynak niteliği taşımaz. Oysaki bu metinler doğrudan doğruya 19. 

yüzyılda yaşamış insanların gözünden yazıldığı için birincil kaynak olarak kullanılabilir.  Bu seyahatnameler 

tarihçi tarafından kaynak olarak kullanılıyorsa, tenkit metodundan geçirilmelidir. Bu seyahatnameler bazı 

araştırmacılara göre kaynak olarak görülmese de, genel araştırmalarda kaynak olarak yer verilmiştir. Sunulacak 

bildiride, 19. yüzyıl seyahatnamelerinden yola çıkılarak, örnek metinler üzerinden, seyahatnamelerin tarih için 

kaynak olup olamayacağı konusu değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Seyyah, Kaynak, 19. yüzyıl 

 A SOURCE THAT CONTRIBUTES TO HISTORY: TRAVEL BOOKS                                                                                           

 Abstract 

A travel book is the text written by a traveler or an observer in order to convey the geography that he visited and 

the impression of the period he lived to the reader. The main purpose of travellers in these travel books are to 

suppress their feelings of curiosity and to regard transferring the places he sees to others as a prestige. The first 

studies on this subject are based on very early periods. Herodotus and Strabo are the first travelers contributed to 

history. If we examine the travel books they wrote, the travel books since then have developed and changed both 

for quality and the purpose of emergence. Travel books have been a guide for developing society's thoughts, 

customs and traditions. Nevertheless, societies could only be productive to the extent they wonder. These guiding 

articles only contain the observations of the traveler, since they are not written in the face of an issue or a problem. 

Therefore, travellers writings can be used as additional information to other sources. If we consider the issue of 

evaluating the travel books as a source or not, it is also based on the past to create a resource for the science of 

history. Although there are still discussions about this issue, this may not be valid for Ottoman history, as 

ambassadors carried out this function in the Ottoman State. These ambassadors were personally appointed by the 

state and provided direct information transfer.  If we see and evaluate the travel books as a document, it is not seen 

a a resource. However, these texts can be used as primary sources since they are written directly from the eyes of 

the people who lived in the 19th century. If these travel books are used as a resource by the historian, the criticism 

method should be applied. Although these travel books are not considered as a source according to some 

researcher, they are included as a source in general studies. In this paper to be presented, based on the 19th century 

travel books, whether the travel books will be a source for history will be evaluated through sample texts. 

Keywords: Travel book, Traveler, Source, 19th Century 
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1.GİRİŞ 

Seyahatnameler, içeriğindeki bilgiler sebebiyle tarih için önemli bir kaynak olma özelliği 

taşımaktadırlar.  Fakat tarihi bir kaynak olarak kabul edilme konusunda çeşitli tartışmalara sebep 

olmuşlardır. Bunun yanında her zaman ilgi odağı olmuşlardır. Seyahatnameler, tarihi farklı bir açıdan 

görme fırsatı sunmaları, kaleme alındıkları dönemin özelliklerini yansıtmaları, olayın geçtiği zaman ve 

mekânı canlı bir betimleme yaparak aktarmaları gibi özellikleri ile ön plana çıkmışlardır. Bunu yaparken 

de gezginlerin seyahatnamelerinin içeriğini etkileyen bazı sebepler ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

seyahatnameleri yazanların peşin hükümlerinin olmasının yanında yazılanların yüzde yüz doğru 

olamayacağı da bir ihtimaldir. Bu ihtimal çerçevesinde   seyahatnamenin yazıldığı dönem ile gezginin 

eğitim durumu kültür derecesi oldukça etkilidir.  Seyahatnamelerin içeriğini etkileyen diğer bir sebep 

ise seyyahların kendilerini, vatandaşlarının çocukluktan beri dinleyerek yetiştikleri   görüşleri 

onaylamak zorunda hissetmeleridir.  Gezginin mesleği de seyahatnamelerin içeriği açısından önemlidir. 

Tarihçiler çalışmalarında genellikle seyahatnamelerdeki gözlemlerin aktarılmasından öteye 

geçmemişlerdir. Çünkü tarihçiler seyahatnameleri kullanırken bu metinleri bir sorun olarak 

değerlendirmemişlerdir. Bir tarihçi çalışmalarında seyahatnameleri kullanırken seyahatnamelerdeki 

gözlemleri yorumlayarak birinci el kaynaklarla bütünleştirebilmelidir. Bu doğrultuda, seyahatnameler 

bilgi üretimi için ana kaynak teşkil etmese de doğru kullanıldığında eldeki veriyi başarılı bir şekilde 

destekleyen kaynaklar olarak fayda sağlayacaklardır.  

 

2.SEYAHATNAMELERİN TARİH İÇİN ÖNEMİ  

Seyahatnameler seyyahların gezip gördükleri belirli bir coğrafi bölgeyi ve tarihsel döneme dair 

izlenimlerini kaleme aldıkları metinlerdir. Dolayısıyla seyahatnâmeler ve anı kitapları, bir coğrafyanın, 

bir ülkenin veya bir şehrin tanınmasında değerlidir. Bu eserleri kaleme alanlar, gezip gördükleri yerleri 

gerek tarihî ve kültürel açıdan gerekse sosyolojik açıdan kendi bakış açılarıyla görerek izlenimlerini 

aktarırlar. Seyahatnameler sosyo-ekonomik sosyo-kültürel ve düşünce tarihi yazımlarında da 

kullanılması gereken önemli metinlerdir (Tunç, 2010).  Seyahatnamelerin yazılış amaçları arasında aile 

ziyaretleri kültür, spor, dinlenme, inceleme ve tatil sebebiyle yapılan geziler vardır. Dolayısıyla 

seyahatnamelerin yazılış amaçları yalnızca gezmek değildir. Seyahatnamelerin ilk örneklerini Herodot 

ve Strabon vermiştir. Seyahatnâmeler tarihsel belge niteliği taşımakla birlikte, yazarların izlenimlerini 

belli bir üslupla yansıttıklarından, aynı zamanda da birer edebi yapıt olarak değerlendirilebilir. Lucien 

Febvre seyahatnameleri, tutkuların ve duyguların tarihinin yazılabilmesi için gerekli olan malzeme 

olarak tanımlar (Özgür, 2013). Marko Polo’nun XIII. yüzyılın sonlarına ait gezi yazıları ise, belirli bir 

edebi düzeyi olan ilk seyahatnamedir. Seyahatnameler kendi dönemlerinin önemli bir tanığı olarak 

bugüne ve geleceğe bilgi sunmakla tarih biliminin vazgeçilmez belgeleri arasındadırlar (Tunç, 2010).   

 

Seyyah ise engin bir merak duygusu ile gezip gördüklerini başkalarına anlatma arzusu ile hareket eden 

kişidir (Şirin, 2012). Seyyah veya gezgin gezmeyi-görmeyi kendisine iş edinen kişidir. Gezip gördüğünü 

iddia ettiği yerleri gerçekte görüp görmediği şüphesi ve kaleme aldığı bilgilerin doğruluğu gibi konular 

seyyahlarla ilgili şüphe içeren konular olmuştur. Yazılan eserlerin derleme olabileceği de 

düşünülmelidir (Tunç, 2010). Seyyah kelimesi, sadece yabancı topraklardan gelen gezginlerle 
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sınırlandırılamaz, aynı zamanda ait olduğu topraklara dair izlenimlerini aktaran gözlemcileri de kapsar.  

Seyyahların geliş maksatları birbirinden farklıdır. Kimisi esir düşmüş, kimisi elçilik görevini ifa etmek 

için gelmiş kimisi de hayallerini süsleyen şehri görmek ve tanımak kimisi ticaret faaliyetleri için 

casusluk yapmaya, kimisi antik eserleri aramak ve tanımak veya Batıda Türkler aleyhinde olan 

iddiaların gerçekten hakikat olup olmadığını anlamak için gelmişlerdir.  Doğu’ya gelen gezginlerin 

büyük bir kısmı Osmanlılar hakkında bilgi toplamak için gönderilen, eğitim düzeyi yüksek kişilerdir 

(Tunç, 2010).  

 

Seyyah ve seyahat etmek kavramları üzerine yapılan tanımlamaların Haçlı Seferlerine kadar uzandığı 

söylenebilir. Haçlı Seferleri sırasında seferin kendisi yol, sefere katılan kişi ise yolcu olarak 

isimlendirilmiştir. Bu kavramlar tarihi süreç içerisinde anlam bakımından değişikliklere uğramıştır. 

Seyyah ve seyahat etmek kavramları XV. yüzyıldan XVIII. yüzyılın ortalarında yazılı basının hayata 

geçmesine kadar başka bir içerik ve anlam kazanmıştır. Diğer bir deyişle seyyahlar dönemin iletişimcisi 

rolünü üstlenmiş ve bunların bilinmeyenden getirdikleri haber ve bilgileri bir araya getirerek kaleme 

aldıkları eserler de seyahatnameler olmuştur. XIX. Yüzyıla gelindiğinde ise seyyah ve seyahat etmek 

kavramları içeriğini koruyan anlamlarına kavuşmuştur (Kuş, 2016, s. 7,8). 

 

İnsanlar ancak merak duygusu içerisinde üretken ve yaratıcı olabilmişlerdir. Seyyahlar da bu gibi 

amaçlarla ülkelerine yeni fikirlerle dönmüşlerdir. İnsanlık tarihi açısından seyahatnamelerin analitik bir 

metotla incelenmesi hususu önemlidir. Seyahatnamenin sosyal-antropoloji, etnoloji, tarih, hukuk, 

sosyoloji, felsefe, teoloji gibi birçok alanla ilişkisi vardır. Seyahatnamenin sosyal bilimlerde kaynak 

olarak kullanılması her şeyden önce seyyahı bilmeyi zorunlu kılmaktadır (Şirin, 2013). Toplumsal 

kökenleri eğitim düzeyleri ve ön yargıları seyyahların izlenimlerini etkileyebildiğinden bir 

seyahatnameden önce seyyahı tanımak tarihçi açısından önemlidir. Seyahatnameler değerlendirilmeden 

önce seyyahın amacının belirlenmesi gerekir (Şirin, 2018). Dolayısıyla seyahatnameyi bir kaynak olarak 

kullanmak isteyen araştırmacı öncelikle neyin hayali neyin tarihi olduğunu anlamak zorundadır (Şirin, 

2013).  

 

Tarih araştırmalarında önemli bir başvuru kaynağı olan seyahatnameler sosyal ve kültürel hayat söz 

konusu olduğunda birincil kaynak konumundadırlar. Bu açıdan yerli seyahatnameler önemli bilgi 

kaynağı olmakla birlikte Batılı seyyahlar tarafından kaleme alınan eserlerin dışarıdan bir bakış açısı 

sunmaları yönüyle de bir öneme sahiptirler. Ancak bazı seyyahlar eserlerine birtakım önyargıları 

yansıtabilmektedirler. Bazen de bir millete karşı besledikleri düşmanlıklarının neticesi olarak bazı etnik 

ve dini gruplar hakkında yanlış ifadeler kullanmaları da rastlanan bir durumdur. Netice itibariyle bu 

durumlar yine de seyahatnamelerin önemli bir bilgi kaynağı olma özelliğini değiştirmez (Ertaş, 2019, s. 

20). Seyahatnameler, tarihçiler için ana kaynak değil yardımcı kaynak niteliğindedir. Ana kaynaklar ise 

tarihçinin araştıracağı konuda yararlanacağı seyahatname, yıllık, anı gibi ana kaynakları destekleyen, 

kuvvetlendiren, örneklendiren ek verilerdir. Bu kayıtlar bölge tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Bu sebeple 

seyahatnamelerin tarihçilerin hizmetine sunulması oldukça önemlidir. Seyahatnameler, tarihçiler için 

ana kaynak değil yardımcı kaynak niteliğindedir. Ana kaynaklar ise tarihçinin araştıracağı konuda 

yararlanacağı seyahatname, yıllık, anı gibi ana kaynakları destekleyen, kuvvetlendiren, örneklendiren 
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ek verilerdir. Bu kayıtlar bölge tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Bu sebeple seyahatnamelerin tarihçilerin 

hizmetine sunulması oldukça önemlidir (Sarı Güven, 2020, s. 69).  

Seyahatnameler ile ilgili öncü çalışmalara imza atan Stefanos Yerasimos’un Julia Pardoe’nun 

seyahatnamesinin tercümesine yazdığı sunuş yazısında “En yanlı, en ön yargılı diye algılayabileceğimiz 

gözlemciden bile dolaylı dolaysız öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır.” ifadesi bu görüşü destekler 

niteliktedir (Ertaş, 2019, s. 21).  

Araştırmacı seyyahların eserlerinde hem bölge tarihi hem de bölgeye yönelik tarihsel ilgiyi arttıran 

yapıtlar önemlidir. Bu yüzden seyyah ve araştırmacıların bölgeye yönelik tarihsel ilgilerini belgeler 

üzerinden takip etmek hem geçmişi hem de geçmişle bugün arasındaki bağı görmek açısından oldukça 

ilgi çekicidir. Bu da belgelerin sosyal bilimlerde kaynak olarak kullanılmasının başka bir yönüdür. Bu 

yüzden seyahatnameler tarih ve tarihçiler için kıymetli bilgiler içeren metinlerdir. Metinleri kaleme alan 

seyyahlar elbette bu metinleri yazarken öznel görüşleri ve seyahat amaçları doğrultusunda hareket 

etmişlerdir. Örneğin diplomasinin devletlerarası ilişkilerde önem arz etmediği ilk ve orta çağlarda uzun 

yolculuklara çıkan seyyahların elçilik vazifesi ile seyahat ederlerken çok az bir kısmı da birtakım siyasi 

ilişkilerden bağımsız olarak seyahat etmekteydi. Batılı seyyah ve araştırmacılar tarafından kaleme alınan 

gezi notları aslında bir anlamda Batı’da Türk imajının oluşturulmasının da bir vasıtası olmuşlardır.   

(Kuş, 2016, s. 5,8).  

 

Seyyahları ve eserleri tespit ederken öncelikle seyyahın konumuz ile ilgili verdiği bilgilerin miktarı ve 

önemi esas alınmıştır.  Seyyahları seçerken; devlet adamı, misyoner, bilim adamı, asker ve mühendis 

gibi farklı meslek grubundan ve farklı amaçlarla seyahatte bulunan kişilerden seçmeye dikkat edilmiştir. 

İnsanların genel olarak, hangi meslekle veya alanla ilgileniyorlarsa algılarının daha çok o alanla 

yoğunlaştığı bilinen bir gerçektir. Örneğin bir asker ile bir tüccarın bir din adamının bir konuya bakışları 

arasında ciddi farklar bulunabilmektedir (Ertaş, 2019, s. 25). 

 

Seyyahlar başka bir şehre seyahat ederken gideceği yerde Ermeniler tarafından misafir edilmesi ve 

kendilerine yardımcı olunması için tavsiye mektupları yazdıklarına şahit olunmaktadır. Bu mektupların 

seyyahların seyahatlerini nasıl kolaylaştırdığı ile ilgili örnek vermek gerekir ise: seyahat kapsamında 

Eskişehir’e giden Henry C. Barkley oradaki Joanaki Hardja Efendi isimli bir Ermeni’ye hitaben yazılmış 

bir tavsiye mektubu ile gitmiştir. İlk başta söz konusu Ermeni’yi bulamadığını belirten Barkley, çadırını 

“pis kokan artıkların olduğu” bir yere kurmak zorunda kaldığını ifade etmektedir. Barkley, “daha 

sonrasında ise kendimizi Joanaki Hardja Efendi ve kayınbiraderi Mr. Kocamanoğlu’na ait civarın en 

geniş ve rahat evlerinden birinde temiz bir oda bulduk. Ayrıca her ikisi de bizi çok sıcak ve içten bir hoş 

geldin ile karşıladı”diyerek tavsiye mektubunun kendilerine sağladığı büyük imkanlara vurgu 

yapmaktadır (Ertaş, 2019, s. 29). 

 

Gezginlerin kendi imkanları ile uzun ve masraflı yolculuklara çıkması bir hayli zordu. Bunun için 

gezginler “Asya Cemiyeti, Coğrafya Cemiyeti “gibi cemiyetleri ya da devleti arkalarına alıyorlardı ki 

seyahatlerini finansa edebilsinler bunların yanında gezgin için “Bilimsel Araştırma Cemiyeti, Doğu 

Tercümeleri Cemiyeti” gibi itibar sahibi yayıncılar da son derece önemli ve gerekliydi (Şahin, 2017, s. 

29). 
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XVIII veya XIX. yüzyıla gelindiğinde kaleme alınan seyahatnameler belirli bir bilimsel düşüncenin 

etkisiyle yazılmaktadır. Gezginler kendilerini gelişen, değişen “Avrupa’nın adamı” olarak görmüş ve 

gezip gördüğü yerlere ise “öbür taraf” gözüyle bakmışlardır. Seyahatlerde yazılan bilgiler faydalı 

bilgilerdi fakat Doğulular için değil Avrupalılar içindir. Bu nedenle aydınlanma dönemi gezginlerinin 

karakteri de değişmeye başlamıştır. Bu dönemde doğunun belirsiz imajı Avrupalı entelektüeller için 

daha çekici hale gelmiştir. Ancak Avrupa’da Türk korkusunun azalması ile   birlikte Hristiyan Batı ile 

Müslüman Doğu arasındaki düşmanlık gerilemiş ve Doğu ile ilgili meraka dönüşmüştür (Şahin, 2017, 

s. 27). 

 

Seyyahlar Doğu’ya gitmeden önce geçmişte yazılan tüm seyahatnameleri okumayı kendilerine vazife 

bilmişlerdir. Seyahatnameler eğitim düzeyi yüksek bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir ve bir seyyah 

gelişigüzel, sıradan şeyler yazarsa inandırıcılığını yitireceğinden korkardı. Yolculuğunun her 

aşamasında kendisinden önce oradan geçen seyyaha gönderme yapardı. Bu nedenle seyahatnamelerde 

pek çok tekrara rastlamak mümkündür (Tunç, 2010). Seyahatnameleri yazanların peşin hükümleri 

olabileceği gibi yazılanların hepsi de doğru da olmayabilir. Seyahatnamenin yazıldığı dönem ile 

gezginin eğitim durumu, kültür derecesi göz önünde bulundurularak eserlerin değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Bu değerlendirmelerin birçoğunda Doğu veya Türkler hakkındaki yanlış 

değerlendirmelerde bulundukları görülmektedir. Bunun temel sebepleri bilgisizlik günlük hayatta 

rastlanabilecek bazı istisnalar veya olayları çarpıtarak aktarmaktır. Gezginlerin seyahatnamelerinin 

içeriğini etkileyen bir başka sebep de vatandaşların çocukluktan beri dinleyerek belirli hikâyeleri 

onaylamak zorunda hissetmeleridir (Şahin, 2017, s. 23). 

 

XIX. yüzyılın başında Doğu’ya gelen gezginlerin büyük çoğunluğu Mora yarımadasına ve Ege adalarına 

da uğramış, Yunan isyanı ile ilgili çeşitli yorumlar yapmıştır. Gezginler bir taraftan Doğu’ya özgü 

unsurların altını çizmiş diğer taraftan da bu topraklara nasıl kendi uygarlıklarını getireceklerini 

düşünmüşlerdir (Tunç, 2010). 

 

Seyahatnamelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar her 

şeyden önce seyyahların kendi dönemlerini anlatırken bazı ön yargılar taşımalarıdır. Bu durumun göz 

önünde bulundurulması gerekir. Gezginin amacı bilgi birikimi ve seyahatiyle ilgili değerlendirmelerinde 

kendini göstermektir. Bireysel bir faaliyet olan seyahatname yazma işinde seyyahlar gördüklerini 

yazarlar. Seyyahların bilgi kaynakları da kısıtlıdır. Bu metinlerde her ne kadar özgün olunmak istense 

de seyyah daha önceki seyahatname yazısının etkisindedir. Seyyahlar gezi notlarını alıştığı bir kalıba 

dökmek zorundadır. Çoğunlukla seyyahlar gayrimüslim rehberler tutarak inceleme yapmaktadırlar 

(Özgür, 2013, s. 595-598).  

 

Türkler tarafından kaleme alınan ilk seyahatnâmeler Farsça yazılmıştır. Türk edebiyatının ilk 

seyahatname eserleri arasında Farsça yazılan Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın “Acâibü’l Letâif” adlı eseriyle 

Ali Ekber Hatâî’nin 1515′te yazdığı “Hıtâînâme” adlı eseri sayılabilir. Türk edebiyatının en önemli 

seyahatname eserlerinden biri ise Evliya Çelebi’nin (1611-1682) meşhur seyahatnamesidir. Keçecizade 

İzzet Molla ise (1785-1829) Mihnet-i Keşan (Mihnet Çeken) adlı orijinal eseriyle büyük bir ün 

kazanmıştır (Tunç, 2010).  
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Seyyahların bir kısmı bu seyahat notlarını anı, günlük, mektup gibi isimlerle nitelendirmişlerdir. 

Seyahatnameler seçilirken bir sınırlamaya gidilmek zorundadır (Ertaş, 2019, s. 25). İlk dönemlerde 

Türkler ile ilgili yazılan seyahatnamelerin birçoğu Kudüs’e yapılan Haçlı Seferleri sırasında Türkiye’ye 

uğrayan gezginlerin eserleridir. Bunların yanında resmi ve özel görevler ile Türkiye’ye gelen gezginler 

savaşlar sırasında Türklere esir düşen yabancıların ülkelerine gittikten sonra kaleme aldıkları hatıra 

kitapları da eserlerde bulunmaktadır (Şahin, 2017, s. 22). 

 

Seyahatnameler doğu kültürünü batılılara yakından tanıtmak amacıyla kaleme alınmışlardır.  Büyük 

çoğunluğu antropolojik, sosyolojik, arkeolojik, tarihsel, dinsel ve kültürel açıdan çok zengin 

kaynaklardır. XIX. yüzyıl, Doğu Seyahatnamelerinin altın çağıdır. Artık tüm yazarlar Doğu’ya gitmek 

isterler. Gidemeyenler ise yapıtlarında kafalarındaki hayali Doğu’yu yansıtırlar ancak bunu yapmak için 

de yine gezginlerin tasvirlerinden esinlenirler. Bu yazarların kendi kafalarında oluşturdukları hayali 

doğu tasvirleri doğulu insan ve doğu ile ilgili olarak doğru olmayan pek çok bilginin ve önyargının 

günümüze kadar taşınmasında etkili olmuştur. Bu taşınma sadece kitaplarla sınırlı kalmamış, zihinlere 

de yazılmıştır (Tunç, 2010). 
 

3.OSMANLI DÖNEMİNDE SEYAHATNAMELERİN ÖNEMİ 

Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu ve yayıldığı coğrafya itibariyle her dönem yabancıların dikkatini 

çekmiştir. Ancak XVI ve XVII. yüzyıllarda Avrupa’da cereyan eden siyasi ekonomik ve kültürel 

gelişmeler sebebiyle seyahatnamelerin büyük bir kısmı nesnel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bunun 

nedeni Osmanlı ile Avrupa Devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler ve Rönesans Barok kültürlerinin 

yaratmış oldukları etkilerdir. XVI ve XIX. yüzyıla gelindiğinde ise zaman içinde bir değişme ortaya 

çıkmıştır. Batılılar ilk karşılaşmalarında edindikleri ve aktardıkları bilgiler de Türklerden genellikle 

kendi varlıklarını tehdit bir unsur olarak bahsetmişlerdir. Dolayısıyla bu korku nedeniyle 

seyahatnamelerde övgü ve saygı ile söz etmişlerdir. Ancak XIX. yüzyıl ile birlikte Osmanlı Devleti ile 

Avrupa Devletleri arasında birtakım gelişmelerden ötürü Batı dışında kalmış toplumlar uygarlaştırılması 

gereken öteki olarak görünmeye başlanmıştır (Kuş, 2016, s. 8).  

XVIII ve XIX. yüzyıl seyahatnamelerinde genellikle konu olarak Osmanlı Avrupa ilişkilerinin yeni 

durumu ve yıkılmakta olan imparatorluğun durumu konu edinilmiştir. 1980’lerden itibaren Osmanlı 

tarih yazımı gelişen sosyo-ekonomik tarih eğiliminden etkilenmiştir. Böylece devlet merkezli bir 

yaklaşımdan toplum merkezli bir yaklaşıma gidilmiştir. Özellikle arşiv kaynaklı çalışmaların çoğalması 

ile beraber seyahatnameler ün kazanmıştır. 1980’li yıllardan sonra Osmanlı sosyo-ekonomik tarihine 

yönelik çalışmaların yoğunlaşması ile şehir tarihleri açısından seyahatnameler tarih yazımının yeni bir 

kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. XIX. yüzyılın sonlarında seyahatin geçirdiği dönüşüm siyasi 

ve ekonomik amaçlarla şekillenmiş ve bir kaynağı olarak seyahat ve seyahatnamelerde ayrı bir önem 

kazanmıştır. Bundan dolayı seyahat ve seyahatname yapılış amacına göre farklılık gösterir (Özgür, 

2013, s. 588-599). 

 



 

870 
 

Seyahatnamelerin Osmanlı tarih yazıcılığı açısından önemini vurgulayan İlber Ortaylı “Herhangi bir 

medeniyet geçmişini anlamak için sadece evrak kalabalığını, sadece ecdadı ve kendi büyük babalarının 

tuttuğu notlara değil; ayrıca başkalarının değerlendirmesine muhtaçtır. Bunun böyle olduğunu bilmemiz 

gerekir.  Hele Osmanlı medeniyeti ve devleti gibi çeşitli milletlerin coğrafyası üzerinde kurulmuş, birçok 

etnik grubu idare etmiş, altı asır yaşamış ve yeni çağlara hükmetmiş cihanşümul bir devletin ictimaî 

hayatını, ekonomisini ve kültürünü anlamak için bu kaynaklara başvurmamız kaçınılmazdır.” şeklindeki 

ifadeleriyle konunun önemini belirtmektedir. Tarih için birinci el arşiv kaynaklarının önemi oldukça 

büyük olmakla birlikte bu verileri destekleyen ek kaynaklara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ek 

kaynaklardan biri de dönemin gezginleri, coğrafyacıları veya görevlileri tarafından tutulmuş 

seyahatnamelerdir.  

 

Osmanlı coğrafyası üzerinde oldukça fazla sayıda seyahatname kaleme alınmış XIX. yüzyılda Osmanlı 

coğrafyası üzerine yazılan seyahatnamelerin sayısının beş bini geçtiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla 

bu durum XIX. yüzyılda Osmanlı coğrafyasına olan ilginin ve kaynak zenginliğinin arttığını gösterir. 

Batılı seyyahlar Osmanlı İmparatorluğuna yapmış oldukları yolculuklar her zaman bilgi edinme amaçlı 

olmamış bölgenin örf adet, sosyo kültürel yaşantıları gibi konularda da bilgi sahibi olmuşlardır (Ertaş, 

2019, s. 18,19,20). Döneme dair örnek verebileceğimiz seyyahlar arasında; Richard Chandler, Robert 

Walsh, William Martin Leake, Francis Vyvyan Jago Arundell, J. M. Tancoigne, William Turner, 

Charles Fellows, George Thomas Keppel, William Knight, Charles Texier, William John Hamilton, 

Hugh Edwin Strickland, Karl Von Scherzer, Charles Thomas Newton ve Hans Barth gelmektedir (Çetin, 

2013, s. 3). 

 

XIX. yüzyılı Osmanlı İmparatorluğu’nun günümüz Türkiye sınırları içerisinde kalan bölgelerde 

yolculuklar yapan Batılı seyyahların eserleri oluşturmaktadır. Fazla sayıda Batılı seyyahın Osmanlı 

İmparatorluğu’nu XIX. yüzyılda ziyaret ettiği göz önünde bulundurulduğunda seyahatname seçiminin 

de ne kadar zor olduğu anlaşılacaktır (Ertaş, 2019, s. 25). Osmanlı İmparatorluğunun güç kaybı, siyasi 

güç dengelerinin değişimi ve o dönemin sömürgeci yaklaşımını, seyyahların yapıtlarında da görmek 

mümkündür. Seyahatnâmeler, Batı’da Osmanlı insanına ve İslâm’a dair belli bir anlayış ve idrakın 

meydana gelmesinde etkili oldukları için önemli birer tarihî vesika olarak kabul edilmektedirler. Ancak 

bu, seyahatnâmelerin yüzde yüz doğru olacağı anlamına gelmemektedir. Ön yargı, bilgisizlik, düşmanlık 

gibi birçok sebepten dolayı bazı eserlerin taraflı bir tutum içinde yazıldığı göz ardı edilmemelidir. Buna 

rağmen seyahatnâmeler Osmanlı toplumunun günlük yaşantısı, sosyal ve kültürel hayatına ait devletin 

resmî evraklarında bulunması neredeyse imkânsız olan ayrıntıları taşıması sebebiyle çok değerli 

eserlerdir (Tunç, 2010). 

 

4.SONUÇ 
 

Sonuç olarak Seyahatnameler seyyahların gezip gördükleri belirli bir coğrafi bölgeyi ve bu doğrultuda 

topladıkları bilgileri metin haline getirmişlerdir. Dolayısıyla seyahatnâmeler bir coğrafyanın, genel 

kültür ve çeşitli özelliklerinin tanınmasında değerlidir. Seyahatnâmeler tarihsel belge niteliği taşımakla 

birlikte aynı zamanda da birer edebi yapıt olarak değerlendirilebilir. Çünkü bugüne ve geleceğe bilgi 

sunmakla tarih biliminin vazgeçilmez belgeleri arasındadırlar. Tarihsel kaynağın belge ile 

sınırlandırılması bir nevi seyahatnamelerin dikkate alınmaması sonucunu da doğurmuştur. Oysa 
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seyahatnameler insanlar dair toplumdan geriye kalan belgeler olarak kabul edilmiştir. Doğrudan insanla 

ve toplumla ilgili verileri içerdiği için önemli kaynaklar arasına girmiştir. Toplumların dini zihniyetleri 

hakkında da önemli veriler sunmuşlardır. Müslümanlara karşı ön yargılı olmalarına rağmen Avrupalı 

seyyahlar Osmanlı toplumundaki hoşgörüyü itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Seyyah kelimesi ise 

gezilen coğrafyaya dair izlenimlerini aktaran gözlemcileri de kapsar. Seyahatnamenin tarih ve alt dalları 

gibi birçok alanla ilişkisi vardır. Seyahatnamenin sosyal bilimlerde kaynak olarak kullanılması her 

şeyden önce seyyahı bilmeyi zorunlu kılmaktadır. Seyahatnameyi bir kaynak olarak kullanmak isteyen 

araştırmacı yazıldığı dönem ile gezginin eğitim durumu, kültür derecesi göz önünde bulundurarak eser 

değerlendirmesi yapar. İlk dönemlerde Türkler ile ilgili yazılan seyahatnamelerin birçoğu Kudüs’e 

yapılan Haçlı Seferleri sırasında Türkiye’ye uğrayan gezginlerin eserleridir. Osmanlı coğrafyasına 

yönelik seyahatnamelerde özellikle XV. yüzyılda bir artış gözlenmiştir. Seyahatnâmeler Osmanlı 

toplumunun günlük yaşantısı, sosyal ve kültürel hayatına ait devletin resmî evraklarında bulunması 

neredeyse imkânsız olan ayrıntıları taşıması dolayısıyla çok değerli eserlerdir. 
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ABBASİ HALİFESİ MU’TAZID-BİLLAH İLE HUMAREVEYH’İN KIZI 

KATRÜ’N-NEDA’NIN EVLİLİĞİ 

Sevcan Özmen  

Özet             

İslam öncesi Araplarda akrabalık bağını güçlendirmedeki önemli sosyal bağlardan biri de evlilik kurumu olmuştur. 

Hazreti Muhammed (s.a.v)’in de evliliklerinde bu bağı ve kabileler arası dengeyi gözettiği anlaşılmaktadır. Emevi 

Devletinin kurucusu Muaviye yaptığı evliliklerde kabileler arası dengeyi gözeterek devletinin güçlü bir kabile 

yapısı ile desteklenmesini sağlamıştır. Nitekim sonraki Emevi halifeleri bu dengeyi gözetemedikleri için kabile 

çatışmaları devletin çöküşüne yol açan önemli faktörlerden olmuştur. Biz bu çalışmamızda Abbasi Devleti’nin zor 

bir döneminde Halife Mu’tazıd ile Mısır’ı yöneten Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’in kızı Katrü’n-neda’nın 

evlilikleri konusunu ele aldık. Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’i bu evliliğe iten sebepler arasında güçlü bir 

müttefik arayışı ve İslam dünyasının lideri olan Abbasi halifesi tarafından onaylanma isteği rol oynamıştır. Abbasi 

Halifesi Mu’tazıd ise devletin siyasi, askeri ve mali alanlarda zayıflamasına karşı bir çıkış yolu olarak düşündüğü 

bu teklife olumlu bakmıştır. Sonuçta hazırlıklar tamamlanmış ve Humareveyh’in kızı Katrü’n-neda Mısır’dan 

Bağdat’taki Abbasi sarayına gelin gitmiştir. Düğünde sergilenen ihtişam ve gösteriş ve yapılan muazzam 

harcamalar iki devletin bu düğüne verdiği önemi gösterirken hazinelerinin de boşalmasına neden olmuştur. 

Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’in ve kızı Katrü’n-neda’nın erken ölümleri bu evlilikten beklenen 

sonuçların alınmasını engellemiştir. Ayrıca bu düğün için yapılan aşırı harcamalar Tolunoğulları Devleti’nin 

çöküşüne neden olmuştur. Bu çalışmanın Ortaçağ’da iki önemli İslam hanedanı arasında yapılan düğün 

merasimine dikkat çekmesi bakımından alana katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mu’tazıd, Humareveyh, düğün, Abbasiler, Tolunoğulları.  

THE MARRIAGE OF ABBASID CALIPH MU’TAZID-BILLAH AND HUMAREVEYH’S DAUGHTER 

KATRÜ’N-NEDA 

Sevcan ÖZMEN 

Abstract 

One of the important social ties to strengthen kinship among pre-Islamic Arabs was the institution of marriage. İt 

is understood that Hazrat Mohammad (s.a.v) also observed this bond and the balance between the tribes in their 

marriage. Muawiya, the founder of the Umayyad State, ensured that this state was supported by a strong tribal 

structure by considering the balance between tribes in his marriage. Indeed, since the later Umayyad caliphs failed 

to maintain this balance, tribal conflicts were important factors leading to the collapse of the state. İn this study, 

we discussed the marriages of Katrü’n-neda, daughter of Humareveyh, the ruler of Tulunids who ruled Egypt and 

caliph Mu’tazıd during a difficult period of Abbasid State. Among the reasons that pushed the ruler of the Tulunid 

Humareveyh to this marriage was the search for a strong ally and the desire to be approved by the Abbasid caliph, 

the leader of Islamic world. The Abbasid Caliph Mu’tazıd on the other hand, viewed this proposal as a way out 

against the weakening of the state in political, military and financial fields. As a result, preparations were 

completed and Katrü’n-neda, daughter of Humareveyh, went from Egypt to the Abbasid palace in Baghdad as a 

bride. The grandeur and flaunt displayed at the wedding and the enormous expenses made showed the importance 

of the two states fort his wedding and caused their treasures to be emptied. The early deaths of the ruler of Tulunid 

Humareveyh and this daughter Katrünneda prevented the exported results from this marriage. In addition, 

excessive spending of this wedding was one the reasons for the collapse of the state of Tulunids. It is hoped that 

this study will contribute to the field in terms of drawing attention to the wedding ceremony held between two 

important Islamic dynasties in the Middle Ages.  

Keywords: Mu’tazid, Humareveyh, wedding, Abbasids, Tulunids 
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1.GİRİŞ  

İslam öncesinde Araplarda akrabalık bağlarını güçlendirmedeki önemli sosyal bağlardan biri de evlilik 

kurumu olmuştur. Güçlü bir kabilenin konumundan faydalanmak isteyen Araplar evlilik yoluna 

başvurmuşlardır.   

İslami dönemde de bu sosyal durum değişmemiştir. Hz. Peygamber yapmış olduğu evliliklerde kabileler 

arası siyasi dengeyi sağlamak istemiştir. Bu amaçla bulunduğu coğrafyanın önemli unsurları olan Arap 

ve Yahudilerden bazı kadınlarla evlenmiştir. Mesela Hz. Ebubekir’in kızı Aişe ve Hz. Ömer’in kızı 

Hafsa ile evlenmiş böylelikle hem Arap hem de kendisine dost olan kişilerle bağlarını 

kuvvetlendirmiştir. Dönemin Yahudi kabileleri arasında güçlü konumda olan Amr Ubn Sa’sa 

kabilesinden ve Hayberli Yahudi kabilesinden kadınlarla evlenmiştir (Hamidullah,1980:730-745).  

Hz. Peygamber kızları Rukiyye ve Ümmü Gülsüm’ü kabilesi güçlü olan sahabilerden Osman ile 

Fatıma’yı ise çocukken İslamı ilk kabul eden Ali ile evlendirerek bu kişilerle bağlarını 

kuvvetlendirmiştir (https://islamansiklopedisi.org.tr/ummu-kulsum,2012; 

https://islamansiklopedisi.org.tr/rukiyye,2008). 

Emevi halifesi Muaviye dönemin güçlü kabilelerinden olan aynı zamanda kendisinin hilafete gelişini 

destekleyen Kelb kabilesinden bir kadınla evlenmiş ve bu kabilenin desteğinin devamını sağlamak için 

Kelbli kadından doğan oğlu Yezid’i veliaht tayin etmiştir. Kelb kabilesinin devlet yönetimindeki bu 

etkinliği diğer kabilelerle çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştur (Zeydan,2015:296). 

Abbasiler Devleti’nde toprakların genişlemesiyle birlikte salt Araplardan oluşan topluma İranlılar ve 

Türkler dâhil olmuşlardır. Abbasi halifeleri bu etnik unsurlardan kendi dönemlerinde idari, siyasi ve 

askeri alanlarda önemli bir güç haline gelen kabilelerle, evlilik bağıyla akraba olmuşlardır. Böylelikle 

güçlü kabileden hilafeti korumak adına destek sağlanmıştır. Halife Harunreşid, bu dönemde vezirlik 

makamına ve birçok önemli devlet idaresine yerleşmiş olan İranlıların kendisine olan desteğini 

sürdürmek için İranlı kadınlarla evlenmiştir (https://islamansiklopedisi.org.tr/harunurresid,1997).  

Yine halife Mu’tasım zamanında Türkler’in askeri ve idari alanda güçlenmeleriyle kendisi bir Türk 

kadınla evlenmiştir. Böylece evlilik yoluyla akraba olduğu Türkler’in askeri güçlerinden faydalanmak 

istemiştir (https://islamansiklopedisi.org.tr/mutasim-billah,2006). 

Anneleri Arap olmayan bazı Abbasi halifeleri şunlardır: Halife İbrahim İmam ve Mansur'un anneleri 

Berberi; Harun Reşid'in annesi Haraşi (Musul bölgesinde oturan Hareşoğulları kabilesinden); İbrahim 

Mehdi'nin annesi Zenci; Me'mun'un annesi İranlı; Muntasırbillah'ınki Habeşli; Mühtedi'ninki Rumi’dir 

(Zeydan,2015:457). 

1.EVLİLİK KARARI ÖNCESİ İKİ DEVLETİN DURUMU 

Humareveyh, Tolunoğullarına karşı düşmanca bir politika izlemiş olan Muvaffak ve halife Mu’temid’in 

vefatlarının ardından Mu’tazıd’ın halife oluşunu, aralarındaki düşmanca ve savaş esasına dayalı olarak 

devam eden ilişki seyrini değiştirme hususunda bir fırsat olarak görmüştür. Bunda Abbasi Devleti ile 

ciddi bir savaşa girmek yerine hâkimiyeti altında bulunan Mısır ve Suriye bölgelerindeki valiliğini 

meşrulaştırma ve idaresi altındaki yerlerde daha köklü ve kalıcı işler yapma isteği etkili olmuştur. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ummu-kulsum
https://islamansiklopedisi.org.tr/rukiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/harunurresid
https://islamansiklopedisi.org.tr/mutasim-billah
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Mu’tazıd’ın hilafete gelişinden yaklaşık iki buçuk ay sonra elçisini çok kıymetli hediyelerle birlikte 

Bağdat’a gönderen Humareveyh yeni halifeye tebriklerini bildirerek aralarında barış ve dostluğun tesisi 

için ilk adımı atmıştır (Yılmaz,2006:177-176-188). 

Halife Mu’tazıd’ın Humareveyh’in Mısır ve Suriye’deki hâkimiyetini tanıması ancak altı ay sonra 

olmuştur. Halife Mu’tazıd 25 Rebiülevvel 280 (14 Haziran 893) tarihinde Humareveyh’e göndermiş 

olduğu fermanda, onun Fırat ile Berka arasında kalan topraklar üzerindeki valiliğini tasdik ettiğini 

bildirmiştir (Yılmaz,2006:177). 

Bu tayine göre sözü edilen yerlerin tamamında imamet, vergi toplama ve kadı tayin etme işleri de otuz 

yıllığına Humareveyh’e ve çocuklarına bırakılmıştır. Buna karşılık olarak Humareveyh’in, Abbasi 

halifeliğine geçmişte vergisi ödenmemiş her yıl için iki yüz bin dinar, bundan sonraki her yıl için ise üç 

yüz bin dinar ödemesi şartı getirilmiştir (Yılmaz,2006:177). 

Sonraki zamanlarda, halifenin elçisi Humareveyh’e geldi ve ona 12 takım elbise, bir kılıç, bir taç ve bir 

kemer hediye etti (Hasan,1987:361). 

