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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020
Şanlıurfa

KONGRE YERİ: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Fen Edebiyat
Fakültesi Kongre Merkezi

KONGRE PROGRAMI
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/82956900558?pwd=WkFHdHJPalRYYkVIcWtOQTJUOEt1
dz09
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID
numarası gönderilecektir.
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
♦ Make sure your computer has a microphone and is working.
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Ali YÜKSEK
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep
KANTARCI BİNGÖL
Özkan AYBAR

Muş Alparslan
Üniversitesi

PAULO FREIRE’DE PROBLEM
TANIMLAYICI EĞİTİM MODELİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep
KANTARCI BİNGÖL
Özkan AYBAR

Muş Alparslan
Üniversitesi

RADİKAL BİR EĞİTİM İDEALİ:
“OKULSUZLAŞMA”

Aysel TAN

Fırat Üniversitesi

JOHN LOCKE’DA TABİAT-AHLÂK
İLİŞKİSİ

Aysel TAN

Fırat Üniversitesi

JEAN PİAGET’İN ZİHİNSEL GELİŞİM
KURAMINA GÖRE MEVLÂNÂ’NIN
MİSTİK DÜŞÜNCESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mehmet Emin KALGI

Harran Üniversitesi

COVID-19 SALGINI VE DİNÎ HAYAT:
BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR
Öğr. Gör. Mustafa Said DİLEK

Harran Üniversitesi

URFA DİNÎ MÛSİKÎ
KÜLTÜRÜNDE DEF

Öğr. Gör. Mustafa Said DİLEK
Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR

Harran Üniversitesi

URFA DİNÎ MÛSİKÎ
KÜLTÜRÜNDE NEY

Doç. Dr. Ali YÜKSEK

Manas Üniversitesi,
Kırgızistan

T.C. DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞININ KIRGIZİSTAN
CUMHURİYETİNDEKİ DİN
HİZMETLERİNE KATKILARI

Dilnoza RAHMATİLLAEVA

Manas Üniversitesi,
Kırgızistan

KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNİ
CEMAATLERİN SOSYO-KÜLTÜREL
ETKİLERİ: TEBLİĞ CEMAATİ
ÖRNEĞİ

Yalova Üniversitesi

REALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE
TERÖRÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİRİNCİL
DERECEDE GÜVENLİK TEHDİDİ
HALİNE GELMESİ: IRLANDA
CUMHURİYET ORDUSU (IRA)
ÖRNEĞİ

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Sıtkı AKARSU
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünyay
AÇIKGÖZ

Kırıkkale Üniversitesi

ERDEL KRALI RAKOÇİ’NİN OSMANLI
SULTANINA GÖNDERDİĞİ SADAKAT
MEKTUBU

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZER

Erzurum Teknik
Üniversitesi

FETİH VE İŞGAL: KUDÜS’TE İNSANLIK
SINAVI

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU

Kastamonu Üniversitesi

KLASİK KEMENÇE SAZININ
KASTAMONU MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ
YERİ, KULLANIMI ve İCRACILARI

Kastamonu Üniversitesi

KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN
MÜZİKAL KİŞİLİĞİ VE MARŞ
FORMUNDAKİ ESERLERİNİN
İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi

SOSYO-KÜLTÜREL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN
GEZİCİ MÜZELERİN ÖNEMİ:
ÇANAKKALE MUHAREBESİ MOBİL
MÜZESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Yeşim
AYDOĞAN

İnönü Üniversitesi

ŞEHRİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN
UNUTULMAMASI AÇISINDAN KENT
MÜZELERİNİN ÖNEMİ: MALATYA
KENT MÜZESİ ÖRNEĞİ

Hazal ÖZDEMİR

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

TÜRK SÖZÜ GAZETESİNDEKİ
ŞİİRLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Besim YILDIRIM
Öğr. Gör. Akın AY

Atatürk Üniversitesi

GAZETE TASARIM ÖĞELERİNE GÖRE
YEREL GAZETELERİN İNCELENMESİ AMASYA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Besim YILDIRIM
Öğr. Gör. Akın AY

Atatürk Üniversitesi

COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE
GAZETE MANŞETLERİNİN
İNCELENMESİ

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU

Öğr. Gör. Dr. Yeşim
AYDOĞAN
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-3 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağatay ASLAN
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Dr. Mirna FAWAZ
Dr. Ali SAMAHA

Beirut Arab University,
Lebanese University

COVID-19 QUARANTINE: POSTTRAUMATIC STRESS
SYMPTOMATOLOGY AMONG
LEBANESE CITIZENS

Dr. Mirna FAWAZ
Dr. Ali SAMAHA

Beirut Arab University,
Lebanese University

THE PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF
BEING QUARANTINED FOLLOWING
EXPOSURE TO COVID-19: A
QUALITATIVE STUDY OF LEBANESE
HEALTH CARE WORKERS

Assoc. Prof. Dr. Melih
KARAKUZU
Zeynep CANLI
Bekir CANLI

Erciyes University,
Kahramanmaraş Sütçü
İmam University

EFFECTS OF LOCKDOWN PERIOD OF
THE COVID-19 PANDEMIC ON TURKISH
ACADEMICIANS' ACADEMIC WRITING
PRODUCTIVITY PERFORMANCE IN ELT

Zeynep CANLI

Kahramanmaraş Sütçü
İmam University

LIKE, FOLLOW, SHARE OR TWEET?
ENGLISH INSTRUCTORS' USE OF
SOCIAL NETWORKING SITES FOR
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Dr. Leyla BABATÜRK

Manas Üniversitesi,
Kırgızistan

ETHNOHERMENEUTIC FEATURES OF
THE TRANSLATION OF ADDRESSES
FROM TURKISH TO RUSSIAN

Öğr. Gör. Dr. Enes ÖZ

Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi

I. TBMM’YE YANSIYAN BİÇİMİ İLE
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağatay
ASLAN

İstanbul Üniversitesi

NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE FARKLI
SEÇİM BARAJI UYGULAMASININ PARTİ
SİSTEMİNE ETKİSİ: 2002 VE 2007
PARLAMENTO SEÇİMLERİ ÖZELİNDE
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR

Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi

TURİSTİK ÜRÜN OLARAK YEREL
MUTFAK: TURİST TİPOLOJİLERİ
BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Harran Üniversitesi

YEREL BASIN VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ;
ŞANLIURFA’DA YAYIN YAPAN HABER
SİTELERİNİN İKTİDARA YÖNELİK
HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Harran Üniversitesi

YEREL TELEVİZYON KANALLARINA
YANSIYAN YEREL KÜLTÜR ÖĞELERİ:
KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV VE
EDESSA TV ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Gökhan
KUZUCANLI

Arş. Gör. Dr. Gökhan
KUZUCANLI
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 13:00-15:00
OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Öğr. Gör. Harun BAYER
Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIŞ
DUMAN

Malatya Turgut Özal
Üniversitesi

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE
BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGISI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIŞ
DUMAN
Öğr. Gör. Harun BAYER

Malatya Turgut Özal
Üniversitesi

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR
KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Aykut KABAK
Arş. Gör. Zübeyir ÇELİK

Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

TÜKETİCİLERİN KRİPTO PARA
KULLANIM NİYETİ İLE İLİŞKİLİ
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK UYGULAMALI BİR
ARAŞTIRMA

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Besime DEMİR

Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi

BAŞARI GÜDÜSÜNÜN GİRİŞİMCİ
MOTİVASYONU VE GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR
ALAN ARAŞTIRMASI

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Besime DEMİR
Nursel KARA

Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi

COVID 19 (PANDEMİ) DÖNEMİNDE
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞIRI İŞ
YÜKÜ ALGILARININ DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER SARMALINDA
İNCELENMESİ: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN
GEDİK

Çukurova Üniversitesi

KADIN İSTİHDAMI VE İKTİSADİ
ETKİLERİ

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN
GEDİK

Çukurova Üniversitesi

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ:
BÜTÇE POLİTİKALARI AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME

Araş. Gör. Furkan DEMİRTAŞ

Harran Üniversitesi

PAZARLAMADA MODERN YAKLAŞIM:
NÖROPAZARLAMA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet
TERZİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER

Harran Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN
ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN
HAKLARI
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Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 13:00-15:00
OTURUM-2, SALON-2 / MODERATÖR: Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068:
ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Adil Koray BARUT
Doç. Lilian Maria TONELLA
TÜZÜN

Anadolu Üniversitesi

ENDÜLÜS'ÜN KÜLTÜREL
MOTİFLERİNİN MANUEL DE FALLA VE
FEDERİCO GARCİA LORCA'NIN
ESERLERİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Ayşe ÇAĞLAK
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba
ÇAĞLAK EKER
Burak EKER

Hitit Üniversitesi,
Çankırı Karatekin
Üniversitesi,
Selahattin İnal Güzel
Sanatlar Lisesi

JAPONYA’DA MÜZİK TERAPİSİNİN
GELİŞİMİ: JMTA’DA MÜZİK TERAPİ
UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba
ÇAĞLAK EKER
Arş. Gör. Ayşe ÇAĞLAK
Burak EKER

Çankırı Karatekin
Üniversitesi,
Hitit Üniversitesi,
Selahattin İnal Güzel
Sanatlar Lisesi

MÜZİĞİN ÖĞRETİM UNSURU OLARAK
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE
ARAÇSALLAŞTIRILMASI: SİSTEMATİK
DERLEME

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU
Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK

Dicle Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi

NOKTA FİLMİ ÖZELİNDE TÜRK
SİNEMASINDA KULLANILAN
KÜLTÜREL GÖSTERGELER

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU
Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK

Dicle Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi

TÜKETİM METAFORU: ZAMANA KARŞI
FİLMİNİN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

Senahan SERTBAŞ
Zehranur ASAN
Öğr. Gör. Başak ÖNEY

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

TÜRK BESLENME KÜLTÜRÜNÜN
DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ

Arş. Gör. Dr. Kemal
SAKARYA

Çukurova Üniversitesi

İÇ MEKÂN TASARIMINDA
KULLANILAN BÖLÜCÜ ELEMANLAR
İÇİN BİR SINIFLANDIRMA

Arş. Gör. Dr. Kemal
SAKARYA

Çukurova Üniversitesi

ENDÜSTRİYEL TASARIMIN
GELİŞİMİNDEKİ ETKEN FAKTÖRLERİN
TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ TASARIMI
ÜZERİNDEN İRDELENMESİ

Enes GÜNGÖR

Gaziantep Üniversitesi

"TOPLUMSAL HAREKETLERDE SOSYAL
MEDYA ARAÇLARININ ETKİSİ
(Gezi Parkı Örneği)"

YAZARLAR
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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-6 Aralık 2020, Şanlıurfa
Kongre programı

4.12.2020
CUMA/ 13:00-15:00
OTURUM-2, SALON-3 / MODERATÖR: Assoc. Prof. Nazile ABDULLAZADE
Meeting ID: 829 5690 0558
Passcode: 575068
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE
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T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ DİN HİZMETLERİNE KATKILARI 1
Doç. Dr. Ali YÜKSEK
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Bölümü, Bişkek /
Kırgızistan
ORCID NO: 0000-0003-4817-2576
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da birçok
hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetler, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşelikler vasıtasıyla
sürdürmektedir. Bu maksatla 25.05.1992 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Bişkek şehrinde
din hizmetleri Müşavirliği açılmıştır. Bişkek Türk Büyükelçiliği bünyesindeki Din
Müşavirliğimiz Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarına ve bu ülkede yaşayan
soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza İslam dininin ibadet, ahlak ve itikat gibi temel konularında
bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda Kırgızistan Dini İdaresinin ve Devlet Din
Komisyonunun ihtiyaç duydukları konularda kendilerine yardımcı olunmaktadır.
Din Müşavirliği 1995 yılından itibaren bölgede çeşitli alanlarda katkılarda bulunmuştur. Bu
hizmetlerden önemlileri şöyle sayabiliriz:
1Ülke çapında dört büyük cami yaptırılmıştır.
2Ünlü İslam alimi Serahsî’nin Kırgızistan’ın Oş şehri Özgen/Özkent ilçesinde bulunan
kabri restora yapılmıştır.
3Camilerde dini hizmetleri yürütevek din görevlileri bu ülkeye gönderilmiştir. Bu din
görevlileri görevli oldukları camide beş vakit namaz, Cuma ve bayram namazlarını kıldırmak
ile beraber, Kur'an-ı Kerim'i öğretme ve halkı dini bilgiler açısından aydınlatma görevlerini
sürdürmektedirler.
4Kırgızistan'da dini alanda hizmet verecek din adamlarını yetiştirmek üzere, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi arasında
23.12.1991 tarihinde imzalanan protokolle 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Oş şehrinde
İlahiyat Fakültesi açılmıştır.
5T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan protokol
çerçevesinde her yıl Türkiye’ye öğrenci gönderilmektedir.
6Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2013 yılında Oş Şehrinde Oş İmam Hatip Lisesi
açılmıştır. Burada 180 öğrenci öğrenim görmektedir. Tüm masrafları Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından karşılanmaktadır.
1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Hazırlanan “Türkiye’nin Kırgızistan Din
Eğitimine Katkıları” Adlı Projeden Esinlenerek Hazırlanmıştır. KTMU-BAP-2019.SBE.01,
Bişkek, 2020.
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7Her sene Türkiyedeki Kur’an Kurslarına öğrenci gönderilmektedir. 2019-2020 eğitim
öğretim yılında 46 öğrenci gönderilmiştir.
8Lisansüstü eğitim amacıyla Türkiye’ye öğrenciler gönderilmektedir. Öğrencilerin bütün
masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
9Bişkek’e 10 km mesafede bulunan Araşan kentinde Erkek Yatılı Kur’an Kursu
açılmıştır.
10Kırgızistan’daki vatandaşların dini yönden aydınlanmaları için Kırgızca kitap, takvim,
el kitapçığı hazırlanmıştır.
11Din Hizmetleri Müşavirliğinin koordinesi ile kurban kesim organizasyonları
düzenlenmiştir. Kurban etleri yoksul, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara
(yetimhane, yaşlılar evi, engelliler evi) dağıtılmıştır. Bildirimizde anılan konularda geniş
bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Din hizmetleri, Müşavirlik, Bişkek,

ABSTRACT
There are many different services of Religious Affairs of the Republic of Turkey abroad as well
as in Turkey. These services collaborate through the Religious Services Counseling and attaché
offices. For this aim, the Religious Services Consultancy was established in Bishkek City of
Kyrgyz Republic on 25.05.1992. Our Religious Counsel within the Turkish Embassy in
Bishkek provides information about the fundamental issues of Islam such as worship, morality
and belief to Turkish citizens in Kyrgyzstan and our cognates living in this country. At the same
time, it assists to the Kyrgyz Religious Administration and the State Religion Commission in
their required subjects.
Religious Counseling has been contributed in various fields in the region since 1995. The most
important of these services can be listed as follows:
1Four major mosques were built across the country.
2The grave of the famous Islamic scholar Serahsî in Özgen / Özkent district of
Kyrgyzstan was restored.
3Religious officials were sent to this country by carrying out religious services in
mosques. These religious officials perform five time daily prayers, Friday and ‘Eid prayers in
the mosque where they are assigned, and continue to teach the Quran and enlighten the public
in terms of religious knowledge.
4With the aim of training religious officials, who will serve in religious fields in
Kyrgyzstan, Osh State University, Faculty of Theology was founded in Osh city, in 12.23.1991,
based on the protocol signed on 12.23.1991 between Religious Affairs and Religious
Foundations of Turkey and Kyrgyzstan.
5Students are sent to Turkey every year under a protocol signed between the Ministry of
Education and Religious Foundation of Turkish Republic.
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6Imam Hatip High School was established by the Religious Foundation of Turkey in
2013 in Osh city. 180 students have been received education there. All expenses of the students
were covered by the Religious Foundation of Turkey.
7Every year, students were sent to Koran courses in Turkey. 46 students were sent in the
2019-2020 academic year.
8Postgraduate students are sent to Turkey for education. All expenses of the students are
paid by the Religious Foundation of Turkey.
9A Boarding Koran Course for Men was established in the city of Arash that is far from
Bishkek 10 km’s.
10Books, calendars and handbooks were prepared for the enlightenment of Kyrgyzstan
citizens in religious subjects.
11Qurban slaughters were organized in coordination with the Religious Services
Consultancy. Sacrificial meat was shared to poor and orphaned people and institutions and
organizations (orphanages, old and disabled people’s houses).
Extensive information will be given on the subjects mentioned in our presentation.
Keywords: Religious services, Consultancy, Bishkek

Giriş
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışında da birçok hayri faaliyeti vardır. Bu faaliyetleri
Din Hizmetleri Müşavirlikleri aracılığıyla yürütmektedir. Bu amaçla 25.05.1992 tarihinde
Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Bişkek kentinde bir Din Hizmetleri Müşavirliği kurulmuştur.
Bişkek Türk Büyükelçiliği Din Müşavirliği burada bulunan Türkler ile bu ulusta yaşayan kardeş
ve dindaşlarımıza, İslam’ın temel bilgilerini öğretmeye gayret etmektedir. Ayrıca Kırgızistan
Dini İdaresinin ve Devlet Din Komisyonunun ihtiyaç doğrultusunda yardımcı olunmaktadır.
Kurulduğu tarihinden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin Bişkek’teki büyükelçiliği
kapsamında Din Hizmetleri Müşaviri olarak çok sayıda isim görev yapmıştır.
Türkiye’nin buradaki hizmetleri kısaca aşağıdaki başlıklarda sunabiliriz.
A.
Cami ve Muhtelif İnşaatlar Yaptırma
1995 senesinden itibaren Kırgızistanda çok büyük ihtiyaç olan cami ihtiyacını karşılamak için,
Türkiye Diyanet Vakfı, Türk halkının da destekleriyle dört büyük cami ve türbe inşa etmiştir.
Bunlardan kısaca şöyle bahsedebiliriz.
1.
Koçkor Camii
1996 yılında Narın iline bağlı Koçkor İlçesinde Ak Mescit isimli bir cami inşa edilmiştir. Türk
İslam mimarisi tarzında yapılmıştır. Caminin lojmanı ve Kur’an Kursu bölümü de
bulunmaktadır. Cami kapasitesi 350 kişiliktir. Halen T.C. Diyanet İşleri Başkanlığının
görevlendirdiği bir Türk imam burada hizmet vermektedir.
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2.
Erdem Cami
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi avlusuna inşa edilmiştir. Cami, Mustafa Erdem ve
ailesi tarafından 2005 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisi baz alınarak yapılmıştır.İnşaata
Türkiye'den Manavgatlı Yusuf Altunay ve bazı hayırsever vatandaşlarda katkıda
bulunmuşlardır. Caminin 17 Mart 2005 tarihinde ki açılışına Türkiye'den ve Kırgızistan'dan
yetkili şahsiyetler katılmıştır.
Camii kapasitesi 600 kişilik olup caminin zemin katı Kur'an kursu olarak düzenlenmiştir. 2

2

Mustafa Erdem, Kırgızistan Hatıraları, Ankara: Tulpars yayınları, 2019, s.407-415
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3.
İmam Serahsî Camii
Bu cami Türkiye’nın kardeş Kırgızistan halkına armağanıdır. Cami ve külliyesi kardeşlik ve
muhabbetin inşası ve yeniden yükselmesine katkı sağlayacağı düşünülerek inşa edilmiştir.
Cami, İslam medeniyeti tarihinin büyük isimlerinden din alimi “Şemsü’l-Eimme/İmamların
Güneşi” olarak tanınan, Özkent hapishanesinde 15 yıl kaldığı kuyuda 30 ciltlik el-Mebsut adlı
eserini yazmış olan Ebu Bekir Muhammed b. Ebu Sehl es- Serahsî’nin hatırasına ithafen inşaa
edilmiştir.
Yapım hazırlıkları 1996'da başlatılan Camii, hukuki düzenlemeler sebebiyle gecikmiş olup,
02.09.2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Kırgızistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay CEENBEKOV tarafından açılmıştır.
Cami, Bişkek şehrinin merkezinde Cipek/İpek yolu caddesi, no: 264 adresinde yer alır. 35.000
m2 arsası vardır. 6759 m2 kapalı alanına sahip camii, klasik Osmanlı mimarisi tarzında
yapılmıştır. Adeta İstanbul Süleymaniye Camisi ile Ankara Kocatepe Cami'nin mimari
özellikleri andırır. Kapalı ve açık alanlarıyla 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesine
imkân vermektedir.
Camiinin maliyeti yaklaşık 35.000.000 (otuz beş milyon) Amerikan dolarını bulmuştur.
10.000 ABD doları civarındaki caminin su, elektrik, temizlik, Cami hizmetleri ve görevlerinin
maaşı gibi harcamalar T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı tarafından karşılanmaktadır. 3

3

M. Şemsettin Ünal, Kırgızistan Din Hizmetleri ve Eğitimi, Bişkek, 2019, s.62-65; Cami tanıtım kataloğu, s.-2
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4.
Özkent Camii
Kırgızistan Cumhuriyetinin Özgen/Özkent şehrinde İmam Serahsî’nin türbesinin yanına klasik
Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmekte olan camidir. İnşaat çalışmaları, 2018’de başlanmış
olup hala devam etmektedir.
Camii, 4000 m2 alan içerisinde olup kapasitesi 500 kişidir. Bünyesinde İslam Araştırma
Merkezi, misafirhane, Kur'an kursu, kütüphane, aşevi ve lojman da olacaktır.
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5.
İmam Serahsî Türbesi
Meşhur İslam alimi fakih İmam Serahsî’nin Kırgızistan’ın Oş şehri Özgen/Özkent ilçesinde
bulunan kabrinin restorasyon ve imarı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı tarafından
yapılmıştır. Özgen belediyesinin de istimlak ve hukuku işlemler sürecinde değerli katkıları
olmuştur. Türbe 2009 yılında tamamlanmıştır.
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B.
Din Görevlileri ve Hizmetleri
T.C. Din Müşavirliği bünyesinde zamana göre değişen sayılarla 10 ile 15 arasında din görevlisi
bulunmaltadır. Bunlar Bişkek, Oş ve Narın şehirlerinde görev yapmaktadırlar.
Bu din görevlilerinin hizmetlerini şu şekilde özetleyebiliriz.
1.
Cami Hizmetleri
Din görevlileri vakit namazlarını kıldırmakla beraber, Cuma namazı öncesinde, ramazan
gecelerinde ve çeşitli münasebetlerle Kırgız halkını dini açıdan aydınlatmaktadırlar. Cami
içinde ve dışında türlü sosyal ve kültürel faaliyetler icra ederler.
2.
Kur’an-ı Kerim Öğretimi
Din görevlilerimiz, Kırgızistan'daki vatandaşlarımıza ve tüm Müslümanlara Kur'an-ı Kerimi
okumayı öğretmektedirler Gerek yaz tatillerinde gerekse yıl içerisinde çeşitli Kur'an kursları
düzenlemektedirler.
3.
Dini Eğitim Veren Kurumlarda Hocalık Yapmak
Kırgız Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığına talepleri doğrultusunda görevlilerimiz, Hz.
Ömer İslam Üniversitesi diğer bazı dini altyapısı olan okullarda ihtiyaçlar doğrultusunda
Kur'an-ı Kerim öğretmenliği hizmeti vermişlerdir. Fakat son yıllarda bazı hukuki engeller
nedeniyle bu hizmetler durdurulmuştur.
C.
Eğitim Hizmetleri
Kırgızistan’da yerel din hizmeti sunan din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artması
yönelik, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ) ile işbirliği yapılarak bir takım eğitim
programları düzenlenmektedir.
Bu konuda ilk defa Oş İlahiyat Fakültesinde 1998 yılında, daha sonra 2007’de yerel din
görevlilerine 30 gün süreli bir Kur’an ve mesleki bilgi kursu düzenlenmiştir. Adı geçen Fakülte
bu kurslarını mütemadiyen devam ettirmiştir.
Ayrıca 2013 senesinde 30 Kırgız din görevlisi, 45 günlüğüne Diyanet İşleri başkanlığının
Tekirdağ Eğitim Merkezinde Hizmetiçi Eğitim Kursuna gönderilmiştir. Yine amaçla 2015
yılında 32 Bursa’ya gönderilmiştir.
1.
Oş İlahiyat Fakültesi:
Türkiyenin Kırgızistan'a yaptığı en önemli etitim faaliyetlerinden birisi belkide Oş şehrinde bir
ilahiyat fakültesi açamsıdır. Temel amacı bu ülkeye din hizmetini en üst düzeyde sunacak
kişiler yetiştirmesidir. Bu fakülte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın
destekleriyle ilk eğitimini 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Oş şehrinde yapmıştır. Fakülte,
idari bina, eğitim binası, öğrenci yurdu, uygulama camisi ve lojmanlardan oluşmaktadır.
Bu fakülteden 2020 yılına kadar 551 öğrenci mezun olmuştur. Halen 45’i Türkiye’de olmak
üzere 170 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Bu fakültedeki eğitim ve öğretim Türkiye'nin
gönderdiği ve finanse ettiği öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Fakülte müfredatı
Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri ile aynıdır. Ancak buradan mezun olan öğrencilerin bu
ülkedeki istihdamı konusunda problemler yaşanmaktadır.
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2.
Türkiye'ye İmam Hatip Liselerine Öğrenci Gönderilmesi
Türkiye Diyanet Vakfı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan antlaşma çerçevesinde
her yıl ülkemize öğrenci gönderilmektedir. Bu kapsamda İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Kayseri Koca Sinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi
ve Konya Mevlana Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine burslu olarak öğrenciler
gönderilmiştir.
3.
Oş İmam Hatip Lisesi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilerek 2013 senesinde Kırgızistan’ın Oş kentinde
bir İmam Hatip Lisesi açılmıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda 38
öğrenci olarak vermiştir. 2017 yılında verilen 20 mezunun tamamı Oş İlinde bulunan
Üniversitelere giriş hakkını elde etmiştir. Halen 180 öğrenci ile eğitim sürdürülmektedir.
4.
Türkiye'deki Kur’an Kurslarına Öğrenci Gönderilmesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırgızistan yetkililerinin tabebi doğrultusunda her sene Kur’an
kurslarına öğrenci kabul etmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 46 öğrenci Türkiye’ye
gönderilmiştir.
5.
İhtisas Eğitim Merkezlerine Öğrenci Gönderilmesi
Diyanet İşleri Başkanlığı ,talep olması halinde Oş ve Araşan İlahiyat Fakülteleri mezunlarını
Türkiye’deki Dini İhtisas Eğitim Merkezleri’ne göndermektedir. 2017 yılından bugüne kadar
42 öğrenci bu ihtisas eğitim merkezlerine gönderilmiştir.
6.
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Gönderilmesi
Talep olması durumunda gerekli koşullara sahip öğrenciler ülkemizdeki lisansüstü programlara
kabul edilmektedir. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı mali destekler vermektedir. Öğrencilerin
tüm masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
7.
Araşan Erkek Yatılı Kur’an Kursu
Başkent Bişkek’e 10 km uzaklıktaki Araşan adındaki bir ilçede 1992 de Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı finansörlüğünde Erkek Yatılı Kur’an Kursu açılmıştır. Kursun kapasitesi yetmiş
öğrencidir. Eğitim, Türkiye’den gelen hocalar vasıtasıyla geleneksel metoda göre
yapılmaktadır. Kursun yatakhaneleri aynı zamanda Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat
Fakültesinin öğrencilerine de hizmet vermiştir. 2011-2020 Yılları arasında toplamda 175 hafız
yetiştirilmiştir. Halen 65 kursiyer hafızlık çalışmalarını sürdürmektedir.
Kur’an Kursunda yetişen öğrencilerden bir tanesi Dünya Kur’an-ı Kerim yarışmasında
Kırgızistan’ı temsil etmiş ve dünya çapındaki yarışmada 3.lük kazanmıştır.
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerden bir kısmı Kırgızistan’daki medreselerde
eğitimlerine devam etmektedir. Bazı öğrenciler, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde, Araşan İlahiyat Fakültesinde ve Kırgızistan’da bulunan başka
Üniversitelerde İslamî ilimler alanında eğitim görmeye devam etmektedir.
D.
Basın Yayın Hizmetleri
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Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından çok sayıda Kırgızca kitap, takvim, el kitapçığı gibi dini
yayınlar bastırılmıştır. Bu doküman ve kitaplar halka ücretsiz dağıtılmıştır. Bunların sayısı
670.000 adeti geçmiştir.
2019 yılında Oş İlahiyat Fakültesi tarafından bir proje kapsamında fakülte mezunlarından
doktora ve yüksek lisans yapmış öğrencilerin eserleri de (yaklaşık 60 adet) Kırgızcaya tercüme
ettirilerek halkın istifadesine sunulmuştur.
“Hadislerle İslam” isimli eser 5000 takım olarak Kırgızcaya tercüme ettirilerek öğrencilerin ve
halkın istifadesine sunulmuştur.
Ayrıca “Hediyem Kur’an Olsun” isimli bir kampanya düzenlenerek 10.000 adet Kırgızca
Kur’an-ı Kerim meali dağıtılmıştır.
Yine her yıl Diyanet Takvimi bastırılarak halka dağıtılmaktadır.
E.

Dini Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Kardeş Kırgız halkının kültürel ve dini durumları ile ilgilenmek ve onların geçmişiyle geleceği
arasında köprüler kurulmasına ve kuvvetlenmesine, iki kardeş ülkenin ilişkilerinin
geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu sebeple bir takım dini ve sosyal faaliyetler yürütülmektedir.
Örneğin dini ve milli bayramların kutlanması, mübarek gecelerin kutlanması, Kutlu Doğum
programlarının düzenlenmesi bunlardan bazılarıdır.
Kurban Hizmetleri
Türk halkının kardeş Kırgız halkına desteği mahiyetinde kurban organizasyonları
düzenlenmiştir. Bu organizeleri Din Hizmetleri Müşavirliği gerçekleştirmektedir. Kurban etleri
fakir, yoksul, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara (yetimhane, yaşlılar evi,
engelliler evi) ulaştırılmaktadır. 2008 yılından günümüze kadar yaklaşık 10.000 kurban
kesilmiştir.
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları ve halkı, bağımsızlığını elde ettiği 1991’deki ilk
gününden itibaren kardeş Kırgızistan Cumhuriyetinin yanında olmuştur. Kırgızistan’ın
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur.
1992 tarihinde Kırgızistan’ın Bişkek kentinde Din Hizmetleri Müşavirliği açılmıştır. Bişkek
Türk Büyükelçiliği bünyesindeki Din Müşavirliğimiz bu kardeş ülkede bulunan Türk
vatandaşlarına ve bu ülkede yaşayan soydaşlarımıza, İslam dininin itikat ibadet ve, ahlak
alanındaki temel konularında bilgilendirme faaliyetleri yapmaktadır. Aynı zamanda
Kırgızistan’ın Dini İdaresinin ve Devlet Din Komisyonunun ihtiyaç duydukları konularda
kendilerine yardımcı olunmaktadır.
Bu bağlamda bir çok hizmetlerde bulunulmuştur. Bunların en başında cami yaptırma, bu
camilerde görev yapacak din görevlilerini Türkiye’den gönderme, Kur’an kursları düzenleme,
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milli manevi değeri olan tarihi eserleri yapma ve onarma, lise ve fakülte açarak eğitim öğretim
faaliyetlerine katkıda bulunma, kurban organizasyonları düzenleme, Türkiye’ye burslu olarak
yüksek ihtisaslara öğrenciler gönderme, basılı yayın dağıtma faaliyetleri gelmektedir.
Bu hizmetler günümüzde de artarak devam etmektedir.

KAYNAKLAR
Mustafa Erdem, Kırgızistan Hatıraları, Ankara: Tulpars yayınları, 2019.
M. Şemsettin Ünal, Kırgızistan Din Hizmetleri ve Eğitimi, Bişkek, 2019.
Serahsî Cami tanıtım kataloğu, 2018.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Hazırlanan “Türkiye’nin Kırgızistan Din Eğitimine
Katkıları” Adlı Projeden Esinlenerek Hazırlanmıştır. KTMU-BAP-2019.SBE.01, Bişkek,
2020.
T.C. Bişkek Büyükelçiliği personeli, Oş İlahiyat Fakültesi yönetimi ve Serahsî Cami görevlileri
ile yapılan sözlü görüşmeler.
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JOHN LOCKE’DA TABİAT-AHLAK İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE AND MORALITY IN JOHN LOCKE’S
PHILOSOPHY
Aysel TAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Bölümü, Elazığ.
ORCID NO: 0000-0002-1712-6270
ÖZET
John Locke (ö.1704), Aydınlanma felsefesi düşünürlerinden biridir. Onun ahlakî görüşleri
Aydınlanma felsefesiyle oluşmuş doğal din anlayışının bir yansımasıdır. Doğal din anlayışının
amacı ise geleneksel görüşten ve tarihsel din anlayışı öğretilerinden ayrı bir din inşa etmektir.
Bu görüşü savunanlar Tanrı’nın varlığını zorunlu olarak temele almakta ve deist bir görüşü
benimsemektedir. Locke buna benzer bir düşünceyi savunmuş ve deneyci (ampirist) düşünür
olması nedeniyle de tabiatı ön plana çıkardığı bir ahlâk ve Tanrı anlayışını temellendirmek
istemiştir. O, tabiatta bir kanun olduğunu düşünmektedir. Bu tabiat kanunu tabiat ışığı ile
keşfedilebilir, insan bu kanuna uyarak ahlâklı yaşayabilir ve Tanrı’nın varlığına ulaşabilir.
Fakat Locke, burada tabiat ışığı ile neyi kastettiğini Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler
kitabında çok iyi açıklamaz ve belirsiz bırakır. Bu tabiat ışığı bazen doğuştan getirilen bir
yetenek, bazen akıl, bazen duyu verileri olmaktadır. Bazen de bu üçünü birbirinin tamamlayıcı
öğeleri gibi düşünür. Nihayetinde bu üçünün birleşimi ile tabiat kanunu bilinir ve tabiat
kanunun bilinmesi sonucu zorunlu olarak ortaya çıkan ahlakî ilkelere insanlar uymak zorunda
kalır. Bu anlamda insan hürriyetine de sınırlama getiren Locke, tabiata bağlı determinist bir
ahlâk, insan ve varlık anlayışına ulaşır. Bu determinist görüşü Emile Boutroux (ö.1921)
eleştirmiştir.
Anahtar kelimeler: Locke, tabiat kanunu, tabiat ışığı, doğal din, deizm, Boutroux.

ABSTRACT
John Locke (1632 – 1704) is one of the thinkers of Enlightenment philosophy. His moral views
are a reflection of the natural understanding of religion formed by the Enlightenment
philosophy. The purpose of natural religion is to build a religion that is separate from the
traditional view and historical religious understanding. Advocates of this view necessarily base
the existence of God and adopt a deist view. Locke advocated a similar idea, and because he
was an empiricist thinker, he wanted to base his understanding of morality and God, which he
emphasized in nature. He thinks there is a law in nature. This law of nature can be discovered
with the light of nature, man can live ethically by reaching this law and reach the existence of
God. But Locke cannot explain and obscure what he means here with the light of nature in his
Essays on the Law of Nature. This natural light is sometimes an innate ability, sometimes mind,
and sometimes sensory data. Sometimes he thinks of these three as complementary elements.
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After all, the combination of these three is known as the law of nature, and people have to
comply with the moral principles that are necessarily caused by the knowledge of the law of
nature. In this sense, Locke, who also restricts human liberty, reaches a deterministic
understanding of morality, human and existence depending on nature. Emile Boutroux (d. 1921)
criticized this determinist view.
Keywords: Locke, law of nature, light of nature, natural religion, deism, Boutroux.

GİRİŞ
Tabiat Kanunun Üzerine Denemeler, John Locke’un önemli eserlerinden biridir. Bu eser aynı
zamanda Aydınlanma felsefesinin Tanrı’ya, dine, ahlâka ve insana nasıl baktığını gösteren
önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Hıristiyan kilisesinin baskıcı ve bilimsel çalışmalara
karşı tutumuna bir tepki olarak kurumsal din anlayışından uzaklaşıp yeni bir inanç alanı açmaya
çalışan dönemin İngiliz filozofları deizmi düşüncesini ortaya atmışlardır. Deistler ve özellikle
ilk dönem deistler dini ve vahyi kabul etmekle birlikte 4tabiattan, evrenden, akıldan yola
çıkarak, dogmatiklikten uzak bir inanca ulaşılabileceğini savunmuşlardır. John Locke’un eseri,
bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu çalışmada ön fikir vermesi ve okuyucunun Locke’un
kitabı Tabiat Kanunun Üzerine Denemeler’in muhtevasından haberi olması için önce kitabın
kısa bir özeti verilecek ondan sonra Locke’un tabiat-ahlâk ilişkisine değinilecek tutarlılık ve
tutarsızlıkları ortaya konulacaktır.
TABİAT KANUNU ÜZERİNE DENEMELER 5
1)“Bize verilmiş bir ahlâk kuralı ya da tabiat kanunu bulunmaktadır.”
Locke, önermenin doğruluğu için beş kanıt ileri sürer:
Birinci kanıt, “Aristo, yasal hukuk ile tabii hukuk arasında ayırım yapar ve şöyle der:
Hukukun tabii kuralı, her yerde aynı geçerliliğe sahip olanıdır.” Buna göre bir tabiat kanunu
vardır zira her yerde geçerli olan bir kanun vardır.
İkinci kanıt, tabiat kanununun var olduğu, insanların vicdanlarıyla, yani kötü davranışta
bulunan hiç kimsenin kendi yargılamasından temize çıkamayacağı gerçeğinden yola çıkılarak
ispat eder.
Üçüncü kanıt, evrenin yapısından ve bütün varlıkların formunu ve faaliyet biçimi ve ölçüsünü
belirleyen şeyin kanun olduğu fikrinden hareketle tabiat kanununun olduğunu söyler.
Dördüncü kanıt, toplumun varlığından tabiat kanunun fikri çıkarılır. Tabiat kanunu olmadan
insanlar kendi aralarında hiçbir sosyal münasebet ve birlik oluşturamazlar.
Mehmet Akif Altunışık, “İlk Deistlere Göre Deizmin Temel İnançları”, Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2019, s. 615.
5
John Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, (Çev. İsmail Çetin), Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s.
17-92.
4
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Beşinci kanıt, kanun olmadan iyi-kötü, erdem-erdemsizlik ayırımı yapılamaz, her şey insan
iradesine dayanır.
2)“Tabiat kanunu tabiat ışığı vasıtasıyla bilinir.”
Tabiat kanunu, diğer bilgi yollarından farklı olarak tabiat ışığı vasıtasıyla öğrenilir. Tabiat ışığı
ile bir şeyin bilinebileceğini söylemekle, insanın, kendisine doğuştan verilmiş yetiler, uygun bir
şekilde kullanırsa, kendi kendine ve başka birinin yardımı olmaksızın bilgisine erişebileceği bir
gerçekliğin bulunduğu kastedilmektedir. Bilgi çeşitlerini şöyle ayırmak mümkündür; doğuştan
bilgi, gelenek, duyu tecrübesi (Locke’a göre gerçek bilgiyi bu sağlamaktadır), tabiatüstü-ilahî
vahiy.
3)“Tabiat kanunu doğuştan insanların ruhlarına nakşedilmiş değildir.”
İnsan ruhunda tabiat kanununun nakşedilmemiş olduğuna dair beş kanıt ileri süren Locke şöyle
demektedir:
Birinci kanıt, insanların doğuştan kendilerine kazınmış herhangi bir hazır bilgi bulunmayan boş
levhalardan fazla bir şey oldukları boş bir iddiadır ve şimdiye kadar kanıtlanamamıştır (yani
insanların zihni doğuştan boş bir levha gibidir).
İkinci kanıt, tabiat kanunun nakşedildiği ruhlara sahip olan insanların tamamının istisnasız bu
kanun hakkında mutabık olmaları gerekirdi.
Üçüncü kanıt, eğer tabiat kanunu insanların ruhlarına nakşediliyorsa, küçük çocukların, cahil
insanların ve ilkel kabilelerin bu kanunu bilmemeleri nasıl söz konusu olmaktadır?
Dördüncü kanıt, eğer tabiat kanunu kalplerimize yazılmışsa saf ve akılsız insanlar tabiat
kanunu hakkında niçin bilgi sahibi değillerdir?
Beşinci kanıt, eğer tabiat kanunu kalplerimize yazılmışsa, bundan, pratik (ahlakî) prensipler
kadar spekülatif (mantıkî) prensiplerin de doğuştan zihinlerimize yerleştirilmiş olduğu
sonucunu çıkarmak gerekecektir.
4)“Aklın duyu tecrübesi aracılığıyla tabiat kanununun bilgisine erişmesi mümkündür.”
Akıl (doğru akıl), hayatı yönlendirme ve karakter oluşturmada zorunlu olarak araştırıp peşinden
gittiği türden hakikatleri ifade etmektedir.
Duyu algısı, her şeyden evvel düşünmenin temel malzemelerini eksiksiz olarak temin eder ve
onları ruhun derinliklerine kadar ulaştırır. Bir kanunun bilinmesi için iki şart vardır:
Birincisi, kanun yapıcı ve ikincisi, kanun yapıcının bize iradesine uygun davranmamızı
istediğinin bilinmesi zorunludur. Bu iki gerçeği öğrenmemizde akıl ve duyu tecrübesi bize,
duyulur dünyayı algılayan insan (tabiattaki düzenlilikten hareketle) duyu tecrübesi ile görür ve
akıl, duyuların verilerini araştırmaya başlayarak düzenin nedenini sorgular.
5)“Tabiat kanunu insanların müşterek kabullerinden öğrenilemez.”
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İki müşterek kabul vardır: Vaz’i (insanların anlaşmalarından doğan) ve tabii (içgüdü vasıtasıyla
ulaştıkları kabul). Tabii kabuller kendi arasında üçe ayrılır; ahlakî kabuller, insanların farklı
tasdik ettikleri kanaatlerle ilgili kabuller, sağlıklı zihne sahip olan insanların kabulleri. Bunlar
ilk prensiplerle yani Tanrı’nın varlığı ve ruhun ölümsüzlüğü ile ilgilidir. Fakat ahlakî konularla
ilgili olarak insanlar arasında görülen müşterek kabulün kesinlikle tabiat kanunu için kanıt
olamayacağını söylemek gerekir.
6)“Tabiat kanunu insanı bağlayıcıdır.”
Tabiat kanunu insanı nasıl ve hangi ölçüde bağlamaktadır? Tabiat kanunu insanı, ona tabii
yapısında yer alan akıl vasıtasıyla yerine getirilmesi için yüklenmiş olan ödevi yapmaya zorlar
ve ödev yerine getirilmediği takdirde işlenmiş olacak suça karşılık olan cezayı belirler.
İnsan sorumluluğu birkaç şekilde ortaya çıkar. Üstün gücün emri ile yapılması ve yapılmaması
gereken şeyleri yerine getirme sorumluluğumuz vardır. Ödeve uygun itaati yerine
getirmediğimiz takdirde, belirlenmiş olan cezaya katlanma sorumluluğumuz bulunmaktadır.
Kendinden dolayı ve aslında bulunan bir güçle bağlayıcı olan ilahî iradedir. İlahi irade bizim
tarafımızdan iki yolla bilinir:
a)Tabiat ışığı vasıtasıyla bilinir (tabiat kanunudur).
b)Vahiy ile bildirilir (vaz’i kanun olur).
Burada Locke’un asıl üzerinde durduğu aklın bilmesiyle elde edilen tabiat kanunudur.
Tabiat kanununun bağlayıcılığı üç şekilde olur:
-Tabiat kanunu bütün insanları bağlayıcı bir güce sahiptir. Tanrı bu kanunun, ahlakî hayatımızı
düzenleyen bir kanun olmasını istemiş ve onun bilgisini elde etmek için ciddi araştırma
yapmaya yönelenleri anlasınlar diye anlaşılır kılmıştır. Çünkü Tanrı her şeyin üstündedir,
büyük bir hakimiyet ve güce sahiptir. Tabiat kanunu, kanun yapıcının, bize tabiat ışığı ve
tabiattaki prensipler vasıtasıyla bildirilen iradesidir ve bu insana kapalı değildir.
-Tabiat kanunu insanları bağlayıcı olmazsa, vaz’i ilahî kanun da (vahiy) bağlayıcı olamaz. Her
iki kanunda da yükümlülüğün dayandığı temel aynıdır, yüce uluhiyetin iradesi. Tabiat kanunun
tabiat ışığı vasıtasıyla, vaz’i kanunu ise iman yoluyla kavramaktayız.
-Tabiat kanunu insanları bağlayıcı olmazsa, insanların ortaya koyduğu hiçbir vaz’i kanun da
bağlayıcı olamaz. Sivil yasama güçlerinin belirlediği kanunlar sahip oldukları bütün gücü tabiat
kanunun zorlayıcı gücünden almaktadırlar.
7)“Tabiat kanununun bağlayıcı gücü sürekli ve evrenseldir.”
Tabiat kanununun bağlayıcı gücü süreklidir. İnsanın tabiat kanununun ihtiva ettiği buyruklara
aykırı davranışta bulunmasının meşru sayılacağı bir zaman kesinlikle bulunmamaktadır (ama
insan yine de zorunlu değildir). Tabiat kanununun bağlayıcı olduğu ile ilgili hususlar şöyledir;
tamamen yasaklanmış olan şeyler vardır ki biz her zaman onlardan kaçınmakla yükümlüyüz
(hırsızlık, cinayet vb.), bazı şeyleri de tabiat kanunu bizden onlara karşı sürekli olarak belirli
duygulara sahip olmamızı ister (Tanrı’ya saygı, ana-babaya muhabbet vb.). Bazı
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yükümlülüklerimiz ise sürekli değildir. Belirli zaman ve şartların oluşmasından sonradır
(Tanrı’ya ibadet, komşuya yardım vb.). Bazen de, tabiat kanununun buyruğu, davranışların
kendileriyle değil de, davranışların doğurduğu şartlarla ilgilidir (komşu hakkında iyi konuşmak
gibi).
Tabiat kanununun bağlayıcı gücü evrenseldir. Bu evrensellik, her bir tabiat kanununun her
insan için bağlayıcı olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Hırsızlık, iftiraları içine alan buyruklar,
dürüstlük, hayırseverliklerin tamamı dünyadaki bütün insanları eşit ölçüde bağlayıcıdır.
Tabiat kanununun bağlayıcı olmaması ihtimali yoktur. İnsanların tabiat kanununa bağlı
olmayacak şekilde hür olarak dünyaya gelmezler. Tabiat kanunu bazı insanlar için bağlayıcı ise
bütün insanlar için bağlayıcıdır. Tabiat kanunundan kaynaklanan yükümlülük iptal edilemez.
Bu maddelerin istisnaları olabilir ve şöyle itiraz edilebilir: Tanrı emrettiği zaman bu kanununun
bağlayıcı gücü ortadan kalkar, denilirse cevap olarak küçük öncül önermenin doğru olmadığı
söylenir. Yine ebeveyne bazen itaat etmiyorsa tabiat kanunu bağlayıcı değildir, denilirse şöyle
cevap verilir; ebeveynlerin meşru emirlerine itaat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.
İnsanlar arasındaki görüş farklılıkları, tabiat kanununun her millette farklı oluşundan değil,
insanlar (alışkanlıklar, gelenekler, tutkular, taklit nedeniyle) tarafından yanlış yönlendirilmesi
nedeniyledir.
8)“İnsanların kendi çıkarları tabiat kanununun dayandığı bir temel olamaz.”
Tabiat kanununun temeli derken ne kastedilmektedir? Tabiat kanununun bütün buyruklarının
üzerine kurulduğu ve ondan çıkarılabildiği bir dayanak kastedilir. Tabiat kanunu bağlayıcı
gücünü bu temelden alır. İnsanların kendi özel çıkarları tabiat kanununun temeli olamaz. Çünkü
her insanın çıkarına uygun kanun teşkil edilemez.
JOHN LOCKE’DA TABİAT-AHLAK İLİŞKİSİ
Locke, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler adlı kitabında önemle durduğu ana konu tabiat-ahlâk
ilişkisidir. O sistematik bir şekilde, tabiattan çıkarılan kanun fikrinin insanları zorunlu ahlakî
ilkelere ulaştıracağını iddia eder. Tabiat kanununu ele alırken bilimsel bir yöntemle araştırmayı
değil, etik (ahlâk felsefesi) açıdan bakmayı ön görür. Tabiat kanunu, tabiatın işleyişi veya orada
yürürlükte olan kanunlar hakkında bilgi vermeyi değil, insanın ahlakî yükümlülüğünü
temellendirmeyi hedefler. 6
Locke’un zorunluluk fikri Emile Boutroux’nun Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında
kitabında reddedilmiştir. Bununla ilgili Boutroux’un ifadesi şöyledir:
“Deneyin içinde bulunan bazı sentezler kendi başlarına zorunlu oldukları zaman bile, zihin
bahsi geçen durumda bundan emin olamayacak bir halde bulunacaktır, öyle ise muhakkak ki
verilmiş âlemde hüküm sürmekte olan kökten bir zorunluluktan bahsedilemez.” 7 Bu ifade kabul
6

Locke, Tabiat Kanunu, s. 11.
Emile Boutroux, Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında, (Çev. Hilmi Ziya Ülken), MEB Yayınları,
İstanbul, 1998, s. 10-11.
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edilirse Locke’un tabiat kanunlarının zorunluluk fikri üzerine temellendirdiği ahlakî anlayışın
tutarlılığının sorgulanması gerekecektir. Eğer tabiatta böyle bir zorunsuzluk varsa, insanların
uymakla yükümlü olduğu zorunlu ahlakî kurallar da olmayacaktır. Zorunlu ahlâk kurallarını
kabul etmek bir anlamda insan hürriyetini reddetmek anlamına gelmektedir. Boutroux da aynı
kanaate sahiptir. O insan yaratılışının sadece fizik ve fizyolojik kanunların işlenmesiyle
açıklanamayacağını, ondan farklı yönlerinin olduğu ve onun sırf varoluşu ve fiillerinin fizik
âlem ve fizyolojik âlem bakımından düşünülecek olursa mümkün gibi görünen ve bizzat
tabiatın açıklayamayacağı bazı değişiklikleri tabiata kabul ettireceğini ileri sürer. 8 Yani insanın
tabiatı değiştirme gibi bir özelliği vardır, her zaman tabiata bağlı kalması mümkün değildir.
Locke, eserinde tabiat kanununun var olması nedeniyle ahlakî zorunluluğun olacağını ileri sürer
ve özellikle de teleolojik temellendirmeye yani, âlemin düzeninden hareketle âlemde var olan
kanunluk ve düzenliliğin insanı ahlakî yükümlülüğe sevk ettiğinden bahseder. 9 Peki, Locke’a
göre insan hür ve sorumlu bir varlık mıdır? İnsanı bağlayan iki kanun vardır. Birincisi tabiat
kanunudur (tabii vahiy), ikincisi de insanın teşkil ettiği kanunlardır ki buna vaz’i kanunlar
denmektedir. 10 Tabiat kanunları insanların yerine getirmesi gereken durumlar açısından da üçe
ayrılır, ilki zorunluluğun kesin olduğu emirleri içerir (Tanrı’ya itaat ve korkma gibi), ikincisi
bazı şartların gerçekleşmesiyle uyulması gerekli olan kanunlar (ibadet etme gibi), üçüncüsü de
bazı durumların oluşmasıyla ortaya çıkan hususlardır ki o zaman tabiat kanununa uymak
zorunlu olur (komşu hakkında dedikodu yapmamak gibi). Bunlardan bazı şartlara bağlı olan
(ibadet gibi) “yargıcın yasa yoluyla, bir başkasını, Tanrı’ya ibadette herhangi bir ayinin
yapılmasını mecbur etmeye yönelik gücü bulunmadığını” ileri sürer. 11 Ayrıca günlük işlerde
vaz’i kanunun gerçekliliğini kabul etmesine rağmen, Tanrı’nın yasakladığı ve öngördüklerinde
eğer insanların kurduğu vaz’i kanunlara aykırı ise, Tanrı’nın buyruklarına uyulmaktadır.
Locke’da salt zorunluluk fikrine karşıdır aslında, o tabiat kanununun varlığını zorunlu kabul
etmektedir ama bütün insanların bunu yerine getirmesinin zorunlu olmadığını söyler. Zaten
bunu da imkansız görür ve tabiat kanununun herkes tarafından zorunlu olarak bilineceği sonucu
zorunlu olarak çıkmaz, der. 12
Locke’un Tabiat Kanunun Üzerine Denemeler eseri toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk
ele aldığı konu bu makalenin de ana konusunu teşkil eden tabiat kanunu ile ahlâk kuralı fikridir.
Bu bölümde Locke tabiat kanunu olduğunu iddia etmekte ve beş kanıt ileri sürmektedir.
Tabiat kanunlarının var olduğunu iddia ederken Locke, aynı konuda ahlâk felsefesi üzerinde
çok duran Stoa’yı örnek vermektedir. “Stoacılıkta tabiat terimi insan tabiatı terimiyle eş
anlamlıdır. Tabiat logos olan Tanrı’yı ifade eder.” 13 Görüldüğü gibi Stoacılar ahlâkta tabiat
Boutroux, Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu, s. 116-117.
Locke, Tabiat Kanunu, s. 12.
10
John Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, (Çev. Melih Yürüşen), Liberte Yayınları, II.Baskı, Ankara, 1998, s.
38
11
Locke, Hoşgörü Üstüne, s. 40.
12
Locke, Tabiat Kanunu, s. 20.
13
Servet Gözetlik, “Stoa Ahlâk Felsefesinde ‘İyi’ ve ‘Erdem’in Sınırları”, Basılmamış Makale, s. 3.
8
9
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derken bir tabiat kanununun var olduğunu bunun Tanrı tarafından vazedildiğini savunmuyorlar,
tabiatın zaten Tanrı olduğunu iddia ediyorlar. Locke’un dindar bir Hıristiyan olarak böyle
maddeci bir panteist görüşü benimsemeyeceği umulabilir. O tabiat kanununun birçok filozofun
anladığı gibi ahlakî iyi veya erdemle özdeşleştirilebileceğini söylüyor oysaki yukarıda da ifade
edildiği üzere tabiat Tanrı ile aynı anlama gelir. Tabiat kanunu Locke’a göre “tabiatın bize
yerleştirdiği ışıkla herkesin keşfedebildiği bir kanundur.” 14Bu kanun tabiat ışığı vasıtasıyla
öğrenilebilen, rasyonel tabiata neyin uyduğu neyin uymadığını gösteren ve bu sebeple de
emredici veya yasaklayıcı olan ilahî iradenin bir buyruğu olmaktadır. 15 Böylece tabiat
kanununu koyan ilahî bir iradeyi kabul eden Locke aslında Stoa felsefesinde ifade edilen tabiat
anlayışını tam benimsememiş olmaktadır.
Tabiat kanunuyla yakından alakalı hususlardan biri de akıl ve Locke’un akıldan ne anladığıdır.
Locke aklı temele alan ahlakî anlayışı ileri sürmez. Ona göre tabiat kanunu aklın buyruğu
değildir. Akıl tabiat kanununu tesis edemez ve zorunluluğunu sağlayamaz. Aklın görevi var
olan tabiat kanununu araştırma ve keşfetmektir. 16Tabiat kanunu üstün bir iradenin buyruğudur,
neyin yapılması gerektiğini ve neyin de yapılmaması gerektiğini ortaya koyar ki onun gerçek
fonksiyonudur, insanları bağlayıcıdır. Bağlayıcı olmasının nedeni yükümlülüğü oluşturmak
için gerekli olan her şeyin onda mevcut olmasından dolayıdır.
Locke tabiat kanununun tabiat ışığı yardımıyla bilineceğini söyler fakat bu tabiat ışığını tam
açıklayamamaktadır. Tabiat ışığı nedir? Akıl mı, sağduyu mu, doğru akıl mı? “Tabiat ışığı, tıpkı
güneş ışığı gibi yaydığı ışınlarla bize kendisi dışındaki gerçekliği gösterirken kendisi
bilinmemektedir ve mahiyeti karanlıkta gizlidir.” 17
Tabiat kanununun varlığının zorunlu olduğuna beş kanıt getiren Locke, birincisinde Aristo’nun
“hukukun tabii kuralı her yerde aynı geçerliğe sahip olandır” sözünden hareketle tabiat kanunu
vardır, zira her yerde geçerli olan bir kanun vardır, der. 18Fakat biz her yerde geçerli kanun
olduğunu nereden bileceğiz? Böyle bir itiraza Locke, körün nasıl ki devletin bir duyurusunu
göremediği için haberi olamazsa, tabiat kanununa da ilgisiz insanlar habersizdir ve bilemezler.
Ayrıca akılla bilme, tabiat kanununun herkes tarafından zorunlu bilineceği anlamına gelmez,
diye ifade eder. Buna da insanların ilgisizliği, eğitimsizliği, tabii noksanlıkları ve tutkuları,
bağımlılık nedeniyle bilemediklerini sebep olarak gösterir. Tabiat kanunu ancak aklını kullanan
akıllı ve kavrayışlı kimseler bilebilir. 19
İkinci kanıtta ise Locke, akıllı insanların tabiat kanununun varlığı konusunda mutabakata
varamamış olmaları tabiat kanununun var olmadığı anlamına gelmez diyerek hukukta nasıl
farklı hukuk anlayışları varsa, ahlâkta da bir yerde başka, diğer yerde başka şekilde ele
alınmasının tabiat kanununun olmadığı anlamına gelmediğini iddia eder. Ama burada şöyle bir
14

Locke, Tabiat Kanunu, s. 18.
Locke, Tabiat Kanunu, s. 19.
16
Locke, Tabiat Kanunu, s. 19.
17
Locke, Tabiat Kanunu, s. 35.
18
Locke, Tabiat Kanunu, s. 20.
19
Locke, Tabiat Kanunu, s. 21.
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itirazda bulunmak mümkündür; tabiat kanununun varlığı konusunda belli bir delil çıkmasa bile,
örneğin hukuk (gerçekte ise ahlâk), fikirlerden hangisinin doğru olduğuna kim karar verecek?
Kendisi daha önce aklın, tabiat kanununu tesis etmediğini söylemişti öyleyse tabiat kanununu
kim tesis edecek? Farklı fikirler nasıl ortak paydada toplanacak? Tabiat kanunu zorunlu
olmadığına göre –yani Locke’a göre en azından herkes için zorunlu değildir- bu farklılıkların
nasıl düzeleceği konusunda Locke herhangi bir açıklama yapmamaktadır.
Üçüncü kanıtta Locke’a göre, insanların vicdanlarından yola çıkarak tabiat kanununun zorunlu
olduğu fikrine gidilebilir. İnsanın kendisine verdiği mahkumiyet yargısı bir tabiat kanununun
var olduğunu kanıtlar. Bu kanun doğuştandır. 20Fakat burada vicdanı doğuştan bir ilke gibi kabul
eden Locke, bütün düşüncesini temellendirdiği ana yapı olan ‘tabula rasa’ya yani insan zihninde
doğuştan ilkeleri kabul etmediği fikrine ters düşmüş olur. O doğuştan idelerin olmadığını şöyle
ifade etmiştir: “Bir bilgiyi nasıl edindiğimizin gösterilmesi onun doğuştan olmadığını
kanıtlamaya yeter.” 21Ve doğru bilginin duyularla elde edilen bilgi olduğunu söylemektedir.
Peki, bu bilgi eğer tabiat kanununun bilgisi veya vicdanın sesi olursa, Locke’un anladığı şekilde
bir doğru bilgi elde edebilir miyiz? Bu bilgi Locke’un felsefî sistemi içinde geçerliliğini
yitirmektedir. Çünkü ona göre, tabiat kanunu tabiat ışığı vasıtasıyla bilinir: Tabiat ışığı ile bir
şeyin bilineceğini, insanın kendisine doğuştan verilmiş yetileri uygun bir şekilde kullanırsa,
kendi kendine ve başka birinin yardımı olmaksızın bilgisine erişebileceği bir gerçekliğin
bulunduğunu varsaymaktadır. 22
Yine vicdan konusunda Locke’a ikinci itirazda bulunmak mümkündür. Her insanda gerçekten
bir vicdan yetisinin olduğunu iddia etmek doğru mudur? Böyle bir genelleme yapılabilir mi?
J.S.Mill “Bende bir insanı öldürme isteği ve arzusu ona acıma ve öldürmeme isteğinden ağır
bassaydı hiç düşünmeden o insanı öldürürdüm ve bundan hiçbir şekilde vicdan azabı
duymazdım” demektedir. Genel insan profiline baktığımızda bazı insanların vicdansız
olduklarını görmek mümkündür, doğuştan gelen bazı hastalıklar, sosyal şartlar, aile, çevre..vb.
durumlar insanları kötülüğe eğimli ve vicdansız biri yapabilmektedir. Yani bu vicdan kanıtının
her insan için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir.
Dördüncü kanıt, tabiat kanununun varlığı toplumdan çıkarılabilir olduğunu iddia eden Locke,
bu kanun olmadan insanların kendi aralarında sosyal münasebet ve birlik oluşturamayacaklarını
söyler. 23 “Tabiat kanunu olmasaydı toplumu ayakta tutan diğer temel de, yani sözleşmelere
vefalı bir şekilde uyma da ortadan kalkardı.” 24Burada Locke’a şöyle bir itirazda bulunmak
mümkündür: Toplumlara bakıldığında her zaman insanlar toplumsal sözleşmelere kesin bir
şekilde uymamışlardır. Her zaman iç karışıklıklar, savaşlar ve kargaşalar yaşanmış, liderler zor
kullanarak halkı yola getirmeye çalışmıştır. Bu nedenle toplumdan yola çıkarak tabiat
20

Locke, Tabiat Kanunu, s. 22.
John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Denemeler, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınları, II.Baskı,
İstanbul, 1996, s. 63.
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kanununun olduğu sonucuna varmak mümkün değildir. Toplum nihai anlamda düzeni ve tabiat
kanununun varlığını gösteremez.
Beşinci kanıtta Locke tabiat kanununun ahlakî açıdan var olduğunu ispat etmeye çalışıyor ve
ahlakî yükümlülüklerin yerine getirilmesinin tabiat kanununun insana yüklediği zorunluluktan
olduğunu ileri sürüyor: “Bu kanun olmadan ne erdemin ne erdemsizliğin, ne iyiliği
mükâfatlandırma ne de kötülüğü cezalandırmanın mümkün olamayacağı hakikattir; kanunun
olmadığı yerde, ne hata ne de suç olabilir. (…) Tabiat kanunu olmasaydı, her şey insan iradesine
dayanmak zorunda kalacak ve ödeve uygun davranışı gerektirecek bir şey olmayacaktı.” 25
“Tabiat kanunu, tabiatın içine konulmuştur. Tabiat olayları, onun dışına çıkamadan ona göre
cereyan eder” şeklindeki anlayışın Locke tarafından ahlâka da temel yapılmak istenmesine
Boutroux karşı çıkar ve aksini iddia eder. Ona göre tabiat kanunu varlıkların, eşyanın içine
konulmuş değildir. “Tabiat kanunu, olayların akışına göre, ilim adamlarının yorumundan ve
kafasında onu formülleştirmesinden ibarettir.” 26 Boutroux’nun ana hedefi Locke’da olduğu gibi
tabiat ilminin felsefesini yapmak değildir. Bu ilimlerin mahiyetini, yapılarını araştırıp tenkit
etmesi, kendi koyacağı ahlâk felsefesine dayanak bulmak içindir. O, tabiat ilimlerinin ahlakî
sahaya, inanç sahasına, din sahasına, sanat sahasına karışamayacağını iddia eder. Locke ile aynı
hedefe varmak için yola çıkmalarına rağmen farklı sonuçlara varmaktadırlar. Boutroux tabiat
ilimlerinin araştırır ve bir takım hükümler çıkarır: “Olayları ve tabiattaki cansız maddi varlıklar
sahasında ilmin meşgul olduğu olguları idare eden önceden tespit edilmiş tabiat kanunları
değildir, olayların kendisidir. (…) Olaylar kanunlara hakimdir. Kanun dediğimiz şeyler alimin
kafasındaki yorumdur.” 27 Ve bu şekilde insanların ahlakî hükümleri uymaya zorlayan zorunlu
bir tabiat kanunu olduğunu iddia eden Locke’un anlayışına karşı çıkmış olur.
Locke, tabiattaki zorunlu kanununun bütün insanları bağlayıcı olduğunu söyleyerek bir
anlamda insanların da bu kanuna uymakta zorunlu olduğunu (en azından bundan ne şekilde
olursa olsun kurtulamayacağını) söylemiştir. İkinci kanıtta tabiat kanununun varlığını insan
vicdanından çıkarmakta ve zorunlu olduğunu söylemektedir. Bu insan hürriyetine bir kısıtlama
getirmek demektir. Boutroux, insanın ruhu, zihni ve iradesinin hür olduğunu ve zorunlu bir
determinist anlayışla belirlenmediğini ve tabiat kanununun mevcudiyetinin tesirinde olmadığını
ifade etmektedir: “Cemiyette, insanın kendi varlığında tabiat kanunu geçerli değildir. Orada
insanın kendi kafasıyla bulduğu ve uymak zaruretini hissettiği kanunlar vardır. Bunlar ahlakî
kanunlardır. Burada bu ahlakî kanunlara cemiyetteki ve tabiattaki olaylar tesir etmezler. Bu
ahlakî kanunlar insanı dışardan zorlayan kanunlar olarak değil, kendi koyduğu kanunlar olarak
insanın vicdanen kendisini ona uymaya mecbur hissettiği için zorunluluk taşırlar.” 28Ayrıca
Lacheier de zorunsuzluğu ‘bir uygunluk’, ‘bir seçme zorunluluğu’ olarak görmektedir. 29

25
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Aslında zorunluluk meselesinde gerçek soru şu olmalıdır: İnsan kendi aklıyla
bulduğu/keşfettiği tabiat kanunlarına niçin ‘vicdanen’ uymak zorunda kalsın? Vicdan onu nasıl
zorlasın? Eğer ilahî/aşkın ve mutlak iyi bir varlığın istemesi/dilemesi ve ceza/mükâfat vermesi
olmazsa ahlâkî yükümlülüklere uymasının nasıl bir anlamı olacaktır? Bunun cevabını Boutroux
tabiat olaylarından hareketle vermektedir:
“Tabiatta olan bir olayın, ilmin ilgileneceği bir olgunun böyle istikrarsız, başıboş, sebepsiz,
kendisinden önceyle bağlantısız, kendisinden sonrakiyle ilgisi olmayan bir tarzda cereyan
etmesi de tabiatta istikrarsızlık doğurur. Bu olayların ve olguların üstünde olaylara ve olgulara
bir müdahale edicinin mümkün olduğunu kabul eder. Bu tabiat sahasında da insan sahasında da
böyledir. Ama insan bu üstün müdahaleciye yaklaştığı nispette hem tabiat kanunlarından, hem
maddi varlıkların kanunlarından, hem de kendi bedeninin kanunlarının zorlamasından
kurtuldukça hürriyetine kavuşacaktır. Dolayısıyla orda ahlakî sahada, sanat sahasında, din
sahasında fetihler başlayacaktır.” 30 Locke, kitabın ikinci bölümünde tabiat kanununun tabiat
ışığı vasıtasıyla bilinebileceğini söylüyor. Bilgi yollarının üçe ayrıldığını ve her yolun da tabiat
kanununu gösterebileceğini iddia ediyor. Bu bilgi yolları Locke’a göre dört tanedir ve bu
şekilde insan kendisine verilen tabiat ışığını da kullanarak tabiat kanununa ulaşabilir. Bunlar;
doğuştan bilgi (inscription), gelenek (tradition), duyu-tecrübesi (sense-experience), tabiatüstü
ve ilahî vahiy.
Locke, vahiy bilgisini; esas konunun zihin, akıl ve duyu algısıyla donatılmış olan bir insanın
tabiatın ve kendi kabiliyetinin yardımıyla neyi araştırıp incelediğini göstermeye çalıştığı için
dikkate almaz. Vahiy bilgisi inancın konusudur, bilginin değildir, der ama bunun da bir bilgi
olduğunu kabul eder. “Vahiy ile bildirilen bir takım bilgilerin, akıl ile veya başka bir bilgi
edinme vasıtasıyla elde edilme imkanı yoktur. Ancak bu anlayışta vahiy, ikinci dereceden
tamamlayıcı bir bilgi kaynağı durumundadır. Çünkü Tanrı hakkında vahyedilmiş öyle
hakikatler vardır ki bunlara vahiyden yardım alınmamış akıl ile ulaşmak mümkündür.” 31Oysa
Locke’un sisteminde akıl ikinci plandadır, duyu bilgisi daha önemlidir. Locke vahiy karşısına
aklı koymakta, fakat duyu bilgisi karşısında ise aklı ikinci plana itmektedir.
Locke’un zamanından bu yana modern düşüncedeki karakteristik görüş, hakikat ölçütünü aklın
tesis ettiği şeklindedir. Buna göre, vahyedildiği farz edilen bilgi, aklın açıkladığı şey ile
çatışmadığı sürece ve aklen kabul edilebilir testler de Tanrı’dan geldiği sürece kabul edilebilir.
Böylece Locke, “vahyin bildirdikleri, akıl ile çatışmadığı sürece geçerlidir” ilkesini kabul
ederek aklı vahiyden öne alır. Daha sonraki bölümlerde ise duyu bilgisinin daha önde olduğunu
söyler. Gerçekte öğrenme akla, ilk üç bilme yoluyla ulaşır. 32Bu bilme yolları da insanı tabiat
kanunu fikrine götürmektedir. İlk bilme yolu olan doğuştan bilgi anlayışı kabul edilirse insan
aklını ve tabiatın kendine verdiği yetileri kullanarak tabiat kanununun bilgisine ulaşabilir.

Boutroux, Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu, (Söyleşi), s. XIII.
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Gerçeği düşünce şeklinde hazır elde ederek almak bilginin değil inancın konusu olur. Bu
nedenle geleneğin, tabiat kanununu insanlara ulaştıran bir bilme yolu olmadığını ifade eder. 33
Tabiat kanununun bilinmesinde temel bilgi yolu duyu algısıdır. Bu kanunla ilgili bilginin
tamamının duyularla kavranılan şeylerden elde edildiğini söyler. Fakat burada Locke şu
yanılgıya düşmekte ve kendisiyle çelişmektedir. Tabiat kanununun, tabiat ışığı vasıtasıyla
bilinebileceğini daha önceden ifade etmiştir. Tabiat ışığının akılla kavranıldığını söylemiştir.
Akıl o zaman tabiat kanununu anlamada ön planda olması gerekirken burada Locke duyu
algısını ön plana koymaktadır akıl ikinci planda kalmaktadır. Burada Locke’un tabiat
kanununun anlaşılması ile bilgi anlayışının birbirine zıt olduğu ortaya çıkmış olur. Tabiat
kanununun anlaşılmasında tabiat ışığı belirsiz ve doğuştan verilmiş yetilerle 34yol göstericilik
yaparken bilgi yoluyla tabiat kanununu anlama ki bu da filozofa göre tabiat ışığının yoludur sırf
duyu algılarından oluşmaktadır. Böylece kesin olarak, ilahî bir varlığın duyularla kavranan bu
şeylerin kurucu olduğu sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Ve bu kabul edilir edilmez bütün
insanları bağlayıcı olan evrensel bir tabiat kanununun bulunduğu fikri zorunlu olarak ortaya
çıkar. 35 Buna bağlı olarak tabiat kanununun vazettiği ahlakî bir zorunluluk da insanları
bağlayıcı olacaktır.
Locke’un bu görüşüne itiraz edenler, herkesin eğitimden geçtiği yerlerde tabiat kanunundan
habersiz bunca insanın nasıl bulunduğunu sormuşlardır. Locke cevaben, bunu bütün insanların
bu yetileri zorunlu olarak doğru kullandıkları sonucunu çıkarmanın mümkün olmadığı,
şekillerin ve sayıların yapı ve özelliklerinin açık görünmesine rağmen, şüphesiz bunların tabiat
ışığı vasıtasıyla bilinebileceğini, zihni yetilere sahip olan herkesin bir geometri kurabileceğini
veya matematik ilmini mükemmel bileceği sonucu çıkarılamaz diyerek görüşünü savunur.
Fakat Locke’un burada şu yanılgıya düştüğünü söyleyebiliriz. Matematik ve geometri gibi
soyut ve anlaşılması zor bilimlerle, ahlakî kavramları ve pratikleri içine alan ahlâk alanını bir
tutabilir miyiz? Tabiat kanunu zorunlu olarak insanı ahlakî davranışları yapmaya zorluyorsa
bunların zor bilinmesi o kanunun her insan için geçerli olmadığı sadece çok zekiler için geçerli
olduğu anlamına gelmez mi? Ahlâk her insanı kapsar ama matematiği herkesin bilmesi
gerekmez. Aralarında mahiyet itibariyle fark vardır.
Locke, insanı günlük hayatta yönlendiren şeylerin çoğunlukla başkalarından devşirdikleri
örnekler, geleneksel alışkanlıklar ve ülkelerinin adetleri ve ahlakî, hikmet sahibi olarak
gördükleri kadar kendi akıllarını yol gösterici olarak almadıklarını iddia eder. 36O zaman tabiat
kanunu sadece belli insanların anlayacağı ve uygulayacağı bir kanun olarak kalır ve insanlar
arasında gittikçe geçerliliğini kaybeder. Ayrıca hikmet sahibi insanların söylediklerini akıl
onaylamazsa insanlar denilenleri kabul etmezler.

33
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Eserinde Locke, tabiat kanununun doğuştan insanların ruhlarına yazılmadığını bu kanunun
sonradan bir şekilde öğrenildiğini ileri sürer. Bunun için beş kanıt ileri sürer. Birincisi,
insanların ruhlarının boş levhadan farksız olduğunu söyler. İkincisinde eğer doğuştan kalplere
yazılmış bir kanun varsa bu kanuna herkesin uymamasının nedeninin ne olduğunu sorar. Burada
Locke’a şöyle cevap verilebilir: Locke aslında bu konuyu dana önce aydınlatmıştı bu anlamda
kendi düşüncesiyle çelişkiye düşmüş gibi görünmektedir. O daha önce insanların tabiat
kanunlarını bilmemeleri onun var olmadığı anlamına gelmez, demişti. Biz bu ifadeyi şöyle de
anlayamaz mıyız, doğuştan insana verilmiş bir kanun ve bu kanuna bağlı ahlakî nitelikler vardır
ama insanların hepsi bunu ortaya çıkaramayabilirler. Eğitim, insanın yetiştiği çevre şartları bu
doğuştan gelen kanunların ortaya çıkması veya çıkmamasından etkilidir. Buradaki kanundan,
ahlakî kanunları anlama yetisi anlaşılmalıdır. Tıpkı ampiristlerin duyunun tek bilgi kaynağı
olduğu iddialarına karşı söylenen, bu duyu verilerini anlayabilen/yorumlayabilen yetenek/zihin
doğuştan değil midir sorusu gibi.
Üçüncüsü de Locke, tabiat kanunu kalplere nakşedilmiş olsaydı küçük çocukların, cahil
insanların ve ilkellerin de bu kanunu bilmeleri gerekirdi, demektedir. 37 Bu görüşüne şu şekilde
itiraz etmek mümkündür: Locke’un saydığı bir insanlarda verilmiş ahlakî yetenekler onları
geliştirmelerine bağlıdır. Necati Öner’in mantıkla ilgili açıklamaları dikkate alındığında bunu
açıklamak kolaylaşacaktır. Öner, insanlarda üç tür mantık yapısının olduğunu (analoji,
tümdengelim, tümevarım) ve bunlardan birinin zaman zaman toplumlarda daha yaygın
olduğunu ileri sürer. 38 Burada özellikle ilkellerin tabiat kanununu bilmediğini söylemek yanlış
olacaktır. İlkeller zaman zaman medeni insanlar gibi davranabilirler, medeni insanlar da ilkeller
gibi davranabilmektedir. Bu nedenlerle Locke’un tabiat kanununun kalplere nakşedilmemiş
olduğu görüşü ile doğuştan gelen bir vicdan nedeniyle her insanda tabiat kanunu vardır görüşü
birbirini nakzeder. Bunlar Locke’un düşüncesinde ortaya çıkan problemlerdir.
Locke, “ahlakî dürüstlük ve iyilikle ilgili bizim sıkıca sarıldığımız kanaatler, çoğunlukla daha
erken yaşlarda biz henüz kendileri hakkında herhangi bir karara varmadan veya bize nasıl
ulaştıklarını fark edemeden, yol göstericisiz zihinlerimize giren ve bize ailelerimiz,
öğretmenlerimiz ve birlikte yaşadığımız diğer insanlar tarafından telkin edilen kanaatlerdir”
diyor. Fakat ona şu şekilde cevap vermek mümkündür: Ahlâkın ilkelerinin ilk oluşumunda aile
veya çevre etkisinden bahsedebilir miyiz? Ahlakî ilkeler nereden gelmiştir ki bu nesilden nesile
aktarılıyor ve çocuk farkına varamadan elde ediyor? Bunun cevabını Locke vermemiştir,
ahlâkın kaynağı vahiy midir yoksa akıl mıdır? Ya da tabiat kanunu mudur, tabiat kanunu ahlak
yasasını insanlara nasıl bildirmektedir, bu vahiy gibi her insana tek tek gelen bir bilgi midir?
Burada belki tabii kanuna uygun, ilahi vahye karşılık gelen, tabii vahiy anlayışını Locke’un
açıklaması yerinde olurdu.
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Dördüncü kanıtta yine aynı şekilde akılsız ile bilge insanların arasında fark olduğunu eğer
doğuştan ahlakî prensipler insanlara kazınsaydı arada fark olmayacağını söylüyor. Ahlâktan ne
anladığımız bu noktada önem kazanmaktadır. Ahlâk aslında aklın kullanıldığı ölçüde gelişen
ve ortaya çıkan bir şey değil midir ve insanlar kendilerine verilmiş tabii yetilerine göre bunu
bulmazlar mı? Ayrıca Locke’a göre, “akıl yürütme yetisinin eksikliği, vazife ve sorumlulukların
var olmalarına değil algılanmasına manidir. Algılanabilmeleri için ahlakî doğruluk veya
yanlışlık daha önceden var olmalıdır. Akın yaptığı iş, onları meydana getirmek değil,
keşfetmektir.” 39 Locke bu konuda yine yanılmaktadır. Çünkü o, tabiat kanununu insanların
zorunlu olarak bilemeyeceğini söylemiyor muydu? Kendilerinde bu yetinin olabilmesi başka
şey, ortaya çıkması başka bir şeydir. Var olmayan bir şeyin durduk yere keşfedilmesi söz
konusu olamaz.
Beşinci kanıtta ise, “tabiat kanunu kalplerimize yazılmışsa bundan, pratik (ahlakî) prensipler
kadar spekülatif (mantıki) prensiplerin de doğuştan zihinlerimizde yerleştirilmiş olduğu
sonucunu çıkarmak gerekecektir.” 40şeklinde bir argümanla doğuştan tabiat kanunu olmadığını
savunuyor. Buna itiraz olarak Locke’a şöyle cevap verilebilir, insanların doğuştan mantıki
yetenekleri vardır. Necati Öner, her insanda mantığın olduğunu fakat zihniyet farkı dolayısıyla
mantığın farklı işlediğini söylemektedir. 41Tabiat kanunları –Locke’un iddia ettiği gibi- kalplere
yazılmamış olsa bile insan zihni doğuştan tabiat kanunlarını keşfetmeye hazırlıklı bir zihinle
doğmuş olduğunu söylemek mümkündür. Bu hazırlıklı zihin mantıki çıkarımları yapan akıl
yetisidir.
Kitabın dördüncü bölümünde tabiat kanununun bilgisine, aklın duyu tecrübesi aracılığıyla
ulaşılmasının mümkün olduğunu ve tabiat kanununa götüren ışığın ne gelenek ne de doğuştan
zihne yazılan ahlakî bir prensip olduğunu; bu nedenle tabiat ışığının açıklanmasında akıl ve
duyu algısının ön plana çıktığını söyler. 42Bu ifadeye göre o zaman akıl gerçek unsurdur, duyu
verilerinden daha üstün bir konumu vardır ve gerçekte tartışılması gereken; aklın alanı,
doğuştan gelip gelmediği konusudur. Doğru akıl olarak ifade ettiği aklı Locke, hayatı
yönlendirmede ve karakter oluşturmada zorunlu olarak araştırıp peşinden gittiği hakikatleri
ifade etme anlamında kullanmaktadır. 43Ama Locke, duyu algısını akla malzeme sağladığı için
akıldan daha üstün tutuyor. Bununla ilgili açıklaması şöyle: “Aklın inşa edip göklere yükselttiği
bilginin dayandığı temeller de duyu-tecrübesinin sağladığı verilerdir. Çünkü her şeyden evvel
duyular, düşünmenin temel malzemesini eksiksiz olarak temin eder ve onları ruhun
derinliklerine kadar ulaştırır. Gerçekte her zaman bütün akıl yürütmeler bilinen ve doğruluğu
kabul edilen bir şeyi hareket noktası olarak alır ve akıl, bilinen ve kavranan bir gerçeklik
olmadan, düşünme ve muhakeme gerçekleştiremez.” 44Burada Locke’a şu soruları sorabiliriz:
Recep Kılıç, Ahlâkın Dini Temeli, TDV Yayınları, Ankara, 1998, s. 68.
Locke, Tabiat Kanunu, s. 40.
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Duyulardan bağımsız düşünme olamaz mı, akıl yürütmeler her zaman bilinen ve doğruluğu
kabul edilenlerden mi hareket eder? Matematiksel veriler daha önceden akla duyu algılarıyla
gelmediği halde akıl bunlarla işlem yapabiliyor. Locke buna, matematiğin çizgilerden ayrı
olmadığını söyleyerek karşı çıkıyor. Ona göre matematik, bir satıhta gösterilmek ve kendilerini
taşıyacak bir temel olarak katı bir cisimde yer almak zorundadırlar. 45Fakat Locke’un açıklaması
matematiğin her alanı için geçerli değildir. Belli bir seviyedeki matematik işlemlerinde dediği
doğru olsa bile üst düzey matematik (soyut matematik) işlemlerinde soyut alana kayılır ve
böylece matematik deneyden bağımsız kuramlar, varsayımlar ile ilerler.
Bir kanunun bilinmesi için bir kanun yapıcının olması ve bu kanun yapıcının bazı davranışları
yapmamızı bazılarından da uzak durmamızı dilediğinin bilinmesi zorunludur, diyen Locke, akıl
duyularla algılanan dünyanın harikulade bir sanat ve düzenlilikle kurulduğunu kavramakta ve
bunların yapıcısını araştırmaya başlamakta ve buradan bir yaratıcının olduğuna ulaşabileceğini
söylemektedir. Herhangi bir kanunun var olduğunu bilmek için ihtiyaç duyulan birinci husus
Tanrı’nın varlığını kabul etmektir. 46Ayrıca Locke, insanların vicdanlarının tanıklığı ve
doğuştan Tanrı fikrinin kabul edilmesiyle de Tanrı’nın varlığı ispatlanabilir, demektedir. Bu
şekilde aslında doğuştan insanda bir Tanrı fikrinin geldiğini kabul etmiş olmaktadır. Buradan
şu sonuca ulaşmamız mümkündür, Locke aklın ve duyu verilerinin önüne inancı koymuş
olmaktadır. Nihayetinde yine aklın ve duyu verilerinin hükmünü kaldırarak ‘Tanrı fikrinin
kabul edilmesini öne alarak” bir anlamda inanarak inancın hepsinden önde olduğunu
söylemektedir. “İnsanlar, yaratılış itibariyle, Tanrı’nın yeryüzündeki etkilerini gözleyerek
O’nun varlığını keşfedebilecek şekilde donatılmıştır.” 47 Bu şekilde donatılan yetiler doğuştan
gelmez mi? Bu ifadesi aslında onun temel argümanlarına ters düşmektedir.
Kitabın beşinci bölümünde Locke, tabiat kanununun insanların müşterek kabullerinden
öğrenilemeyeceğini söyler. Tabiat-ahlâk ilişkisinde de müşterek kabul meselesi önemli bir yere
sahiptir. Müşterek kabullerin varlığı insanların genel önermeleri kabul ettiği anlamına gelir. İlk
başlarda da belirttiğimiz gibi Aristo, “hukukun tabii kuralı, her yerde aynı geçerliliğe sahip
olanıdır” demektedir. Locke, bu ifadeyi tabiat kanununun var olduğunu kanıtlamak için
söylemektedir. Her yerde geçerliliğe sahip olan bir hukukun kuralı varsa o zaman insanların
müşterek kabul ettiği ilkelere varılamaz mı? Bu konuda şöyle demektedir: “İtiraf etmek gerekir
ki, insanlar arasında oluşabilecek bir müşterek kabul bizi tabiat kanununa götürebilir; fakat
müşterek kabul, tabiat kanununun kendisi olamaz. Gerçekte ben, ayrı ayrı her insanın sahip
olduğu kanaatin tabiat kanunu olup olmadığını kesin bir şekilde bilemem. Bu bir inanç işidir,
bilgi işi değil.” 48İnsanların müşterek kabullerini; vaz’i kabul (pozitive) ve tabii kabul (natural)
olarak ikiye ayıran Locke, tabii kabulü de kendi arasında üçe ayırmaktadır. İnsanların, herhangi
bir anlaşma olmaksızın, sadece tabii içgüdü vasıtasıyla ulaştıkları tabii kabul, ahlakî alanla ilgili
kabuller, çeşitli kanaatlerle ilgili kabuller ve ilk prensiplerle ilgili kabullerdir. Bu kabullerden
45
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en önemlisi ve Locke’un tabiat-ahlâk ilişkisini göz önüne aldığımızda ahlakî alanla ilgili
kabullerdir. O, ahlakî kanunlarla ilgili insanlar arasında güdülen müşterek kabulün kesinlikle
tabiat kanunu için bir kanıt olamayacağını ifade eder: “Zira neyin doğru ve meşru olduğu eğer
insanların yaşam tarzları tarafından belirlenseydi, ahlakî dürüstlük ve tutarlılık bütünüyle
ortadan kalkardı.” 49
Ahlakî kuralların, yükümlülüklerin tabiat kanununun vazettiğinden başka bir şekilde
açıklanamayacağını kabul eden Locke, eğer insanların müşterek kabulünün ahlâk kuralı olarak
telakki edileceği varsayılırsa, bu durumda ya tabiat kanunu diye bir şey olmayacak ya da bu
kanun mekândan mekâna değişecek, bir yerde ahlâken iyi olan şey başka bir yerde kötü olacak
ve ahlakî kötülüklerin kendisi vazifelerimizin yerini alabilecektir. 50
Altıncı bölümde Locke, tabiat-ahlâk ilişkisinde önemli noktalardan biri olan insan hürriyeti
meselesini ve tabiat kanununun insanı bağlayıcılığı meselesini ele alır. Locke, insanın kendi
çıkarları ve kendini koruması tabiat kanununun kaynağı ve başlangıcı olarak görülemeyeceğini
ifade etmektedir. Bunun sakıncalarını da şöyle ifade etmektedir: “İnsanın ödevi olmak
bakımından, kendi çıkarının peşinden koşmak erdemli olmaktan önce gelecek ve bu insanın
gözünde, yalnızca ona yararlı olan şey ‘iyi’ olacaktır. Bunun sonucunda, tabiatın akışının bize
yüklediği tabiat kanununa uygun yaşama, ödev ve yükümlülük olmayacaktır.” 51 Fakat ilk
topluluklara bakıldığında Locke’un iddiasının tersi söz konusudur. İnsanlar hayatta kalma
içgüdüsü ile doğdukları 52 ve her ne parasına olursa olsun bu amaca hizmet ettikleri için hayatta
da buna uygun mücadele ederler. İnsanları ‘çıkarı olmayan’ veya ‘kendini korumayan’ bir
varlık olarak düşünmek tabiatın bir parçası olan insanı doğru anlamamak anlamına gelir. Fakat
şöyle demek mümkündür: Her insan çıkarlarını gözetip kendilerini koruma peşinde koştuğu
için bu durum toplumda bir kargaşa doğurmaktadır, bu nedenle zorunluluk sonucu ahlakî ilkeler
ortaya çıkmıştır. Yani insanın doğal yapısının sonucu olarak ahlâk yasası belki de Locke’un
deyimiyle söyleyecek olursak, tabiat kanununun ortaya çıkışı bir ihtiyaç meselesidir.
Tabiat kanunu nasıl ve hangi ölçüde bağlayıcıdır? Kanunun bağlayıcılığından kasıt, insanı
kendisine yüklenmiş olan tabii bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlayan tabiat kanunudur.
Tabiat kanunu, insanın tabii yapısında yer alan akıl vasıtasıyla ödevi yapmaya zorlar ve insan
ödevi yerine getirmezse işlenmiş olacak suça karşılık cezayı belirlediğini söyleyen Locke,
tabiat kanunundaki bağlayıcılığının üstün varlığın bizim ve üzerimizdeki sahip olduğu
hâkimiyetten kaynaklanıyor olmalıdır 53, der. Locke bu ifadesiyle insan özgürlüğüne yer
vermiyor demektir. Tabiat kanunu tarafından bağlayıcı olmak insan özgürlüğünü kısıtlamaz
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mı? Boutroux kanunların ferdi hallerde değil, genel hallerde gerçek olduğunu söylemektedir.
Böyle bir anlayış kabul edilirse hürriyete yer kalır. 54
Yükümlülüğü ve bağlılığı üstün bir varlığa bağlayan Locke, “hangi ölçüde başka bir varlığa
tabii isek, o ölçüde bir yükümlülük altındayız demektir. Tabiat kanununun bağlayıcılığı bizi,
üzerimize yüklenmiş olan sorumluluğu yerine getirmeye zorlamaktadır” 55demektedir. Evet,
görüldüğü üzere Locke, tabiat kanunlarının insanları, sorumluluğu yerine getirmeye zorladığını
söyleyerek tabiatta zorunluluğu kabul etmiş oluyor. Bu anlayışa karşı en güçlü seslerden biri
olan Boutroux tabiatta zorunsuzluğun olduğunu söyler ve kanun fikrinin bilim adamının ileri
sürdüğü şeyler olduğunu ve kesinliğin olmadığını ilave eder. Boutroux’a göre zorunsuzluk eşit
olarak “bir şeyin meydana gelebilmesi veya gelememesidir.” Zorunsuzluk varlıkların dış
görünüşüne nispetle izafi bir kavramdır. 56Fakat tabiatı incelediğimizde Boutroux’a her
meselede hak vermek doğru değildir. Bütün tabiatı izafi görmek ve tabiatta zorunsuzluk vardır
demek de bizi aşırı bir uca götürecektir. Elbette zorunlu ve zorunsuzluğun orta bir aralığını –en
azından insan için- söylemek mümkün görünmektedir. İnsan tamamen tabiata mahkûm
değildir, onu değiştirme, dönüştürme ve kendi çıkarlarına göre kurallar getirme gücü olduğu
gibi bir yönüyle de tabiata bağlıdır. Tabiatın belirlediği bazı sınırları aşamaz, kendi tabiatının
çok üstüne çıkması mümkün değildir. Bu konuda insanı diğer canlılardan ayrı tutmak
gerekmektedir.
“Boutroux hür irade bahsinde insanın ilahî hürriyetin bir simgesine sahip olduğuna kanidir.
Bunun için psikolojik olaylar düzeninde bir takım zorunsuzluk dereceleri bulunmasına
şaşmamak lazımdır. Boutroux’ya göre burada zorunsuz olan unsur, ahlakî ilerleyiş yahut
düşüşün iyi veya kötü bir alışkanlığı değiştirmek için hürriyetin müdahalesinin dış
etkisidir.” 57Ayrıca filozof, Locke’un tabiat kanunlarının öngördüğü hürriyet anlayışına karşı
zorunsuzluğu savunmaktadır. “Tabiat kanunları mutlak olarak zorunlu olsalardı, hürriyet
‘objesiz fikir’ olacaktı. Zira kendi aralarında zorunlu olarak bağlı olan varlık tavırlarının
birbirine takibi, hürriyete yer bırakmamaktadır.” 58 Yani birbirini takip eden varlık tavırları
determinist anlayışa yol açmaktadır. Determinist düşünce ise, insana ancak sebep sonuç
ilişkisinde bir yer verir. İnsan ve davranışları bir sebep-sonuç ilişkisi içinde ilerler ve bu
ilerleyiş zorunludur.
Boutroux, hürriyeti bu âlemde fertte ve toplumda kabul etmektedir ve böylece ahlakî yapıyı
sağlam bir temele oturttuğunu düşünür. Süleyman Hayri Bolay, bu durumu şöyle ifade
etmektedir: “Hürriyetin doğrudan veya dolaylı deneyde verilmediğini onun mümkün olduğunu,
deneyin onu doğrulayamayacağını, deneyde aktüel olanın fiilden önceki gücü
yakalayamayacağını söyleyerek ilmin, ilim ve deneye dayanan felsefenin, ahlâkı
koruyamayacağını ileri sürer. Ahlâkın metafizikten bağımsız olarak bir tarafa, var oluş sebebi
54
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ve prensiplerini metafizikte bulduğunu söyler. Böylece, çağımızda müspet ilimlerle ahlâkın
ilmi muhtevasını tayin etmek ve ilmi bir ahlâk kurmak isteyen anlayışlara da karşı çıkmaktadır.
Zaten onun tabiat bilimlerinin ve kanunlarının zorunlu olmadıklarını ispata çalışmasındaki esas
sebep de burada yatar: Pozitif bilimler ve kanunlar insan ahlâkı üzerinde zorlayıcı olmazlar.
Onlar ahlakî sahada yetersizdirler.” 59
Locke, kitabın yedinci bölümünde tabiat kanununun bağlayıcılığının sürekli ve evrensel
olduğunu savunmaktadır. “Her şeyin anası olan tabiat, ölümlüleri; kendisinin öğretmediği ve
yeterince duyurmadığı bir kanuna uymaya zorlayacak kadar zalim olamaz” 60diyerek tabiat
kanununun herkes tarafından bilinemeyeceğini söyler. Tabiat kanununun bağlayıcı gücünün
sürekli ve evrensel olduğunu, tabiat kanununun insanları ahlakî yönden bağlayan bir kanun
olduğunu da ilave eder. Boutroux’un tabiat-ahlâk ilişkisinde zorunluluğun olmadığını ve
ahlâken zorunlu olarak dayatılan bir şeyin olmayacağını daha önce ifade etmiştik.
Zorunluluğun anlamının yanlış anlaşılmasını istemeyen Locke, tabiat kanununa uygun
davranışların sürekliliğinin zorunlu olmadığını fakat tabiat kanununun insan üzerindeki
bağlayıcı gücünün sürekli olduğunu ileri sürer. 61 Dolayısıyla bir kanunun sürekli olması
bağlayıcı gücünün de zorunlu olduğunun göstergesidir. Tabiatın bağlayıcı gücünün sürekli
olması kadar evrenselliğini de savunan Locke; “bu evrenselliğin her bir tabiat kanununun her
bir insan için bağlayıcı olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır; zaten böyle bir şey de mümkün
değildir” demektedir. “Tabiat kanununun değişmez olan ve hırsızlıkları, sefahatleri, iftiraları ve
benzerlerini içine alan buyrukları yanında din, hayırseverlik; dürüstlük ve benzerlerinin tamamı
dünyadaki bütün insanları eşit ölçüde bağlayıcıdır.” 62 O zaman kanunlar bu tür hükümler için
geçerliyse yukarıdaki ifadesi yanlış olmaz mı? Bazı insanlar için yapması zorunlu bazıları için
yapmaması gereken bir ahlâk anlayışı boşlukta kalmaz mı?
Tabiat kanununun bağlayıcı olmaması ihtimalinin olmadığını söyleyerek Locke, “bazı
insanların, tabiat kanununa hiçbir şekilde tabi olamayacak şekilde hür olarak dünyaya geldiğini
söylemek mümkün görünmemektedir.” 63 Bu şekilde hürriyeti tamamıyla nefyeden Locke,
tabiat kanununu bir ahlâk kuralı olarak algılıyor ve şöyle diyor: “O geçici bir kanun değil, aklın
bize bildirdiği ve insanın tabiatının derinliklerine sıkıca kök salmış bir gerçeklik olarak ayakta
duran sabit ve devamlı bir ahlâk kuralıdır.” 64
Tabiat kanunu ile insan tabiatını bir tutan ve insan tabiatının tabiat kanunu çerçevesinde
meydana geldiğini söyleyen Locke, tabiat kanununda bir değişiklik olacaksa veya bu kanun
tümüyle ortadan kalkacaksa, önce insan tabiatının değişmesi gerektiğini ifade eder. Ayrıca akıl
aynı akıl olarak kaldıkça her yerde aynı ahlâk kurallarını ortaya koyacaktır. 65 Oysa kitabın ilk
59
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bölümlerinde ahlâk kurallarını aklın belirleyemeyeceğini söylemişti. 66Ve ayrıca aklın farklı
kararlar verdiğini de ileri sürmektedir. Birbiriyle tutarsız gibi görünen bu fikirler aslında
Locke’un tabiat kanunu fikrinin yeterince açık olmadığının göstergesidir. Bir tarafta aklı ön
plana alırken diğer tarafta keyfi bir şekilde duyuların daha önemli olduğunu ve tabiat kanununu
bilmemizde bunların etkili olduğunu söyler. Tabiat ışığını bazen doğuştan verilmiş bir yeti ve
belirsiz bir şey olarak tanımlarken bazen akıl, bazen de duyu tecrübesiyle açıklamaktadır. Bu
da onun düşüncesinin zayıf yönleri olarak dikkate alınması gereken noktalardır.
Locke, tabiat kanununu Tanrı’nın varlığına bağlıyor ve tabiat kanunundan kaynaklanan
yükümlülüğün hiçbir zaman iptal edilemeyeceğini söylüyor. “İnsanlar tabiat kanununa tabi
olarak yaşamakla programlandıklarından dolayı, onların bu kanunu değiştirmeleri mümkün
değildir.” Tabiat kanununu tesis eden ve tabiatta zorunlu kılan Tanrı’nın iradesi tabiat
kanununun değiştirilmesine izin vermez. “Çünkü Tanrı, sonsuz ve ezeli-ebedi hikmetini de
kullanarak insanı, onu yüklenmiş olan sorumlulukların kendi rasyonel tabiatından zorunlu
olarak çıkarılabileceği şeklinde var kılmıştır.” 67
Böylece Locke’un felsefesine göre düşünecek olursak şunu diyebiliriz: Tanrı insanı doğuştan
gelen bazı yetilerle var kılmıştır ve insan boş bir levha değildir tabiat kanunlarının farkına
varabilir ve ona uygun olarak yaşayabilir. Fakat elbette Locke’a göre doğuştan bazı yetilerle
insanın doğması doğuştan bilgi sahibi olarak dünyaya geldiği anlamını taşımamaktadır. Bu
yetilerle insan bilgi elde eder ve bu bilgilerle tabiatta bir kanun olduğunu keşfeder. Burada şöyle
bir sıralama yapmak mümkündür: İnsan-yeti-gözlem-deney-bilgi-tabiat kanunu. Fakat bu
sıralamada akıl öğesi unutulmaktadır. Akıl, duyu verilerini yorumlayıp bunlardan çıkarım
yapma gücüne sahiptir. O zaman Locke’a göre yeti bir anlamda akıl ile eş anlamlı olmaktadır.
Yani insan doğuştan bir ‘akıl yeteneği (veya aklını kullanma yeteneği)’ ile doğmuştur ve bu
akıl yeteneği de onun tabiatı incelemesine olanak vermiştir. Bu durumu netliğe kavuşturmaması
Locke’un kitabında eksik kalan noktalardan biridir.
Yine bu bölümün son kısmında tabiat kanunun bağlayıcılığı konusunda çocukların ve akli
dengesi yerinde olmayan insanların durumlarının incelenmesine ihtiyaç olmadığı, çünkü tabiat
kanununun kendisinin bildirilmiş olduğu herkes için bağlayıcı iken, bu konundan habersiz
olanlar için kanunun bağlayıcılığının söz konusu olmadığını ifade ediyor. Locke, aklın doğuştan
gelen ilkelerinin olmadığını 68çocuklar ve budalalar örneğinde olduğu gibi temellendirirken
tabiat kanununda uyulması gerekli zorunlu ilkelerde bunları niçin yok saymaktadır? Yani
madem doğuştan gelen akli bir ilkenin olmadığını çocuklar ve budalalar ispat etmiştir aynı
mantıktan hareketle tabiatta zorunluluğun olmadığını da yine çocuklar ve budalalar üzerinden
delillendirmek mümkün olur. Böyle bir delillendirme Locke’un mantığına göre yanlış
olmayacaktır. Bu meseleyi daha ayrıntılı ve ikna edici örneklerle açıklaması ve akıl-tabiat
Akıl demişti Locke, tabiat kanununu tesis ve ilah etmekten ziyade, onun araştırır ve kanun olarak keşfeder.
Locke, Tabiat Kanunu, s. 19.
67
Locke, Tabiat Kanunu, s. 79-80.
68
Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, s. 64.
66
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kanunu ikilemini yaratırken bunların aslında nasıl da birbirine bağlı olduğunu birini diğerinden
ayırmanın mümkün olmadığını fark etmesi gerekirdi. Birine getirilen eleştirinin diğerini de
doğrudan etkileyeceğini tahmin etmek hiç de zor değildir.
Kitabın sekizinci yani son bölümünde ise Locke, insanların kendi çıkarlarının tabiat kanununun
dayandığı bir temel olamayacağını ileri sürmektedir. “Evrensellik bakımından tabiat
kanunundan daha alt derecede bulunan diğer kanunların bağlayıcı gücünün de faydalılık ilkesini
temel alarak ona dayanması söz konusu olamaz.” Fakat tabiat kanununun kapsamında ve
tabiatın bir parçası olan insanın çıkarcı olmadığını varsaymak daha önce de ifade ettiğimiz gibi
insan tabiatına ters bir görüştür.
SONUÇ
Locke’un ahlakî görüşleri aydınlanma felsefesiyle oluşan doğal din anlayışının bir
yansımasıdır. Doğal din görüşünün amacı geleneksel görüşten ve tarihsel din anlayışı
öğretilerinden arınmış, akılla anlaşılabilecek bir din inşa etmektir. Bu düşünürler Tanrı’nın
varlığını zorunlu olarak temele alıyorlar ve deist bir görüşü benimsiyorlardı. Locke da bu
düşüncelerden etkilenmiş ve Hıristiyanlıktan ayrı bir şekilde Tanrı’nın varlığını aklen
ispatlamaya çalışmış ve ahlâkı da buna uygun şekilde temellendirmek istemiştir.
John Locke’un, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler kitabı çerçevesinde tabiat-ahlâk ilişkisini
ele aldığımız bu çalışmada tabiat kanunu fikrinin öne çıktığını görmekteyiz. Tabiat kanunu,
ahlakî düzenin kurulmasının itici gücü olmaktadır. Tanrı’nın varlığını da yine tabiat kanununun
zorunlu olarak var olduğu görüşü temeline oturtan Locke’a göre, Tanrı’nın varlığı bu şekilde
ispat edilebilir. Tabiat kanunu, Tanrı tarafından konulmuştur ve insanlar doğuştan getirdikleri
yetilerle bunları bilebilirler. Fakat tabiat kanununun ön gördüğü ahlakî kurallara uymakta
zorunlu değildirler. Bu kanunun yüklediği sorumluluğu yerine getirmedikleri için ceza
çekeceklerdir.
Tabiat kanununun varlığının nasıl anlaşıldığı meselesine kafa yoran Locke, bunun için bazı
deliller ortaya koymuştur. Vicdanî delil, genel hükümlerin toplumda kabul edilmesi, ahlakî
yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. delillerle tabiat kanununun var olduğunu ispat etmeye
çalışmıştır. Fakat tüm bunlar kesin bir tabiat kanununun varlığından bizi haberdar edemez.
Vicdan her insanda gelişmediği gibi (bazı ruh hastalarında, psikopatlarda olduğu gibi) ahlakî
ilkelerin olmadığı topluluklarda kanunsuzluk hâkim olabilmektedir. Bu nedenle Locke’un
tabiat kanununun varlığına getirdiği deliller kadar yokluğuna da deliller getirebilir ve aynı
derecede karşıt görüşler ileri sürülebilir.
Tabiat kanununun olduğunu varsaymak ve bunun zorunlu olduğunu söylemek her alanda insan
determinizme sürüklemektedir. Boutroux’un da dediği gibi sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji)
alanında, pozitif bilimlerde (fizik, kimya) determinist anlayış bazı sorunlara neden olacaktır.
Bu görüş, insanı tabiata mahkûm, sınırlı ve hürriyeti olmayan bir varlık yapacaktır. İnsan bu
şekilde tabiat tarafından determine edilecek ve gerçek varoluşunu ortaya koyamayacaktır.
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Locke her ne kadar Tanrı’nın varlığını kabul etse ve tabiat kanununun Tanrı’nın koyduğunu
ileri sürse de Tanrı’nın tabiat kanunuyla insandan ne istediği açık değildir. Tabiat kanununa
tabiat ışığı ile (bu ışık bazen akıl, bazen duyu, bazen de yetenek olur) bakarak hangi ahlakî
ilkeler belirlenecektir? Tabiat ışığının ne olduğunu ve ahlakî ödev ve sorumlulukları
oluşturmada ne tür bir görev yaptığını Locke yeterince açıklayamamıştır. Locke’un tabiat
kanunu merkezli bir ahlâk anlayışını savunması ve bireyselliği vurgulamasıyla ahlâkta
bireysellik ve pragmatist düşünce ön plana çıkmış olur. Yine insan zihnini, ahlakî bir kanun
oluşturma becerisinden uzak bir ‘tabula rasa olarak görmesi de ayrıca değerlendirilmesi gereken
önemli bir konudur. Tabula rasa fikrinin, günümüzde yapılan bazı psikolojik deneylerle yanlış
olduğu ispat edilmiştir. 69
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JEAN PİAGET’İN ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE MEVLÂNÂ’NIN
MİSTİK DÜŞÜNCESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ∗
THE EVALUATION OF RUMI’S MYSTICAL THEORY ACCORDING TO JEAN
PIAGET’S THEORY OF MENTAL DEVELOPMENT
Aysel TAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Bölümü, Elazığ
ORCID NO: 0000-0002-1712-6270
ÖZET
Jean Piaget, insanın zihinsel gelişimini anlattığı kuramı, insanla ilgili birçok konuya ayna
tutmaktadır. Bu kurama göre insanın kendisine, doğaya/evrene ve Tanrı’ya bakışı
değişmektedir. Temelde dört ana döneme ve alt başlıklara ayrılan bu kurama göre insanın
düşünme becerisi; yaşa, fiziksel gelişime, eğitime, topluma göre değişmektedir. Bu farklılıklar
ise bireylerin bilgiyi elde etme yöntemini etkiler.
Yedi yaşından önce bilgiyi duygusal bir sezgi ile elde eden bireyler yedi yaşından sonra beynin
ve duyuların gelişmesine paralel olarak bilgiyi somut işlemlerle, deney ve gözlem yaparak
tümevarımsal bir yolla yani somut sezgi ile elde ederler. Aklî muhakemenin geliştiği on bir yaş
ve sonrasında ise bilgi soyut bir nitelik kazanır ve kuramlar, hipotezler ve varsayımlara dayalı
soyut sezgi ile bilgi elde edilir.
Mistik bir düşünür olan Mevlana’nın aşk tecrübesinde ise bilgi sadece duygusal sezgi ile elde
edilmekte ve bilgi edinmede tek yolun aşka dayalı duygusal sezgi olduğu iddia edilmektedir.
Aşka dayalı bu duygusal sezgide, üst düzey zihinsel becerileri gerektiren somut/deneyci ve
soyut/akılcı bilgi edinme yolları reddedilmekte ve bu yöntemlerin ‘şeytan işi’ olduğu
söylenmektedir. Bu çalışmada Mevlana’nın bu tek taraflı ve duygusal bir biçimde insana,
evrene ve Tanrı’ya yaklaşımı eleştirilmekte ve düşüncesinin tutarsızlığı ortaya konulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Jean Piaget, Zihinsel Gelişim Kuramı, akılcı sezgi, somut sezgi, duygusal
sezgi, mistisizm.