2. EVLİLİK KARARININ ALINMASI VE DÜĞÜN 

Humareveyh’in elçisinin Mu’tazıd’ın hilafete gelişini tebrik ettiği görüşmede elçi, Humareveyh’in 

henüz on iki yaşlarında ve asıl adı Esma olan kızı Katrü’n-neda’yı halifenin oğlu Ali (Müktefi) ile 

evlendirme teklifini de dile getirmişti (Brockelmann,2018:115).  

Humareveyh tarafından atılmış olan bu adımı büyük bir memnuniyetle karşılayan Mu’tazıd, 

Humareveyh’in kızı ile bizzat kendisinin evlenmek istediğini bildirmiş ve elçiyi bunun 

gerçekleştirilmesi konusunda görevlendirmiştir (Yılmaz,2006:176-189).  

Bu durum halife Mu’tazıd’ın, Tolunoğulları ile barış sürecinin başlamasında hatta akrabalık bağına 

dayanan daha ileri bir dostluğun kurulmasında herhangi bir sakınca görmediğini göstermektedir 

(Yılmaz,2006:186). 

Katrü’n-neda ile halife Mu’tazıd’ın evliliği her iki tarafın da hedeflemiş olduğu siyasi amaca ulaşmak 

için yapılmıştı. Humareveyh Mu’tazıd’ın tahta çıkışıyla birlikte hediyeler göndermek suretiyle kurmuş 

olduğu dostluk ilişkisini, bu evlilik yoluyla daha da pekiştirmek istemiştir. Kurulacak olan bu akrabalık 

bağı ile kendisinin Abbasi halifeliği nezdindeki konumunun güçleneceğini ve bu dostane ilişkinin daha 

da kalıcı hale geleceğini göz önünde bulundurmuştur. Böylece Humareveyh Abbasi halifesini nüfuzu 

altına almayı amaçlamaktaydı. (Yılmaz,2006:190). 

Bu evlilik, ana politikası kendinden güçlü konumda olanlarla daima anlaşma yapma siyaseti olan 

Mu’tazıd’ın işini daha da kolaylaştıracaktı. Bu yolla aralarında gerçekleşmiş olan anlaşmayı daha 

sağlam bir zemine oturtma imkânı bulacak olan Mu’tazıd, bu dönemde askeri ve iktisadi açıdan aşırı 

derecede güçlenmiş olan Humareveyh’in askeri desteğini ve maddi imkânlarını daha iyi kullanmayı 

hesaplamıştır. Nitekim Ortaçağ İslam tarihinin en büyük siyasi evliliklerinden biri olarak kabul edilen 

bu evlilikten sonra, Mu’tazıd ile Humareveyh arasındaki sertliğin yerini, büyük bir sevgiye bıraktığı 

kaydedilmektedir (Yılmaz,2006:190-191).  
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Halife Mu’tazıd Humareveyh ile imzalamış olduğu anlaşma ve kurmuş olduğu akrabalık bağı ile daha 

halifeliğinin ilk yılı dolmadan batıda Abbasi halifeliğini rahatlatacak adımları atmış olmuştu 

(Yılmaz,2006:195). 

Büyük bir siyasi kişiliğe sahip olan Mu’tazıd bizzat halifenin kayınpederi olmakla Humareveyh’in daha 

çok etkileneceğini ve bu surette onun sahip olmuş olduğu aşırı derecedeki maddi ve siyasi gücü daha iyi 

kullanma imkânını yakalayacağını düşünmüştür. Mu’tazıd’ın “Muhakkak ki o bizimle şereflenmek 

istedi ve ben onunla kendim evlenerek onun şerefini daha da artıracağım” sözü ve sonrasında 

Humareveyh’in anlaşmada ileri sürülen şartların tamamını kabul etmesi ve halifenin kayınpederi 

olmanın verdiği onurla düğün için aşırı derecede harcama yapması bu duruma işaret etmektedir 

(Yılmaz,2006:191). 

Bir rivayete göre ise halife Mu’tazıd, o günkü şartlarda maddi bakımdan fevkalade güçlenmiş olan 

Humareveyh’in hazinesini bu evlilik yoluyla zayıflatarak onun çöküşünü sağlamayı daha işin başında 

planlamıştır. Bunu destekleyen diğer bir rivayette, evlilik sonrası hazinesi boşalan ve bu yüzden darlığa 

düşen Humareveyh’in kendisini bu evlilik konusunda teşvik eden ve gizli bir şekilde kendisini zayıflatan 

elçisi İbnu’l Cessas’a lanet okuduğudur (Yılmaz,2006:193-194). 

Humareveyh kızının evliliğin esnasında devletini mali iflasın eşiğine getirecek şekilde aşırı harcamalar 

yapmıştır. Katrü’n-neda’nın beraberinde getirmiş olduğu çeyiz “benzeri görülmemiş ve işitilmemiş” 

veya “bu çeyiz miktarının halifenin yanında hiçbir zaman toplanmamış bir meblağ” olarak kaynaklarda 

tanımlanmıştır. Çeyizin toplam miktarı bir milyon küsür dinar olarak aktarılmıştır. Humareveyh’in 

düğün masrafı, kızı için hazırlamış olduğu bu muhteşem çeyizle sınırlı kalmamıştır. Katrü’n-neda’nın, 

Fustat’tan Bağdat’a kadar uzanan yol boyunca konakladığı her menzilde konaklar yaptırmış ve bunların 

her biri, babasının sarayında yaşarmışçasına tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmıştır. 

Böylece, Katrü’n-neda’nın adeta babasının sarayındaki bir odadan diğerine giriyormuşçasına bir 

menzilden diğerine ulaşması sağlanmıştır. Kızın çeyizinde, 1000 adet altından yapılma, baharat dövmek 

için kullanılan havan, çok sayıda altın eşya ve mücevher de bulunuyordu. (Yılmaz,2006:192). 

Katrü’n-neda ’ya Mısır’dan Bağdat’a ulaşan yolculuğu esnasında halası Abbase b. Ahmed b. Tolun, 

amcası Şeyban b. Ahmed b. Tolun ve adamlarıyla birlikte elçi İbnü’l-Cessas eşlik etmiştir 

(Yılmaz,2006:192).  

Halife Mu’tazıd ve Katrünneda rebiüyülahir (mayıs-haziran) ayında evlenmişler ve Mu’tazıd zifafa 

girdiği gece kız tarafının kokulu mumlarla karşılanmasını istemiş, bütün aramalara rağmen koskoca 

sarayda ancak dört adet kokulu mum ile gümüş kaplar bulunabilmişti. Bunun karşılığında Katrü’n-

neda’ya dört yüz hizmetçi eşlik etmekteydi ve her birinin elinde altın ve gümüşten kaplar ve onların 

içerisinde kokulu mumlar yer almaktaydı.  Bu durum karşısında Mu’tazıd, bu halin görülmemesi için 

mumların söndürülmesini istemiştir (Esir,1986:392; Yılmaz,2006:193). 

Katrü’n-neda’nın çeyizi konusunda Humareveyh öyle bir ihtişam gösterdi ki, uzun zamandan beri çok 

daha az debdebeli bir hayata alışmış olan Bağdat sarayını zor duruma düşürdü (Brockelmann,2018:115). 

Humareveyh’in savurganlığı çeşitli olaylarda görülmüştür. Katai şehrinin etrafında içinde her türlü 

çiçeğin yetiştiği büyük bir bahçe yaptırmıştır. Bahçedeki bütün hurma ağaçlarının gövdeleri altın suyuna 
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batırılmış bakır levhalarla kaplanmış ve ağaçların arasında su kanalları dolaşmaktaydı  

(https://islamansiklopedisi.org.tr/humareveyh-b-ahmed-b-tolun,1998).  

Humareveyh kendisine itaat etmeyen bir vekilinin Fırat nehrinden ötede saklanması üzerine hemen 

oracıkta nehir üzerine bir köprü yaptırıp onu yakalamaya çalışmıştır (Esir,1986:358). 

Her iki tarafın da siyasi menfaatler elde etmeyi düşlediği bu evlilik, Katrü’n-neda’nın çok erken yaşta 

vefat etmesiyle uzun sürmemiştir. 7 Receb 287 (8 Temmuz 900) tarihinde vefat eden Katrünneda, 

Bağdat’ta bulunan Rusafe sarayının haziresine gömülmüştür (Yılmaz,2006:195).  

Diğer yandan Humareveyh’in bu evliliğin yapıldığı yılın sonunda hizmetçileri tarafından öldürülmüş 

olması, onun halifeye kayınpeder olma yolu ile elde etmeyi hedeflediği şeylerin gerçekleşmesini baştan 

önlemiştir. Humareveyh’in ani ölümü ve sonrasında ülkesinin içine düşmüş olduğu durum, olayların 

hep Mu’tazıd lehine gelişme göstermesine neden olmuştur (Yılmaz,2006:195). 

SONUÇ 

Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh, Mısır’daki otoritesini İslam halifeliğine onaylatmak ve 

halifeliğin gücünden faydalanmak gibi pek çok siyasi amaçla Abbasi halifesi Mu’tazıd’a kızı Katrü’n-

neda’yla evliliğini teklif etmiştir. Abbasi hazinesinin zayıfladığı bir dönemde halife Mu’tazıd Mısır’ın 

ekonomik ve askeri ihtiyacından faydalanmak amacıyla bu evlilik teklifini kabul etmiştir. Bu evlilik 

sırasında Humareveyh’in yaptığı aşırı harcamalar onun hazinesini boşaltmasına neden olmuştur. Aynı 

zamanda bu evlilik zayıf Abbasi hazinesinin ve zengin Mısır hazinesinin gücünü gözler önüne sermiştir. 

Evlilikle beraber iki devlet arasında iyi ilişkiler yaşanmıştır. Ancak Katrünneda ve babası 

Humareveyh’in düğünden kısa bir zaman sonra meydana gelen ani ölümleri iki devletin de bu evlilikten 

umdukları siyasi beklentilerin gerçekleşememesine neden olmuştur. 

 

4.KAYNAKÇA 

Esir İbnu’l (1986), El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi (7.cild) İslam Tarihi, Bahar Yayınları, İstanbul. 

Brockelmann Carl (2018), İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 

Hasan İbrahim Hasan (1987), İslam Tarihi, İstanbul. 

Zeydan Corci (2015), İslam Uygarlıkları Tarihi cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Hamidullah Muhammed (1980), İslam Peygamberi cilt 2, İrfan Yayınevi, İstanbul. 

Yılmaz Saim (2006), Mu’tazıd ve Müktefi Döneminde Abbasiler, Kayıhan Yayınevi, İstanbul. 

Uraler Aynur (2008), TDV İslam Ansiklopedisi Rukiyye Maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ 

rukiyye (26.01.2020). 

Uraler Aynur (2012), TDV İslam Ansiklopedisi Ümmü Külsum Maddesi, https://islamansiklopedisi. 

org.tr / ummu-kulsum (26.01.2020). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/humareveyh-b-ahmed-b-tolun
https://islamansiklopedisi.org.tr/%20rukiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/%20rukiyye


 

877 
 

Ağırakça Ahmet (1998), TDV İslam Ansiklopedisi Humareveyh b. Ahmed b. Tolun Maddesi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/humareveyh-b-ahmed-b-tolun (26.01.2020). 

Avcı Casim, (2006), TDV İslam Ansiklopedisi, Mu’tasım Maddesi,  https://islamansiklopedisi.org.tr/ 

mutasim-billah (05.03.2020). 

Bozkurt Nahide (1997), TDV İslam Ansiklopedisi, Harünreşid Maddesi, https://islamansiklopedisi. 

org.tr/harunurresid (05.03.2020). 

 

 

https://islamansiklopedisi.org.tr/humareveyh-b-ahmed-b-tolun
https://islamansiklopedisi.org.tr/%20mutasim-billah
https://islamansiklopedisi.org.tr/%20mutasim-billah


VİLAYAT-I SİTTE’DE MİSYONER OKULLARI VE ERMENİLER 

 Süleyman Kekil* 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde Ermeni meselesi ilk olarak 1878’de Berlin Antlaşması ile uluslararası konu haline geldi. Bu 

antlaşma ile Ermeniler, yabancı devletlerin sıklıkla başvurduğu istismar konusu oldu. Vilayat-ı Sitte, Diyarbakır, 

Van, Erzurum, Bitlis, Sivas, Elâzığ şehirleri için kullanılan bir ifadedir. Bu kavram Berlin Antlaşması’ndan sonra 

ortaya çıktı ve Ermenilerin Anadolu’da yoğun olarak yaşadıkları yerleri tanımlamak için kullanılmaya başlandı. 

Vilayeti Sitte kavramı günümüzde; Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Hakkâri, 

Tunceli, Muş, Amasya, Bingöl, Tokat, Siirt, Batman, Şırnak, Adıyaman ile Urfa’nın yarısı, Giresun’un yarısı, 

Mardin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Artvin’in yarısı Samsun’un bir kısmı, Ordu’nun bir kısmı ile 

Kayseri’nin de bir kısmını kapsamaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, vatandaşı bulunan gayrimüslimlere 

kendi okullarını açma izni vermişti. Bunlar gayrimüslim cemaat okulu ve yabancı misyon ve hükümetlere bağlı 

okullar olmak üzere iki bölüme ayrılıyordu. Bu gayrimüslim okullar, cemaat ruhanî meclisleri ile kiliselerin 

denetiminde olan okullardı. Uzun süre dinî nitelikte eğitim veren okullar, daha sonraları milliyetçi kimliğini 

kazanmak için aracı olmaya başladı. Vilayeti Sitte’de de bu okullar aynı şekilde hizmet etti. Aynı zamanda bölgede 

Amerikan, Fransız ve Almanlar tarafından okullar açılarak Ermenilerin milliyetçilik emellerine altyapı oluşturdu. 

Gayri Müslimlerin ve yabancı devletlerin açtığı bu okullarda yetişen gençler Millî Mücadeleye kadar pek çok 

isyana katıldı veya bu isyanlara ön ayak oldu.  

Anahtar Kelimeler: Vilayat-ı Sitte, Berlin Anlaşması, Ermeniler, Ermeni Milliyetçiliği 

MISSIONARY SCHOOLS AND ARMENIANS IN VILAYAT-I SITTE 

Abstract 

In the Ottoman Empire, the Armenian issue first became an international issue with the Treaty of Berlin in 1878. 

With this treaty, Armenians became the subject of abuse, which foreign states often resorted to. Vilayat-ı Sitte is 

a phrase used for the cities of Diyarbakir, Van, Erzurum, Bitlis, Sivas and Elazığ. This concept emerged after the 

Treaty of Berlin and began to be used to describe the places where Armenians lived extensively in Anatolia. The 

concept of Vilayet Sitte today; Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Malatya, Hakkari, 

Tunceli, Muş, Amasya, Bingöl, Tokat, Siirt, Batman, Sirnak, Adiyaman and Urfa half, Giresun half, Mardin, Kars, 

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Artvin half, Samsun part, Army part and Kayseri covers. As is known, the Ottoman 

State gave permission to non-Muslims who were citizens to open their own schools. These were divided into two 

sections: the non-Muslim Community School and schools affiliated to foreign missions and governments. These 

non-Muslim schools were under the supervision of churches with congregational spiritual assemblies. For a long 

time, schools providing religious education began to be instrumental in gaining its nationalist identity. These 

schools also served the province of Sitte in the same way. At the same time, schools were opened in the region by 

the Americans, the French and the Germans, creating the infrastructure for the nationalism ambitions of the 

Armenians. Young people who grew up in these schools, which were opened by non-Muslims and foreign states, 

participated in or fronted many rebellions until the national struggle. 

Keywords: Vilayat-ı Sitte, Berlin Agreement, Armenians, Armenian Nationalism 
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GİRİŞ 

“Vilâyât-ı Sitte” tabiri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 

imzalanan Ayastefanos Anlaşması (3 Mart 1878) ile ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Sevr Anlaşması gibi 

kâğıt üzerinde kalan bir anlaşma olsa da Ayastefanos Anlaşması, Ermeni sorununun ve Ermenilerin 

yaşadığı bölgelerin uluslararası alanda ilk defa söz konusu olması nedeni ile önemlidir (Öke, 2004: 41). 

Söz konusu anlaşmanın 16. maddesi, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van, Bitlis ve Mâ’mûrat’ül-Aziz, 

vilayetlerinde yaşayan Ermenilerin lehine ıslahat yapılması ve Ermeni halkının, Kürt ve Çerkez 

milislerden korunması (!) ile ilgilidir. Ayastefanos Anlaşması’nın Rusya’nın bölgede güçlü bir aktör 

olarak belirmesine yardımcı olacağını anlayan Avrupa ülkeleri, anlaşmanın tadili için Berlin Konferansı 

(13 Temmuz 1878) toplamış ve söz konusu anlaşmada birtakım değişiklikler yapılmasını sağlamışlardır. 

Fakat Berlin Anlaşması’nda da Ermeniler ile ilgili hüküm aynen korunmuştur. Bu Anlaşmaların 

ardından hem Avrupa Devletleri hem de Rusya Ermenilerin hamisi konumuna gelmiş ve Ermeni 

meselesi Millî Mücadelenin sonuna kadar bir sorun olarak kalmıştır (Şimşir, 2005: 45). 

1864 tarihli Ermeni Milleti Nizamnamesi ile eğitim, sağlık, vakıflar ve kısmen de yargı konularında 

belli oranda serbestlik kazanan Ermeniler, Berlin Anlaşması’ndan sonra muhtariyet ve bağımsızlık 

fikirlerini dillendirmeye başlamışlardır (Kodaman, 2001: 3). Bu fikirlerin oluşması ve yayılmasında da 

yabancı ülkeler tarafından açılan misyoner okullarının etkisi olmuştur. 1700’lü yıllardan itibaren 

Fransız, Alman, İngiliz ve İtalyan misyonerleri Osmanlı topraklarının özellikle gayrimüslim tabasının 

yoğunlaştığı bölgelerinde, Cizvit, Fransisken (Fransa), Katolik (İtalya) ve Protestan mezheplerine bağlı 

okullar açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen Protestan misyonerler ise 1830’lu yıllardan 

itibaren Osmanlı topraklarında faaliyet göstermeye başlamışlardır. Görünürde Gregoryen Ermenileri, 

Katolik ve Protestan mezheplerine döndürmeyi amaçlayan misyoner okulları çok geçmeden Ermenilerin 

bağımsızlık taleplerinin teorik temellerinin atıldığı mekânlar haline gelmiştir. Bu okulların arasında 

özellikle Protestan mezhebine bağlı American Board okulları ön plana çıkmıştır. 

1. VİLÂYÂT-I SİTTE: İDARİ ve DEMOGRAFİK YAPI 

Vilâyât-ı Sitte, Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Mâ’mûrat’ül-Aziz, Bitlis ve Van vilayetlerinden 

oluşmaktadır. Bölgenin en büyük vilayetlerinden olan Erzurum, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 

önce, 7 Sancak ve 42 Kaza’dan oluşmaktayken, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Berlin 

Anlaşması ile Erzurum Vilayeti, (1882) 4 Sancaklı, 17 Kaza merkezine sahip bir vilayet haline gelmiş, 

1895 yılında ise, Erzurum, Erzincan ve Bayezid Sancakları ile bunlara bağlı 19 Kaza’dan müteşekkil 

bir vilayet olmuştur (Özgül, 2001: 55). XVII. yüzyılda, kalabalık bir ticaret merkezi olan Erzurum 

vilayet merkezinde 7adet Ermeni mahallesi bulunmaktaydı (Keha, 2012: 34). Vilayetin nüfusu XIX. 

yüzyıla gelindiğinde 130.000 kişi civarında olup, bu rakamın 20-25.000’i Ermenilerden oluşmaktaydı. 

Nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşmaktaydı. 1828 yılında Rus işgaline uğrayan 

Erzurum Vilayeti büyük bir Müslüman göçüne sahne olmuş, ardından 1829 yılında bölgeyi boşaltan 

Ruslar da giderken yanlarında Birçok Ermeni tüccar ve meslek erbabını götürmüşlerdir. 

Vilâyât-ı Sitte’nin diğer bir merkezi olan Sivas Vilayeti, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde, Sivas 

merkez olmak üzere, Karahisar-ı Şarki ve Amasya’yı kapsayan 3 Sancaktan oluşmaktaydı. 1890 yılına 
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gelindiğinde Sivas Vilayeti, Tokat Sancağı’nın da eklenmesi ile 4 Sancak ve 26 Kaza’dan teşekkül etmiş 

bulunmaktaydı. 1910 yılına gelindiğinde Sivas Vilayeti, 4 Sancak, 28 Kaza ve 78 Nahiye’den 

oluşmaktaydı. Vilâyât-ı Sitte’nin diğer bir merkezi olan Diyarbakır Vilayeti Osmanlı-Rus harbinden 

evvel, 5 Sancak ve 27 kazadan oluşurken, 1893 yılına gelindiğinde, 4 Sancak ve 19 Kaza merkezinden 

oluşmaktaydı. 1899 senesinde 3 Sancak ve 10 Kaza merkezine inen Diyarbakır Vilayeti, 1911’de 

tekrardan 4 Sancak ve 15 kaza merkezine sahip olmuştur. XIX. yüzyıl başında, Diyarbakır vilayeti 

nüfusunun beşte biri gayrimüslim, beşte dördü ise Müslüman tebaadan oluşmaktaydı. Gayrimüslim 

tebaadan Gregoryen ve Katolik Ermeniler Müslümanlarla aynı mahallelerde ve kendi mahallelerinde 

oturmaktaydı. Kaynaklara göre, XIX. yüzyıl Diyarbakır’ında 13 Gayrimüslim mahallesine karşılık, 65 

adet Müslüman mahallesi bulunmaktaydı (Konukçu, 2001: 625). 

Mâ’mûrat’ül-Aziz 1877’den önce Diyarbakır Vilayetine bağlı bir Sancak merkezi durumdaydı. 1895 

yılında Mâ’mûrat’ül-Aziz vilayeti 5 Kazalı Malatya Sancağı, 4 Kazalı merkez sancağı ve 6 Kazalı 

Dersim Sancağından meydana gelmekteydi. Vilayetin 1908 yılında merkez Sancağa bağlı kaza sayısı 

artmıştır. 1911 yılında ise,  6 Kazalı merkez sancağı, 5 Kazalı Malatya Sancağı ve 6 Kazalı Dersim 

Sancağı’ndan oluşan bir vilayet durumuna gelmişti. Mâ’mûrat’ül-Aziz Vilayetinin toplam nüfusunun 

%10’unu Ermeniler teşkil etmekteydi. Bitlis Vilayeti ise Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından vilayet 

olmuş, 1893 senesi itibarı ile 4 Sancak ve 17 Kaza, 1905 senesinde 4 Sancak ve 13 Kaza, 1911 senesinde 

ise yeniden 4 Sancak ve 17 Kaza’lı bir vilayet olmuştur. Vilâyât-ı Sitte’yi oluşturan son vilayet olan 

Van Vilayeti ise Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde Erzurum’a bağlı vilayet iken, savaş sonrasında müstakil 

bir vilayet haline getirilmiştir. 1877 yılında vilayet, Muş ve Van Sancakları ve bu iki sancağa bağlı olan 

18 Kaza’dan müteşekkildir. 1905 senesinde 5 Kaza’ya sahip olan Van Sancağı ile 4 Kaza’dan oluşan 

Hakkâri Sancağı’ndan oluşan Van Vilayeti, 1911 yılında da aynı şekilde devam etmiştir (Karpat: 2003: 

35-36). 1890 yılı itibarı ile Vilâyât-ı Sitte’nin toplam nüfusu 2.672.741 kişi olup, bu nüfus içinde 

Ermenilerin payı %19 civarındadır (Tablo 1). 1914 yılına gelindiğinde ise toplam nüfus 3.726.947 kişi, 

bu nüfus içinde Ermenilerin oranı ise %18,5’tir (Tablo 2). 

Tablo 1. 1890 Yılı İtibarı ile Vilayat-ı Sitte’de Müslüman ve Ermeni Nüfusu 

VİLAYET İSLAM ERMENİ TOPLAM ORAN (%) 

ERZURUM 441.671 101.119 542.790 18 

SİVAS 735.498 112.649 848.138 12 

BİTLİS 167.054 101.358 268.412 36 

VAN-HAKKARİ 282.582 71.582 354.164 17 

HARPUT 300.194 73.178 373.372 19 

DİYARBAKIR 240.574 45.291 285.865 14 

TOPLAM 2.167.573 505.177 2.672.741 19 

Kaynak: (BOA, Y.PRK.TKM., 19/43) 
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Tablo 2. Osmanlı İstatistiklerine Göre Vilayat-ı Sitte’de Müslüman ve Ermeni Nüfusu (1914) 

VİLAYET MÜSLÜMAN ERMENİ TOPLAM ORAN (%) 

SİVAS 939.785 151.674 1.091.459 12.9 

DİYARBAKIR 492.101 73.226 565.327 11.8 

ERZURUM 673.297 136.618 809.915 16.7 

MÂ’MÛRAT’ÜL-AZİZ 446.379 87.864 534.243 16.7 

BİTLİS 309.999 117.492 427.491 27.2 

VAN 179.380 119.132 298.512 26.1 

TOPLAM 3.040.941 686.006 3.726.947 18,5 

Kaynak: (BOA, Y.PRK.TKM., 19/43) 

2. VİLAYAT-I SİTTE’DE MİSYONER OKULLARI ve FAALİYETLERİ 

Sözlük anlamı ile “görev” anlamına gelen “misyon” kelimesi, Latince “missio” teriminden gelmektedir. 

“Misyoner” terimi ise “görevli olan kişi” demektir. Hristiyan geleneğine göre misyoner; kilise teşkilatı 

veya cemaati tarafından, Hristiyanlığın mesajını Hristiyan olmayan toplumlarda yaymak üzere kişi 

anlamını taşımaktadır. Misyonerlerin hedef aldığı toplumların özellik ve ihtiyaçlarına göre birçok alanda 

ve şekilde faaliyetlerini yürüttüğü gözlenmektedir. Bunların en bilinenleri hastane, yardım vakıfları 

yetimhaneler, yayınevleri ve bizim de konumuzu teşkil eden okullardır (Ortaylı, 1982: 88). 

Misyonerlik dini bir faaliyet olarak her din tarafından yapılabilir. Ama uygulamada İslam diniyle 

farklılık göstermektedir. İslam’da “tebliğ” kavramı genel olarak, diğer insanlara İslam dininin mesajını 

iletmek ve onu kabul etmeleri için söz ve davranışlar ile etkilemek anlamına gelmektedir (Keha, 2014: 

74). Örneğin, Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına yayılmaya başlamasından evvel bölgeye giden 

çeşitli dini, tasavvufi kimliğe sahip Alperen-Gazi şahsiyetler yumuşak güç kullanarak bölgede İslam’ın 

yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bunlardan en ünlüsü olan Sarı Saltuk bugün dahi Balkan 

coğrafyasında hayırla yâd edilmektedir. Yani İslam dininde tebliğ ve irşadın amacında, insanları zorla 

Müslümanlaştırma yoktur. İslam’ın temel esaslarını insanlara anlatma vardır. Diğer taraftan tarihe 

bakıldığında görülmektedir ki, Hristiyan misyonerlerin büyük bölümünün dini bir görev olarak 

vazifesini misyonerlik kavaramı ile siyasi bir görev haline getirmiş olmalarıdır. Hristiyan egemen 

güçler, egemenlikleri altında bulunan farklı inançtaki halkları hızlı bir şekilde asimile etmeyi, 

kendilerine İsa ve Pavlus tarafından dinsel olarak yüklenen bir görev olarak benimsemiş olmalarıdır. Bu 

nedenle Misyonerlik adı altında Hristiyanların, gittikleri yerlerde insanlara Hristiyanlığın mesajını 

iletmek değil, insanları zorla Hristiyanlaştırma çabaları vardır (Gündüz, 2002:3). Sadece Anadolu 

topraklarında değil, Afrika, Amerika kıtasının keşfi ile Latin Amerika, Çin, Hindistan gibi bölgelerde 

misyonerlerin bizzat kılıç kuşananları olduğu gibi siyasi manipülasyonlar yolu ile de sömürgeci 

devletlerinin en büyük yardımcıları oldukları da su götürmez bir gerçektir.  

Misyonerlerin, Osmanlı coğrafyasında yaşayan Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlara olan ilgisi XVIII. 

Yüzyılda yoğunlaşmaya başlayıp XIX. yüzyılda doruk noktasına çıkmıştır. Osmanlı topraklarına ilk 

gelen Hıristiyan misyonerleri Fransız kökenli Katolik Cizvit, Fransisken, Dominiken, Kapuçin gibi 

farklı mezheplerden papazlardır. Fransisken ve Cizvit misyonerlerinin başını çektiği bu gruplar Osmanlı 
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topraklarında en çok, İstanbul, Halep, İzmir, Suriye, Filistin, Kıbrıs, Mısır, Irak ve Orta Yunanistan’da 

etkinlik göstermiştir. Papalığın da desteğini alan ve kapitülasyonların getirdiği serbestlikten faydalanan 

misyoner gruplarının faaliyetleri ile XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı ülkesinde Katolik 

propaganda artmaya başlamıştır (Karal, 1995: 119). XX. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı topraklarında 

bulunan Fransız okullarının sayısı 500 kadardır ve bu okullarda da yaklaşık 59.420 öğrenci eğitim 

almıştır.   Ayrıca bu okulların yanında ülkenin her köşesine yayılmış olan hastane, yetimhane ve yardım 

vakıfları da bulunmaktaydı (Kocabaş, 2002: 77). 

Fransızların olduğu gibi İtalyan misyonerleri de birçoğu İstanbul’da olmak üzere Beyrut, Hatay,  

Selanik, Bingazi, Derne, Humus ve Trablusgarp gibi yurdun değişik sahalarında okullar açmışlardı. 

Yaygın olarak İtalyan Cizvitleri ile yine İtalyan soyundan gelen Ivrea Rahibelerince açılan ilk ve 

ortaöğretim seviyesindeki okullarda yapılan çalışmaların maksadı, İtalyan dilini öğretmek ve kendi 

kültürlerinde nesiller yetiştirmekti. XIX. yüzyıldan sonra gelen alman misyonerleri ise daha çok 

Osmanlı topraklarında kültürel etkinliklerini yaymaya çalıştılar. Kültür siyaseti uzmanları olarak bilinen 

Almanlar, Yakındoğu’daki kendi politikalarının ve ekonomik çıkar kurumlarının, gereksinimi olan 

kadroların oluşturulması amacıyla İstanbul başta olmak üzere Selanik, Beyrut İzmir, bölgelerinde ilk ve 

ortaokul düzeyinde okullar açtılar (Öney, 2010: 55). 

Osmanlı topraklarında Katolik misyonerlerin yanı sıra, Protestan misyonerlerinde faaliyetleri 

bulunmaktadır. 1820 yılında İzmir’de çalışmaya başlayan Protestan misyonerler, ilk olarak Yahudi Rum 

ve Müslümanlara yönelik faaliyetlerde bulunmuş, fakat her üç din ile ilgili Osmanlı’da bir kısıtlama 

olmaması ve bu din mensupların Hristiyanlara göre dinlerine daha fazla bağlı olması nedeni ile bu 

halklar arsında yayılma olanağı bulamamışlardır. Bunun üzerine Protestan misyonerler, daha kırılgan 

bir dini anlayışa ve belirli bir özerkliğe sahip Gregoryen Ermeniler üzerine yoğunlaşmışlardır (Erdoğan, 

2008: 141).  

Aslında Protestan misyonerlerin Anadolu’ya ilk gelişi, 1740 senesine denk gelmektedir. 1739’da 

kurulmuş olan ve kısaca “Moravya Kilisesi” adını taşıyan “Brethren’s Society for the Furtherance of 

The Gospel Among the Heathen-Moravian Church”ün ardından, “English Church Missionary 

Society,”ondan sonra “American Board of Commissioners for Foreign Missions veya American Board 

of Comission for Foreign Missions/the American Bible Conference Foreign Missionary (ABCFM)” 

gelmiştir.Bu örgütün ardından da “Young Men’s Chiristian Association”,“Young Women Chiristian 

Association”, “Women’s Board of Missioners”, “The British and Bible Society”, “The Church 

Missionary Society” ve “The British and Foreign Bible Society” gibi birçok misyoner örgütü 

Anadolu’ya gelmiştir (Danacıoğlu, 2003: 27). 

Ermenilerin hızlı bir şekilde Protestanlığa geçişinde, denetimsiz olarak açılan okulların fazlalığı, 

matbaalarda basılan ve ücretsiz dağıtılan dini kitapların kısmen eğitimli olan Ermeniler tarafından 

okunması, Ermeni Enstitüleri’nin etkisi büyüktür.  Bu etkenlerin yanı sıra, Gregoryen Ermeni 

Kilisesinde eğitim ve ibadetin Ermenice, Katolik Kilisesinde ise Latince yapılması, Protestan 

ayinlerinde ise; Ermenilerin büyük oranda Türkçe konuşmasına bağlı olarak tüm ibadet ve eğitimlerin 

Türkçe yapılması önemli bir etken olmuştur. Ayrıca Protestan misyonerlerin daha özgürlükçü bir yaşam 

teklifleri de Ermeni halkının Protestanlığa geçişinde önemli olmuştur (Akgün, 1998:3). 
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2.1 American Board Misyoner Teşkilatı  

Öncelikle İstanbul ve İzmir gibi batı illerinde faaliyetlerine başlayan Protestan misyoner örgütleri içinde 

en güçlüsü, American Board ismi ile bilinen “American Board of Commissioners for Foreign Missions 

veya American Board of Comission for Foreign Missions/the American Bible Conference Foreign 

Missionary (ABCFM)” teşkilatıdır.  Bu teşkilat, 1820’den itibaren sistemli şekilde Anadolu ve Ortadoğu 

topraklarına yayılarak özellikle Ermenilerin üzerinde çalışmaya başlamıştır. Anadolu’ya ilk olarak 15 

Ocak 1820’de American Board misyonerleri olan Levi Parsons ve Pliny Fisk gelmiştir. Bu ikili 

çalışmalarına başlamadan evvel geniş bir araştırma yapıp Ermeniler hakkında bilgi toplayarak 

analizlerde bulunmuşlar ve 1 yıl kadar plan yaptıktan sonra tespit etikleri bölgelerde faaliyetlerini kolay 

bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla “istasyonlar” kurarak misyonlar oluşturulmuşlardır (Yıldız, 

2015: 28). Aşağıda bizim konu evrenimiz olan Vilayat-ı Sitte’de bulunan bu istasyon ve misyonların 

işleyişi ile birlikte Ermeniler üzerindeki çalışmaları verilmektedir. 

Amerikan Board misyonerleri ilk misyonlarını 1831’de İstanbul’da oluşturmuş ardından bu merkezi 

kullanarak kısa bir zaman zarfında İzmir, Bursa, Erzurum ve Trabzon gibi kentlerde de teşkilatlarını 

oluşturmuşlardır. Örgütün Osmanlı içindeki tüm teşkilatına “Türkiye Misyonu” adı verilmiştir. 

Öncelikle İstanbul’da bulunan Rumlara yönelik faaliyetler yapan Türkiye Misyonu’nda daha evvel 

değinildiği gibi Rumlar arasında yayılma imkânı bulunamaması nedeni ile 1844 yılından itibaren 

Ermeniler üzerine yoğunlaşılmaya başlamıştır (Sakin, 2010: 60). 1831’de kurulan İstanbul misyonun 

ardından, Amerikan Board’a ait raporlara göre ilk ibadet yeri 1837 yılında İzmir’de açılmıştır. Amerikan 

Board misyonerleri tarafından kurulan ilk Ermeni Protestan Kilisesi ise 1 Temmuz 1846 tarihinde 

İstanbul Aynalı Çeşme’de açılmıştır. Bunun ardından 1850’ye kadar Adapazarı, İzmit ve Trabzon’da 

açılan kiliseler ile sayı yediye çıkmıştır. 

Amerikan Board örgütü 1849’a kadar çalışmalarını “Türkiye Misyonu” adı altında sürdürmüştür. Bu 

tarihte “Türkiye Misyonu” adını “Ermeni Misyonu” olarak değiştirilmiş ve bu isim 1860 yılına kadar 

kullanılmıştır. 1850 yılında yeniden yapılandırılan Ermeni Misyonu; İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, 

Antep ve Erzurum’da merkez istasyonları teşkil etmiş, ileriki zamanlarda oldukça önemli istasyonlar 

haline gelecek olan Sivas, Kayseri, Urfa ve İzmit, gibi kentlerde de dış istasyonlar kurulmuştur. Altı yıl 

içinde olağanüstü bir gelişme göstererek merkez istasyonlarına bağlı olan dış istasyonların sayısının 

artması Amerikan Board’ı yeni bir düzenleme yapmaya itmiştir (Kocabaşoğlu, 2013: 98).  

Bahsedilen düzenleme 1855 yılı sonlarında gerçekleşmiş ve 1856 yılından itibaren uygulanmaya 

başlamıştır. Bu aşamada Ermeni Misyonu, Kuzey Misyonu ve Güney Misyonu olmak üzere 

faaliyetlerine devam etmiştir. Kuzey Ermeni Misyonu; İstanbul, Trabzon, İzmir, Erzurum, Sivas, Tokat, 

Arapkir, Kayseri, Harput ve Bahçecik merkez olmak üzere otuza yakın dış istasyondan oluşmaktaydı. 

Güney Ermeni Misyonu ise; Maraş, Antep, Urfa, Halep ve Antakya’dan oluşmaktadır. 1860 yılına 

gelindiğinde, Amerikan Board’un faaliyetleri Batı Türkiye Misyonu, Merkezi Türkiye Misyonu ve 

Doğu Türkiye Misyonu olarak üç merkezden yönetilmeye başlanmıştır. Bunlardan Batı Türkiye 

Misyonu İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, İzmit, Merzifon, Kayseri ve Sivas’ı kapsarken, Merkezi 

Türkiye Misyonu; Antep, Adana, Halep ve Antakya’yı kapsamaktadır. Doğu Türkiye Misyonu ise; 

Harput, Bitlis, Erzurum ve Mardin’den oluşmaktadır (Yücel, 2016: 110). 
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2.1.1 Doğu Türkiye Misyonu ve istasyonlar 

Yukarıda değinildiği gibi Doğu Türkiye Misyonu, Vilayat-ı Sitte’yi oluşturan, Erzurum, Mardin, 

Harput, Bitlis ve Van istasyonlarından oluşmaktadır. Doğu Türkiye Misyonu çalışma sahasındaki nüfus 

beş milyon civarındadır ve sınırları bazı zamanlarda Bağdat’a kadar dayanmıştır. Harput İstasyonu hem 

çalışmalarının çokluğu hem de kapladığı alan itibariyle Türkiye Misyonu’nun en önemli istasyonudur. 

Doğu Türkiye Misyonu içindeki Ermeni nüfusunun diğer bölgelere göre fazla olması ve aynı zamanda 

bu Ermenilerin eğitim düzeyinin diğer bölgelere göre düşük olması, Amerikan Board’ın faaliyetlerini 

kolaylaştırmıştır. Bölgede ilk olarak çok sayıda ilköğretim kurumu açılmış ve bu okulların devamı 

niteliğinde eğitim kurumları da faaliyete geçirilmiştir. Doğu Türkiye Misyonunda eğitim alan öğrenci 

sayısı 1914 yılı itibarı ile yedi bini geçmiştir. (Yücel, 2005: 120). 

Doğu Türkiye Misyonunda kurulan en eski istasyon Erzurum istasyonudur. Bu istasyon Amerikan 

Board’un raporlarına göre ilk olarak 1840 yılında Amerikalı iki misyoner ve yerli bir yardımcı ile 

çalışmalarına başlamıştır. Bu istasyondaki ilk Protestan kilisesi ise 1847’de açılmıştır. 1914 yılı itibarı 

ile Erzurum istasyonuna bağlı olan dokuz Protestan kilisesi olduğu bilinmektedir. Erzurum istasyonuna 

ilk olarak 1853 yılında açılan Humus İstasyonu bağlanmıştır. Bu istasyonda bir adet okul açılmış ve 15 

öğrenci ile eğitime başlamıştır. Aynı yıl Erzurum’da 2 karma okul açılmış ve 20 öğrenci ile eğitime 

başlamıştır (Vahapoğlu, 1990: 41). Erzurum istasyonunda 1855-1914 yılları arasında toplamda 6.000 

kadar Ermeni eğitim almıştır (Karataş, 2010: 180). 

Harput dış istasyonu 1854 senesinde, Arapkir merkez istasyonuna bağlı olarak açılmıştır. Bir sonraki yıl 

ise merkez istasyonu olmuştur. Harput istasyonu bazı dönemlerde yetmişi bulan dış istasyon ile 

Amerikan Board’un Osmanlı topraklarında kurduğu en hareketli istasyonlarından biri olmuştur. Bu 

istasyonda 1860-1915 döneminde yaklaşık otuz beş bin Ermeni eğitim almıştır (Öztürk, 2007: 44). 

Doğu Türkiye Misyonu’nun önemli istasyonlarından biri de Bitlis İstasyonu’dur. Bitlis, 1860 yılında 

merkez istasyon yapılmış ve 1874’e kadar bu şekilde faaliyet göstermiştir. 1874-1885 yılları arasında 

Van İstasyonuna bağlanan olan Bitlis istasyonu, 1885’de yeniden merkez istasyon yapılmıştır. Bitlis 

Merkez İstasyonu’na bağlanan ilk dış istasyon Muş İstasyonu’dur. Bitlis İstasyonu’nda1870’den sonra 

önemli canlanma olmuştur. Bu istasyon ve çevresinde 1860-1905 döneminde yaklaşık olarak dört bin 

yedi yüz Ermeni eğitim almıştır (Yücel, 2005: 130). 

Mardin İstasyonu, 1860’da Doğu Türkiye Misyonu’nun kurulması ile birlikte kurulmuştur. Mardin 

İstasyonu’nda ufak çaplı düzenlemeler yapıldıktan sonra dış istasyon oluşturma çalışmalarına 

başlanmıştır. İstasyona 1861’de ilk bağlanan dış istasyon Kulleth’tir. Mardin İstasyonu çalışma alanını 

zaman içinde Irak içlerine kadar genişletmiştir. Mardin’in merkez istasyon olduğu yılda Protestan 

kilisesi olmadığı için, ilk dönemlerde kilise çalışmaları küçük ibadethanelerde yapılmıştır. Mardin’de 

faaliyete geçirilen yüksek düzeyli ilk okul, 1869 yılında Amerikalı Olive Parmelee tarafından açılan Kız 

Yatılı Okulu’dur. Mardin’de açılan diğer bir yüksek okul ise 1890’da kullanılmaya başlanılan Erkek 

Lisesi’dir (Aydın, 2006: 82). Kayıtlara göre Mardin Erkek Lisesi’nde, gayrimüslim öğrenciler ile 

birlikte bir de Müslüman öğrenci eğitim almıştır.  Mardin İstasyonuna bağlı faaliyet gösteren diğer dış 



 

885 
 

istasyonlarda sürdürülen eğitim çalışmaları kapsamında1860-1914 yılları arasında yaklaşık olarak on 

bin Ermeni bu kurumlarda eğitim görmüştür (Kocabaşoğlu, 2013,77). 

Van İstasyonu Doğu Türkiye Misyonu içinde açılmış olan en son istasyondur ve 1872’de Merkez 

İstasyon olarak kurulmuştur. Van İstasyonu gerek çalışma alanı sınırları gerekse faaliyetleri bakımından 

diğer istasyonlara nazaran daha çok iniş-çıkış dönemleri yaşamıştır.1885-1900 arası karışık geçen 

dönemden sonra 1900 yılından itibaren istasyonun yoğunluğu artmıştır. Bu tarihten sonra istasyona on 

yedi dış istasyon dahil edilmiştir. İstasyon yaklaşık olarak iki yüz bin kişiyi kapsayan bir coğrafyada 

etkin olmuştur (McCarthy, 2006: 18). Diğer istasyonlarda olduğu gibi Van istasyonunda da ilk olarak 

ilkokullar açıldı. İlerleyen yıllarda ilk mezunlarını veren bu okulları, bir üst seviyede eğitim veren 

okullar izlemiştir. Amerikan Board kaynaklarına göre1875-1914 yılları arasında Van ve bağlı 

istasyonlarda yürütülen eğitim çalışmalarında toplamda yedi bine yakın Ermeni ders almıştır (Aydın, 

2006: 82). 

2.2 Gregoryen Ermeni Okulları 

Ermeni toplumuna yönelik olarak kurulan Protestan okullarının yanında Gregoryen Ermenilerin 

kurduğu okullarda bulunmaktadır. Bu okullar en fazla Erzurum vilayetinde kurulmuş ve Protestan ve 

Katolik misyonerliğine karşı Ermeni toplumunun heterojen yapısını korumaya, aynı zamanda da 

Ermeniler arasında bağımsızlık fikirlerinin yayılmasına çalışmıştır.  

Gragoryen Ermenilerinin Erzurum’da kurmuş olduğu en eski okul’dur. 1811 yılında Surp Asdvadzadzin 

Ermeni kilisesinin içinde kurulan Ardzenyan Ermeni Okulundan sonra Aghabalyan Okulu faaliyete 

başlamıştır. Erzurum da açılan diğer bir Ermeni Okulu da 1860 yılında açılan Der Azaryan’dır. 1870 

yılında Ermeni elitlerin kızlarının eğitim aldığı Surp Tarkmanchat’s Okulu açılmıştır (Tozlu, 2001: 10). 

Erzurum tüm Osmanlı topraklarındaki Ermenilerin dünya görüşünü etkileyen okul ise 1881 yılında 

açılan Sansaryan Ermeni Okulu’dur. Bu okul, Ermeni ihtilali için çalışacak olan pek çok komitacı 

yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları, Vatkes Serengülyan, Arzuman Keltiğ (DikyenKoçikyan), Armen 

Garo (Karakim Pastırmacıyan), Vahken Kermayan, Asdvazzadur Rostem Zaryan’dır. Okul, Ermeni 

tüccarlardan Mığırdiç Sanasaryan’ın bağışlarıyla ortaokul olarak kurulmuştur. Eğitim kalitesiyle 

Tiflis’te bulunan Nersesyan, İstanbul’da bulunan Gexronagan ve Berberyan okullarına eş değer bir 

eğitim müfredatına sahiptir (Eryılmaz, 1996: 44). 

3. MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ERMENİ MİLLETİNE ETKİSİ 

Misyonerlik faaliyetleri Ermeni milleti içinde pek çok soruna neden olmuştur. Bu sorunların başında 

Ermeni milletinin parçalanması gelmektedir. Protestan misyonerlerin Ermeniler üzerindeki etkisinin 

giderek artması İstanbul Ermeni Patrikliği’ni oldukça rahatsız etmiş, bu rahatsızlığını Bab-ı Ali’ye 

bildirerek tedbir alınmasını istemiştir. Bab-ı Ali Ermeni Kilisesi’ni desteklemiş ve 1834’de mezhep 

değişikliğini yasaklayan bir ferman çıkarılmıştır. Misyonerler tarafından bu çağrı dikkate alınmamış ve 

bunun üzerine Osmanlı Devleti, Ermenilerin arasında misyonerlik faaliyetlerini yasakladığını ve 

Protestanlığın yasal olarak tanınmadığını bildirmiştir (Fendoğlu, 2002: 80). 
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Bu yasaklamalarda bir işe yaramamış ve Protestan misyonerler Ermeniler üzerindeki faaliyetlerine 

devam etmiştir. Bu ortam içinde, kendilerini “reformist” olarak tarif eden bazı Ermeni çevreleri, Ermeni 

Kilisesi’nin kendini Kutsal Kitap’tan soyutladığını, kişisel dini anlayışların kutsal kitabın 

söylediklerinin önüne geçerek Kutsal Kitap’ın ikinci plana atıldığını bunların sonucunda da Ermeni 

Kilisesi’nin millî vasfını yitirdiğini öne sürerek kiliseden reform talep etmişlerdir. 1838 yılında 

“Reformist Hareket”ten etkilenen ve Ermeni Protestanlığı’nın da başlangıcı olarak gösterilen “The 

Society of The Pious (Dindar Cemaat-Evanjelik Topluluk)” ismi ile anılan yeni bir topluluk meydana 

gelmiştir. (Karacakaya, 2009: 90). 

İstanbul Ermeni Patrikliği bunun üzerine Protestanlığa meyleden reformist hareket yanlılarını Ermeni 

inancı ve Ermeni Milleti’ni inkâr etmekle itham etmiş, onları; “Bağımsızlık Yanlıları/Ayrılıkçılar 

(Havadouratz-Azkouratz)” olarak isimlendirerek; “bölücü” olarak nitelendirmiştir. Kiliseye göre 

reformist grup din değiştirmek sureti ile millî birliği bozmaktadır (Öney, 2010: 91). Ermeni Kilisesi bu 

gelişmeliden sonra misyonerlere ve onları destekleyenlere karşı tavrını değiştirmiştir. İstanbul Ermeni 

Patrikliği, Ermeni halkından, çocuklarını misyoner okullarına göndermemesini istemiş ve Protestan 

misyonerlerin faaliyetlerine katılımı yasaklayan bir de bildiri yayımlamıştır. Ancak Patrikliğin bu 

bildirisi sınırlı bir etki yaratmış, Protestan Ermeni Kiliseleri birbiri ardına açılmaya devam etmiştir 

(Küçük, 2009: 155). 

Süreç içinde, Kilise ve dolayısıyla cemaat sayısındaki artış Protestan Ermenilerin bir millet olarak 

tanınma gayreti içerisine girmesine yol açmıştır. 1845 yılından itibaren misyonerlerinde tam desteğini 

alan Protestan Ermeniler devlet nezdinde tanınmak için yoğun bir kampanyaya başlamıştır. 16 Haziran 

1847 yılında Protestan Ermeniler millet olarak tanınmak için Osmanlı Devleti’ne resmî olarak başvuru 

yapmıştır. Osmanlı Devleti içindeki Protestanların cemaatinin hamisi olduğunu duyuran İngiltere ve 

ABD, bu başvuruya de her türlü desteği sağlamıştır. Bu baskılar neticesinde, Sultan Abdülmecit 

tarafından verilen bir fermanla resmen tanınarak ve 27 Kasım 1850’de Protestan Ermeniler “Millet” 

statüsünü kazanmıştır (Dilek, 2012:91). 

Sonuç olarak Protestan misyonerlerinin Ermeniler üzerindeki ilk zararlı etkisi, Osmanlı topraklarında 

bir millet olarak tanınan Gregoryen Ermenilerini bölmek olmuştur. Yukarıda belirtildiği gibi 

Protestanlaşan Ermeniler kendi milleti ile düşman hale gelmiş ve birçokları ülke dışına çıkmak 

durumunda kalmışlardır. 

4. PROTESTAN MİSYONERLERİN ERMENİ BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNE KATKISI 

Ermenilerin bağımsızlık için çalışmaları 1860’lı yıllardan itibaren ivme kazanmıştır. Bu ivmelenmenin 

altında sosyo-ekonomik başka sebepler olsa da asıl itici güç milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı 

topraklarına da girmesi olmuştur. Bu dönemde diğer etnik ve dini gruplar gibi Ermenilerin bir kısmı da 

bağımsızlık hayalleri görmeye başlamıştır. Ermenilerin milliyetçilik ile tanışmasındaki en büyük etken 

hiç şüphesiz protestan misyonerlerin çalışmaları olmuştur. Protestan misyonerlerin Ermenilerin 

içerisinde taraftar bulabilmesinin yolu hem yerleşik kiliselerine hem de yerleşik otoriteye karşı 

çıkılmasından geçmekteydi. Bu karşı çıkış için gerekli entelektüel birikimi sağlayacak olan Ermeni 

aydınları, Amerikan Board misyonerlerinin desteği ile Avrupa, Amerika ve Anadolu’da çok iyi eğitilmiş 
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ve Ermeniler arasında entelektüel düzeyde millî bilinç meydana getirilerek Büyük Ermenistan fikrinin 

ideolojik oluşum süreci başlatılmıştır (Doğan, 2004: 23-26).   

1895 senesinde Anadolu’da temaslarda bulunan Rus Albayı Potiyat, hazırladığı bir raporunda; 

Ermenilerin bağımsızlık düşüncelerinin oluşmasında Protestan misyonerlerinin çalışmalarının katkısını 

anlatırken, Ermenilerin devam ettiği misyoner okullarının programlarına dikkat çekmiş, bu 

programlarda yer alan özellikle tarih ve coğrafya derslerinde Ermenilerin bir ulus olarak geçmişleri ile 

tanıştıklarını ve bunun da milliyetçilik duygularını geliştirdiğini ifade etmektedir. Potiyat ayrıca; siyasi 

bağımsızlık düşüncelerinin diğer derslerde de işlendiğini, Ermeni yazarlarının kitaplarının okutulduğu 

esnada tarihteki bağımsız Ermeni Krallığı’na dikkat çekilerek, okuldaki Ermeni asıllı öğrenci ve 

öğretmenlerin bu krallığın yeniden kurulabileceği fikrine yönlendirildiğini söylemektedir (Çabuk, 2013: 

43-44) 

Bu çalışmaların sonucunda Amerikan Board’a ait misyoner okullarında tahsil gören Ermeni gençlerinin 

birçoğu fanatik bir “Türk düşmanı” haline getirilmiş ve komitecilik/çetecilik faaliyetlerine katılmaya ya 

da bunları örgütlemeye başlamışlardır.  

Mim Kemal Öke'nin “müstakil bir Ermenistan kurulabilmesine yönelik gelişmelerin birinci safhası” 

diye tanımladığı bu safha sonuçlanmış ve büyük amacın gerçekleştirilmesi aşamasına geçilmiştir. 

Ermeniler bu gerekçelerle beraber Osmanlı topraklarında ve diğer ülkelerde örgütlenmeye başlamıştır 

(Öke, 2004: 160). 1860'da Kilikya'yı Kalkındırma, Hayırseverler Cumhuriyeti, Fedakârlar Cemiyeti, 

1870 ve 1880'li yıllarda Van'da Ararat, Muş'ta Mektep Severler, Şarklı gibi dernekler sosyal, kültürel 

ve dayanışma amaçlı gösterilerek faaliyete geçirilmiştir. Belirli bir zaman sonucunda, yeterli alt yapı 

hazırlıkları ile beraber bu derneklere eş komitelerin oluşturulmaya başlandığı ve hatta adlarının dahi bu 

yöndeki amaçları ifade eder şekilde değiştirildiği dikkat çekicidir. Örneğin; bu tarihten sonra 

Milliyetperver Kadınlar Cemiyeti, Erzurum'da Silahlılar Cemiyeti, Kafkasya'da Genç Ermenistan 

Derneği, Van'da İttihat ve Halas Derneği, Karahaç Derneği, İstanbul'da da Ermeni Vatanperverler 

İttihad gibi daha birçok derneğin yeraltı faaliyetleri başlattığı bilinmekteydi (Aydoğan, 2005: 135-140). 

Böyle oluşumların en önemli gayesi Vilayat-ı Sitte’de Ermeniler için ıslahat yaptırmak, kendi 

kendilerini yönetebilme hakkını almak ve okullar açmaktı. Osmanlı devleti bu faaliyetleri hoş 

karşılamakta ve bir vatandaşlık hakkı olarak değerlendirmekte ve her olup biteni olağan gördüğü için 

de bunların ihanet edebileceğini düşünmemekteydi. Osmanlı hükümetinin bu engin hoşgörüsüne karşın, 

emperyalist devletlerin çalışmaları ve kilisenin faaliyetleri, bu komitelerin Osmanlı Devleti’ne karşı 

ayaklanma başlatmaları için, fırsat olarak görüldü. Gelinen noktayı Fransız Büyükelçisi Cabon şöyle 

anlatır: “Ermenileri ayaklandırmak için öncelikle içlerine bağımsızlık ve millî amaç düşüncelerinin 

sokulması gerekiyordu. Ermeni komiteleri bu amaçların yayılmasını ve yerleşmesini sağladılar. Birkaç 

yıl içinde gizli dernekler kuruldu. Bu dernekler, Osmanlı Hükümeti yönetiminin kötü ve aksayan 

taraflarım abartarak etrafa yaydılar ve böylece Ermeniler arasında bağımsızlık düşüncelerinin 

yayılmasına etken oldular” (Bağceci, 2008: 78).   

Rus Generali Mayewski'nin dikkat çeken analizi: “Petersburg Darül’l-f’ûnun talebesinden Serkis 

Kulcunyan'ın taht-ı riyasetinde 80–90 kişilik bir çete teşkil etti. Bu çetenin yansı Petersburg'daki genç 
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Ermeni talebeden ve nısfı da Kafkasya'nın cenub havalisinde gönüllü olarak teşekkül etmişti. Bunların 

hiçbirisi Türkiye ne demektir ve hudut nasıl muhafaza edilir bildikleri yoktu. Kürt ne demektir ve taraf-

ı ahval arazisi ne merkezdedir? Bunlara dair hiç malumatları yoktu. Bu cihetler ikinci derecede kalır. 

Asıl maksat Türkiye'ye geçip orada birçok kan dökmektir” şeklindedir (Mayewski, 2001: 57-59). 

Misyonerlerin faaliyetleri sonucu kurulan Ermeni terör örgütleri 1860 yılında itibaren çalışmalarına 

başladılar. Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız misyonerlerin açmış oldukları okulların ortaya çıkardığı 

ermeni komitelerinin bu tarihte kurulması dikkat çekicidir. Çünkü bu komiteler gençler tarafında 

kurularak faaliyete geçirildi. Yaşlı ve varlıklı olan Ermeniler başlangıçta bu çalışmaların içinde yer 

almadılar. Sebebi ise bu kişilerin misyonerlerin eğitiminden mahrum kalmalarıydı (Çabuk, 2013,45) 

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan da istifade eden komiteler, zaman kaybetmeden 

isyan ve olay çıkarma yarışına giriştiler. Hınçak ve Taşnak Komiteleri Ermenilerin, içinde bulundukları 

bu süreçte, öne çıktı. Her iki komite de aynı amaçlar için dağınık halde bulunan farklı isimdeki dernek 

ve komiteleri birleştirmeyi hedeflemişler ayrıca Büyük Ermenistan'ı ihya için çalışmışlar ve Vilayat-ı 

Şarkiye’de örgütlenmeyi temel almışlardır. 

SONUÇ 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı altı doğu vilayeti olan 

Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Mâ’mûrat’ül-Aziz, Van ve Bitlis, önce Ayastefanos (1878) ardından da 

Berlin Anlaşmasına girmiş ve bir zamanlar Osmanlı Devleti için güvenilen bir millet olarak anılan ve el 

üstünde tutulan Ermeniler hem ülke içinde hem de uluslararası alanda bir sorun haline gelmişlerdir. 

Ermenilerin Osmanlı Devleti’ni parçalamak için işlevsel bir araç olabileceğini anlayan İngiltere ve 

Amerika gibi devletler, bir yumuşak güç unsuru olarak misyonerlik faaliyetlerine girişmiş ve Protestan 

misyonerleri Osmanlı topraklarının hemen her bölgesine göndererek uzun dönemli bir faaliyete 

başlamıştır. Bu misyonerlik faaliyetlerinin aynı anda pek çok etkisi olmuştur. İlk olarak Osmanlı 

Devleti’nde Anadolu coğrafyasında hemen hemen bütün bölgelerinde yaşayan Ermeniler Gregoryen, 

Katolik ve Protestan olmak üzere üçe bölünmüş ve bu bölünme Ermeni milleti içinde birçok çatışma 

yaşanmasına sebep olurken, Osmanlı Devleti’ne olan sadakatlerini de tartışmalı bir duruma getirmiştir. 

Bölünme sonrasında Ermeniler, bağımsız fikirlerine kapılarak İngiltere, Fransa ve Rusya’nın güdümüne 

girmişlerdir. Misyonerlerin ikinci etkisi daha önceden Osmanlı nezdinde Ermenilerin koruyucusu 

rolünde olan Rusya’nın etki alanının kısıtlanması olmuştur. Bu da Rusya’nın Osmanlı toprakları ile ilgili 

emellerini ertelemesine neden olmuştur. Çalışmaların üçüncü etkisi ise Protestanlaşan birçok 

Ermeni’nin yine Protestan Ermenilerin ülkeyi terörize etmesinin de etkisi ile başta ABD olmak üzere 

Avrupa ülkelerine göç ederek buralarda diaspora faaliyetlerini yürütmesi olmuştur. Ayrıca Misyonerlik 

çalışmaları Katolik ve Protestan mücadelesi olarak değerlendirilebilir. Bu durum tarihçiler tarafından 

derinlemesine araştırılması gereken bir konudur. Sonuç olarak Osmanlı topraklarında yapılan 

misyonerlik faaliyetleri Millî Mücadele’nin kadar etkilerini sürdürmüş ve Ermenileri Rusya, İran ve 

Türkiye arasındaki dar ve verimsiz bir bölge olan bugünkü Ermenistan topraklarına hapsetmekten ve 

birçoğunu da kendi anavatanlarından kopararak dünyanın dört bir tarafına dağıtmaktan başka bir işe 

yaramamıştır. 
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SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ 
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Özet 

Sağlık turizmi ülkelerin geliştirmek istediği ve önemli derecede turizm geliri elde etmesini sağlayan alternatif 

turizm türüdür. Dünyada birçok ülkenin sağlık turizmine yöneldiği görülmektedir. Türkiye de aynı şekilde 

sağlık turizmi farkındalığını ve yatırımlarını yıllara göre artıran bir ülke konumundadır. Gelişmekte olan bir 

turizm türü olması nedeniyle turizm akademisinin de ilgisi çekmektedir. Bu nedenle yıllara göre sağlık 

turizmi çalışmalarında da artış görülmektedir. Yıllara, bölgelere ve illere göre bu artışın ve gelişimin analizi 

bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada 2000-2019 yılları arasında sağlık turizmi ve 

çeşitleri ile ilgili yayımlanan 75 makale ve 23 bildiri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu çalışmalar 

“yayınlandığı yıl”, “ele alınan il”, “sağlık turizm türü”, “araştırma yöntemleri” ve “veri toplama teknikleri” 

ve “araştırma sonuçları” kriterlerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sağlık turizmi bildirilerde 

termal turizm açısından değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca bildirilerde nitel, nicel ve karma yöntemlerin 

kullanıldığı görülmüştür. Makale çalışmalarında sağlık turizmi ve çeşitlerine yönelik çalışmalara daha fazla 

ağırlık verildiği, Afyonkarahisar ve Balıkesir ilinin diğer illere göre daha fazla çalışma konusu olduğu, 

çalışmaların genelinde sırasıyla termal turizm, sağlık turizmi ve medikal turizm başlıkları altında 

değerlendirmelerde bulunulduğu sonuçlarına erişilmiştir. Çalışmalarda nitel ve nicel verilerden 

yararlanılarak; anket, görüşme ve SWOT analizi formunda araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar değerlendirildiğinde; ele alınan yörenin termal turizm potansiyeli ve sosyoekonomik katkıları 

bakımından bu tesislerin önemi, termal turizm tesislerine gelen müşterilerin memnuniyet düzeyleri, tesislerin 

hizmet kalitesi, tesislerin mevcut sorunları ve gelişimine yönelik önerilerin ortaya konması olarak 

sıralanabilmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında; Afyon ilinin termal turizmde diğer illere nazaran 

bilinirliğinin fazla olması bu il ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının artmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Bir diğer husus ise çalışmaların temel konusunun termal turizm olarak belirlenmiş 

olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Medikal Turizm, Bibliyometrik 

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR HEALTH TOURISM 

Abstract  

Health tourism is an alternative tourism type that countries want to develop and enables them to obtain 

significant tourism income. Many countries around the world are turning to health tourism. Turkey is a 

country that increases awareness and investments of health tourism year by year. As health tourism is a 

developing tourism type, it attracts the attention of the tourism academy. Therefore there is an increase in 

health tourism studies by years. The purpose of this study is to analyze the increase and development by 

years, regions and provinces. 75 articles and 23 papers (academic) published on health tourism between 2000-

2019 were included in the scope of the research. These studies were analyzed according to the criteria of "the 

year of publication", "the province", "type of health tourism", "research methods" and "data collection 

techniques" and "research results". According to the findings, it is seen that health tourism papers are 

evaluated in terms of thermal tourism. In addition, it is seen that qualitative, quantitative and mixed methods 

were used in the papers. In the article studies, the studies focused on health tourism and its types are given 

more weight. Health tourism has more studied in Afyonkarahisar and Balıkesir province than other provinces. 

It was concluded that evaluations were made under the headings of thermal tourism, health tourism and 

medical tourism. Primary data were obtained by using questionnaire, interview and SWOT analysis. The 

results of the studies were evaluated as the importance of these facilities in terms of the thermal tourism 

potential and socio-economic contributions of the region, the satisfaction levels of the customers coming to 

the thermal tourism facilities, the service quality of the facilities, and the suggestions for the current problems 

and development of the facilities. In general, the fact that Afyon province has more awareness in thermal 

tourism compared to other provinces increases the number of studies conducted in this province. Another 

point is that the main subject of the studies is determined as thermal tourism. 

Keywords: Health Tourism, Thermal Tourism, Medical Tourism, Bibliometric 
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1. GİRİŞ 

Sağlık turizmi, insanların sağlık nedenlerinden ötürü ikamet ettikleri yerden ulusal ve uluslararası 

bölgelere doğru seyahat etmeleri olarak tanımlanabilir (Afşar ve Doğanalp, 2015: 183). Sağlık 

turizmi tanımlamasında tam bir uzlaşı olmaması farklı tanımlamaları ortaya çıkarmıştır. Bu 

kapsamda bir diğer tanım; sağlığı korumak ve iyileşmek amacıyla genellikle 21 günlük süre için 

yer değiştiren insanların gittikleri tesiste kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karşılanma hareketidir (Temizkan ve Çiçek, 2015: 16). Gelişmiş 

ülkelerde nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak sağlık harcamalarında yaşanan artış, teknoloji ile 

birlikte gelen kolaylıklar, ulaşım imkanlarının gelişmesi sağlık amaçlı seyahatleri de beraberinde 

getirmiştir (Altın, Bektaş, Antep ve İrban, 2012: 157). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık turizminin durumunu görmek amacıyla sağlık turizmi ve 

çeşitleri konulu makale ve bildirileri il ve bölge bazında ele alarak buralardaki mevcut sağlık turizmi 

potansiyelini ortaya koymaktır. 

2. Sağlık Turizmi ve Çeşitleri 

Eski zamanlarda kutsal olduğuna inanılan yerlere şifa bulmak amacıyla gidilmesiyle başlayan 

sağlık turizmi, 20. Yüzyılda gelişmiş ülkelerin teknolojisi ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak 

amacıyla yapılan seyahatlerle devam etmiştir. Ancak 1990’larda gelişmiş ülkelerdeki insanların 

sınırlı sigorta ve zaman kısıtı gibi nedenlerden ötürü gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmeye 

başlaması sağlık turizminde yeni bir dalga oluşturmuştur (Aydın ve Karamehmet, 2017: 17-18). 

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızla gelişim gösteren sağlık turizmi, ülkelere kazandırdığı 

katma değer, kamu ve özel sektörü kapsayan karmaşık yapısı, hizmet sunumunda işgücü 

gerektirmesi, ulaşım, teknik donanım ve çevresel faktör gibi çeşitli faktörleri içinde barındırmasıyla 

önem kazanmaktadır (Özcan ve Aydın, 2015: 69-76). Genel turizmden farklı olarak sağlık turizmi, 

turizmin seçici bir biçimi olması ve sağlıklı yaşam turizmi kapsamında rekreasyonel yönden geniş 

bir yelpazede hizmet vermektedir (Blazevic, 2016: 86). 

Sağlık turizmi, medikal turizm, termal turizm ve SPA-Wellness turizm olmak üzere 3 başlık altında 

ele alınmaktadır (Toprak, Elsaied ve Mahmood, 2014: 40-42). Medikal turizm, bireylerin, yüksek 

maliyetli olmasından dolayı talep ettiği cerrahi bakım, diş, kalça ve diz protezi, kozmetik cerrahi 

ve göğüs operasyonları gibi tıbbi fırsatlardan yararlanmak amacıyla yaptıkları denizaşırı 

seyahatlerdir (Connell, 2006: 1094; Runnels ve Carrera, 2012: 301-302). Termal turizm, termo-

minarel su banyosu, inhalasyon, çamur banyosu gibi faktörler ile iklim tedavisi, fizik tedavi, 

rehabilitasyon ve egzersiz gibi destekleyici tedavileri birleştiren turizm türüdür (Ulusoy, Sarıçoban 

ve Ketrez, 2018: 101). SPA- Wellness turizm ise tıbbi tedaviden ziyade fiziksel, zihinsel, psikolojik 

ve sosyal terapi temelli sağlıklı yaşam tarzı için seyahatlerdir (Smith ve Puczkó, 2015: 207). 

2.1. Türkiye’de Sağlık Turizmi 

Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklim şartları, jeopolitik konumu, tarihi ve kültürel mirası, sağlık 

hizmetlerinde diğer ülkelere nazaran ucuz fiyat sunması, hastane kapasitesi ve kalitesi ile sağlık 

turizminde avantajlı bir ülkedir (Edinsel ve Adıgüzel, 2014: 177). Bu kapsamda, Türkiye’de büyük 

bir sağlık turizmi potansiyeli olduğu söylenebilmektedir (Baş, 2017: 57). 

Türkiye’de 2003 yılında uygulamaya giren Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde sağlık hizmetlerinde bir dönüşüm başlatılmış ve başta kalite ve akreditasyon 
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sistemlerini sağlamlaştırma olmak üzere pek çok amaç edinilmiştir (Gökalp, 2015: 141). 2010-2014 

stratejik eylem planı ile Türkiye’nin sağlık turizminde lider bir ülke hedefi konulmuş akabinde, 

2011 yılında Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurularak sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik 

adımlar atılmıştır (Özer ve Songur, 2012: 76). Ayrıca 2015 yılında Sağlık Turizmi Koordinasyon 

Kurulu-SATURK oluşturulmuş ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaya çalışılmıştır (Şahin 

ve Şahin, 2018: 292). Son olarak sağlık hizmetlerini tanıtımı ve kamu ve özel sektörün sağlık 

turizmi faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2019 yılında Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş-

USHAŞ kurulmuştur (http://www.ushas.com.tr/index.html, 2019). 

Sağlık turizmi ve turist sağlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’ye 551.748 hasta gelmiş ve 

1.110.843.000 ABD doları turizm geliri getirmişlerdir. Ayrıca yine bu yılda en fazla hastanın 

geldiği ilk üç ülke Azerbaycan, Irak ve Almanya iken en çok tercih ettikleri il İstanbul, Ankara, 

İzmir, Erzurum ve Yalova olarak sıralanmaktadır (http://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi.html, 

2019).  

2.2. Literatür Özeti 

Çiçek ve Kozak (2012), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan hakem denetimli 

makalelerin bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelemek amacıyla 1997-2001, 2002-2006, 

2007-2011 dönemi olmak üzere 3 dönemi ele almışlardır. I. Dönemde turizm ile ilgili genel 

konularda, II. Dönemde (2002-2006) turizm pazarlaması, III. Dönemde ise (2007-2011) turizm 

yönetimi konusunda yoğunlaştığı görülmüştür. Farklı disiplinlerle sürekli ilişki içerisinde olan 

turizm alanında çok yazarlı çalışmalar II. Dönem ile birlikte artış göstermiştir. 

Özel ve Kozak (2012), Turizm pazarlaması alanında yayımlanan makalelerin bibliyometrik 

analizini yapmak amacıyla 2000-2010 dönemini ele almışlardır. Bu kapsamda, makalelerde atıf 

yapılan kaynak türleri arasında dergilerin ilk sırada yer alması ve yabancı kaynakların yerli 

kaynaklara oranla daha fazla tercih edildiği, araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda 

makalelere yapılan atıfların dergilere dağılımının Bradford Yasası'na uygun olduğu, yazar 

verimliliğinin ise Lotka Yasası'na uygun olmadığı anlaşılmıştır. Turizm pazarlaması literatüründe 

yarı yaşam, yedi yıl olarak hesaplanmıştır.  

Temizkan, Çiçek ve Özdemir (2015), 1991-2014 dönemine ait sağlık turizmi konusunda 

yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmişlerdir. Sağlık turizmi konusuna 

ilişkin akademik çalışmaların özellikle 2000’li yıllardan sonra yoğunlaştığı, en fazla çalışmanın 

2011 yılına ait olduğu görülmüştür. Makalelerin %57,7’sinde görgül yaklaşım tercih edilirken 

%42,3’ünde kavramsal yaklaşım tercih edilmiştir. En fazla makalenin turizm alanında çalışan 

yazarlar tarafından yapıldığı bunu coğrafya ve tıp alanındaki yazarların izlediği görülmüştür. 

Oğuzbalaban (2019), termal turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz edilmiştir. Bu 

kapsamda, 1988-2018 dönemini kapsayan analiz sonucunda yüksek lisans tezlerinin doktora 

tezlerinden daha fazla olduğu, en fazla tezin Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı 

belirlenmiş. Tezlerinin çoğunluğu İşletme anabilim dalı altında gerçekleşirken en çok nicel yöntem 

ve anket tekniğinin tercih edildiği yine son olarak örneklem grubunda yerli turistlerin ağırlıkta 

olduğu görülmüştür. 

Çolakoğlu, Altun ve Kıykaç (2019), 2008-2018 dönemi Türkiye’deki medikal turizm tezlerinin 

bibliyometrik profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre 35 adet yüksek lisans 

tezi ve 3 adet doktora tezi; 16 tanesinde nitel araştırma ve 13 tanesinde nicel araştırma yöntemleri 
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kullanılmıştır. En fazla sayfa sayısı 166 iken en az 60 sayfa tez çalışmaları ve medikal turizm 

üzerine 2013-2016 yılları arasında daha fazla tez çalışması hazırlanmıştır. 

Canik ve Özdemir (2019), sağlık turizmini konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik 

değerlendirmesi için 1988-2017 yıllarını ele almışlardır. Buna göre, en fazla lisansüstü tez, Dokuz 

Eylül Üniversitesinde; en fazla yoğunlaşılan sağlık turizmi konusu termal turizm; en fazla sağlık 

turizmi konulu tez, sosyal bilimler enstitülerinde ve en fazla işletme anabilim dalında 

hazırlanmıştır. 

2.3. Metodoloji 

Bu çalışmada Türkiye’de 2000-2019 yıllarını kapsayan bölge ve il bazında yapılmış sağlık turizmi 

ve çeşitleri üzerine yapılan çalışmaları bibliyometrik yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda, bu çalışma ile mevcut çalışılan bölge ve şehir bazlı sağlık turizmi konularına ilişkin 

araştırmacılara bilgilendirmeler yapmak suretiyle, bu alanda gelecek çalışmalar için daha fazla 

araştırma yapılmasını desteklemek amaçlanmıştır. Yıllar itibariyle Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 81 

ilinde sağlık turizmine ilişkin yapılan ulusal çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı düşünülmekte 

ayrıca var olan çalışmaların bölge ve illerdeki mevcut sağlık turizmi hakkında sağladığı bilgiler 

ışığında Türkiye’nin sağlık turizmi haritası ortaya koymak çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda çalışma, sağlık turizminde yaşanan gelişimi inceleyerek bu alanda plan ve politika 

yapıcılar için hazırlanan çalışmaların yol göstericiliğine kısmen katkı sağlayacağından dolayı önem 

arzetmektedir. 

2.3.1. 2000-2019 Yılları Bölge veya İl Bazında Sağlık Turizmine Yönelik Akademik 

Çalışmaların Değerlendirilmesi 

Çalışma kapsamında erişilen makale ve bildiriler, Türkçe akademik dergilerde ve Google 

Akademikte 2000-2019 yılları arasında sağlık turizm ve çeşitlerine dair makale ve bildiriler ele 

alınmıştır. Başta sağlık olmak üzere sağlık turizmine yönelik çalışmaların 2000’li yıllarda ivme 

kazanmaya başlamış olmasından ötürü çalışma 2000-2019 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıda 2000-

2019 yılları arasında erişimi sağlanan ulusal alandaki sağlık turizmine yönelik çalışmalar 

değerlendirilmiştir. Buna göre araştırmada aşağıdaki sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır: 

1) Çalışılan makale ve bildirilerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2) Makale ve bildirilerin ele aldıkları bölge ve il dağılımı nasıldır? 

3) Makale ve bildirilerin sağlık turizmi ve çeşitleri bağlamında ele aldıkları konu dağılımı nasıldır? 

4) Makale ve bildirilerde kullanılan araştırma teknikleri nelerdir ve dağılımı nasıldır? 

5) Makale ve bildirilerde elde edilen sonuçlar nelerdir ve dağılımları nasıldır? 

2.4. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde konu bağlamında ele alınan makale ve bildirilere ilişkin bulgular ortaya 

konacaktır. Buna göre sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de bu kapsamda değerlendirilen makale ve 

bildirilere yer verilmiştir. 

 



 

896 
 

Tablo 1: Sağlık Turizmine Yönelik Ulusal Çalışmaların Gösterimi, Makaleler (2000-2019) 

 

Yazar (Yıl) 

 

Bölge/İl 

Sağlık 

Turizm Türü 
Araştırma 

Tekniği 

 

Sonuç 

Göyün ve Akpinar (2003) 
Ankara 

(Kızılcahamam) 
Termal Turizm Anket 

Kızılcahamam’ın Sey kaplıcalarının çağdaş bir kür merkezi 

olarak planlanması ve bunun için halkın termal turizm 

beklentilerinin karşılanması ile yörenin sosyo-ekonomik 

kalkınması ihtiyacı ortaya konmuş. 

Azaltun (2005) Eskişehir Termal Turizm 

Doküman/ 

İkincil Veri 

Analizi 

Termal turizmin mevcut potansiyeli ele alınmış ve geliştirilmesi 

konusunda hemfikir olunmuştur. 

Polat ve Elmastaş (2005) Erzurum Termal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

Termal suların romatizmal vd. hastalıklara iyi geldiği ancak 

ulaşım vd. sorunların olduğu bulgusuna erişilmiş. 

Sandıkçı (2007) Afyonkarahisar Termal Turizm         Anket 
Müşterilerin   kaplıcadan   başta   modern yapılaşma olmak üzere 

çeşitli beklentileri ortaya konmuştur. 

İbret (2007) 
Çankırı 

(Çavundur) 
Termal Turizm 

Gezi-Gözlem 

Mülakat 

Mevcut termal turizm potansiyeli ortaya konmuş ve bölgenin 

kalkınması için geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Tunçsiper ve Kaşlı (2008)  Balıkesir (Gönen) Termal Turizm         Anket 
Konaklama işletmelerinin özelliklerine değinilerek ekonomik 

etkisi ortaya konmuştur. 

Erdoğan ve Aklanoğlu  

(2008) 

  Afyonkarahisar      

(Gazlıgöl) 
Termal Turizm 

Etüt-Analiz 

Çalışmaları 

Termal turizmin etkin bir tanıtıma, fiziksel yapılanmaya ve 

sürdürülebilirliğe ihtiyaç olduğu vurgulanmış. 

İlhan, Köroğlu ve 

Bozok (2008) 

 

 Balıkesir  

(Gönen) 

 

Termal Turizm 

 Anket 

Turistlerin destinasyon imajın sosyal çevre, bölgenin atmosferi, 

taşımacılık ve fiyat konularında öncelikli algıları olduğu 

belirlenmiş. 

İlban ve Kaşlı (2009) Balıkesir (Gönen) Termal Turizm Anket 

Termal turizmin gelişmesini engelleyen pazarlama eksikliği, 

rekreasyon sorunu, eğitimli personel eksikliği gibi sorunlar 

ortaya konmuştur. 

 

Emir ve Durmaz (2009) 

  Afyonkarahisar 

 

Termal Turizm 

       Anket 

Destinasyon imajını etkileyen faktörlere bakıldığında; Afyon’un 

güvensiz buldukları, termal kaynakların şifasız olduğu düşüncesi 

gibi olumsuzluklar sıralanmıştır. 

               

Bertan (2010) 

 

Denizli    

(Pamukkale) 

Termal 

Turizm 

    Anket 

 

Yöreyi ziyaret eden turistlerin cinsiyet, tercih nedeni, yas ve 

termal faaliyetleri algılanmalarının, termal turizm faaliyetleri ile 

ilgili genel düsüncelerine ve memnuniyetlerine etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Türksoy ve Türksoy (2010) 

   

  İzmir (Çeşme) 

 

Termal Turizm 

 

       SWOT 

Analizi 

Var olan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ile finansal 

yetersizlik, bürokratik engeller gibi sorunların ortadan 

kaldırılması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Oǧuz, Külekci ve Akpınar 

(2010) 

Çankırı 

(Çavundur) 
Termal Turizm Görüşme 

Termal kaynakların turizmin geliştirilmesi açısından katkısı 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Emir ve Çelik, (2010) Afyonkarahisar Termal Turizm Anket 

Beş yıldızlı otel işletmesi yöneticilerinin müşteri değeri algıları 

belirlenmiştir. 
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Tunçsiper ve Berzigan (2010) 

 

Kütahya (Emet) 

 

Termal Turizm 

 

Anket 

İlçede bulunan 3 farklı kesimin turizmin ekonomik 

kalkınmadaki görüşlerinin olumlu düzeyde olduğu gözlenmiş. 

Çetin ve Özşahin, (2011) 

 

Balıkesir (Gönen) 

 

Termal Turizm 

 

Mülakat 

Tesislerden verilen hizmetin turistlerin beklentilerini 

karşılamadığı, üst gelir grubuna hitap etmediği, eğitilmiş işgücü 

eksikliği gibi sorunlara erişilmiştir. 

Çetin (2011) Nevşehir Termal Turizm Anket 

Termal tesiste konaklayan turistlerin burayı sağlık amacıyla tercih 

ettikleri, kadınların ağırlıkta olduğu ve tavsiye yoluyla tesise 

geldikleri bulgusu ortaya konmuştur. 

Zaman ve Birinci (2011) 
Rize (İkizdere 

Kaplıcası) 
Termal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Kaplıca tesisinin bölgenin en büyük termal tesis olduğu, pek çok 

hastalığa iyi geldiği tespit edilmiştir. 

Öcal (2011) Niğde (Nargöl) Termal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

Niğde ekonomisine katkı sağlaması açısından termal turizm 

potansiyeli ortaya konmuştur. 

Ünal ve Demirel (2011) Bolu 
Sağlık 

Turizmi 
Anket 

Sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren tesislere genç 

neslin az geldiği, yüksek eğitimli insanların tesislere daha az 

geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Şahbaz, Akdu ve 

Akdu(2012) 

İstanbul ve 

Ankara 

Medikal 

Turizm 
Anket 

Ankara ve İstanbul’da bulunan hastanelerin çoğunun 

akreditasyona sahip olduğu ve kalp, göz ve diş tedavilerinin 

yapıldığı gözlenmiştir. 

Telli ve Ballı, (2012) 
Balıkesir 

(Çiftehan) 

Termal 

Turizm 
Görüşme 

Termal turizm hareketlerinin ilme ekonomisini etkilediği ve 

firmalar ve yerel halk üzerinde ekonomik etkileri belirlenmiştir. 

 

Aymankuy, Akgül ve 

Akgül (2012) 

Balıkesir 

(Gönen) 

Termal 

Turizm 
Anket 

Termal turizm müşterilerinin ulaşım ve tesisin genel mahalleri, 

yiyecek-içecek özelliklerinde memnuniyetleri ortaya konmuş, 

lisansüstü eğitim almış kişilerin hizmetlere daha duyarlı olduğu 

gözlenmiş. 