ABSTRACT
Jean Piaget's theory of human mental development mirrors many issues related to human.
According to this theory, one's view of himself, nature/universe and God is changing.
According to this theory, which is basically divided into four main periods and subtitles, the
thinking skill of man changes according to age, physical development, education and society.
These differences affect the way individuals obtain information.

∗
Bu makale, Aysel Tan, Mevlânâ’da Dinî Tecrübe, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017, adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Individuals who acquire knowledge with an emotional intuition before the age of seven acquire
information through an inductive way, in other words, through concrete intuition, through
concrete processes, experimentation and observation, in parallel with the development of the
brain and senses. At the age of eleven and after which intellectual reasoning develops,
information becomes abstract and information is obtained through abstract intuition based on
theories, hypotheses and assumptions.
In the love experience of Rumi, a mystical thinker, knowledge is obtained only with emotional
intuition, and it is claimed that the only way to obtain information is love-based emotional
intuition. In this love-based emotional intuition, the ways of obtaining concrete/experimental
and abstract/rational knowledge requiring high level mental skills are rejected and these
methods are said to be 'devil’s work'. In this study, Rumi's approach to human, universe and
God in this one-sided and emotional way is criticized and its inconsistency is revealed.
Keywords: Jean Piaget, Mental Development Theory, rational intuition, concrete intuition,
emotional intuition, mysticism.

GİRİŞ
Mistik düşünme biçimini çocuklarda, ilkel kabile mensuplarında, ruhsal bunalım dönemlerinde,
savaş-kıtlık zamanı insanın zorluklarla yüzyüze geldiği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Dini
geleneklerde görülen mistik 70 tecrübede, çocuksu tarz ve düşünce biçimi hâkim olduğunda,
din aşırı sübjektif (öznel) bir bakış açısıyla yorumlanır; ibadetler, dini kurallar, dini emirler
mistiğin öznel bakış açısına ve tecrübesine göre şekillenir. Benmerkezci bakış açısı, kişinin
hiçbir şeyi nesnel kimliğiyle tanımasına izin vermez. Dinin emirleri önemli değildir önemli olan
o emirleri onun nasıl algıladığıdır.
Mistik tecrübede yaşanan her şey semboliktir. Bir dini sembol kişiye neyi hatırlatıyorsa gerçek
doğru olan odur. Duygusal zihin ayırım yapmadan sadece benzer ve çarpıcı özellikleri olan
şeyleri birbirine bağlar. Oysaki akılcı zihin nedenlerle sonuçlar arasında mantıksal bağlantılar
kurar. 71
Çocuksu duygusal tarzda inançlar kendi kendini doğrular. Duygusal mistik tecrübe sahipleri
inançlarını mutlak doğru olarak alır ve bunlara ters düşen hiçbir delili hesaba katmaz. Bu
konuda kesin ve sert bir tutumları vardır. 72 Mistik tecrübede de ön inançlar, dini tecrübeyi

Burada aslında “dinî” ifadesinden çok “mistik” kavramını kullanmayı daha uygun görüyoruz. Mistik tecrübeler
“dinî” kılıfa girdiği için çoğu zaman dini tecrübe olarak anlatılmasına rağmen, dini tecrübeyi mistik tecrübeden
ayırmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dinî ve mistik tecrübelerin ayırımın önemi için bknz: Aysel Tan,
“Tanrı’nın Varlığına Kanıt Olarak İleri Sürülen Dinî Tecrübe Delilinde Mistik Tecrübelerin Yeri”, Diyalektolog
Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Kış, Sayı:22, 2019, ss. 195-210; ayrıca dinî ve mistik tecrübelerin dinlere göre
farklılıkları için bknz: Tan, Mevlana’da Dini Tecrübe, s. 26-29.
71
Goleman, age., s. 65-67, 366.
72
Goleman, age., s. 365, 366.
70
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doğrular. Mistik tecrübenin dayandığı inançlar kesin doğru olarak kabul edilir. Mistik duygular
kendi kendilerini doğrular; tamamen kendilerine ait bir dizi algı ve ‘kanıtları’ vardır. 73
Mistik tecrübe geçiren ve bunu ifade edenlerin yorumlarına bakıldığında tıpkı çocukta olduğu
gibi mantıklı akıl yürütemediklerini, düşüncelerinin çelişkilerle dolu olduğu görülür. 74 Ayrıca
cansız cisimleri canlı olarak algıladıkları, her şeyi canlı düşündükleri, animizim mistik
tecrübede çok yaygın olduğu görülür. 75 Artifikalizm hâkimdir, evrendeki nedensellik ilkesini
tek bir nedene bağlı olarak açıklarlar veya nedensizliği savunurlar. 76 Her şeyi yapan, yaratan
Tanrı’dır, bunun dışında doğa olaylarıyla ilgili yorum yapmazlar.
Mistik tecrübe geçirenler dinin kurallarını uygulamaz veya değiştirirler. Kendi tecrübelerine
uygun yeni kurallar, ibadet şekilleri, inanç biçimleri geliştirirler. Geleneksel dine ve dini
ritüellerine karşı koyarlar.
Mistik tecrübe geçirenlerin hayal güçleri çok güçlüdür ve kendilerine göre gerçek dışı, hayali
ve rüyaya benzer bir dünya tasavvuru oluştururlar. Rüyaları gerçek, gerçekleri rüya gibi
algılama eğilimleri vardır. Hayal ve gerçek iç içe girmiş haldedir, bu ikisinin ayırımını tam
yapamazlar.
Mistik düşünme biçiminde Tanrı ben-merkezci ve antropomorfik özellikler taşır. Tek yönlü
tanrı algısı geliştirirler. Tanrı, sadece seven, koruyan, ödüllendiren bir tanrıdır. Çocukların
zihinsel yapılarına benzer şekilde Tanrı’yı kalplerinde bulacakların düşünürler, Tanrı ile
kendilerini ayıramazlar, bazen kendilerini de Tanrı olarak nitelendirebilirler. 77
Psikologlar her duygunun özel bir biyokimyası olduğunu söyleyerek, o duygu yükseldiğinde
bedeni peşinden sürükleyen değişikliklerin meydana geldiğini ifade ederler. 78 Duygusal mistik
tecrübelerde de, tecrübe nesnesiyle duygusal özdeşlik kuran kişilerde, mistik duygular bedeni
etkileyerek değişikliklere yol açabilmektedir. Mistik tecrübe geçirenler de zaman zaman
bedenlerinde değişiklikler gözlenmektedir. O nedenle mistik tecrübeler genellikle düşünceyle,
akıl veya beyinle değil de ‘kalp’ ilişkilendirilmesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Mistik

73

Goleman, age., s. 367.
Stace Walter T., Mistisizm ve Felsefe, (Çev.: Abdüllatif Tüzer), İnsan Y., 2004, s. 159, 166, 169, 175, 184,
216, 271 vd. sayfalarda Stace dini tecrübelerde çelişkinin olduğunu ve mistisizmin kendine özgü bir mantığından
söz etmenin yanlış olduğu iddia eder.
75
Mistik düşüncede animizm (cancılık): Stace, animistik düşüncenin daha çok dışa dönük mistiklerde olduğunu
söyler: “Dışa dönük mistik hep hiçbir şeyin ölü olmadığını söyler. ‘Ölü’ olumlu bir durum mudur yoksa olumsuz
mu? Kuşkusuz bu ‘canlı olmama’yı anlatır. Ancak ‘canlı olma’ aynı zamanda ‘ölü olmama’yı ifade eder.” Stace,
age., s. 306 İbn Arabi de âleme canlılık atfetmektedir: “Âlem, bütünüyle akıllı, canlı ve düşünendir. Bu durum,
insanların içinde yaşadığı âdetin aşılması yoluyla keşif yönünden sabittir. Bizim için bu bilginin bu yolla meydana
geldiğini kastediyorum. Şu var ki, onlar (akılcılar) şunu ifade ederler: Âlem cansızdır (cemad=cansız), düşünemez.
Onlar gördükleriyle sınırlı kalmıştır. Bize göre gerçek bundan farklıdır.” Arabi İbn, Fütuhât-ı Mekkiyye, (Çev.
Ekrem Demirli), Litera Y., I. cilt, İstanbul, 2006, s. 347.
76
Stace, age. , s. 21-28.
77
Stace, age., s. 114.
78
Beyin fizyolojisi konularında uzman Sinan Canan, düşüncelerin bedenimizin belirli bölgelerini etkilediğini
söylemektedir. https://www.youtube.com/watch?v=b3l4YA7T6zM (Erişim: 22.02.2020).
74
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tecrübe sahipleri yaşadıklarının ‘bir kalp işi’ olduğunu bunu herkesin anlayamayacağı ifade
ederler.
Mistik tecrübe yaşayanlar zıtları bir görme (syncretic thinking) eğilimi gösterirler. Onlara göre
–tıpkı çocuk zihni gibi- her şey ‘bir’ dir. Zıtlar hep birbirine benzer. Benzer şekilde psychedelic
tecrübe yaşayan kişiler de bütün zıtları bir gördüklerini söylerler. 79
Sonuç olarak dine duygusal yaklaşım ve duygu merkezli bakış mistik tecrübelerin duygularla
şekillenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu şekilde mantığın ve aklın kontrolünden uzak bir
şekilde biçimlenen mistik tecrübeler dinin farklı yorumlanmasına yol açmıştır. Freud’un dediği
gibi toplum içinde kabaran bu aşırı duygusallık dalgalarını yatıştırmak için teistik dinler,
peygamberler aracılığıyla akıl ve mantık ilkelerini gözeten, kurallara dayalı din anlayışını
getirmiştir. Yine de kurallar ve kısıtlamalara rağmen, insanlık tarihine baktığımızda duyguların
aklı ve mantığı bastırdığını görmekteyiz. 80
Bu bağlamda mistik tecrübe ve düşünme biçimi ile ilgili şu soruyu sormak yerinde olacaktır:
nasıl oluyor da yetişkin, soyut düşünme kapasitesine sahip bir birey mistik düşünce yapısına
sahip olup zihinsel anlamda farklılık gösterebiliyor?
Bunları birkaç maddeyle sıralayabiliriz.
1) İlk olarak din yorumunda rasyonel tarafın göz ardı edilerek, sadece metafizik tarafına
odaklanılması sonucu insanlar mistik düşünceye kayabiliyorlar. Dünya mistikleri ve özelde
İslam tasavvufçuları buna örnek verilebilir. Böylece kural koyan, aklın ve mantığın ilkelerini
tamamen yok saymayan teistik dinin vahiy tecrübesi ile mistik tecrübeler arasındaki fark bu
noktada ortaya çıkmaktadır. Teistik dinlerde vahiy türü dini tecrübeler aklı yok saymayan,
mantığı köreltmeyen, kurallara dayalı bir din ön görürken; mistik tecrübeler tamamen
duygulara dayalı olarak gelişir, kuralsız, mantıksız ve akıl dışıdır, dolayısıyla gerçek dışı bir
dünya yaratırlar.
2) İnsanların başına gelen felaketler, hastalıklar, savaşlar, acılar insanların zihinsel
gerilemelerine neden olup onları mistik yapabiliyor. Savaş zamanı Fransa’da bu tür delilik ve
mistik tecrübe vakalarına rastlanmıştır. 81
3) Yapay uyarıcılarla, uyuşturucu, alkol veya bağımlılık yapan maddelerle de insanlar geçici
mistik tecrübeler yaşamaktadırlar.
4) Zihinsel rahatsızlıklar, şizofren, manik depresif..vb. bozukluklar da insanların gerçeklik
algısını bozarak mistik yapabilmektedir.

Tüzer Abdülatif, Dini Tecrübe ve Mistisizm, Dergah Y., I. Baskı, İstanbul, 2006, s. 527.
Goleman, age., s. 19.
81
Neda Armaner, Psikopatoloji’de Dini Belirtiler, Demirbaş Y., Ankara, 1973, s. 101. Bu bağlamda biraz sonra
anlatılacak olan Mevlana’nın mistik aşk nitelikli tecrübesinin nedeni olarak, çocukluğunda itibaren yaşadığı kaos
ve savaş ortamını, ailenin sürekli göçmesi ve başlarına gelen sıkıntıları saymak mümkündür.
79
80
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5) Çocuklar, özellikle de 4-7 yaş grubu mistik düşünme eğilimi gösterirler. Hayal ağırlıklı, aklı
ve mantık yürütmenin az olduğu bir zihinsel yapıları vardır.
6) İlkel kabile mensupları da Levy Bruhl’un ifade ettiği gibi mistik düşünme biçimine
sahiptirler.
7) Yaşlılığın getirdiği mental zayıflık da insanı daha duygusal hale getirerek mistik yapabilir.
8) Eğitim yetersizliği, dar ve kısıtlı bir çevrede yaşamak da insanları mistik düşünceye eğimli
hale getirmektedir. Ayrıca Piaget’nin söylediği gibi eğer toplum üst düzey düşünen birini (yani
soyut işlemlere geçmiş bir bireyi) onaylamıyorsa birey zihinsel anlamda gerileyerek mistik
olabilir.
9) Aklın kontrolüne girmemiş duygular, aşk, sevgi, kıskançlık, öfke… vb. duygular da insanları
mistik yapabilir.
10) Bilim ve bilimsel çalışmalar, insanın aşırı derecede somut düşünme biçimine (tümevarım
düşünme biçimine) odaklanmasına neden olur ve somut işlemler döneminde takılı kalırlar.
Böylece üst düzey soyutlama becerileri (tümdengelim düşünme biçimi) gelişmez çünkü soyut
düşünme biçimi zihnin ‘nesneden ayrı’ düşünmesi demektir.
PİAGET’IN ZİHİNSEL GELİŞİM
MİSTİK
TECRÜBESİ

DÖNEMLERİNE

GÖRE

MEVLANA’NIN

Piaget’in zihinsel açıklamalarına göre Mevlana’nın aşk tecrübesiyle oluşan duygusal zihnin
karşılaştırması Mevlana’yı doğru anlamak açısından önemlidir. Şimdi dönemlere göre tek tek
aşk tecrübesiyle oluşan mistik tecrübenin özellikleri açıklanacaktır.
1)MEVLANADA DUYGUSAL BİLGİ EDİNME YOLLARI
Çocuklarda bu tür düşünme biçimi, iki döneme ayrılmaktadır. Sembolik dönem ve sezgisel
dönem. Mevlana’nın eserlerinde de sembolik ve sezgisel anlatım yoğun bir şekilde
gözlenmektedir. Bu benzerlikten yola çıkarak bir karşılaştırma yapılacak olursa:
1.1)Mevlana’da sembolik dönem
Mevlana duygu ve düşüncelerini ifade ederken duygusal yollara başvurur, nesneleri, olayları,
kişileri ve varlıkları temsil eden sembolik hikâyelere sıkça başvurur ve bu hikâyelerde belli bir
mantık ve akıl yürütme söz konusu değildir. Hikâyelerin mantıki gidişatı genellikle değişken
ve yüzeyseldir. 82
1.1.1) Ben-merkezli düşünce yapısı: Sembolik dönemin en belirgin özelliği ben-merkezli
oluştur. “Dünyanın en bencil yaratığı çocuktur, evreni kendi merkezi gibi görür.” 83Çocuğun
Mesnevi’nin altı cildi de incelenecek olursa ilk iki ciltten sonra hikâyelerdeki anlatım düzeni bozulmuş ve
hikâyeler git gide daha dağınık ve birbirinden kopuk hale gelmiştir. Elbette bu bozulmanın ardında yatan en önemli
neden Mevlana’nın mistik tecrübesini ve bu mistik (aşk) tecrübesiyle elde ettiğini söylediği bilgi edinme
iddialarına dönemin fıkıh, kelam ve medrese hocaları tarafından yapılan şiddetli itirazlardır. Mevlana’ya yapılan
itirazlar için bknz: Tan, Mevlana’da Dinî Tecrübe, s. 178-185.
83
Nevzat Tarhan Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=sdMiDhd0NjI ,(Erişim: 24.02.2020).
82
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kendini evrenin merkezinde görmesinin nedeni akıl ve mantık işlevlerinin henüz
olgunlaşmamış olmasıdır. Çocuk bu dönemde duygu ağırlıklı bir dünya/evren algısına sahiptir.
Mevlana’nın dinî tecrübesinde akıl ve mantık ikinci plana itilip aşk duygusu öne çıkarıldığı için
duygu ağırlıklı bir dünya/evren görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Mevlana aşk
tecrübesinde ben-merkezli (ego-centric) bir düşünce yapısına sahiptir. Aşk tecrübesini ben
merkezli açıklar, aşkı sadece kendisi yaşar, başkası bu tecrübeyi yaşayamaz veya istese bile
elde edemez. Aşk davasında bulunanları şiirinde şöyle eleştirir: “Aşk davasına kalkışıyorsun;
senin harcın mı aşk? A orospu karılı köpek, Tanrı’dan utan hiç olmazsa” 84 Başkalarının
varlığını kabul etmez, kendisi Allah tarafından seçilmiştir. Diğer insanlar hayvan hükmündedir.
1.1.2)Nesneyle/doğayla/Tanrı’yla kendisini ayıramama durumu (her şeyi bir görmek,
vahdet-i vücut iddiası) :
Çocuklar 4-7 yaş gibi erken bir dönemde ben-merkezli düşüncenin etkisiyle nesneyle kendisini
ayırt edemez. Mevlana’nın bazı beyitlerinde aynı durumu gözlemlemek mümkündür. O
nesnelerle insanları aynı gördüğünü doğadan ayrıştıramadığını beyitlerinde ifade eder. Onu bu
düşünceye sevk eden şey, her varlığın ‘can’ taşıdığını ve ‘hareket’ini gözlemesinden dolayıdır.
Atom (kendisi zerre der) hareket ettiğine göre canlıdır 85, canlı (veya cansız/hareketsiz) olan her
şey aşktan meydana gelmiştir. “Onun lütfunun kokusu çölleri tuttu, kum zerrelerini kapladı, o
zerreler bile lûtfiyle canlandı.” 86 O zaman evrendeki bütün nesneler aşkın ürünüdür. Freud bunu
insanın zihinsel (akli, entelektüel) gelişimine bağlı olarak aklın (zihnin, ruhun) keşfedilmesi
böylece buna bağlı olarak ruhlar âleminin insanlara açıldığını söylemektedir. Bunu keşfeden
insanların doğadaki her şeye kendilerinde keşfettikleri ruhu atfettiklerini, dünyanın tamamının
canlı olduğunu (beseelt) iddia ettiklerini söyler. Daha sonra gelişen bilimsel çalışmaların,
dünyanın bir bölümünün canlı olmadığına ve ruhtan yoksun olduğuna insanları inandırmak
için epeyce çalıştığını bunu hala da başaramadığın söyler. 87 Mevlana tıpkı bunun gibi
kendisinde bulduğu aşkı, aşk tecrübesini tüm evrene yayarak ‘ruh’ yerine ‘aşk’ kavramını
koyarak her şeyi canlandırmaktadır, ona aşkı ithaf etmektedir.
1.1.3)Başkalarının varlığını anlayamama ve önemsememe: Ben-merkezli düşüncenin
getirdiği özelliklerden biri de başkalarının varlığını anlayamamak ve önemsememektir.
Mevlana aşk duygusunun etkisiyle kendisinde oluşan ben-merkezlilik onda başkalarını
önemsememeye, ne dediklerine aldırış etmemeye götürmüştür: “Halka bundan fazla söylemeye

Divan, 5042. gazel, s. 388.
Pencereden vuran güneşin toz zerrelerini gözlemleyerek bu sonuca ulaşmıştır. Toz zerreleri havada
uçuşmaktadır. “Ateş içinde bir âlem gördüm ki her zerresinde bir İsa nefesi var.” Mevlana Celaleddin-i Rumi,
Mesnevi, (Çev.: Adnan Karaismailoğlu), Akçağ Y., 7. Baskı, Ankara, 2009, 1.cilt, 795.beyit, s.63. “Yerdeki,
gökteki zerrelerin hepsi, sınama çağında Allah askeridir.” Mesnevi, 4.cilt, 782.beyit, s.470 “Şu âleme baksan
görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle adeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.”
Mesnevi, 6.cilt, 36.beyit, s.720.
86
Mesnevî,1.cilt, 2782.beyit, s.126.
87
Sigmund Freud, Dinin Kökenleri, (Çev. Selçuk Budak), Öteki Y.,4.Baskı, 1999, s. 367.
84
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imkân yok; denizin ırmağa sığması mümkün değildir. Akılların alacağı kadar aşağı mertebeden
söylemekteyim. Bu, ayıp değil, Peygamberin işidir.” 88
1.1.4) Nesnelerin gerçekliğini reddetme (sembolik düşünme): Çocuklar bu dönemde nesne,
olay, kişi ve varlıkları temsil eden semboller geliştirirler. Tıpkı bunun gibi, nesnelerin
gerçekliğini reddeden Mevlana, her şeyi sembol olarak düşünür ve zihinsel gelişimin önemli
basamaklarından biri olan soyutlamayı ve genellemeyi yapmaz.
1.2) Sezgisel dönem
Piaget’in çocukta ‘sezgisel dönem’ dediği döneme uygun olarak Mevlana’nın düşüncesinde
gerçek objelerin yerini zihinsel semboller almıştır, nesne ve olayların gerçekliği yoktur ona
işaret eden kelimeler (dil) vardır. Dil, herhangi bir gerçeği gösteremez, dil zahiren her şeyi
sınıflandırır, hakikatte ise nesneler sınıflandırılamaz, her şey birdir. “Birlikteki bu tek renklilik,
insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki o tek renk deniz gibidir, ona dalanlar
da balık gibi hayat ve neşe içindedirler.” 89
1.2.1)Nedensellik Öncesi Anolojik (Transductif-Geçişli) Düşünme Biçimi: Çocuk doğa
olaylarını nedensellik ilkesine göre açıklayamaz. Vygotsky buna nedensellik öncesi dönem
demektedir. Mevlana’da nedensellik öncesi dönemin belirtileri vardır. O, nedensellik ilkesini
yok sayar, buna dinden deliller getirmeye çalışır ve ayetleri kendi mistik düşüncesine göre
yorumlar: “Bütün Kur’an, sebebi gidermeye aittir. Zahiren yoksul olan Peygamber’in
yüceliğini, yine zahiren yüce olan Ebu Leheb’in helakini anlatır durur.” 90 olayları bilimsel
yolla açıklama yerine tamamen duygusal olarak açıklama yoluna gider. Her şeyin tek nedeni
Allah’tır, onun dışında doğa olayları açıklanamaz.
Piaget, düşünmenin iki farklı biçimi olduğunu söyler: Akılcı düşünme ve içe dönük (otistik)
düşünme. Akılcı düşünme bilinçlidir, düşünme sırasında kişinin amaçlarına hizmet eder.
İçedönük düşünme ise bilinçaltıdır. Bu tip düşünme tamamen kişisel olup iletilmesi mümkün
değildir. Hareket tarzını imgeler (simge, sembol) belirler ve dile getirmek için dolaylı yollar
kullanılır. Kişinin düşüncesini içgüdüleri yönlendirir ve bu içgüdüler çeşitli sembol, mecaz
veya mitlerle ortaya çıkar. Piaget, su kavramını buna örnek olarak verir. Akılcı bir düşünce
(zeka) bakımından su, kaynağı açıklanabilen ve deneysel olarak gözlemlenebilen doğal bir
nesnedir. İçe dönük düşünme açısından ele alındığında ise içilmek için vardır, insan
vücudundan çıkan sıvılara benzetilerek mitsel (Afrodit’in doğuşu), dinsel (vaftiz) rüyalarda ve
öykülerde sembol olarak kullanılmıştır. Mevlana buna benzer şekilde su örneğini vermektedir.
Bir ayetin tefsir edilmesinden yola çıkarak rasyonalist bir âlimin ‘su kaynağından çıkaran
insandır’ şeklinde yaptığı açıklamalara itiraz ederek suyu sadece Tanrı’nın kaynağından
çıkardığını, Tanrı dışında suyu kimsenin çıkaramadığını içe dönük duygusal bir zihinle
açıklamaktadır.

88

Mesnevî,1.cilt, 3810.beyit, s.157.
Mesnevî,1.cilt, 501-504.beyit, s. 54.
90
Mesnevî, 3. cilt, 2519. beyit, s. 367.
89

FULL TEXTS BOOK

39

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Mevlana’nın içe dönük düşünme biçimi nasıl olmaktadır? Bu farklılığın temel nedeni, kademeli
olarak sosyalleşen zeka, dil sayesinde kavramlarla tanışma başlamaktadır. Diğer yandan içe
dönük düşünme ise bireysel olduğu için fiziksel eylem ve imgelere (ayetin lafzi ifadesine) bağlı
kalmaya devam etmektedir. Sonuç olarak Piaget’e göre benmerkezci ve akılcı düşünce arasında
farklı bir akıl yürütme ve mantık biçimi söz konusudur. Ona göre benmerkezci mantık,
tümdengelimsel değildir. Daha çok sinkretik (screntic) olarak adlandırılabilir. Burada akıl
yürütme açık değildir. Bu nedenle akıl doğrudan sonuca gider. Önermeler denetlenemez; görsel
şekiller önemli rol oynar. Ayrıca kişisel değerlendirmeler benmerkezci düşünmeyi çok
etkilemektedir. Akılcı düşünmede ise tümdengelim vardır, önermeler arasındaki bağlar
açıklanmaya çalışılır. Kanıtlar önemlidir ve söylenmek istenenler kanıtlara göre düzenlenir.
Benzeşim şemaları yerine gerçek önermeler ortaya konmaya çalışılır. Kişisel
değerlendirmelerden daha çok nesnel/objektif değerlendirmeler öne çıkar. Mevlana’da akıl
yürütmenin tamamen içe dönük olduğunu görmek mümkündür. O akılcı düşünme ve mantık
yürütmenin (kıyas) yanlışlığına şeytandan örnek verir. Şeytan zahiri (görüneni) gerçek
zannederek Adem’i insan sanmış ve ona secde etmemiştir. Oysa Adem insan değildir, nurdur.
‘Ruhumdan üfledim’ hitabına mazhardır. Şeytan bu akıl yürütme yüzünden yanılmıştır.
İnsanlar da nesnelere bakarak onları gerçek zannedip akıl ve mantık yoluyla çıkarımlarda
bulunursa yanılmış olurlar. Nitekim Kur’an’daki mucizeler bunun doğruluğunu teyit eder.
Mevlana’da daha önce denildiği gibi tümevarımsal veya tümdengelimsel (dedüktif) değil,
transductif (geçişli/analojik) bir düşünce vardır. O akıl yürütürken bireyden bireye, nesneden
nesneye gider. Hikâyeler arasında akıl yürütürken mantıki bir zorunluluk olmadığını görmek
mümkündür. Onun düşüncesinde çelişkili ifadeler vardır ve aynı obje/nesne/insan için birbirine
zıt iki yargıya sahiptir. Örneğin şeytanı bazen kötüler, bazen över. Çocuk aklına bazen iyi bazen
kötü der. Firavunu bazen Tanrı’nın has kulu olarak tanımlar, Musa ile eşittir. Bazen Tanrı’yı
inkâr eden bir kâfir olduğunu söyler. “Can, tecrübelerle sabittir ki haberdar olmaktan ibarettir.
Kim, daha fazla haberdarsa daha ziyade canlıdır. Canımız hayvan canından daha üstündür,
neden? Çünkü daha fazla biliyoruz. Meleklerin canı da bizim canımızdan üstün. Çünkü onlarda
hissi müşterek yoktur. Gönül sahiplerinin canıysa meleklerin canlarından üstündür, şaşkınlığı
bırak! Melekler, Adem’e secde ettiler; çünkü onun canı, meleklerinkinden üstündür.” 91 Bütün
bu örnekler onda mantıklı düşüncenin olmadığını gösterir. Mevlana’nın zihin yapısı tıpkı
çocuğun düşünme biçimine benzer. O bilimsel gerçekleri bulmaya çalışmaz, istekleri tamamen
bireyseldir ve kendisini tatmin etmeye yöneliktir. Tecrübesinin dille ifade edilemeyeceğini
söyler ve şiirin sembolizmini (imajları) çok kullanır, kendi aşk tecrübesine göre tekrar
yorumladığı masal/hikâye ile düşüncelerini ifade eder. Zaman kavramını reddeden
Mevlana’nın kerametlerine baktığımızda hız ve uzaklık kavramlarının da gelişmediğini
görürüz. O bir anda Kâbe’ye gidip geldiğini, uzaktaki insanları tehdit edip boğazını sıktığını
iddia eder.