Taş (2012) Afyonkarahisar 
Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Afyonkarahisar’da 2000-2010 döneminde termal turizmin 

gelişimi ve değişimi ortaya konmuştur. 

Seçilmiş (2012) 
Eskişehir 

(Sakarılıca) 

Termal 

Turizm 
Anket 

Tesislerin genel nitelikleri, hizmet kalitesi, müşteri en az tatmin 

eden boyut olduğu, memnuniyet ile tekrar ziyaret niyeti arasında 

anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. 

Çiçek ve Ayderen (2013) İç Anadolu Bölgesi Termal Turizm Anket 
Kaplıca ve termal tesislerin yurtdışından çok fazla müşteri 

gelmediği görülmüştür. 

Elmas, Akkuş ve Cengiz, 2013 Erzurum 

 

Termal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi” projesi 

kapsamında konferans, seminer, proje ve gezilerde elde edilen 

bulgular değerlendirilmiştir. 

Bucak ve Özkaya (2013) Çanakkale Termal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

Çanakkale’de termal turizm potansiyeli ele alınarak pazarlama 

stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Sandıkçı ve Özgen (2013) Afyonkarahisar Termal Turizm SWOT Analizi 

Afyon Karahisar ilinin termal turizm potansiyeli ve doğla zengin 

kaynakları, havaalanı yatırımı, işletme sayılarının artması gibi 

güç ve fırsatları ortaya konmuştur. 
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Taşkın ve Şener (2013) Kütahya Sağlık Turizmi SWOT Analizi 

Yerel yönetim politikası, özel sektör ve diğer kurumların ilgisi, 

kongre ve aktiviteler, iklim, dil ve mesafe sağlık turizminde 

avantaj doğuran fırsatlardır. 

Çalık, Kaya, Köstepen ve 

Bostan (2014) 
Trabzon 

 

Medikal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Medikal turizm altyapısı, doğal ve tarihi kaynaklar, 

uygulanacak pazarlama faaliyetleri ile varolan potansiyel 

değerlendirileceği bulgusu elde edilmiştir. 

Toprak, Elsaid ve Mahmood 

(2014) 

Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

 

Sağlık Turizmi 

SWOT Analizi 

Sağlık turizmi ile yeni tanışma içinde olan bölge için sağlık 

turizmi geliştirilebilir bir potansiyele sahip olduğu sonucu ortaya 

konmuştur. 

Akçay, Çıtıroğlu, Çakır ve 

Bacak (2014) 

Bursa 

(İnegöl- Oylat) 

 

Termal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Jeotermal kaynakların termal turizmine etkileri ve termal turizm 

kapsamında insan sağlığı ortaya konmuştur. 

Kaşlı ve Öztürk (2014) 

Bursa, Eskişehir 

 ve Bilecik 

Termal Turizm Anket 
Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için bu illerde termal turizm 

potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Kaçar, Özmaden ve Şahin 

(2014) 
Balıkesir Termal Turizm 

 

Anket 

Termal tesislerde kalan müşterilerinin tesislerde görmek 

istedikleri rekreatif unsurları ortaya koymuşlardır. 

Aylar (2014) 
Amasya (Gözlek 

Kaplıcası) 
Termal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Kaplıcanın turizm potansiyeli ortaya koyarak, coğrafi açıdan 

tanıtımını yapmak ve böylece daha fazla ziyaretçiye hizmet 

vermesini sağlayarak içerisinde bulunduğu yörenin kalkınmasına 

destek vermek gerekliliği ortaya konmuştur. 

Daştan (2014) İzmir 

Sağlık  

Turizmi 

SWOT Analizi 

Nitelikli işgücü, akreditasyona sahip hastanelerin varlığı, termal 

su kaynakların varlığı, tanıtım eksikliği, uçuş seferlerinde azlık 

gibi bulgular ortaya konmuştur. 

             Başkaya (2015) 

Diyarbakır 

(Çermik 

Kaplıcaları) 

     Termal 

 Turizm 

 

Anket ve 

Görüşme 

Kaplıcaya gelen müşterilerin buraya akraba tavsiyesi ile geldiği, 

kaplıcada şifa buldukları, modern tesis eksikliği, çevre atık 

problemi vurgulanmıştır. 

Belber ve Turan (2015) Kırşehir Termal Turizm Anket 

Termal tesisi tercih sebebi olarak uygun fiyat sunumu, tesis 

personelinin nazik ve çalışmaya gönüllü olmadığı, kalitesinin 

artırılması gerektiği bulguları ortaya konmuştur. 

Otamış ve Yüzbaşıoğlu (2015) Antalya Medikal Turizm Görüşme 
Medikal turizmin gelişmesine yönelik adımların hızla arttığı 

bulgusu ortaya konmuştur. 

Gümüş ve Özgüven (2015) Batman Medikal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

Batmanda sağlanan huzur ortamının medikal turizm 

hizmetlerinde artış sağladığı bulgusu ortaya konmuştur. 

Otamış ve Yüzbaşıoğlu (2015) Antalya Medikal Turizm 
Anket ve 

Görüşme 

Hastanelerin kendilerini geliştirdiği ve medikal turizm pazarına 

girebilecekte nitelikte olduğu ve diğer paydaşlarla işbirliği 

ihtiyaçları olduğu vurgusu yapılmıştır. 

Baytok, Pelit, Gökçe ve Gökçe 

(2015) 

Afyonkarahisar 

(Sandıklı) 
Termal Turizm 

Gözlem ve 

Mülakat 

Termal otellerin atık yönetimi konusunda kendi imkanları ile 

uygulama yaptıkları, geri dönüşüm için yeterli çabanın olmadığı 

bulgularına erişilmiştir. 

Usta ve Zaman (2015) 
Ankara 

(Kızılcahamam) 
Termal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

İlçe turizm gelişimi bakımından termal turizmin geliştirilmesi 

bunu içinde buradaki termal kaynakların önemine vurgu 

yapılmıştır. 
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Sandal ve Karademir (2015) 
Kahramanmaraş 

(Ilıca) 

Termal  

Turizm 

Anket 

Ziyarete gelen müşterilerin tesisten memnun kaldığı, çoğunluğun 

ailesi ile geldiği ve dinlenme amacıyla geldiği ayrıca dost, akraba 

tavsiyesi ile geldiği görülmüş. 

Başkaya (2015) 

Diyarbakır 

(Çermik 

Kaplıcaları) 

Termal Turizm 
Anket ve 

Görüşme 

Kaplıcaya gelen kişilerin akraba tavsiyesi ile geldiği, şifa 

bulanların ağırlıkta olduğu, rekreasyon alanları varlığı ancak 

ticari alanların yetersiz olduğu sonucuna erişilmiştir. 

 

Doğanay ve Deniz (2016) 

Aydın (Germencik- 

Bozköy) 

 

Sağlık  

Turizmi 

 

Mülakat ve 

Gözlem 

Turistik potansiyel zenginlik, termal kaynakların potansiyeli 

ortaya konarak kalifiye personel eksikliği, hizmet kalitesinde 

yetersizlik ortaya konmuştur. 

Deniz (2016) Uşak (Kayaağıl) Termal Turizm Mülakat 

Termal tesis idarecileri ile yapılan görüşmelere sonucunda termal 

tesislerin yakın çevre tesislerine göre daha fazla tercih edildiği 

ancak hizmet sunumundaki yetersizlikler olduğu söylenmiştir.  

 

Ayık (2016) 

 

İstanbul 

Termal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

İçme tesislerinin mevcut potansiyeli ortaya konarak 

geliştirilmeye ihtiyacı olduğu vurgusu yapılmıştır. 

Kement ve Batga (2016) Bingöl Termal Turizm Mülakat 

Termal amaçlı hizmet evren işletmelerin turistik ve 

rekreatif açıdan değerlendirilmiş ve pazarlama ve tanıtım 

çalışmalarındaki yetersizlik ortaya konmuştur. 

Zengin ve Eker (2016) Sakarya Termal Turizm Mülakat 

Sakarya ilinin termal turizm konusunda iç turizm aşısından bir 

hayli yol kat etmiş olduğu, ancak özellikle dış turizm açısından 

henüz istenen düzeyde olmadığı vurgusu yapılmıştır. 

Dalkıran (2017) Trakya Bölgesi 

Sağlık  

Turizmi 

Görüşme ve 

SWOT 

Analizi 

Sağlık turizmi potansiyeli varlığı, bölgesel yatırımların 

yönlendirilebileceği ve bu alanda uzmanlaşılabileceği elde 

edilmiştir. 

Gürsoy, Akgöz ve 

Topuz (2017) 

Giresun 

Sağlık  

Turizmi 

Anket, 

Görüşme ve 

SWOT 

Analizi 

Şifalı maden suyu kaynakları ortaya konarak özellikler yaşlı 

turistleri bölgeye çekilebilecek çalışmaların yapılması gerektiği 

elde edilmiştir. 

Dökme, Parlayan ve Yağar 

(2017) 
Adana Medikal Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 
Sağlık hizmetleri ve hastane potansiyeli ortaya konarak 

potansiyelin artırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Albayrak ve Örnek (2017) 
Yalova 

(Armutlu) 
Termal Turizm Anket 

Tesise gelen turistlerin çalışan davranışları, fiyat, hizmet ve 

temizlik gibi faktörlerden etkilendiği ve tekrar ziyaretlerinde 

etkili oldukları tespit edilmiştir. 

Sayın, Yeğinboyun ve 

Yüksel (2017) 
İzmir Medikal Turizm SWOT Analizi 

Hizmet sunulan branş sayısının fazla olması, hastaneye ulaşımın 

kolay olması, akredite olunmuş olması gibi güç ve fırsatların 

varlığı ve tanıtım eksikliği ve bürokrasinin ağırlığından dolayı 

gelişme ihtiyacı hissedildiği vurgulanmıştır. 

 

Bozça, Kıraç ve Kıraç 

(2017) 

Erzincan 

Sağlık  

Turizmi 

SWOT Analizi 

Erzincan’ın özellikle doğa ve termal turizm gibi sağlık turizmi 

açısından önemli potansiyele sahip olduğu bu bağlamda elde 

edilen verilerle turistlerin Erzincan’ı tercih etmesi için 

yapılabilecek çalışmalar saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Akbolat ve Durmuş (2018) Yozgat Termal Turizm Anket 

Tesiste sunulan hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve tekrar 

ziyaret niyeti arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuş ve bu yönde 

adımlar atılması vurgusu yapılmıştır. 
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Yılmaz, Kurtaran ve Yücesan 

(2018) 
Trabzon 

Sağlık  

Turizmi 

İkincil Veri 

Analizi 

Yabancı hastalara sunulan hizmetlerde özel hastanelerin payının 

arttığı, Gürcistan ve Suudi Arabistan’ın en fazla gelen ülke 

olduğu gibi verilerle sağlık turizmi potansiyeli ortaya konmuştur. 

Dağdeviren, Kara ve Özdemir 

(2018) 

Çankırı 

(Çavundur) 
Termal Turizm Görüşme 

Tesiste sunulan fiziksel görünüm yetersizliği, müşteri 

memnuniyetinin kaliteyi temsil ettiği,  nitelikli personel bulma 

sıkıntısı olduğu ifade edilmiştir. 

 

Aksu ve Özcan (2018) 

Çanakkale 

 

Termal Turizm 

Görüşme 

Termal turizm işletmelerinde ve konaklama işletmelerinde gider 

türleri ve toplam maliyetler açısından farklılıklar ortaya 

konmuştur. 

 

Gümüş ve Çevik (2018) 

Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

 

Termal Turizm 

Anket 

Hizmet kalitesinde güvenilirlik boyutunun etkili olduğu, termal 

işletmelerin fiziki görüntüsü, çalışanlar ile ilgili problemlerin 

hizmet kalitesindeki etkisi vurgulanmıştır. 

Akşap (2018) 
Isparta (Kızıldağ 

Milli Parkı) 

Sağlık 

Turizmi 

İkincil Veri 

Analizi 

Kızıldağ Milli Parkının sağlık turizmi açısından önemli bir 

potansiyeli olduğu, yerel yönetimlerin yeni yeni ortak projelerle 

destek verdiği fakat tanıtım ve pazarlama, konaklama arzı gibi 

konularda yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. 

Karademir, Sandal ve Urhan 

(2019) 

Kahramanmaraş 

(Ekinözü) 

Sağlık 

Turizmi 

Anket 

Termal turizm potansiyeline sahip kaplıcanın yerli halk 

tarafından ilkbahar aylarında tercih edildiği, tesis ve hizmetler 

açısından yetersiz bulunduğu, dost ve akraba tavsiyesi ile buraya 

gelindiği sonuçlarına erişilmiştir. 

 

Boyraz ve Çetin (2019) 

Denizli 

 

Termal Turizm 

Görüşme 

Termal suların otellere ulaşmasında merkezi dağıtım şebekesinin 

olmadığı, geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yılmaz ve Atay (2019) Ankara (Ayaş) Termal Turizm 
İkincil Veri 

Analizi 

Ayaş’ta bulunan termal tesislere yabancı turist gelmediği, tanıtım 

ve fuarlara önem verilmesi gerektiği böylece çekiciliklerin 

artırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Gül (2019) Samsun Medikal Turizm Anket 

Sağlık turistlerinin deneyim ve algılarının eksik ve yetersiz 

olduğu, sağlık tesislerinin seçilme nedeni doktorlara duyulan 

güven olduğu ortaya konmuştur. 

 

     Karagöz ve Öztürk (2019) 

Samsun ve Sivas 

Sağlık  

Turizmi 

Anket 

Sunulan hizmetin müşteri memnuniyetini etkilediği, Konaklama 

yapılan il ile genel müşteri memnuniyeti, heveslilik ve empati 

faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Akşit Aşık (2019) Balıkesir 

Termal  

Turizm 

Anket 

Hizmet kalitesi, pozitif duygular, negatif duygular ve tekrar 

ziyaret niyeti üzerinde oldukça etkili olduğu ve termal turizm 

müşterilerinin tekrar ziyaret niyeti üzerinde pozitif ve negatif 

tüketim duygularının hizmet kalitesinden çok daha etkili olduğunu 

ortaya konulmuştur. 

Ceylan (2019) Kütahya Termal Turizm Anket 

Termal tesis sebepleri; tesisin uyguladığı sağlık programları, 

personel yeterliliği, doğal ve destekleyici unsurlar olarak 

sıralanmıştır. 

Kement, Çavuşoğlu, Bükey ve 

Başar (2019) 
Bingöl Termal Turizm Anket 

Termal tesislerin fiziksel kalitesinde yetersiz olduğu ayrıca 

hizmet kalitesinde istenilen seviyenin yakalanamadığı elde 

edilmiştir. 

 

 

Ova, Biçer ve Yurcu (2019) 

Sivas 

 

Termal Turizm 

Anket 

Yaşlı bireylerin termal sağlık turizmine yönelik ilişki kalitesi, 

hizmet kalitesi ve tatmin algılarının sağlık amaçlı gelenlerde daha 

yüksek, turistik amaçlı-ziyaret edenlerde         daha         düşük         

olduğu saptanmıştır. 
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Üzümcü ve Çimen (2019) 

 

Kocaeli 

 

Sağlık  

Turizmi 

SWOT Analizi 

 

Kentin medikal turizmde öne çıktığı, konumu ve ulaşılabilirliği, 

konaklama olanakları açısından avantajları sıralanmıştır. 

Başaran ve Ateş (2019) 
Afyonkarahisar 

(Gazlıgöl) 
Termal Turizm 

Anket ve 

Mülakat 

Kırsal kalkınmanın sağlanması açısından kadın istihdamı ele 

alınarak termal turizm bölge araştırılması yapılmıştır. 

Eriş (2019) Şanlıurfa 

 

Sağlık  

Turizmi 

 

SWOT 

Analizi 

Sağlık turizmi potansiyeline tesis, nitelikli eleman, tıbbi cihaz 

donanımı sağlanarak pazarlanması ve ilgili paydaşların etkili 

çalışmaları belirtilmiştir. 

Parlaktuna ve Dinçer (2019)    Eskişehir 

 

Termal 

Turizm  

 

Görüşme 

Eskişehir termal kaynaklarının etkin kullanılmadığı, atıl kaldığı, 

Termal Turizm Master Planı‟nın bölge için hayata 

geçirilemediği ve kalkınmasında termal kaynakların yeterli 

düzeyde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 2: Sağlık Turizmine Yönelik Ulusal Çalışmaların Gösterimi, Bildiriler (2000-2019) 

 

Yazar (Yıl) 

 

Bölge/İl 

Sağlık 

Turizm 

Türü 

Araştırma 

Tekniği 

 

Sonuç 

Emekli (2002) İzmir 
Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Turistik cazibe merkezleri oluşturulmasında termal 

kaynakların belirlenmesi ve termal turizme yönelik tanıtım 

ve pazarlama faaliyetleri yapılması gerektiği vurgusu 

yapılmıştır. 

Emekli (2004) 
İzmir 

(Seferihisar) 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Seferihisar’da bulunan termal kaynaklar belirlenerek 

tesislere yönelik alt ve üst yapı çalışmaları gerektiği 

bulgusu ortaya konmuştur. 

Kuter (2007) 
Çankırı ve yakın 

çevresi 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Termal kaynak ve içmelerin yeteri kadar gelişmediği bu 

yüzden etkinliğin sağlanmadığı vurgulanmıştır. 

Belkayalı (2009) Yalova 
Sağlık 

Turizmi 
Anket 

Sağlık amacıyla gelen ziyaretçi sayısının geliş sayısını 

memnuniyet düzeyinde etkili olduğu, tesiste yeterli 

nitelikli personel bulunmadığı, sağlık amacıyla tesisin 

kullanılmasının düşük olduğu vurgulanmıştır. 

Avderen (2011) 
İç Anadolu 

Bölgesi 

Sağlık 

Turizm 
Anket 

Tesise gelen müşterilerin çok uzun veya çok kısa süre 

kalmadıkları, hizmet kalitesinde memnun kalmadıkları, 

çoğunluğun tedavi amaçlı geldiği bulgularına erişilmiştir. 

Cihangir, Gökçe, 

Özdemir ve 

Kocabozdoğan (2011) 

Konya (Ilgın) 
Termal 

Turizm 
Anket 

Termal tesis ziyaretinde yerli turistlerin ağırlığı olduğu, 

yöreye gelen insanların tesis dışında harcama yaptıkları 

bulgularına erişilerek turistlerin daha fazla bu tesislerde 

harcama yapmaları için çekiciliklerin oluşturulması 

gerektiği söylenmiştir. 

Çomak ve Güncegörü 

(2012) 

Bingöl-Erzurum 

Hattı (Kös 

Kaplıcaları) 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Tesislerin mevcut yapısı ortaya konarak müşterilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmele yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır. 
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Köstepen ve Öter (2013) İzmir 
Medikal 

Turizm 
Görüşme 

İzmir hastanelerinde yapılan araştırmaya göre medikal 

turizm potansiyeli ortaya konulmuş ve bu alanda 

işbirliğine gerek olduğu vurgulanmıştır. 

Çelik ve Coşkun (2015) 

TRC3 Bölgesi 

(Mardin, 

Batman, Siirt, 

Şırnak) 

Termal 

Turizm 

Doküman 

İnceleme ve 

Gözlem 

Mevcut tesis sayısı ortaya konarak yetersizlik ifade 

edilmiş ve kamu ve özel yatırımlara ihtiyaç olduğu 

vurgulamıştır. 

Keleş ve Akbaş (2016) Yozgat 
Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 
Turistik değerleri ile tesisleri ve oda sayıları gibi verilerle 

termal turizm kapasitesi ortaya konmuş ve bu kapasiteni 

yeteri kadar değerlendirilemediği  bulunmuştur. 

Kılıç, Pekyaman ve 

Aytekin (2016) 
Afyonkarahisar 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Bölgedeki termal tesisler su sıcaklığı, oda sayısı, yatak 

kapasitesi, kişi sayısı gibi bulgular üzerinden 

değerlendirilmiş ve termal turizm potansiyeli ortaya 

konmuştur. 

Tayfun, Aysen, 

Küçükergin ve 

Küçükergin (2017) 

 

Yozgat 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Termal turizmin gelişmesine yönelik Turizm 

Koordinasyon Üst Kurulu kurulması gerektiği, böylece 

paydaşlar arasında işbirliği ile gelişme kaydedileceği 

vurgulanmıştır. 

Sarkım (2017 Yozgat 
Termal 

Turizm 

SWOT 

Analizi 

Bölgede yer alan kaplıcalar ele alınarak başta hızlı tren 

gibi ulaşım imkanları ile güçlü yönleri tesis yetersizliği, 

nitelikli işgücü eksikliği gibi zayıf yönler ortaya 

konmuştur. 

Saraçoğlu ve Keleş (2017) Yozgat 
Termal 

Turizm 
Anket 

Anket sonucunda kaplıcaların şifalı olduğu, fiyatın uygun 

olduğu ancak hijyen yetersizliği, hizmet olanaklarının, 

sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğu ortaya konmuş. 

Dalkılıç ve Bozkurt 

(2017) 
Yozgat 

Termal 

Turizm 
Anket 

Kaplıcaya gelen kişilerin rahatsızlıklarına buranın iyi 

geldiğini, daha donanımlı tesis beklentisi içinde oldukları 

bu yüzden beklentileri karşılayan tesislere ihtiyaç olduğu 

belirtilmiştir. 

Parıltı ve İşbaşar (2017) Yozgat 
Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insanlar, fiziksel kanıtlar, 

süreç ve verimlilik açısından değerlendiren il potansiyelin 

daha iyi değerlendirilmesi açısından ele alınmıştır. 

Akbuğa, Akça, Arslan, 

Kuş ve Korkmaz (2017) 
        Yozgat 

Termal 

Turizm 

İkincil Veri 

Analizi 

Termal turizm potansiyeli ele alınan Yozgat ilinde 

uluslararası standart, sertifikasyon sistemine dahil edilmiş 

sağlık tesislerinin oluşturulması gerekliliği ortaya 

konmuştur. 

Cihangir ve Gökçe (2017) Konya(Ilgın) 
Termal 

Turizm 

Anket ve 

Mülakat 

Konaklama tesislerinin yetersizliği, işgücünün kalifiye 

yetersizliği, buradaki işletmelerin ticari kar oranlarının 

yetersiz olduğu ortaya konmuştur. 

Cihangir (2017) Konya (Ilgın) 
Termal 

Turizm 

Doküman ve 

Gözlem 

Bölgede bulunan termal tesisler ele alınarak konaklama 

tesislerinin yetersizliği vurgulanmış ve yeni yatırımlara 

ihtiyaç olduğu söylenmiştir. 

Yılmaz ve Yetgin (2017) Eskişehir 
Termal 

Turizm 
Görüşme 

Yapılan görüşmeler neticesinde yerli turistlerin termal 

turizmden yaralanamadığı, tanıtım ve tesis yetersizliği, 

SPA çeşitlilik eksiklikleri vd. sonuçlar ortaya konmuştur. 

Yıldırım, Mesci, Dökmeci 

ve Beyaz (2017) 
Kocaeli 

Sağlık 

Turizmi 

SWOT 

Analizi 

Kaliteli tesisler, JCI sertifikalı sağlık tesisi, sanayi bölgesi 

olması güçlü yönleri iken dil sorunu, deprem bölgesi 

olması,   ajans eksikliği gibi zayıf yönleri vurgulanmıştır. 

Şensoy, Türkoğlu, Çiçek 

ve Ünaldı (2018) 
Antalya 

Termal 

Turizm 
Anket 

Katılımcılar kendilerini konforsuz hissetmekte yüksek nispi 

nem değerleri termal konforu olumsuz yönde etkilediği, 

sabah ve akşam saatlerinin konfor için iyi olduğu 

belirlenmiştir. 

Gümüş (2018) Diyarbakır 
Sağlık 

Turizmi 

İkincil Veri 

Analizi 

Diyarbakır’da gerçekleştirilen çalıştay, seminer ve 

eğitimlere göre termal tesisler yetersiz, nitelikli eleman 

eksik ve konaklama hizmetleri yetersizliği ortaya 

konmuştur. 
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İl veya bölge bazlı olarak ele alınan 75 makale ve 23 bildiri analiz edilmiştir. Buna göre 

bibliyometrik analiz için elde edilen bulgular analiz programı ile yüzde ve sıklık değerleri 

hesaplanarak bulunmuştur. İl bazında ve araştırma tekniği analizlerinde incelenen çalışmalarda 

ele alınan birden fazla il ve araştırma yöntemleri analizlerde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.               

Tablo 3: Makale ve Bildirilerin Yıllara Göre Dağılımı 

Makaleler Bildiriler 
 n %  n % 

2003 1 1,33 2002 1 4,35 
2005 2 2,67 2004 1 4,35 
2007 2 2,67 2007 1 4,35 
2008 3 4,00 2009 1 4,35 
2009 2 2,67 2011 2 8,70 
2010 5 6,67 2012 1 4,35 
2011 5 6,67 2013 1 4,35 
2012 5 6,67 2015 1 4,35 
2013 5 6,67 2016 2 8,70 
2014 7 9,33 2017 10 43,48 
2015 8 10,67 2018 2 8,70 
2016 5 6,67    
2017 6 8,00    
2018 6 8,00    
2019 13 17,33    

Toplam 75 100,0 Toplam 23 100,0 

 

Tablo 3’e göre 2000-2019 dönemi yayınlanan makalelerde 2019 yılı %17,33 ile dağılımda 

ilk sırayı almaktadır. Bu yılı sırasıyla %10,67 ile 2015 ve %9,33 ile 2014 yılı takip 

etmektedir. Bildirilerde ise %43,48 ile 2017 yılı ilk sıradadır. Böylece yayınlanan makalelerde 

2010’lu yıllarda sonra sağlık turizmi ve çeşitlerine bir eğilim hareketinin başladığı 

görülmektedir. 

Tablo 4: Makale ve Bildirilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağlımı 

Makaleler Bildiriler 
Bölge/İl n % Bölge/İl n % 
Adana 1 1,27 Afyon 1 3,45 

AfyonKarahisar 8 10,13 Antalya 1 3,45 
Amasya 1 1,27 Batman 1 3,45 
Ankara 4 5,06 Bingöl 1 3,45 
Antalya 2 2,53 Çankırı 1 3,45 
Aydın 1 1,27 Diyarbakır 1 3,45 

Balıkesir 8 10,13 Erzurum 1 3,45 
Batman 1 1,27 Eskişehir 1 3,45 

Bilecik 1 1,27 Bitlis 1 3,45 

Bingöl 2 2,53 İç Anadolu 

Bölgesi 

1 3,45 
Bolu 1 1,27 İzmir 3 10,34 
Bursa 2 2,53 Kocaeli 1 3,45 

Çanakkale 2 2,53 Konya 3 10,34 
Çankırı 3 3,80 Mardin 1 3,45 
Denizli 2 2,53 Mersin 1 3,45 

Diyarbakır 1 2,53 Siirt 1 3,45 
Erzincan 1 1,27 Şırnak 1 3,45 
Erzurum 2 2,53 Yalova 1 3,45 
Eskişehir 4 5,06 Yozgat 7 24,14 
Giresun 1 1,27 Toplam 29 100,0 

Güneydoğu 

Bölgesi 

2 2,53    
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Isparta 1 1,27    
İç Anadolu 

Bölgesi 

1 1,27    
İstanbul 2 2,53    

İzmir 3 3,80    
Kahramanmaraş 2 2,53    

Kırşehir 1 1,27    
Kocaeli 1 1,27    
Kütahya 3 3,80    
Nevşehir 1 1,27    

Niğde 1 1,27    
Rize 1 1,27    

Sakarya 1 1,27    
Samsun 2 2,53    

Sivas 2 2,53    
Şanlıurfa 1 1,27    
Trabzon 2 2,53    

Trakya Bölgesi 1 1,27    
Uşak 1 1,27    

Yalova 1 1,27    
Yozgat 1 1,27    
Toplam 79 100,0    

 

Makale ve bildirilerde ele alınan bölge veya il dağılımına bakıldığında; Tablo’4- e  göre 

makalelerde, %10,13 ile Afyonkarahisar ve Balıkesir illerinin ağırlıkta oldukları tespit edilmiştir. 

Bu illeri sırasıyla; Ankara, Eskişehir, İzmir ve Kütahya takip etmektedir. Buna göre, 

Afyonkarahisar ilinin termal turizmde mevcut potansiyelinin ve ilin bilinirliği ve tanınırlığının diğer 

illere kıyasla fazla olması yapılan akademik çalışmalara yansımıştır. Balıkesir, Ankara ve Eskişehir 

gibi illerin listede yüksek sıralarda olma sebebi olarak ele alınan illerin büyükşehir olmasının 

doğurduğu kolaylıklardan (tanıtım, ulaşım, erişim vb.)  dolayı olduğu düşünülmektedir. Bildirilerde 

ise Yozgat’ın %24,14 ile ilk sırada, İzmir ve Konya’nın %10,34 ile bu ili takip ettiği görülmektedir. 

Yozgat ilinin listenin başında yer almasının sebebi olarak hem burada var olan termal turizm 

potansiyeline yönelik farkındalık oluşturmak hem de 2017 yılında Yozgat iline yönelik bir 

kongrenin sebep olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 5: Makale ve Bildirilerde Ele Alınan Konu Dağılımı 

Makaleler Bildiriler 

Çeşit N % Çeşit n % 

Medikal Turizm 8 10,67 Medikal 

Turizm 

1 4,35 

Sağlık Turizm 14 18,67 Sağlık Turizm 4 17,39 

Termal Turizm 53 70,67 Termal 

Turizm 

18 78,26 

Toplam 75 100,0 Toplam 23 100,0 
 

Yayımlanan makale ve bildirilerde konu dağılımına bakıldığında; hem makalelerde (%70,67) 

hem de bildirilerde (%78,26) termal turizmin büyük çoğunlukta olduğu görülmektedir. Buna göre, 

Türkiye’nin termal turizm potansiyeli, il ve bölge bazlı yapılan çalışmalara yansıyarak 

akademide daha yoğun olarak ele alındığı söylenebilmektedir. 
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Tablo 6: Makale ve Bildirilerde Kullanılan Araştırma Tekniği 

Makaleler Bildiriler 

Teknik n % Teknik n % 

Anket 29 34,52 Anket 6 23,08 

Anket-Görüşme 4 4,76 Anket- Görüşme 1 3,85 
Etüt Analizi 1 1,19 Doküman 

inceleme 

2 7,69 
Gözlem 3 3,57 Gözlem 2 7,69 

Görüşme/Mülakat 19 22,62 Görüşme 3 11,54 
İkincil Veri 

Analizi 

17 20,24 İkincil Veri 

Analizi 

10 38,46 
SWOT Analizi 11 13,10 SWOT Analizi 2 7,69 

Toplam 84 100,0 Toplam 26 100,0 
 

Kullanılan araştırma tekniklerinde makalelerde sırasıyla; anket tekniği (%34,52), görüşme 

(%22,62) ve ikincil veri analizi (%20,24),ile ilk üçte yer almaktadır. Elde verilerin çoğunluğunda, 

başta yerli ve yabancı turist ve işletme sahibi gibi kişilerle çalışmaların gerçekleştirildiğini, sunulan 

sağlık turizmi ve çeşitlerine dair hizmet kalitesi, memnuniyet seviyesi, tesisin personel niteliği vd. 

bilgilerin elde edilmesinde netlik kazanılmasında yardımcı olunduğunu göstermektedir. Bildirilerde 

ise ikincil veri analizinin ağırlıkta olma sebebi olarak ele alınan il veya bölgenin coğrafi özellikleri, 

sağlık turizmi ve çeşitleri açısından elverişlilik durumu, termal kaynakların özelliklerini ortaya 

koymak olarak sıralanabilmektedir. 

Araştırmalarda elde edilen sonuçlar bakımından değerlendirildiğinde ise şu bulgulara erişilmiştir: 

Makalelerde termal tesislerde sunulan hizmet kalitesinin yetersizliği, tesis sayısının azlığı, gelen 

turistlerin memnuniyet düzeylerinde eksikliğin varlığı ve yerel halkın yerli ve yabancı turistlere 

nazaran daha fazla termal turizme eğilim gösterdiği, termal turizmin sosyo-ekonomik etkileri ve 

bölge kalkınmasında aldığı rolün önemi ortaya konmuştur. Bildirilerde ise termal suların zengin 

kaynağa sahip olduğu ve bu kaynakların romatizmal ve deri rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa iyi 

geldiği sonuçları ağırlık kazanmıştır. 

3.SONUÇ 

Bu çalışma, 2000-2019 döneminde, sağlık turizmi ve çeşitlerini il veya bölge bazında ele alan makale 

ve bildirilerin bibliyometrik yöntemle analiz etmek istenmiştir. Sağlık turizmi çalışmalarının 

Türkiye’de yıllara, bölgelere ve illere göre artışının ve gelişiminin analizi araştırmamamızın amacını 

oluşturmaktadır. İl ve bölge bazlı olarak ele alınan çalışmaların analizi ile sağlık turizminde yaşanan 

gelişimi inceleyerek plan ve politika yapıcılar için bu alanda hazırlanan çalışmaların yol 

göstericiliğine katkı sağlanması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, bu 

araştırmada Türkçe akademik dergilerde ve Google Akademikte yayınlanan 2000-2019 yılları 

arasında sağlık turizm konulu makale ve bildiriler ele alınmıştır. Elde edilen veriler neticesinde 

sağlık turizmi ve çeşitlerini konu eden il ve bölgesel makaleler özellikle 2010’lu yıllardan sonra artış 

göstermeye başlamış ve 2019 yılı, en fazla sayıda makale yayının gerçekleştiği yıl olmuştur. 

Bildirilerde ise 2017 yılı ön plana çıkmıştır. Ele alınan il veya bölgeye bakıldığından makalelerde 

Afyonkarahisar ve Balıkesir ilinin ağırlıkta olduğu görülürken; bildirilerde Yozgat ili en fazla ele 

alınan il olmuştur. Konu dağılımı bakıldığında; termal turizmin, sağlık turizmi ve çeşitleri arasından 

sıyrıldığı ve daha fazla çalışmaya konu olduğu tespit edilmiştir. Araştırma teknikleri bakımından 

çalışmalar değerlendirildiğinde ise anket, görüşmelerin ve ikincil verilerin tercih edildiğini 

görülmüştür. Araştırmaların sonuçları ise termal tesislerde sunulan hizmet kalitesi, personel 

eksikliği, konaklama sorunu, yenilenme ihtiyacının olduğu, tanıtım eksikliği gibi alt ve üst yapı 
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sorunları etrafında toplanmıştır. Edilen genel bulgulara göre, yapılan çalışmalarda Türkiye’de 

mevcut sağlık turizmi potansiyelinin termal turizm olarak ağırlık kazanması, ele alınan illerde termal 

tesislere yönelik alt ve üst yapı çalışmalarına yol gösterici nitelikte olması açısından önem 

arzetmektedir. Çalışmalarda öne çıkan başta Afyonkarahisar, Balıkesir gibi illerde termal turizm için 

gerekli yenilenmeler ile birlikte diğer turizm faaliyetlerinde de görülen yetersizlikler giderilmeli ve 

hem bölge halkına ve diğer yerli turistlere hem de yabancı turistlere yönelik cazibe merkezleri 

oluşturacak turistik çekicilikler oluşturulmalıdır. Bu sayede ekonomik büyümeye turizmin katkısı 

artılıcak hemde var olan termal kaynak potansiyeli değerlendirelerek sağlık sektörüne kısmende olsa 

yardımcı olunulabilecektir. 
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MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ÜLKEMİZDE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 

ÇALIŞMA KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 
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Özet 

Günümüzde sağlık problemleri nedeniyle pek çok insan tedavi olmak için ülkelerarası hatta kıtalararası 

seyahat etmektedir. Son zamanlarda turizm literatüründe popüler hale gelen, adından sıkça bahsettiren ve 

hızlı bir gelişme gösteren tıbbi (medikal) turizm kavramı da insanların kendi ülkelerinde yüksek tedavi 

maliyetleri, uzun bekleme süreleri ve erişim güçlükleri sebebiyle başka ülkelere gitmek suretiyle 

gerçekleştirmiş oldukları turizm hareketlerini ifade etmektedir. Özellikle dünya nüfusunun hızla artması ile 

birlikte insanların seyahat alışkanlıklarında ve arayışlarında meydana gelen değişiklikler, medikal turizmin 

de hatırı sayılır bir şekilde ele alınması gereken bir turizm hareketi olduğunu doğrulamaktadır. Sağlık 

turizminin bir alt dalı olarak karşımıza çıkan ve sağlık amaçlı seyahatlerin önemli bir bölümünü oluşturan 

medikal turizm kavramı, turistlerin sağlık hizmetleri almalarının yanı sıra; dinlenme, eğlenme, değişik yerleri 

görüp keşfetme ve boş zamanı değerlendirme gibi turizm hareketlerine özgü aktiviteleri de içermektedir. Bu 

çalışmada medikal turizm ile ilgili ülkemizde yayınlanan lisansüstü tezlerin çalışma konuları açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda konuya ilişkin araştırma talebinin ve sayısının artması da bu 

araştırmanın gerçekleştirilmesine olan istekliliği daha da artırmıştır. Araştırmada medikal turizm ile ilgili olan 

lisansüstü tez çalışmaları ele alınmıştır. Bu kapsamda lisansüstü tez çalışmalarına ulaşabilmek için 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ulusal tez merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada 

medikal turizm ile ilgili olan tezlerin künyelerine de genel tablolar halinde detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 

Araştırma sonucunda medikal turizm ile ilgili olan tez çalışmalarında daha çok hangi konular üzerinde 

durulduğuna yer verilmiş ve medikal turizmin geleceğine ilişkin yorumlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, medikal turizm, medikal turist. 

THE INVESTIGATION OF GRADUATE THESES PUBLISHED IN OUR COUNTRY ON 

MEDICAL TOURISM IN TERMS OF WORK TOPICS 

Abstract 

Today, many people travel internationally or even across the continent for treatment because of their health 

problems. The concept of medical (medical) tourism, which has recently become popular in the tourism 

literature, is frequently mentioned and shows a rapid development, refers to the tourism movements that 

people have carried out in other countries due to high treatment costs, long waiting times and access 

difficulties. The changes in people's travel habits and searches, especially with the rapid increase in the world 

population, confirm that medical tourism is a tourism movement that should be handled considerably. The 

concept of medical tourism, which appears as a sub-branch of health tourism and constitutes an important 

part of health-related travels, not only provides tourists with health services; It includes activities specific to 

tourism movements such as resting, entertainment, seeing and exploring different places and spending time. 

In this study, it is aimed to analyze postgraduate theses published in our country related to medical tourism 

in terms of study subjects. The increase in the demand and number of research on the subject in recent years 

has further increased the willingness to conduct this research. In the research, thesis studies related to medical 

tourism were discussed. In this context, the national thesis center database of the Council of Higher Education 

has been used to access postgraduate thesis studies. In addition, in the research, the mastery of the theses 

related to medical tourism are given in detail in general tables. As a result of the research, in thesis studies 

related to medical tourism, which subjects are mostly focused on, and comments were made on the future of 

medical tourism. 

Keywords: Health tourism, medical tourism, medical tourist. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde turizm; kültürel, doğal ve sosyo-ekonomik altyapı ile hızlı bir şekilde gelişim 

göstermektedir. Bu gelişim ile birlikte deniz, kum ve güneş üçlüsünü kapsayan kitle turizmi yerini 

alternatif turizm türlerine bırakmaya başlamıştır. Medikal turizm de alternatif turizm türleri 

arasında yer almaktadır. Tıbbi (medikal) turizm ile alakalı pek çok tanım bulunmakla beraber bu 

kavram kısaca, "tedavi maksadı ile gerçekleştirilen seyahatler" olarak ifade edilmektedir. Medikal 

turizm, turizm endüstrisi içerisinde hızlı bir büyüme gerçekleştirmekte olup bireylerin uzak ülkelere 

tedavi olmak amacı ile seyahat etmesini ve bu seyahatler esnasında da bireylerin tatilci olarak 

nitelendirilmelerini ifade eden bir kavramdır (Şahbaz vd., 2012: 268). 

Özellikle dünya genelinde nüfusun gün geçtikçe yaşlanması ve kronik hastalıkların sayısında 

meydana gelen yükselişler, uzun süren bekleme süreleri, sigorta şirketlerinin yurt dışındaki bazı 

ülkelerde pek çok tedavi türünün giderlerini ödememesi, yurt dışındaki birtakım ülkelerde tedavi 

ücretlerinin bulunulan ülkeye oranla daha ucuz olması, bilişim teknolojileri, internet ve ulaşımdaki 

yaşanan gelişmeler, medikal (tıbbi) turizmin uluslararası kulvarda ticarete mevzu olması gibi pek 

çok sebep medikal turizmin hızla büyümesini ve gelişmesini sağlamıştır (Buzcu ve Birdir, 2019: 

311-312).  

Bu çalışmada da ülkemizde medikal turizm konusunda yayınlanan lisansüstü tezlerin konularına 

göre sınıflandırması yapılmış ve ayrıca yıllar itibariyle konuya olan ilginin yayınlanan tez sayısına 

olan etkisinin sayısal olarak yer verilmeye çalışılmıştır.  

2. MEDİKAL TURİZM KAVRAMI 

Medikal turizm en kısan şekilde; tıbbi bakım almak için denizaşırı hastalar tarafından yapılan 

seyahatler olarak tanımlanmaktadır (Kim ve Lee, 2019: 333). 

Literatürde ortak bir tanımı bulunmayan medikal turizm kavramı (Otamış ve Yüzbaşıoğlu, 2015: 

168; Buzcu ve Birdir, 2019: 312); bir hastalık, ya da rahatsızlığı bulunan insanların daha düşük 

maliyetler ve tedaviye hızlı erişim gibi birtakım avantajlardan faydalanarak tedavi olmak ya da 

kozmetik bir prosedür uygulamak için farklı ülkelere gerçekleştirmiş oldukları seyahatleri ifade 

edilmektedir (Mathijsen, 2019: 374). Ayrıca bulundukları ülkelerde yüksek tedavi ücretlerinin 

yanında operasyon ya da tedavi olmak için daha fazla zaman kaybetmek istemeyen insanlar da bu 

tür seyahatlere ciddi oran katılım göstermektedirler (İçöz, 2009: 2262).  

Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere tıbbi turizm, nedeni ne olursa olsun 

bireylerin tedavi olmak maksadıyla kendi bulundukları ülkelerin dışına gerçekleştirmiş oldukları 

planlı seyahatler olarak açıklanmaktadır. Medikal turizmde temel öncelik esas olarak tedavi 

olmaktır. Bununla birlikte uluslararası bir hastanın medikal turist olarak nitelendirilebilmesi, 

bireyin gitmiş olduğu ülkede yer alan turistik aktivitelere katılmasına bağlı bulunmamaktadır 

(Kılınç, 2017: 131). 

Ülkemizde ise sağlık turizmi kavramı, genel olarak termal turizm ile karıştırılmakta ve bu sebeple 

literatür içerisinde konuyla ilgili de önemli sayılabilecek bir kavram karmaşası yaşanmaktadır. 

Ancak medikal turizm sağlık turizmi çeşitleri arasında yer alan termalizm, üvalizm ve klimatizden 

oldukça farklıdır (Şahbaz vd., 2012: 268). Çünkü medikal turizm tıbbi müdahale ve tedavi amaçlı 

gerçekleştirilen bir turizm çeşidini ifade etmektedir (Özsarı ve Karatana, 2013: 136). 

Medikal turizm; onkoloji, tüp bebek, kalp ve damar cerrahisi/hastalıkları, organ nakilleri, estetik 

operasyonlar, diş, göz, üroloji ve benzeri alanlar dâhilinde birçok tedavi türünü içermektedir. Öte 

yandan insanların kendi bulundukları ülkelerde yasal sayılmayan bazı tıbbi işlemleri 
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gerçekleştirmek (cinsiyet değişimi, kürtaj, ötenazi vb.) için kendi ülkeleri dışına yaptıkları 

seyahatler de medikal turizm olarak değerlendirilmektedir (Birdir ve Buzcu, 2014: 4). 

3. MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ÜLKEMİZDE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN ÇALIŞMA KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Araştırma kapsamında medikal turizme ilişkin ülkemizde yayınlanan mevcut lisansüstü tez 

incelenerek medikal turizm ile ilgili çalışmalarda daha çok hangi konular üzerinde durulduğuna yer 

verilmeye çalışılmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarına ulaşabilmek için Aralık 2019 tarihi itibariyle 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ulusal tez merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Aşağıda 

yer alan tabloda medikal turizm ile ilgili ülkemizde tamamlanan lisansüstü tezlerin künyelerine yer 

verilmiştir: 

Tablo 1. Medikal Turizm ile İlgili Tezlerin Yazın Künyeleri 

TEZLER 

Yazar (Soyad-Ad) Çalışmanın Başlığı Yayın Yeri Tez Türü Yıl 

HASANOV Araz 

"Sağlık turizmi kapsamındaki 

medikal turizmin mevcut durumu, 

potansiyeli ve geleceği: Türkiye'nin 

medikal turizm değerlendirmesi" 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi 

Y. Lisans 2018 

SÜGÜR Arzu 

"Türkiye'nin medikal turizm 

açısından son üç yıldaki mevcut 

durumu ve medikal turizm 

sektöründeki ekonomik boyutunun 

geliştirilmesine yönelik bir 

değerlendirme" 

Beykent 

Üniversitesi 

Y. Lisans 2016 

KAHVECİ Ata  

"Dış ticaret kapsamında medikal 

turizm ve medikal turizm 

teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: 

Alanya örneği" 

Akdeniz 

Üniversitesi 

Y. Lisans 2014 

SEDIGHI Sepehr 
"İran medikal turizminin güçlü ve 

zayıf yönleri üzerine niteliksel bir 

araştırma" 
Yaşar Üniversitesi Y. Lisans 2017 

ALİLİ Abdulrahman  

"Medikal turizm destinasyonu olarak 

Türkiye: Türkiye'deki Arap medikal 

turistlerin tercihlerinde etkili olan 

pazarlama faktörleri üzerine bir 

çalışma" 

Fatih Üniversitesi Y. Lisans 2015 

FİDAN Damla  
"Türkiye'de medikal turizmin 

ekonomi politiği" 

Boğaziçi 

Üniversitesi 

Y. Lisans 
2015 

GÖKALİ Sevda  
"Düzce ili medikal turizm sektörünün 

uluslararası rekabetçilik analizi" 
Düzce Üniversitesi Y. Lisans 

2019 

BALCI Samet  

"Medikal turizm kapsamında hizmet 

alan hastaların sağlık hizmetine 

ilişkin algıları: İstanbul' daki özel 

hastanelerde bir araştırma" 

Sakarya 

Üniversitesi 

Y. Lisans 
2019 

GÜLENÇ Seher  

"Medikal turizm hizmeti veren 

hastanelerde sağlık otelciliği 

hizmetleri ile örgütsel ustalık ilişkisi" 
Anadolu 

Üniversitesi 

Doktora 2019 

HAŞİMOĞLU Çağrı  
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Tablo 2. Medikal Turizmle İlgili Tezlerin Konularına Göre Sınıflandırılması ve Sayıları 

Konu Sayı 

Medikal turizmde ilişki ağı 1 

Sağlık personelinin medikal turizme bakış açısı 1 

Medikal turizmde sağlık otelciliği hizmetleri ve örgütsel 

ustalık ilişkisi 

1 

Medikal turizmde yönetsel sorunlar 1 

Medikal turizme yönelik model önerisi 1 

Medikal turizm ve uluslararası rekabetçilik 1 

Medikal turizm ve dış politika ilişkisi 1 

Medikal turizmde web sitesi uygulamaları ve veri analizi 

teknikleri 

2 

Medikal turizmle ilgili değerlendirmeler (bölgeler açısından) 2 

Medikal turizm uygulamaları 2 

Medikal turizm ve girişimcilik 2 

Medikal turizmde pazarlama karması, pazarlama etkinliği ve 

promosyon stratejileri 

3 

Medikal turizm açısından kamu-özel hastanelerin 

karşılaştırılması 

3 

Medikal turizmde destinasyon tercihini etkileyen faktörler 4 

Medikal turizm ve ekonomi 5 

Medikal turizmde hizmet yeterliliği, hizmet algısı, hizmet 

kalitesi, hasta tatmini ve sadakati 
6 

Medikal turizm potansiyeli, bölgelerin medikal alt yapısı ve 

mevcut durumu, medikal turizmin gelişimi, uygulanabilirliği, 

geleceği ve bölgelerin medikal turizm hususunda güçlü ve 

zayıf yönleri 

12 

 

Tablo 2 incelendiğinde medikal turizm konusunda hazırlanmış olan 48 lisansüstü tezin 12'sinin 

(%25'inin) "medikal turizm potansiyeli, alt yapısı, mevcut durumu, gelişimi, uygulanabilirliği, 

geleceği ve medikal turizme ait güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi" konularını içerdiği 

görülmektedir. Bununla birlikte "medikal turizmde hizmet yeterliliği, hizmet algısı, hizmet kalitesi, 

hasta tatmini ve sadakati" ve "medikal turizm ve ekonomi" konularında da yayınlanan tezlerin 

sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Ancak "medikal turizm ve dış politika ilişkisi", "medikal 

turizm ve uluslararası rekabetçilik", "medikal turizme yönelik model önerisi", "medikal turizmde 

yönetsel sorunlar", "medikal turizmde sağlık otelciliği hizmetleri ve örgütsel ustalık ilişkisi", 

"medikal turizme sağlık personelinin bakış açısı" ve "medikal turizmde ilişki ağı" konularında ise 

sadece 1'er tez yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Aşağıdaki grafikte ise medikal turizm ile ilgili tezlerin yıllara göre sayısına yer verilmiştir: 

 

 

Grafik 1 incelendiğinde ise medikal turizm ile ilgili tezlerin en çok 2018 yılında yayınlandığı 

görülmektedir. Ayrıca 2019 yılında da bir önceki yıla yakın bir oranla medikal turizm konusunda 9 

tez yayınlanmıştır. 2018 ve 2019 yıllarına bakıldığında medikal turizm ile ilgili çalışmaların daha 

çok yayınlandığı ve medikal turizm konusunun turizm literatürü içinde çok daha popüler bir hale 

geldiği ifade edilebilir. 

Öte yandan yukarıda yer alan grafik incelendiğinde 2008-2019 yılları arasında medikal turizm ile 

ilgili yayınlanan tezlerin 41'inin yüksek lisans, 7'sinin ise doktora tezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4. SONUÇ 

Medikal turizm ile ilgili lisansüstü tezlere bakıldığında araştırma sonuçlarında da görüleceği üzere 

çalışma sayılarının özellikle 2018 yılı ve 2019 yıllarında önceki yıllara oranla daha çok arttığı 

görülmektedir. Çalışma sayısının son yıllarda artması konuya olan ilginin ve talebinde paralel 

olarak gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Turizm literatüründe gittikçe popüler hale gelen 

medikal turizm konusunda hazırlanan lisansüstü tez sayısının "medikal turizm ve dış politika 

ilişkisi", "medikal turizm ve uluslar arası rekabetçilik", "medikal turizme yönelik model önerisi", 

"medikal turizmde yönetsel sorunlar", "medikal turizmde sağlık otelciliği hizmetleri ve örgütsel 

ustalık ilişkisi", "medikal turizme sağlık personelinin bakış açısı" ve "medikal turizmde ilişki ağı" 

konularında düşük kaldığı gözlemlenmiştir. Bu konularda gerçekleştirilecek çalışmaların 

sayılarının artırılması, medikal turizme yönelik daha fazla model önerilerinin geliştirilmesi ve 

özellikle medikal turizmde rekabetçilik konusunun üzerinde daha fazla durulması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

5. KAYNAKÇA 

Akdu, A. Serap (2009), Sağlık turizmi kapsamında medikal turizm ve Türkiye'deki 

uygulamalar üzerine bir araştırma; İstanbul ve Ankara örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Akdu, Uğur (2014), Medikal turizmde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakatinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Alili, Abdulrahman (2015), Medikal turizm destinasyonu olarak Türkiye: Türkiye'deki Arap 

medikal turistlerin tercihlerinde etkili olan pazarlama faktörleri üzerine bir çalışma, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

1 1 1 1
2

8
7

6

2

10
9

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 1. Medikal Turizmle İlgili Tezlerin Yıllara Göre 
Sayısı



 

922 
 

Awla, Tavga Rafeeq (2016), Şaklave ilçesi'ndeki (Kuzey Irak –Erbil) sıcak su kaynakları ve 

medikal turizm açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Awlaqi, Ikhlas Abubaker Ali (2018), Medikal turizm sektöründe büyük veri uygulamaları 

üzerine nitel bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Balcı, Samet (2019), Medikal turizm kapsamında hizmet alan hastaların sağlık hizmetine 

ilişkin algıları: İstanbul' daki özel hastanelerde bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 

Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü. 

Birdir, Kemal ve Buzcu Zafer (2014), "JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık 

Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi", Çağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 1-19. 

Buzcu, Zafer (2016), Türkiye'de medikal turizm ve özel hastanelerde bir çalışma, Doktora Tezi, 

Mersin, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Buzcu, Zafer ve Birdir Kemal (2019), "Türkiye’de Medikal Turizm İncelemesi: Özel Hastanelerde 

Bir Çalışma", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 311-327. 

Canoğlu, Meltem (2015), Türkiye'de medikal turizm kapsamında sağlık kuruluşlarının 

örgütsel pazarlama etkinliği ile promosyon stratejilerinin ve medikal turistlerin motivasyonel 

davranışları ile algılarının incelenmesi, Doktora Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Çapar, Haşim (2018), Medikal turizmde destinasyon seçimini etkileyen faktörler: Yabancı 

medikal turistlerin Türkiye algısını ölçmeye yönelik bir çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Çevirgen, Murat (2014), Medikal turizm destinasyon yönetimi kamu-özel karşılaştırması: 

Bursa İli destinasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Demir, Didem (2013), Türkiye'de medikal turizmi etkileyen faktörler üzerine bir çalışma, 

Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Demirer, Ö. Ebru (2010), Türkiye'de medikal turizm ve geliştirilmesi: Örnek bir araştırma, 

Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Deniz, Nebiye Gülçin (2019), Türkiye de medikal turizmin gelişimi ve bazı ülkelerle 

karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü. 

Doğan, Oğuz (2014), Antalya medikal turizm kümesi'nin tanımlanması ve ağ yapılarının 

incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Dökme, Sema (2016), Sağlık turizmi açısından Adana ilinin incelenmesi ve sağlık 

çalışanlarının medikal turizm faaliyetlerine bakış açısı: Bir hastane örneği, Yüksek Lisans 

Tezi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Ege, D. Şeyda (2015), Medikal turizmde yönetsel sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Erdur, Emine (2013), Kamu hastanelerinin medikal turizm hizmetlerinin değerlendirmesi 

konusunda bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Ergen, D. Fatma (2018), Türkiye'de medikal turizm girişimciliği: İstanbul örneği, Yüksek 

Lisans Tezi, Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Fidan, Damla (2015), Türkiye'de medikal turizmin ekonomi politiği, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. 



 

923 
 

Gençal, Melike (2019), Sağlık turizmi kapsamında medikal turizmin değerlendirilmesi: 

Erzurum ölçeğinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Gökali, Sevda (2019), Düzce ili medikal turizm sektörünün uluslararası rekabetçilik analizi, 

Yüksek Lisans Tezi, Düzce, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gönül, Eren (2019), Medikal turizm kapsamında Didim'e gelen dental turistler üzerine bir 

araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gülenç, Seher (2019), Medikal turizm hizmeti veren hastanelerde sağlık otelciliği hizmetleri 

ile örgütsel ustalık ilişkisi, Doktora Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Gültekin, Özge (2018), Medikal turizmde rekreasyon planlaması ve müşteri tatmini ilişkisi: 

İstanbul örneği, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Günak, Muhammet Semih (2018), Sağlık kuruluşları web sitelerinin medikal turizm açısından 

değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Hasanov, Araz (2018), Sağlık turizmi kapsamındaki medikal turizmin mevcut durumu, 

potansiyeli ve geleceği: Türkiye'nin medikal turizm değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Haşimoğlu, Çağrı (2019), Medikal turizmde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti: Kuşadası 

örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

İçöz, Onur (2009), "Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye'nin 

Olanakları", Journal of Yaşar University, 4(14), 2257-2279. 

Kahveci, Ata (2014), Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin 

etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kamber, Songül Seda (2014), Bir turistik ürün çeşidi olarak medikal turizm ve hizmet 

yeterliliği üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Khafizova, Liliya (2011), Medikal turizmin gelişmesinde seyahat işletmelerinin önemi ve 

Türkiye'deki durum, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Kılınç, İsmail (2017), "Türkiye Medikal Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Memnuniyet 

Üzerine Bir Alan Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 130-

143. 

Kim, Sohyeon ve Lee Won Seok (2019), "Network text analysis of medical tourism in newspapers 

using text mining: The South Korea case", Tourism Management Perspectives, 31, 332-339. 

Kiremit, Aysun Şebnem (2008), Turizmin gelişiminde bir alternatif olarak medikal turizm: Bir 

sağlık kuruluşunda araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü. 

Kitapçı, Okan Cem (2014), Türkiye'de medikal turizm için model önerisi, Doktora Tezi, 

İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Köstepen, Ali (2015), İzmir ilinin medikal turizm potansiyelinin tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 

İzmir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Mathijsen, Aneta (2019), "Home, sweet home? Understanding diasporic medical tourism 

behaviour. Exploratory research of Polish immigrants in Belgium", Tourism Management, 72, 

373-385. 



 

924 
 

Oltulular, İ. Fadime (2018), Medikal turizm girişimciliğinde mevcut durum ve sorunların 

tespitine yönelik bir araştırma: İzmir örneği, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Otamış, Arsezen Pelin ve Yüzbaşıoğlu Nedim (2015), "Medikal Turizm Kümesinin Gelişimi: 

Antalya Örneği", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 165-185. 

Öğe, Serhat (2015), Medikal turizm'in ekonomik önemi: Erzurum'da bir uygulama, Yüksek 

Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Özsarı, Salih Haluk ve Karatana Özlem (2013), "Sağlık Turizmi Açısından Türkiye'nin Durumu", 

Journal Kartal TR, 24(2), 136-144. 

Polat, Mehmet (2014), Isparta'da turizm altyapısı ve medikal turizmin yapılabilirliği, Yüksek 

Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Rahman, Akil (2016), Hizmet pazarlama karmasının medikal turizme uyarlanması: Antalya 

örneği, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Sedighi, Sepehr (2017), İran medikal turizminin güçlü ve zayıf yönleri üzerine niteliksel bir 

araştırma,,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Sevim, Ekrem (2019), Türkiye'de medikal turizmin Swot-AAS ile incelenmesi, Doktora Tezi, 

İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. 

Sügür, Arzu (2016), Türkiye'nin medikal turizm açısından son üç yıldaki mevcut durumu ve 

medikal turizm sektöründeki ekonomik boyutunun geliştirilmesine yönelik bir 

değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Şahbaz, R. Pars, Akdu Uğur, Akdu Serap (2012), "Türkiye'de Medikal Turizm Uygulamaları; 

İstanbul ve Ankara Örneği", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 

267-296. 

Şakar, Hanife (2016), Antalya'nın medikal turizm potansiyeli ve geliştirilmesine yönelik çözüm 

önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Taş, Demet (2014), Türkiye'den medikal turizm kapsamında hizmet alan hastaların 

memnuniyetlerinin belirlenmesi: Ankara ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Atılım 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Tuna, Hakan (2017), Medikal turizm kapsamında Türkiye'ye gelen turistlerin tercih nedenleri 

üzerinde Türk dış politikasının etkisi ve Türkiye algısı, Doktora Tezi, Düzce, Düzce Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Ulusoy, Ayşe (2018), Medikal turizm ve Antalya'daki uygulamalar üzerine bir araştırma: 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi örneği, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yen, Yun (2015), Tayvan'da medikal turizmin potansiyeli ve geleceği, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yeşil, Serdar (2018), Kamu ve özel hastanelerin medikal turizm hizmetlerinin 

değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Yılmaz, Buket (2018), Türkiye'nin medikal turizmde ekonomik performansı: Bir 

karşılaştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yılmaz, Neslihan (2019), Türk turizm sektöründe potansiyel uzmanlaşma alanı olarak 

medikal turizm ve belirleyicileri, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

 



DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

OTEL ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Halil Akmeşe* 

Ali Ilgaz** 

Kerim Coşkun*** 

Özet 

İşletmelerin hayatta kalabilmesi ve varlığını devam ettirip büyüyebilmesi, beşerî faktör olarak ifade edilen 

insan yani çalışan kavramının olumlu algı ve düşüncelerine bağlı bulunmaktadır. İşletmelerin çalışanlardan 

birtakım görevleri yerine getirmelerini beklemeleri kadar çalışanların da çalıştıkları işletmeden bazı 

menfaatler gözetmeleri oldukça doğaldır. Çalışanlar yaptıkları işin karşılığında işletmelerden ekonomik fayda 

beklerken aynı zamanda bazı sosyal ve mesleki beklenti içerisine de girmektedir. Çalışanlar ve işletmeler 

arasındaki bu ilişkinin ekonomik yönü bazı yazılı kurallara veya sözleşmelere dayanırken, sosyal yönü ise bu 

ilişkinin taraflarının inisiyatifine yani başka bir ifadeyle güven algısına dayanmaktadır. Sosyal değişim teorisi 

de işletme ve çalışanın karşılıklı olarak alışveriş ilişkisi içerisinde olduğunu ileri sürmektedir. Bu ilişki 

içerisinde de olumlu ya da olumsuz olarak ifade edilebilecek pek çok durum vukuu bulmaktadır. Bu olumsuz 

durumlardan biri de örgütsel engel kavramıdır. Bireyin bağlı bulunduğu işletmenin hedeflerini 

gerçekleştirmesine engel olduğu, geciktirdiği ya da hedeflerine müdahale ettiği ve huzuruna zarar verdiği 

yönündeki algısı olarak tanımlanan örgütsel engel kavramı, çalışanların hem örgüte olan bağlılığını hem de 

iş performanslarını olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel 

amacı çalışanların sahip olduğu demografik özelliklerinin algıladıkları örgütsel engel üzerindeki etkisinin 

olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde bulunan bütün otel çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Anket formunun 

oluşturulmasında Gibney vd. (2009) tarafından geliştirilen, Koçak (2019) tarafından ise Türkçe uyarlaması 

yapılan "Algılanan Örgütsel Engel" ölçeği kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler tek 

yönlü Anova analizi ve t-testi gibi bağımsız örneklem testleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda araştırmanın bulgularına yer verilerek bazı yorumlamalarda bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal değişim teorisi, algılanan örgütsel engel, demografik değişkenler. 

 

THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON PERCEIVED ORGANIZATIONAL 

OBSTRUCTION: A RESEARCH FOR HOTEL EMPLOYEES 

Abstract 

The survival of businesses and their survival and growth depend on the positive perceptions and thoughts of 

the human, that is, the employee concept, which is expressed as the human factor. It is quite natural for the 

employees to look out for some benefits from the business they work, as well as for the companies to wait 

for the employees to perform some duties. While employees expect economic benefits from businesses in 

return for their work, they also have some social and professional expectations. While the economic aspect 

of this relationship between employees and businesses is based on some written rules or contracts, the social 

aspect is based on the initiative of the parties of this relationship, in other words, the sense of trust. The theory 

of social change also suggests that the business and the employee are in mutual shopping relationship. There 

are many situations that can be expressed as positive or negative in this relationship. One of these negative 

situations is the concept of organizational disability. The concept of organizational obstacle, which is defined 

as the perception that the individual is preventing, delaying or interfering with their goals and damaging their 

peace of mind, is a situation that negatively affects both the commitment of employees and their job 

performance. The main purpose of this study is to examine whether the demographic characteristics of the 

employees have an impact on the organizational barrier they perceive. The universe of the research consists 

of all hotel employees in Kayseri. In the research, questionnaire form was preferred as a data collection tool. 

"The Perceived Organizational Obstruction" scale, developed by Gibney et al. (2009) and adapted to Turkish 

by Koçak (2019), was used to create the survey form. The data obtained as a result of the survey study were 

analyzed by independent sample tests such as one-way Anova and t-test. In line with the obtained results, 

some comments were made by including the findings of the research. 

Keywords: Social change theory, perceived organizational obstruction, demographic variables. 
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1. GİRİŞ 

Uzun yıllar boyunca çalışanların işverenleri, yöneticileri ve örgütleri ile olan ilişkileri pek çok 

çalışmaya konu olmuştur. Bu ilişkilere yönelik yapılan çalışmaların pek çoğunun temel dayanak 

noktası genellikle sosyal değişim teorisidir. Sosyal değişim teorisi, iş görenler ile örgüt arasındaki 

ilişkinin tamamen karşılıklı olduğunu ve örgütün çalışanı desteklemesi durumunda çalışanın da 

örgüte karşı birtakım olumlu davranışlar sergileyeceğini, aksi durumda ise çalışanın örgütün arzu 

etmediği ve istenmeyen bazı tutum ve davranışlarda bulunacağı görüşünü savunur (Koçak, 2019: 

59). Bu nedenle günümüzde pek çok işletme çalışanlarının motivasyonlarını canlı tutmaya, onları 

desteklemeye ve çalışanların örgüte olan algılarını olumlu yönde geliştirme yönünde çaba 

göstermektedir. Ancak yine de bazı durumlar sebebiyle çalışanlar örgüt hakkında olumsuz bir takım 

düşünce ve algıya kapılmaktadır. Bu olumsuz düşünce ve tutumları içeren kavram ise örgütsel 

engelleri ifade etmektedir. Bu çalışmada ise demografik özelliklerin çalışanlar tarafından algılanan 

örgütsel engel üzerinde etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak 

örgütsel engel kavramı açıklanmış, daha sonra ise araştırma kısmına yer verilmiştir. 

2. ÖRGÜTSEL ENGEL KAVRAMI 

Örgütsel engel kısaca çalışanların örgüt iklimine ilişkin olumsuz algıları olarak tanımlanmaktadır. 

Örgüte karşı hissedilen bu olumsuz algıların hem çalışanların davranış ve tutumlarını hem de 

örgütün etkinliğini negatif yönde etkilediğinden söz edilmektedir (Çekmecelioğlu ve Pelenk, 2015: 

145). 

Başka bir tanımda ise örgütsel engel; çalışanın bağlı bulunduğu örgütün hedeflerine ulaşmasına 

engel olduğu, bunu geciktirdiği veya bu hedeflere ulaşmada olumsuz yönde müdahalede bulunduğu 

yönündeki algısı olarak bahsedilmektedir. Algılanan örgütsel engel bireyin tamamen kendi algısına 

dayalı ve örgütün hedeflerine ulaşmasına aktif bir şekilde engel olduğu durumları ifade etmektedir 

(Gibney vd., 2009: 670 ; Koçak, 2019: 61). 

Riege (2005) çalışanlar tarafından algılanan bu örgütsel engel türlerinin aşağıda sıralanan 

unsurlardan oluştuğunu belirtmiştir: 

 •Strateji entegrasyonu ve paylaşım eksikliği, 

 •Bilgi paylaşımı uygulamalarının yararlarını ve değerlerini açık bir şekilde iletme 

 anlamında lider ve yönetimden kaynaklanan eksiklikler, 

 •Yeni bir bilgiyi paylaşacak resmi ve gayri resmi alan yetersizliği; 

 •Çalışanların motive edilmesini sağlayacak ödül sistemi eksikliği, 

 •Örgüt kültürünün deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanımaması, 

 •Kalifiye ve tecrübe sahibi personelin önceliğe sahip olmaması, 

 •Paylaşım uygulamalarını destekleyen uygun altyapı eksikliği, 

 •Yeterli paylaşım imkânı sağlayacak kaynakların eksikliği, 

 •İş birimleri, fonksiyonel alanlarda veya iştirakler arasında dış rekabetin varlığı, 

 •İletişim ve bilgi akışlarının kısıtlılığı, 

 •Fiziksel çalışma ortamı ve çalışma alanlarının düzeninin etkili paylaşım uygulamalarını 

kısıtlaması, 

 •İş birimleri, fonksiyonel alanlarda veya iştirakler arasında iç rekabetin varlığı, 

 •Hiyerarşik organizasyon yapısının paylaşım uygulamalarını engellemesi veya yavaşlatması, 

     •İş birimlerinin büyüklüğünün yönetim ve paylaşımı zorlaştırması. 

Yukarıda sıralanan maddelere ek olarak örgütsel engel türü olarak nitelendirilebilecek bir diğer 

unsur ise hizipleşme, yani bir çalışma grubu içerisinde farklılaşmadır. Örgüt içerisinde çalışan 
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bireyler her ne kadar kendi aralarında yakın ilişkiler kurmuş olsalar da bazı sebepler onları 

gruplaşmaya, bireyselleşmelere itebilmektedir. Örgüt içindeki bireyleri gruplaşmaya veya bireysel 

hareket etmeye iten faktörlerin en başında terfi etme ve ilerleme gelmektedir. Özellikle terfi etme 

ve ilerleme gibi durumlarda çalışanlar arasında ortaya çıkan çatışmaları en aza indirmek ya da 

ortadan tamamen kaldırmak için etkin bir iletişim sisteminin oluşturulması gerekmektedir 

(Çekmecelioğlu ve Pelenk, 2015: 146). 

Algılanan örgütsel engel esasen çalışanların tamamen örgütten kaynaklandığına inandıkları ve bu 

yönde algı geliştirdikleri negatif yönler ya da tutumlardır. Örgütte çalışanlar kişisel ya da mesleki 

hedeflerine ne kadar ulaşırsa ulaşsın, örgütün bu süreci zorlaştırdığına inanıyorlarsa ortada 

algılanan bir örgütsel engelin varlığın söz edilebilir. Ancak yine de örgütsel engeller karşısında 

çalışanların hedeflerini gerçekleştirmeleri için daha ısrarcı davranmaları ve bunun sonucunda da 

hedeflerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir (Gibney vd., 2009: 670). 

Özetlemek gerekirse örgütsel engel; 

 •Bir algıdır, 

 •Örgütün hedeflerine ulaşmasını engellediğine veya zarar verdiğine dair çalışan inançlarıdır, 

 •Çalışanlarca tüm örgüte mal edilen bir kavramdır, 

 •Algılanan örgütsel engelin oluşması için mutlaka amaca ulaşmanın engellenmiş olması 

gerekmez aynı zamanda bir hedefe ulaşırken ilgili süreçleri örgütün daha zor hale getirmesi de bir 

örgütsel engeldir, 

 •Algılanan örgütsel engel tek bir kavramsal alanı kapsamaktadır  (Gibney vd., 2009: 670). 

3. ARAŞTIRMA VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın temel amacı çalışanların sahip olduğu demografik özelliklerin algılanan örgütsel 

engel üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini Kayseri 

ilinde bulunan bütün 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Ancak zaman, 

maliyet, ulaşılabilirlik kısıtları ve Kayseri’de bulunan otel işletmelerinde çalışan tüm bireylere 

ulaşılmasının mümkün olamayacağı da göz önünde bulundurularak 100 kişilik bir örneklem 

seçilmiştir. Örneklem seçiminde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırmada Gibney vd. (2009) tarafından geliştirilen, Koçak (2019) tarafından ise Türkçe 

uyarlaması yapılan "Algılanan Örgütsel Engel Ölçeği" kullanılmıştır. Gibney vd. (2009) 

geliştirdikleri "Algılanan Örgütsel Engel Ölçeği" nin Cronbach Alpha değerini 0,86 olarak 

bulmuştur (Koçak, 2019: 65). Koçak (2019) tarafından yapılan güvenilirlik analizinde ise ölçeğin 

Cronbach Alpha değeri 0,897 olarak tespit edilerek ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca Koçak (2019) algılanan örgütsel engel ölçeğinin yapı geçerliliğini, açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri ile test ederek ölçeğin KMO değerini ,872 olarak; Bartlett Küresellik 

testi değerini ise 591,876 (p=0,000) olarak tespit etmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu genel olarak iki 

bölümden oluşmuştur. Anket formunun birinci bölümünde ankete katılan bireylerin demografik 

özelliklerini belirlemeye yarayan ve katılımcıların turizm eğitimi alıp almadıkları hakkında bilgi 

veren sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise bireylerin algılanan örgütsel 

engellere olan katılım derecelerini ölçmeye yarayan beş soru 7’li likert ölçek içerisinde 

katılımcılara değerlendirmelerine sunulmuştur. Bununla birlikte anket formu uygulanmadan önce 

25 kişilik grup tarafından soruların katılımcılar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı da 

değerlendirilmiştir. Geri bildirimler alındıktan sonra anket formunda anlaşılmayan yerler 

düzeltilmiş, eksiklikler tamamlanmış ve anket formuna son hali verildikten sonra uygulamaya 
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geçilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz "yüze görüşme yöntemi" ve “bırak ve topla” yöntemi 

olarak iki yol izlenmiştir.  

3.1. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Anket formu ile elde edilen verilerin SPSS 23 paket programına girişleri yapılmış, daha sonra 

amacına uygun olarak çeşitli istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 

katılımcıların demografik özelliklerine ve turizm eğitimi durumlarına ait veriler analiz edilmiş, 

daha sonra ise otel çalışanlarının algılanan örgütsel ölçeğine olan katılım derecelerinin ortalamaları 

ve standart sapmalarına yer verilmiştir. Araştırmanın amaçları kapsamında katılımcıların 

demografik özelliklerine göre algılanan örgütsel engel ölçeğindeki sorulara olan katılım 

derecelerinin farklılaşıp farklılaşmayacağının analizinde tek yönlü varyans analizi ve t-testi 

kullanılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Bulguları 

3.2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Turizm Eğitimlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulguları değerlendirmek ve yorumlayabilmek için 

önemli olan bilgilerden biri de anketleri cevaplayan kişilerin yani katılımcıların demografik 

özellikleridir. Bu bağlamda araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ve turizm 

eğitimi alıp almadıklarına ait bulgular aşağıda yer alan tablolarda gösterilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımları 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 41 41 

Erkek 59 59 

Toplam 100 100 

Araştırmaya katılan 100 otel çalışanının %59'u erkeklerden, %41'i ise bayanlardan oluşmaktadır.   

Tablo 2. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durum Frekans Yüzde 

Evli 61 61 

Bekar 39 39 

Toplam 100 100 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere araştırmaya katılan çalışanların %39'u bekar, %61’i ise evli 

kişilerden oluşmaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş Grupları Frekans Yüzde 

19 yaş ve altı 6 6 

20-29 yaş arası 21 21 

30-39 yaş arası 38 38 

40-49 yaş arası 20 20 

50-59 yaş arası 12 12 

60 yaş ve üstü 3 3 

Toplam 100 100 
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Tablo 3'te de görüleceği üzere; araştırmaya katılanların %38’i 30-39 yaş arası, %21'i 20-29 yaş 

arası, %20'si 40-49 yaş arası, %12’si 50-59 yaş arası, %6'sı 19 yaş ve altı, %3’ü ise 60 yaş ve üstü 

otel çalışanlarından oluşmaktadır. 

Tablo 4. Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Gelir Düzeyi Frekans Yüzde 

0-2000 TL 7 7 

2001-3000 TL 42 42 

3001-4000 TL 36 36 

4000 TL ve üstü 15 15 

Toplam 100 100 

Tablo 4'te de görüleceği üzere; araştırmaya katılanların %42’si 2001-3000 TL arasında gelir elde 

ettiğini belirtirken, %36'sı 3001-4000 TL gelir aralığında bulunduğunu ifade etmiştir. Bununla 

birlikte katılımcıların %15'i 4000 TL ve üstü gelire sahip olduğunu belirtirken, %7'si ise aylık 

gelirinin 0-2000 TL arasında olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre Dağılımı 

Eğitim Seviyesi Frekans Yüzde 

İlköğretim 13 13 

Lise 50 50 

Üniversite (Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O.) 33 33 

Lisansüstü(Yüksek Lisans/Doktora) 4 4 

Toplam 100 100 

Yukarıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan çalışanların %50’si lise, %33’ü 

üniversite, %13’ü ilköğretim, %4'ü ise lisansüstü bir program mezunudur. 

Tablo 6. Katılımcıların Turizm Eğitimleri İtibariyle Dağılımları 

Turizm Eğitimi Frekans Yüzde 

Var 39 39 

Yok 61 61 

Toplam 100 100 

Anket formu içerisinde araştırmaya katılan çalışanlara turizm eğitim alıp almadıkları sorulmuş ve 

Tablo 6'da görülen sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara göre çalışanların %39'u turizm eğitimi aldığını 

belirtirken, %61'i ise herhangi bir turizm eğitimi almadığını belirtmiştir. 

3.2.2. Katılımcıların Algılanan Örgütsel Ölçeğine Katılım Derecelerine İlişkin Ortalamalar 

Anket formunda yer alan, katılımcıların demografik özelliklerini ve turizm eğitimi durumlarını 

belirlemeye yaran soruların ardından ikinci bölümde ise katılımcılara niçin algılanan örgütsel engel 

ölçeğine ait beş ana faktörü ifade eden 5 soru sorulmuş ve katılımcıların bu ifadelere katılım 

dereceleri 7'li likert ölçeği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmelere yönelik dağılımlar ise 

Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Algılanan Örgütsel Engel Ölçeğine Katılım Derecelerine İlişkin 

Ortalamalar 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Kurumum mesleki hedeflerimi gerçekleştirmemi 

engellemektedir. 

100 4,16 1,74 

Kurumum refah düzeyimi olumsuz yönde etkilemektedir 100 4,95 1,63 

Kurumum verimli olmamı engellemektedir. 100 3,5 1,73 

Kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi 

engellemektedir. 

100 5,43 1,61 

Başarıya ulaşmam kurumum tarafından engellenmektedir. 100 4,66 1,89 

(Not: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen Katılmıyorum, 4-Ne Katılıyorum Ne 

katılmıyorum, 5-Kısmen Katılıyorum, 6-Katılıyorum, 7-Kesinlikle Katılıyorum) 

Katılımcıların algılanan örgütsel engel ölçeğine katılım derecelerine ilişkin ortalamalara 

bakıldığında "4" rakamının kararsızlığı ifade ettiği bir ölçekte beş ifadenin dördünün kararsızlık 

noktasının üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak katılımcıların "kurumum verimli olmamı 

engellemektedir" ifadesine katılım dereceleri kararsızlık noktasının altında yer almaktadır. Yani 

katılımcılar çalıştıkları kurumun onların verimliliğini negatif bir yönde etkilemediğini kısmen de 

olsa düşünmektedirler.  Fakat katılımcılar "kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi 

engellemektedir" ifadesine "6" rakamının "katılıyorum" u ifade ettiği bir ölçekte 5,43'lük bir 

aritmetik ortalama değeriyle diğer ifadelere oranla daha yüksek bir katılım göstermektedir. 

Sonuçlara göre araştırmanın örneklemi olarak seçilen otel çalışanlarının hedeflerine ulaşmada 

çalıştıkları kurumun bir engel oluşturduğunu düşündüklerini söylemek kısmen de olsa yanlış 

sayılmaz. Araştırma sonucuna dayanarak çalışanların hedeflere ulaşmada örgütsel bir engel algısına 

sahip olduğu belirtilebilir. 

3.2.3. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Turizm Eğitimi Alıp Almamaları ile 

Algıladıkları Örgütsel Engel Arasındaki Farklılıklar 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda örneklemin sahip olduğu demografik özelliklerin algılanan 

örgütsel engel üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız örneklem testleri 

olan t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmış ve aşağıda belirtilen hipotezlerin doğruluğu 

sınanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri bağımsız değişken, algılanan örgütsel engel 

ölçeğindeki her bir ifade ise bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bu bağlamda söz konusu hipotezler 

aşağıda verilmiştir: 

Ho: Katılımcıların demografik özelliklerinin algıladıkları örgütsel engel düzeyleri üzerinde etkisi 

yoktur. 

H1: Katılımcıların demografik özelliklerinin algıladıkları örgütsel engel düzeyleri üzerinde etkisi 

vardır. 

Hipotezlerin test edilmesi amacıyla yapılan t-testi sonucunda (0,05 anlamlılık düzeyinde), 

katılımcıların medeni durumları ile algıladıkları örgütsel engel düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Ancak katılımcıların cinsiyetleri ve turizm eğitimi alıp almamaları ile 

algıladıkları örgütsel engel düzeyleri arasında birer değişken itibariyle anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Diğer değişkenlerde farklılık ortaya çıkmamıştır. Farklılığa ait detaylar aşağıda yer alan 

tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 8. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Algıladıkları Örgütsel Engel Düzeyleri Arasındaki 

Farklılıklar 

Bağımlı Değişken: Kurumum refah düzeyimi olumsuz yönde etkilemektedir 

Grup N Ortalama Standart 

Sapma 

F df p 

Kadın 41 4,5610 1,81726 2,729 98 ,046 

Erkek 59 5,2203 1,43920 

 *0,05 anlamlılık düzeyinde 

Katılımcıların cinsiyetleri ile algıladıkları örgütsel engel ölçeğinde yer alan "kurumum refah 

düzeyimi olumsuz yönde etkilemektedir" ifadesine olan katılım derecelerinin birbirinden anlamlı 

bir şekilde farklılık gösterdiği görülmektedir. Tablo 8'de yer alan t-testi sonuçlarına bakıldığında 

"kurumum refah düzeyimi olumsuz yönde etkilemektedir" ifadesine erkek otel çalışanlarının 

kadınlara oranla daha çok katılım gösterdiği görülmektedir. Yani erkek otel çalışanlarının 

çalıştıkları kurumun kendi refah düzeylerini olumsuz olarak etkilediği yönündeki algısının 

kadınlara göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların turizm eğitimi alıp almamaları ile algıladıkları örgütsel engel ölçeğinde yer alan 

"kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi engellemektedir" ifadesine olan katılım 

derecelerinin birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülmektedir. Tablo 9'da yer alan 

t-testi sonuçlarına bakıldığında "kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi engellemektedir " 

ifadesine turizm eğitimine sahip olmayan çalışanların turizm eğitimi alanlara oranla daha çok 

katılım gösterdiği görülmektedir. Yani turizm eğitimine sahip olmayan otel çalışanlarının 

çalıştıkları kurumun kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerini olumsuz olarak etkilediği yönündeki 

algısının turizm eğitimi alan çalışanlara oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 9. Katılımcıların Turizm Eğitimi Alıp Almamaları İle Algıladıkları Örgütsel Engel 

Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar 

Bağımlı Değişken: Kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi engellemektedir 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

 

F 

 

df 

 

p 

Evet 39 4,9744 1,79894 6,757 98 ,035 

Hayır 61 5,7049 1,40646 

 *0,05 anlamlılık düzeyinde 

Başka bir demografik değişken olan katılımcıların eğitim durumları ile algıladıkları örgütsel engel 

düzeyleri arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu ise 

Tablo 10'da gösterilmiştir: 

Tablo 10. Katılımcıların Eğitim Durumları ile Algıladıkları Örgütsel Engel Düzeyleri 

Arasındaki Farklılıklar 

 

Boyut 

 

Eğitim Durumu 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

F 

 

P 

Kurumum kişisel 

hedeflerimi 

gerçekleştirmemi 

engellemektedir 

İlköğretim 13 4,6154 1,89466 2,904 ,039 

Lise 50 5,2400 1,61068   

Üniversite 33 5,9697 1,38033   

Lisansüstü 4 6,0000 1,15470   

*0,05 anlamlılık düzeyinde 
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Tablo 10'da yer alan sonuçlara göre katılımcıların eğitim durumları ile algıladıkları örgütsel engel 

düzeyleri arasında yalnızca bir ifadede (kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi 

engellemektedir) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek için Post 

Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre üniversite mezunları ile ilköğretim 

mezunlarının "kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi engellemektedir" ifadesine katılım 

düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araştırma sonucuna göre üniversite mezunlarının kişisel 

hedefleri gerçekleştirmede kurumun onlara engel olduğu yönündeki algılarının ilköğretim 

mezunlarına göre daha kuvvetli olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların cinsiyet, turizm eğitimi alıp almadıkları ve eğitim durumlarına göre algılanan 

örgütsel engel ölçeğindeki bazı ifadelere vermiş oldukları puanlamaların aritmetik ortalamalarının 

anlamlı bir şekilde farklılık göstermesi (0,05 anlamlılık düzeyinde) sonucu H1 kabul edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Bireylerin sahip olduğu birtakım demografik özelliklerinin algıladıkları örgütsel engel üzerinde 

etkisinin olduğu düşüncesiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan 

çalışanların "kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi engellemektedir" ifadesine yüksek 

derecede katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında irdelenmesi amaçlanan 

demografik özelliklerin algılanan örgütsel engel üzerinde etkisinin olup olmadığı incelenmeden 

önce yapılan analizler sonucunda turizm sektöründe çalışan katılımcıların algıladıkları birtakım 

örgütsel engellerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilindiği üzere turizm sektörünün öznesi insan 

olarak kabul edilmektedir. Beşerî faktörlerin böylesine önemli bir yerde konumlandırıldığı bir 

sektörde örgütsel engellerin var olması yani daha doğru bir ifadeyle algılanması hem çalışanlar hem 

de örgüt cephesinde istenmeyen bir durumdur. Öte yandan çalışmanın temel amacı doğrultusunda 

ulaşılan sonuçlardan bahsedilecek olursa; katılımcıların cinsiyetleri ve eğitim durumları itibariyle 

algıladıkları örgütsel engel düzeyleri arasında birer değişken itibariyle anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bir diğer sonuç da katılımcıların turizm eğitimi 

alıp almamaları ile algıladıkları örgütsel engel düzeylerinin birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık 

gösterdiğidir.  