91

Mesnevi, 2.c, 3312-3316.beyit, s.269
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Mevlana, bilme ile zevki birlikte düşünmeye çağırır. Tanrı’yı ve Tanrı’nın güzelliğini anlama
noktasında, somut bir çıkış noktası olarak, doğadan ve doğal güzelliklerden hareket eder. Bunu
yaparken sanatkâr ve sanat eseri analojisini kullanır. Zerre-güneş analojisi, insanın Tanrı’yla
bütünleşmesini anlatmada önemli bir işlev yüklenir. 92 Bu durum onun akıl yürütürken üst düzey
düşünme (soyut) biçiminden ziyade basit düşünme ve akıl yürütme yollarını kullandığı
anlamına gelir.
1.2.2) Doğadaki her şeyin kendisi için olduğunu düşünme: Ben-Merkezciliğin sonucu olarak
çocuk düşüncesine göre, güneş kendisi için doğar, yağmur kendisi için yağar, rüzgar kendisi
içindir. Tıpkı bunun gibi Mevlana’da her şeyin kendisi (veliler) için olduğunu düşünmektedir.
Bütün âlem veliler için yaratılmıştır. Her şey ve herkes velilere hizmet etmelidir. “Kendinin
ancak bir kısmını görüp, tamamını göremeyenler bir mürit, kâmil bir şeyhin hizmetinde
bulunursa, tamamıyla kendini görebilir.” 93 İbadetlere ise kendisine yarar sağlaması noktasından
bakan Mevlana, namaz kılanların iş sahibi olacağını, oruçluların zengin olacağını söyler.
İbadetleri insanlar kendilerine menfaati olduğu için yapmalıdırlar.
1.2.3) Artifikalizm (yapaycılık): Çocuk, doğal olguları bilimsel nedenlerle açıklama yerine
onları birisinin yaptığı ya da bunlara birisinin neden olduğunu (nedensellik öncesi) düşünür.
Benzer şekilde Mevlana’da bütün olayların bilimsel açıklamasını asla kabul etmez ve her şeyin
tek nedeni, tek fail nedeni olarak Allah’ı gösterir. Onun dışında gerçek fail yoktur, o bütün
âlemde tek söz sahibi varlıktır (La mevcudu illa hu=Vahdet-i vücut). Veliler yani kendisi de
Tanrı’yla birleştiği için ‘tek fail’dir ve sebeplere hükmünü geçirip değiştirebilir (Ben-merkezci
düşünce nedeniyle Tanrı’yla kendisini ayıramaz) ve şöyle der: “Allahlık şerbetinden, ene’lHak’lık şarabından herkes kadehle içti, bense küplerle-varillerle içtim” 94 Her türlü sebep-sonuç
ilişkisini yok sayar, hastalıklar dâhil: “Sıtma, kulunç ve basura bakmazlar, sebeplerin
gönüllerine girmesine izin vermezler.” 95
1.2.4) Mevlana’da animistik (cancılık-ruhçuluk) düşünce: Çocuk sezgisel dönemde
animistik özellikler gösterir. Benzer betimlemelere Mevlana’nın şiirlerinde rastlamak
mümkündür. O cansız nesneleri sürekli canlı olarak betimler ve onlara canlıymış gibi
davranılması gerektiği söyler. Ateşin canlı olduğunu söyler: “Ateş Allah kahrından bir
zerredir… Aşağılık kişileri korkutmak için adeta bir kamçıdır.” 96
Rüzgâr, ateş canlıdır ve onların da tıpkı insanlar gibi gözü vardır, inanan ile inanmayanı tespit
ederek ona göre hareket eder. İnanan İbrahim’i ateş yakmadığı gibi, Hud peygamberin kavmini
rüzgâr helak etmemiştir. Bir anne çocuğunun acısıyla mezar toprağını canlı gibi algılayabilir:
“Yeni ölmüş çocuğunun mezarının önünde gönlünü yitirmiş anne gibi; ciddiyetle ve gayretle
sırlar söyler; o cansız ona canlı görünür. O, toprağı canlı ve ayakta bilir; o, çer çöpü göz ve
Metin Yasa, Rubailer Işığında Mevlana’da Aşk ve İşlevi, Elis Y., Ankara, 2010, s.71, 118.
Sultan Veled, Maarif, (Çev. Meliha Tarıkahya), MEB Y., Ankara, 1949, s. 301.
94
Divan, 7972. gazel, s. 600.
95
Mesnevi, 5.c., 1700.beyit, s. 627.
96
Mesnevi, 4.c.,3741.beyit, s. 563.
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kulak bilir. Istırap anında ona göre o mezar toprağının her zerresinin gözü ve kulağı
vardır.” 97Annenin ıstırabını aşk ıstırabına benzeten Mevlana, aşkın etkisiyle her şeyin canlı
görülebileceği sonucuna varır. Yine o cancılık meselesinde akla değil mucizeye dikkat edilmesi
gerektiğini söyler: “Musa ve Muhammed’in mucizelerine dikkat et. Sopa nasıl yılan şekline
girdi, direk nasıl irfan sahibi oldu? Sopa yılan şekline girdi, direkten de inilti duyuldu… Bu din
lezzeti eğer akla aykırı olmasaydı bunca mucizeye hacet var mıydı?.. Felsefeciler, dilleriyle
cansız şeylerin hareketini, seslenmesini inkâr etseler de elleriyle ayakları, bunun imkânına
şehadet edip durur.” 98
1.2.5) Sınırlı deneyimleri nedeniyle önyargılı olmak: Mevlana, insanları diğer insanlardan
uzaklaştırmak için 99 elinden geleni yapmıştır. O bir beyitinde insanlara bakışını ortaya koyar:
“Bu halk ile birlikte olmayı tufan bil. Erkek aslan ve ejderhadan kaçma, tanıdıklarından ve
akrabalarından sakın.” 100 Ayrıca insanların iç dünyasına döndürerek ben-merkezci düşünceye
çağırmakta, böylece onların sınırlı deneyimler yaşamasına neden olmaktadır. Böylece
insanlarda önyargılar gelişmektedir. Oysa Piaget’in araştırmalarına göre çocuktaki benmerkezci düşünce yapısı sosyal ortamlara girerek düzelmektedir. Fakat Mevlana insanları
sosyal ortamlardan uzaklaştırarak (Şems’te Mevlana’ya aynı şekilde davranmış, onu insanlarla
görüştürmediği gibi, kitap okumasına da izin vermemişti) iç dünyasına kapatmış, onları benmerkezci düşünceye takılı kalmalarına neden olmuştur.
1.2.6) Mevlana mevcut dinin kurallarına uymaz ve onları değiştirir: Çocuklar 4-7 yaşında
kuralların ne olduğunu fark edemez, ödül-cezayı algılayamaz. Ve kuralları değiştirmeye çalışır,
oyun bozar. Mevlana da İslam dininin kurallarını kabul etmemekte, yeni kurallar getirmekte ve
onları kendi aşk tecrübesine göre yeniden şekillendirmektedir. Namaz yerine rebab çalmayı,
hac ibadeti yerine dergahını ziyareti, fakirlere zekat yardımı yerine aşıklara yardımı…vb.
yapılmasını istemektedir. Kendisinin de vahiy aldığını iddia etmiştir: “Bu ne yıldız bilgisidir,
ne remil, ne de rüya.. Allah, doğrusunu daha iyi bilir ya, Allah vahyidir! Sofiler, bunu halktan
gizlemek için gönül vahyi demişlerdir. Sen istersen onu gönül vahyi farzet… Gönül zaten onun
nazargahıdır.” 101
1.2.7) Duygusal mantık dili şekillendirir: Çocuklar nasıl sözcükleri yüzeysel anlamıyla ve
harfi harfine anlıyorsa Mevlana da ayetleri o şekilde anlamaktadır. Mesela bir ayeti bu şekilde
anlayarak ayetin anlamına farklı yorumlar getirmiş ve ben-merkezci mantığına göre
şekillendirmiştir. “Biz suyu kaynağından çıkarırız.” Ayetini sadece Allah’ın suyu kaynağından
çıkaracağı onun dışında herhangi bir insanın suyu kaynağından çıkaramayacağı şeklinde

97

Mesnevi, 5.c.,3264-3267.beyit, s. 681.
Mesnevi, 1.c, 2140-2152.beyit, s.105.
99
“Kendi sohbeti dışında başkalarının sohbetini dinlemeyi yasaklamıştır. O bunu şöyle ifade eder: “Önün de
ezelî aşktır, sonun da o olacaktır. Artık orospu karılar gibi her gece, başka bir kocanın koynuna girme. Öyle bir
hevese gönül ver ki gönlünü almayasın ondan … A arslan er, gönlünü her mahalle köpeğine verme.” Divan,
(Çev. Abdülbaki Gölpınarlı), Inkılap ve Aka Y., İstanbul, 1974, 4774-4775. gazel, s. 368.
100
Mesnevî,6.cilt, 2225-2226.beyit, s.791.
101
Mesnevi, 4. cilt, 1851-1853. beyit, s. 503-504.
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anlamıştır. Bir âlimin, insanlar da suyu kaynağından çıkarabilir yorumuna itiraz ederek onu
dinsizlikle suçlamıştır. 102
1.2.8) Özdeşleşme eğilimi: Çocuklar bir bilgiyi yeni öğrendikleri her nesneye yayarak hepsini
aynı adlarla çağırırlar. Örneğin dört ayaklı hayvan olarak sadece kediyi biliyorsa, bütün dört
ayaklı hayvanlara kedi demektedir. Mevlana’nın düşünce biçiminde benzerini görmekteyiz. O
hareket eden bütün cisimlere canlı demekte ve hareket ettiğinden dolayı onun canlı olduğunu
düşünmektedir. Böylece nesnelerle insanları birbirine eşitlemekte ve ortak paydaya
(can+hareket) almaktadır. Hareket eden varlıkları kendi arasında sınıflandırmadığı gibi can
taşıyan varlıklar arasında da herhangi bir sınıflama yapmayan Mevlana, onların sadece benzer
özelliklerine göre (hareket ve can) sınıflandırma yoluna gitmektedir (anolojik-transductif
düşünce):
a)Atomdan (zerre) meydana gelen kapı, pencere… vb. nesneler zerrelerden meydana gelmesi
nedeniyle can taşımaktadırlar. Can taşıyan bütün nesneler ise hareketlidir. O nedenle
Mevleviler, cansız nesnelere de canlı gibi davranırlar (kıyafetleri, yeri, su içtiği bardağı
öperler).
b)Hayvan, bitki gibi can taşıyan fakat hareketlerinde belirli bir amacı, isteği, seçme gücü
olmayan varlıklar da hareketlidir.
c)İnsan gibi, can taşıyan hareketlerinde belirli bir amacı, isteği, seçme gücü, aklı olan cüz’i
varlıklar da hareketlidir.
Mevlana’ya göre bu üç grup canlı ve hareketli olması nedeniyle birbirine eşittir, aynı kategoriye
girerler. Bu üç grup birbirinin aynı özellikleri gösterirler; amaçsızdır, irade gücü yoktur, cüz’i
akıl yoktur, isteme gücü kendisine ait değildir, seçme gücüne sahip olamaz. Can ve hareket
ortak paydasına alınan bu varlıkların kendilerine has özellikleri dikkate alınmamakta veya
görmezlikten gelinmektedir. Canın ve hareketin tek sebebini Tanrı (Aşk) olarak açıklamakta,
bunların özelliklerini, fiziki sebeplerini, derecelerini, seçme gücüyle ilgili -irade (akıl)
kriterlerini dikkate almamakta- her hangi bir sınıflama yapmamaktadır. Böylece aşkla ve aşktan
meydana geldiği için bütün varlıklar birbirinin aynı ve eşiti olmakta, sınıflar kaldırılmaktadır.
Nesne, bitki, hayvan ve insan birbirinin aynı olmakta, hepsi aşktan meydana geldiği için
Tanrılaşmakta, Tanrı olmaktadır. Tanrı ile insan, Tanrı ile varlık, Tanrı ile nesne aynı olduğu
gibi insan ile nesne, nesne ile hayvan, hayvan ile insan da aynı olur. Ve aslında bunların hepsi
ruh olmaları nedeniyle gerçekliğinin olmadığı sonucuna varır, rüya olan bir âlemde aslında

Mesnevi, 2.cilt, 1625-1634.beyit, s. 217. “(Hakikati inkâr edenlere) de ki: “Ne sanıyorsunuz? Aniden bütün
suyunuz toprağın altında yok olup gitseydi (Allah’tan başka) kim size temiz kaynaklardan (yeni) su verebilirdi?”
(Muhammed Esed’in açıklaması: Allah’ın rızık verici kudretini yeniden hatırlatması ve böylece 19-21.ayetlerde
değinilen delillere değinmeyi sürdürmesi dışında yukarıdaki ayet aynı zamanda temsili bir anlama sahiptir. Suyun
bütün organik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması gibi ahlaki bilincin devamlılığı da ruhi hayatın ve istikrarın
vazgeçilmez ön şartıdır: ve bütün önceki ahlaki teşvik edici ve uyarıcılar büsbütün kuruyup ‘toprak altında
kaybolup gittikten’ sonra, Allah’tan başka kim, insanı o bilinci yeniden ele geçirmeye muktedir kılabilir.
Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, (Çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), İşaret Y.,2001,s.1172).
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hiçbir şey gerçek olmamaktadır. Çocukların gerçeklik algısının bozuk olması gibi Mevlana’nın
da gerçeklik algısı bozuktur.
Çocuk bisikletin canlı olduğunu söyler çünkü bisiklet hareket etmektedir, o bisiklete
odaklanmıştır, canlı olmasaydı hareket edemezdi diye düşünmektedir, çocuk o zamana kadar
bütün canlı nesnelerin hareket ettiğini görmüştür. Onların, benzerini bisiklet yaptığına göre
bisikletin de canlı olabileceğini düşünür. Fakat çocuk, hareketin gerçek sebebini yani bisikleti
süren kişiyi düşünmemektedir. Mevlana, doğa olaylarında benzer bir yorum yapmaktadır. Her
hareket eden nesnenin canlı olduğunu daha önce gördüğü için bu benzetmeden yola çıkarak
evrende gördüğü her şeyin hareket etmesinden dolayı (canlı-cansız ayırımı yapmadan,
nesnelere dâhil) canlı demekte ve bu canlı olma işini de o nesnenin bizzat aşktan doğmasına
bağlamakta, yani Tanrı olduğunu iddia etmektedir. Yani cansız nesneleri de
Tanrısallaştırmakta, bir sebep-sonuç ilişkisi içinde Tanrı’ya ilk neden veya hareket ettirici
şeklinde düşünme yerine, her an hareket halinde olan hareketin kaynağını Tanrılaştırarak
mantık hatasına düşmektedir. Yani Mevlana, bisiklete hareket etmesinden dolayı canlı demekte
fakat o hareketin nedenini bisikleti kullanana (yani Tanrı) değil, bisikleti oluşturan zerrelere
(atom) atfetmektedir. Buna göre onun mantığı tıpkı çocuklara benzemektedir. Oysa hareket
bisikletin zerrelerinden değil, bisikleti kullanandan kaynaklanmaktadır. Mevlana,
âlemin/insanın rüzgar nedeniyle canlı olduğunu, hareket ettiğini söyler: “Rüzgar aşık olmasaydı
böyle esip durmazdı.” 103 “Küçük dallar, birbiri ardınca Hakk’a secde etsinler diye, rüzgâr,
ağacın etrafında dönüp dolaşmakta.” 104
1.2.9)Hayal-gerçek ayırımı: Çocuklar hayal-gerçek ayırımı yapamazlar, bu nedenle yalan
söylerler. Tıpkı bunun gibi Mevlana’da da gerçek-hayal ayırımı yoktur, hayal-gerçek ayırımını
ikiye ayırmak gerekir. Birincisi varlık/evren anlayışında gerçek/hayal ayırımı. Daha önce
bahsedildiği gibi Mevlana, bu dünyayı hayal (misal âlem) olarak nitelendirmekte ve
gerçekliğini kabul etmemektedir (Tıpta adlandırıldığı ismiyle, gerçeklik algısının çöküşü;
derealizasyon). İkinci gerçek/hayal ayırımı meselesi ise kerametler konusundadır. O insanları
kerametlerle etkileyerek Tanrılığını ilan etmiştir. Gösterdiğini iddia ettiği kerametlere yalan
yanlış iddialar katmaktan sakınmamıştır. Bunu özellikle rivayetlerde görmek mümkündür (Taşı
elmasa çevirmesi, mermeri altın yapması… vb.). Reynold A. Nicholson bu durum için şöyle
der: “Kerametin yetmediği yerlerde hayal gücü devreye girmiştir.” 105
1.2.10) Mevlana’nın Tanrı anlayışı: Mevlana’nın Tanrı anlayışı çocuğun Tanrı tasavvuruna
çok benzemektedir. Çocuk Tanrı’yı duygusal ve tek taraflı yani kendisine sadece iyilik yapan,
istekleri için çalışan ve cezalandırmayan olarak düşünür. Mevlana’da Tanrı anlayışı bu şekilde
tek yönlüdür. Aşk tecrübesine göre her şeye sevgi hâkimdir ve günahları cezalandırıcı bir Tanrı
yoktur. Tanrı, yani diğer adıyla Aşk her yerde ve her şeyde vardır. Aşk doğadaki her şeyi güneşi,
Divan-ı Kebir’den Seçmeler, 1-4. cilt, http://www.semazen.net/download_detail.php?id=6 (Erişim:
23.02.2020), 1.cilt, 126.bölüm, s. 55.
104
Divan-ı Kebir’den Seçmeler, 4.cilt, 370.bölüm, s.34.
105
Reynold A. Nicholson, İslam Sufileri, (Çev. Komisyon), Kültür Bakanlığı Y., Ankara, 1978, s.113.
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ayı hareket ettirdiği gibi Aşk olan veliler de bunları hareket ettirme gücüne sahiptir. Çocuk;
Tanrı, insan ve nesneler arasında herhangi bir sınıflandırmaya gitmez. Benzer şekilde
Mevlana’da; Tanrı, insan ve nesneler arasında sınıflandırma yapmaz. Burada çocuk Tanrı’yı
ben-merkezli/kişisel algıladığı gibi Mevlana da aşk duygusunun etkisiyle Tanrı’yı ben
merkezli/kişisel algılar. Mevlana Tanrı’ya insani özellikler atfeder (antropomorfik). İnsanın
bizzat kendisi de Tanrı’dır: “Varlık ve yokluk hep O’dur… Sende görecek göz yok ki, tepeden
tırnağa kadar hep O’ndan ibaret olduğunu görebilesin.” 106 İnsan Tanrı olduğunu fark edince,
artık dışarda bir Tanrı aramasına, ibadet etmesine gerek kalmaz, her şeyi kendisinden ister:
“Sen, Tanrı kitabının bir nüshasısın… Dünyada ne varsa senden dışarıda değil, ne istiyorsan,
sen onu, kendinden iste, kendinde arat.” 107 “Tepeden tırnağa kadar bütün varlığın Hakk’tan
ibarettir.” 108 “Sana yardım, ancak senden gelecektir. Ey hakikat fakiri, sen kendi ekmeğini
kendi sepetinde ara.” 109
Tanrı onun iyiliği ve istekleri için çalışır. 110 Kendilerini korkutan değil, seven Tanrı’ya
inanırlar. Namaz kılarsan iş sahibi olursun. (Namaz ibadetine yüklediği anlamda bunu
görebiliriz) Bu dünyada olan her şeyle ilişkili, her şeyin aşktan ortaya çıkışı gibi. Çocuk
zihniyetine göre Tanrı, çocuklar sevinsin diye dünyayı yapmıştır. Çocuklara göre insanlar ayı
ve güneşi, doğadaki birçok şeyi hareket ettirebilir. Onlara göre bütün bunları Tanrı da yapabilir.
Bunun bir benzerini Mevlana söylemektedir. Tanrı’nın velileri (yani insanlar) doğaya hâkim
olabileceğini, sebepleri değiştirebileceğini beyitlerinde ifade eder.
1.2.11)Ahlak anlayışı: Çocuklarda transductif düşünceye uygun olarak olaydan olaya, kişiden
kişiye değişen bir ahlak anlayışı ve kuralı vardır. Mevlana’da benzer bir zihinsel yapıya sahip
olduğu için onun ahlak anlayışı kişilere ve olaylara göre değişir. Bazı insanlara helal olan bir
şey başkalarına haram olur. Şems şarap içiyorsa ona helaldir, kendi müritleri yani aşıkların
yaptığı ahlaksız davranışlar aşktan kaynaklı olduğu için yanlış değildir. 111 Yine mümin-kafir
ayırımı da duruma göre değişiklik gösterir. O nedenle onun ahlak anlayışı evrensel nitelikte
değildir, duygusal niteliktedir. Kanunsuz, kuralsız, bireyselleştirilmiş bir ahlak anlayışı
hakimdir. Bireyin duygulanımlarına, hislerine göre kurallar değişir.
2)Somut işlemler/deneye ve pratiğe dayalı sezgisel bilgi edinme dönemi
Mevlana’nın aşk tecrübesi, çocukluktaki somut işlemler dönemi (7-11 yaş) kapsamamaktadır.
Çünkü bu dönemde çocukta somut düşünce artmış, deneyler yaparak (tümevarım) nesneleri
Şefik Can, Mevlana ve Eflatun, Kurtuba Y.,2. Baskı, İstanbul, 2011, s.119. “İlahi ve beşeri tabiatların birbirine
hulul edip karışabileceğini söylemek, İslam’ın dayandığı vahdet esasını inkâr etmek olacaktır. Sufiliğin daha
sonraki tarihi, ilahlaşmanın birlenme ile nasıl bir tutulduğunu göstermektedir. Allah-insan antitezi, yukarıda
açıklanan Vahdet-i vücut nazariyesinde eriyip gitmiştir. Allah’tan başka gerçek varlık yoktur.” Nicholson, age.,
s.131-132.
107
Can, age., s. 119.
108
Can, age., s.124.
109
Can, age., s.156.
110
“Tanrı bu âlemi, yeri ve göğü peygamberler, veliler, abdallar, salipler ve abidler için yaratmıştır.” Veled, age.,
s. 183.
111
Tan, Mevlana’da Dini Tecrübe, s. 159.
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anlamaya başlamış, gerçek-hayal ayırımını yapma kıvamına gelmiş, masalların gerçek
olmadığını fark etmiştir. Ben-merkezciliğin yerine perspektif alma gelmiştir. Olayları artık
neden-sonuç ilişkilerine göre değerlendirebilir, kuralları anlayabilir. Onda Tanrı anlayışı
gerçekçi bir hale bürünmüştür. Tüm bunları Mevlana’nın aşk tecrübesinde görmek mümkün
değildir. Onun mistik düşüncesinde vahdet-i vücud yani Tanrı, insan ve varlık birliği olduğu
için, somut işlem dönemine geçememiştir. Çünkü somut işlemler döneminde çocuk kendisi ile
varlığı, varlık ile Tanrı’yı ayıracak zihinsel kapasiteye ulaşır.
3)Soyut işlemler/akla ve mantığa dayalı sezgisel bilgi edinme dönemi
Soyut işlemler döneminde soyut düşünce düzeyine ulaşan çocuk, problemi çözmek için hipotez
geliştirir, onları dener, akıl yürütür, mantıksal düşüncenin en üst seviyesi olan tümdengelim
gelişir. Çocuk bu dönemde ahlak, inanç, aşk, varolma…vb. konular üzerinde düşünerek soyut
kavramlar arasında dönüştürme, saf soyutlama, mantıksal akıl yürütme yapar, değer ve
inançları akla göre yapılandırmaya çalışır. Anolojik (transductif) düşünme biçiminden
tümevarıma, tümevarımdan tümdengelime doğru bir akıl yürütme kapasitesine erişir. Tanrı
anlayışı artık tek yönlü sadece seven, koruyan değildir. İki yönlü bir Tanrı anlayışı iyi-kötü,
ahlaklı-ahlaksız…vb. ayrımlara paralel olarak iyiyi ödüllendiren, kötüyü cezalandıran bir
Tanrı’ya inanır. Mevlana’nın aşk tecrübesinden bunları görmek mümkün değildir. Çünkü onda
duygular işlenmemiş ve evrensel niteliğe bürünmemiştir. Her ne kadar söylemi evrensel
görünse ve insanları buna ikna etmeye çalışsa bile evrensel değildir. Çünkü aşk duygusu
değişken ve yüzeyseldir. Bertrand Russell’ın dediği gibi duygusal (mistik) sezgi kısa vadede
fayda sağlasa bile uzun vadede problem çözecek kapasitesi yoktur. 112 Aşk merkezli düşünme
biçimi aşırı duygusallıktan dolayı 4-7 yaş çocuğun duygusal (sembolik-sezgisel) zihinsel
yapısına takılı kalmaktadır.

SONUÇ
Mevlana dine duygusal yaklaşmış ve aşk duygusunu merkeze alarak tecrübelerini duyguyla
şekillendirmiştir. Böylece aklın ve mantığın kontrolünden uzak bir şekilde biçimlenen aşk
tecrübesiyle İslam’ın hükümlerini değiştirerek farklı yorumlar getirmiştir. 113 Ve teistik bir din
olan İslam’ın akıl ve mantık ilkelerini gözeten ve kurallara dayalı din anlayışını reddederek,
aşka dayalı, kuralsız, mantıksız, çelişkilerle dolu bir dini yani aşk dinini kurmuştur. Bu şekilde
gerçek dışı, hayali (rüyaya benzettiği) , bir dünya (evren-varlık) ve Tanrı görüşünü insanlara
benimsetmeye çalışmıştır.

Bertrand Russell, Mistisizm ve Mantık, (Çev. Ayseli Usluata), Varlık Y., İstanbul, 1972, s. 32.
İslamî kavramlara yaptığı yeni yorumlar ve değişiklikler için bknz: Tan, Mevlana’da Dini Tecrübe, s. 156164.
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ÖZET
Kişinin başarma duygusuna ihtiyaç duyması, kazanma isteği, mevcut şartlarını daha iyiye
çevirmek için mükemmellik yarışına girmesi ve belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için emek
harcamasında başarı güdüsü etken rol almaktadır. Başarı güdüsü kişinin, çevresinde saygınlık
kazanma, onaylanma, takdir edilme ve ekonomik kazancını arttırmak için harekete geçmesine
neden olmaktadır. Bu güdünün etkisinde kalan kişiler belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla içinde bulunduğu şartlara meydan okumaya ve yeni fırsatlar aramaya başlamaktadır.
Yeni fırsatlar arama özelliği barındıran başarı güdüsü, aynı zamanda kişileri girişimci olmaya
da teşvik eder. Kişilerin girişimci olmak istemelerinde çeşitli motivasyon kaynakları
bulunmaktadır. Başarı güdüsünde olduğu gibi girişimci motivasyonunda da; kazanma
içgüdüsü, içinde bulunduğu şartları daha iyi seviyeye getirme isteği, para kazanma ve saygınlık
kazanma arzusu gibi etkenler bulunmaktadır. Başarı güdüsü ve girişimci motivasyonunun etkisi
altında kalan kişiler, yeni girişimler yapmak isteyebilir ve bunun için girişimcilik eğitimine
başvurabilir. Uzmanlar tarafından verilen girişimcilik eğitiminde, girişim sürecinde uyulması
gereken yasal prosedürler, öğrenilmesi gereken teorik ve pratik bilgiler verilerek bu süreçte
kişilerin karşılaşacağı durumlar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı
sağlanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte girişimcilik, ülkelerin ekonomik kalkınmaları için
önemli bir konu haline gelmiştir. Bundan dolayı devletler girişimcilik için gerekli ön adımları
atarak, girişimcilik eğitiminin lise düzeyindeki okullarda verilmesi için çalışmalar yapmışlardır.
Bunun nedeni hem kişilerin girişimcilik eğitimi almalarında kolaylık sağlamak olup hem de
girişimcilik potansiyeli olan gençleri girişimciliğe teşvik etmektir. Ülkemizde ise bu
girişimcilik eğitimi, üniversite eğitimi ile birlikte verilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, üniversitede eğitim gören öğrencilerin başarı güdüsü, girişimci
motivasyonu ve girişimcilik eğitimi arasındaki etkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç
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doğrultusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 200 öğrenciye anket tekniği kullanılarak anket
uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda başarı güdüsü, girişimci motivasyonu ve girişimcilik
eğitimi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte başarı güdüsünün girişimci
motivasyonunu ve girişimcilik eğitimini anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Başarı Güdüsü, Girişimci Motivasyonu, Girişimcilik Eğitimi
ABSTRACT
The motivation for success plays a key role in the person's need for a sense of achievement, the
desire to win, the race for excellence to turn the existing conditions into the better, and the effort
to achieve the goals set. The drive for success causes a person to take action to gain dignity,
approval, appreciation, and economic gain around him. People affected by this motive begin to
challenge the conditions and seek new opportunities in order to achieve the goals they set. The
success drive, which includes the ability to seek new opportunities, also encourages people to
become entrepreneurs. There are various sources of motivation for people to want to be an
entrepreneur. In entrepreneurial motivation as well as in success motive; There are factors such
as the instinct to earn, the desire to improve his conditions, the desire to earn money and gain
prestige. People who are under the influence of success motive and entrepreneur motivation
may want to make new ventures and apply to entrepreneurship training for this. It is aimed to
provide information about the legal procedures to be followed during the entrepreneurship
process, theoretical and practical information to be learned by the experts in entrepreneurship
training, and the situations that people will encounter in this process. With globalization,
entrepreneurship has become an important issue for the economic development of countries.
For this reason, states have taken the necessary preliminary steps for entrepreneurship and made
efforts to provide entrepreneurship education in high school level schools. The reason for this
is to make it easier for people to get entrepreneurship training and to encourage young people
with entrepreneurship potential to entrepreneurship. In our country, this entrepreneurship
education is provided together with university education. Within the scope of this study, it was
aimed to investigate the effect between the success motivation of university students,
entrepreneur motivation and entrepreneurship education. For this purpose, a questionnaire was
applied to 200 students studying in 3rd and 4th grade of Kahramanmaraş Sütçü İmam
University Faculty of Economics and Administrative Sciences, using an online survey
technique. The data obtained as a result of the questionnaire were analyzed through the SPSS
program. As a result of the analysis, a significant relationship was found between success
motivation, entrepreneur motivation and entrepreneurship education. However, it was found
that the success motivation affects entrepreneurship motivation and entrepreneurship education
in a significant and positive way.
Keywords: Success Motive, Entrepreneur Motivation, Entrepreneurship Education
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GİRİŞ
Kişilerin harekete geçmesi ve daha iyi işler yapmasında başarı güdüsü önemli rol oynamaktadır.
Normal işleyişinde devam eden olayları, mükemmellik standartlarına göre değiştirmek için
hedeflerin belirlenmesine ve harekete geçmesine yönelten güdüdür. Başarı güdüsü kişilerin
gerçekleştireceği hedefleri belirleme potansiyeline sahiptir.
Başarı güdüsü mükemmellik standartları ile değişime zemin hazırladığından dolayı kişileri
girişimci olmaları yönünde motive etmektedir. Girişimci motivasyonu, kişilerin fırsatları
değerlendirmesine, riskleri göze alarak girişimlerde bulunmasına katkı sağlamaktadır.
Girişimci olmak isteyen kişiler bu alanda gerekli olan bilgilere ulaşmak için girişimcilik
eğitimine ihtiyaç duyabilmektedirler. Ayar (2019: 22)’a göre girişimcilik eğitimi; kişinin
girişimcilik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmasına, yaratıcı fikirler ortaya koymasına ve
kişinin özgüveninin artmasına katkı sağlamaktadır.
Literatür taraması yapıldığında; başarı güdüsü ile örgütsel bağlılık, personel güçlendirme, etik
liderlik, girişimcilik yönelimi, girişimci motivasyonu (Kaya ve Selçuk, 2007; Sünbül, 2017;
Sagie ve Elizur, 1999; Johnson, 1990), girişimci motivasyonu ile girişimcilik eğitimi,
girişimcilik niyeti ve öz yeterlilik (Farhangmehr vd., 2016, Yang, 2014; Aksoy vd., 2019;
Uygun vd., 2018), girişimcilik eğitimi ile ilgili ise girişimci eğilimi, öz yeterlilik ve girişimcilik
potansiyeli, girişimci motivasyonu (Oosterbeek vd., 2010; Olugbola, 2017; Balaban 2008;
Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 2016) konularının ilişkilendirildiği çalışmalar yapılmıştır. Yapılan
literatür taraması sonucunda başarı güdüsü, girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitiminin
birlikte incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bundan dolayı başarı güdüsünün
girişimcilik motivasyonu ve girişimcilik eğitimi üzerindeki etkisinin incelenmesi bu çalışmanın
amacını oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü 3. ve 4. sınıflarda eğitim göre 200 öğrenciden anket tekniği
kullanılarak veri toplanmış olup elde edilen veriler SPSS 22 programı yardımı ile analize tabi
tutulmuştur. Başarı güdüsü ile girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitimi arasındaki ilişki
ve etkileşimi incelemek için korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan korelasyon
analizi sonucunda araştırma değişkenleri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiş olup,
araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi
sonucunda ise başarı güdüsünün girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitimi üzerine etkisi
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

2. BAŞARI GÜDÜSÜ
TDK’ye göre güdü, kişinin bilinçli veya farkında olmadan davranışlarının meydana gelmesini
sağlayan, davranışlara yön veren herhangi bir güç, saik olarak tanımlanmaktadır (TDK,
23.11.2020, http://www.tdk.gov.tr/). Başarı güdüsü, kişinin mükemmellik standartlarına uygun
davranmasına, belirlediği hedeflerine ulaşmak için harekete geçmesine neden olan bir güç
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olarak tanımlanmaktadır (Aslan ve Sünbül, 2018: 16). Mevcut şartlarda işleyişine devam eden
olaylara meydan okuma ve bu süreçte sergilenecek davranışların belirlenmesini planlamaktadır
(Kaya ve Selçuk, 2007: 177). Başarı güdüsüne sahip kişiler, kolay ya da zor hedefler yerine
başarabilecekleri düzeyde yeni hedefler belirlemektedirler (Gök, 2006: 69). Kişiler
belirledikleri hedeflere ulaşmak için hevesli ve çaba gösteren, karşılaştığı sorunlar ile mücadele
etme eğilimine sahiptirler. Bundan dolayı başarı güdüsünde mükemmellik, iç kontrol odağı ve
kazanma eğilimi bulunmaktadır (Sezen, 2012: 9).
Kişinin başarıya olan inancı başarı güdüsünün düzeyini belirlemektedir. Başarıya olan inancın
yüksek, başaramama kaygısının düşük seviyede olduğu durumlarda kişinin başarı güdüsü
yüksek düzeydedir. Başarı inancının ve başarısızlık duygusunun eşit olduğu durumlarda başarı
güdüsünün seviyesi orta, başarısızlık kaygısının yüksek olduğu durumlarda işe başarı güdüsü
düzeyi düşüktür (Gök, 2006: 69).
Güdü kişiden kişiye farklılık gösterdiği için başarı güdüsü de kişiden kişiye farklılık
gösterebilir. Kişilerin başarı güdüsü güçlü ve zayıf düzeyde olmaktadır. Başarı güdüsü güçlü
kişiler ile zayıf kişiler farklı özelliklere sahiptirler. Başarı güdüsü güçlü olan kişiler ile zayıf
olan kişilerin, kişilik özellikler Şekil 1’de verilmiştir (Sarıçam, 2011: 9):
Şekil 1. Başarı Güdüsü Güçlü Olanlar ve Başarı Güdüsü Zayıf Olanlar Arasındaki Farklar
Başarı güdüsü güçlü olanlar

Başarı güdüsü zayıf olanlar

Öğrenmek için çalışır.

Öğrenmiş gibi davranışlar sergiler.

Gerçekleştirebileceği seviyede hedefleri olur. Çok basit ya da çok zor hedefler belirler.
Hedefleri için yeteri düzeyde gelişimi yoktur.

Hedefleri için bilgili ve tecrübe sahibidir

Hedeflerini gerçekleştirmek için sürekli Kişisel emek ve çabalarından ziyade dışsal
çalışmalar yapar.
etkenlere yükleme yapar.
Sorunlarla karşılaştığında çözmeye çalışır.

Sorunlarla karşılaştığında karamsar olur

Kaynak: Sarıçam, 2011: 9
Bireyin kişiliğinde var olan başarı ihtiyacı, yeterli imkân ve ortam bulamadığında kendini
gösteremeyebilir. Bunun nedeni, başarı ihtiyacının yoğunluğu, toplumsal ve kültürel
özelliklerin farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Kişilerin ilgilendikleri alanlarda
başarılı ve mükemmel düzeyde iş yapma becerisine sahip olmak istemeleri, başarı güdüsü ile
ifade edilmektedir. Başarı güdüsü yüksek kişiler, girişimcilik, risk alma, sabırlı olma ve
fırsatları takip edip değerlendirme gibi özelliklere sahiptirler. Yüksek başarı güdüsüne sahip
kişiler, kolay olmayan, çaba gerektiren amaçlar belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için
gerekli olan bilgi ve deneyim seviyesine ulaştıktan sonra ise kazandığı bilgi ve tecrübeler ile
birlikte davranışlar sergilemektedirler (Özçoban ve Özkul, 2019: 816).
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3. GİRİŞİMCİ MOTİVASYONU
Girişimcilik, üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi sonucunda, yeni mal ve hizmet üretme
ya da mevcut bir ürün üzerinde yenilik yapma yolu ile fırsatları değerlendirip, riskleri göze
alma ve işletme kurma süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte girişimcinin yapması
gereken; piyasadaki fırsatları değerlendirip bunu iş fikrine dönüştürmesi, mal ve hizmet
üretimine olanak sağlaması ile birlikte kazanç elde etmesidir (Bakan vd., 2017: 121).
Girişimcilerin iş kurma düşüncesine sahip olmasına ya da işletme kurmasına etki eden
motivasyon kaynakları bulunmaktadır. Bu motivasyon kaynaklarının etkisi ile girişimciler
fırsatları değerlendirerek ve riskleri göze alarak kazançlarını arttıracağı alanlara yönelik
girişimlerde bulunabilmektedirler (Asar, 2019: 31-32).
Kişilerin girişimci olma aşamasında farklı motivasyon kaynakları bulunmaktadır. Kendi
kurdukları işin patronu olmak, işletme içinde başkalarından emir almamak, kişisel becerilerini
kullanmak ve sevdiği işte çalışmak istemesi gibi durumlar girişimcileri motive eden
kaynaklardır. Mevcut işini sevmeden yapan biri, kendi işini kurduğunda tüm yeteneklerini ve
işi ile ilgili sahip olduğu bilgileri etkin bir şekilde kullanacağına inanmaktadır. Süregelen
sistemde, farklı alanlara yönelmek girişimciler tarafından önemli bir motivasyon kaynağı
olabilmektedir (Polat, 2011: 229).
Girişimcilerin yeni mal ve hizmeti ortaya koyma sürecinde yaşayacağı belirsizlikler, engeller,
başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, günlük sosyal yaşam ve çalışma hayatında karşılaşacağı
durumlar, riskli bir kariyer seçimi olarak görülmektedir. Yaşanacak bu olumsuz durumlara
rağmen girişimcileri motive eden faktörler “itme teorisi” ve “çekme teorisi” olarak iki teori ile
açıklanmıştır. Bu teorilerden itme teorisinde; bireylerin iş tatminsizliği, çalışacak iş bulamama,
düşük maaş veya kişiye uygun olmayan çalışma programlarına sahip olması gibi dış etkenler
tarafından girişimciliğe yöneldikleri savunulmaktadır. Çekme teorisinde ise bağımsızlık,
kendini sürekli geliştirme, zenginlik, diğer arzu edilen hedeflerin gerçekleştirilmek istenmesi
gibi durumların, kişileri girişimci olmak için motive ettiği ifade edilmektedir (Segal, vd.,
2005:44).
Girişimcilerin para, güç, prestij veya statü kazanmak gibi motivasyonları vardır ve bu
motivasyon kaynakları ile birlikte bazı durumlarda kişi sadece kendi kazancını düşünerek
girişimlerde bulunmak yerine, toplumsal faydayı baz alarak girişimlerde de bulunabilir.
Toplumsal faydayı baz alarak yapılan girişimlerde sosyal kazanımlar girişimcilerin motivasyon
kaynağı olabilmektedir. Örneğin biyoteknolojide bir hastalığın tedavisi için yapılan
çalışmalarda, o alanda çalışan uzmanlar için maddi kazançtan ziyade, topluma sunacağı fayda
daha güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Girişimci motivasyonu kişilere göre değişiklik
gösterebilir, bazen başarılı olma ihtiyacıyla motive olunurken, bazı durumlarda ise girişimlerin
sürdürülebilirliği, girişimci motivasyonu olarak nitelendirilmektedir (Carsrud ve Brännback,
2011:13).
4. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
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Girişimcilik ile ilgili en temel sorulardan biri “Girişimci doğulur mu, olunur mu?” sorusudur.
Bu sorunun temel nedeni ise girişimcilikte doğuştan kazanılan özelliklerin belirtilmiş
olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu özelliklerin, kişilerin davranışlarına yansımasında
çevresel etkenlerin de etkili olacağı görüşü de ifade edilmektedir. Kişilerin girişimci olma ya
da olmama durumu, aile ve arkadaş desteği, finansman imkânları, devlet destekli teşvikler,
sosyal hayat tarzı, eğitim imkânları, psikolojik, sosyal ve ekonomik faktörler gibi etkenlerden
etkilenmektedir (Balaban ve Özdemir, 2008: 136).
Girişimcilik eğitiminde amaç, kişinin girişimcilik ile ilgili henüz keşfetmediği yetenek ve
özelliklerinin ortaya çıkmasına ve kişinin bu özelliklerin farkına varmasına katkı sağlamaktır.
Girişimci özellikleri barındıran kişilerin başka işlere yönelmesini önlemek ve verilen eğitimle
birlikte kendini girişimcilik alanında geliştirmesine olanak sağlanmaktadır (H. Çolakoğlu ve T.
Çolakoğlu, 2016: 73-74). Kişinin aldığı girişimcilik eğitimi sonrasında, girişimcilik konusunda
başarılı olma ihtimalinin arttığı, girişimciliğe yönelik bakış açısı ve farkındalığının değişmesi
ile bilgi seviyesinin değiştiği belirtilmektedir (Uygun ve Güner, 2016: 38).
Girişimcilik eğitiminin, girişimciliği teşvik etmesinde dört faktör bulunmaktadır. Bu
faktörlerden ilki, girişimcilik eğitimi kişilerin özgür düşünmesine ve özgüveninin artmasına
olanak sağlamaktadır. İkinci faktör de ise, girişimcilik ile birlikte kariyer planlamasında yeni iş
imkânları sunmaktadır. Üçüncü faktörde, girişimcilik eğitimi sonrası kişilerin bakış açılarının
değişmesi, iş fırsatlarını takip etmeleri için bilgi düzeyinin gelişmesine katkı sunmaktadır.
Dördüncü faktörde ise kişilerin girişimcilik için yeni fırsatları keşfetmesine, değerlendirmesine
ve harekete geçmesine katkı sunmaktadır. Girişimci adayların aldığı girişimcilik eğitiminde,
yeni bir iş kurma ve iş geliştirme için gerekli olan bilgiye erişimleri sağlanmaktadır (Raposo ve
Paço, 2011:455).
Girişimcilik eğitimi günümüz eğitim sisteminde de yer almaktadır. Amerika ve Avrupa
ülkelerinde ilk ve orta dereceli okullarda girişimcilik eğitimi verilirken ülkemizde ise
girişimcilik eğitimi üniversite müfredatında yer almaktadır. Uluslararası üniversiteler de ise
girişimcilik eğitimi yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında yer almaktadır (Bozkurt ve
Alparslan, 2013: 13). Üniversitelerde böyle bir eğilimin olması, üniversitelerin farklı
işlevlerinin olmasını sağlamakta ve yeni projeler geliştirilmesinde, yapılan girişimler sonucu
istihdamın artmasına fayda sağlayan ve endüstriyel problemlere çözüm üreten nitelikli insan
kaynaklarının oluşmasına etki eder (Taş, 2016: 55). Üniversitelerde öğrencilere sunulan
girişimcilik eğitiminde öğrencilerin iş kurmasında gereksinim duydukları teorik ve pratik
bilgiler kendilerine aktarılmaktadır. Girişimcilik eğitimi, öğrencilerin girişimcilik niyetlerini
etkin hale getirmeye, iyi bir girişimci olmaları için gerekli olan düşünce yapısı, tutum ve
davranışlar ile ilgili bilgi sahibi olmalarına katkı sunmaktadır (Bozkurt, 2011: 30).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırmanın Amacı
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Bu çalışmanın amacı, başarı güdüsünün girişimci motivasyon ve girişimcilik eğitimi üzerindeki
etkisini incelemektir. Yapılan literatür taraması sonucunda başarı güdüsü, girişimci
motivasyonu ve girişimcilik eğitimi kavramlarını birlikte ele alan bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Araştırma bulgularının ilgili literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Başarı güdüsünün, girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitimi üzerindeki etkiyi inceleyen bu
araştırma için veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören İşletme bölümü 3. ve 4. Sınıfa
kayıtlı 280 öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada belirlenen evren
üzerinde n= N.z2. σ2 / (N-1). H2 + z2 .σ2 formülü kullanılarak örneklem sayısı tespit edilmiştir
(Ural ve Kılıç, 2013: 35-45). Bu formülde yer alan N: evren büyüklüğü; n: örneklem büyüklüğü;
σ: standart sapma değeri; H: standart hata değeri; Z: belirli bir α anlamlılık düzeyine karşılık
gelen teorik değer anlamına gelmektedir. Yüzde 95 güven aralığı (z=1,96), 0,05 örneklem
hatası (H), 0,5 standart sapma (σ) ile 280 evren büyüklüğü (N) değerleri için araştırma
kapsamında ele alınması gereken örneklem sayısının 183 olması gerektiği tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında ise basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 210 öğrenciye anketler
dağıtılmış olup çalışma sonunda kullanılabilir anket sayısı 200 olarak gerçekleşmiştir.
Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, ankette likert tarzı önermelere yer verilmiştir.
Araştırımada veri toplama aracı olarak kullanılan anket dört bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde katılımcılara ait demografik sorular yer almakta olup ikinci bölümde girişimci
motivasyonu, üçüncü bölümde girişimcilik eğitimi soruları, son bölümde ise başarı güdüsüne
ait sorular yer almaktadır.
Anket formunda yer alan başarı güdüsü soruları için Sagie ve Elizur (1999) tarafından
geliştirilen 4 alt boyutlu 17 sorulu ölçek kullanılmıştır. “Başarıyı garanti etmek için gereğinden
fazla çaba harcarım”, “Görev alacağım işlerde, diğerlerinden daha hızlı ve iyi olmayı isterim”,
“Üstünlük sağlamak ve farklı olmak için prestij ve pozisyon içeren işleri yapmaktan zevk
alırım” önermeleri ölçekte yer alan ifadeler arasındadır. Girişimci motivasyonu soruları için,
Vıjaya ve Kamalanabhan (1998) tarafından geliştirilen, 5 alt boyutlu 27 sorudan oluşan ölçek
kullanılmıştır. “Para sıkıntısından kurtulmak istiyorum”, “Girişimci olduktan sonra yapacağım
işten tamamıyla memnun olmak istiyorum”, “Yeteneklerimin karşılığında en iyi ücreti almak
istiyorum” önermeleri ölçekte yer alan ifadeler arasındadır. Girişimcilik eğitimi için Girginer
ve Uçgun (2004) tarafından geliştirilen tek boyutlu 10 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır.
“Girişimcilik eğitiminin başarılı bir girişimci olmak için etkili bir unsur olduğunu
düşünüyorum”, Girişimcilik eğitimi önceden fark etmediğim potansiyelimi ortaya çıkardı”,
“Eğitim sayesinde gençlerin girişimcilik potansiyeli geliştirilebilir” önermeleri ölçekte yer alan
ifadeler arasındadır. Anket formunda yer alan ifadelerin uyarlanmış halinin uzman
akademisyenler tarafından kontrolü sağlanmıştır.
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Araştırma da kullanılan ölçeklerin tamamında 5’li Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Bu
derecelendirme “1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4:Katılıyorum,
5: Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde
edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin
güvenirliliği literatürde kullanılan Cronbach Alfa değerleri ile ölçülmüştür. Daha sonra
korelasyon testi ile değişkenler arasındaki ilişki düzeyi ve yönü belirlenmiş ve son olarak da
regresyon analizi ile bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Analiz sonuçları tablolar halinde sunulup raporlanmış ve ortaya çıkan bulgular yorumlanarak
çalışmanın sonucu ortaya konulmuştur.
Araştırma Modeli
Bu çalışmada başarı güdüsünün girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitimi üzerindeki
etkisini incelemek için şu hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimci
motivasyonunun alt boyutlarından “girişimci odak” değişkenini pozitif ve anlamlı olarak
etkiler.
H2: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimci
motivasyonunun alt boyutlarından “çalışma odağı” değişkenini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H3: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimci
motivasyonunun alt boyutlarından “sosyal odak” değişkenini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H4: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimci
motivasyonunun alt boyutlarından “bireysel odak” değişkenini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H5: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimci
motivasyonunun alt boyutlarından “ekonomik odak” değişkenini pozitif ve anlamlı olarak
etkiler.
H6: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel sorumluluk alma”, (b) “hırslı
olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”, (d) “odaklanma”, girişimcilik
eğitimini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
Geliştirilen hipotezler doğrultusunda araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Girişimci Motivasyonu
Girişimci Odak
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Başarı Güdüsü
Bireysel Sorumluluk Alma
Hırslı Olma ve Başarıya İnanma
Üstünlük ve Farklı Olma
Odaklanma
Girişimcilik Eğitimi

Bu model kapsamında araştırmanın bağımsız değişkeni olan başarı güdüsü ve alt boyutlarının
araştırmanın bağımlı değişkenleri olan girişimci motivasyonu ve alt boyutları ile girişimcilik
eğitimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Araştırma Bulguları
Araştırma değişkenlerinin güvenilirliği, Cronbach Alfa değerleri ile ölçümlenmiştir. Tablo 1’de
görüldüğü gibi girişimcilik eğitimi değeri Özdamar (1999)’ın orta güvenilir düzey olarak
tanımladığı 0,61 ve üzerinde tespit edilmiş olup başarı güdüsü ve girişimci motivasyonu
değişkenlerinin değeri Özdamar (1999)’ın yüksek güvenilir düzey olarak tanımladığı 0,81 ve
üzerinde bulunmuştur (Yaşar, 2014:63). Temel değişkenlerin alt boyutları açısından değerleme
yapıldığında ise tüm alt boyutların, orta güvenilir düzey olarak tanımlanan 0,61-0,80 aralığında
bir değere sahip oldukları ve dolayısıyla orta güvenilir düzeyde ölçümlendikleri
anlaşılmaktadır.
Tablo 1. Araştırma Değişkenlerinin Güvenirliliği
Değişkenler

İfade Sayısı

Cronbach Alpha Değeri

Başarı Güdüsü

17

,887

Bireysellik Sorumluluk Alma

2

,613

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

7

,797

Üstünlük ve Farklı Olma

4

,764

Odaklanma

4

,758

27

,915

Girişimci Odağı

5

,746

ÇalışmaOdağı

7

,696

Girişimci Motivasyonu
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Sosyal Odağı

4*

,628

Bireysel Odağı

4

,640

Ekonomik Odağı

6

,774

10

,779

Girişimcilik Eğitimi

*Araştırma da Cronbach Alfa değeri düşük çıktığı için bir önerme çıkarılmıştır.
Ankete katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, ailenin aylık geliri, kişinin aylık geliri, sınıfı
gibi demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Frekans

%

Frekans

%

Aylık Gelir

Cinsiyet
Erkek

107

53,5

550 ve altı

97

48,5

Kadın

93

46,5

551-750

31

15,5

751-1000

28

14,0

44

22,0

2020 ve altı

59

29,5

Medeni Durum
Evli

11

5,5

1001 ve üzeri

Bekâr

189

94,5

Ailenin Aylık Geliri

Sınıf
3. Sınıf

91

45,5

2021-3000

57

28,5

4. Sınıf

109

54,5

3001-4000

40

20

4001 ve üzeri

44

22,0

Yaşınız
21-24

184

92,0

25-28

13

6,5

29 ve üzeri

3

1,5

Araştırma verileri toplamda %53,5’i erkek, %46,5’i kadın öğrenci tarafından yanıtlanmıştır.
Katılımcıların %5,5’i evli, %94,5’i bekâr olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların öğrenim
düzeylerine bakıldığında %45,5’i 3. sınıf, %54,5’i 4. sınıf işletme bölümü öğrencisi olduğu
anlaşılmaktadır. Yaş dağılımına bakıldığında katılımcıların %92’si 21-24 yaş, %6,5’i 25-28
yaş, %1,5’i 29 ve üzeri yaşlarda olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların aylık gelirleri açısından
%48,5’i 550 TL ve altı, %14’ü ise 751-1000 TL arasındadır. Katılımcıların öğrenci olmasından
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ve aktif olarak bir işte çalışmamasından dolayı kazançlarının bu seviyede olması olağan bir
durumdur. Katılımcıların ailelerinin aylık geliri ise %29,5’inin 2020 TL ve altı %20’sinin ise
3001-4000 TL arasındadır.
Araştırma hipotezleri test edilmeden önce modelde bulunan değişkenlerin birbirleri ile
ilişkilerinin istatistiksel açıdan derecesine bakılmıştır. Değişkenler arası korelasyon analiz
sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri
1
1.Başarı
Güdüsü

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2.
Hırslı
Olma
ve
,896**
Başarıya
İnanma

1

3. Üstünlük
,626*
ve
Farklı ,806** *
Olma
4.
Odaklanma

3

,852**

,732*
*

1

,563**

1

5.Bireysel
,267*
,293*
Sorumluluk ,506** * ,330** *
Alma

1

,674*
,617*
6.Girişimci
,707** * ,603** * ,241**
Motivasyonu
7.Girişimci
Odak

,625**

8.Çalışma
Odağı

,675**

,607*
*

,670*
*

,501**
,572**

,568*
*

,568*
*

1

,236** ,851**
,213** ,902**

1
,702*
*

1

,473*
,471*
,534* ,606*
9
Sosyal
,557** * ,518** * ,251** ,763** *
*
Odak
10.Bireysel
Odak