Bu araştırma sadece Kayseri ilinde faaliyet gösteren otel çalışanlarına yönelik olarak 

gerçekleştirilmiştir. Hizmet sektörü çalışanları üzerinde uygulanan bu araştırma farklı 

araştırmacılar tarafından ileriki çalışmalarda genişletilerek farklı üretim işletmeleri üzerinde de 

uygulanabilir. Ayrıca örgütsel engel konusuyla ilgili literatürde çok fazla çalışmaya rastlanılmamış 

olması bu alanda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN BAŞARI 

ESASLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:  

SAKARYA DESTİNASYONUNDA 5 YILDIZLI BİR OTEL ÖRNEĞİ  

Said Kıngır 

Oğuzhan Çağatay 
Özet 

Rekabetin sert bir iklimde yaşandığı günümüz koşullarında, turizm endüstrisi de üzerine düşen yükü 

fazlasıyla hissetmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki konaklama işletmeleri rekabette tutunma mücadelesi 

verirken, büyük işletmeler ise pazar paylarını arttırma gayreti içerisindedirler.  Kalite kavramının belirleyici 

bir faktör olduğu bu yarışta, rakiplerle rekabet etmenin ve pazarda ayakta kalmanın temel unsurlarından 

biride, “Toplam Kalite Yönetimi” sürecinin başarı esaslarına göre uygulanmasıdır. Bu bağlamda; işletmeler, 

başarı esasları denildiğinde, strateji, vizyon, misyon ve değerler olmak üzere sırasıyla mükemmellik, ekip 

çalışması ve kıyaslama unsurları üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirilen bu parametreler, 

işletmelerin TKY sistemi içerisinde yönetimsel ve kurumsal kimliklerinin tanımlanmasında belirleyici 

kıstaslar olurken, süreç içerisinde ise işletmelerin durumlarını ortaya koymaktadır. Konumlarını analiz 

edebilen ve sürekli gelişim prensibi dahilinde hedeflerini belirleyebilen işletmeler başarı esasları 

doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmekte ve rekabet gücünü artırabilmektedir. Bu çalışmada amaç; kalite 

kavramının tarihsel gelişimini Toplam Kalite Yönetimi ile birlikte kavramsal olarak ele alarak, TKY'nin 

konaklama işletmelerinde uygulanmasını başarı prensiplerine göre değerlendirmektir. Araştırmada veriler, 

nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden elde edilmiştir. Görüşme 

formunda kullanılan soru seti, başarı esaslarını detaylandıran ve 16 alt başlığı ifade eden 23 sorudan 

oluşmaktadır. Otel genel müdürü ve departman yöneticileriyle yapılan görüşmeden elde edilen bulgular 

sonucunda, işletmenin Toplam Kalite Yönetimi sürecine hâkim olduğu, kalite kültürünün kurulduğu ve 

sürekli gelişim içinde olduğu anlaşılmaktadır. Dünya turizm endüstrisinin en büyük grupları arasında yer alan 

konaklama işletmesinin kalite sistemi üzerine yapılan bu araştırmanın, “Toplam Kalite Yönetimi Sistemini” 

başarı esaslarına göre uygulamak isteyen; kurumsallaşma sürecinde veya zincirleşme hedefinde olan 

konaklama işletmelerine rehberlik etmesi açısından önem taşıdığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Endüstrisi, Konaklama İşletmeleri, Toplam Kalite Yönetimi, Başarı Esasları 

 
EVALUATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN ACCOMMODATION BUSINESS ACCORDING 

TO SUCCESS PRINCIPLES: AN EXAMPLE OF A 5 STAR HOTEL IN SAKARYA DESTINATION 

 

Abstract 

In today's conditions, where the competition is experienced in a harsh climate, the tourism industry feels the 

burden on it, too. Small and medium-sized hospitality businesses struggle to hold onto competition, while 

large businesses try to increase their market share. In this race, where the concept of quality is a determining 

factor, one of the basic elements of competing with the competitors and surviving in the market is the 

implementation of the “Total Quality Management” process according to the success principles. In this 

context; Enterprises are evaluated on the basis of success, strategy, vision, mission and values based on 

excellence, teamwork and benchmarking, respectively. These parameters evaluated are the determining 

criteria for defining the managerial and corporate identities of the enterprises within the TQM system, while 

revealing the status of the enterprises in the process. Businesses, which can analyze their positions and set 

targets within the principle of continuous development, can achieve their goals and increase their 

competitiveness in line with the principles of success. The aim of this study is to tackle the historical 

development of the concept of quality together with Total Quality Management and to evaluate the 

implementation of TQM in accommodation establishments according to success principles. The data were 

obtained through a semi-structured interview form, one of the qualitative research methods. The question set 

used in the interview form consists of 23 questions detailing the principles of success and expressing 16 

subtitles. As a result of the findings obtained from the meeting with the hotel general manager and department 

managers, it is understood that the company has a command of the Total Quality Management process, a 

quality culture is established and it is in continuous development. This research on the quality system of the 

accommodation business, which is among the largest groups in the world tourism industry, those who want 

to apply the “Total Quality Management System” according to the principles of success; It can be said to be 

important in the context of guiding accommodation establishments in the institutionalization or chain process. 

Keywords: Tourism Industry, Accommodation Businesses, Total Quality Management, Success Principles  
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1. GİRİŞ 

Dördüncü sanayi devrimi ile yeniden şekillenen küresel dünyada bilim, teknoloji ve sanayi ile 

birlikte yaşam kalitesi ve beklentilerde üst düzeye ulaşmıştır. Üretimdeki çok çeşitlilik, sık değişen 

trendler ve bilgi teknolojilerindeki iletişim hızı yeni müşteri kitlesini de buna göre dizayn etmiştir. 

Müşteri sadakatinin anlık değişimlere maruz kaldığı bu çok yelpazeli tüketici pazarında rekabet 

koşulları zorlaşmış, kalite kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları şirketler için 

belirleyici bir unsur haline gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2019 verilerine güre küresel ihracatın %7 sini 

oluşturan turizm endüstrisi de bu değişime ayak uydurmak zorunda ve yeniden konumlanmak 

durumundadır. Diğer endüstrilere göre çok boyutlu ürün yapısı ve üretim sürecine sahip olan 

turizmde tüketici yapısı da kırılgandır. Bir bakıma zaman satılan bu pazarda müşteri memnuniyeti 

ve ürün kalitesi önem arz etmekte, sürdürülebilirliği “Toplam Kalite Yönetimi” ilke ve esaslarının 

süreç bütünlüğü içinde ve başarı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, 

rekabet ortamının yoğun olduğu turizm endüstrisinde önemi her geçen gün daha da kavranmaktadır. 

Özevren (1997)’nin de dediği gibi ‘’Toplam Kalite Yönetimi 21. yüzyıla çağdaş bir yönetim tekniği 

olarak damgasını vurmuştur. Toplam Kalite Yönetimi, yönetim faaliyetlerine sistematik bir 

yaklaşımdır ve her tip organizasyonda başarıyla uygulanabilir.” 

Bu çalışmanın amacı turizm endüstrisinde “Toplam Kalite Yönetimi” nin başarı esasları 

doğrultusunda uygulanmasının değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda öncelikle kalite kavramı, 

gelişim süreci ve başarı esasları incelenmekte, müteakibinde turizm endüstrisinde global düzeyde 

başarılı bir zincir otel firmasının kalite performansına dayalı tespitlerde bulunulmaktadır.  

1.2. Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi 

Kalite kavramı birçok çalışmada farklı anlamlarda kullanılmakta ve tanımlanmaktadır. Kalite, 

gelişim sürecinde standartlara vurgu yapılarak tanımlanırken, günümüzde müşteri memnuniyeti 

odaklı tanımlamalar ağırlık kazanmıştır. Kalite kavramının odak noktası müşteri ve müşteri 

beklentileri olunca, tanımlamalarında çeşitlilik göstermesi gayet doğaldır. Bu minvalde Koçel 

(2014) ‘e göre “kalite, müşterilerin, mal ve hizmetlerden beklediklerinin karşılanması, hatta daha 

fazlasının verilmesidir.”  

Kalite kuramı öncülerinin tanımlarına bakacak olursak; Dr. K. Ishikawa’ ya göre kalite “en 

ekonomik, en kullanışlı ve her zaman tüketiciyi tatmin eden ürünün üretilmesidir.” Dr. J. Juran’ a 

göre kalite “kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite, kullanıma uygunluktur” 

(Kavrakoğlu, 1998:9). Crosby’ e göre “kalite gereksinimlere uygunluk derecesidir” (Bolat, 2000:2). 

Feigenbaum’ a göre ise kalite; “Müşterilerin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygunluk olarak tanımlar. 

Kalite sözcüğü yalnız başına mutlaka yüksek kalite anlamına gelmez. Kalitenin anlamı, tüketicinin 

istediği ya da üreticinin sağlayabileceği spesifikasyon (bir malın veya hizmetin ayırt edici özelliği) 

ya da standarda uygunluk, değişmez yakınlıktır.” 

Geleneksel anlamda kalite kavramı, standartlara uyum olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde 

kalite kavramı dar tanımlama kalıplarından çıkarak, esnek ve dinamik bir çerçeve içerisine 

yerleştirilmiştir. Bu özelliğiyle kalite kavramı stratejik bir yönetim aracı durumuna gelmiştir. 

Çağdaş kalite kavramı ise ‘’Bir mal veya hizmetin ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilme yeteneği’’ 

olarak tanımlanmaktadır (Kovancı, 2003: 288).  
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Ensari (1999:1)’ye göre; “Kalite, 1990’lı yıllardan bu yana, üretim ve hizmet sektörlerindeki iş 

çevrelerinden eğitime, askeri kuruluşlardan diğer resmî kurumlara kadar, tüm alanlarda görev yapan 

üst düzey yöneticilerin karşısına çıkan, önemli stratejik konuların başında gelmektedir. Burada 

kalite sözcüğü ile anlatılmak istenen, geleneksel kalite anlayışından oldukça farklıdır. Bu tanım, 

söz konusu ürün veya hizmetin, niteliklerinin ve maliyetinin iyileştirilmesinin yanı sıra, müşteriye 

sunma süresinin kısaltılmasını da kapsamaktadır. Bu yaklaşım, organizasyonun en üstünde yer 

alanlardan en alt düzeyindeki çalışanına kadar herkesin, düşünce tarzlarında önemli bir değişimi 

gerektirir.” 

Sürekli değişen ve gelişen koşullar nedeniyle kalite kavramının her gün farklı bir boyut kazandığı 

aşikârdır. Popüler kültür nedeniyle ihtiyaç ve beklentilerin hızla değişmesi, sıkı rekabet koşullarının 

meydana getirdiği seçenek fazlalığı, teknolojik gelişmeler, bir mal ya da hizmetin herkes tarafından 

aynı ölçüde beğenilemeyeceği gerçeği, kalite kavramına bakış açısını da değiştirmektedir. Eğer bir 

ürün ya da hizmetten beklediğimiz performans beklentimizi karşılıyorsa iyi (kabul edilebilir) 

kaliteden, beklentilerimizin altında kalıyorsa düşük kaliteden, beklentilerimizi aştığı durumda ise 

yüksek kaliteden söz edilmektedir (Sert 2015:6). 

TKY’ de ise, gelişme, çevreye uyum, iyinin ve mükemmelin topyekûn aranması, müşterilerin 

değişen beklentilerinin karşılanması, artan uluslararası rekabet gibi faktörler dikkate alınarak kısa 

aralıklarla ve sürekli iyileştirmeye yönelik bir araç ve yönetsel bir bakış açısıdır. Bu yaklaşımda 

başarılı olmanın koşulları, değişime açık olmak, değişimi benimsemek ve sürekliliği sağlamak 

olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle TKY, sürekli iyileştirmeyle müşteri mutluluğunu ve 

tatminini esas alan bir yaşam tarzıdır. Bu noktada kaliteye yeni anlamlar yüklenmiştir. Artık kalite; 

ürünün veya hizmetin birtakım özelliklere sahip olması değil, müşteri isteklerinin tatmin düzeyi 

olarak ifade edilmeye başlanmıştır (Maher-Deakin, 1994: 12; Akt. Erbaş ve Kolak, 2012: 1). 

Hizmet sektörlerinde diğer sektörlere göre, müşterinin memnun edilmesi önemli bir konudur. Bir 

hizmet sektörü olan turizmde, hatayı düzeltme imkanının olmaması; rekabetçi ve dinamik bir 

yapısının bulunması, değişik sektörlere bağımlı ve emek-yoğun bir sektör olunması; hizmet kalitesi 

ve müşteri memnuniyeti kavramlarının diğer sektörler dikkate alındığında, daha fazla önem 

kazandığı söylenebilir (Kozak, M.A.,1998; Akt.  Bahar ve Kozak, 2003: 89). 

1.3. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişim Süreci 

Milattan önce 2150 yıllarına, Hammurabi Kanunlarına kadar dayanan ‘kalite’, günümüze kadar ki 

en önemli evrimini sanayi devrimi ile birlikte yaşamıştır. 20 inci yüzyılda, ikinci sanayi devrimi 

içerisinde hız kazanan bu gelişimi dört aşamada izah etmek mümkündür. 

Kalite, hatırlayabildiğimiz kadarıyla insan faaliyetlerinde belirgindi. Bununla birlikte, bu gelişimin 

ilk aşaması, 1910'larda Ford Motor Company’nin “T” Model otomobilinin üretim hattından çıktığı 

zamanda görülebilir. Şirket, ürünü proje standardıyla karşılaştırmak veya test etmek için denetim 

ekipleri kullanmaya başladı. Bu, üretim sürecini ve teslimatı da kapsayan tüm aşamalarda 

uygulanmıştır. Denetimin amacı, denetçiler tarafından bulunan düşük kaliteli ürünün kabul 

edilebilir kaliteli üründen ayrılması ve daha sonra hurdaya alınması, yeniden işlenmesi veya daha 

düşük kalite olarak satılmasıydı (Dahlgaard, Kristensen ve Kanji, 2002:7).  

İkinci aşamaya gelindiğinde ise, 1924 yılında bir matematikçi olan Walter Shewhart, ilk kez Bell 

Laboratuvarlarında, seri üretim ortamında kalitenin ekonomik olarak kontrolü için bir yöntem olan 

istatistiksel kalite kontrol (İKK) kavramını gündeme getirdi. Daha sonra giderek yaygınlaşan kütle 
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üretiminin kalite kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD, İngiltere gibi birçok endüstri 

ülkesinin fabrikalarında kullanılmaya ve yayılmaya başladı. Çünkü kütle üretiminde, miktarların 

çok yüksek olması %100 muayeneyi olanaksız kılmıştı. Örnekleme yaparak, tüm üretim partisinin 

kalitesi hakkında istatistiksel çıkarım yapmaya yönelik olan İKK, gerçekten büyük faydalar sağladı. 

Bu dönemde muayenecilerin rolü değişti ve sayıları azaldı. Örnekleme, kontrol şemaları gibi bazı 

istatistiksel araçları kullanarak kalite kontroldeki görevlerini devam ettirdiler (Yavuz, 2010:4). 

Üçüncü aşamada yer alan kalite güvencesi kavramı II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında en çok 

askeri alanda meydana gelmiştir. Bunun nedeni, askeri alanda yüksek performans talebinin, bazı 

standartların oluşturulmasını zorunlu hale getirmiş olmasıdır. Daha sonra askeri alandan günlük 

hayatın her alanına giren kalite güvencesi, 1987 yılında ISO 90006 diye bilinen yeni bir sistemi 

meydana getirmiş ve bu sistem sayesinde tüm dünyada bir kalite güvencesi sistemi oluşturulması 

amaçlanmıştır. Kısaca kalite güvencesi, bir üründe kalitenin, müşterinin güvenle satın alabileceği 

ve uzunca bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekilde sağlanması demektir (Merter, 2006: 

32, 33). 

TKY anlayışının temellerini çağdaş düşünce ustalarından olan Deming, Juran ve Crosby atmış, 

Feigenbaum ve Ishıkawa da geliştirmişlerdir. Kuram olarak ABD’de ortaya çıkmasına rağmen, bu 

anlayışı benimseyen ve uygulayan Japonlar olmuştur. Toplam kalite kontrolü (TKK) terimi ilk defa 

Feingenbaum tarafından kullanılmışsa da Ishikawa tarafından daha da geliştirilerek Japon kalite 

hareketi ile bütünleştirilmiştir (Erbaş ve Kolak, 1999:2). 

Kalitenin tarihsel gelişimindeki son süreç toplam kalite aşamasıdır. Toplam kalite kavramıyla, bir 

organizasyonda yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, 

insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin, bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların 

katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesi ifade edilmektedir. 

Toplam kalite yaklaşımına göre kalite, bir yaşam tarzı ve bir bakış açısı olmaktadır (Şimşek, 2007: 

78). 

1.4. Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Başarı Esasları  

Başarılı bir ‘Toplam Kalite Yönetimi’ sürecinin temel ilkeleri dört başlık altında açıklanmıştır.  

1. 4. 1. Strateji, Vizyon, Misyon ve Değerler  

Strateji, misyonu yerine getirmek için işletmelerin beklentilerini ortaya koyan hareket tarzlarının 

bütününü oluşturur. İşletmelerin içinde bulundukları durumu, sahip oldukları ya da olmayı 

planladıkları konuları ve rekabet avantajlarını tanımlar. Kuşkusuz stratejilerin en güçlüsü amaca 

bağlılıktır. Stratejik planlamanın işe yaraması, bunun bir vizyona sahip olunarak yapılmasıyla yakın 

ilintilidir (Lipton 1997: 12). Vizyon, önce bireylerin daha sonra bireylerin oluşturduğu ailelerin, 

işletmelerin, toplumların, ulusların gelişimi ve yaşamsal kalitesi için olmazsa olmaz değerler 

bütünüdür denilebilir. Bireyler, kişisel vizyonlarını yaratarak performanslarını artırıp başarılar 

yakalayabilir. İşletmeler, kurumsal vizyon yaratarak kazancın ötesinde sosyal sorumluluklarını 

yerine getirebilir. Toplumlar, gelişmişlik vizyonunu benimseyerek diğer toplumlara fark 

yaratabilirler (Ocakoğlu 1997; 2). Başarının herkesçe paylaşılan görüntüsü olan vizyonun gerçeğe 

dönüşmesi üç ana konuyu içerir. Bunlar; misyon ya da amaç, misyonu yerine getirmek için gerekli 

strateji; amaca ulaşmamızı destekleyen değerler olarak sıralanabilir (Stonner 1997; 14). 
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1. 4. 2. Mükemmellik  

Her konuda mükemmelliği aramak yüksek bir performans gerektirir. Kurumsal mükemmellik, 

ulaşılması en zor olan mükemmellik şekillerinden biri olup insanların işine gönül vermesini ve iş 

birliği yapmasını gerektirir. Ortak bir vizyon tüm bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı 

olur. Ekip mükemmelliği, kurumsal mükemmelliğin ön koşuludur. Ekip mükemmelliğini 

gerçekleştirmek için ekip vizyonu geliştirilmeli ve bu vizyon işletmenin vizyonunu desteklemelidir. 

Bireysel mükemmellik açısından ekibin ve işletmenin amaçlarını destekleyen bireysel 

mükemmellik göstergeleri ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir (Taner ve Kaya, 2005:357).  

1. 4. 3. Kalite Kontrol Çemberleri  

Kalite çemberleri herhangi bir işyerinin verimlilik, etkenlik, kalite gibi çok çeşitli sorunlarını 

görüşmek, tartışmak ve çözümlemek amacı ile tamamen gönüllülük ilkesine dayalı olarak 

oluşturulan ve düzenli olarak toplanan küçük çalışan gruplarıdır.  Kalite çemberi çalışmaları, 

organizasyonun iyileşmesine ve büyümesine katkıda bulunmak; insanlar arasında karşılıklı saygıyı 

geliştirmek, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve insan yeteneklerinin 

tamamıyla kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir (Bayazıt, 1998: 97-98).    

1.4. 4. Kıyaslama (Benchmarking)  

Kıyaslama çalışmalarının önemi işletmelerin performans göstergelerinin değerlendirilmesinde 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında personel devir hızı, eğitim, karşılanamayan ve cevaplanamayan 

müşteri başvuru yüzdeleri, müşteri başına hizmet talepleri ve benzeri gelmektedir (Çetin vd, 2001, 

s.109-123). İşletmeler kıyaslama yoluyla kendilerinden daha üstün performans gösteren işletmeleri 

inceleyerek performanslarında gereken düzenlemeleri yaparlar. Kıyaslama, faaliyet alanları 

birbirinden farklı firmalar arasında da yapılabilir (Cook ve diğerleri, 1997: 131). Yukarıdaki ilkeler 

çerçevesinde bir işletmede Toplam Kalite Yönetimi’nin başarı ile uygulanabilmesi için örgüt 

kültüründe köklü bir değişimin olması gerektiği anlaşılmaktadır. R. Blackburn ve B. Rosen’a göre 

bu değişimin kapsamında işletmede yaratıcılığın gelişebileceği açıklık ve güven ortamı oluşması, 

bireysel çalışmadan ekip çalışmasına geçiş, bölümler arası engellerin kalkması, otokratik bir 

yönetim biçiminden ekip lideri ve yönlendirici (coach) şeklinde daha ılımlı bir yönetim biçimine 

geçiş, örgütün üst kademesinde merkezileşmiş güç yapısında çalışanlarla paylaşılmış bir güç 

yapısına, sonuçlar yerine sonuçları yerine getiren süreçlere yönelik sürekli iyileştirmeye dayanan 

yönetime geçiş yer almaktadır. Sözü edilen bu tür bir kültür değişiminin, hizmet işletmelerinde 

müşteri ile doğrudan etkileşimde bulunan personelin hizmet kalitesi üzerindeki belirleyici rolü 

düşünülürse, işletmenin kaliteli bir performans ortaya koymasındaki önemi açıktır (Taner ve Kaya, 

2005:357-358). 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Amacı   

Çalışmanın amacı turizm endüstrisinde “Toplam Kalite Yönetimi” nin başarı esasları doğrultusunda 

uygulanmasının değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda öncelikle kalite kavramı, gelişim süreci ve 

başarı esasları incelenmekte, müteakibinde turizm endüstrisinde global düzeyde başarılı bir zincir 

otel firmasının kalite performansına dayalı tespitlerde bulunulmaktadır.  
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2.2. Örneklem Grubu  

Bu araştırmanın örneklem grubunu Sakarya’da bulunan beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde 

görev yapmakta olan genel müdür ve altı departman (insan kaynakları, ön büro, kat hizmetleri, 

servis hizmetleri, spa, müşteri ilişkileri) müdürlerinden oluşmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde 

edilmiştir. Literatürden gerekli bilgiler alınarak 23 sorudan oluşan bir görüşme formu 

tasarlanmıştır.  Görüşme formunun oluşturulmasında Toplam Kalite Yönetimi başarı esaslarını 

kapsayan çalışmalar dikkate alınmıştır (Stoner, 1997; Bayazıt, 1998; Taner ve Kaya, 2005; Akarsu, 

2006).  Görüşme formunda, genel müdür ve departman müdürlerine, genel olarak; kalite sistemleri, 

yönetim tarzı ve örgüt yapıları, işgörenlerin eğitimi ve işgörenlere yönelik faaliyetleri, kalite 

süreçleri, müşterilere yönelik kalite faaliyetleri ile kalite güvence standartları çerçevesinde;   

1. İşletme Yönetiminin Özellikleri, Üst Yönetimin Kaliteye Bağlılığı,  

2. Örgüt Yapısının Özellikleri,   

3. Hizmet Stratejileri 

4. İşletmede Uygulanan Kalite Sistemleri,  

5. Kalite Kültürü, Misyonu ve Vizyonu,  

6. Kaliteye Yönelik Politikalar,   

7. Kalite Güvence Standartları,  

8. Kalitede Kilit Öğeler,   

9. Kalite Organizasyonu, Görev-Yetki ve Sorumluluklar, Bilgilendirme,   

10. Yaratıcılık, İşgörenlerin Eğitimi ve İşgörenlere Yönelik Faaliyetler, Ödüllendirme 

11. Müşteri Şikayetleri, Müşteri Beklentileri,  

12. Kıyaslama,   

13. TKY’ n de Karşılaşılan Engeller,   

14. Kalite Gelişim Süreci ve TKY’ ne Geçtikten Sonra Karlılık gibi hususları içeren sorular 

sorulmuştur (Taner ve Kaya, 2005: 358-359). 

Yapılan görüşmeler sesli kayıt yöntemi ile kayıt altına alınmıştır. Çözümlenmesi ise 14 madde 

altında yapılmıştır. 

3. BULGULAR  

Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre;   

1. İşletmede ISO Standartları ve TKY sistemi uygulanmaktadır. İşletme’nin global bir şirket 

bünyesinde faaliyet gösteriyor olması sebebiyle sık sık denetlendiği ve denetlemeler kapsamında 

kalite standartları sürecinin de hassasiyetle takip edildiği anlaşılmaktadır. İşletme’nin bağlı olduğu 

grubun genel olarak misyonunun misafirlerine ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet sunmak, vizyonunun 

ise sürekli gelişim içinde kendini yenileyen bir işletme olmak olduğu anlaşılmaktadır. 

2. İşletme kültürü içerisinde yönetim değerleri olarak dürüstlük önem arz etmekte olup, misafir ile 

ilişkiler kısmında ise dürüstlüğe ek olarak temsil ve sorumluluk değerleri bulunmaktadır. 

3. İşletmenin örgüt yapısı, genel müdür yönetimin de yukarıdan aşağıya doğru departman 

müdürleri, alt birimler ve çalışanlardan oluşan hiyerarşik bir yapıdadır.   
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4. Üst yönetimin kalite sürecini desteklediği, örgüt genelinde kalite ikliminin oluştuğu ve müşteri 

geri bildirimleri doğrultusunda sürekli gelişim içerisinde oldukları ifade edilmiştir. Bu gelişim 

süreci içerisinde; kalite kültürünün devamlılığı noktasında turizm endüstrisinde çalışmaya istekli 

eğitimli personel yetersizliğinin engel ve zorluk olarak görüldüğü belirtilmiştir. 

5. İşletme yöneticilerinin kaliteye yönelik politikaları ve bu kapsamda kilit öğeler, “Müşteri 

Memnuniyeti Politikası, Ürün Politikası ve İnsan Odaklılıktır”. Otel misafirleri, işletmenin kalite 

politikaları hakkında; internet sayfası, otel içi uygulamalar ve registration (kayıt) kart gibi 

materyaller ile bilgilendirilmektedir. 

6. İşletmede, “Kalite Kurulu” başlığı altında bir kurulun bulunmadığı, fakat bu görevi Genel Müdür 

başkanlığında Departman Müdürlerinin üstlendiği, her hafta yapılan olağan toplantılarda ve aylık 

genel toplantılarda kalite süreci ile ilgili takip ve değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilmiştir.  

7. İşletme, TKY uygulamaları öncesi ve sonrası olarak değerlendirildiğinde, önceki yıllara göre 

sürekli gelişim sağlandığı, bu sonucun müşteri beklentileri doğrultusunda yapılan uygulamaların 

olumlu etkilerinden ve işletme karlılığına pozitif yansımalarından anlaşıldığı belirtilmiştir.  

8. İşgörenlerin eğitimi; oryantasyon ve görev başı eğitimleri şeklinde organize edilmektedir. 

İşletmede, iç eğitime ağırlık verilmekle birlikte buna ek olarak dışarıdan da (Turizm Bakanlığı ve 

özel eğitim kurumları) eğitim desteği alınmaktadır. Departman müdürlerinin tamamının eğiticinin 

eğitimi sertifikaları bulanmakta olup, iç eğitimleri departman müdürleri de verebilmektedir. 

Eğitimler süreklilik arz etmekte, insan kaynakları departmanınca aylık periyotlarla planlanmakta 

ve takibi yapılmaktadır. Eğitim sürecinde işgörenlere; işletmenin vizyon, misyon ve hedeflerine 

yönelik beklentileri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

9.  İşletmede, grup çalışması kapsamında; personel sayısına bağlı olarak, her departman kendi 

içerisinde bir takım oluşturmakta ve işleyişleri yine departmanların kendi görev tanımları üzerinden 

yürütülmektedir. 

10.  Kalite kültürünün gelişimi açısından; ekip ruhunun oluşması ve çalışanların iş haricinde de 

birlikte etkinliklerde bulunabilmeleri adına sosyal grupların bulunduğu ve bu kapsamda 

etkinliklerin (kahvaltı ve yemek organizasyonları, doğum günü kutlamaları, sportif faaliyetler vb.) 

düzenlendiği ifade edilmiştir. 

11. Çalışanların iş verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile sosyal faaliyetlerin 

yanında, hedefe yönelik prim uygulaması, tatil hediyesi, başka otellerden çalışanlar için hizmet 

alımı uygulamaları yapılmaktadır. İşletme içi terfi sistemi uygulanmakta ve bu bağlamda öncelik 

işletme çalışanlarına tanınmaktadır.   

12. İşgörenlerin yenilikçi ve yaratıcı fikirleri yönetim tarafından desteklenmekte, teşvik edilmekte 

ve uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda, haftalık yapılan toplantılarda beyin fırtınası 

(brainstorming) yapılmakta, personelin fikirleri alınmaktadır. 
 

13.  Misafir ilişkileri yönetiminde, memnuniyet ve şikâyet yönetimi süreci; misafir memnuniyet 

anketleri, sadakat programları ve sosyal medya platformları üzerinden takip edilmektedir. Sosyal 

medya kanalları üzerinden yapılan yorum ve bildirimler günlük ve anlık olarak takip edilmekte, 

misafir memnuniyet anketleri ise haftalık olarak konaklayan misafirlere iletilmektedir. Misafirlerce 

iletilen cevapların titizlikle takip edildiği ve mutlaka geri bildirimde bulunulduğu belirtilmektedir. 

Alınan geri bildirimler konu başlıklarına (temizlik, yiyecek-içecek, servis, internet, oda 

dekorasyonu vb.) ve departmanlarına göre sınıflandırılarak günlük, haftalık ve aylık olarak 
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raporlanmaktadır. Bu raporlara göre sürecin yönetildiği, misafir beklentilerinin ve eğilimlerinin de 

yine bu raporlara göre değerlendirildiği ifade edilmektedir. 
 

14. Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde işletmenin bağlı olduğu grubun genel merkezi tarafından 

makro ve mikro düzeyde skor bazlı ölçümler yapılmaktadır. Ölçümler dünya genelinde bölgeler 

(Amerika, Afrika, Avrupa-Ortadoğu, vb.), ülkeler ve mikro düzeyde otel seviyesinde yapılmakta 

olup, şirket merkezinin sistemi üzerinden yürütülmektedir. Portal, grubun bünyesindeki tüm 

işletmelerin takibine açıktır. İşletmeler portal üzerinden genel memnuniyet durumlarını ve birçok 

alt başlıkta (konfor, hijyen, yiyecek-içecek vb.) sınıflandırılmış konularda skorlarını ve 

sıralamalarını takip edebilmektedir. Bu ölçüm ve analizlere göre kıyaslamalarda bulunarak 

konumlanmakta ve stratejilerini belirlemektedirler. Mevcut sonuçlara göre; Türkiye otellerinin 

genel puanının Avrupa bölgesinin üzerinde, işletme olarak ise ülke ortalamasının 10-15 puan 

üzerinde olduğu belirtilmiştir. 

4. SONUÇ 

Günümüz modern yönetim anlayışının gelişim süreci incelendiğinde temelde TKY sistemi ile 

doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. TKY, sistemsel gelişim süreci içerisinde geleneksel 

yönetim yaklaşımını da beraberinde evrimleştirmiş, günümüz modern yönetim yaklaşımının 

gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Küreselleşmenin endüstriler için getirdiği dayatmacı rekabet 

koşulları ise işletmelere hata yapma lüksü tanımamakta ve mükemmellik arayışına 

yönlendirmektedir. Bu bağlamda, modern yönetim anlayışı ve TKY sisteminin önemini kavrayan 

ve bu doğrultuda hareket eden işletmeler ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı olmakta ve 

rekabet edebilirliklerini arttırabilmektedirler.  

Çok uluslu zincir otel işletmeleri ile ulusal işletmeler arasında kalite unsuru üzerinden ciddi bir 

rekabet söz konusudur. Turizm endüstrisinde kalite ilkelerine önem veren işletmeler ayakta 

kalabilmekte iken, tam aksi durumdaki işletmeler içinse tek yol bu devasa şirketlerin şemsiyesi 

altına girerek varlığını sürdürebilmektir. Burada önemli olan nokta “Toplam Kalite Yönetimi 

Sistemini” kimin daha iyi uyguladığıdır.  

Buradan yola çıkarak konaklama işletmelerine yönelik yapılan bu çalışmada; araştırmaya konu 

işletmede TKY sisteminin başarı esaslarına göre uygulanması değerlendirilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre;  

İşletme yönetiminin TKY sistemine tam destek verdiği, işletmede katılımcı ve destekleyici bir 

yönetim anlayışının hâkim olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, kurumda genel olarak kalite 

ikliminin oluştuğu, işletme çalışanlarının kalite bilinci ve kültürünü özümsediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

İşletmede ISO standartları ve TKY sistemi uygulanmakta olup, kalite süreci şirket genel merkezi 

tarafından sık sık denetlenmektedir. Bir denetim mekanizması olarak görülen bu uygulama kalite 

sürecine verilen önem ve sürekli gelişim felsefesine pozitif bir katkı olarak değerlendirilmektedir. 

Zira bu hususta, Porter (1998) Capital Dergisine vermiş olduğu bir mülakatta, müşterilerin kaliteyi 

talep etmelerinin kalite süreci işleyişine katkısından bahsetmiş ve aynı şekilde çok uluslu 

şirketlerinde kalite konusunda talepkar olmasının iş ortakları ve çalıştıkları işletmeler üzerinde 

yapıcı etkilerinin önemini vurgulamıştır. 
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Hiyerarşik bir yönetim yapısına sahip olan işletmede, grup çalışması kapsamında; personel sayısı 

da göz önünde bulundurularak her departmanın kendi içerisinde bir takım oluşturduğu ve işleyişleri 

de yine departmanların kendi görev tanımları üzerinden yürüttüğü tespit edilmiştir. 

İşgören eğitimleri; oryantasyon ve görev başı eğitimleri olarak organize edilmekle birlikte dışarıdan 

da (Turizm Bakanlığı, özel eğitim kurumları) eğitim desteği alınmaktadır. Bunun yanı sıra 

departman müdürlerinin de tamamının eğiticinin eğitimi sertifikaları bulunmakta 

işgörenlerinelerine eğitim verebilmektedirler. İşletmenin bu husustaki yaklaşımı ve yöneticilerinin 

donanımı, işletme kültüründe eğitime verilen önem olarak değerlendirilmektedir. 

Kurum içerisinde düzenlenen sosyal etkinlikler, çalışanların yeni fikirlerine verilen önem ve 

yaratıcı fikirlerin desteklenmesi işletme için artı değer olarak görülmektedir. Bu husus, işletme 

verimliliğine ve işgören motivasyonuna olumlu katkılar sağlamaktadır. 

İşletme genel müdürü tarafından, turizm endüstrisinde çalışmaya istekli, eğitimli personel 

yetersizliğinin engel ve zorluk olarak görüldüğü ifade edilmiştir. Bu hususta turizm endüstrisine 

yönetici adayı ve ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarına önemli görev düşmektedir. Eğitim 

kurumları, öğrencilerine eğitimin yanı sıra mentörlük ve kariyer danışmanlığı desteği vermeli ve 

öğrencilerini sektöre ne istediğini bilen bireyler olarak hazırlamalıdırlar. 

Misafir ilişkileri yönetiminde, memnuniyet ve şikâyet yönetimi sürecinin titizlikle takip edilmesi, 

misafirlerden alınan geri bildirimlerin raporlanarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler 

sonucu yapılan iyileştirmeler misafir memnuniyeti düzeyini yükseltmekte, kalite sisteminin sürekli 

gelişimine ivme kazandırmaktadır. 

İşletmenin bağlı olduğu grubun genel merkezi tarafından bağlı işletmelerin performanslarına 

yönelik makro ve mikro düzeyde skor bazlı ölçümler yapılmaktadır. Bağlı işletmeler portal 

üzerinden performans değerlemelerini görebilmektedir. İşletmeler sistem üzerinden genel merkez 

tarafından takip edilmekle beraber konumlarına göre kıyaslamalar ve değerlendirmeler yaparak 

stratejilerini belirlemektedirler. Bu durum işletmeyi grup içerisinde sürekli yarış halinde tutarken 

dışarıdaki rakiplerine karşı da bir adım önde olmalarını sağlamaktadır.  
4 

İşletme, performans olarak; TKY uygulamaları öncesi ve sonrası olarak değerlendirildiğinde, 

önceki yıllara göre sürekli gelişim içerisinde olduğu görülmüş, bu sonuç, müşteri beklentileri 

doğrultusunda yapılan uygulamaların olumlu etkilerinden ve işletme karlılığına pozitif 

yansımalarından anlaşılmıştır. 
 

Bu konuda benzer bir çalışmada Terziovski tarafından yapılmıştır. Terziovski (2006) kalite yönetim 

uygulamaları ve operasyonel performans önlemleri arasındaki ilişkinin gücünü test etmiştir. Bu 

amaçla Avustralya’dan 962 ve Yeni Zelanda’dan 379 firmadan oluşan bir veri tabanını hipotezleri 

test etmek için kullanmıştır. İstatistiksel analizler, Toplam Kalite Yönetiminin uygulanma süreci 

ile birlikte eşzamanlı olarak; verimlilik, iyileştirme ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu ve 

önemli bir etkiye sahip olduğunu saptamıştır (Terziovski, 2006; Akt. Sert, M., 2015:36). 

Sonuç olarak; araştırmanın bulguları TKY sisteminin işleyişi ve sonuçları üzerinde yapılan benzer 

çalışmalarla örtüşmekte olup, elde edilen bulgulara göre geçmiş çalışmalar büyük oranda 

desteklenmiştir. “Toplam Kalite Yönetimi Sistemini” başarı esaslarına göre uygulamak isteyen; 

kurumsallaşma sürecinde veya zincirleşme hedefinde olan konaklama işletmelerinin bu veriler 

ışığında mevcut sistemlerinde gerekli yenilik ve iyileştirmeleri yapabilmeleri öngörülmekle beraber 

çalışmanın belirtilen işletmelere model teşkil edeceği söylenebilir. 
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History of eugenic thought on genetic testing of Japanese children 

(日本の子どもの検査をめぐる優生思想の歴史) 

 

笹谷絵里i
  

 

要旨 

本稿は、子どもの検査である「先天性代謝異常等検査（新生児マス・スクリーニング）」

を「優生思想」の視点も踏まえ、日本の遺伝医療の歴史として明らかにしている。研究方法

は、医学雑誌を中心とした一次資料の分析である。結果、先天性代謝異常等検査で、治療可

能とされる先天性代謝異常症についても、技術がともなえば出生前診断の対象となってき

た。さらに、技術的に出生前診断が不可能であった疾患もDNA診断が開発・普及したことに

よって子どもの選別が可能となった。加えて、2014年には新たな検査方法の導入によって、

検出される疾患が拡大した。新生児マス・スクリーニングは、子どもの検査でありながら、

親が自分の遺伝情報から自分たちの未来を考えざる負えない状況に置かれる可能性を含む、

「選択・選別」という優性思想の中に置かれてきた歴史が明らかになった。 

キーワード：遺伝学的検査、先天性代謝異常等検査、優生思想  

 

 

Abstract  

This article analyzes primary materials, mainly medical journals, to investigate neonatal screening 

as part of the history of genetic medicine in Japan from the perspective of eugenics.  Congenital 

metabolic disorders that were treatable in neonatal screening also became targets for prenatal 

diagnosis with technology. In addition, DNA diagnosis has been extended to screening for diseases 

in newborn children for which prenatal diagnosis had previously not been technologically possible. 

In addition, new neonatal testing methods were introduced in 2014 that show parents’ genetic 

information. The test results of newborns may be used in a form of genetic information management, 

as parents may use the information in making choices and selections when they are next child. In 

other words, neonatal screening has in the eugenic thought of choosing the next child. 

Keywords: Genetic test，neonatal screening，eugenics 
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1． はじめに 

1.1 研究の背景 

 

本稿で着目しているのは、子どもの検査である「新生児マス・スクリーニング（Newborn 

Screening :NBS、neonatal screening）」という、日本の医療の歴史である。主題となる、新

生児マス・スクリーニングとは、子どもが先天性の疾患を持つことを知らずに無治療でいる

ことで、神経障害や生命にかかわるような障害が発生する可能性のある生まれつきの疾患（先

天性代謝異常症等）に対して、障害の発生を予防する事業として 1977 年から日本で開始され

た医療事業である(厚生省 1977)。現在、ほぼすべての新生児がこの検査を受けている(厚生労

働省 2018)。なお、検査で検出される先天性代謝異常症（inborn errors of metabolism）とは、

遺伝的な原因による生化学的異常を特徴とし、さまざまな健康上の問題を引き起こす疾患群

の総称として用いられている(遠藤 2013、pp2-4)。 

日本では、母子保健政策の一環として開始された。検査では、フェニルケトン尿症、メー

プルシロップ尿症、ヒスチジン血症、ホモシスチン尿症、ガラクトース血症の 5 疾患が検出

されていた。2014 年からは新しい検査方法として、タンデムマス法による検査が導入された

(厚生労働省 2014)。具体的な検査法としては、出生後数日(4～6 日)の新生児の足の裏からご

く少量の血液を取り、ろ紙にしみ込ませて、専門機関で検査する。新しい、タンデムマス法

では 1 回に多数の疾患がスクリーニング可能となったため、それまで検査されていた 6 疾患

に加え、（1979 年、新生児マス・スクリーニングに先天性甲状腺機能低下症（クレチン症）が

検査の対象として導入され、1989 年、先天性副腎過形成症も新生児マス・スクリーニングの

検査の対象として導入されている。1992 年にヒスチジン血症が検査の対象から外れている。）

16 疾患以上が検査できることとなった。2018 年には 1 疾患が追加され 17 疾患以上が検査さ

れている。検査で疾患が見つかった場合は、治療として、食事療法、薬物治療、移植などがあ

る。 

このような日本での実情を踏まえ、「子どもの検査」として、実施されてきた新生児マス・

スクリーニングが「親の検査」としても機能し、検査結果によっては、親が保因者としてさ

らなる患者を産むリスク的な存在とみなされうる現実を浮き彫りにする、「優生思想」の視点

も踏まえ、医学雑誌を中心とした一次資料の分析から遺伝医療の歴史として明らかにしたい。 
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1.2 子どもの検査としての「新生児マス・スクリーニング」の位置づけ 

 

 日本では、新生児マス・スクリーニングは「子どもの検査」ととらえられ、「子どもの疾

患を明らかにし、治療につなげるもの」とされてきた(図１)（右図1、2）。しかし、新生児

マス・スクリーニングで検査されている疾患の

多くは遺伝性疾患である。検査の結果で子ども

の疾患が明らかになることは、親が「保因者」

という、次も疾患のある子どもをつくる「身

体」であることを意味する。つまり、「親の遺

伝情報の取得によって次子の選択につなげるも

の」（右図内3、4）としての側面をもっている

ことが明らかにされてこなかった。 

 先天性代謝異常症では、一般的に遺伝形式は

常染色体劣性遺伝形式かX連鎖劣性遺伝形式を

とる。そのため、常染色体劣性遺伝で子どもに疾患が見つかった場合、親は保因者である。

保因者の両親から遺伝情報を引き継いで子どもが疾患を発症する確率は1/4である。両親と

同じく保因者になる確率は1/2であり、保因者とならない（非保因者）確率は1/4である他の

代表的な疾患として白皮症、嚢胞性線維症などがあげられる。実際に、日本医学会「医療に

おける遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」 の遺伝学的検査に関するガイドライン

においても、新生児マス・スクリーニングは遺伝学的検査として位置づけられ、インフォー

ムド・コンセント(Informed consent : IC)の対象にもなっている。 

 

2． 日本での先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)の導入 

2.1 フェニルケトン尿症の発見と治療 

 

ここでは、日本での先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)の導入の歴史に

ついて概観したい。先天性代謝異常症の疾患のなかで、特にフェニルケトン尿症は、マス・

スクリーニングとの関係で重視されてきた。この、フェニルケトン尿症は 1977 年の先天性

代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)開始時に、検査対象とされた 5 疾患の 1 つで

あるが、特殊な治療用ミルクや治療食によって「精神薄弱」の発生が予防できるとして先天

性代謝異常症のなかでも早期から着目されていた。 

 フェニルケトン尿症は、ノルウェーの A．フェーリング（ A. Føllin）によって 1934 年に

発見された。フェーリングは診察するなかで、尿中にフェニール焦性葡萄酸を排泄する患者

を発見し、施設などで尿検査を行った結果、複数の患者を発見するに至った(Føllin＝萬年・

今野 1968、pp291-294)。さらに、1940 年、G．A．ジャービス（G.A. Jervis）はフェニルケ

トン尿症が常染色体劣性遺伝であり、患者の体内にフェニルアラニンが蓄積することで、知

能に影響を与えることを明らかにした(Jervis 1940、pp105-113)。1953 年には、フェニルケ

トン尿症の治療に、治療食による食事療法が効果的であると報告された(Bickel1953、pp812-

図１ 新生児スクリーニングの位置づけ 
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813)。加えて、子どものオムツに第二塩化鉄を滴下する新たな検査方法が 1956 年に導入さ

れ、フェニルケトン尿症の尿検査として多くの国で採用されていった(Willard1961、pp93-

118)。 

日本では、1951年にフェニルケトン尿症の詳しい症例報告がなされた(臺・齋藤1951、

pp365-372)。食事療法については1961年に報告されている(山本・鈴木1961、pp777-784)。

1962年には、高井俊夫が大浦敏明とともに、日本で初めてフェニルケトン尿症治療ミルクを

開発した。高井と大浦は1963年に日本で初めて、尿によるスクリーニングを行うなど、初期

のフェニルケトン尿症対策において中心的役割を果たした(西内1988、p243)。しかし、高井

はフェニルケトン尿症の保因者の発見と次子の出生防止に力を入れていたといえる。 

1965年6月発行の『小児科診療』の特集「先天性代謝異常」で、高井は「先天異常症につ

いて保因者を早期に発見し、さらに遺伝学的カウンセリングによって、もはや地上に1人の

このような病的保因者の影をも止めぬまでに撲滅せんとする道は、まことに医学最終の悲願

である」記述している(高井1965、p631)。さらに保因者を発見することは、「1）先天異常を

まず国家の力、または権威ある医学的な集団の力でスクリーニングし、2）ついでその家系

をたどつて徹底的に保因者を探求し、3）結婚指導によつて、子孫への遺伝を稀薄にし、撲

滅することである」と述べている(高井1965、p631)。他にも、1967年の『化学と生物』に

寄稿した「心身障害児を日本から抹消するための医学」という記事では、「心身障害児の生

まれる源流を確かめ，その流れをとめる医学の手を打たぬ限り、施設に溢れる不幸な子供た

ちの流れをせき止めることは困難である」と心身障害児の出生を防ぐことに重きを置く考え

を述べている(高井1967、pp50-51)。加えて、フェニルケトン尿症については、治療食で正

常のIQ(Intelligence Quotient)を保つとともに、保因者の検出につとめ、遺伝学的な結婚カ

ウンセリングでフェニルケトン尿症を含む先天性代謝異常症を「地上から抹殺」(高井

1967、p51)するように努力することとした。 

 このように、先天性代謝異常症の中でも、フェニルケトン尿症については治療により知能

への影響を減少させ、「精神薄弱」を予防できるとして、先天性代謝異常の中でも注目され

てきた。日本でも、フェニルケトン尿症は治療できると疾患と認識されながらも、同時に、

親である保因者の発見と次子の出生予防にも焦点があてられていた。 

 

2.2 先天性代謝異常症と出生前診断 

 

では、次子の出生予防はどのように実施されてきたのかを出生前診断の開発を中心に見て

いきたい。先天性代謝異常症を診断するための検査法は、1968 年に H．L．ナドラー（H. 

L. Nadler）によって発表された(Nadler 1968、pp877-881)。その後、日本では、1971 年に

先天性代謝異常症の羊水診断が初めて報告された(青木他 1971、p143)。出生前診断の中で

も、「羊水穿刺による遺伝性代謝異常症の出生前診断」ですでに実施されている疾患、もし

くは技術的に可能とされたのは 43 疾患であった。その中には、テイ-サックス病のような治

療法のない疾患とともに、治療方法があるとされたメープルシロップ尿症、ホモシスチン尿

症、ガラクトース血症も含まれていた(福山 1972、pp871-872)。フェニルケトン尿症につい
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ては、1974 年に出生前診断として、羊水穿刺の事例が報告された。だが、技術的にフェニ

ルケトン尿症の出生前診断は不可能であることが実証された(多田他 1974、pp233-234)。 

このように、早期診断・早期治療の視点で、スクリーニングの重要性が語られてきた治療

可能とされる先天性代謝異常症についても、技術がともなえば出生前診断の対象とされてき

たことがわかる。 

 

2.3 先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)の導入課程 

 

日本では、尿によるフェニルケトン尿症の発見を目的としたスクリーニングが 1965 年に

岡山県で開始され、次第に全国的に拡大していった(青木 1994、p12)。同年、小児代謝研究

会が設立された。同研究会の特徴は、「先天性代謝異常」を中心に研究を進めることとした

点にあった(日本先天代謝異常学会 1997、pp35-36)。同時期の産婦人科医の動向として、

1965 年に日本母性保護医協会はフェニルケトン尿症の発見を目的に先天性代謝異常研究会

を設け、1966 年には尿によるフェニルケトン尿症のスクリーニングを奨励した(西内

1988、p243)。1967 年には厚生省の医療研究補助金を受けた「フェニールケトン尿症の診

断と治療に関する研究班」が設置され、血液による検査方法の導入が研究された。1968 年

も引き続き「フェニールケトン尿症の血液スクリーニング方法と早期治療に関する研究班」

が設置された(黒田 2005、p1175)。フェニルケトン尿症は尿による検査法が早くから確立し

ており、治療によって「精神薄弱」が予防できるとされたため、マス・スクリーニングを血

液で実施する上での主要な疾患として位置づけられ研究が進められた。 

1974 年、厚生省心身障害研究遺伝研究班「母子の健康と遺伝的要因に関する研究」が設

置され、1975 年には、「母子の健康と遺伝的要因に関する研究」班から「心身障害の発生予

防に関する遺伝学的研究」班へと名称が変更され、研究は継続された。1975 年の時点で先

天性代謝異常症のスクリーニングシステムは全国的に臨床導入が実施可能な状況にあり、

1976 年は実施に向けての最終段階にあった。1975 年に正式に厚生省から尿によるスクリー

ニング検査の中止について通達が出され、1976 年から先天性代謝異常症の早期発見を目的

に、新生児からろ紙採血を行い、5 疾患のマス・スクリーニングを実施する準備が正式に決

定され、開始された。同年 12 月、各県の衛生研究所検査技術者に対するスクリーニング技

術の研修が実施され、日本母性保護医協会も全会員に対してガスリー法の研修を行った 。

1977 年 7 月 12 日に各都道府県知事・各指定都市市長あてに厚生省児童家庭局長通知「先天

性代謝異常検査等の実施について」及び、各都道府県・各指定都市母子衛生主管部（局）長

あてに厚生省児童家庭局母子衛生課長通知「先天性代謝異常検査等の実施について」が出さ

れ、新生児マス・スクリーニングは開始となったのである。通知では、「早期に発見し、早

期に治療を行うことで知的障害等の心身障害を予防することが可能」とされた。だが、これ

らの研究班では、早期発見にあたる検査技術については研究されたが、早期治療にあたる研

究は実施されていなかった。 
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3． 日本の新生児マス・スクリーニング導入後における出生前診断の存在 

3.1 新生児マス・スクリーニング対象疾患と出生前診断 

 

1980 年代に入って、新生児マス・スクリーニングの対象疾患は、厚生省の研究班で保因者

診断や出生前診断の対象として研究されるようになった。1982 年には、1641 例の出生前診

断の診断結果について、追跡調査が実施された。このなかで 3 例のガラクトース血症の出生

前診断が報告され、結果が「正常」とされたのは 2 例、不能とされたのが 1 例であった(厚生

省 1983、241-256)。測定できなかった(不能)とされた胎児がその後、どのような処遇を受け

たかの記述はないが、結果によっては人工妊娠中絶の対象となっていたことが分かる。1984

年には、我妻堯（国立病院センター産婦人科）がフェニルケトン尿症以外のメープルシロッ

プ尿症、ホモシスチン尿症、ヒスチジン血症、ガラクトース血症という新生児マス・スクリ

ーニングの対象となっている 4 疾患は先天性代謝異常症の出生前診断が技術的に可能と紹介

している(我妻 1984、pp174-186)。厚生省の研究班では、新生児マス・スクリーニング導入

後に対象疾患の治療についての研究が実施され、治療指針も示されていた。実際に、1981 年

には治療に用いられる特殊ミルクの安定供給を目的に恩賜財団母子愛育会に特殊ミルク事務

局が設置されるなど治療の進展が目指された(特殊ミルク事務局 1993、pp3-6)。しかしなが

ら、患者の出生を防止する目的で保因者診断や出生前診断も厚生省の研究斑で研究されてい

たのである。 

新生児マス・スクリーニングの導入まで、実際のところ早期発見による治療が可能とされ

たのはフェニルケトン尿症のみで、それ以外の疾患では確立された治療方法はなかったので

ある。各疾患の治療状況を概観すると、ガラクトース血症では知能障害が治療による改善が

難しいと報告されている。メープルシロップ尿症では治療効果が不明であり完全な治療の成

功例はないとされていた(高井他 1973)。さらに、新生児マス・スクリーニングの導入後も古

典型のメープルシロップ尿症は治療が困難であるとの指摘もなされていた(大和田 1985、

p1805)。このように、新生児マス・スクリーニング導入後も早期発見・早期治療の対象であ

ったはずの先天性代謝異常症でも、次子に関しては、出生前診断が可能な「技術」がともな

い、さらに、親の「希望」というロジックのもと、選別の対象とされていたことがわかる。 

1988 年、多田啓也らが 260 例の出生前診断のデータの結果を報告した。この 260 例のう

ち、メープルシロップ尿症に対する出生前診断は 4 例で、1 例が罹患と診断されている。出

生前診断された 260 例のなかで、罹患と診断された胎児は 63 例で、この中には、メープルシ

ロップ尿症の胎児も 1 例含まれている。そして、罹患とされた胎児はすべて人工妊娠中絶さ

れたと報告されている(多田他 1988、pp1610-1613)。だが、もちろんすべての親が出生前診

断を受ける選択や結果によって人工妊娠中絶を行っていたわけではない。1987 年に出生した

メープルシロップ尿症事例では、遺伝相談の結果、出生前診断は行わないとの結論の下、次

子の妊娠を継続し出産に至っている。出生児はメープルシロップ尿症と診断され、同時に治

療が開始されている(吉田 1988、pp24-27)。別の事例では、第 1 子がメープルシロップ尿症

であり、第 2 子の妊娠時に出生前診断を受けた例である。修正前診断の結果、第 2 子もメー

プルシロップ尿症と診断されたが、妊娠を継続し出産している。出産後は軽症のメープルシ
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ロップ尿症と診断され治療が開始されている(大和田・北川 1988、pp18-22)。 

このように、先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)で検出される疾患の出生

前診断の有無は、各疾患の型により差があった可能性がある。さらに、保因者でもある親の

意向、先天性代謝異常症を治療する側である主治医の意向にも左右されたと考えられる。加

えて、疾患に伴う症状が重く、死にいたる可能性があった疾患、ならびに神経障害等で知能

に重篤な障害をまねくとされた疾患、他にも重要な点として、出生前診断が技術的に可能で

あったものが対象となっていたといえる。実際に、フェニルケトン尿症は保因者診断や出生

前診断の希望が多かったものの、出生前診断の技術が確立されていなかった(厚生省 1982、

pp263-285)。では、フェニルケトン尿症の出生前診断技術はどのように開発されていったの

かをみてみたい。 

 

3.2 フェニルケトン尿症の出生前診断技術の開発 

 

 前述のように、フェニルケトン尿症は出生前診断が不可能とされてきた(大浦 1973、pp34-

38)。このような状況に一石を投じたのは、ウーらの遺伝子による DNA 診断技術の開発であ

る。1983 年、L．C．ウー（L. C. Woo）らが DNA を用いて古典型フェニルケトン尿症の出

生前診断と保因者診断に成功した。ウーらの開発した方法は胎児の疾患への罹患状況のみな

らず、保因者も検出できるものであり画期的であるとされた(Woo1983、151-155、Woo1984、

pp412-423)。この、DNA 診断によるフェニルケトン尿症の出生前診断技術の開発は、日本で

の出生前診断の議論に大きな変化をもたらした。 

実際に 1985 年以降、日本ではウーらの議論を踏まえてフェニルケトン尿症の DNA 診断を

用いた出生前診断の議論が活発に行われるようになる。多田は、いままでフェニルケトン尿

症は出生前診断が不可能とされていたが、ウーらの研究によってフェニルケトン尿症の胎児

診断が 75%の確率で可能となった。さらに別の型が新たに検出されれば診断の確率はさらに

上がる。そうすれば、フェニルケトン尿症のみならず、他の先天性代謝異常症の胎児診断で

も遺伝子解析によって疾患の検出が多くの場合可能になるとした(多田 1985、pp2228-2232)。

1986 年には、須川佶、松本雅彦が産婦人科医の視点から、遺伝性疾患の DNA 診断が可能に

なったことで今後、広く出生前診断に応用される可能性があると報告している(須川・松本

1986、pp203-210)。 

 つまり、この遺伝子を用いた DNA 診断技術の開発によって、羊水では不可能とされてい

たフェニルケトン尿症の出生前診断の臨床応用が可能となった。この技術開発が意味するに

は、今後、ほぼすべての遺伝性疾患が出生前診断可能となるということである。そして、DNA

診断技術の確立はそれまで出生前診断が不可能であったフェニルケトン尿症を出生前診断の

対象として、取り込んでいくということを意味していた。この技術開発によって、先天性代

謝異常症のなかでも早期発見・早期治療の代名詞とされてきたフェニルケトン尿症でさえも、

出生前診断による子どもの選別が可能となったことを意味している。 
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3.3 日本でのフェニルケトン尿症の出生前診断技術の研究 

 

1988 年、大浦はウーらの研究によってフェニルケトン尿症の保因者の診断、出生前診断が

可能となったが、日本人も含めた非白人のデータは不足しているとした(大浦 1988、pp487-

492)。そのため、日本人のフェニルケトン尿症患者の遺伝子解析が積極的におこなわれる必

要性が生じた。1990 年、厚生省の心身障害研究において、日本で出生前診断への DNA 診断

の応用に関するアンケート調査が実施されている。このなかで、16 施設において DNA 診断

が実施されており、フェニルケトン尿症を対象とする施設も 1 施設含まれた(厚生省 1991、

pp181-183)。すでに、羊水を用いた出生前診断は産婦人科と小児科で実施され、一般に普及

しつつあった。さらに、DNA 診断技術が開発されたことによって、従来の羊水等による診断

法のみならず DNA 診断が出生前診断に組み込まれていくこととなった。 

ウーらが研究結果を発表後、日本では、フェニルケトン尿症の遺伝子解析が急速に進むこ

ととなった。1993 年の報告では、DNA 診断を実施している施設として、フェニルケトン尿

症が 2 施設、メープルシロップ尿症が 1 施設、ガラクトース血症が 2 施設と紹介された(松原

1993、pp579-584)。1990 年の報告よりも、より先天性代謝異常症の検出が可能な施設が増加

している。つまり、臨床応用のための基礎研究は着実に進んでいたといえる。DNA 診断が臨

床応用可能となることに対して、松原(1993、p584)は、「DNA 診断は必然的に出生前診断、

保因者診断、発症前診断という倫理的な問題を内包していることを忘れてはならない」と危

機感を抱いていたが、すでに DNA 診断の広がりを抑制することは困難な状況であったとい

える。実際に、DNA 診断が普及によって、従来出生前診断が不可能であった疾患の診断可能

になり、DNA 診断では、より正確な保因者、患児の同定が可能になった。この変化について、

松田一郎は「肝にしか発現していない酵素の異常（フェニルケトン尿症、OTC 欠損症など）

や血液疾患（血友病 A、B、サラセミアなど）、神経、筋疾患（Huntington 病、Duchenne 筋

ジストロフィー症など）、内分泌疾患（21-ヒドロキシラーゼ欠損症など）については出生前

診断は不可能であった。結局、「遺伝子解析による出生前診断」が行われるようになったこと

はこうした制限を越えたことを意味している」と述べている(松田 1994、pp579-584)。つま

り、出生前診断が不可能であった遺伝性疾患にも、遺伝子解析技術の開発によって出生前診

断の対象となる疾患が拡大し、倫理的な議論に先行して技術開発が進んでいることを問題視

していた。 

このような背景のなか、1998 年には、フェニルケトン尿症の 100%の遺伝子変異検出シス

テムの構築について研究がおこなわれ、研究の結果、日本人のフェニルケトン尿症の 92%の

遺伝子変異を同定できたことが報告された(岡野他 1998、p494)。この報告で、フェニルケト

ン尿症の DNA 診断が臨床応用が可能な状況となっていたことがわかる。 

だが、1995 年に出生前診断や選択的妊娠中絶は個人やカップルの自発意思であるとの

WHO『遺伝医学の倫理的諸問題および遺伝サービスの提供に関するガイドライン』が報告さ

れた後(Wertz1995＝松田 1997)、フェニルケトン尿症を含む、先天性代謝異常症等検査(新生

児マス・スクリーニング)と DNA 診断や出生前診断を関連づけた記述はされなくなっていた。 

DNA 診断や出生前診断は普及したことによって、「子どもを選んで産む／産まない」とい
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う「選択」が、親の判断という「個人の問題」として捉えられるようになった結果、技術的な

研究であっても「子どもに関する」個人の選択に介入する研究は集団的優生政策であると捉

えられる状況に社会が変化していたといえる。 

 

4． 日本での先天性代謝異常症等検査(新生児マス・スクリーニング)の拡大 

4.1タンデムマス質量分析計の先天性代謝異常等検査(新生児マス・スクリーニング)への導入 

 

 ここでは、2014年に新たな検査方法である、タンデムマス質量分析計によるタンデムマス

法の開発と先天性代謝異常症等検査(新生児マス・スクリーニング)への導入について見てみ

たい。 

タンデムマス質量分析計は、1990年にミリントン.D（Millington. D）らによって、新た

な検査方法として開発された(Millington1990、pp321-324)。これを受け、1992年、日本で

もタンデム質量分析計を使用した先天性代謝異常症の診断が寺田直人らによって報告された

(寺田他1992、pp229-230)。続いて、1993年にチェイス.D（Chace. D）らによってタンデム

質量分析計での分析に基づく、フェニルアラニンや他のアミノ酸代謝異常症の検出ができる

ことが示され、新生児マス・スクリーニングへの応用が可能であることが報告された。この

タンデムマス質量分析計では、今までよりも安いコストで1度に多くの疾患が検出でき、費

用対効果が向上することが明らかにされた。 

1997年には、重松陽介らを中心にタンデムマス質量分析計を使用したろ紙血を用いたパイ

ロットスタディが開始された。パイロットスタディでは、対象疾患の患児は発見されず、検

体処理能力の向上と測定機器および測定法のさらなる改良が課題として挙げられた。1999年

も継続して、タンデムマス質量分析計を使用した研究が行われた。厚生省の研究班では、早

期発見による早期治療の有用性を確かめるための大規模なスクリーニングが必要であると

し、パイロットスタディの地域が拡大された。結果、このパイロットスタディでは、プロピ

オン酸血症という先天性代謝異常症が1例検出され、急性の症状を発症することなく、ほぼ

順調な成長発達がみられていると報告された。 

 つまり、タンデムマス質量分析計を使用することで多くの疾患を1度に検出できるように

なったが、検出される疾患は、今までの新生児マス・スクリーニングのコンセプトに基づ

き、早期発見することで早期治療ができるということに基づいている必要があった。 

 2000年には、それまでの6疾患以外に新しく加えられる疾患についての検討がなされた(青

木他2000、pp1385-1390)。翌年には、地方分権推進委員会の第2次勧告の趣旨に沿って、新

生児マス・スクリーニング事業は国から地方自治体に移管され、一般財源化され、より費用

-便益が重要視されうる状況となった。一方で、タンデムマス質量分析計自体の問題も指摘

された。タンデムマス質量分析計はスクリーニングの指標であり、確定診断法を別に用意す

べきと意見が出された(重松2003、p22)。さらに、新しく検出される疾患には、対象疾患ごと

の頻度が異なり、疾患ごとの有用性や精度管理が問題として挙げられた。さらに、倫理的に

解決すべき問題も認められたと報告されている(厚生労働科学研究2004、pp87-93)。 

このように、タンデムマス質量分析計の持つ特性の問題点や検出される疾患の頻度や精度
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管理、倫理的課題が問題点としてあげられるなか、2004 年、新生児マス・スクリーニングの

新しい技術として、「特にタンデムマス」を中心に研究が進められることとなった。導入の背

景には、新生児マス・スクリーニングの新しい動きとして、タンデムマス質量分析計が世界

的に普及したことがある。スクリーニング事業を効率的に実施するには便益性が検討されな

ければならず、タンデムマス質量分析計を導入することで対象疾患を 25 種類以上に拡大でき

ることが強調された(山口 2004、pp19-25)。2006 年には、タンデムマス質量分析計導入にと

もなう、新しいスクリーニング対象疾患の治療指針が示された。この治療指針の特徴として、

タンデムマス質量分析計による新生児マス・スクリーニングの対象疾患について、疾病概念、

臨床所見、治療と予後が記載されている。ガイドラインでは、現行の検出疾患以外に、新た

に 19 疾患の治療指針が示された。だが、新たな 19 疾患には、神経学的予後がよくないとさ

れる疾患や長期予後についての知見が少ないとされる疾患も治療指針に含まれることとなっ

た。 

2010 年には、それまでの 3 年間の研究をまとめた総合研究報告書が出された。報告書で

は、タンデムマス質量分析計の導入で、年間に約 120 名の新しい患者の発見が予測された。

だが、発見される患者のなかには、スクリーニングで検出されても予後の改善に貢献できな

い「最重症型」や発見されても生涯無症状で過ごす「最軽症型」もあるとされた。しかし、そ

れ以上にタンデムマス質量分析計の意義として、小児の病気は「治療」よりも「予防」が大切

であるという点が重視された(厚生労働科学研究 2010)。   

2011 年 3 月 31 日、「先天性代謝異常の新しい検査法（タンデムマス法）について」が厚生

労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長から通知され、各都道県や指定都市でのタンデム

マス法の積極的な導入が推進された。通知では、検査の対象として考えられる疾患として、

それまで研究されてきた 16 疾患があげられている(厚生労働省 2011)。 

依然として検査精度と治療の必要のない軽症例に対する治療の問題が指摘された。実際に

タンデムマス法の導入に関与していた小児科医達も自覚していたが、問題が含まれていると

しても、導入すべきものであるとの前提があった。2014 年、「先天性代謝異常の新しい検査

法（タンデムマス法）の実施にあたって」が通知された。この通知により、タンデムマス質量

分析計を使用する検査方法である、タンデムマス・スクリーニングが全国導入される見込み

となった(厚生労働省 2014)。しかし、問題とされてきた、軽症型や重症型の問題についても

棚上げとされたまま、全国的にタンデムマス質量分析計を使用した検査方法が導入されるこ

とになったのである。 

 

4.2 タンデムマス法による新生児マス・スクリーニング導入後の現状 

 

 2014年4月9日、「先天性代謝異常の新しい検査法（タンデムマス法）の実施にあたって」

が通知され、タンデムマス法が全国導入された。さらに、2017年7月に脂肪酸代謝異常症の

一種であるカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ－2欠損症（ＣＰＴ2欠損症）が追加

され、現在では17疾患以上がタンデムマス法で検査できることとなった(厚生労働省2017)。

2018年3月に「先天性代謝異常等検査の実施について」が通知され、「フェニルケトン尿症
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等の先天性代謝異常、先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低下症は、早期に発見し、

早期に治療を行うことにより知的障害等の心身障害を予防することが可能である」と早期発

見・早期治療の意義が再度強調された。加えて、検査の実施体制やプライバシーの保護など

が改めて示され、検査を受検する意義とともに、先天性代謝異常症が遺伝性疾患であること

が暗に示された。 

 実際に、2014年にタンデムマス法が全国導入され、5年たった2019年に新生児マススクリ

ーニングガイドブックと新生児マススクリーニング対象疾患等診療ガイドラインが改訂され

た。まず、山口らのガイドブックでは、新生児マススクリーニングの遺伝学的位置づけとし

て、検査で検出されている対象疾患は甲状腺機能低下症の大部分を除き、すべて遺伝性疾患

であるとした。そのため、公衆衛生学的な遺伝医療の実践として位置づけることができ、疾

患の診療に当たっては「遺伝医療としての配慮が必要」とした。さらに、検査の目的は、

「個々の遺伝情報に基づき医学的介入を行い、疾患の発症を未然に防止することにある。こ

れは、近年、未来型医療として盛んに宣伝されている「先制医療」に相当する」とされた

(松原2019、p6)。他にも、それまで明確に述べられてこなかった新生児マス・スクリーニン

グと遺伝カウンセリングの関係も言及されている。具体的には、「次子を考えるにあたって

の遺伝カウンセリングも重要である。NBSの対象疾患は原則的に治療法が確立されているも

のの、食事療法などの家族の負担は大きく、また必ずしも予後良好な疾患とは限らない。そ

のため、出生前診断(あるいは着床前診断)による非罹患児の挙児を希望する両親も存在す

る」(松原2019、p7)と述べられている。この、出生前診断と先天性代謝異常症の関連につい

ての事例については、前述のように1995年のWHOのガイドラインによって、カップルや個

人の自発意思であると明記されて以降は見られない。 

だが、2019年に改訂されたガイドラインでは、患者・家族への対応として、先天性代謝異

常症の中には、代謝救急が必要になる疾患が含まれる。その状況において家族への説明は、

「重症であり、場合によっては死亡する可能性のあることを十分に説明する」として、患児

が確定診断前に死亡した場合、病理解剖の承諾許可を得るとともに「遺伝に関する説明のた

め、後日家族にお話しする機会を設ける。十分なカウンセリングを行い、同胞や次子への対

応を説明することが重要である」と同胞（きょうだい）や次子に対する保因者診断や出生前

診断を示唆する一文が記載されている(日本先天代謝異常学会2019、pp9-10)。 

ガイドブックでは、「有機酸・脂肪酸代謝異常症の出生前診断」の項目が設けられた。有

機酸・脂肪酸代謝異常症では、治療が困難であり、乳幼児期に死亡する重症例がある。その

ため、このような経験をした家族から「次子について遺伝相談を受けるとき、出生前診断の

情報があれば有用である。通常は前の子の遺伝型をもとに遺伝子解析が行われるが、有機

酸・脂肪酸代謝異常症の出生前診断には、GC/MSやタンデムマスによる羊水分析ができると

いう特徴がある」として、タンデムマス法が出生前診断に応用できることを示唆している

(山口2019、p160)。加えて、遺伝カウンセリングは「重篤な病気の家族的背景を持って相談

されるものであり、出生前診断では絶対に誤診が許されない。また結果確定に時間がかかる

と、妊娠中絶の機会を逸することになる」と先天性代謝異常症の出生前診断で注意すべき事

項が述べられている。 
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このように、タンデムマス法が導入され、検出疾患が拡大したことでより多くの疾患を検

出できることとなった。だか、結果として治療が困難で死亡してしまう例や場合によっては

死亡してしまう例もあり、「重篤」とされる事例も増加していることが明らかとなった。こ

の「重篤」とされる死亡例は結果として、先天性代謝異常症の出生前診断という存在を如実

にしてきているといえる。それは、遺伝医療であり優生思想なのかも知れない。 

 

5． おわりに 

 

 本稿では、子どもの検査である「新生児マス・スクリーニング（Newborn 

Screening :NBS、neonatal screening）」を日本の医療の歴史として見てきた。その中で、早期

診断・早期治療の視点で、スクリーニングの重要性が語られてきたが、治療可能とされる先

天性代謝異常症についても、技術がともなえば出生前診断の対象とされてきた。さらに、技

術的に出生前診断が不可能であった疾患もDNA診断が開発・普及したことによって、「子ど

もを選んで産む／産まない」という「選択」が、技術的な研究であっても「子どもに関す

る」個人の選択として、親の判断という「個人の問題」として捉えられるようになった。加

えて、2014年には新たな検査方法の導入によって、検出される疾患が拡大した。この新たに

検出される疾患には、治療の必要のない軽症例や逆に、治療が困難で死亡してしまう例もあ

り、「重篤」とされる事例も増加していることが明らかとなった。だが、現状として、毎日

生まれてくる子ども達は、ほぼ全員この検査を受け、親は自分の遺伝情報から自分たちの未

来を考えざる負えない状況に置かれているといえる。 

 最後に、生まれてきて亡くなってしまった子が「重篤」と判断された時、次子が「重篤」

であるかどうかは、実際に生まれてこないと分からないことだが、「重篤」な疾患の遺伝情

報を持つ子は「生まれてこない方がよい」と判断されることが医療者のみではなく、家族の

中のあたり前とされていかないことが「優生思想」の歴史として、この子どもの検査として

の新生児マス・スクリーニングを考える意義である。 
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本稿は、2018 年 9 月に立命館大学先端総合学術研究科に提出した博士論文『日本におけ

る新生児マス・スクリーニングの歴史的検討―「遺伝」をめぐる問題に着目して－』の内容

を大幅に加筆修正し、新たな知見を加えて新たに再考したものである



イスラーム圏学生への日本文学・文化教授の事例 

エジプト・カイロ大学における授業報告を中心に 

 

竹内淳之介i 

要旨 

エジプトはカイロ大学で主に担当したものは「文学入門（日本文学の基礎知識）」「古代中

世日本文学史」「近現代文学史」などの文学科目であった。イスラーム教を基盤とする社会

の影響のもとに育った学生らが、日本の文学作品にどう反応したかを報告する。 

文学の授業をする際には、学生たちのレベルに合わせて、語彙や文法を調節し、学生の文

化・宗教背景を念頭に置きながら授業を行った。文学授業に合わせて、取り上げた作品の感

想を書かせたりなどをして、そこから見えてきた学生の反応としては、『源氏物語』へのネ

ガティブな反応や『燃ゆる頬』へのポジティブな反応など様々であった。 

論文の最後には直接法によって日本文学・文化を教えることの利点や難しい点を述べ、ア

ラブ・イスラーム圏における日本語・文学教育をする際に、何に気を付けるべきかなどの筆

者の考えを述べた。 

また、現在筆者が勤めている大学における文学授業でのトルコ人学生の反応も併せて報告

している。 

キーワード：日本語教育、日本文学、文学教育、イスラーム圏の日本語教育 

 

 

 

Abstract 

At Cairo University, Egypt, I have been in charge mainly of literature subjects like “Introduction to 

Literature (Basic Knowledge of Japanese Literature)”, “History of Japanese Literature in the Ancient Middle Ages”, 

and “History of Japanese Literature in the Modern”.In this paper I will provide my observations of how students, 

who grew up in the context of a Muslim-based society, perceived various Japanese literary works.In the process 

of teaching Japanese literature, I aimed to make the grammar and vocabulary of the literary works as much 

understandable for the students, as possible, and kept their culture and religious background in mind. Examining 

students’ overall impressions of the different texts was also an important element of my lectures. I have observed 

mainly negative reception towards 『源氏物語: Genji-Monogatari,The Tale of Genji）』(for one of my students 

the novel’s main character, Hikarugenji, was a “really bad guy”) and relatively positive reactions towards “『燃

ゆる頬: Moyuru Hoho, “Burning Cheeks”）』( which was a “very beautiful story”, according to another student). 

At the end of this paper, I will argue about the advantages and disadvantages of teaching Japanese literature and 

culture using the so-called direct method. I will also provide my thoughts on what to pay attention to when teaching 
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Japanese language and literature in the Islamic world. An analysis of literature students’ (from Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesi, Turkey, where I am currently employed) feedback of the classes will also be included 

further below in this paper. 