,638**

11.
Ekonomik
Odak

,548**
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,607*
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,527*
*

,508**

,491**

,569*
*

,483*
*

,223** ,881**

,136 ,894**

59

,737* ,750*
*

*

,685* ,753*
*

*

1
,599**

,618**

1
,746*
*

1

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey
*
,297*
,356*
,330* ,249*
12.Girişimcili
** ,285
,361** * ,276** * ,182** ,332** *
,350
,244**
*
*
kEğitimi
**

1

Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

Başarı güdüsü ve alt boyutları ile girişimci motivasyonu ve alt boyutları ve girişimcilik eğitimi
arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Tablo 3’te yer alan korelasyon analizi
sonuçlarına göre; başarı güdüsünün alt boyutlarından bireysel sorumluluk alma ve girişimci
motivasyonun alt boyutlarından ekonomik odak dışında, başarı güdüsünün alt boyutları ile
girişimci motivasyonun alt boyutları ve girişimcilik eğitimi arasında anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma modelindeki değişkenler arası ilişkiler bağlamında,
başarı güdüsünün alt boyutları ile girişimci motivasyonun alt boyutları arasındaki ilişki
incelendiğinde korelasyon değerleri arasında en yüksek değer, başarı güdüsünün alt
boyutlarından hırslı olma ve başarıya inanma ile girişimci motivasyonunun alt boyutlarından
çalışma odağı arasında (,670**), en düşük değer ise başarı güdüsünün alt boyutlarından bireysel
sorumluluk alma ile girişimci motivasyonunun alt boyutlarından; çalışma odağı arasında
(,213**) tespit edilmiştir. Başarı güdüsünün alt boyutları ile girişimcilik eğitimi arasındaki ilişki
incelendiğinde ise en yüksek değer başarı güdüsünün alt boyutlarından odaklanma ile
girişimcilik eğitimi arasında (,356**) olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda başarı
güdüsünün boyutları ile girişimci motivasyonun alt boyutları ve girişimcilik eğitimi arasında
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizleri aşağıda
tablolarda verilmiştir.
Tablo 4. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Girişimci Odak Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

,030

,508

,612

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,340

3,920

,000

Üstünlük ve Farklı Olma

,152

2,088

,038

Odaklanma

,224

2,722

,007

∆R2 = ,405

F=34,886

,000b

Bağımlı Değişken: Girişimci odağı
Çalışmada geliştirilen “H1: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından “girişimci odak” değişkenini
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pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analiz
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Regresyon analizi sonucuna göre başarı güdüsünün alt boyutlarından “hırslı olma ve başarıya
inanma” (β:0,340 p<,05 ve F:34,886), “üstünlük ve farklı olma” (β:0,152 p<,05 ve F:34,886),
“odaklanma” (β:0,224 p<,05 ve F:34,886), girişimci motivasyonun alt boyutlarından girişimci
odağı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tablo 4.’te
görüldüğü üzere, başarı güdüsünün alt boyutları, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından
girişimci odağını %40,5 oranında açıklamaktadır. Bir başka ifadeyle; girişimci motivasyonun
alt boyutlarından girişimci odağı değişiminin %40,5’inin başarı güdüsünün alt boyutlarından;
“hırslı olma ve başarıya inanma”, “üstünlük ve farklı olma” ve “odaklanma” ile tanımlandığı
söylenebilir. Bu sonuçlara göre, “H1b, H1c ve H1d hipotezleri kabul edilmiş, ancak bireysel
sorumluluk alma alt boyutuna ilişkin β:0,030 ve p>,05 olduğundan H1a hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 5. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Çalışma Odağı Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

-,017

-,304

,761

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,441

5,451

,000

Üstünlük ve Farklı Olma

,236

3,471

,001

Odaklanma

,118

1,531

,127

∆R2 =,483

F=47,515

,000b

Bağımlı Değişken: Çalışma odağı
Çalışmada geliştirilen H2: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından “çalışma odağı” değişkenini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler.” hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analiz
değerleri Tablo 5’te verilmiştir.
Yapılan regresyon analizi sonucuna göre başarı güdüsünün alt boyutlarından “hırslı olma ve
başarıya inanma” (β:0,441; p<,05), “üstünlük ve farklı olma” (β:0,236; p<,05), girişimci
motivasyonun alt boyutlarından “çalışma odağı” üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, “H2b ve H2c hipotezleri kabul edilmiş olup,
“bireysel sorumluluk alma” (β:-,017 p>,05) ve “odaklanma” (β:0,118 p>,05) olduğundan H2a
ve H2d hipotezleri reddedilmiştir.
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Tablo 6. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Sosyal Odak Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

,059

,942

,348

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,123

1,316

,190

Üstünlük ve Farklı Olma

,318

4,052

,000

Odaklanma

,184

2,081

,039

∆R2 =,311

F=23,433

,000b

Bağımlı Değişken: Sosyal Odak
Çalışmada geliştirilen “H3: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından “sosyal odak” değişkenini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analiz
değerleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde, başarı güdüsünün alt boyutlarından “üstünlük ve farklı olma” ile
“odaklanma”, girişimci motivasyonun alt boyutlarından “sosyal odağı” olumlu yönde etkilediği
görülmektedir (F=23,433; p<0,05). Başarı güdüsünün alt boyutlarından “üstünlük ve farklı
olma” ile “odaklanma”, sosyal odağın %31,1’ini açıklamaktadır (R2=,311). Bu sonuçlara göre,
“H3c ve H3d hipotezleri kabul edilmiş, ancak “bireysel sorumluluk alma” (β:0,059; p>,05) ve
“odaklanma” (β:0,184; p>,05) değişkenleri için p>,05 olduğundan H3a ve H3b hipotezleri
reddedilmiştir.
Tablo 7. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Bireysel Odak Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

,012

,204

,838

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,331

3,823

,000

Üstünlük ve Farklı Olma

,168

2,311

,022

Odaklanma

,229

2,785

,006

∆R2 =,408

F=35,216

,000b

Bağımlı Değişken: Bireysel Odak
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Çalışmada geliştirilen “H4: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından “bireysel odak” değişkenini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analiz
değerleri Tablo 7’de verilmiştir.
Regresyon analizi sonucunda, başarı güdüsünün alt boyutlarından “hırslı olma ve başarıya
inanma” (β:0,331; p<,05; F: 35,216), “üstünlük ve farklı olma” (β:0,168; p<,05; F:35,216) ve
“odaklanma” (β:0,229; p<,05; F:35,216) girişimci motivasyonun alt boyutlarından “bireysel
odak” üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tablo 7’de
görüldüğü üzere, başarı güdüsünün alt boyutları, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından
bireysel odağı %40,8 oranında açıklamaktadır. Bir başka ifadeyle; girişimci motivasyonun alt
boyutlarından bireysel odağı değişiminin %40,8’inin, başarı güdüsünün alt boyutlarından;
“hırslı olma ve başarıya inanma”, “üstünlük ve farklı olma” ile “odaklanma” tarafından
tanımlandığı söylenebilir. Bu sonuçlara göre, “H4b ve H4c ve H4d hipotezleri kabul edilmiş,
“bireysel sorumluluk alma” değişkenine ilişkin değerler β:0,012 ve p>,05 olduğundan H4a
hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 8. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Ekonomik Odak Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

-,067

-1,070

,286

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,263

2,844

,005

Üstünlük ve Farklı Olma

,255

3,274

,001

Odaklanma

,166

1,891

,060

∆R2 =,322

F=24,593

,000b

Bağımlı Değişken: Ekonomik Odak
Çalışmada geliştirilen “H5: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimci motivasyonunun alt boyutlarından “ekonomik odak” değişkenini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan regresyon analiz
değerleri Tablo 8’de verilmiştir.
Yapılan regresyon analizi sonucunda, başarı güdüsünün alt boyutlarından “hırslı olma ve
başarıya inanma” (β:0,263; p<,05; F: 24,593 ), ile “üstünlük ve farklı olma” (β:0,255; p<,05;
F: 24,593) değişkenlerinin, ekonomik odak üzerinde %32,2 düzeyinde etkiye sahip oldukları
görülmektedir. “Hırslı olma ve başarıya inanma” ile “üstünlük ve farklı olma” artıkça
katılımcıların ekonomik odak algılamaları da daha olumlu olacaktır. Diğer bir ifadeyle başarı
güdüsünün alt boyutlarından “hırslı olma ve başarıya inanma” ile “üstünlük ve farklı olma”,
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ekonomik odak üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlara göre, “H5b ve H5c
hipotezleri kabul edilmiş, ancak “bireysel sorumluluk alma” (β:-,067; p>,05) ve “odaklanma”
(β:0,166; p>,05) değişkenleri için p>,05 olduğundan H5a ve H5d hipotezleri reddedilmiştir.
Tablo 9. Başarı Güdüsünün Alt Boyutlarının Girişimcilik Eğitimi üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Bireysel sorumluluk Alma

,068

,954

,341

Hırslı Olma ve Başarıya
İnanma

,031

,292

,771

Üstünlük ve Farklı Olma

,085

,964

,336

Odaklanma

,265

2,652

,009

∆R2 =,122

F=7,904

,000b

Bağımlı Değişken: Girişimcilik Eğitimi
Çalışmada geliştirilen “H6: Başarı güdüsü değişkeninin alt boyutlarından (a) “bireysel
sorumluluk alma”, (b) “hırslı olma ve başarıya inanma”, (c) “üstünlük kurma ve farklı olma”,
(d) “odaklanma”, girişimcilik eğitimini pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerini test
etmek amacıyla yapılan regresyon analiz değerleri Tablo 9’da verilmiştir.
Regresyon analizi sonucunda, başarı güdüsünün alt boyutlarının girişimcilik eğitimi üzerine
etkisi incelenmiştir. Başarı güdüsünün alt boyutlarından “odaklanma” (β:0,265; p<,05; F:7,904)
girişimcilik eğitimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Tablo
9’da görüldüğü üzere, başarı güdüsünün alt boyutu odaklanmanın, girişimcilik eğitimini %12,2
oranında tanımladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; H6d hipotezi kabul edilmiş,
bununla birlikte H6a (β:0,068; p>,05), H6b (β:0,031; p>,05) ve H6c (β:0,085; p>,05) hipotezleri
reddedilmiştir.
SONUÇ
Başarı güdüsü, sürekli başarıya ulaşma, yeni işler yapma ve mükemmeliyetçilik özelliğinin
yoğun olduğu kişilerde yüksek düzeyde olur. Kişi başarılı olduğu durumlarda güdülenir ve daha
çok başarıya yönelmek ister. Başarı güdüsü, bireyin hırslı olup başarıya inanmasına, hedeflediği
işi yapacağına dair kendini farklı hissetmesine ve sürece odaklanıp bireysel sorumluluk alarak
başarılı olmak için çalışmasına neden olur. Başarı güdüsü yoğun olan kişiler sürekli yeni işler
yapma ve daha çok başarılı olma eğilimine sahiptirler. Bu kişilerin girişimci olma eğilimi daha
yüksektir. İçinde bulunduğu şartları, koşulları sürekli gözden geçirip yeni işler yapma ve yeni
girişimlerde bulunmaya isteklidirler. Başarı güdüsü yüksek kişilerin girişimcilik için, fırsatları
değerlendirip, risk alarak kendi işlerini kurmak istemeleri, saygınlık ve statü kazanmak
istemeleri gibi arzuları onların girişimcilik motivasyonunu etkiler. Başarı güdüsünün, girişimci
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motivasyonunu etkilemesi sonucunda kişiler girişim yapmaya yönelmekte ve girişimcilik
alanında gerekli olan bilgileri öğrenmek için girişimcilik eğitimine başvurabilmektedirler.
Kişilerin, girişimcilik ile ilgili alacakları girişimcilik eğitimi, onların kişisel gelişimine katkı
sağlar.
Bu çalışmanın amacı başarı güdüsü, girişimci motivasyonu ve girişimcilik eğitimi arasındaki
ilişkiyi incelemektedir. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden
anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler korelasyon ve regresyon
analizine tabi tutulmuştur.
Çalışmada yapılan korelasyon analizi sonucunda, başarı güdüsünün alt boyutlarından “bireysel
sorumluluk alma” ile girişimci motivasyonun alt boyutlarından “ekonomik odak” dışında,
başarı güdüsünün alt boyutları ile girişimci motivasyonun alt boyutları arasında, başarı güdüsü
ile girişimcilik eğitimi arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada geliştirilen
hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda aralarında ilişki bulunan değişkenlere yapılan regresyon analiz sonucunda
araştırmanın H1b, H1c, H1d, H2b, H2c, H3c, H3d, H4b, H4c, H4d, H5b, H5c ve H6d
hipotezleri kabul edilmiş, H1a, H2a, H2d, H3a, H3b, H4a, H5a, H5d, H6a, H6b, H6c hipotezleri
ise reddedilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde,
bu çalışmayı destekleyen bir takım verilere ulaşılmıştır. Johnson (1990: 39) yaptığı çalışmada
başarı güdüsü ile girişimci motivasyonu arasında anlamlı pozitif ilişki, Sagie ve Elizur (1999:
385) başarı güdüsü ile girişimci yönelimi arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Bu
hipotezlerin doğrulanmasından yola çıkarak üniversite de eğitim gören başarı güdüsü yüksek
olan öğrencilerin girişimci motivasyonlarının artabileceği ve öğrencilerin girişimcilik ile ilgili
kişisel gelişimini arttırmak için girişimcilik eğitimine başvurabilecekleri söylenebilir.
Bu araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden elde edilen verilerle ve kullanılan anket veri
toplama tekniği ile sınırlıdır. Bu kapsamda elde edilen bulguların küçük bir örneklemden elde
edilen verilere dayalı olması nedeniyle, bütün üniversite öğrencileri açısından genelleştirmenin
sağlanması mümkün olmamaktadır. Değişkenler arasındaki etkileşimin daha net şekilde ortaya
konulabilmesi bakımından çalışmanın farklı farklı üniversitelerde uygulanması ve örneklem
büyüklüğünün genişletilmesi ya da örneklem evreninin değiştirilmesi ve farklı statüdeki kişiler
üzerinden veri toplanması önerilebilir.
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YEREL TELEVİZYON KANALLARINA YANSIYAN YEREL KÜLTÜR ÖĞELERİ:
KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV VE EDESSA TV ÖRNEĞİ
LOCAL CULTURAL ELEMENTS REFLECTED ON LOCAL TELEVISION CHANNELS:
THE CASE OF KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV AND EDESSA TV
Arş. Gör. Dr. Gökhan KUZUCANLI
Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü,
Haliliye, Şanlıurfa.
ORCID NO: 0000-0003-3584-0133
ÖZET
Bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, hayatımıza girdiği günden beri geniş kitleler tarafından
ilgi odağı olmayı başarmış ve 20. Yy’ın en önemli kitle iletişim aracı konumuna gelmiş
görünmektedir. Bu ilgi, zaman içerisinde televizyonların yayın süresinin uzamasına, yayınlanan
içeriklerin zenginleşmesine neden olmuştur. Genişleyen televizyon içerikleri ile televizyon
kanalları kültür, eğitim, haber verme, eğlence, bilgilendirme, mal ve hizmetlerin tanıtılması gibi
geniş yelpazede hizmet sunar hale gelmiştir. Televizyon kanallarının sunduğu bu imkânlar,
bireylerin televizyon karşında oldukça fazla zaman harcamasına neden olmuştur. Yine bu
imkânlar düşüldüğünde televizyonlarda yer alan içeriklerin toplumu şekillendirmesi kaçınılmaz
bir sonuç olarak görünmektedir. Bu sebeple; televizyonun kültürel değerler üzerindeki olumlu
ve olumsuz etkileri günümüze kadar tartışıla gelmiştir.
Kültürün egemenliği olarak bilinen küresel kültürü bireylere empoze etmenin en basit yolunun
kitle iletişim araçları olduğu bilinmektedir. Küresel kültürün her gün biraz daha hayatımızı
kuşatmasının en önemli nedenleri arasında, diğer medya araçlarıyla birlikte televizyon
kanallarının sunduğu içerikler de gösterilmektedir. Günümüzde televizyon kanallarının yerel
kültürü yok edip, kültürel yozlaşmaya neden olduğu konusunda birçok eleştiri ve tartışma
vardır. Ancak, var olan kültürü sürdürmede yerel televizyon kanallarının önemi de
bilinmektedir. Televizyonların ticari bir kuruluş olduğu düşünüldüğünde, küresel kültürün
televizyonların yayın akışının üzerindeki etkisi de anlaşılmış olacaktır.
Günümüzde, çeşitli sebepler ile toplumlar adeta kültürlerini diğer toplumlara empoze etme
yarışına girmiş görünmektedir. Bireyler baskın kültürlerin oluşturdukları içeriklere gerek
geleneksel medya araçları yoluyla, gerek yeni medya araçları yoluyla oldukça fazla maruz
kalabilmektedir. Bu noktada, var olan kültürü korumak adına yerel kanalların çalışmalarının
önem arz ettiği düşünülmektedir. Yerel televizyon kanalları, küresel kültürün eseri olan
içerikleri paylaşmanın yanı sıra, bugün bölgenin kültürel değerlerini muhafaza etmeye katkı
sağlamakta, gizli ve doğrudan mesajlarla bölgeye ait kültürel öğeleri sunmaya çalışmaktadır.
Yerel televizyon kanallarında oluşturulan içeriklerde stüdyo tasarımlarının, programlarda
kullanılan şivelerin, müziklerin ve görsel öğelerin bölge kültürünü yansıttığı sıkça
görülmektedir.
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Bu çalışmada, yerel televizyon kanallarının kültür üzerine etkisini konu alan bilimsel çalışmalar
detaylı bir şekilde araştırılmış, Şanlıurfa’da bulunan üç farklı yerel televizyonun ekranına
yansıyan bu kültürel öğeler, göstergebilimsel analiz ile detaylı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: : Kültür, Medya, Kitle İletişim Araçları, Yerel Televizyon, Yeni Medya,
Geleneksel Medya

ABSTRACT
Television, as a mass communication tool, has managed to be the center of attention by large
masses since the day it entered our lives and seems to have become the most important mass
communication tool of the 20th century. .This interest has caused the broadcast time of
televisions to increase and the contents to be enriched over time. With the expanding television
content, television channels have become to offer a wide range of services such as culture,
education, news, entertainment, information, promotion of goods and services. These
opportunities offered by television channels caused individuals to spend a lot of time in front
of television. Again, considering these possibilities, it seems an inevitable result that the
contents on TVs shape society. Therefore; The positive and negative effects of television on
cultural values have been discussed until today.
It is known that the simplest way to impose the global culture, known as the sovereignty of
culture, to individuals is mass media. Among the most important reasons why global culture
surrounds our lives more and more every day, the content provided by television channels along
with other media tools are also shown. Today, there are many criticisms and debates that
television channels destroy local culture and cause cultural degeneration. However, the
importance of local television channels in maintaining the existing culture is also known.
Considering that televisions are a commercial enterprise, the effect of global culture on the
broadcast flow of televisions will be understood.
Today, for various reasons, societies seem to be in a race to impose their culture on other
societies. Individuals can be exposed to the contents created by dominant cultures both through
traditional media tools and new media tools. At this point, it is thought that the work of local
channels is important in order to protect the existing culture. In addition to sharing content that
is the work of global culture, local television channels contribute to preserving the cultural
values of the region today, and try to present the cultural elements of the region with secret and
direct messages. In the contents created on local television channels, it is often seen that studio
designs, accents used in programs, music and visual elements reflect the culture of the region.
In this study, scientific studies on the effect of local television channels on culture were
investigated in detail, and these cultural elements reflected on the screens of three different
local televisions in Şanlıurfa were examined in detail with semiotic analysis.
Keywords: Culture, Media, Mass Media, Local Television, New Media, Traditional Media
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1)GİRİŞ
Türkiye’de ilk televizyon yayını çalışmaları 1952 yılında İTÜ, Elektirik Fakültesi Yüksek
Frenkans Tekniği’nde başlamıştır(Özçağlayan, 2000:41). TRT ise, 1968 yılında televizyon
yayınına başlamış ve uzun bir süre televizyon yayıncılığını tekelinde sürdürmüştür.
Uzun yıllar boyunca TRT’nin tekelinde bulunan yayıncılık hayatı, 1990’lı yılların başında yasa
boşluğundan yararlanarak yayın hayatına giren özel televizyon kanalları ile değişim göstermeye
başlamıştır(Öztürk, 2004:97-98). Özel televizyon kanalları bilindiği üzere gelirini reklamlardan
sağlamaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren, rakabet ve ayakta kalma yarışıyla birlikte
televizyonların içeriklerinde farklılıklar görülmüş, içerikler reklam verenin isteğine göre
şekillenmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak ise, yerel kültür göstergeleri yok olmaya
başlarken, güçlü olan küresel kültür öğelerinin daha fazla görülmeside kaçınılmaz bir sonuç
olmuştur.
TDK kültürü: “Tarihsel, 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”(TDK, 12.12.2020) olarak
tanımlamıştır. Kültür genellikle bir topluluğun duygu, düşünce ve yargı birliğini kapsayan
sosyal değerlerin tümü olarak adlandırılır. Kültür gelenek, görenek, sanat ve düşünce gibi
toplumun bütün değerlerini bünyesinde barındırır (Çeçen, 1996:11-12).
Kültür aktarımı çağa göre farklılık göstermektedir. Elektronik çağda kültür, radyo, televizyon,
bilgisayar, tablet, internet, akıllı telefon, e-kitap vb. ile belirginleşmeye başlamıştır(Özdemir,
2019:128). Yaşanılan çağa göre farklılık gösteren kültür aktarım şekli, günümüzde genellikle
kitle iletişim araçları üzerinden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarını etkin kullanan ve bu araçları
büyük bir güç olarak elinde bulunduranlar yaşam biçimlerini kitle iletişim araçları ile
aktarmaktadır.
Günümüzde uluslararası şirketler sınırları aşarak, bulduklarını ülkeleri dışındaki yerlere
ulaştırma yarışına girmiş durumdadır. Buna karşın yerel televizyonlar, küreselleşmeyle
meydana gelen asimilasyona direniş göstermektedir(Varlı, 2003:11). Hakim olan kültür
televizyonlar aracılığıyla tüm dünyaya aktarılırken, yerel televizyon yayınlarının önemi ortaya
çıkmaktadır.
Yerel televizyonlar belirli bir bölgeye yayın yapan televizyon kanallarıdır(NND, 12.12.2020).
Yerel televizyonların yayın akışı içerisinde bölgenin kültürüne ait birçok göstergeye
rastlanmaktadır. Bunun en önemli sebebi de yerel televizyon kanalarının genellikle yerel
reklamlar ile yayın hayatını devam ettirmesidir. Kısaca yerelden beslenen televizyon
kanallarında kültürel göstergelere sıklıkla rastlanmaktadır.

Televizyonun izleyiciler üzerinde önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir, televizyonun bu
özelliği sayesinde de toplum ve kültür üzerinde oldukça etkin olduğu, toplumu etkileme ve
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değiştirme gücüne sahip olduğu bilinmektedir(Arslan, 2004:2). Televizyon gibi güçlü bir silaha
sahip olan yabancı kültürler, genellikle ulusal kültür karşısında baskın olmakta ve ulusal kültür
öğeleri yok olmakla karşı karşıya gelmektedir. Sonuçta televizyon, kültür emperyalizmine
hizmet ederek, ulusal ve yerel kültürleri yok etmektedir(Arslan, 2004:14). Kitle iletişim
araçlarında yer alan iletiler hakim kültürün, yerel kültür öğeleri üzerine hegomanya kurmaya
çalıştığını göstermektedir. Medya üzerinden kurulan bu hegomanya kişinin rızasına dayanıyor
gibi gösterilmektedir(Taylan, Arklan, 2008:91). Ulusal televizyonlarda sıklıkla görülen hakim
kültür öğelerine karşı, yerel kültür öğelerine sıkça yer verilen yerel televizyonlar kültürün
korunmasında bir güç olarak görülmektedir.
2)ARAŞTIRMA VE BULGULAR
2.1)Araştırmanın Problemi
Günümüzde, bireylerin televizyon karşısında oldukça fazla zaman gerdiği bilinen bir gerçektir.
Televizyon içeriklerinden bireyler farklı amaçlar ile faydalansa bile, verilen içerikler her
bireyin yaşam tarzının şekillenmesinde rol oynamaktadır.
Ulusal televizyonlarda yerel kültür öğelerine oldukça az rastlanmaktadır. Bu kanallar genel
olarak popüler kültürün öğelerini bizlere vermektedir. Yerel televizyon kanallarının ise, yerel
kültürü korumak adına etkili olduğu düşünülmektedir. Yerel televizyonların yayın akışına
bakıldığında bölge ile ilgili içeriklerin fazla olması dikkat çekicidir.
Bu çalışmanın temel problemi, yavaş yavaş televizyon ekranlarından yok olan yerel kültür
öğelerine yerel televizyon kanallarında ne kadar rastlandığıdır. Bu problemden hareketle üç
farklı yerel televizyon kanalının kültürel gösterge içerikleri göstergebilimsel analiz yöntemi ile
incelenmiştir.
2.2)Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada, kültürün korunması ve aktarılmasında önemli rol üstlendiği düşünülen yerel
televizyon kanallarının yayın içeriklerinde ne denli kültürel öğelerin barındırıldığını açığa
çıkarmak amaçlanmıştır. Bu sayade, kültürün korunması ve aktarılmasındaki yerel televizyon
göstegelerinin önemi anlaşılmış olacaktır.
Bu amaç kapsamında şu sorulara yanıt aranacaktır;
1)Güneydoğu bölgesinde yayın yapan yerel televizyon kanallarında kültür öğelerine ne kadar
rastlanıyor?
2)Bölgeye ait hangi kültürel öğeler veriliyor?
3)Kültürel öğelerin aktarılmasında kanallar arasında ne gibi farklılıklar görülüyor?
Bu çalışma, kültürel öğelerin yerel televizyonlarda gösterimini incelemesi açısından ve yerel
televizyonların kültür öğelerini aktarım şeklini gösterimi açısından önemlidir.
2.3)Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları
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Bu araştırmanın örneklemini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayın yapan Kanal Urfa,
Güneydoğu TV ve Edessa TV oluşturmaktadır. Bu çalışma için bölgede yayın yapan üç farkı
televizyon kanalının örneklem olarak alınması çalışmanın evrenini temsil ettiği düşünülmüştür.
Bu çalışma; Üç farklı televizyon kanalında yer alan ve kültürü temsil ettiği düşünülen görseller
ile sınırlandırılmıştır.
2.4)Verilerin Toplanması
Bu araştırmada kavramsal çerçeveyi oluşturan veriler literatür tarama yöntemi ile toplanmıştır.
Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar araştırılmış ve bu çalışmaya kaynak olmuştur. Analiz
kısmındaki veriler ise Kanal Urfa, Güneydoğu TV ve Edessa TV’nin yayın içeriklerinden
oluşmaktadır.
2.5)Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toparlanan veriler analiz edilirken göstergebilimsel analiz yönteminden
faydalanılmıştır.
Göstegebilim, iletişim etkinliği içerisinde yer alan her şeyin okunabilmesine ve
anlamladırabilmesine imkân sağlayan bilim dalıdır(Kaptan, 2017:17). Göstegebilim iletişim
dünyasında var olan göstergelerin yorumlanmasında önemli bir alandır. Bu çalışmada görsel
çözümlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada; Yerel televizyon kanalarındaki kültürel
göstergeleri bulmak amacıyla göstergebilimsel yöntem kullanılmıştır.
Televizyon Ekranlarında Yer Alan Görsellerin Göstergebilimsel Analizi
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2017-2018 yılları arasında Kanal Urfa’da yayınlanan “Selim El Vafi İle Atabe” isimli
programın göstergelerinde yerel kültür öğeleri aranmıştır. Kanal Urfa’da yayınlanan bu
programda bölgeye ait göstergelere sıkça yer verilmiştir. Stüdyo tasarımı böge kültürünü tam
olarak yansıtmaktadır. Bölgede şark odası olarak adlandırılan yer minderleri ve kilimler yine
bölgeye özel motifler ile işlenmiştir. Stüdyonun ortasında yer alan çeşitli bakır aksesuarlar
bölgede meşhur olan bakırcılık mesleğinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Progam
sunucusunun kıyafeti bölge dışından olan bireyler için oldukça farklı ve dikkat çekicidir.
Sunucunun üzerindeki kıyafet bölge de zıbın olarak bilinmektedir. Beyaz elbise tarzındaki
kıyafet genellikle bölgede aşırı sıcak günlerde bir kısım bölge halkının tercih ettiği kıyafettir.
Yine sunucunun omuzlarında bulunan, puşi ismi verilen giyisiye bölge kültüründe sıklıkla
rastlanmaktadır. Puşi, kışın soğuktan korunmak amacıyla yazın ise güneşten korunmak
amacıyla bölgede her mevsim kullanılan bir giyisidir.
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Güneydoğu TV’nin yayın içerikleri ve akışı incelendiği yerel kültür adına dikkat çeken en
önemli detay bu televizyon kanalının yayın akışı içerisinde her gün Şanlıurfa tanıtım saatinin
olmasıdır. Bu kanalın wep sitesi incelendiğinde “Yerel, Şanlıurfa Özel” butonları kültür adına
dikkat çekicidir.
Bahsi geçen televizyon kanalı yayın akışı ile yerelliği fazlasıyla yansıtmaktadır. Kanal her gün
saatlerce Şanlıurfa’nın farklı köşelerini yine bölgeye ait ilahiler ve bölgedeki ünlü ozanların
sesi eşliğinde vermektedir. Güneydoğu TV bölgenin mimari kültürünü, tarihini çeşitli kareler
ile ekranlarına taşımaktadır.
Güneydoğu TV’nin yayın akışında yer alan “Urfa Ateşiyle Meşk-i Muhabbet” adlı programda
da kültürel göstergelere fazlasıyla rastlanmaktadır. Bölgeye ait türkülerin söylendiği bu
programda saz ekibinde yer alan erkeklerin giydiği bölgede şalvar adı verilen bol pantolanlar
ve omuzlarındaki puşi, kadınların giydiği yöresel kıyafetler bölge kültürünü yansıtmaktadır.
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Edessa TV’de 2018 yılında yayınlanan “Urfa Meclisi” adlı programın göstergelerine yönelik
bir değerlendirme yapıldığında, öncelikle bu program Şanlıurfa’nın faydası güdülerek Şanlıurfa
hakkındaki konuları dile getirdiğini iddia etmektedir. Programın arka fonundaki Şanlıurfa’ya
ait tarihi yerlerin ve bölge mimarisinin gösterimi dikkat çekicidir. Bu programda Şanlıurfa’ya
özel sorunlar konuşulmaktadır.
2017 yılında Edessa TV haberlerine yansıyan yukarıdaki görüntüde, Şanlıurfa kültürünü
yansıtan yerel sanatçıların çalışmaları yer almıştır. Şanlıurfa’da genellikle yaşlı âdeti olarak
bölgeye has bir takım özellikleri olan dövme sanatı bulunmaktadır. Paylaşımlardan
anlaşılmaktadır ki Şanlıurfa’ya özel olan dövme modelleri faklı illere götürülmekte, bu kültür
bazı yerel sanatçılar tarafından tanıtılmaya çalışılmaktadır.
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Edessa TV ekranlarında yer alan “İlçe Gündemi” adlı programda bölgeye ait bireyler tüm
doğallığı ile ekrana yansımıştır. Kısaca, giyimi ve konuşmasıyla Şanlıurfa insanı verilmiştir.
Bu programda ilçeler gösterilmiş, sorunlar dile getirilmiştir. İlçelerde Şanlıurfa kültürünü
yansıtan yerlerde çekimler yapılmaya özen gösterilmiş, bölgeye ait kültürel göstergeler
yansıtılmaya çalışılmıştır.

SONUÇ
Ulusal televizyonlarda yok olan kültürel göstergelerin yerine alternatif olarak görülen yerel
televizyon kanallarının kültürel göstergeleri izler kitlesi ile buluşturmada oldukça etkili olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada, yerel televizyon kanallarında bölge kültürünü yansıtan birçok
içeriğe rastlanmıştır.
Bu çalışma için örneklem olarak seçilen yerel televizyon kanalları kültür öğelerini farklı
biçimlerde izler kitlesine sunmuştur. Gerek haberlerin içerisinde, gerek programlarında,
gerekse reklamlarında bölgenin kültürel değerlerine sıkça yer vermiştir. İzler kitleye sunulan
televizyon içeriklerinde genellikle sunucular yöreye ait şive ile sunum yaparken, yöreye ait
dekorlarda
dikkat
çekicidir.
İncelenen üç farklı televizyon kanalının da içeriğini genel olarak yerel konular oluşturması
sebebiyle, yerel televizyonlar ister istemez kültüre katkı sağlıyor denilebilir. Sokak röportajında
görülen kişiler giyimleri ile kültürün birer göstergesi olabiliyor. Televizyon içeriklerinde yer
alan şive, giyim, dekor, sanat gibi gösterenler yine bölge insanı ile anlam bulmakta ve yerel
televizyonlar bu göstergelerin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.
İncelenen üç farklı televizyon kanalında da hergün devam eden veya hafta bir düzenli olarak
yayınlanan televizyon programlarına rastlanmamıştır. Bu da bizlere yerel televizyon
içeriklerinin
yerel
konulara
göre
şekillendiğini
göstermektedir.
İncelenen üç yerel televizyon kanalında da ulusal veya uluslararası reklamlara
rastlanılmamıştır. Yerel düşünen bireylerin sayısı da düşünüldüğünde büyük çaplı kuruluşların
yöreye özgü reklam vermesinin önemi bir kez daha düşünülmelidir. Bazı ulusal ve uluslararası
kuruluşların bölgenin kültürünü kullanarak reklam içeriği oluşturduğu bilinmektedir. Kültürün
devam ettirilmesi açısından ulusal reklam içeriklerine dikkat edilmelidir. Bu içerikler yerel
değerler ile çatışmamalıdır. Yerel kültürel öğeleri yozlaştırıp ulusal ve uluslar arası reklamlar
oluşturulmamalıdır.
Bu çalışma, kültürün korunmasında yerel televizyonların önemini göstermektedir. Yerel
televizyon kanallarının çeşitli sebepler ile özelliğini kaybetmemesi veya yok olmaması için
yerel işletmelerin desteği oldukça önemlidir.
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KLASİK KEMENÇE SAZININ KASTAMONU MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ
YERİ, KULLANIMI ve İCRACILARI
THE PLAYERS, USAGE AND LOCATION IN KASTAMONU MUSIC CULTURE OF
CLASSICAL KEMENÇE ENSTRUMENT
Doç. Dr. Sıtkı AKARSU
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzikoloji Bölümü,
Kuzeykent, Kastamonu
ORCID NO: 0000-0002-3028-1021
ÖZET
Kastamonu, Türkiye coğrafyasında batı Karadeniz bölgesinde yer alan sahil illerimizden
birisidir. İşgal görmemiş olsa da, tarihi uzun soluklu bir geçmişe sahiptir. Osmanlı öncesinde
Bizans’ta Kastamoni olarak anılan ve Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han’ın
annesinin memleketi olmuş; oğlu Cem Sultan’ın da valilik yaptığı bu şehir, Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyet döneminde de ulusa emsalsiz katkılar sunmuş bir ildir. Bu bakımdan şehirde
yaşamış olan toplumların kültürel ve tarihi işaretleri, günümüze kadar taşınmış ve yaşatılmıştır.
İlin kültürel öğeleri arasında yerini almış olan müzikal birikim unsurları, bulunduğu bölgenin
özelliklerini taşıdığı gibi yörede farklı ezgi kalıpları, ritim kalıpları, diziler ve enstrümanlar
görmek te mümkündür. Bunlar arasında Klasik Kemençe sazı örnek olarak verilebilir.
Karadeniz hattı boyunca mevcut müzik kültürünü incelediğinizde, doğu, orta ve batı
Karedenizde bazı farklılıklar görülmektedir. Fakat Batı Karadenizde yer alan iller arasında
özellikle Kastamonu ilinde Kemane sazının görülmesi, yöreye geliş hikâyesi hakkında merak
uyandırmaktadır.
Kemençe teriminin 14. yy.öncesi Rebap sazı için kullanıldığı bilinmektedir. 10. yy’da Bizans
tarafından “Lira” adıyla kullanılan bu saz zamanla Türk müziğinin yaylı çalgısı olmuş ve daha
sonra bir renk saz olarak fasıl heyerlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Enstürmanın
Kastamonu’ya gelişi ile ilgili net bilgiler olmasa da, bazı çalışmalar Türkiye’ye yerleşen
rumların bir kısmının Kastamonu’yu tercih etmesi ve kemane sazının bu yöredeki ilk
icracılarının da rum kökenli olmasına bağlı olarak bu sazın yöre müzik kültürüne girdiğini
belirtmektedir.
Kemane, Kastamonu’nun özellikle ilçeleri olan Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay, İnebolu
ve Abana’da kullanılmaktadır. Yörenin müzik kültürüne hizmet ettiği gibi düğün
eğlencelerinde de sazlar arasında yerini almıştır. Ayrıca bu yörede “Köçek” kültürünün
yaşatılmasına bağlı olarak, kaba sazlar diye nitelendirebileceğimiz vazgeçilmez enstrümanlar
arasına girmiştir. Yörede bu sazı kendisi imal edip kullananlar da olmuştur. Bunlara, Sarı Recep
lakabı ile anılan Yurttan sesler korosunun ilk bağlama sanatçısı olan Recep Güray ve Kemaneci
Kemal örnek olarak verilebilir. Yörede kemane sazını kullananların başındaYusuf
Aktaş(Gayadipli Yusuf) gelmektedir. Diğer kemane icracıları arasında İslam Aydın, Selahatin
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Erman, Satı Erman, Hacca Akyol, Kemal Kesmen, Ali Erdoğan(Alişen), Kemaneci Keleş,
Kemal Şabanoğlu, Kemaneci Emrah, Mehmet Öz, Kemaneci Murat Tun, Kemaneci Nevșin
Uluay, Kemaneci Ercan Küp, Kemaneci Murat Kayık, Kemaneci Erdem Hurma sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Klasik Kemençe, Kemane, İcracılar.

ABSTRACT
Kastamonu is one of our provinces located on the western coast of the Black Sea region of
Turkey geography. It has a long history. It was called “Kastamoni” in Byzantium before the
Ottoman Empire. It was the home town of Fatih Sultan Mehmet's mother during the
Ottomanperiod. In this city was the governor Fatih’s son Cem Sultan. Kastamonu was that made
unmatched contributions during the War of Independence and the Republic period. In this
regard, in the city have been carried and kept alive the cultural and historicals igns of the
societies that have lived until today.
The musical accumulation elements, which are among the cultural elements of the province,
bear the characteristics of theregion where they are located. It is also possible to see different
melody patterns, rhythmpatterns, scales and instruments in the region. Classical Kemençe
instrument can be given as an example among these. When you examine the current musical
culture along the Black Sea line, there are some differences in east, central and West square. It
is thought-provoking that it is only in Kastamonu.
It is known to have been used for Rebap of the term “Kemençe” in the pre-14th century. This
instrument, which was used under the name of "Lira" by Byzantium in the 10th century, has
gradually become a string instrument of Turkish music. Later, it became an in dispensable part
of the “Fasıl” artists as a colorinstrument. There is no clear in formation about the arrival of the
instrument to Kastamonu. But some studies in which a portion of Greek(Rum) chose to settle
in Turkey and Kastamonu, the instrument in dicates that the use of violin in the area. It is also
stated that their first performers are of Greek origin.
“Kemane” is used especially in the districts of Kastamon such as Doğanyurt, Cide, Şenpazar,
İnebolu and Abana. It has taken its place among the enstruments in the music culture and
wedding entertainment of the region. In addition, it has become one of the in dispensable
instruments due to the survival of the "Köçek" culture in this region. In the region, there were
those who both produced and used this instrument. It can be given as an example Recep Güray
who is the first “baglama artist” of the “From dormitory voices choir”, known as Sarı Recep.
Yusuf Aktaş (Yusuf from Gayadip) is one of the leading performers in the region. Other
performers are Islam Aydın, Selahatin Erman, Satı Erman, Hacca Akyol, Kemal Kesmen, Ali
Erdoğan (Alişen), Kemaneci Emrah, Mehmet Öz.
Keywords: Kastamonu, Classical Kemençe, Kemane, Players.

FULL TEXTS BOOK

79

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

GİRİŞ
Kültürel değerler, toplumsal hayatı ve yaşama biçimimizi belirleyen en önemli
oluşumlardır(Kazel, 2017: 46). Toplumun gelişme düzeyindeki arka planı oluşturan bu birikim,
iktisadi tabir ile sosyal sabit sermaye olarak tanımlanabilir. Yaşam içerisindeki ahlak, sivil
erdem, güven, kurallar ve kurumlar, sosyal normlar, değerler ve inançlar gibi kavramlar,
sosyal sermaye anlamına gelir ki, bu tutum ve değerler, toplumsal yapının birleştiren unsuru
olan kültürdür(Aktan ve Tutar, 2007: 1). “Kültürün etimolojik açıdan kökenine inilirse,
Latince’de tarım anlamına gelen “Cultura” kelimesinden geldiği görülmektedir”(Kocadaş,
2004).
Toplumsal yapılar kendiliğinden oluşmaz. Hatta kendiliğindenlik en büyük tehlike ve en
istenmeyen durum olarak karşımıza çıkar. Birey, kendi hayatını bilinçli olarak nasıl düzenleme
yoluna gidiyorsa, toplumsal yapının düzenlenmesine de o derece ihtimam
göstermelidir(Ozankaya, 1992). Bireysel kurgulamalar neticesinde, toplum içerisinde
yapılanma sürecinde giren bu terim, her ne kadar önceleri somut olarak algılansa da, değişen
insan zihnine paralel olarak soyut bir kavrama dönüşmüştür(Oğuz, 2011: 137). Bu durum,
kültürel öğeleri maddi ve manevi zenginliklerimiz olarak iki başlık altında toplamamıza sebep
olmuştur.
Hem maddi hem de manevi kültürel öğeler, gelişim süreçleri içerisinde bir anlam ve amaç
taşırlar. İnsanın doğa ile ve yine insan ile olan bağını çözme gayesi güden bu amaçlar, yaşanan
çelişkileri sonuçlandırmaya çalışır. Maddi, manevi kültür arasındaki dengeli yapı, toplumsal
gelişime hizmet eder. Bu gelişimin etkilerini ve izlerini ilk olarak, sanat, edebiyat ve düşün
etkinliklerine bağlı ürünlerde görmek mümkündür. Yani bir toplumun geleceği, kültürün etkisi
ile meydana gelen sanatsal ürünler çerçevesinde yeşerir(Gümüştekin, 2007).
Toplumsal etkileşim sonucunda şekillenmiş olan kültürün ürünleri, sanat başlığı altında müzik
resim gibi alt başlıklara ayrılır. Müzik, bu alanda insanlığın var oluşundan beri kendisini
hissettirmiş ve kültürel gelişime paralel olarak şekillenmiştir. Varlığı sürecinde, insanın
bulunduğu her alanda(din, siyaset, ekonomi vb.) kendisini göstermiştir. Tabiî ki toplumun
yaşadığı olumlu ve olumsuz süreçler de müziği etkilemiştir(Göher, 2007).
Müzik insanların duygu ve hislerini yansıtmada kullandığı soyut bir araçtır. Soyut duyguların
somut hale gelmesinde belki de enstrümanların önemli bir yeri var demek yanlış olmayacaktır.
Hislerin bir kimliğe bürünmesi, farklı tellerde farklı duygular yaşatması ve hem icracının hem
de dinleyenin o anki ruh dünyasını dile getirmesi bakımından çalgılar bir tercümandır. Aynı
zamanda yaşadığı yörenin karakterini taşıyan en önemli taşıyıcılardandır. Bilimsel alanlarda
sınıflandırılıp, icra tekniklerine göre başlıklar altında toplanmıştır. Bu çalgılardan kadim bir saz
da, Kemanedir.
Kemane sazı, klasik kemençe olarak da bilinir. Kemençe sazının kelime kökenine bakıldığında,
farsça olan bu terimin anlamı, küçük yay, küçük yaylı çalgıdır. Bu saza başta keman da
denilmekteydi. Yerini önceleri Sinekemanı, sonraları ise batı kemanı almıştı. 19. yy ortalarında
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ise armudi kemençe olarak fasıl topluluklarına girmişti. Bahsi geçen kemençe 10. yy’da
Bizans’da “Lira” adıyla kullanılmaktaydı. Yine o dönem Araplarda kullanıldığı görülmektedir.
Bu çalgının bilinen en eski resmi Paris’de, 1767 tarihli bir eserde yer alır(Karakaya, 2002: 250).

Resim 1: Bisans Dönemine Ait Fil Dişi Kutu ve Tiberius Psalter’de Bulunan “Rebek” İcrası Ressmi(Çolakoğlu ve
Eken, 2007: 181).

Kemançe, anlam itibari ile “Küçük Keman” olarak açıklanır. Geçmiş dönemlerde, yaylı çalgılar
için kullanılan genel bir terim olmuştur. Asya’nın bazı kesimlerinde “kemançe” ya da
“kemanca” olarak tanımlanan bu saz, icra edilmek sureti ile günümüze kadar gelmiştir. Tarihin
derinliklerinde, Avupada yaylı çalgıların ifadesinde kullanılan “fiddle” sazı ile bir bağlantısı
olduğu düşünülmektedir. Fiddle sazı ile yakınlığı olan bu saz, Osmanlı’da 18. yy’a kadar tek
yaylı olma ünvanını taşımıştır. 15. yy’a kadar “Iklığ” olarak anılmış(Çoğu kaynaklarda Orta
Asya coğrafyasında bulunan Türki soyların en eski yaylı çalgısının adı ıklığ olduğu
görülür(Şener, 2019: 229)), sonrasında farsça kökenli olan “Kemançe” terimi kullanılmıştır.
Fasıl musikisi içerisine dâhil olması ile adı “Rebab” olmuştur. 18. yy sonu ve 19. yy başında
ise artık yerini armudi kemençeye bırakmıştır. Armudi kemençe de günümüzde dini musiki
kültüründe kullanılmaktadır(Çolakoğlu ve Eken, 2007).
Enstrümanın kökeni ile ilgili olarak, “Lir” sazından türediği yönünde farklı bir iddia vardır.
Ozancalı(2015), Şeyda Hacızâde ile yapmış olduğu görüşmede, bu iddia ile ilgili olarak şu
açıklamayı yaptığını beyan etmiştir:
“Yapılan araştırmalar bize klasik kemençenin bu coğrafyaya ait olduğunu söylüyor.
Yunanlılar ise bu sazın antik bir enstrüman olan ‘Lir’den türediğine inanıyor. Ancak
bunu onlar dışında kimse kabul etmiyor. Çünkü araştırmalar, kiliselerdeki bir takım
rölyefler, seyahatnameler, minyatürler bize gösteriyor ki klasik kemençe rebek dediğimiz
kemanın da atası olan bir enstrümandan günümüzdeki formuna ulaşmış.”
Armudî kemençe 18. yüzyıl sonlarında kullanım alanı olarak İstanbul’un çalgılı
kahvehanelerine ve eğlence sektöründeki musiki kültürüne doğru bir kayma eğilimi göstermiş
ve kaba saz olarak anılmıştır. Vasilâki ve Tanbûri Cemil Bey, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında
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bu sazı ince saz heyetine dâhil etmişlerdir. Bu sayede armudi kemençe, Türk musikisinin
vazgeçilmez sazı olmuş ve icra tekniği, pozisyonları ve uslup olarak yeni bir döneme
başlamıştır. Bu başlangıç, sazın teknik olarak gelişimine katkı sağlamıştır. Üç telli olan bu saza,
Tanburi Cemil Bey ve Vasilaki dördüncü teli eklemiş, ses kapasitesini genişletmişlerdir.
Sonraki aşamada Hüseyin Sadettin Arel, kemençenin tel boylarını eşitlemiş ve çalgıyı soprano,
alto, bas ve kontrbastan oluşacak kemençe beşlemesi ile çeşitlendirmiştir(Çolakoğlu ve Eken,
2007).