Keyword：Japanese-language Education, Japanese Literature, Literature Education, 

Japanese-language Education in the Islamic world 

 

１．はじめに  

 

筆者は 2017 年 2 月から 2019 年 6 月までカイロ大学日本語日本文学科で教鞭を執ってい

た。 

エジプトというと、大半の人間が思い浮かべるのはピラミッドやスフィンクスといった古

代の歴史や遺跡であろう。ゆえに、現在のアラブ世界であるエジプトがどのようなところか

を容易に想像できる人は多くないと思われる。そこでまず、報告に入る前に現在のエジプト

とさらにカイロ大学がどのようなところなのか、簡単に説明したい。また、本稿では現在所

属しているトルコはネヴィシェヒル・ハジュ・ベクタシュ・ベリ大学での授業報告も行うの

で、この大学についても併せて説明する。 

 

◆エジプト・アラブ共和国 

イスラーム教徒が人口の大部分を占め、正教徒（キリスト教コプト派）がおよそ人口の一

割を占めると言われている。 

女性の服装では、典型的なイスラーム教徒の格好（ニカブやヒジャーブなど）が目立つが、

キリスト教徒の女性も居ることに加え、イスラーム教徒女性でも欧米と同じ格好をしている

者もいる。 

また、古くからの観光立国であるので、外国人観光客に向けてビールやワインなどのアル

コール飲料類が多くの場所で売っているなど、世俗主義の一面も目立つ。 

一方で、保守的な一面もあり、日本語学科の日本への留学が決まった女子学生が、親（特

に父親）の意向で取り止めになることもある。 

 

◆カイロ大学 

アフリカ大陸初の近代制大学と言われており、エジプト国内だけでなく湾岸諸国やサハラ

以南のアフリカ諸国、中国などからも学生を受け入れている。 

総学生数は二十数万人のいわゆるマンモス大学である。 

日本語学科が設立されたのは 1974年で、筆者が在職していた当時は、学部生・院生含め 100

人前後の学生が在籍していた。年度により変動するが、女性比率が圧倒的に高いクラス編成

が例年続いている。 

教科書は『みんなの日本語』『BASIC KANJI』などを使用しており、一コマ二時間。 

筆者が担当していた文学授業は、２～４年生の週２コマであった。 

毎回、最初の文学の授業では、日本文学について知っていることはあるか、と質問してい
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たがノーベル文学賞受賞者の川端康成、大江健三郎の名前を聞いたことがある学生はほとん

どおらず、世界的に著名な村上春樹、三島由紀夫、谷崎潤一郎などの名前も知らない学生も

多かった。日本の著名な作品などについてはアラビア語に翻訳されたものもあるが、それら

を読んだことのある学生は筆者が担当したクラスの中には居なかった。これは日本語学科に

在籍している学生の例だけであるが、エジプトにおける日本文学の認知度は低い傾向にある

と感じた。それに反して、日本の漫画・アニメは良く知られており、ポップカルチャーが好

きで、日本語学科に入った学生も多くいた。 

なお、エジプトにはカイロ大学以外にも日本語教育を行う教育機関がいくつかあり、民間

の日本語学校も存在する。 

エジプトを始めとするアラブ各国の日本語教育などについては、吉田（2007）などを参照

していただきたい。 

 

◆ネヴィシェヒル・ハジュ・ベクタシュ・ベリ大学 

2007年 5月 17日に設立された比較的新しい大学である。大学では国内の学生のみならず、

ヨーロッパ、中央アジアやアフリカなどの学生も受け入れている。 

日本語学科は 2017－2018年度より開設され、これはトルコで四番目となる。 

現在、１年生～３年生まで合計約 70名前後の学生が在籍している。 

一コマは 90分で、教科書はカイロ大学と同じく『みんなの日本語』『BASIC KANJI』など

を使用している。 

 文学の授業が２、３年生で週一コマ設けられており、筆者はその授業を担当していた。 

カイロ大学と同様に日本文学についての知識はあるかと尋ねたところ、夏目漱石や太宰治

の名前などを知っている学生もおり、カイロ大学日本語学科の学生に比べ、ある程度日本文

学は知られている印象を持った。 

日本語学科が設けられている大学が本学を含め四つあるが、日本語学習が副専攻の所も含

めるとさらに多くなる。また、今後（2020年６月現在）四つの大学で日本語学科を開設でき

る見込みがあると聞いた。 

 

２．カイロ大学における文学授業の内容 

 

続いて筆者がカイロ大学では、どのような授業を行っていたかを説明する。 

 

◆１年生 まだ日本語能力が十分ではないため、日本人講師による文学の授業は行われてい

ない。ただし、母語（アラビア語）による日本文化の授業は行われている。 

 

◆２年生 「文学入門」を担当した。これは〈入門〉と名前がついているように、日本文学の

導入を目的とした授業である。 

前述のとおり、日本文学の知識が皆無の学生がほとんどであったので、上代文学

（『古事記』・『日本書紀』など）から近世（井原西鶴・松尾芭蕉など）の主要な文
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学作品を筆者が任意に選び、その内容を要約して、PPT を使って授業を行った。

PPT のスライドを作成する際には、読みにくいと思われる漢字にはフリガナを付

け、難しい語彙にはアラビア語の簡単な訳語を付けた。 

     なお、ネヴィシェヒル大学の文学の授業では、この時に作成した PPT を元にして

２、３年生両方の授業を行っている。ネヴィシェヒル大学では、初めて赴任した

日本人教師が筆者であり、学生は直接法による授業に慣れていないことも考慮し、

カイロ大学での PPT を使用する際には、難しい語彙にはトルコ語の訳を付け、日

本語の文章をさらに平易なものにした。 

この時のネヴィシェヒル大学生の反応などについては後述する。 

 

◆３年生 「近現代文学史」を担当した。近現代文学史における主要な作家の経歴、作品を

取り上げ、授業の冒頭で説明した後、各作家の短編作品を読み、その感想を作文

の宿題として書かせた。ゆえに、この授業では読解と作文の授業の要素も兼ねて

いる。 

二回目以降の授業では、次回の授業で読む作品を授業の最後に配り、事前に読んで

おき、分からない単語などは調べておくという予習を課した。 

短編作品は主に「青空文庫」（https://www.aozora.gr.jp/）から引用した。 

ちなみに、カイロ大学では３年生時に日本に留学する者が大半であるので、３年生

で大学に残っている学生は日本語レベルが低い学生であることが多い（親や自身

の都合でレベルの高い学生が大学に残る場合もある）。 

クラス全体がそのままの日本語の小説を容易に理解できないので、作品の内容を

損ねない程度に、難解と思われる箇所を省略したり、語彙を平易なものに変えたり

して各作品を A4二枚の両面印刷（計４ページ）に編集したものを教材にしていた。 

 

◆４年生 「古代中世文学史」を担当した。当初は、筆者が任意に選んだ古典作品の概要・内

容についてのプリントを配り、講義形式で授業を行っていたが、学生はただ話を

聴くだけで退屈そうな反応を示していので、次の年度からは授業活動として生徒

にグループ（一人～四人）を作らせ、各グループにこちらが指定した古典作品に

ついて発表をさせた。 

発表授業の初めには、筆者が見本として PPT を用いた授業を行った。 

学生グループが発表する時には日本語で発表・質疑応答することを義務付けたが、

クラス内での日本語能力に個人差があること（日本語能力試験 N１～N４レベルま

で）、また、慣れない文学的語彙が出てくることから、日本語発表の前にアラビア

語での簡単な説明を行うことを許可し、質問は必ず日本語でするように指示した。

各授業の最後には、筆者が授業の総括を述べた。 

学生らによる発表は、ネットにある作品の紹介文などをそのまま引用しているも

のもあったが、こちらが驚くほどに詳しく担当の古典作品を調べていたグループ

もあり、予想以上に発表の質が高かった。普段の日本文学の授業とは違い、母語も

https://www.aozora.gr.jp/
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用いた授業であったからか、普段はそれほど意欲的ではなかった学生が積極的に

発言する場面もあった。 

 

以上、カイロ大学での文学授業の内容を述べた。 

一般的に、文学授業と言うと小説や文章などの読解をする授業が多いと思われるが、筆者

が担当した文学授業は文学史や文学知識を教授することがメインとなる授業であった。 

 

３．カイロ大学生の文学授業への全般的な反応 

 

次に、文学授業へのカイロ大学生の全般的な反応を述べたい。 

まず、感じられたのは特殊な読み方や未習の漢字などが出てくることが多い人名・作品名

への忌避感である。 

例えば、２年生「文学入門」の授業で、『伊勢物語』を扱ったのだが、その際に、主人公で

ある「男」のモデルとして〈在原業平（ありわらのなりひら）〉という人物が考えられている

と紹介したところ、現在の日本人の名前でまず使われることのない漢字と読み方に困惑を見

せていた。また、同授業で『今昔（こんじゃく）物語集』を紹介したのだが、「今（こん）」は

『Basic Kanji』L12で勉強する漢字であり、〈コン〉の音読みは習っていたものの、「昔（じゃ

く）」は二年時の段階では未習であったことと、〈ジャク〉の読み方は日常会話ではまず使わ

れない読み方であったことからか、こちらの読み方にも困惑を見せていた。 

そもそも授業では、文学作品を学習することへの意欲の低さが目立っていた。 

意欲の低さの原因として考えられるのは、文学授業で教授の際に用いられる語彙・文法な

どが教科書などで触れる日本語よりも複雑・難解であるため、その理解が難しいからといっ

た理由が挙げられるだろう。 

エジプト人は自らの感情を直截に表現することが多く、学年問わず授業が理解できないと

判断すると、授業に取り組むことを放棄し、机に突っ伏すなどの反応をする学生が多い。 

続いて、各作品への反応で、筆者が個人的に面白いと感じた反応の一部を紹介する。 

 

◆『源氏物語』へのネガティブな反応 

こちらもまた２年生「文学入門」で『源氏物語』を扱った時の反応であるが、顕著な反応と

して、主人公である光源氏の恋愛遍歴への嫌悪感であった。 

光源氏の何に嫌悪感を示したかの具体例を以下に挙げる。 

・多数の女性と浮名を流す。 

・義理の母親である「藤壺の宮」との不義密通。  

・幼少期から育てていた紫の上と婚姻関係を結んだことなど 

２年生の日本語能力（日本語能力試験 N5～N4）で、長大で複雑な『源氏物語』を詳細に教

えることは難しいため、「文学入門」では作者・紫式部と『源氏物語』についての簡単な説明

と、あらすじとして物語で重要な登場人物である葵上・藤壺の宮・紫の上の三人だけを紹介

し、紫の上の作中で逝去する場面を授業で扱った。つまり、光源氏の悲劇的な恋愛だけを授
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業で紹介したのである。『源氏物語』の別な側面を扱っていれば、上記のような嫌悪感は引き

起こされなかった可能性はある。 

上記の事項が嫌悪感をもたらした理由は、次のことではないかと考えられる。 

① 光源氏が正式に結婚せず、複数の女性と関係を結んでいること。 

② 複数の妻を持ったこと。 

③ 義理とは言え、“家族（藤壺の宮・紫の上）”と関係を持ったこと。 

なぜ、これらのことが学生の嫌悪感を引き起こしたかについて考察を述べる。 

まず、①についてであるが、エジプトでは婚前交渉はあり得ないこととされている。ゆえ

に、光源氏が複数の女性と結婚という段階を経ずに関係を持ったことは、虚構の話とはいえ

受け入れがたいものがあったのだろう。②に関しては、周知のとおりイスラーム法では四人

まで妻を持つことが許されているので、意外の感があるが、日本語学科の生徒の間では複数

の妻を持つことに良い印象を持つ人は居なかった（前述のとおり、カイロ大学日本語学科で

は女子生徒の比率が圧倒的に高いため、このような傾向が表れたのかも知れない）。そのよう

な価値観から、光源氏が複数の女性と所帯を持つことに嫌悪感を覚えたのではないかと思わ

れる。最後に③に関してだが、エジプトでは家族が非常に大切にされ、冒頭でも述べたが父

親の威光が絶対的なところがある。それに対して、光源氏が自らの欲望に負けて義理の母親

（実の父の妻）である藤壺の宮と無理やり関係を持ったこと、そして娘同然に養育していた

紫の上と結婚したということも全くもって許容の範疇を超えた行為に映ったに違いない。 

そもそもが、日本人でも光源氏の恋愛行動に嫌悪感を持つ人はいるので、日本よりもずっ

と保守的な空気があるエジプトの学生がなんらかの反発を覚えることは容易に想像できた。

そこで、光源氏の恋愛についてだけではなく、紫の上が死んだ悲しみや、光源氏の妻である

女三宮が不義密通をしてしまったことによる自らへの（藤壺の宮と過ちを犯したことへの）

因果応報のこと、『源氏物語』は一見、好色な光源氏の恋愛譚に見えて、実際に根底にある

のは、悲劇であることなども併せて教えたのだが、学生は光源氏の“不道徳”にばかり目を

向け、こちらが伝えようとした『源氏物語』の真価を伝えることができなかった。このこと

は、もとより、筆者の『源氏物語』の扱い方が悪かったことが原因の一つではあろう。 

授業後、ある学生から直接に「光源氏は気持ち悪いです」と言われてしまった。この発言

をした学生は成績が一番良い学生で、授業内容を十分に理解した上での発言と思われる。 

ネヴィシェヒル大学でも『源氏物語』を扱ったのだが、学生の反応はカイロ大学ほど露骨

ではなかったにせよ、似たような反応であった。嫌悪感を示す箇所はカイロ大学とほぼ同じ

であったが、光源氏が年齢の離れた紫の上と結婚したことについての反応がより目立った。

ネヴィシェヒル大学でも、『源氏物語』はあまり受け入れやすいものではないようであった。 

本稿は、エルジェス大学で開催された第３回 UBIK での発表を論文にしたものだが、発表

後、同志社大学の留学生教育センターで働いておられる木谷真紀子氏よりご意見を賜った。

木谷氏によると『源氏物語』にはヨーロッパ圏の学生もエジプト・トルコの学生同様に嫌悪

感を示したが、アジア圏の学生にそのような様子は見られなかった、とのことである。 

本稿は日本語教育における『源氏物語』の教授法などについて述べることがメインではな

いため、『源氏物語』についてこれ以上掘り下げることは止めるが、男女の関係について日本
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と近い価値観を持っているはずのヨーロッパ圏（ヨーロッパと一口に言っても、その地域・

文化はさまざまであるが）でも、エジプトやトルコと似たような反応を示したというのは意

想外であった。また、同じように嫌悪感を示していても、エジプト・トルコ文化圏とヨーロ

ッパのような文化圏では、その内実が異なっている可能性もある。さらに、なぜアジア圏の

学生らは『源氏物語』を許容できたのか、である。 

各文化圏・国・地域によって『源氏物語』にどのような反応を示すかは興味深い研究にな

るのではないかと思われるが、これについては今後の課題としたい。 

 

◆堀辰雄『燃ゆる頬』へのポジティブな反応 

続いて、３年生「近現代文学史」での反応を紹介したい。 

こちらは前述したように「青空文庫」より本文をダウンロードし、学生のレベルに合わせ

て編集し、授業で扱った。 

堀辰雄の主要作品として紹介されることもあるが、授業報告にかかわってくるので、以下

に簡単なあらすじを載せる。 

 

十七歳の少年の主人公が寄宿舎へ入り、そこで三枝という美少年と同室になり、仲良くな

る。三枝と主人公は互いに恋愛感情を持つようになり、ある半島（作中では言及されていな

いが伊豆半島）を一緒に旅行する。しかし、その最中、主人公の三枝への気持ちが醒め、その

後疎遠となる。旅行の後、しばらくして三枝は病死する。数年後、主人公は喀血のために高

原のサナトリウムに入院することになるが、その時に出会った入院患者の少年を見て、かつ

ての同級生三枝を思い出す。 

 

あらすじで触れているように本作には、同性愛を思わせる描写がある。このような作品を

授業で扱った理由としては、日本の古典作品には『秋夜長物語』や『男色大鑑』などいった男

性の同性愛の作品が伝統としてあり、また最近では BL 作品といった若い男性同士の恋愛を

描いた作品を描いたものがあるので、少年愛・同性愛といった文学ジャンルは日本文学・文

化の重要な一面であると考えたため、それを学生に紹介したいと思ったからである。   

事前に学生には『燃ゆる頬』が少年愛・同性愛を思わせる作品であることは伝えて、授業

に臨んだ。 

イスラーム教では、同性愛は良いことではないとされることが多く、本作品の授業では、

学生の反応がネガティブなものになると予想していたのだが、ある学生の授業後の感想の作

文に次のことが書かれていた。 

「こういう物語を初めて読みました。美しいと思いました」 

このような感想を書いた学生は女子生徒で、彼女はニカブ（全身を隠し、目だけを出す服

装）を身に着け、日本などで思い描かれる典型的なイスラーム教徒の格好をしていた。 

（見た目上の判断からは）敬虔なイスラーム教徒である彼女が、上記のようなポジティブな

感想を持ってくれたことは意外なことであった。 

『燃ゆる頬』には、露骨な性的描写は無く、一見すると男性同士の単なるスキンシップが
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描写されているに過ぎない。また、エジプトでは日本に比べれば男性同士はとても距離が“近

い”（例えば、男性同士で手をつなぐ。頬にキスをし合うなど）。ゆえに、その女子生徒にと

っては『燃ゆる頬』の主人公と三枝のやり取りが特段奇異なものに映らなかった可能性はあ

るものの、タブー視されることの多い同性愛の作品への彼女のポジティブな反応は意想外な

ことであり、見た目で学生の判断基準などを決めつけてはいけないのだと思わせる事例であ

った。 

 

４．学生の感想 

 

これまで、筆者から見た学生の反応を主に述べてきたが、次に学生が実際にどう思ってい

たかを紹介したい。 

カイロ大学での文学授業について、授業報告を書く予定は無かったので、アンケートなど

は採っていないのだが、親しい学生に個別に感想を直接訊くと、次の感想がもらえた。 

◆カイロ大学 

  ・最初は、竹内先生の日本語に慣れていなかったが、慣れてくると授業内容が理解でき

るようになった。一年生時にアラビア語で日本文化の授業が行われたが、つまらなか

った。文学を学ぶと同時に、日本語能力を向上できたと思う。（２年生） 

   

・先生の授業によって文学に興味が出た。（４年生） 

（感想の文章は読みやすいように筆者が改めた） 

ネヴィシェヒル大学では、学生から直接感想を聞かなかったが、ただでさえ難解である文

学の授業を、直接法で授業がされることで輪をかけて難しくなっていると一部の学生は感じ

たようで、次学期からはトルコ人教師による授業を希望していた。実際に、次学期からはト

ルコ人教師が２年生の文学の授業を担当することになった。３年生の文学の授業は引き続き

筆者が担当した。 

元より、カイロ大学生の感想は一部の声に過ぎないので、大部分の学生がネヴィシェヒル

大学生と同じような感想を持っていた可能性はあるが、直接法による文学授業を前向きに捉

えてくれた学生がいたことは、直接法による授業に意義があったことを認めてよいと考える。 

 

５．直接法による文学授業について 

 

筆者はカイロ大学、ネヴィシェヒル大学において直接法で文学授業を行ってきた。その経

験に基づき、直接法による文学授業で、何に気を付けるべきか、何が大変だったかなど、考

えたことを述べたい。 

 

◆文学教材における取捨選択の必要性 

自明の話ではあるが、文学授業で扱う文学教材を選ぶ際は、学生の受容基準や日本語レベ

ルを考慮しなければならない。日本人が海外の教育機関で教える場合は、こちらが異文化側



966 

 

の人間という自覚を持ち、学生側の文化・慣習・倫理の基準などは把握しておかなくてはな

らないだろう。 

たとえば、インドネシア・アチェ州のように厳格にイスラーム法が法律で適用されるよう

な地域（同地域では、不倫をした者が公開むち打ち刑に処されることがある）で、『源氏物語』

のような作品を授業で扱うことは可能か否か、また、可能ならばどのように教えるべきかを

考えることは海外で古典作品を教える際に重要となるだろう。 

 

◆直接法で文学教育をする難点・利点 

直接法で文学教育を行う際の難点についてまず述べる。 

今まで何度か言及してきたが、文学の授業で説明の際に使われる語彙や文法は教科書に出

てくる語彙や文法の範疇を超えることが多いため、学生に相当な理解力を求めなければいけ

ないことが難点である。学生側にとっては、異文化（日本）社会の話を外国語（日本語）で聴

いて、理解しなければならないという二重の負担が生じてしまう。 

では、その負担を少しでも軽くするにはどうしたらよいか。 

たとえば、カイロ大学２年生やネヴィシェヒル大学での授業のように PPT を用いた授業の

場合は、学生の理解を助けるために、未習の漢字が出てくる場合はその箇所をひらがな・カ

タカナにすることや、授業内での理解が難しいと思われる語彙については語彙リストを作成

して、事前に渡して予習させておくなどの対応をする必要があるだろう。そのためには、他

の教科を担当している教師と協議・確認をし、担当するクラスの漢字の修学度合いはどれく

らいか、理解できる文型の範囲はどこまでかなどを把握しておくことが必要である。 

次に、利点について述べる。 

現地語や英語で説明しにくい、もしくは複雑な説明が必要な語彙などは直接法で説明した

方が学生には分かりやすいのではないかと考えられる。例えば、「もののあはれ」や「無常」

などである。カイロ大学のある授業で「もののあはれ」や「無常」を〈花が美しく咲き、それ

が枯れて悲しむこと〉と説明したら、学生は理解を示してくれた。もちろん、日本語であっ

ても本来は長く複雑な説明が必要ではあるが、学部生への授業ということで、感覚で語彙の

イメージを掴んでくれれば良いと判断して、上記のような説明をした。 

文学を完全に教えようとすると、学生側にはかなりの日本語理解能力や文学の素養が要求

される。大学院生への授業であれば、それを要求することも可能かしれないが、学部生にそ

れを要求するのはまず不可能である。なので、学部生がどの程度理解してくれたらよいかを

考えて、文学を教えるにあたって、時には大胆な省略や簡略化を行うことも重要である。 

また、海外の日本語教育機関において日本文学研究が未発達な場合、もしくは文学の専門

家がいない場合、学生には日本人によって文学を教えられるという安心感を持つことができ

る。実際に、カイロ大学では文学の研究者よりも言語学の研究者が多く、文学を専門とする

筆者の授業は文学に興味を持つ学生にとって、嬉しい授業であったのではないかと思われる。 
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６．おわりに 

  

以上、カイロ大学、ネヴィシェヒル・ハジュ・ベクタシュ・ベリ大学での文学授業の報告を

してきたが、文学授業について考えたことを述べて本稿を終わりにしたい。 

文学授業をする際に気を付けなければならないことは、学生のレベルに合わせた教授法や

授業の構成を考えることである。その際には学生の意欲などを観察してどのような教材を用

いるかが重要になってくる。 

文学教育というは、日本語を習得するうえで必修・必須の〈文型〉〈文法〉〈発音〉などの基

礎科目とは違い、発展（応用）科目であるがゆえに、文学教育は複雑で難解になりやすい。そ

んな文学授業を、意欲を持って学ぶ学生というのは全体的に数が少ないだろう。文学の授業

が選択科目であれば、そのように意欲が低い学生を相手にすることも少ないと思うが、そう

でない場合（文学の授業が必修科目である場合など）は、意欲の低い学生相手に文学授業を

する上で、前述のことを熟慮する必要がある。 

文学授業に苦手意識を持っている学生にどんな“分かりやすい日本語”“やさしい日本語”

で教えるかを考えることは今後の課題である。 

 また、留学から戻ってきた学生に対しての高度な日本語授業として、文学の授業は意義が

あるとも筆者は考える。海外の日本語教育機関のカリキュラムにも依るが、高学年になると

日本人による直接法の授業が無くなる、もしくは少なくなる所があると聞いた。日本へ留学

し、日本語能力を高めて帰ってきた学生たちにとって、直接法の授業が無くなることは帰国

後の日本語能力低下を招きかねない。そこで、高度な日本語授業の一環として文学の授業を

高学年のカリキュラムに組み込むことによって、帰国後も日本語能力を高めることが可能に

なると考える。 
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文化的・社会的な日本語学習をめざして 

―自分たちの街を紹介するブログ記事作りを例に― 
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要旨 

本稿は、2018 年の秋冬学期にトルコ・エルジェス大学にて行ったブログ記事作成活動の実践

報告である。本活動では、トルコのイメージ改善を主な目的として、大学のある街カイセリ

を中心としたトルコ文化を紹介・宣伝する記事を作成した。活動を通じ学習者は、これまで

知識としてのみ知っていたトルコ文化を体験し、トルコやトルコ人について改めて知ること

ができた。また、自分たちの文化を日本語で紹介、説明することの難しさに気づくことがで

きた。そして、勉強している日本語が他の人や社会の役に立つということを認識することが

できた。自分たちの文化を理解することは異文化を理解するための前提となり、他人と協力、

交流しながら課題を達成していくことは社会の成員として必要不可欠な能力である。したが

って、本活動は文化的要素と社会的要素を含んだ日本語学習と位置づけることができる。 

キーワード：ブログ、文化的な日本語学習、社会的な日本語学習 

 

 

Abstract 

This is a practical report on series of blog post writing activities conducted at Erciyes University in 

Turkey during the fall-winter semester of 2018. Our main purpose was to improve the image of Turkey 

through the blog posts that introduce and promote Turkish culture focusing on Kayseri town where the 

university is located. Through the activities, the learners experienced the Turkish culture which they had 

previously known only as knowledge and learnt Turkey and the Turkish people anew. Learners realized 

the difficulty of introducing and explaining their own culture in Japanese. They also recognized learning 

Japanese language serves as a means to help others and community. Understanding one's own culture is 

a prerequisite for understanding other cultures. Achievement of the blogging task requires an essential 

ability to become a member of society. Therefore, this activity can be regarded as a Japanese language 

learning that includes both cultural and social elements. 

Keywords: Blog, Japanese language learning through cultural experiences,  

Japanese language learning through social activities 
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1．はじめに 

 

日本に行くことが困難な学習者が多数存在する国や地域の場合、自分たちの国や地域を訪

れる日本語母語話者および使用者に、自分たちの文化や習慣、特色などを日本語で説明でき

る能力を育てることも重要となるだろう。 

そこで、本稿では、2018 年の秋冬学期にトルコ・エルジェス大学にて行ったブログ記事作

成活動の概要と成果を報告する。本活動では、3 年生を対象に開講されている「作文」の授業

内で、「トルコのイメージ改善すること」を目的として、大学のある街カイセリのおすすめの

場所を紹介・宣伝する記事を作成した。ブログ記事作成活動はこれまでに 2 回行ったが、本

稿では 2 回目の活動ついて報告する。 

活動の成果は以下にまとめることができる。 

 

・自分たちが学生生活を送っている街カイセリについて新発見・再発見できた。 

・今まで知らなかったトルコの文化を初めて体験し、それを日本語で紹介することができた。 

・トルコ人気質(親切で、親日的)について再認識できた。 

・自分たちの日本語に自信を持つことができたと同時に、足りない部分を認識できた。 

・読者のニーズに応えて記事を書くことができ、勉強している日本語が他の人の役に立つこ

とを認識できた。 

 

2．文化的、社会的な日本語学習 

 

本活動は Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment. (以下、CEFR と表記)を参照することで、以下のような「文化的な日本語学習」お

よび「社会的な日本語学習」として位置付けることが可能である。 

 

2.1 文化的な日本語学習 

 

奥村・櫻井・鈴木編(2016:23)は「外国語・異文化に接し、それらを自分の中に取り込んでい

くことによって学習者の言語的・文化的アイデンティティが確立されること」が CEFR の目

指す教育だと述べている。また、CEFR5.1.2.2「異文化間技能とノウ・ハウ」の項目の最初に

「自分の出身文化と外国の文化とをお互いに関係づけることができる力」が挙げられている

(吉島・大橋(他)編 2014:111)。異文化における共通点・相違点を見出し理解するためには、基

準となる自分の文化をよく理解していることが前提であり、自分の文化を日本語で紹介、説

明、宣伝できる能力を見につけることも重要となるだろう。 

学習者はブログ記事作成活動がきっかけとなり、自分たちの文化であるハマム(トルコ式公

衆浴場)を初めて体験すること、キュネフェ(トルコのデザート)の作り方を改めて詳しく知る

ことなどができた。そして、それを日本語で紹介、説明することができた。 
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2.2 社会的な日本語学習 

 

また、CEFR は、言語の使用者および学習者を「社会的に行動する者・社会的存在(social 

agents)」、「一定の与えられた条件、特定の環境、また特殊な行動領域の中で、(言語行動とは

限定されない)課題(tasks)を遂行・完成することを要求されている社会の成員」と捉えている

(吉島・大橋(他)編 2014:9)。「日本語でカイセリを紹介・宣伝するためにブログの記事を作る」

という課題を達成するためには、日本語の文章執筆だけでなく、何をどのように紹介するか

アイディアを出すこと、写真撮影やビデオ編集、また、撮影許可やインタビューの交渉など

グループ内外の他者との関わり合いが求められる。ビデオ編集やインタビューおよびその交

渉は、トルコ語を使用して達成できる課題ではあるが、最終的な目標である「日本語でカイ

セリを紹介・宣伝するためにブログの記事を作る」ために必要不可欠な要素と考えられる 1。 

学習者は自分のできることを活かし、他人と協力・交流しながらブログの記事を書くとい

う課題達成に貢献することができた。 

 

3．ブログ 

3.1 定義と利点 

  

ブログは既に定着し、日常的に使われていると思われるが、まず、ブログとはどういうも

のなのかを確認しておく。インターネット上の『IT 用語辞典 e-Words』では、次のように定

義されている。「ブログとは、個人や数人のグループで運営され、投稿された記事を主に時系

列に表示する日記的な Web サイトの総称。“web” と “log”(日誌)を一語に綴った“weblog”

(ウェブログ)の略」。(http://e-words.jp/w/ブログ.html 最終閲覧 2020 年 6 月 24 日) 

また、ブログの利点について、佐藤・深井・中澤(2011:83-84)では、以下の点を挙げている。 

 

1．読者が不特定多数である。 

ネット接続さえあれば世界に発信が可能である。 

2．読んだ人は誰でもコメントができる。 

一方向だけでなく双方向でのコミュニケーションが可能になる。 

3．好きなときにブログの書き込み、コメントができる。 

時間の制約を受けない。 

 

3.2 日本語教育におけるブログの活用 

 

日本語教育においてもブログは広く活用されていると思われる。その 1 つとして、佐藤・

熊谷編(2011:73-172)においてブログを活用した教育実践が「ブログ・プロジェクト」としてま

とめられている。また、本活動の手本の 1 つでもあるが、チェコの文化や街を紹介した、カ

レル大学日本研究学科学生によるブログ『プラハから日本へ』が公開されている

(https://pragueforjapan.wordpress.com 最終閲覧 2020 年 6 月 22 日)。 

http://e-words.jp/w/ブログ.html
https://pragueforjapan.wordpress.com/
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ブログを日本語教育に活用することは、決して新しい取り組みではないかと思われる。し

かし、エルジェス大学では初めての試みであり、学習者が自律的に日本語を学習し、日本語

を使用して何ができるかを考える良い機会になると考え、本活動を行った。 

 

3.3 本活動でブログを活用する意義 

 

 外部に情報を紹介・発信するためにはブログ以外の選択肢も考えられるが、本活動は、作

文授業での実践であり、書く活動を中心に行うため、ブログを選んだ。Facebook や Twitter な

どの SNSも書く活動に使うこともできるが、多数の写真やビデオをアップロードでき、また、

字数制限無しで自由に書き込めるため、ブログがふさわしいと考えた。なお、本活動はブロ

グに掲載する記事を書くことが中心であり、ブログサービスの選定、記事の投稿、パスワー

ドの管理は教師が行っている。 

  

3.4 本活動で作成したブログ 

 

本活動で作成したブログ『カイセリから世界へ!!』(https://erciyes-kayseri.blogspot.com 最終

確認 2020 年 6 月 24 日)は、2017 年 10 月から公開されており、2019 年 11 月までに 1 件の紹

介文と、カイセリを紹介・宣伝した記事が計 40 件掲載されている。『カイセリから世界へ!!』

というブログのタイトルは 1 回目の活動を行った学習者たちが考えたもので、日本語母語話

者だけでなく、世界中の日本語学習者にも見てほしいという想いが込められている。トルコ、

日本をはじめ、タイ、アメリカ、フランスなどからもアクセスがある。 

2 回目の活動の成果は 2019 年 4 月から 11 月の間に公開された。22 件の記事にまとめられ

ており、カフェやレストランを中心に、ハマム、アタテュルク博物館、モスク、ショッピング

センターなどについて紹介・宣伝している。 

 

4．エルジェス大学における日本語教育事情 

 

具体的なブログ記事作成活動について述べる前に、エルジェス大学で学ぶ学習者の日本語

学習および使用環境について簡単に触れておきたい。 

 

4.1 エルジェス大学文学部日本語日本文学科の沿革 

 

エルジェス大学は、1978 年、トルコ中央に位置する街カイセリに設立された国立大学であ

り、およそ 52,000 人の学生が学んでいる。日本語日本文学科は 1994 年にトルコにおける 3 番

目の日本語主専攻学科として開設され、開設以来毎年学生を受け入れている。2010 年に同学

科修士課程、2018 年にアジア研究科内に博士課程が開設された。2019 年度現在、221 名の学

部生が在籍しており、トルコ人教員 4 名、日本人教員 2 名、トルコ人アシスタント 5 名が教

育を行っている。 

https://erciyes-kayseri.blogspot.com/
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4.2 日本語使用の難しさ 

 

カイセリは人口 100 万人を超える大都市ではあるが、日本人居住者は少なく、2 名の教師

のほかには数名しかいないと思われる。具体的な数ははっきりしていないが、いずれにして

も学習者との交流はないようである。カイセリは観光地ではないため街中で日本人旅行者と

出会う機会も少ない。 

また、エルジェス大学には日本からの留学生がいないことも日本語使用の困難な点として

挙げられる。日本でトルコ語を学べる大学が少ないことに加え、トルコの治安の問題も影響

していると思われる。現在エルジェス大学は大阪国際大学と宮崎大学と提携しているが、両

大学からの留学希望者がいない状況であり、学習者は同年代の日本語母語話者と直接会って

日本語を使用する機会が非常に少ない。 

日本への留学も経済的な理由により多くの学習者にとって実現不可能であり、日本語を使

用する機会は教室での授業と授業外での教師との交流に限られている。 

 

5．ブログ記事作成活動 

5.1 活動の概要 

 

本活動は、グループでブログ記事を作成し、カイセリの街を紹介・宣伝することを目的と

した活動である。3 年生を対象に開講されている「作文」の授業に取り入れ、2017 年の秋冬

学期と 2018 年の秋冬学期に 2 度行った。授業では、JLPT 受験希望者も多くいたため、N2 レ

ベルの語彙・文法演習と合わせてブログ記事作成活動に取り組んだ。1 回目の活動では 24 名、

2 回目の活動では 19 名が記事を作成した。 

先にも述べたが、本稿では 2018 年秋冬学期に行った 2 回目のブログ記事作成活動について

報告する。 

  

5.2 記事作成の流れ 

 

2018 年秋冬学期の 3 年生対象科目「作文」の授業でのブログ記事作成活動は、おおよそ以

下の流れで行った。 

 

① イントロダクション 

  ・学習者への事前調査 

・事前調査の内容紹介⇒日本人によるアンケート回答の共有 

  ・活動の目的、ルール・気をつけることの確認 

  ・グループ分け（2 人または 3 人のグループが基本、希望により 1 人での作成も許可） 

② 計画の紹介、共有。複数のグループで重複していないか確認 

③ 1 つ目の記事の作成（中間報告⇒作成⇒添削⇒完成） 

④ 2 つ目の記事の作成（中間報告⇒作成⇒添削⇒完成） 
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⑤ 3 つ目の記事の作成（作成⇒添削⇒完成） 

⑥ 振り返り 

⑦ ブログにアップロード（教師が行う） 

 

記事の中間報告は授業で行い、クラスメートや教師からコメントをもらい、何か追加する

必要があるか、また修正する必要があるかをグループで相談しながら記事作成を進めた。そ

して、出来上がったものを教師と一緒に確認し、最終的に完成させた。最後の記事を完成さ

せたあと、振り返りのために自己評価シートに記入した。1 人または 2 人のグループは記事

を 2 つ、3 人のグループは記事を 3 つ作成することとした。3 人のグループは、⑤の 3 つ目の

記事の作成時には授業での中間報告を行わず、授業外時間を使って完成させた。 

 

5.3 記事作成にあたり全員で共有したこと 

 

学習者は前年先輩たちが作成したブログを見たことがあり、すでにどのようなことをする

のかのイメージは持っていたが、記事作成に入る前に、ブログ記事を書くことの目的と記事

作成上のルールについて全員で確認、共有した。 

まず、記事を書く目的は「トルコのイメージ改善」とした。近年トルコではテロが続き、否

定的な印象を持たれ、世界中からの観光客が減少している。そこで、日本母語話者だけでな

く世界中の日本語使用者に向けてカイセリの街を中心にトルコ文化の魅力を紹介し、少しで

もトルコのイメージ改善に貢献しようと考えた。治安の悪化による観光業への影響もあり、

トルコリラの下落が続いており、学習者が日本に行くことがますます困難になってきている。

ブログがきっかけとなり、もし日本語母語話者、日本語使用者がカイセリを訪れてくれれば、

学習者は直接彼らと触れ合う機会を持つことも可能となる。この目的を共有することで、学

習者は、勉強している日本語が自分の趣味や興味のためだけでなく、実際にどのような役に

立つのかを意識することができた。 

 記事作成上のルールとしては、「わからないことは、頭で考えずに、お店の人などに聞いて

みること(正確性)」、「写真やビデオを掲載する際は、必ず自分たちで撮ったものを使うこと(著

作権)」、「写真やビデオを撮る際、およびインタビューを行なう際は、必ず事前に許可を取る

こと(マナー、モラル)」を全員で確認した。社会の一員として、ルールを守り行動することは、

これから生きていく上でも必要不可欠なことであり、本活動を通じて再認識するきっかけと

なった。 

 

5.4 学習者への事前調査 

 

最初の授業で学習者に「カイセリのイメージ」と「カイセリを紹介する意味」について調

査し、その結果を共有した。 

「カイセリのイメージ」については、「保守的」、「若い人が遊ぶところがあまりない」、「人

間があまり親切ではない」という否定的なイメージを持つ学習者が多かった。これは学習者
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の多くがイスタンブール、イズミル、アンタルヤといった海沿いの開放的な街の出身である

ことも原因かと思われる。 

「カイセリを紹介する意味」については、「カイセリは特に紹介したいことがない」、「他の

街のほうがいい」、「新しいことがわかるかもしれないから、やってみてもいい」、「日本語を

勉強できるならなんでもいい」などという意見があった。 

 

5.5 カイセリを訪れた日本人へのアンケート調査とそこから得られたこと 

 

学期が始まる前にカイセリを訪れた 2 名の日本人にブログに関するアンケートを依頼し、

その回答結果を 4.4 に記した事前調査結果を共有した後、学習者に紹介した。2017 年秋冬学

期の 3 年生対象科目「作文」の授業で行った 1 回目の活動で作成した記事は、2017 年 10 月

～11 月、2018 年 2 月～5 月にアップロード済みであったため、2 名の日本人にこれらの記事

に目を通してもらい、「カイセリの街の印象」、「ブログについての感想」、「ブログについての

要望」の 3 項目に自由に答えてもらった。以下では、それぞれの回答とそれを聞いた学習者

の気づき、そしてブログ記事に取り入れた点について述べる。 

 

5.5.1 カイセリの街の印象 

 

 まず、カイセリの街の印象については、「街を歩いていると、声をかけてくれたり、お店で

も親切にしてくれたり、とてもいい人たちが多い」、「街の中心は活気があっていい」という

回答を得た。これらは、多くの学習者が抱いているカイセリの街に対する否定的な印象とは

異なる。学習者は、実際の日本人の声から、カイセリの街や人は日本人にとってはいいイメ

ージなのかもしれない、ということに気づき、ブログ記事作成への意欲が高まった。なお、

「空港からのアクセスが不便で、車の運転が荒い」という否定的な回答もあったが、これは

ブログを通じて改善するのは困難だということを学習者と確認した。 

 

5.5.2 ブログについての感想 

 

次に、ブログについては、「食事ができるところの紹介はよかった。それを見て実際にレス

トランに行った」、「カイセリの街の情報はあまりなかったので役に立った」、「日本語をよく

勉強しているという印象を受けた」という好意的な感想が得られた。これらから、学習者は

食べものに関することを中心に紹介したほうがいいと認識した。そして、カイセリを紹介す

る価値があることに気づき、日本語学習への意欲も高まった。 

 

5.5.3 ブログについての要望 

 

最後に、ブログについての要望として、「行き方の説明と合わせて、地図を載せてほしい」、 

「インスタ映えするところを紹介してほしい」、「女の子向けのお店も紹介してほしい」、「定
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期的な更新を期待する」という意見があった。まず、地図については、全学習者が賛同し、掲

載することにした。また、「インスタ映えするところを紹介してほしい」という声をヒントに、

「エアバスレストラン」を紹介したグループが見られた。また、「女の子向けのお店も紹介し

てほしい」という意見から、トルコの伝統的なデザートのお店、西洋風のデザートのお店を

紹介することにつながった 2。そして、ブログを見てくれる人がいるということがわかり、記

事を作成することに意味があると確認できた。 

 

5.6 学習者の気づきと活動の成果 

 

記事作成後に行った振り返り調査の結果、学習者は多くのことに気づいたことが明らかに

なった。学習者の気づきはおおよそ以下の 4 つに分類できる。それぞれ学習者の意図を変え

ない範囲で日本語を修正、補足し、抜粋して挙げる。 

 

5.6.1  トルコ・カイセリの文化に関する気づき 

 

「カイセリにもいろいろな場所があり、出かけたいと思った」、「初めてハマム(トルコ式公

衆浴場)に行ったが、中の暑さに驚いた」、「「アラバシュ」というカイセリ地方のスープの作り

方と食べ方がわかった」という気づきから、本活動は、カイセリの色々なところへ足を運び、

今まで知らなかった、あるいは、知識としてのみ知っていたトルコの文化に実際に触れる機

会となったことが見て取れる。また、「「日本人に紹介したい」と言うと、周りの人間がもっ

と親切になることがわかった」という声もあり、親日的と言われるトルコ人の一面を知るこ

とができたと思われる。自分たちの文化について新たな知見を得ることができたと言えるだ

ろう。 

 

5.6.2  自分自身に対する気づき 

 

「長い日本語が書ける自分自身に驚いた」、「トルコの歴史をよく知らないし、知っている

ことでも伝えるための日本語を知らない。今の自分では日本人にガイドすることはできない」

など活動を通じ、自分への自信や、今の自分に足りない点を認識することができたことがわ

かる。「カイセリ出身だが、歴史的な建物や伝統の美しさを、若い頃よりも今の自分のほうが

楽しんでいることに幸せを感じる」という成長した自分への喜びが感じ取とれるものもあっ

た。 

 

5.6.3  日本語への気づき 

 

「特に語彙の選択が難しかった。まだ日本語力が足りないことに気づいた」、「トルコ語の

「Mahallesi」は辞書では「近所」となっているが、先生とのやりとりで、「地区」と訳すほう

が日本語として自然だということがわかった」などからもわかるように、どの語彙を使って
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説明すればいいか迷う学習者が多くいた。教科書からだけでは学ぶことができない語彙がた

くさんあり、自分たちの身近なことを説明するための日本語が必要だと気づくことができた

と思われる。 

 

5.6.4 写真やビデオについての気づき 

 

「写真を撮るのが楽しくて、そのおかげでいろいろなところへ行くことができた」という

気づきから、自分の好きな活動を通じて課題に取り組むことができたように思われる。また、

「写真と撮りたいと言ったら、店長さんが喜んでくれた」、「ビデオを撮るとき、お店の人が

撮り方についてアドバイスしてくれた」といったトルコ人の親切で協力的な気質を再認識で

きた。そして、プロのアドバイスをもらい、完成度の高い写真やビデオの撮影ができた。 

 

5.6.5 活動の成果 

 

上記の学習者の気づきから、本活動を通じ以下のような成果が得られた。まず、あまり好

意的なイメージを持っていなかったカイセリについて新発見・再発見できたことがわかる。

日本人 2 名のアンケート結果と実際に自分の目で見てカイセリに対する印象が変わったので

はないかと思われる。また、今まで知らなかったトルコの文化を初めて体験し、それを日本

語で紹介することができた。その結果、自分たちの日本語に自信を持つことができたと同時

に、語彙を中心に足りない部分を認識できた。そして、親切で親日的なトルコ人気質を改め

て知る機会となった。教科書中心の授業だけでは学ぶことが難しい文化的、社会的な日本語

学習となったのではないかと思われる。 

 

6．今後の課題 

 

以上、本稿では 2018 年の秋冬学期にトルコ・エルジェス大学にて行ったブログ記事作成活

動の概要と成果を述べた。今後もカイセリを中心としたトルコ文化・社会について日本語で

発信していきたいと考えているが、「紹介したいところは、先輩たちがすでに紹介してしまっ

たので、ほかのところを探すのは大変だった」という学習者のコメントの通り、カイセリは

観光地ではないため、記事の内容が単調になってしまう可能性もある。また、「ブログよりも

Youtube のほうがいい気がした」という声もあり、何を媒体として外部に発信していくかも考

える必要がある。学習者にとってより良い学習となるよう検討していきたい。 

 

注 

1. 奥村・櫻井・鈴木編(2016:159)に、スペインの学習者が日本語劇を作り上げるために「シナ

リオから、演技、演出、衣装、舞台装置」を考え出したという事例がある。 

2. それぞれの記事は下記参照。いずれも最終確認は 2020 年 6 月 24 日。 

・「エアバスレストランの記事」 
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(https://erciyes-kayseri.blogspot.com/2019/05/airbus-restaurant.html) 

・「西洋風デザートのお店の記事」 

(https://erciyes-kayseri.blogspot.com/2019/10/di-versi.html) 

・「トルコの伝統的なデザートのお店の記事」 

(https://erciyes-kayseri.blogspot.com/2019/06/huga-kunefe.html)  
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