Resim 2: 20. Yüzyıl Başlarına Ait İnce Saz Grubu(Çolakoğlu, Karahassanoğlu, 2008).

Resim 3: 3 Telli ve 4 Telli Kemane Örneği(Çolakoğlu, Karahassanoğlu, 2008).

Yarım armuda benzetildiği için “”Armudi Kemençe” de denen bu sazın gövdesi, burgusu ve
sap bölümü, tek bir ağaç parçasından imal edilir. Türk müziği sazları arasında boyut olarak
küçüktür ve telleri bağırsaktan yapılır. Sadece Re teli üzerinde gümüş sargı
bulunur(Taşçeşme, 2018: 22). Günümüzde belirli yöre ve bölgelerde yaşatıldığı gibi bazı
yörelerde ve bazı türleri de korunamamıştır. Örneğin Manisa/Selendi menşeli olan “teneke
kemane” sazı yok olmuştur(Üngör, 2004).
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Yapılan bu çalışmada, klasik kemençe sazının Kastamonu müzik kültüründeki yeri, kullanımı
ve icracıları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada görüşme tekniği ve durum çalışması tekniği
kullanılmıştır. Literatür taraması yapılmış; konu hakkında yeterli kaynak bulunamamıştır. Buna
bağlı olarak, Kastamonu müzik kültürü incelenmiş, yöredeki Kemane sanatçıları araştırılmış;
icracılar ile görüşme tekniği kullanılmak sureti ile veriler toplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca elde
edilen kayıtlar sayesinde, icra tekniği yönünde belirli tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
KASTAMONU MÜZİK KÜLTÜRÜNDE “KEMANE”
Kemane sazı günümüzde hem Klasik Türk musikisinde hem de kuzey Anadolu’nun halk müziği
kültüründe kullanılan bir sazdır. Klasik Türk musikisindeki kullanımında, 19. yy ortalarına
kadar “Armudi Kemençe, Fasıl Kemençesi” gibi isimler kullanılmıştır. Bugün ise “Klasik
Kemençe” ismi kullanılmaktadır. Kuzey Anadolu’da ise bu saz aynı kökten olmakla birlikte
yapı olarak değişim geçirmiş hali ile “Karadeniz Kemençesi” olarak bölgenin müzik kültüründe
yerini almıştır. Bir de batı Karadeniz bölgesinde kullanılan Kemane sazı vardır(Karakaya,
2002: 250). Batı Karadeniz hattında kemane sazını yoğun kullanan sahil ili de, Kastamonu’dur.
Kastamonu yöresinin müzik kültüründe öncelikle bağlama ve bağlama ailesinin diğer
fertlerinden divan bağlama ve kısmen cura kullanılmaktadır. Cura bağlama bu yörede önceleri
yoğun bir şekilde kullanılırken şuan o yoğunluk görülmemektedir. Yörede ayrıca davul ve
zurna da önemli bir yere sahip olup, halk oyunları ve düğün törenlerinin ayrılmaz ikilisidir.
Kastamonu ilinde bir de Klasik Kemençe veya Tırnak Kemençe olarak adlandırdığımız
Kemane sazı kullanılmaktadır. Bu özel ve nadir çalgının Kastamonu yöresine gelişi ile ilgili
olarak, Çolakoğlu ve Karahasanoğlu (2008) yaptıkları çalışmada şu hipotezi öne sürmüşlerdir:
Lyra ve kemençe çalgılarının Anadolu versiyonu, Zonguldak ve Bartın’dan başlayarak
sahil kesimini takip eden bir hat boyunca Kastamonu’nun ilçeleri olan Cide, Şenpazar,
Doğanyurt, İnebolu ve Abana’da, ayrıca geçmiş dönemlerde tüm Teke yöresinde ve
günümüzde sadece Burdur civarında çalınan tırnak kemane (Teke yöresinde diğer bir
ismi yörük kemanesi)’dir. Çalgıların bu bölgelere geliş yoluyla alakalı olarak net kayıtlar
olmasa da, yapılan araştırmalar bir takım tespitlere ulaşılmasını sağlamıştır.
Kastamonu’nun demografik yapısı hakkında elde edilen bilgiler, çeşitli resmî belgeler ve
bölge nüfusuna ait mimari yapıların görsel kayıtları buradaki Rum azınlığın varlığını
kesinleştirmiş, Yunanistan ve adalardan göçen Rum ve Türk halkın İstanbul ve İzmir’den
sonra özellikle Kastamonu’ya sığındığı ve göçler haricinde bu bölgede zaten Rum
nüfusun yaşadığı belgeler ışığında ortaya çıkarılmıştır (Abdülkadiroğlu, 1998). Bu
nüfusun Kastamonu’daki varlığının tespiti, İstanbul’daki kaba saz takımlarında
Kastamonu köçeklerinin bulunması, adalardaki ve kaba sazdaki icra tarzının
Kastamonu’daki tırnak kemane icrasıyla benzerliği, fiziksel yönden çalgının lyra ile
benzerliği ve bölgedeki ilk icracılarının Rum olması çalgının kaderini lyra ve kemençe
ile birleştirmektedir.
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Kemane sazının Kastamonu iline geliş hikayesi nasıl olursa olsun, bu çalgı yörede uzun
yıllardan beri icra edilmekte ve özellikle sahil ve sahile yakın ilçelerin düğünlerinde
kullanılmaktadır. Yöredeki icra tekniği bakımından klasik kemençeden ayrılan çalgının
bölgenin müzik kültüründen etkilendiği görülmektedir. İcra edilirken, perdelerin basılmasında
fazlaca vibrato yapılmamaktadır. En belirgin farklılık, eser icralarında hep bir dem ses(Karar
ses)verilmesidir. Bu uygulamanın, Karadeniz bölgesindeki yaygın bir saz olan kemençeden
geçmiş olabileceği varsayılmaktadır. Ayrıca düğünlerde çalındığı için daha güçlü ses elde
etmek amacı ile iki telin aynı anda kullanıldığı düşünülmektedir.
Kastamonu’da kemane sazını icra edenler olduğu gibi imal edenler de olmuştur. TRT sanatçısı
Recep Güray bunlara örnektir(Tan, 2018). Çalgıyı yörede kullanlar ise başta Yusuf
Aktaş(Gayadipli Yusuf) olmak üzere, İslam Aydın, Selahatin Erman, Satı Erman, Hacca Akyol,
Kemal Kesmen, Ali Erdoğan(Alişen), Kemaneci Emrah, Mehmet Öz, İnebolulu Kemaneci
Ercan, Cideli Kemaneci Kemal, Şenpazar-Dördüllü Kemaneci Keleş, Kemaneci Murat,
Kemaneci Güngör(en), Kemaneci Barış Gül, Kemaneci Erdem, Kemaneci Selim, Şenpazarlı
Kemaneci Emirhan isimleri sayılabilir.
Yılmaz(2020) yapmış olduğu çalışmada, Satı Erman(?-1992), Hacca Akyol(1948-…), Kemal
Kesmen(1946-…), Ali Erdoğan(Alişen) (1927-1987), Kemaneci Emrah(1995-…), Mehmet
Öz(1952-….) gibi kemane icracılarından bahsetmiştir. Bu isimlerin yanı sıra, Yusuf
Aktaş(Gayadipli Yusuf), İslam Aydın ve Selahatin Erman hakkındaki bilgiler için Yılmaz’ın
çalışmasından yararlanılmıştır.
Hayatları ile ilgili kayıtlara ulaşılan Kastamonu kemanecileri şunlardır:
YUSUF AKTAŞ(GAYADİPLİ YUSUF)
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gayva
(Kayadibi) köyünde 1924 yılında dünyaya
gelen Yusuf Aktaş, küçük yaşlarda
babasından kemane çalmayı öğrenmiştir.
Çalgıdaki icra kabiliyetini güçlendiren
Aktaş, Cide ve diğer ilçelerdeki düğünlerde
aranan icracı olmuştur. Sahil ilçesi olan
Cide’nin İstanbul’da yaşayan gurbetçi
halkı da düğünlerine kemaneci Yusuf’u
davet ederlerdi. 1950 yıllarında kısa süreli
de olsa İzmir ve İstanbul radyolarında
kemane sanatçısı olarak görev almıştır.
2002 yılında ise vefat etmiştir(Yılmaz, 2020). Cide belediyesi, sahilde yer alan müzik sunum
alanına vefa örneği olarak, onun ismini vermiştir(Erşahin, 2002).
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İSLAM AYDIN
1910 yılında dünyaya gelen İslam Aydın, Cide’nin eski ve tanınan önemli bir kemane sanatçısı
idi. Kastamonu’nun eğlence ve düğün geleneğinde bulunan kemane sazını icra etmesine bağlı
olarak hem düğünlerde aranan icracı olmuştur, hem de Cide’de bir kısım insanı kemane sazını
çalmaya özendirmiştir. Kendisi 1997 yılında vefat etmiştir(Yılmaz, 2020).
SELAHATİN ERMAN
1944 yılında Cide Kasım Köyü’nde (Çengelli) dünyaya gelen Erman, kemane çalmasını
babasından öğrendi. Belediyede işçi olarak çalışıp, oradan emekli oldu. Evli olup, ikisi kız ikisi
erkek olmak üzere dört çocuğu olan Selahattin Erman, yıllarca Cide Halk Eğitim merkezinin
halk oyunlarına ve folklor çalışmalarına katılmış, okulların düzenlediği halk oyunları gösterileri
ve halk oyunları yarışmalarında Cide havaları ile ilgili kemaneyi hep o çaldı. TRT ve diğer
televizyonların bazı belgesel çekimlerinde oyun müziklerine eşlik etmiştir. Bazı özel günlerde
kemane çalmaya devam etmektedir(Yılmaz, 2020).
AZDAVAYLI KEMANECİ KEMAL ŞABANOĞLU
Kendisi 1960 yılında Kastamonu’nun Azdavay ilçesinin Evlek
köyünde dünyaya gelmiştir. Kemane ile tanışması, köylerinde
halasının düğününde kemane çalan Kemaneci Hüseyin vasıtası ile
olmuştur. Saza olan merakından dolayı kemaneci Hüseyin ile
sohbet etmiş, çalgı hakkında bilgi almıştır. Hatta o an Kemaneci
Hüseyin’in yay için söylediği “Sürgecenini bile 30 liraya aldım
bunun” demesi hatıraları arasındadır. Düğün sonrası bir tahtaya
taktığı atkuyruğu ile kemane çalışmaya başlamıştır. Köylerinde
bulunan Celal abi (Türkkan) dediği kişinin kendisine kemane
verdiğini ve o kemane ile çobanlık yaptığı zamanlarda çalıştığını
beyan etmiştir.
Kendisi de ilkokul yıllarında birçok kemane yapmış, fakat öğretmeninin yaklaşık olarak 20 tane
kemanesini sobaya attığını üzülerek belirtmiştir. Okul yılları sonrası kemanesini geliştiren
Kemal Bey, Yusuf Aktaş ile de tanışma fırsatı bulmuştur. Fakat Yusuf Aktaş’ın köyüne
yaptıkları ziyaret görüşmesi esnasında sormuş olduğu “Cide çiftetellisinin çalınması nasıldır?”
sorusu akabinde Aktaş’ın onlara olan yaklaşımı ve çalgı kültürüne yönelik cümleleri onları
incitmiştir.
Şuan İstanbul Etilerde yaşayan Kemal Bey, 2000 yılında emekli olmuştur. Kendisinin yanı sıra,
bu kültüre büyük katkıları olacak 18 tane kemane icracısı yetiştirmiştir ve onların çaldıkları
kemane sazlarını da kendisi yapmıştır. Kemane sazının yanında oyma bağlama da yapmaktadır.
Şabanoğlu, aynı zamanda albüm çalışmaları da yapmıştır. Kemal Bey, hem Kemaneci Murat
ile hem de Azdavaylı Güldane ile 12’si kaset çalışması olmak üzere CD olarak yaptığı kayıtlarla
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toplam 20 stüdyo çalışması gerçekleştirmiştir. Kemane sanatçısı Kemal Şabanoğlu,
kemaneciler arasında Cideli olan Halil Kesmen’den de bahseder.
KEMANECİ MURAT TUN
1950 yılında İnebolu’da doğan Kemaneci Murat, Kastamonu
ilçelerinde düğünlerde kemane çalmıştır. Kemaneci Kemal ile
stüdyo kayıt çalışmaları olmuştur. Çoğunlukla ekibi olarak bilinen
Davulcu Cüneyt ve Davulcu Ali ile birlikte ilçe düğünlerinde
kemane icraları gerçekleştirmiştir. Kendisi 2020 yılının başlarında
geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle, İnebolu Devlet Hastanesi’ne
kaldırılmış; ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu
Devlet Hastanesi’ne götürülürken Küre mevkiinde yolda hayatını
kaybetmiştir(kastamonugazetesi.com.tr).
KEMANECİ NEVȘİN ULUAY
03.09.1982 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlk, orta ve lise egitimini
Kastamonu'da tamamladı. Lise 1. sınıftan itibaren Kastamonu Rıfat
Ilgaz Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği korosunda solist olarak 4
yıl boyunca görev aldı ve burada Müzik öğretmeni Atilla Ünaldı'dan
keman egitimi aldı. Üniversite öğrenimini Afyon Kocatepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, T.S.M Ses Eğitimi bölümünü
kazandı ve 2009 yılında başarı ile mezun oldu. Yardımcı meslek
çalgısı olarak üniversite döneminde AKÜ Devlet Konservatuvarı,
Öğretim Üyesi Uğur Erdem ÜRER öğretiminde klasik(tırnak)
kemençe icra etmistir.
Uluay, mezun olduktan hemen sonra özel bir kolejde müzik öğretmeni olarak göreve basladı.
2012-2015 yılları arasında Kastamonu Sehr-i Dilara Türk Müziği korosunun solistliğini ve
Sehr-i Dilara Türk Müziği Korosunun sefliğini üstlenmiştir. 2015 yılında Abant İzzet Baysal
Üniversitesinde Tezsiz Yüksek Lisans'a başlamış ve 2016 yılında mezun olmuştur.
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KEMANECİ ERCAN KÜP
17 Nisan 1991 tarihinde Kastamonu Cide Derebucağı köyünde
doğdu. Kemane çalmaya küçük yaşlarda başladı. Yaklaşık olarak
15 yıldır kemane çalan Küp, düğünlerde bu mesleği icra etmektedir.
Ustası, Kastamonu Azdavaylı Kemaneci Kemal’dir. Düğün ve
eğlence programlarının yanı sıra, dernek etkinlikleri ve aktivitelere
katılan Kemaneci Ercan, ayrıca albüm çalışmaları da yapmaktadır.
Kemanesini, ustası Kemaneci Kemal’in yaptığını belirten Küp,
Kemal ustanın kemane yapmakta mahir olduğunu ve herkesin eline
uygun ölçülerde imal ettiğini belirtmiştir.

KEMANECİ MURAT KAYIK
1998 yılında, İstanbul Bahçelievler’de doğdu. Kastamonu
kemanesine bir merak duygusu ile 2014 yılında kemaneye
başladı. Kastamonu kemanesini Kemalettin Şabanoğlu desteği
sayesinde öğrendi. Düğün, TV kanalları, Festival, Konser
etkniliklerinde bu sazı halen icra etmektedir.
2019 yılında “Pınarbaşı’lı Kemaneci Murat” adı ile bir albüm
çalışması yaptı. Enstrümanını Kemalettin Şabanoğlu’nun
yaptığını belirten Kayık, yörenin kemane ustaları arasında
Mustafa Aydemir, Kemalettin Şabanoğlu ve Kemaneci İlyas’ın
olduğunu belirtmiştir.
İcracılar arasında da Kemaneci Kemal, Kemaneci Yusuf, Kemaneci Murat(İnebolu), Kemaneci
Selim, Kemaneci Güngören’i örnek olarak vermiştir.
KEMANECİ ERDEM HURMA
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Erdem Hurma, 1988 yılında İstanbul Şisli’de doğmuştur. Annesi,
Kastamonu ili, Cide ilçesine bağlı olan Derebucağı Acına köyünden;
babası ise Kastamonu Cide’ye bağlı olan Hamitli Gömeren
köyündendir. 2006 yılında, İstanbul Maçka Akif Tuncel Meslek
Lisesi, elektrik bölümüden mezun oldu. 2007 yılında ses ve ışık
sistemleri sektöründe çalışmaya başlayarak 2007-2013 yılları
arasında, sahne ışıkları sistemlerinde teknisyenlik yaptı. 2013
yılından itibaren ses tekniknisyenligi (tonmaister)yapmaktadır.
Kemaneci Erdem’in kemane sazına olan hevesi, çocukluk
yıllarındaki düğünlerde başlamıştır. 15 yaşında iken, un kapanından
aldığı ilk enstrumanı olan bir karadeniz kemençesiyle kemane
serüveni başlamıştır. Yavaş yavaş kendi kendine akord yapmayı da öğrenerek, kasetlerden
dinlediği kayıtlar sayesinde çalgı yeteneğini geliştirmeye çalışmıştır. Bir akrabasının ona
Azdavaylı Kemaneci Kemal yapımı bir kemane hediye etmesi ile birlikte, kemane sazına
geçmiştir. Erdem Hurma, kendisini bu sazda da geliştirmeyi başarıp, albüm çalışmaları
yapmıştır. Halen bu sazı icra etmektedir.

SONUÇ
Kastamonu müzik kültüründeki kemane sazı, köken olarak Bizans’taki “Lira” veya Avrupa
yaylı çalgısı “Fiddle” ile bağlantılı olsa da, 18. yy sonrası Türk müziği kültüründe şekillenmiş,
kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalgının Kastamonuya gelişi hakkındaki görüş, Rumların buraya
yerleşmelerine bağlı olduğu yönündedir.
Kemanenin bu yöredeki icrası, Klasik Türk Müziğindeki Klasik kemençe icrasından farklıdır.
Perdelerin basılmasında vibrato yapılmamaktadır. En belirgin farklılık, eser icralarında hep bir
dem ses(Karar ses)verilmesidir. Bu uygulamanın, Karadeniz bölgesindeki yaygın bir saz olan
kemençeden geçmiş olduğu düşünülmektedir. Bir de düğünlerde çalındığı için daha güçlü ses
elde etme amaçlı da tercih edilmiş olabilir. Yörede 2/4’lük hareketli ezgilerdeki kullanımı
oldukça yaygındır. Ayrıca oturak eğlencelerinde de çalındığı için, daha yavaş eserlerde de icra
edilmektedir.
Yörede kemane sazını kullananların başındaYusuf Aktaş(Gayadipli Yusuf) gelmektedir. Diğer
kemane icracıları arasında İslam Aydın, Selahatin Erman, Satı Erman, Hacca Akyol, Kemal
Kesmen, Ali Erdoğan(Alişen), Şenpazar Dördüllü Kemaneci Keleş, Kemal Şabanoğlu,
Kemaneci Emrah, Mehmet Öz, Kemaneci Murat Tun, Kemaneci Nevșin Uluay, Kemaneci
Ercan Küp, Kemaneci Murat Kayık, Kemaneci Erdem Hurma sayılabilir. Ayrıca Kemaneci
Güngören, Kemaneci Selim, Şenpazarlı Kemaneci Emirhan, Şevket Kesmen, Halil Kesmen,
Şenpazarlı Murat Özkan, Kemaneci Cemal ve Kemaneci Erdoğan’da vardır. Bu icracılardan bir
kısmı İstanbul doğumlu veya İstanbul’da yaşamaktadır. Bu icracılara Kastamonu kemanecileri
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arasında yer verilmesinin sebebi, hem Kastamonu kökenli olmaları, hem de halen Kastamonu
müzik kültürünü icra etmelerinden dolayıdır.
Yörede bu sazı kendisi imal edip kullananlar da olmuştur. Bunlara, Sarı Recep lakabı ile anılan
Yurttan sesler korosunun ilk bağlama sanatçısı olan Recep Güray örnek olarak verilebilir. Şuan
ise Kemaneci Kemal Şabanoğlu, bu sazı yöre kültürüne kazandırmak amacı ile imal etmeye
devam etmektedir. Yetiştirdiği birçok icracı sayesinde, sazın potansiyelini ve kullanım
yaygınlığını çok desteklemiştir.
Yapılan bu çalışmada, kemane sazını kullanan, müzik kültürünün yaşamasına katkıda bulunan
birçok icracı olduğu belirlenmiştir. Fakat pandemi dönemine denk gelen çalışma sürecinde,
arzu edilen saha araştırması yapılıp, icracılar ile yüz yüze görüşmeler yapılamamış, video
kayıtları alınamamıştır. Çalışmada ulaşılabilen icracılara yer verilmiştir. Araştırmanın,
pandemi süreci sonrasında projelendirilerek, yöre müzik kültürüne kalıcı bir eser bırakabilmek
amacı ile daha geniş kapsamlı bir şekilde tekrar yapılması planlanmaktadır.
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KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN BESTECİ KİŞİLİĞİ VE MARŞ FORMUNDAKİ
ESERLERİNİN İNCELENMESİ
THE REVIEW OF HIS COMPOSITIONS IN THE MARCH FORM AND THE
COMPOSER PERSONALITY OF KAZIM KARABEKİR PASHA
Doç. Dr. Sıtkı AKARSU
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzikoloji Bölümü,
Kuzeykent, Kastamonu
ORCID NO: 0000-0002-3028-1021
ÖZET
Bu topraklarda, özgürce yaşayacağımız bir vatan yaratmak için başta Mustafa Kemal Atatürk
ve beraberinde birçok değerli isim, emsalsiz emekler vermişlerdir. Kuruluş aşamasında sancılı
bir dönem yaşanmış olan bu vatanın her karışı, kayıpların verildiği savaşlara sahne olmuştur.
Dönemin yorgun ve bitkin ruhundan sıyrılmak, Avrupa’nın toprak arzusu ile bilediği
hayallerini yıkmak ve tüm bunların yaşanmasına karşın o tarihlerde sanat ve estetik ruhunu da
hep diri tutmak, bu ulusun en anlamlı hikâyesidir. İşte bu hikâyenin bir bölümünü de Kazım
Karabekir Paşa yazmıştır.
Tarihteki askeri kişiliği, başarıları ile tanınmış; vatan müdafasında yetki ve birliklerini hep
ulusun çıkarları doğrultusunda kullanmış olan Karabekir Paşa, aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe
sahipti. Çalışmaları sanatın tek alanı ile sınırlı değildi. Sulu boya ve kara kalem çalışmaları
yapmış; teknik çizim alanında krokiler çizmiş, hatta kroki alanında yetkin birisi olmuştur.
Kazım Karabekir Paşa aynı zamanda bir müzik adamı idi. Keman çalmayı öğrenmiş ve imalatı
ile ilgili birkaç denemesi olmuştur. Paganini ve Motzart’tan eserler çalan Paşa, Türk müziği
eserlerini de icra etmiştir. Eşi de piyano çalan Karabekir Paşa, aile toplantılarında ve özel
konuklarına eşi ile birlikte keman-piyano eşlikli dinletiler yapmıştır. Bestecilik yönü de olan
Karabekir, marş formunda eserler yazmıştır. Yine o dönemin ağır şartları altında, ülkenin birlik
ve beraberliğini desteklemek için yazdığı marşlar şunlardır: ”Türk Yılmaz”, “Çenber Yarışı
Marşı”, “Küçük Süvari Marşı”, “Teyyareci Marşı”, “İstiklal Marşı”, “Gemici Marşı” ve
“Sanayi Marşı”’nı yazmıştır.
Yapılan bu çalışmada, Kazım Kabekir’in besteci kişiliği incelenmiş, yaptığı marş formundaki
eserler, söz ve ezgisel yapılarına göre analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz esnasında, eserşlerin
söz yapısı, tonu (varsa makamsal yapısı), ses aralığı, prozodi yapısı, ritim kalıbı, ölçü sayısı ve
form özellikleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda eserlerinin tamamının sözlerini,
kendisinin yazdığı belirlenmiştir. Eserler incelenirken, Kazım Karabekir’in asker olmasına
rağmen, eserlerin notaya alınması ve çeşitli modların kullanılmasına bağlı olarak, müzik
alanında yetkin biri olduğu kanısına varılmıştır. Eserlerde hem batı müziği hem de Türk müziği
dizilerini tercih etmiştir. Bazı eserlerde prozodi hatalarına rastlanmıştır. Fakat marş formunda
olan bu eserler, ritim ve tercih edilen makam(dizi) yönü ile tutarlılık göstermektedir. Ayrıca
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yazdığı marşlar ile dönemin millet ruhuna, birliktelik-beraberlik ve vatanseverlik değerlerine
katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kazım Karabekir, Marşlar, Analiz.

ABSTRACT
In this land have made unprecedented efforts first of all, Mustafa Kemal Atatürk and many
valuable names with him so that we can live freely. In establishment phase has been the scene
to wars of losses every cross of the country and lived a difficult period. The most meaningful
story of this nation was to relieve the fatigue of the period, destroying Europe's desire for land
and despite all this happening to maintain the spirit of art and aesthetics in those dates, Kazım
Karabekir Pasha wrote a part of this story.
Karabekir Pasha is known for his military personality and achievements and it has always used
its powers and associations in the interests of the nation. He also had an artistic personality. His
work was not limited to a single field of art. He made watercolor and charcoal works. He has
drawn sketches in the technical drawing area, he even became a competent person in the field
of sketch.
Kazım Karabekir Pasha was also a musician. He learned to play the violin and had several
attempts at its manufacture. He has performed works from Paganini and Motzart. He has also
performed Turkish music works. His wife also played the piano. Karabekir performed violinpiano concerts with his wife for family meetings and special guests. Karabekir, who is also a
composer, wrote works in the form of anthem. He wrote these marches under the harsh
conditions of the period, to support the unity and solidarity of the country: "Turkish Tireless",
"Çenber Race Anthem", "Little Horseman Anthem", "Teyyareci Anthem", "Independence
Anthem", "Sailor Anthem" and "Industry Anthem"
In this study was examined the musical personality of Kazım Kabekir and his works in the form
of anthem were analyzed according to their lyrical and melodic structures. During the analysis
were tried to be examined the tone of the work (if any, modal structure), vocal range, prosody
structure, rhythm pattern, number of measures and form features. It was determined in the result
of the study, that he wrote lyrics and composition of all of his works. It is considered that he is
a competent person in the field of music due to the fact that he notes the works and uses different
modes although Kazim Karabekir is a soldier. He preferred both western music and Turkish
music scales in his works. Prosody errors were found in some works. However, these works in
the form of anthem were written according to the form with the direction of rhythm and
preferred mode (sequence). Also with the marches he wrote contributed to the nation spirit of
the period and to togetherness, patriotic values.
Keywords: Kazım Karabekir, Marches, Analysis.
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, Osmanlı Devletinin oldukça sancılı ve zor geçen
son dönemleri ile Dünya uluslarının tutuşmuş olduğu savaş dönemlerine denk gelmiştir. 1.
Dünya savaşının başlaması ile birlikte tarih 30 Ekim 1918’i gösterdiğinde, Osmanlı devleti,
ittifak devletleri arasında yer alarak savaşa dâhil olmuştur. Bu durumda birçok cephede
düşmanla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Savaştığı cephelerde, İtilaf devletlerine karşı,
Doğu Cephesi(Kafkas Cephesi)’ni kullanmıştır. Bu cephede Ruslarla ve Ermeni çeteleri ile
savaşan Osmanlı yönetimi, yaşanan bazı sorunlar ve başarısızlıklar neticesinde sınıra doğru geri
çekilmiştir. Ruslar İtilaf devletleri ile yaptıkları anlaşma sonucunda, Doğu Anadolunun
kendilerinde kalmasını sağlamıştır. Fakat Rusya’da meydana gelen ihtilal sebebi ile rus askeri
geri çekilmiş olsa da, bazı antlaşmalar sonucu geri alınan topraklar, Mondros ile birlikte tekrar
riske girmişti(Yılmaz, 2014).
Van gölü ile Karadeniz arasında kalan bu bölgede Osmanlının, 2 ordu ve toplam 4 kolordusu
bulunmaktaydı. Bu stratejik yerde, en alt bölgede yer alan II. Kolordu Komutanlığına Kazım
Karabekir getirilmişti. Edirne ve Balkanlardaki Bulgar çetelerine karşı müdafasında da başarılı
olarak tanınan Karabekir Paşa, sonradan I. Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Batıda ve doğuda
başarıları ile anılan Kazım Karabekir, Türk ulusuna o zor günlerde, önemli hizmetler
vermiştir(Yılmaz, 2014).
Asıl adı Musa Kazım olan Karabekir paşanın annesi Havva Hanım, babası da Mehmet Emin
Paşa’dır. Ailesi, Türkmenlerin Avşar koluna aittir. Karaman’ın Karabekiroğulları olarak bilinen
ailesinden gelmektedir. Babası Jandarma komutanı olduğu için, İstanbul’da başlamış olduğu
eğitim hayatı, Van, Harput ve Mekke’de devam etmiştir. Sonrasında, sırası ile Kuleli Askeri
İdadisi, Harp Okulu ve Harp akademisinden mezun olmuştur(Küçük, 2002: 150).
Birkaç lisan ile Rusçayı da iyi bilen Kazım Karabekir, askeri kişiliğinin yanı sıra şiir, resim
sanatı ve müzik ile yakından ilgilenirdi. Cumhuriyetin aydın kişilerinden birisi idi. Türk ahlak
ve karakterinin seçkin örneği ve sevecen koruyucu tavırları ile tanınan Paşa(Baycan, 1988:
449), ordu görevlerinin dışında kalan zamanlarında, evde beste yapıp keman çalardı. Kendisine
ait olan birkaç kemanı vardı. Bu kemanlardan birisi de(Bu keman müzeye çevrilen evinde
sergilenmektedir) el yapımı keman olan ve 1774’te Joseph Klotz tarafından yapılan(Klotz ailesi
Almanya’nın Mittenwald kentinde keman yapımıyla tanınan önemli bir ailedir)
kemandır(Erdin, 2017).
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Resim 1: Paşamız Türk Yılmaz adlı Marşın çalışmasını yaparken (Kalaycıoğlu, 2008)
Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Hanım, Paşa’nın Erenköy’de bulunan köşklerinin salonunda ve
bahçesinde, kemanı ile hem Paganini’den, Mozart’tan hem de Türk Müziğinden eserler
çaldığını nakletmiştir. Ayrıca evlerinin girişinde bulunan piyanoyu, annesi İclal hanım’ın
kullandığını; misafir sohbetlerinde babası ile annesinin dinletiler yaptığını belirtmiştir(Erdin,
2017).

Resim 2: Paşamız, Türk Yılmaz marşını eşi ve kızları Hayat ile birlikte icra
ederken(Kalaycıoğlu, 2008).
İcralarının yanı sıra besteler de yapan Karabekir Paşa, dönemin birlik ve beraberlik ruhuna
katkılar sunacak marş formunda besteler de yapmıştır. Ayrıca çocukların eğitiminin son derece
önemli olduğunu kabul eden bir kişi olarak, çocuk oyunları yazmış, Fransızcadan çevirdiği
eserleri çocuk dergilerinde yayımlatmıştır(Erdin, 2017). Tekir ve Tekir(2017) çalışmalarında
Karabekir Paşa’nın çocuklar ile ilgili hizmetlerini şu şekilde sunmuştur:
Kazım Karabekir, askeri kimliğinin yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkmıştır. Birinci
Dünya Savaşı, Doğu Anadolu’da çok büyük yıkımlara neden olmuş; Ruslar ve Ermenilerin
yaptıkları ortak tahribatlar tam manasıyla sosyal bir faciaya dönüşmüştür. Bu durumdan en
çok etkilenenler de çocuklar olmuştur. Doğu Cephesinde kesin zafer kazanıldıktan sonra
Erzurum-Sarıkamış bölgesinde Kazım Karabekir Paşa eli kalem tutan yetim ve öksüz
çocukların eğitilebilmesi için büyük gayret sarf etmiştir.
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Karabekir Paşa, çocuklar için seviyelerine uygun marşlar yazmıştır. “Şarkılı İbret” adlı eseri bu
konuda kıymetli bir çalışmadır. Bu çalışmanın kapağındaki çeviriyi ve içeriğini, Yakar(2007)
çalışmasında şu şekilde sunmuştur:
MEMLEKETİMİN EVLATLARINA:

ŞARKILI
İBRET

İKİNCİ TAB

KÂZIM KARABEKİR

İSTANBUL
BAHRİYE MATBAASI

1340

MÜNDERECAT
On, on bir yaşlarına kadar çocuklara mahsus şarkılı oyunlar:
1.
2.
3.

Küçük Süvariler Marşı,
Çember Yarışı,
Birlik Kuvvettir.

Her yaştaki efendilerin iştirak edebileceği şarkılı oyunlar:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Türk Yılmaz
Sanayi
Gemici(İstiklal Marşı Beraber)
Tayyareci
Coğrafya
Makine ve Mikrop

Karabekir Paşa, bu eserleri yazma nedenini şu şekilde izah etmiştir (Yakar, 2007):
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NİÇİN YAZDIM!
İstiklal muharebemiz esnasında, şarktaki vazifesini bitiren ordumun kısm-ı küllisi garp
cephesine nakilden sonra, istirahat zamanlarımdan daha çok tasarruf edebildim ve mekteplerle
daha çok meşgul olabildim.
Çocuklarımızın ruh, dimağ ve vücutlarını bir arada terbiye etmek ihtiyacını yakından görerek,
ilk gençliğimin şiir ve musiki vadisinde hayatıma kazandırdığı basit malumatla birkaç “oyun”
yazdım.
Memleketin sevgili evlatlarına hediye ettim.
Şark Cephesi Kumandanı
Kazım Karabekir
Savaş dönemlerinde askerin milli birlik ve beraberliğini, düşmana karşı mücadele ruhunu,
hislerde vatanın aziz ve kutsallığını, ulusun bölünmez bütünlüğünü canlı ve diri tutabilmek,
aslında kolay bir mesele değildir. Her bireyin çocukluğundan itibaren, büyüdüğü çevredeki
tutum ve değerleri, bu algıları yapılandırmaktadır. Fakat savaş esnasında da bu ruhu
yaşatabilmek adına çeşitli unsurların yanıda müzik de bir araç olarak kullanılmıştır. Bu
çalışmada Kazım Karabekir’in, dönemin milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kaleme
aldığı marş formundaki bazı eserleri incelenmeye çalışılmıştır.
ARAŞTIRMA
Çalışmada, Kazım Karabekir Paşa’nın yazmış olduğu marş formundaki eserlerden bir kısmı(7
tanesi), eserin söz yapısı, tonu (varsa makamsal yapısı), ses aralığı, prozodi yapısı, ritim kalıbı,
ölçü sayısı ve form özellikleri gibi bazı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. İncelenen
eserler, ”Türk Yılmaz”, “Çenber Yarışı Marşı”, “Küçük Süvari Marşı”, “Tayyareci Marşı”,
“İstiklal Marşı”, “Gemici Marşı” ve “Sanayi Marşı”dır.
Yapılan çalışmada nitel analizlerden, döküman ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Doküman incelemesi, yazılı içeriği titizlikle ve sistematik olarak analiz etmektir(Wach, 2013:
1). Doküman analizi yöntemi, dokümana ulaşma, orijinal olup olmadığını teyit etme, dokumanı
anlama, analiz etme, veriyi kullanma yönü ile alanda tercih edilmektedir(Kıral, 2020: 170).
BULGULAR ve YORUM
Çalışmada yapılan analizler sonucunda ulaşılan veriler, bu bölümde sunulmuştur. Marşlara ait
notalar üzerinde, belirli renklerde elips daireler kullanılmıştır. Kırmızı daireler ile prozodi
hataları ve yazım hataları; sarı daireler ile nüanslar ve siyah daireler ile de eserin makamıtonu(bitiş sesi), söz-beste yazarı ve ritmi belirtilmiştir. Ölçü sayısı, ses aralığı, söz yapısı ve
form özelliklerine ait bulgular da ayrıca sunulmuştur. Ulaşılan bu veriler ışığında, eserler
müzikal açıdan yorumlanmaya çalışılmıştır.
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Resim 3:Türk Yılmaz Marşı Notası(Yayın No: 1089)
Resim 3’deki “Türk Yılmaz” adlı eserin sözleri incelendiğinde, nazım biriminin kıta olduğu
belirlenmiştir. 3 mısralıdır ve 4 mısralı kavuştakları vardır. Kavuştakların ilk mısralarındaki
sözler değişmektedir. 15’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. Kafiye yapısı: “x/x/x” şeklindedir.
Kavuştaklardaki kafiye yapısı da “a/a/b/b” şeklindedir.
Eserin ses aralığı 11’lidir. Sol majör(G-Dur) tonunda yazılmıştır. Prozodi yapısı incelendiğinde,
kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan notalar ile uyum sağlamamıştır;
eserde bazı prozodi hataları vardır. Eserde nüansların kullanılması, bestekârın müzik alanında
bilgi sahibi birisi olduğuna işaret etmektedir. 2/4’lük ritim kalıbı ile yazılmış eser, toplamda 16

FULL TEXTS BOOK

97

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

ölçüden oluşmaktadır. Eser, marş formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır. Notada,
Şark Cephesi şehit yavruları ile temsili resim de sunulmuştur.

Resim 4: Çember Yarışı Marşı Notası(Yayın No: 1090)
Resim 4’deki “Çember Yarışı Marşı” adlı eserin sözleri incelendiğinde, nazım biriminin kıta
olduğu belirlenmiştir. Dörtlük şeklinde olan sözlere, 2 mısralı kavuştaklar eklenmiştir. 7’li hece
ölçüsü ile yazılmıştır. Kafiye yapısı: “a/a/b/b – c/c/x/x – d/d/x/x” şeklindedir.
Eserin ses aralığı 6’lıdır. Türk Müziği makamlarından olan Rast makamında yazılmıştır.
Prozodi yapısı incelendiğinde, kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan
notalar açısından sorun teşkil etmektedir; eserde bazı prozodi hataları vardır. Fakat detay
arzedecek nüans işaretleri kullanılmıştır. 3/4’lük ritim kalıbı ile yazılmış eser, toplamda 16
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ölçüden oluşmaktadır. Marş formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır. Notada, Şark
Cephesi şehit yavruları ile temsili resim de sunulmuştur.

Resim 5: Gemici Marşı Notası-1. Sayfa(Yayın No: 1094)
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Resim 6: Gemici Marşı Notası-2. Sayfa
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Resim 7: Gemici Marşı Notası-3. Sayfa
Resim 5, 6 ve 7’de 3 sayfa olarak notası verilen “Gemici Marşı” adlı eserin sözleri
incelendiğinde, 11 mısralı bent şeklinde yazıldığı, kafiye ve hece ölçüsüne bağlı kalınmadığı
görülmüştür.
Eserin ses aralığı 11’lidir. Tonu ise Do majördür(C-Dur). Prozodi yapısı incelendiğinde, kırmızı
daireler içerisinde gösterilen hecelerde hem nota değeri ile sözler arasında uyumsuzluk vardır
hem de nota yazımı ile ilgili hataların yapıldığı tespit edilmiştir. Dörtlük notaların altına denk
gelen iki heceli kelimeler, sözcükler, önceki çarpma notası için bile kullanılmış olsa, icrada
anlaşılmayabilir. Yine bu eserde de nüans işaretleri kullanılmıştır. Hatta tril, puandorg ve
krişendo gibi özel işaretler de tercih edilmiştir. 2/4’lük ritim kalıbı ile yazılmış eser, toplamda
110 ölçüden oluşmaktadır. Eserin söz bölümünü 68 ölçü, saz bölümünü de 42 ölçü
oluşturmaktadır. Saz bölümünde sadece 24 ölçü triller için kullanılmıştır. Geminin hareketini
canlandırabilecek bir melodi mizanseni yazılmıştır. Yavaştan hızlıya ve düdük seslerinin yer
aldığı ezgisel tasvirler vardır. Marş formuna uygun olarak bestelenmiştir denilebilir. Yine Şark
Cephesi şehit yavruları ile temsili resim notada gösterilmiştir.
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Resim 8:İstiklal Marşı Notası(Yayın No: 1093)
Resim 8’de görülen “İstiklal Marşı” adlı eserin sözleri incelendiğinde, nazım biriminin kıta
olduğu belirlenmiştir. Dörtlük şeklinde olan sözlerde hece ölçüsü kullanılmamıştır, serbesttir.
Kafiye yapısı, “a/a/b/b – c/c/d/d” şeklindedir.
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Eserin ses aralığı(Fa#-La2) 10’ludur. Eserin tonu Do majördür(C-Dur). Eserde bazı ölçülerde
(5, 6, 7, 9, 13, 14 ve 15 nolu ölçülerde) modülasyonlar kullanılmıştır. Prozodi yapısı
incelendiğinde, kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan notalar
açısından sorun teşkil etmektedir; eserde prozodi hataları vardır. Bazı nüans işaretleri
kullanılmıştır. 2/4’lük ritim kalıbı ile yazılmış ve eser, toplamda 38 ölçüden oluşmaktadır. Marş
formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır. Kazım Karabekir Paşa bu eseri ile İstiklal
Marşı yarışmasına katılmıştır, fakat ilk ona girememiştir. Yarışmaya, Tunalı Hilmi, Muhittin
Baha (Pars), Kâzım Karabekir gibi bazı kişilerin katıldıkları ifade edilmişse de bunlardan
yalnız Kâzım Karabekir’in şiiri bilinmektedir(Okay, 2001).

Resim 9:Küçük Süvari Marşı Notası(Yayın No: 1091)
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Resim 9’da görülen “Küçük Süvari Marşı” adlı eserin sözleri incelendiğinde, nazım biriminin
kıta olduğu belirlenmiştir. Dörtlük şeklinde olan sözlerde hece ölçüsü 7’li hece ölçüsüdür.
Kafiye yapısı, “a/a/b/b – c/c/d/d – e/e/f/f” şeklindedir. Toplamda 3 dörtlükten oluşmuştur.
Tekrarlarında, son mısrada “Rap, rap..” terennümleri kullanılmıştır.
Eserin ses aralığı(Do-La) 6’lıdır. Eserin tonu Do majördür(C-Dur). Prozodi yapısı
incelendiğinde, kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan notalar
açısından sorun teşkil etmektedir; eserde bazı prozodi hataları vardır. Sarı daire ile gösterilen
yerlerde bazı nüans işaretleri kullanılmıştır. Eser 2/4’lük ritim kalıbı ile yazılmış ve eser
toplamda 15 ölçüden oluşmaktadır. Marş formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır.
Yine Şark Cephesi şehit yavruları ile temsili resim notada gösterilmiştir.

Resim 10:Sanayi Marşı, 1. Sayfa Notası(Yayın No: 1095)
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Resim 11:Sanayi Marşı, 2. Sayfa Notası
Resim 10 ve 11’de incelenen Sanayi Marşı, 2/4’lük usulde yazılmıştır. Eserin sözleri
incelendiğinde, nazım biriminin kıta olduğu belirlenmiştir. Fakat üç dörtlükten sonra 2 mısralı
olan iki beyit kullanılmıştır. Dörtlük şeklinde olan kıtaların ilkinde 15’li hece ölçüsü
kullanılmıştır. İkinci ve üçüncü dörtlüklerde 6’lı hece ölçüsü kullanıldığı belirlenmiştir.
Dörtlüklerden sonra gelen iki mısralı bölüm yine 15’li hece ölçüsüne sahiptir. Sonrasında da
8’li hece yapısı ile iki mısralı bir beyit vardır. Kafiye yapısı: “a/a/b/b – c/c/d/d – e/e/f/f – g/g h/h” şeklindedir. Aslında birleşmesi ile toplamda 3 dörtlük olarak değerlendirilebilir. Fakat bu
durumda hece yapısı bozulmaktadır. Ayrıca sözlerdeki “İşte hayat işte emel, Vatan için sağlam
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temel.” sözleri, Kazım Karabekir’in ikiz olan kızlarının izimlerinin belirlenmesine vesile
olmuştur. Doğum sonrası birinin adı Hayat, birinin adı da Emel konmuştur(Kalaycıoğlu, 2008).
Eserin ses aralığı(Re-La2) 12’lidir. Eserin tonu Sol majördür(G-Dur). Fakat son bölümde Fa
perdesi natürel yapılarak, tonun 4’lüsü, sudominant olan Do majör üzerinde bırakılmıştır.
Prozodi yapısı incelendiğinde, kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan
notalar açısından sorun teşkil etmektedir; eserde bazı prozodi hataları vardır. Ayrıca 19-25 nolu
ölçüler arası, notaya alınırken bazı hatalar yapılmıştır. 18 nolu ölçüden başladığı düşünülen
sözlerde kaymalar meydana gelmiştir. Heceler, eserdeki notalar ile örtüşmemektedir. Sarı daire
ile gösterilen yerlerde bazı nüans işaretleri kullanılmıştır. Eser 5 giriş bölümü, 44 söz bölümü,
16 arasaz bölümü, devamında yine 8 söz bölümü ve 4 bitiş akorlarının olduğu; toplamda 77
ölçüden oluşmaktadır. Eser marş formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır. Yine Şark
Cephesi şehit yavruları ile temsili resim notada gösterilmiştir.

Resim 12:Tayyareci Marşı, 1. Sayfa Notası(Yayın No: 1092)
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Resim 13:Tayyareci Marşı, 2. Sayfa Notası
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Resim 14:Tayyareci Marşı, 3. Sayfa Notası
Resim 12, 13 ve 14’deki eserin sözleri, nazım birimi olarak kıtadır. Hece ölçüsüne bağımlı
kalınmamıştır. Kafiye yapısı: “a/a/b/b/c/c - d/d/e/e - f/f/x – g/g/g/h - ı/ı/ı/h” şeklindedir.
Eserin ses aralığı(Re-Sol2) 11’lidir. Eserin tonu Re majör(D-Dur) ile başlamıştır. Bestekâr 49
nolu ölçüden itibaren Sol majör(G-Dur) tonuna geçiş yapmıştır. Daha sonra da 94 nolu ölçü
itibari ile Do majör(C-Dur) tonu ile eseri bitirmiştir.
Prozodi yapısı incelendiğinde, kırmızı daireler içerisinde gösterilen heceler, kısa değerde olan
notalar açısından sorun teşkil etmektedir; eserde bazı prozodi hataları vardır. Özellikle 1 ve 2
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nolu sayfalarda, onaltılık notalara denk gelen kapalı hecelerdeki sıkışma daha fazladır. Sarı
daire ile gösterilen yerlerde de bazı nüans işaretleri kullanılmıştır. Eserde 56 ölçü söz bölümü,
37 ölçü saz bölümü ve devamında sonra yine 20 ölçü söz bölümü olarak, toplamda eser 113
ölçüden oluşmaktadır. Eser marş formunda yazılırken, form özellikleri yansıtılmıştır. Yine Şark
Cephesi şehit yavruları ile temsili resim notada gösterilmiştir.
SONUÇ
Türk ulusunun şanlı tarihine adını yazmış birçok kahraman vardır. Bu kahramanlardan birisi de
Kazım Karabekir Paşa’dır. Her türlü tehlikeyi ve badireyi göze alarak(Evcin, 2013) milli
mücadeleye yön vermiş; bulunduğu cephe idarelerinde başarılı sonuçlar almış; yetim
çocukların himayesi için önemli adımlar atmış ve bunların yanı sıra dönemin milli birlikberaberliğini güçlendirecek, estetik bakış açısına katkılar sunacak sanatsal çalışmalar yapmıştır.
Resim sanatı ile ilgilenmiş, krokiler çizmiş, çocuk oyunları yazmış, Fransızcadan çevirdiği
eserleri çocuk dergilerinde yayımlatmıştır. Ayrıca savaş ortamında yapmış olduğu besteler ile
Türk toplumunun sanat ve kültür damarlarındaki kanın akmasına katkı sağlamıştır.
Kazım Karabekir, çocuklar için seviyelerine uygun olan marşlar yazmıştır. “Şarkılı İbret” adlı
eseri bu konuda önemli bir çalışmadır. Yazdığı marşları 2 ayrı yaş grubu için sınıflandırmıştır.
10-11 yaşlarına kadar çocuklara mahsus şarkılı oyunlar, Küçük Süvariler Marşı, Çember Yarışı,
Birlik Kuvvettir eserleridir. Her yaş için yazdığı eserler de Türk Yılmaz, Sanayi, Gemici Marşı,
İstiklal Marşı, Tayyareci Marşı, Coğrafya, Makine ve Mikrop isimli eserlerdir. Bu eserleri
yazma sebebini de “Çocuklarımızın ruh, dimağ ve vücutlarını bir arada terbiye etmek ihtiyacını
hissetmek..” olarak izah etmiştir.
Yapılan bu çalışmada, Karabekir Paşa’nın yazdığı eserlerden, ”Türk Yılmaz”, “Çenber Yarışı
Marşı”, “Küçük Süvari Marşı”, “Teyyareci Marşı”, “İstiklal Marşı”, “Gemici Marşı” ve
“Sanayi Marşı” isimli besteleri, sözleri ve ezgisel yapısı bakımından analiz edilmeye
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, eserlerin söz ve müziklerini Kazım Karabekir’in yazdığı
belirlenmiştir. Eserlerden “Küçük Süvari” ve “Çember Yarışı” isimli çalışmaların hedef
grurubu 10-11 yaş olduğundan sözler de çocuk oyunu kurgulu bir içeriğe sahiptir ve bu gurubun
ses aralığına uygun düzeyde yazılmıştır. Ses aralıkları da 6’lı aralıktır. Diğer çalışmaların ses
aralıkları ise 10, 11, 12’li aralıklar arasındadır.
Tüm seviyeler için yazılan eserlerin sözleri vatan birliğini vurgulayan, milli beraberlik ruhunu
güçlendirmeyi hedefleyen içeriktedir. Sözler yazılırken bazılarında nazım şekli, nazım birimi
gibi özelliklere bağımlı kalınmamıştır. Sözlerin, edebi yönden tutarlılığı, ağırlığı tartışılabilir.
Eser içerisinde sözlerin melodi ile uyumu bakımından bazı prozodi hatalarına rastlanmıştır.
Aslında bu tip prozodi hataları sıkça rastlanan bir durumdur. Hecelerdeki aşırı sıkışmalar
olmadıkça, bu gibi durumlar göz ardı edilmektedir. Eserde bazı yerlerde de hecelerin notalara
işlenmesi ile ilgili yazım hatalarının yapıldığı tespit edilmiştir.
Eserler ezgisel olarak marş formunda yazılmıştır. Belirlenen modlar veya makamların eserde,
marş formuna uygun bir biçimde kullanıldığı düşünülmektedir. Hatta bazı eserlerde ileri
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düzeyde müzik bilgisi gerektiren modülasyonların, nüans kullanımlarının ve ton değişimlerinin
yapıldığı belirlenmiştir. Uzun olan ara sazlarla eser ayrıca zenginleştirilmiştir.
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COMPATIBILITY ON NEW TEACHER TRAINING PROGRAMS TO EDUCATION
AND TRAINING PRINCIPLES
MÜƏLLİM HAZIRLIĞI PROQRAMLARININ YENİ TƏDRİS VƏ TƏLİM
PRİNSİPLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI
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ABSTRACT
Radical changes takes place in educationof Azerbaijan; integration to European education,
compatibility of training to the Bologna principles in curriculiun and shows the need for
changing. But it was required overarching and rich professionalism of teachers competence on
introducing a new teaching curriculum. In this means, teachers must take appropriate education
and conditions must be created for their persistent training.
Training teachers process is priority the pursues goal in every educational institutions, that train
pedagogical personnel in the educational space of Azerbaijan. History of pedagogy proves that,
the art of teaching, like other professions, is renewed over time, acquiring new content. But at
all times, the strength of this art was only its ability to teach. German poet-playwright, thinker
I.Goethe, who included to the list of hundred the most educated personalities in history, said
that “those ... from whom, we educated are directily called our teachers, but not every teacher
deserves this name”.
For the demonstration the professionalism the richness of teacher, teachers must get regular
education and their pedagogical and methodological training must be improved. It is required
definite structural and methodological changes in the teacher training process:
• teacher training institution must be take through modern teaching methods and be able to
pass an innovative and proactive attitude;
• teachers' preparing realisation must be organised according to the intended types of training
in Azerbaijani universities;
• persons - who begins training in order to build their successfully activities, must be supported
by stimulated means of their innovative activities.
Teaching - is one of these professions, which must learn for improving his professionalism
throughout your life. Young teachers - who graduated their high education and began to their
activity, despite how much they are armed with new scientific knowledge, they need to the
practice of coordinating their activities and to methodological support. Experience of different
countries show, that the most successful activity related to the professional development of
teachers is that activity which is expanded over time. Effect of disposable seminars is instant,
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and that's why, innovation in teaching and learning programs, connecting on preparing teachers
for collaborative decision making must prove itself on discussion of common topics in training,
on generalization of common experience.
Key words: teaching, training, teacher training, program, inteqration/
XÜLASƏ
Bu gün Azərbaycan təhsilində köklü dəyişikliklər baş verir; Avropa təhsilinə inteqrasiya,
tədrisin Bolonya prinsiplərinə uyğunlaşdırılması tədris plan və proqramlarında da ciddi
dəyişikliklər edilməsi zərurətini ortaya qoyur. Tədrisin yeni kurikulumunun həyata
keçirilməsində isə hərtərəfli səriştə və zəngin müəllim peşəkarlığı tələb olunur. Bu mənada
müəllimlərə müvafiq surətdə təhsil verilməli, onların daimi təlimi üçün şərait yaradılmalıdır.
Azərbaycan təhsil məkanında pedaqoji kadr hazırlayan təhsil müəssisələrinin hər birində
müəllim hazırlığı prosesi prioritet məqsəd güdür. Pedaqogika tarixi sübut edir ki, müəllimlik
sənəti digər peşə sahələri kimi zamana görə yenilənir, yeni məzmun qazanır. Lakin bütün
dövrlərdə bu sənətin tək gücü öyrədə bilməsində olub. Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş
şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilən alman şair-dramaturqu, mütəfəkkir İ.Höte deyirdi
ki, “kimlərdən biz öyrəniriksə, düzgün olaraq bizim müəllimlərimiz adlandırılırlar, lakin hər
öyrədən bu ada layiq deyil”.
Zəngim müəllim peşəkarlığı nümayiş etdirmək üçün müntəzəm olaraq müəllimlərə təhsil
verilməli, onların pedaqoji və metodik hazırlığı artırılmalıdır. Bunun üçün müəllim hazırlığı
prosesində müəyyən struktur və metodik dəyişikliklər tələb edilir:
−
müəllim hazırlayan təhsil müəssisəsi müasir tədris metodları vasitəsilə innovativ və
proaktiv mövqeyə keçməlidir;
− müəllim hazırlığının Azərbaycan ali məktəblərində realizəsi gözlənilən təlim növlərinə
uyğun təşkil edilməlidir;
− müəllimliyə başlayan şəxslər öz fəaliyyətlərini uğurla qurmaq üçün onların innovativ
fəaliyyəti stimullaşdırılan vasitələrlə dəstəklənməlidir.
Müəllimlik o sənətlərdəndir ki, ömür boyu öz peşəkarlığını artırmaq üçün öyrənməlidir.
Pedaqoji ali təhsili başa vurub fəaliyyətə başlayan gənv müəllimlər nə qədər yeni elmi biliklərlə
silahlanmış olsalar da, onların fəaliyyətini koordinasiya edən təcrübəyə, metodiki dəstəyə
ehtiyacları olur. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müəllimlərin peşəkar inkişafı ilə bağlı
ən uğurlu fəaliyyət zamanla genişləndirilən fəaliyyətdir. Bir dəfəlik keçilən seminarların effekti
ani olur, ortaq təcrübənin ümumiləşdirilməsi, təlimdə ümumi mövzularla bağlı müzakirələrin
aparılması, birgə qərar qəbuletmə üçün müəllim hazırlığı ilə bağlı tədris və təlim
proqramlarında yeniliklər özünü göstərməlidir.
Açar sözlər: tədris, təlim, müəllim hazırlığı, proqram, inteqrasiya.
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GİRİŞ
Təhsil cəmiyyətin və dövlətin inkişafında mühüm rol oynayan, strateji əhəmiyyəti ilə fərqlənən
fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasında təhsil prioritet sahə kimi diqqət
mərkəzindədir. Təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatlar hələ
müstəqilliyimizin ilk illərindən həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan 2005-ci ildə Bolonya prosesinə qoşulmuş və bununla da ali təhsildə aparılacaq
islahatların təməlini qoymuşdur. Ölkəmiz Boloniya
sisteminə qoşulmaqla tədris
proqramlarının uyğunlaşmasını, tədris kursunun həcmini nəzərə almaqla vahid qiymətləndirmə
sisteminin yaranmasını, diplomların qarşılıqlı tanınmasını, məzunlara milli diplomlarla yanaşı,
vahid formalı beynəlxalq əlavələrin verilməsini, tələbələrin və məzunların sərbəst şəkildə təhsil
almaq və peşə dərəcələrini artırmaq imkanlarının olmasını, eyni zamanda işlə təmin olunmanın
beynəlxalq səviyyədə aparılmasını təmin etməyi öz öhdəsinə götürmüşdür.
Buna uyğun olaraq qısa müddətdə yeni növ tədris müəssisələri; özəl universitetlər, liseylər,
kolleclər, gimnaziyalar fəaliyyətə başladı. Bu təhsil müəssisələri öz fərdi tədris planları ilə
işləmək, müxtəlif tədris ixtisaslarını və kursları daxil etmək imkanlarını qazandılar.
TƏDRİS PLAN VƏ PROQRAMLARI
Azərbaycanda ənənəvi təhsil sistemində tədris plan və proqramları elə qurulmuşdu ki, tələbələr
daha çox nəzəri məlumatlarla yüklənir, təcrübi bacarıqlar və vərdişlərin aşılanmasına lazımi
diqqət yetirilmirdi. Müəllimliyə başlayan məzunlar pedaqoji-psixoloji məsələlər, müasir təlim
texnologiyaları barədə zəruri məlumatlara malik olmur, əldə etdikləri nəzəri bilikləri təcrübə
ilə uzlaşdıra bilmirdilər. Onlar şagirdlərin psixologiyasından xəbərdar olsalar da, hansı
nəzəriyyəni hansı şagirdə və necə tətbiq etmək haqqında qərar qəbul etməyi bacarmırdılar. Bir
çox qabaqcıl ölkələrdə bu bacarıqların inkişaf etdirilməsi xüsusi təhsil mərkəzlərində həyata
keçirilir. Azərbaycanda isə bu məsələnin həllinə müəllim hazırlığı kurrikulumlarına “Təhsilin
əsasları”, “Müəllim ixtisasına giriş”, “Təhsil fəlsəfəsi, “Təhsil siyasəti”, “Təhsil və cəmiyyət”
kimi fənlərin daxil edilməsi yolu ilə nail olundu. Bu da gələcək müəllimlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsində, nəzəriyyədən təcrübəyə keçidin təmin olunmasında mühüm rol
oynadı. Müəllim hazırlığında lazımi nəzəri məlumatların verilməsilə yanaşı, daha çox praktik
və tədqiqat yönümlü təlimə keçidin vacibliyini bir daha təsdiq etdi. Bilirik ki, müəllim yalnız
bilik vermir, eyni zamanda insanların təfəkkürünün, düşüncə tərzinin dəyişməsinə səbəb olur,
idrak fəaliyyətinə təsir edir. Bu səbəbdən müəllimin missiyası cəmiyyətdə daha əhəmiyyətlidir.
ALI TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏHSİLİN MƏZMUNUNUN STRUKTURU
Ali təhsil sistemində təhsilin məzmununun strukturunu seçərkən təlimin məqsədi, tələbələrin
bilik səviyyəsinə verilən tələblər, öyrənilən biliklərin xarakteri və xüsusiyyətləri nəzərə
alınır. Təhsilin məzmunu 3 əsas sənəddə öz əksini tapır ki, bura tədris planı, tədris proqramı
və dərslik daxildir.
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Tədris prosesinin məzmunu tədris planı, fənlər üzrə tədris proqramları ilə müəyyən olunur və
dərsliklərdə və ya elektron resurslarda əks olunur. Tədris planı tədris müəssisəsinin
sertifikatıdır. Burada tədris ilinin, semestrlərin və tətillərin müddəti, öyrənilən fənlərin siyahısı,
təlim illəri üzrə fənlərin bölüşdürülməsi, hər fənnin öyrənilməsinə ayrılan saatların miqdarı
göstərilir. Tədris planında həmçinin cəmiyyətin qəbul etdiyi təhsil və tərbiyə üzrə
müəyyənləşdirilmiş məqsədlər, təhsilin məzmununun formalaşdırılması konsepsiyası öz əksini
tapır.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədris planı əsasında fənlər üzrə tədris proqramları
tərtib olunur. Tədris proqramında fənnin vəzifələri, tərbiyə və inkişaf imkanları, müəllimə aid
olan metodik göstərişlər qeyd edilir.
Təhsilin məzmunu, onun tərbiyələndiririci və inkşafetdirici xüsusiyyətləri dərsliklərdə
konkretləşdirilir. Yaxşı dərslik təhsilin məzmununa verilən bütün tələblərə cavab verməlidir.
O, elmi, mümkün qədər qısa, başa düşülən olmalıdır. Dərslik tələbələrin təlim prosesində
şüurlu və fəal iştirakını, tədris materialının tam mənimsənilməsini təmin etməlidir. Qeyd
etdiyimiz bu sənədlər məzmun baxımından biri digərini tamamlamaqla kadr hazırlığının daha
keyfiyyətli təşkil olunmasına xidmət edir.
Azərbaycanın müəllim hazırlayan ali məktəblərində ixtisaslar üzrə müasir zamanın tələblərinə
cavab verən yeni təhsil proqramları qəbul olunub. Bu baxımdan istər ixtisas, istərsə də qeyriixtisas fənlərilə bağlı bir sıra yeniliklər edilib. Onlardan ikisini misal göstərə bilərik. Bir neçə
ildir ki, “Akademik yazı və oxu” bir tədris fənni kimi tələbələrə öyrədilir. Bu inteqrativ bir
fəndir və tələbələrin dil sahəsində əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə söykənən
yeni praktik iş sistemidir. Kursun tədrisinin yekunu olaraq tələbələr beynəlxalq tələblərə cavab
verən müxtəlif üslublu yazı və oxu vərdişlərinə yiyələnirlər. Akademik yazı və oxu proqramının
məzmununu üç başlıca komponent təşkil edir: akademik yazı, akademik oxu və akademik yazı
və oxuda üslub problemi.
Bu tədris ilindən ümumi fənlər bloku üzrə birinci kurs tələbələrinə tədris edilən “Azərbaycan
dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənnində Azərbaycan dilində təqdimatlar etmək,
natiqlik, nitq mədəniyyəti, akademik və işgüzar yazı bacarıqları öyrədilir. Bu fənnin
məzmununda həmçinin:
• “İşgüzar və akademik kommunikasiya”da işgüzar ünsiyyətin prinsipləri, ünsiyyətin etikası

və psixologiyası;
• Akademik kommunikasiya prosesində nitqin keyfiyyətinə verilən tələblər, nitq etiketləri;
• “Elmi məruzələrdə intonasiya, diskussiya, səs tembri, pauzanın əhəmiyyəti;
• Əməli yazıların hazırlanma qaydaları;
• Akademik nitqin növləri: monoloji, dialoji və poliloji nitq;
• Monoloji nitqin növləri: mühazirə, məruzə, çıxış, nitq;

FULL TEXTS BOOK

114

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey
• İşgüzar kommunikasiya prosesində danışma və dinləmə mədəniyyəti;
• Nitq texnikasının komponentləri haqqında.
• Elmi mühit və sosial şəbəkələrdə akademik ünsiyyətin əhəmiyyəti və s. kimi məsələlərin

öyrədilməsi nəzərdə tutulur.
TƏLƏBƏYƏ YÖNƏLMİŞ TƏDRİS, TƏLİM VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏYƏ DAİR
YANAŞMA
Tələbəyə yönəlmiş yanaşma ali təhsil müəssisəsi daxillində mövcud olan düşüncə tərzini və
mədniyyətinı əks etdirir və konstruktivist tədris nəzəriyyələrinə geniş anlamda aid edilən və
həmin nəzəriyyələr tərəfindən dəstəklənən öyrənmə üsuludur. Bu yanaşma, professor-müəllim
heyəti və təhsil alan digər şəxslərlə ünsiyyət müstəvisində öyrənməyə rəvac vermək, həmçinin,
problemlərin həlli, səmərəli düşüncə və mütaliəli düşüncə kimi ötürülən bacarıqları inkişaf
etdirməklə, tələbələri öyrənmə mühitinin fəal iştirakçıları qismində ciddi qəbul etmək
məqsədinə qulluq edən innovativ tədris metodları ilə səciyyələnir.
Tələbəyə yönəlmiş yanaşmanı vurğulayan doqquz ümumi prinsip vardır:
▪ Tələbəyə yönəlmiş yanaşma davamlı refleksiv prosesi tələb edir.
▪ Tələbəyə yönəlmiş yanaşma universal həll yolunu təmin etmir.
▪ Tələbələrin müxtəlif öyrənmə tərzləri vardır.
▪ Tələblərin müxtəlif maraq və ehtiyacları vardır.
▪ Seçim, tələbəyə yönəlmiş yanaşmada effektiv öyrənmənin başlıca tərkib hissəsidir.
▪ Tələbələr bir-birindən fərqli təcrübə və təməli biliklərə malikdirlər.
▪ Tələbələrin öyrənmə prosesinə nəzarəti olmalıdır.
▪Tələbəyə yönəlmiş yanaşmanın başlıca xüsusiyyəti təsir bağışlamaq deyil, imkan yaratmaqdır.
▪ Öyrənmə (tədris) tələbələrlə professor-müəllim heyəti arasında əməkdaşlıq zərurətini yaradır.
Təlim nəticələri anlayışı tələbəyə yönəlmiş ali təhsil sisteminin başlıca konseptual əsasını
formalaşdırır. Gözlənilən və ya arzuedilən təlim nəticələri nöqteyi-nəzərindən verilmiş təsvir
öyrənən şəxsin öyrənmə prosesinin sonunda ondan gözlənildiyi kimi nəyi bilməsi, anlaması və
etmək iqtidarında olmasının ifadəsidir. Gözlənilən təlim nəticələri hər kurs və proqram üzrə
olduğu kimi, tədris başlamazdan əvvəl yazılmalı və tədris prosesi zamanı professor-müəllim
heyətinin üzvü və tələbə arasında dialoq vasitəsilə inkişaf etdirilməlidir. Azərbaycanda ali təhsil
sisteminin gücləndirilməsinə dəstək Bu layihəni Avropa İttifaqı maliyyələşdirir Təlim nəticələri
təhsil prosesini tamamladıqdan sonra tələbənin nəyi bilməli, anlamalı və/və ya nümayiş etdirə
bilməli olduğuna dair ifadələrdir. Təlim nəticələri nədir? Təlim nəticələri təhsil prosesini
tamamladıqdan sonar tələbənin nəyi bilməli, anlamalı və/və ya nümayiş etdirə bilməli olduğuna
dair ifadələrdir. Bu yanaşmaya nəticələrə əsaslanan yanaşma kimi istinad edilir; belə ki, burada
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təlim nəticələrindən təhsil prosesinin sonunda tələbənin edə biləcəklərini ifadə etmək üçün
istifadə edir.
SONUÇ
Yekun olaraq onu deyə bilərik ki, müasir müəllim araşdırmalar aparmağı bacarmalı, müasir təhsil, tərbiyə, inkişaf texnologiyalarından baş çıxarmalı, düzgün diaqnozlaşdırma,
proqnozlaşdırma, qiymətləndirmə, nəzarətetmə funksiyalarını bilməli, tədqiqatçılıq
keyfiyyətinə malik olmalıdır. Müasir məktəbin müəllimi yaradıcı olmalı, dərs dediyi şagirdin
inkişafını bütün mərhələlər üzrə görməyi bacarmalı, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasını
düzgün istiqamətləndirməlidir.
Biz təhsilimizin parlaq gələcəyinə inanırıq. Bu nikbinliyin əsas mənbəyi ölkə rəhbərliyinin
təhsilə qayğını dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmasıdır. Azərbaycan təhsili özünün zəngin
mütərəqqi ənənələrinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanaraq daha da inkişaf edəcək, dünya təhsil sistemində öz layiqli yerini tutacaqdır.
KAYNAKÇA
Avropanın ali təhsilində tələbəyə yönəlmiş tədrisin icmalı: elmi tədqiqat; Avropa Tələbələr
Birliyi, Brüssel, 2015.
https://vet.edu.gov.az/az/resurs/cat/2
https://aztehsil.com/news/4865-tdris-proqramlar-nec-hazrlanmal.html
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COVID 19 (PANDEMİ) DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞIRI
İŞ YÜKÜ ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER SARMALINDA
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ÖZET
Bireyler, çalışma hayatında günün büyük bir çoğunluğunu, bağlı oldukları örgütte kendilerine
verilen görevleri yerine getirmekle geçirmektedirler. Çalışanlar, kendilerine verilen günlük
görevleri yerine getirerek örgütte varlığını devam ettirmekle sorumludur. Örgütte çalışana
verilen görev ve sorumlulukların yapılabilir düzeyde olması, çalışanın yeteneklerini aşmaması,
açık ve net bir şekilde belirtilmesi, çalışanın örgütte varlığını devam ettirebilmesi için
önemlidir. Örgüt içinde çalışana verilen görev ve sorumlulukların çalışanın kişisel ve fiziksel
özellikleriyle uyuşması gerekmektedir. Çalışanlar mevcut kapasiteleri dâhilinde olan görev ve
sorumlulukları yerine getirirken zorlanmazken mevcut kapasitelerinin üzerinde olan görev ve
sorumluluklara uyum sağlamakta güçlük çekebilir ve sıkıntı yaşayabilirler. Çalışandan
beklenen performansın, çalışanın kapasite ve yeteneklerini aşması, çalışanın işi ile olan
uyumunda zorluk yaşamasına neden olmakta ve bu durum aşırı iş yükü olarak
tanımlanmaktadır. Aşırı iş yüküne maruz kalan çalışanlar, dikkat azalması, görevleri
tamamlayamama, performans düşüklüğü, yorgunluk, motivasyon eksikliği, stres ve gerginlik
gibi fiziksel ve psikolojik tepkiler verebilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü
algılarının demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda,
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Doğu Akdeniz bölgesindeki bir ilde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev alan 248 sağlık
çalışanına, online anket tekniği kullanılarak anket uygulanmış olup anket sonucunda elde edilen
veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. SPSS programında güvenirlilik, faktör
analizi, ANOVA testi ve t- testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Covid-19 pandemi
döneminde sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü algılarının, demografik özellikler açısından
anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemi Dönemi, Aşırı İş Yükü, Demografik Özellikler

ABSTRACT
Individuals spend most of the day in their working life fulfilling the duties assigned to them in
the organization they are affiliated with. Employees are responsible for continuing their
presence in the organization by fulfilling the daily duties assigned to them. It is important that
the duties and responsibilities assigned to the employee in the organization are at a feasible
level, do not exceed the employee's abilities, and clearly and clearly state the employee's
presence in the organization. The duties and responsibilities assigned to the employee within
the organization must match the employee's personal and physical characteristics. Employees
may experience difficulties and difficulties in adapting to duties and responsibilities that are
beyond their current capacities, while the duties and responsibilities within their current
capacities are not difficult. If the performance expected from the employee exceeds the
employee's capacity and abilities, it causes the employee to have difficulty in adapting to his
job and this situation is defined as excessive workload. Employees who are exposed to
excessive workload can react physically and psychologically, such as decreased attention,
inability to complete tasks, low performance, fatigue, lack of motivation, stress and tension.
Within the scope of this study, it was aimed to examine the perceptions of overwork of
healthcare workers during the Covid-19 pandemic in terms of demographic characteristics (age,
gender, marital status, education level, salary, weekly working hours). In line with this purpose,
the study was developed by Peterson et al., Adapted to Turkish by Derya (2008), and used in
their studies by Çelik and Çıra (2013), Çuhadar and Gencer (2016), and the validity and
reliability of the "Overworking Scale" was used. A questionnaire was applied to 247 healthcare
workers working in health institutions operating in a city in the Eastern Mediterranean region
using the online survey technique, and the data obtained as a result of the survey were analyzed
through the SPSS program. Reliability, factor analysis, ANOVA test and T-test were performed
in the SPSS program. As a result of the analysis, it was found that the excessive workload
showed a significant difference in terms of demographic characteristics.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Work Overload, Demographic Features
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütünün Çin’deki Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin
Wuhan şehrinde, olağan dışı şekilde zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde ise,
daha önce insanlarda tespit edilemeyen yeni bir hastalık olarak “coronavirüs” tanımlanmıştır.
Covid-19 olarak adlandırılan virüs, Çin’de ortaya çıktıktan sonra yayılım hızının yüksek
olmasından kaynaklı tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Covid-19 ile birlikte en sık kullanılmaya
başlanan kelimelerden biri olan pandemi ise; meydana gelen salgının belirli bir bölgenin dışına
çıkarak insanlığı etkilemeye başlaması olarak tanımlanıştır (Budak ve Korkmaz). Covid-19
küresel bir kriz olması sonucu ülkeleri ekonomik, psikolojik, sosyolojik, hizmet, eğitim
açısından etkilemesiyle birlikte, salgından etkilenen önemli alanlardan bir diğeri ise doğal
olarak sağlık sektörü olmuştur. Salgının kontrol altına alınamaması ve yayılma hızının yüksek
olmasından dolayı sağlık çalışanlarının mevcut çalışma yükü artarak daha fazla çalışma
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Mevcut çalışma şartlarından daha fazla çalışılması durumunda, aşırı iş yükü meydana
gelmektedir. Aşırı iş yükü, çalışanın kapasitesini aşan iş talebi olarak tanımlanmaktadır (Uysal
vd. 2015:981).
Araştırma kapsamında, Doğu Akdeniz bölgesinde bir ilde sağlık kurumlarında görev alan 248
sağlık çalışanından online anket tekniği kullanılarak veri toplanmış olup elde edilen veriler
SPSS 22 programı ile analize tabi tutulmuştur. Aşırı iş yükünün demografik özellikler
sarmalında incelenmesi için yapılan t-testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre, sağlık
çalışanlarının demografik özelliklerine göre pandemi dönemi iş yükü algılarında anlamlı
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde aşırı iş yükünün, iş performansı, işten ayrılma niyeti, iş ve yaşam doyumu, işe bağlı
gerginlik, tükenmişlik sendromu, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyi ile ilişkilendirildiği
çalışmalar bulunmaktadır (Melik ve Çıra, 2013; Kanbur, 2018; Faiz, 2019; Çuhadar ve Gencer,
2016; Akçal, 2020). Ancak, yapılan literatür taraması sonucunda aşırı iş yükünün demografik
özellikler sarmalında incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bundan dolayı, içerisinde
bulunduğumuz Covid-19 pandemi döneminde görev alan sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünün
demografik özellikler sarmalında incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
1. AŞIRI İŞ YÜKÜ
İnsan hakları, yaşam kalitesi, iş ve yaşam dengesi gibi kavramların önem kazanması ile birlikte,
birtakım çalışmalar yapılarak örgütteki çalışma saatleri üzerinde düzenlemeler yapılmıştır.
Örgütteki çalışma saatleri azaltılsa dahi çalışanlar için örgüt içinde strese neden olan
etmenlerden biri de iş yüküdür. Artan rekabet, değişen çalışma şartları, vb. durumlara rağmen
çalışanlar kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışmaları, iş yükü algısının artmasına
neden olmaktadır. İş yükü, örgüt içinde geçirilen zamanın, yerine getirilmesi gereken
sorumlulukların ve bu sorumlulukların zorluk derecesine bağlı olarak, çalışandan çalışana
farklılık gösterebilmektedir (Tayfur ve Arslan, 2012: 148).
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İş yükü, çalışanın belirli bir kapasite ve yeteneğe sahip olması ve sahip olduğu kapasite
dâhilinde belirli bir süre içinde yapması gereken iş miktarı olarak tanımlanmaktadır
(Karacaoğlu ve Çetin, 2015: 48). Birey, yapacağı iş ile ilgili gerekli olan özelliklere sahip
olması ve verilen görevleri belirli bir süre içinde yerine getirmesi için istihdam edilmektedir.
Her mesleğin temelinde bir işin gerçekleştirilmesi için yerine getirilmesi gereken gereklilikler
bulunmaktadır. Ancak yöneticilerin, çalışandan bir işin yapılması için gerekli olan durumlar
dışında taleplerinin olması ise iş yükünden ziyade aşırı iş yükü olarak belirtilmektedir (Çalışkan
ve Bekmezci, 2019: 386).
Çalışanın, performansı ve nitelikleri göz ardı edilerek verilen görevler karşısında yetersiz
kalması, aşırı iş yükünden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı çalışan ile verilen görevler
arasında uyum olması önemli bir detaydır. Çalışanın performansı ile işin nitelikleri arasında
uyumsuzluk olduğu takdirde aşırı iş yükü ortaya çıkmaktadır (Çuhadar ve Gencer, 2016:1325).
Çalışanın örgüt içinde sorumluluklarının çok olması, verilen görevlerin kapasitesini aşması ya
da çalışana görevin yeterince açıklanmaması gibi durumlar aşırı iş yükünün ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (Çakıcı vd., 2013: 2).
Aşırı iş yüküne sahip çalışan, verilen görevleri yerine getirememe, zamanında işlerini
bitirememe gibi durumlarla karşılaşması sonucu performansında verimsizlik yaşamaktadır.
Çalışan ile verilen görevler arasında bir uyuşmazlık meydana gelmektedir. Örgüt içinde
çalışana verilen görev ile çalışanın yetenek ve kapasitesi arasında bir uyum sağlandığında
çalışan daha nitelikli ve verimli bir performansa sahipken, verilen görevlerin çalışanın
kapasitesini aşması durumunda ise çalışanın stersinin artacağı ve buna bağlı olarak performans
düşüklüğü yaşayacağı belirtilmektedir (Bolat, 2011: 88).
Çalışana verilen görevler dışında çevresel etmenler de aşırı iş yüküne neden olmaktadır. Örgüt
içindeki kötü kokular, gürültü kirliliği veya havanın çok sıcak ya da çok soğuk olması gibi
durumlar da aşırı iş yüküne neden olmaktadır. Bu tür çevresel etmenlerin belirlenmesi ve
gerekli iyileştirmelerin yapılması, çalışanın performansının yükselmesine ve nitelikli işler
yapmasına olanak sağlamaktadır (Dağdeviren vd., 2005: 520).

2. YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı; Covid-19 Pandemi döneminde görev alan sağlık çalışanlarının aşırı iş
yükü algılarının demografik özellikler sarmalında incelemektir. Yapılan literatür taraması
sonucunda aşırı iş yükünü demografik özellikler sarmalında ele alan bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Araştırma bulgularının ilgili literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Covid-19 pandemi döneminde görev alan sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünü, demografik
özellikler sarmalında inceleyen bu araştırma için veriler online anket tekniği ile elde edilmiştir.
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Doğu Akdeniz bölgesinde bir ilde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev alan 2091 sağlık
çalışanı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada belirlenen bu evren üzerinden n=
N.z2. σ2 / (N-1). H2 + z2 .σ2 formülü kullanılarak örneklem sayısı tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç,
2013: 35-45). Bu formülde yer alan N: evren büyüklüğü; n: örneklem büyüklüğü; σ: standart
sapma değeri; H: standart hata değeri; Z: belirli bir α anlamlılık düzeyine karşılık gelen teorik
değer anlamına gelmektedir. Yüzde 95 güven aralığı (z=1,96), 0,05 örneklem hatası (H), 0,5
standart sapma (σ) ile 2091 evren büyüklüğü (N) değerleri için araştırma kapsamında ele
alınması gereken örneklem sayısının 325 olması gerektiği tespit edilmiştir. Araştırma
kapsamında ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 350 sağlık çalışanına anketler
dağıtılmış olup çalışma sonunda kullanılabilir anket sayısı 248 olarak gerçekleşmiştir.
Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, ankette likert tarzı önermelere yer verilmiştir.
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcı ile ilgili demografik
sorular, ikinci bölümde ise aşırı iş yükünü ölçmek için Peterson vd. (1995) tarafından
geliştirilen ve Türkçe geçerlemesi Çuhadar ve Gencer (2016) tarafından yapılan “aşırı iş yükü
ölçeği” kullanılmış ve anket formunda yer alan ifadelerin uyarlanmış halinin uzman
akademisyenler tarafından kontrolü sağlanmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamında 5’li Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Bu
derecelendirme “1: kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: kararsızım, 4: katılıyorum, 5:
kesinlikle katılıyorum” şeklinde düzenlenmiştir.
Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi, katılımcıların
aşırı iş yükü davranışlarına ilişkin algılarını tespit etmeye yöneliktir. Verilerin analizinde;
faktör analizi, Cronbach Alfa değeri, ANOVA testi, t-testi, Tukey testi uygulanmıştır.
İstatistiksel analizden sonra elde edilen bulgular tablolar halinde yorumlanmıştır.
Araştırmanın Hipotezleri
Bu çalışmanın amacı, aşırı iş yükü algılarının katılımcıların demografik özelliklerine göre
farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktadır. Araştırma da aşırı iş yükü ile demografik
özellikler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için oluşturulan hipotezler şunlardır:
H1: Çalışanların cinsiyetlerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı farklılıklar vardır.
H2: Çalışanların yaşına göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı farklılıklar vardır.
H3: Çalışanların medeni durumlarına göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
H4: Çalışanların eğitim düzeylerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
H5: Çalışanların aylık ortalama gelirine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
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H6: Çalışanların kurumdaki çalışma süresine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
H7: Çalışanların haftalık çalışma saatine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
H8: Çalışanların iş tecrübelerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılıklar vardır.
Araştırmanın Bulguları
Ankete katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir gibi
demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Frekans
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Diğer
Eğitim Düzeyi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Aylık Gelir
3000-4500 ₺
4501-6000 ₺
6001-7500 ₺
7501 ₺ ve üstü
Kurumdaki Çalışma Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

%

118
130

47,6
52,4

133
111
4

53,6
44,8
1,6

62
108
58
20

25,0
43,5
23,4
8,1

77
76
28
62

31,0
30,6
13,3
25,0

49
73
49
26
29
22

19,8
29,4
19,8
10,5
11,7
8,9

Yaş
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46 ve üstü
Haftalık Çalışma Saati
45 saatten az
45-60 saat
61-75 saat
76-90 saat
91 saat ve üstü
Mesleki Tecrübe
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

Frekans

%

46
65
41
46
34
16

18,5
26,2
16,5
18,5
13,7
6,5

68
97
46
20
17

27,4
39,1
18,5
8,1
6,9

46
68
54
26
30
24

18,5
27,4
21,8
10,5
12,1
9,7

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde; %52,4’ü kadın, %47,6’sı erkektir, medeni
durumları incelendiğinde; %53,6’sı evli, %44,8’i bekâr, yaşları değerlendirildiğinde; %26,2’si
26-30 yaş, %18,5’i 20-25 yaş, %16,5’i 31-35 yaş grubunu oluşturmaktadır. Katılımcıların
eğitim düzeyleri incelendiğinde; % 43,5’i lisans, %25’i ön lisans, %23,4’ü yüksek lisans, aylık
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ortalama gelirleri incelendiğinde; %31’i 3000-4500 TL, %30,6’sı 45001-6000 TL, %25’i 7501
TL ve üstü aylık gelire sahiptirler. Katılımcıların kurumdaki çalışma süreleri incelendiğinde;
%29,4’ü 1-5 yıl, %19,8’i 6-10 yıl, %19,8’i 1 yıldan az çalışma süresine sahip olduğu, haftalık
çalışma saatleri incelendiğinde; %27,4’ü 45 saatten az, %39,1’i 45-60 saat, %6,9’u 91 saat ve
üzeri çalıştıkları, mesleki tecrübeleri incelendiğinde; %18,5’i 1 yıldan az, %27,4’ü 1-5 yıl,
%21,8’i 6-10 yıl, %10,5’i 11-15 yıl, %12,1’i 16-20 yıl ve %9,7’si 21 yıl ve üzeri tecrübeye
sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Faktör analizi, bir veri matrisinin temelini teşkil eden ilişki düzeyini test etmek için kullanılan
analiz yöntemidir (Altunışık vd., 2002: 212). Araştırma da yer alan, 11 önermeden oluşan
Peterson vd. (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlemesi Çuhadar ve Gencer (2016:
1330)’a ait aşırı iş yükü ölçeğindeki önermelerin faktör analizi yapılmıştır. İlk olarak, aşırı iş
yükü ölçeğinin faktör analizine uygunluğunu tespit etmek için KMO ve Bartlett küresellik testi
yapılmıştır.
Kaiser- Meyer Olkin testi sonucunda değerlerin yüksek olması, ölçekteki her bir değişkenin,
diğer değişkenler tarafından mükemmel bir şekilde tahmin edilebileceği anlamına gelir.
Değerlerin sıfır ya da sıfıra yakın çıkması durumunda, korelasyon dağılımında, bir dağınıklık
olduğu için bu değerlere dayalı olarak yorum yapılamaz. KMO testi sonucunda, değerin
0.50’den düşük olması halinde araştırma değişkeninin faktör analizine uygun olmadığı
belirtilmektedir (Çokluk ve vd., 2012: 207). Field (2000) de Kaiser-Meyer-Olkin testi için 0.50
değerinin alt sınır olması gerektiğini ve KMO≤0.50 için veri kümesinin faktörlenemeyeceğini
belirtmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Barlett Testinin anlamlı ve Kaiser-Meyer-Olkin Testinin
ise 0.50’den büyük çıkması beklenmektedir (Kaya, 2013: 181).
Tablo 2. Aşırı İş yükü Ölçeğinin Faktör Analizine Uygunluğuna İlişkin KMO Tablosu
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)
Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği
Ki Kare
Barlett Testi
Sd
Sig.
Cronbach Alpha
(p<0,05)

,898
1089,991
36
,000
,895

Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda 2’de görüldüğü
gibi KMO değeri .89 olarak tespit edilmiş ve bu değer örneklem büyüklüğünün faktör analizi
için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çokluk vd., 2012: 207). Ayrıca Barlett küresellik testi
sonuçları incelendiğinde ki-kare (X2(36)=1089,991; p=0.000<0.05) değerinin anlamlı olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmaya yönelik yapılan Bartlett testi sonuçlarına bakıldığında;
p=0.000<0.05 olduğu tespit edilmiştir ve araştırma değişkenine ilişkin elde edilen sonuçlara
bağlı olarak “Aşırı İş Yükü Ölçeği”nin” faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
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Çalışmada yer alan aşırı iş yükü, Peterson vd. (1995) tarafından tek boyut olarak
gruplandırılmıştır. Bu çalışmada da tek boyut temel alınarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir.
Ancak faktör analizi sonucunda, aşırı iş yüküne ait iki önermenin (s8 ve s9) faktör açısından
uygun bulunmadığı tespit edildiği için anketten çıkarılmıştır. Aşırı iş yükü ölçeğine ilişkin
faktör analizi değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Aşırı İş Yükü Ölçeği Faktör Yapısı
Boyut

Aşırı İş
Yükü

Önermeler

Faktör
Yükü

s1: Pandemi döneminde çalıştığım kurumun benden talep ettiği iş
miktarı, kapasitemin üzerindeydi.
s2: Pandemi döneminde iş yüküm çok fazla.
s5: Pandemi döneminde işlerimi yetiştirebilmek için özel
hayatımdan fedakârlık yapmam gerekiyor.
s6: Pandemi döneminde normal mesai saatleri içinde işlerimi
bitirmekte zorlanıyorum.
s10: Pandemi dönemi çok fazla ve uzun saatler çalışmamı
gerektiriyor.
s7: Pandemi döneminde işlerimi rahat ve zamanında
yetiştiremiyorum.
s11: Pandemi döneminde çalıştığım pozisyon çok fazla işle ve
kişiyle uğraşmamı gerektiriyor
s4: Pandemi döneminde iş yüküm benim standartlarımı aşıyor.
s3: Pandemi döneminde hafta sonları ve mesai saatleri dışında da
çalışmam gerekiyor.

,826
,815
,753
,702
,696
,668
,663
,593
,557

Faktör analizinde, tek boyut faktörün özdeğerinin 4,925 olduğu yani beklenen değer olan 1’den
büyük olduğu ve bu faktörün toplam varyansın %54,7’sini açıkladığı ortaya çıkmıştır. Tablo
3’de görüldüğü gibi, faktör altında yer alan maddenin faktörle arasındaki korelasyonu gösteren
faktör ağırlıklarının 0,826 ile 0.557 aralığında ve pozitif değerli oldukları belirlenmiştir.
Güvenilirlik analizi, bir ölçekte yer alan önermeler arasındaki iç tutarlılığı ölçmekte ve
önermeler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermektedir (Bayram, 2004: 127). Araştırma
değişkeninin güvenilirliği Cronbach Alpha değeri ile ölçümlenmiştir. Tablo 4’te görüldüğü
üzere aşırı iş yükü ölçeğinin güvenirliliği 0,895 olarak bulunmuştur. Aşırı iş yükünün
güvenirlilik değeri Özdamar (1999)’ın yüksek güvenilir düzey olarak tanımladığı 0,81 ve
üzerinde bulunmuştur (Yaşar, 2014:63).
Tablo 4. Araştırma Değişkeninin Güvenirliliği
Değişkenler

İfade Sayısı

Cronbach Alpha Değeri

Aşırı İş Yükü

9

,895
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Katılımcıların demografik özelliklerine göre aşırı iş yükü algıları arasındaki farklığı analiz
etmek için t- testi ve ANOVA testi yapılmıştır. Anlamlı farklılık görülen değişkenin hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla ANOVA testiyle birlikte Tukey testi
uygulanmıştır.
Tablo 5. Cinsiyete Göre Aşırı İş Yükü Algılamalarında Farklılaşma (T- testi)
N
Aşırı İş Yükü

X

S.S.

Erkek

118

3,67

,854

Kadın

130

3,55

,836

t

p

1,136

,257

Tablo 5’te görüldüğü gibi, katılımcıların cinsiyetine bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında
anlamlı farklılığı tespit etmek için t- testi uygulanmıştır. Yapılan t-testi sonucuna göre
katılımcıların cinsiyete bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında (t: 1,136; p>0,05) anlamlı farklılık
tespit edilememiştir. Ankete katılan sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü algılarında cinsiyetin
önemli bir etken olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların kadın veya erkek
olması aşırı iş yükü algılarında farklılık yaratmamaktadır. Buna göre “H1: Çalışanların
cinsiyetlerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı
farklılıklar vardır” hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 6. Yaş Açısından Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma (ANOVA Testi)
Boyut

Yaş
Aralığı

N

20-25

46

4,00

,865

*20-25 yaş /46 yaş +

26-30

65

4,05

,659

*26-30 yaş /36-40 yaş

X

S.S.

F

p

Tukey testi
(Anlamlı Fark)

*26-30yaş / 41-45 yaş
*26-30 yaş / 46 yaş +
Aşırı İş
Yükü

31-35

41

3,77

,867

*31-35 yaş / 46 yaş +

36-40

46

3,54

1,032

*36-40 yaş / 26-30 yaş
7, 209

,000

* 36-40 yaş / 46 yaş+

41-45

34

3,51

,796

*41-45 yaş / 26-30 yaş

46 yaş +

16

2,84

,940

*46 yaş+ / 20-25 yaş
*46 yaş+ / 26-30 yaş
*46 yaş+ / 31-35 yaş
*46 yaş+ / 36-40 yaş

Toplam

248

3,75

,899

Katılımcıların yaş aralığına bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında anlamlı farklılığı test etmek
amacıyla ANOVA testi yapılmış ve veriler Tablo 6’da sunulmuştur. Yapılan Anova analizinde
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katılımcıların yaş aralığına bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında (F: 7,209; p<0,05), anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir. ANOVA testi sonucu tespit edilen anlamlı farklılığın hangi
yaş grupları arasında oluştuğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi
sonucunda yaş aralığı 20-25 olan grup ile 46 ve üstü grup arasında, yaş aralığı 26-30 olan grup
ile 36-40, 41-45 ve 46 ve üstü yaş grubu arasında, yaş aralığı 31-35 olan grup ile 46 yaş ve üstü
grubu arasında, yaş aralığı 36-40 olan grup ile yaş aralığı 46 yaş ve üstü grup arasında anlamlı
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında 20-25 yaş
aralığını oluşturan grubun aritmetik ortalaması X: 4,00, 26-30 yaş aralığını oluşturan grubun
aritmetik ortalaması X: 4,05, 36-40 yaş grubunun aritmetik ortalaması X: 3,54, 41-45 yaş
grubunun aritmetik ortalaması X: 3,51 ve 46 yaş ve üstü grubunun aritmetik ortalaması X: 2,84
olarak tespit edilmiştir. 26-30 yaş aralığını oluşturan grubun aritmetik ortalaması diğer yaş
gruplarına göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda katılımcıların yaş
aralığı değiştikçe aşırı iş yüküne ilişkin sorulara verilen cevaplar ve aşırı iş yüküne bağlı algıları
değişime uğramaktadır. Ayrıca, genel anlamda veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların
yaşları arttıkça aşırı iş yükü algılarının azaldığı görülmektedir. Buna göre “H2: Çalışanların
yaşına göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar
vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 7. Medeni Duruma Göre Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma (ANOVA Testi)
Boyut

Medeni Durum

Aşırı İş Yükü

Toplam

N

X

S.S.

Evli

133

3,60

,083

Bekâr

111

3,90

,075

Diğer

4

4,52

,241

248

3,75

,057

F

p

Tukey testi
(Anlamlı Fark)
*Evli / Bekâr

5,034

,007

*Bekâr / Evli
-

Tablo 7’de katılımcıların medeni durumlarına bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında anlamlı
farklılığı test etmek amacıyla katılımcılardan toplanan veriler ANOVA testine tabi tutulmuştur.
Yapılan ANOVA analizinde katılımcıların medeni durumlarına bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında (F:5,034; p<0,05); istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
ANOVA analizi sonucuna göre tespit edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonucuna göre medeni durumu evli olan
grup ile medeni durumu bekâr olan grup arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aritmetik
ortalama değerlerine bakıldığında; medeni durumu evli olan grubun aritmetik ortalaması X:
3,60, medeni durumu bekâr olan grubun aritmetik ortalaması X: 3,90 olduğu tespit edilmiştir.
Tespit edilen bulgulara göre medeni durumu bekâr olan grubun aritmetik ortalamasının, medeni
durumu evli olan gruba kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu verilere göre medeni
durumu bekâr olan grubun aşırı iş yükü algılarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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Katılımcıların medeni durumları değiştikçe aşırı iş yüküne bağlı algıları da değişime
uğramaktadır. Buna göre “H3: Çalışanların medeni durumlarına göre, aşırı iş yüküne yönelik
algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 8. Eğitim Düzeylerine Göre Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma (ANOVA Testi)
Boyut

Aşırı İş
Yükü

Eğitim düzeyi

N

X

S.S.

F

P

Tukey testi
(Anlamlı Fark)

Ön lisans

63

3,60

,113

Lisans

106

3,71

,090

Yüksek Lisans

58

4,04

,093

*Yüksek Lisans /
Ön Lisans

Doktora

20

3,56

,242

-

247

3,75

,057

Toplam

*Ön Lisans/
Yüksek Lisans
3,084

,028

-

Tablo 8’de görüldüğü gibi, katılımcıların eğitim düzeylerine bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında anlamlı farklılığı test etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA
testi sonucuna göre; katılımcıların eğitim düzeylerine bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında (F:
3,084; p<0,05), anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonucuna göre eğitim düzeyi
ön lisans olan grup ile eğitim düzeyi yüksek lisans olan grup arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında eğitim düzeyi ön lisans olan
katılımcıların aritmetik ortalamasının X: 3,60, eğitim düzeyi yüksek lisans olan katılımcıların
aritmetik ortalamasının X: 4,04 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte eğitim düzeyi, yüksek
lisans olan katılımcıların aritmetik ortalaması, eğitim düzeyi ön lisans olan katılımcıların
aritmetik ortalamasından yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu verilere göre eğitim düzeyi
yüksek lisans olanların aşırı iş yükü algılarının diğer eğitim düzeyinde olanlara göre daha
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre “H4: Çalışanların eğitim düzeylerine göre, aşırı iş
yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır” hipotezi kabul
edilmiştir.
Tablo 9. Aylık Ortalama Gelirlerine Göre Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma (ANOVA
Testi)
Boyut
Aylık Gelir
N
X
S.S.
F
P
Tukey testi
(Anlamlı Fark)
3000-4500 TL
77
3,80
,935
4501-6000 TL
76
3,51
,877
*4501-6000TL /
7501 TL +
Aşırı İş
2,912
,035
Yükü
6001-7500 TL
33
3,84
,865
7501 TL +
Toplam
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Tablo 9’da görüldüğü üzere, katılımcıların aylık ortalama gelir düzeyine bağlı olarak aşırı iş
yükü algılarında anlamlı farklılığı test etmek için ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan
ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların aylık gelir düzeylerine bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında (F: 2,912; p<0,05) anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Farklılığın hangi gelir
grupları arasında olduğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonucuna
göre aylık ortalama gelir düzeyi 4501-6000 TL olan grup ile aylık geliri 7501 TL ve üstünde
olan grup arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine
bakıldığında aylık geliri 4501- 6000 TL olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,51,
aylık ortalama geliri 7501 TL ve üstü olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,93 olduğu
tespit edilmiştir. Aylık geliri 4501- 6000 TL olan katılımcıların aritmetik ortalaması, aylık geliri
7501 TL ve üstü olan katılımcıların aritmetik ortalamasından düşük olduğu bulgusu tespit
edilmiştir. Buna göre “H5: Çalışanların aylık ortalama gelirlerine göre, aşırı iş yüküne yönelik
algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 10. Kurumdaki Çalışma Süresine Göre Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma ANOVA
Testi
Boyut

Aşırı İş
Yükü

Kurumdaki
Çalışma
Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl

N

X

S.S.

49
73

3,86
4,02

,697
,741

6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl

49
26
29

3,82
3,51
3,37

,909
,917
1,097

21 yıl +

22

3,22

1,074

248

3,75

,899

Toplam

F

4,804

P

,000

Tukey testi
(Anlamlı Fark)
*1-5 yıl / 16-20 yıl
*1-5 yıl / 21 yıl +
*16-20yıl / 1-5 yıl
*21 yıl + / 1-5 yıl

Tablo 10’da görüldüğü gibi, katılımcıların kurumdaki çalışma süresine bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında anlamlı farklılığı test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testi
sonucunda sağlık çalışanlarının kurumdaki çalışma süresine bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında (F: 4,804; p<0,05), anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Anlamlı farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi
sonucunda katılımcıların kurumdaki çalışma süresi 1-5 yıl olan grup ile kurumdaki çalışma
süresi 16-20 yıl olan grup ve 21 yıl ve üstü olan grup arasında anlamlı farklılık olduğu tespit
edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında kurumda çalışma süresi 1-5 yıl olan
katılımcıların aritmetik ortalamasının X:4,02, kurumda çalışma süresi 16-20 yıl olan
katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,37, çalışma süresi 21 yıl ve üstü olan grubun
aritmetik ortalamasının X: 3,22 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; kurumda çalışma
süresi 1-5 yıl olan katılımcıların aritmetik ortalamasının, kurumda çalışma süresi 16-20 yıl ve
21 yıl ve üstü olan grupların aritmetik ortalamalarından yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
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Elde edile verilere göre, kurumda çalışma süresi arttıkça, sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü
algılarında azalma olduğu görülmektedir. Buna göre “H6: Çalışanların kurumdaki çalışma
sürelerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar
vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 11. Haftalık Çalışma Saatine Göre Aşırı İş Yükü Algılarında Farklılaşma (ANOVA
Testi)
Boyut

Aşırı İş
Yükü

Haftalık
Çalışma
Saati
45 saatten az

N

X

S.S.

68

3,53

,959

45 -60 saat

97

3,65

,904

61-75 saat
76- 90 saat
91 saat +

46
20
17

3,88
3,99
4,52

,817
,657
,560

248

3,75

,899

Toplam

F

5,328

p

,000

Tukey testi (Anlamlı
Fark)
*45 saatten az /91
saat+
*45-60 saat / 91 saat+
*91 saat+ /45 saatten
az
*91 saat+/ 45-60 saat

Tablo 11’de görüldüğü gibi, katılımcıların haftalık çalışma saatine bağlı olarak aşırı iş yükü
algılarında anlamlı farklılığı test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testi
sonucuna göre katılımcıların haftalık çalışma saatine bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında (F:
5,328; p<0,05) anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Anlamlı farklılığın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Yapılan Tukey testi sonucuna
göre haftalık çalışma saati 45 saatten az olan grup ile haftalık çalışma saati 91 saat ve üstü olan
grup arasında; haftalık çalışma saati 45-60 saat olan grup ile çalışma saati 91 saat ve üstü olan
grup arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında,
haftalık çalışma saati 45 saatten az olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X: 3,53, haftalık
çalışma saati 91 saat ve üstü olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X:4,52, haftalık çalışma
saati 45-60 saat olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,65 olduğu tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre; haftalık çalışma saati 91 saat ve üstü olan katılımcıların aritmetik ortalaması
diğer katılımcıların aritmetik ortalamasına göre daha yüksektir. Elde edile verilere göre, sağlık
çalışanlarının haftalık çalışma saati arttıkça, bunun en doğal sonucu olarak aşırı iş yükü
algılarında da artış olduğu görülmektedir. Buna göre “H7: Çalışanların haftalık çalışma saatine
göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır”
hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 12. İş Tecrübesine Göre Aşırı İş Yükü Algılamalarında Farklılaşma (ANOVA Testi)
Boyut

Aşırı İş
Yükü

İş Tecrübesi

N

X

S.S.

F

p

Tukey testi (Anlamlı
Fark)
*1 yıldan az / 21 yıl
+
*1-5 yıl / 16-20 yıl
*1-5 yıl / 21 yıl +

1 yıldan az

46

3,91

,653

1-5 yıl

68

3,98

,764

6-10 yıl

54

3,85

,913

11-15 yıl

26

3,59

,919

-

16-20 yıl

30

3,37

1,076

*16-20 yıl / 1-5 yıl

21 yıl +

24

3,19

1,030

*21 yıl + / 1 yıldan
az *21 yıl + / 1-5 yıl
*21 yıl + / 6-10 yıl

248

3,75

,899

Toplam

4,746

,000

6-10 yıl / 21 yıl +

Tablo 12’de görüldüğü üzere, katılımcıların iş tecrübesine bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında
anlamlı farklılığı test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA testinde
katılımcıların iş tecrübesine bağlı olarak aşırı iş yükü algılarında (F: 4,746; p<0,05) anlamlı bir
farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Yapılan Tukey testi sonucunda; iş tecrübesi 1 yıldan
az olan katılımcılar ile iş tecrübesi 21 yıl ve üstü olan katılımcılar arasında, iş tecrübesi 1-5 yıl
olan katılımcılar ile iş tecrübesi 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü olan katılımcılar arasında, iş
tecrübesi 6-10 yıl olan katılımcılar ile iş tecrübesi 21 yıl ve üstü olan katılımcılar arasında
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında iş tecrübesi 1
yıldan az olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X: 3,91, iş tecrübesi 21 yıl ve üstü olan
katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,19, iş tecrübesi 1-5 yıl olan katılımcıların aritmetik
ortalamasının X:3,98, iş tecrübesi 6-10 yıl olan katılımcıların aritmetik ortalamasının X:3,85
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; iş tecrübesi 21 yıl ve üstü olan katılımcıların
aritmetik ortalaması en düşük değere sahipken, farklılık tespit edilen diğer grupların aritmetik
ortalama değerleri birbirine yakındır. Elde edile verilere göre, sağlık çalışanlarının iş tecrübesi
arttıkça, aşırı iş yükü algılarında azalma meydana geldiği anlaşılmaktadır. Elde edilen verilere
göre “H8: Çalışanların iş tecrübelerine göre, aşırı iş yüküne yönelik algıları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
SONUÇ
2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Koronavirüs) salgını
tüm dünyayı etkisi altına alan bir kriz haline gelmiş ve ülkelerin sağlık sistemlerinde problemler
yaşanmasına neden olmuştur. Salgının kontrol altına alınamaması, mevcut şartların yetersiz
kalması ile birlikte bu durum sağlık çalışanlarının aşırı iş yüküne maruz kalması ile
sonuçlanmıştır. Aşırı iş yükü, çalışanın yapması gereken iş için verilen sürede kapasitesini aşan,
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çalışanı olumsuz etkileyen, kendini baskı altında hissetmesine neden olan bir durumdur.
Çalışanın verimli olabilmesi için kapasite ve yeteneklerini aşmayan görevlerde çalışması
gerekir. Ancak bazı durumlarda işverenler tarafından çalışanın, mevcut şartlar ile daha çok
verimli olmasının talep edilmesi ve çalışanın sahip olduğu mevcut kaynakların ve zamanın o iş
için yetmemesi durumu, aşırı iş yükü olarak ifade edilmiştir.
Bu çalışmada, aşırı iş yükünün, demografik özellikler sarmalında farklılığı incelenmiştir. Bu
amaçla Doğu Akdeniz bölgesinde bir ilde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev yapan
sağlık çalışanları üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Bu araştırma ile analize dâhil edilen
demografik özellikler ve aşırı iş yükü değişkeni, t-testi ve ANOVA testi yardımı ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma ile demografik özellikler ve aşırı iş yükü ilişkisine
yönelik açıklayıcı bulgular elde edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü algılarında cinsiyet açısından
anlamlı bir farklılık oluşmadığı, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir düzeyi,
kurumdaki çalışma süresi, haftalık çalışma saati ve iş tecrübesine göre ise anlamlı bir farklılık
olduğu tespit edilmiştir. T-testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre araştırma kapsamında
geliştirilen H1 hipotezi reddedilmiş, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 hipotezleri kabul edilmiştir.
Bu konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde, bu çalışmayı
destekleyen birtakım verilere ulaşılmıştır. Çuhadar ve Gencer (2016: 1344) çalışmalarında,
demografik özellikler ile aşırı iş yükünü incelemiş ve çalışma sonucunda, aşırı iş yükü ile
demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Çalışmada
kurulan hipotezlerin kabul edilmesinden hareketle, katılımcıların aşırı iş yüküne karşı
algılarının demografik özelliklere göre değişiklik gösterebildiğini söylemek mümkündür.
Örneğin katılımcıların yaş aralığı, kurumdaki çalışma süresi ve iş tecrübesi arttıkça,
katılımcıların bağlı oldukları kurumları daha çok benimsemelerinden dolayı aşırı iş yüküne
karşı daha az duyarlı oldukları tespit edilmiştir.
Bu çalışma, araştırma kapsamında Doğu Akdeniz bölgesinde bir ilde görev yapan sağlık
çalışanlarından elde edilen verilerle ve kullanılan veri toplama analiz yöntemleri ile sınırlıdır.
Bu kapsamda elde edilen bulguların küçük bir örneklemden elde edilen verilere dayalı olması
nedeniyle tüm sağlık çalışanları açısından genelleştirmenin sağlanması mümkün olmamaktadır.
Değişkenler arasındaki etkileşimin daha net şekilde ortaya konulabilmesi bakımından
çalışmanın farklı illerdeki sağlık kurumlarında uygulanması ve örneklem büyüklüğünün
genişletilmesi ya da örneklem evresinin değiştirilmesi farklı statüdeki kişiler üzerinden veri
toplanması önerilebilir
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KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNİ CEMAATLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ:
TEBLİĞ CEMAATİ ÖRNEĞİ
THE SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF RELGIOUS COMMUNITIES IN
KYRGYZSTAN: THE CASE OF THE TABLIGH COMMUNITY
Doktora Öğrencisi. DİLNOZA RAHMATİLLAEVA
Kırgız Türk Manas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Bölümü, Cal, Bişkek
ÖZET
Kırgızistan Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarihten
itibaren Kırgızistan devleti, toplumsal hayatın her alanında kendi başına geleceğini inşa etme
sürecine başlamıştır. Bu süreçte en başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli devletlerin
desteğini alarak iş birliği yoluna girmiştir. Bağımsızlık sonrası dini kültürel hayatın
şekillenmesinde önemli değişmeler yaşanmıştır. Kırgızistan’da bireyler medrese, cami, vakıf
ve Kur’an Kursları gibi kurumlarda dini eğitimlerini alıyorlardı. Ancak önceleri Kırgızistan
Devleti tarafından dışarıdan gelen dini ideolojileri kontrol etme amacına matuf yasal bir çerçeve
yoktu.
Bu süreçte Kırgızistan’a gelen dini gruplardan birisi de Tebliğ Cemaati olmuştur. Kırgızistan
Devlet Din Komisyonluğu tarafından değil de, Kırgızistan Müslümanları İdaresi tarafından
resmi olarak destek alan Tebliğ Cemaati, günümüzde aktif olarak faaliyetini yürütmektedir. Bu
bakımdan Kırgızistan’daki dini hayatın şekillenmesinde önemli yer tutmaktadır. Ancak, Tebliğ
Cemaati faaliyetlerinden kaynaklanan birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Karşılaşılan
sorunlar olumlu ve olumsuz olarak aile hayatını da etkilemektedir.
İşte bu tebliğin asıl amacı; Kırgızistan’da yaygın din eğitimi olarak faaliyetini yürüten Tebliğ
Cemaati hakkında genel bilgi verilerek, daha çok Kırgızistan aile yapısına olan etkileri ele
alınacaktır. Bunun için de Tebliğ Cemaati mensubu en azından on aileyle görüşülerek onların
aile hayatlarına olan etkileri araştırılacak ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla bazı
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yaygın Din Eğitim, Tebliğ Cemaati.

ABSTRACT
The Republic of Kyrgyzstan declared its dependency on 31 August 1991. Since this date, the
Kyrgyz State has begun the process of its building its own future in all areas of social life. The
state has entered into cooperation first and foremost the Republic of Turkey in this process with
the support of several of states in the World. After dependency, very important changes took
place in the shaping of religious and cultural life. People in Kyrgyzstan received their religious
education in some institutions such as madrasahs, mosques, religious foundations and Qur’anic
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Courses. However, there was no legal framework for the Kyrgyz State to control external
ideologies.
During this process, one of the religious groups that came to Kyrgyzstan was the Tabligh
Community, which was officially supported not by the Kyrgyz State Religion Commission but
by the Kyrgyzstan Muslims Religious Administration. In this respect, it has an important place
in shaping the religious life in Kyrgyzstan. However, some problems arise due to the activities
of Tabligh Community. The problems encountered affect family life both positively and
negatively.
Thus, the main purpose of this paper is to discuss the Tabligh Community’s effects on the
family structure of Kyrgyzstan by giving some general information about it, which operates as
non-official religious education in Kyrgyzstan. For this aim, at least 10 families who are the
members of the Tabligh Community will be interviewed, their effects on their families will be
investigated and some suggestions will be made in order to eliminate their negative effects.
Key Words: Kyrgyzstan, Non-Formal Religious Education, Tabligh Community.

GİRİŞ
Kırgız Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını
kazandıktan sonra siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Söz
konusu değişiklikler toplumsal hayatın her aşamasında görülmektedir. Bu değişimlerin bir
kısmı olumlu bir kısmı olumsuz yönde gerçekleşebilmektedir. Siyasette, ilimde, dinde,
teknolojide, eğitimde, toplumun yaşam tarzında ve başka alanlarda gelişmeler kat eden
ülkemizde dinî açıdan da önemli değişimler yaşanmıştır.
Günümüzde Kırgız toplumu elde edilen dini hayatı yaşamaya ve canlandırmaya çalışırken aynı
zamanda dış ülkelerden gelen her türlü dini grup ve cemaatlerin olumlu ve olumsuz etkileri ile
yüzleşmektedir. Bağımsızlığını kazandığı 29 sene içerisinde Kırgızistan’ın misyonerlik
faaliyetlerinin yanı sıra İslami dini grup ve cemaatlerin bir fidanlığı haline gelmiş olduğunu
söylersek yanlış olmaz.
Kırgızistan’ın bağımsızlığından itibaren ülkede din-devlet ilişkileri, din eğitimi ve dini grup ve
cemaatlerle ilgili akademik düzeyde muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Kırgızistan’da dini
grupları iki yönden ele almak mümkündür. Onlar geleneksel İslamcı ve radikal İslamcı
gruplardır. 114 Geleneksel İslamcı cemaatler, Kırgızistan müftülüğü tarafından kayıta geçmiş ve
din işleri komisyonluğu tarafından onaylanmıştır. Radikal İslamcı gruplar ise adı üzerine yasak
edilmesine rağmen kendi faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmektedir.

Mehmet Çelenk ve Ulukbek KALANDAROV, “Tebliğ Cemaati ve Kırgızistan’daki Faaliyetleri”, Turkish
Journal of TESAM, 6 (1), (2019), 249 – 281.
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Bilindiği gibi ülkede en etkili olan İslami grupların başında Tebliğ Cemaati gelmektedir. Son
zamanlarda bu cemaatle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Konumuzla doğrudan alakalı
olan Tebliğ Cemaati, bağımsızlık sonrası Kırgızistan’da hızla yayılmaya başlamış ve
günümüzde aktifliğini korumaktadır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni olarak Kırgızistan’ın farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 4 (Çüy, Oş, CelalAbad ve Batken) farklı bölgesi seçilmiştir. Araştırmalarda örneklem olarak Kırgızistan’ın farklı
bölgelerinden yurtdışına davete çıkan tebliğ cemaati mensubu on aile seçilmiştir. Ancak,
araştırma kapsamında bu sayının üzerine çıkılarak 20 katılımcıdan veri toplanmıştır.
Bu tebliğde öncelikle ilk sayfalarında Kırgız halkının dini hayatında yer alan dini cemaatler ve
Tebliğ Cemaati hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise Tebliğ Cemaati mensubu on
aile ile görüşülerek elde edilen veriler içerik analizi yapılmış ve yorumlanmıştır.
Kırgızistan’daki dini cemaatler üzerine bazı bilimsel çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu
araştırma ilk defa bu tür cemaatlerin aile yapısına etkisini ele alan çalışma olması bakımından
önemlidir.
KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNİ CEMAATLER
Kırgızistan yaklaşık 6.000.000 nüfuslu Orta Asya ülkesidir. Bağımsız, demokratik, laik bir
ülkedir. Tarihi MÖ. 3,000 senesine kadar dayanan Kırgızistan en kadim Türk devletlerinden
birisidir. Kırgızlar IX-X. asırlardan itibaren İslam dinine girmeye başlamışlardır. Kırgızistan’da
yaşayan altı milyondan fazla kişinin yaklaşık %90’ı Müslüman, %6’ sı Ortodoks, %4’ü de diğer
dinlere ve geleneksel inançlara sahiptir.
Kırgızistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğinin dağılması ve 1991’de bağımsızlığını elde
etmesiyle, kendi dinini yaşama ve seçme özgürlüğü bağlamında önemli kazanımlar elde
etmiştir. İnsanlar, dini inançlarını canlandırma ve geliştirme yoluna gitmeye başlamışlardır.
İlim alma amacı ile Arap ülkelerine gidenlerin çoğu geriye ya Vehhabi ya da Selefi fikirli olarak
geri dönmüştür. Pakistan’a gidenler ise geriye Tebliğ Cemaati’nin üyesi olarak dönmüştür. Bu
dini grup halk arasında Tebliğci (Davetçi) ismi ile bilinmektedir. Türkiye’ye gidenler ise Ehli
Sünnet anlayışı üzerine uygun bir din eğitimi alarak ülkelerine dönmüşlerdir. Şu anda
Kırgızistan’da aktif olarak faaliyet gösteren dini cemaatler şunlardır:
Selefilik
Kırgızistan’da faaliyet gösteren en önemli dini cemaatlerin birisi Selefilik olup, kendi
faaliyetlerini 2000’li yıllardan sonra hızla geliştirmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin
Afganistan’a asker sevk etmesi ve akabinde büyüyen Afganistan savaşı, Orta Asya kökenli
askerlerin Ortadoğu, Pakistan ve Hindistan mahreçli Selefi hareketlerle tanışıklığını
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arttırmıştır. 115 Selefi fikrinde olanlar, İslam’ı daha çok şekilciliğe büründürmüşlerdir. Sakal
bırakmayı ve cübbe giymeyi Müslümanlığın en önemli şartlarından biri olarak kabul ettikleri
bilinmektedir. Selefiler dini anlamakta akla çok fazla önem vermedikleri için, dini görüşleri dar
çerçevede kalmakta ve kendileri gibi davranmayanları kolayca küfürle suçlama yoluna
gidebilmektedirler. 116
İsmaililer ve Ağa Han
"Kırgızistan'da İsmaililer, yardım amacı ile vakıf kurarak o vakıf aracılığıyla nüfuzlarını
yaymak için faaliyet göstermektedir. Onların halk arasında "Ağa Han" ismi ile de faaliyet
yürüttükleri bilinmektedir. Bu vakfın temsilcilikleri ülkenin Oş ve Narın şehirlerinde
bulunmaktadır. Bu vakıf, Suriye'deki Şii hareketinin Farsça Dil ve kültür öğretimi üzerindeki
etkisini genişletiyor. 117 İsmaililerin, Kırgızistan’da bunun dışında birçok alanda faaliyet
yürüttükleri bilinmektedir. Bu faaliyet aracılığı ile Kırgızistan’ın değişik sınıflarındaki
insanlara ulaşarak, hem siyasi, hem kültürel, hem de ekonomik alanda kendi menfaatleri
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedirler. Her ne kadar görünürde Kırgızistan’ın
kalkınması için çalışıyor gözükseler de, gerçekte kendi menfaatleri doğrultusunda çalıştıkları
bilinmektedir. 118 Bazı kaynaklarda ise İsmaililerin, bu görüntülerinin arkasında, Kırgızistan
üzerinden Afganistan’da üretilen uyuşturucu maddeleri taşıdıkları belirtilmektedir. 119
Dinî ve mezhebî akımların misyonerlik ve tebliğ metotları sürekli gelişmektedir. Bu tür gruplar
daha başlangıçta broşür ile faaliyetlerini yürütürken günümüzde ise iletişim teknolojilerini her
türünden yaralanmaktadırlar. Son yıllarda ülkede din ve mezhep değiştiren gençlerin sayısı 20
bini geçmiş halde bulunmaktadır. Örneğin özellikle Kırgızistan’ın batı tarafında Balıkçı ve
Issık-Göl şehirlerinde çok sayıda Kırgız vatandaşı Hıristiyan olmuş ve vaftiz edilerek
kaydedilmiştir. Kırgızistan’ın güneyinde yer alan Oş’da başta Tebliğ olmak özere cemaatlerin
yoğun faaliyet gösterdiği bölgelerdendir.
Tebliğ Cemaati
Tebliğ Cemaatinin ilk ortaya çıkış tarihi Hindistanlı İlyas Kandehlevi’ye dayanmaktadır.
Cemaat Kırgızistan’da ise 1996 senesinden itibaren görülmeye başlamıştır. Cemaatin amacı,
kendilerinin ifadesi ile kan dökmeden insanları İslam’a davet etmek, yöntemleri ise herkese
tek tek ulaşarak yüz yüze ikna etmektir. Onun için Ev ev dolaşarak insanlara kendi görüş ve
düşüncelerini anlatmaya çalışmaktadırlar. Bu yöntemi benimsemelerinden dolayı
Kırgızistan’da “Davetçi” olarak adlandırılmaktadırlar.
Davetçilerin kendi aralarında iç disiplinleri ve uygulamak zorunda oldukları kuralları vardır.
Onlar bu şartlara sıkı sıkıya bağlı olmakla sorumludurlar. Bu şartlar şöyledir: Dört şeyi
115
116

http://turkkyrgyz.com/haber_detay.asp?haberID=937. (25.01. 2019).
Orozbek Moldaliyev,“Din Çöyrösündögü Mamlekettik Sayasat Cana Kırgızstandagı negizgi Diniy Agımdar”,

(2015), 34.
117
118
119

https://www.super.kg/kabar/news/97403/
https://cabar.asia/ru/konflikt-v-universitete-tsentralnoj-azii-razbiratelstvo-bez-vidimyh-rezultatov/
http://www.antidrugfront.ru/publications/aga-khan.html 08.07.2019.
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çoğaltmak; Tebliğ etmek, öğrenip öğretmek, zikirde durmak ve hizmet etmek. Dört şeyi
azaltmak; az uyumak, dünyaya olan hırsı yok etmek, az yemek ve günün çoğunu camide
geçirmek. Dört şeye karışmamak; siyasete, mezheplere, caminin iç işlerine ve ümmetin
eksikliklerine. Dört şeyden korunmak; başkalarından bir şey istemek, israf etmek, başkasının
eşyasını izinsiz almak ve insanlardan bir şey beklememek. Dört şeyi severek yapmak; amir sapa
(tebliğde yönetici olan kişi) itaat etmek, ilk tekbire yetişmek, içtimai amel ve teheccüt namazını
kılmak. 120 Davete çıkan insan genelde nefsini terbiye eder. Sabırlı olmaya özen gösterir. Davete
çıkan grubun içerisinde genelde bir amirsap seçilir. Bu görevi üstlenen kişi de grup içerisinde
her konuda yöneticilik yapar. Davetçiler her işinde amirsap ile istişare eder. Onlar buna istişare
kurulu olarak “maşvara” denilmektedir. 121
Tebliğ Cemaati üyeleri davete, genellikle beş-altı kişilik gruplar oluşturarak, cuma namazından
sonra çıkarlar. Her grubun başında bir amirsap bulunur. Söz konusu bu faaliyetler ülke içinde
ya da ülke dışında olabilir. Bir gün öncesinden toplantı yapılır ve tebliğe çıkacak olanlar tespit
edilir. Cuma namazından sonra görevli kişi davete çıkacak olanları tecrübe ve maddi
imkânlarına göre gruplara ayırır ve gidecekleri yeri belirler. 122
Davet süresine gelince, en azı üç gündür. Uzun süreli olanları ise 40 günlük, 4 aylık süreyle de
çıkılır. 3 ve 40 günlükler ülke içinde yapılır, 4 aylık için ise genellikle ülke dışına gidilir.
“Müslüman bir kişi bir ayda en az üç gününü, bir yılda 40 gününü, hayatında 4 ayını davet için
ayırmalıdır” anlayışı cemaatte yerleşmiştir. Bu sürelere uymaya genellikle özen gösterirler. 123
Kırgız toplumunda davetçiler (davetçilerin dış görünüşü, giyim tarzı v.b.) ve faaliyetleri
(İslam’a davet ve tebliğ şekilleri v.b.) hakkında olumlu ve olumsuz görüşler vardır. İnsanların
bazıları, “Onların hiç kimseye zararı yoktur, onlar Allah’a gönülden bağlanarak İslam’ı
anlatıyorlar” görüşündedir. Bizim yaptığımız bu çalışmada, Tebliğ Cemaatine üye olanlar ve
davete çıkmış olan hanımlar ile konuştuğumuz zaman onların hiçbirinin olumsuz görüşüne
rastlamadık. Aksine çok duygulandıklarını anlattılar. Yine de biz tebliğimizin ana noktası olan
Tebliğ Cemaatinin Kırgızistan’daki faaliyetlerini aile içerisinde olumlu ve olumsuz olarak iki
yönde değerlendirmeye karar verdik. Bu değerlendirmemizde bizzat Tebliğ cemaatine mensup
olan ailelerle (hanımları ile) görüşülerek ele aldık.
BULGULAR ve YORUM
Belirtildiği üzere Tebliğ cemaatinin esas yöntemi tek tek evleri ziyaret edip onlara kendi
görüşlerini anlatmalarını dayanmaktadır. Dolayısıyla onların hedef kitlesi öncelikle ailelerdir.
Bu bağlamda belirlenen 10 aileyle (ailenin hanımları ile) cemaatle ilgili telefon aracılığıyla
görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler kaydedilip çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelerden

Ömürzak Mamayusupov, Voprası Religii na Perehodnom Periode, (Bişkek: 2003), 181.

120

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/kirgizistan/2013/09/12/7208/Kırgızistan’da-daavatcilar-teblig-cemaatimensuplari-hareketi. 25.01.2019.
121

122

Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar (İstanbul: Klasik Yayınları, 2015), 100-103.
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Kamalidin uulu Abdülhamid. (2014). Altı Sıpat. Bişkek, s. 11.
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elde edilen veriler cemaatin aile yapısına olumlu ve olumsuz etkileri olmak üzere iki ana temada
ele alınmıştır.
KIRGIZİSTAN’DAKİ TEBLİĞ CEMAATİ FAALİYETLERİNİN AİLE YAPISINA
OLUMLU ETKİLERİ
Görüşülen aile hanımların çoğunluğu Tebliğ Cemaati hakkında olumlu görüşlere sahiptir.
Davete çıkmadan önceki hayatlarıyla karşılaştırdığımızda sonraki halinden oldukça memnun
olanlara da rastladık. Çünkü daha önceki hayatında ibadetlerini aksatan, dünya işlerine kendini
kaptırmış, ailesi ile de düzgün hayatı olmayan bir çift ile konuşmamız oldu. Hanımın dediğine
göre davetten evine dönen kocası bambaşka birisi idi. Çocuklarıyla da daha çok ilgileniyordu.
Davete eğer karı koca beraber gittiyse her gün sabah namazından sonra cebinde bir çiçek ya da
elinde bir elma ile karısını karşılıyormuş. Kadın bu durumu ağlayarak anlattı. Bizim
kanaatimizde ise, bu hanımın kocası karısını daha çok ihmal ettiği düşüncesindeyiz. Aynı
zamanda maddi durumları da baya iyi olduğu bir aile idi. Ailece ticaret işleri ile uğraştıkları
için dünya hayatından bıkmışlardı. Allah ile baş başa kalma ihtiyacı duysalar bile zaman
bulamıyorlardı. Bu ailenin tebliğe (davete) gitmesi ruhani olarak çok iyi gelmişti. Kendi
omuzundan büyük bir yükün kalkması ile rahatladıklarını söylediler. Hanımları da kocası
kendileri ile ilgilendiklerinden ve çocukları ile oyun oynadıklarından çok mutluluk
duymuşlardı. Tebliğe gittikleri yerin şartları iyi olmadığından bahseden hanım, kendisinde
bulunduğu nimete şükretmeyi öğrenmiş.
Görüştüğümüz yine bir hanımın anlattığı olay ilgimizi çekti. Kırgızistan’da, Bişkek – Oş kara
yol kamyon sürücüsü ile olan olayı anlattı. Kamyon sürücüsü dinden uzak, hayatının çoğunu
yolda kamyon sürücüsü olarak geçirirmiş. Günün birinde yolda giderken öğle yemeği için ara
vermiş. O sırada Tebliğ’e çıkmış insanlar dikkatini çekmiş. Onlarla biraz sohbet ettikten sonra
kendisini da onlar gibi davete çıkma isteği olduğunu söyleyerek yoluna devam etmiş. Yolda
giderken kaza yaparak vefat etmiş. Kamyon sürücüsünün annesi, her gün rüyasında oğlunu çok
güzel yem yeşil yerlerde yürüdüğünü görürmüş ve oğlu cennette olduğunu söylemiş. Oğlu
annesinden yolda karşılaştığı davete çıkan insanlar ile görüşmesini isteyerek onlara teşekkür
etmesini rica etmiş. Cennete olmamın sebebi onlar demiş. Sadece onlara saygı duyarak,
saflarına katılma isteği olduğu için cennetlik olduğunu söylemiş. Annesi onlara bu olayı
anlatınca çok duygulanmışlar. Hatta Hacca gitmeden önce davete gidilmesi gerekli olduğu
kanaatinde olduğunu öğrenmiş olduk. Tabi buna benzer rüya olayları çoktur. Bu rüyada tebliğe
çıkmaya teşvik etmek için uydurulmuş olabilir.
Yine bir Tebliğ Cemaati üyesi aile ile görüştüğümüzde, aile yapısına olumlu etkilerinden
bahsederek davete çıkmanın “yürüyen medrese”diye isimlendirdi. Dini eğitimi almak için
gitme imkanı olmayan insanlar açısından oldukça önemli bir faaliyet olduğundan bahsetti.
Necaseti su temizlediği gibi bedeni da davet temizler gibi görüş sahibi olan insanlar ile
görüştük. Her kes tebliğe gitmesi gerekli olduğu görüşünü savunan hanım, tebliğin nimetleri
diye davetçinin elbisesinin tozu cehennem ateşine karşı zırh olduğunu söyledi.
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Tebliğ Cemaatine üye olan bir delikanlı ile görüşme imkanı elde ettik. Bize anlattıklarının
içerisinde, tebliğe çıkmadan önce kendisi çok millet ayrımcılığı (ırkçılık) yapıyormuş. Tebliğe
gittikten sonra hepimiz babası aynı olduğunu öğrenmiş. Hatta kendisi başka milletten kız alarak
nefsini yenmiş. Davete çıkana kadar kendisini cahil olduğundan bahsederek, bildiklerine amel
etmede zorluk çektiğini söyledi. Şu andaki hayatından oldukça memnun olduğunu belli etti.
Tanıştığımız hanımlardan birisi ile sohbet ettiğimizde, davete çıkan insanlardan etkilendiğini
söyledi. Tebliğe çıktıktan sonra çevresindeki insanlara kaba davranışlarının yok olmasıyla
beraber, anne babaya olan saygı, aile bağlarının sıkılaşması, çocuklara karşı hoşgörülü olma,
kardeşler arasında muhabbetin artması, tebliğin kendi içerisindeki disiplini tebliğ sonrası
uygulayarak o tertip ile yaşamaya alışkanlık haline getirerek hayatını düzene sokma imkanı
bulduğunu öne sürdü. Tebliğe çıkmanın “İman yenilemek” diye isimlendirdi. Tebliğ sırasında
Kur’an okuyan hocaları dinledikten sonra, niye ben okuyamıyorum diye Kur’an Kursuna
yazılmış ve şu anda Kur’an okuyorum diye sözünü bitirdi.
Görüşmemizi yaptığımız yine bir hanımın bize verdiği bilgiye göre, Tebliğ Cemaatinde
hanımların eğitim almasını destekliyorlar. Tebliğe gidenlere önerilerini sorduğumuzda şöyle
cevap verdi; çoluk çocuğun, evini, hanımını, evin eksiklerini yakın insanlarına emanet ederek,
ekmek suyuna kadar eksiksiz temin etmesi gerekli olduğunu söyledi.
Bununla beraber davete çıkanların arasında bir genç ile sohbet ettiğimizde, tebliğ öncesi
hayatında içki içerek haram yollara düştüğünü anlattı. Sonradan sigarasını bile bıraktığını
söyledi.
KIRGIZİSTAN’DAKİ TEBLİĞ CEMAATİ FAALİYETLERİNİN AİLE YAPISINA
OLUMSUZ ETKİLERİ
Ailelerine Karşı Sorumsuzlukları
Toplumda aktif olarak faaliyet gösteren her grubun müntesip ve muhipleri olduğu gibi karşı
çıkıp eleştirenlerin olması kaçınılmaz bir durumdur. İtikadi ya da ameli mezheplerin ya da genel
olarak cemaatlerin tarihi seyrine baktığımızda bu durumu rahatlıkla görebiliriz. Kırgız
toplumunda Tebliğ Cemaati’nin müntesipleri olduğu gibi bu hareketin bazı faaliyetlerine karşı
çıkarak olumsuz etkilerinden söz edenler de vardır. Halkın bazı kesimleri davetçilerin tebliğ
faaliyetlerinde bulunurken ailelerine karşı sorumsuz davrandıklarını iddia etmektedirler. Onlara
göre davetçiler kendileri davet için köy köy dolaşırken aileleri birçok sıkıntı ve zorluk içinde
yaşamaktadırlar.
Giyim Kuşam Sorunu
Tebliğ Cemaati mensuplarına yöneltilen diğer bir eleştiri ise onların giydikleri elbiseler ile
ilgilidir. Onların genelde Pakistanlıların milli giysilerini giydiklerini ve bunun da Kırgız
toplumunun örf ve adetlerine yabancı bir giyim kuşam tarzı olduğu ifade edilmektedir. 124
Davetçilerin hanımları ise genellikle siyah elbise giymeleri açısından da eleştiriye maruz
124

https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_religion_daavat/24940982.html. (17.03.2019).
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kalmaktalar. Çünkü eskiden Kırgız toplumunda kocası vefat eden bayanlar siyah elbise giyerek
yas tutmuşlardır. Davetçilerin kendi giydikleri elbiseleri “sünnet” olarak değerlendirmeleri de
eleştirilerek Hz. Peygamber’in böyle giyinmediği ve böyle bir giyim kuşamın Kırgız örfüne de
uymadığı dile getirilmektedir. 125 Bununla beraber dile getirmek istediğimiz başka bir husus,
onlar temizliğe fazla önem vermezler. Sokaklarda lastik ayakkabılar ile dolaşmaları toplum
tarafından hoş karşılanmamaktadır.
Bilgi Yetersizliği Sorunu
Davetçilere yöneltilen diğer bir eleştiri de onların çoğunluğunun tebliğ için dinî bilgilerinin
yetersiz olduğudur. Gerçekten de Kırgızistan’da daha temel dinî bilgileri yeni öğrenmeye
başlayanların veya öğrenmek isteyenlerin tebliğ faaliyetlerine katıldığını görmek mümkündür.
Davetçiler de tebliğ faaliyetlerine katılan herkesin dinî hayatının düzgün olmadığını, yine de
bazılarının davetten sonra eski kötü alışkanlıklarını devam ettirdiklerini dile getirmektedirler.
1.

İslami eğitim veren kurumları yoktur.

2.

İslama tek pencereden bakıyorlar. Bir bütün olarak göremiyorlar.

3.

Insan psikolojisini ve toplum sosyolojisini bilmiyorlar

4.

Müslüman toplumun temel problemleriyle ilgilenmiyorlar.

5.

Tebliğ için genelde cahil insanları tercih ediyorlar.

6.

Kendinden olmayanlarla ilişkileri zayıftır.

7.
İslamın genelde Imani ve ahlaki boyutlarıyla ilgilenip, hukuk boyutu ile
ilgilenmemektedirler.
8.
Çocuklarını okula göndermeden medreselere yerleştiriyorlar. Sadece uhrevi ilim
almalarını sağlayarak, dünya ilimlerinden tamamen kopmasına neden oluyorlar.
9.
Tebliğ Cemaatinin mensupları sadece o cemaatten öğrendikleri ile sınırlı kaldıkları
için o cemaatin alimlerine, hocalarına bağlı kalarak diğer ilim adamlarının görüşlerin fazla
önemsememektedirler.
10.

İtikadi konulara dikkat etmeden vaaz ve öğütlerde bulunmaktalar.

11.
Üç gün, kırk gün, dört ay, bir sene davete çıkmayan bir Müslüman için olumsuz bakış
sahibidirler.
Oysa Hz. Peygamber Efendimiz, hem dünya hem ahiretlik ilim almamızı önermektedir.
Bununla beraber İslam dinini yaşanmaz değil, yaşam tarzını kolaylaştırmak için getirdiğini
söyleyerek davet etmiştir.

125

http://oshshamy.kg/index.php/kg/component/k2/item/2098-medreseler-reformagamuktazh. (18.03.2019).
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Kırgızistan bağımsızlığını elde ettikten sonra, din-devlet ilişkilerinde bazı problemlerin
yaşanmasına rağmen, son dönemlerde bu konuda gelişmelerin yaşandığını az olsa da
görmekteyiz. Yaptığımız araştırmamızda tespit ettiğimiz gibi Kırgızistan’da Sovyetler
döneminden sonra İslam dininin yayılmasında ve pratik hayatta uygulama sahasında önemli
yeri tutmaktadır. Tebliğ Cemaatine üye olanların çoğunluğu öğrendikleri bilgilere riayet ederek
uygulamaya gayret etmektedirler. İslam dininin farzlarına ve sünneti saniyeye önem veririler.
Tebliğ Cemaatinin bütün kaidelerine riayet eden ve uygulayan kişiye önder (kudame) anlamına
gelen bir isim verirler. Yukarıda sözünü ettiğimiz Tebliğ Cemaatinin ailesine karşı olumsuz
yönlerinden biri de kendi çocuklarının okullara göndermemeleridir. Çünkü onların anlayışında
devlet okullarında çocuğun eğitim alması önemli değildir. Özellikle de kız çocukların devlet
okullarında erkek çocuklarla aynı sırada oturarak eğitim almasını uygun görmüyorlar.
Kadınların başını örtme konusunda baş örtüsü yerine nikap (yüzünü tamamen örtme) halini
tercih edenler de vardır. Onlara göre kadının yüzünü tamamen örtmesi takvaya yakın olması
anlamına gelir.
Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki, son zamanlarda söz konusu Tebliğ Cemaatinin üyeleri
kendi çevrelerinde bir takım olumlu değişiklikler de yaptılar. İlk önce giyim kuşamlarına çeki
düzen verdiler. Davete gidecek olanlar ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamadan gitmeyecekler.
Çünkü önceden çoluk çocuklarını evde ekmeksiz bırakarak davet gidenler olmuştu. Bundan
dolayı aile bireyleri arasında kavgalar çıkmış, hatta bazı aileler eşlerinden boşanmıştı. Artık bir
davetçi tebliğe giderse, ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
Din bilimcileri ve din uzmanları ise gençlerin din eğitimi için yurtdışına gönderilmesinin, din
anlayışında bir kopukluğa yol açan dini radikal görüşlerin yoğunlaşmasıyla sonuçlandığını ve
dini topluluklar arasında toplumsal bilinci etkilemek için ince bir çatışma olduğu
görüşündedirler.
Yapmış olduğumuz araştırmamızda en dikkate değer hususlardan birisi de, din eğitimi almak
için Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’a giden vatandaşlarımızın sayısını ne Müftülük ne de
Din İşleri Komisyonu ne de Dış İşleri Bakanlığının tam olarak bilmemesidir. Son yıllarda, turist
vizesi veya bireysel davetler ile yurt dışında dini eğitim almak için gönderilen gençlerin
sayısında büyük bir artış olmuştur. Ancak bu durum, ülkenin geleceği açısından olumlu bir
durum değildir. Dolayısıyla, bu konuda yetkililerin daha dikkatli davranarak, din eğitimi için
hangi ülkelere gidilmesi konusunda üzerine düşeni yapmalıdırlar.
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ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİĞE İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
A REVIEW OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN TURKEY ON COGNITIVE
FLEXIBILITY IN EARLY CHILDHOOD
Elif EKMEKCİ
ORCID NO: 0000-0003-0195-0350
Prof. Dr. Adalet KANDIR
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Anabilim,
Okul Öncesi Eğitim, Ankara.
ORCID NO: 0000-0002-9917-2587
ÖZET
Bilişsel esneklik, gelişmekte olan teknoloji ile yaşam koşullarındaki değişime uyum
sağlayabilmek adına gerekli olan temel becerilerden biridir. Bilişsel esneklik, Dennis ve Vander
Wal (2009)’ e göre (a) zor durumları kontrol edilebilir olarak algılama eğilimi; (b) yaşam
olayları ve insan davranışı için çok sayıda alternatif açıklamayı algılama yeteneği; ve (c) zor
durumlara çok sayıda alternatif çözüm üretme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel
esneklik becerisi prefrontal korteksin gelişimi ile erken dönemlerde gelişmeye başlamaktadır.
Bilişsel esneklik becerisinin gelişimi bu sebeple temel olarak bebeklikte başlamaktadır. Beyin
gelişimi ve çevre etkileşimi ile okul öncesi dönemde hızlanmaktadır.
Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bazı öğrenme türlerine karşı
yüksek duyarlılıkta olduğumuz önemli zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu zaman dilimleri
kritik dönemler olarak adlandırılmaktadır ve bu dönemlerde kazandığımız veya
kazanamadığımız beceriler sonraki yaşam dönemlerimizi etkilemektedir. Erken çocukluk
dönemi de bazı öğrenme türlerine karşı yüksek duyarlılığın olduğu yani kritik bir dönemdir. Bu
sebeple bilişsel esneklik becerisinin gelişiminin desteklenmesi bireyin değişen yaşam
koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
Bu araştırma, erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik ile ilgili araştırmaların
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada
verilerin toplanması ve yorumlanması iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada Google
Akademik ve Ulusal Tez Merkezinin veri tabanlarında konu başlığı ve araştırmanın amacıyla
doğrudan ilişkisi olacağı düşünülen anahtar kelimeler belirlenerek tarama yapılmış ve okul
öncesi eğitimde bilişsel esneklik ile ilgili araştırmalar belirlenmiştir. Anahtar kelimeler ile
belirlenen araştırmalar örneklem açısından da incelenmiştir. Çalışma örnekleminde doğrudan
çocukları temel almış araştırmalar, makaleye dahil edilmiştir.
İkinci aşamada ise belirlenen çalışmalar türü, yayınlanma yılı, dili, üniversitesi, konusu,
araştırma deseni, araştırma yöntemi, veri toplama araçları gibi kriterler yönünden incelenmiştir.
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Araştırma kapsamına alınan çalışmalar 2010 yılı ve sonrası dönemi ile sınırlandırılmıştır.
Bilimsel araştırmalar lisansüstü tezlerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda 2010-2020 yılları
arasında yapılmış yurt içi 20 bilimsel araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan
araştırmalar belirlenen kriterler çerçevesinde incelenerek tartışılmıştır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlara ilişkin alan uzmanı ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Okul Öncesi Eğitim, Bilişsel Esneklik.
ABSTRACT
Cognitive flexibility is one of the basic skills required to adapt to changes in living conditions
with developing technology. According to Dennis and Vander Wal (2009), cognitive flexibility
is (a) the tendency to perceive difficult situations as controllable, (b) the ability to perceive
multiple alternative explanations for life events and human behavior, and (c) the ability to
generate a large number of alternative solutions to difficult situations. Cognitive flexibility skill
begins to develop in the early stages with the development of the prefrontal cortex. For this
reason, the development of cognitive flexibility skill basically begins in infancy. Brain
development and environmental influences accelerate in the preschool period.
Development is a lifelong process and there are important periods of time which we are highly
sensitive to some learning types. These time periods are called critical periods, and the skills
we gain or may not gain in these periods affect our later life periods. Early childhood is also a
critical period when there is a high sensitivity to some learning types. Therefore, supporting the
development of cognitive flexibility skills makes it easier for the individual to adapt to changing
living conditions.
This research was conducted to evaluate the researches on cognitive flexibility in early
childhood. Document analysis method was used in the research, and data collection and
interpretation were carried out in two stages. In the first stage, the subject title and the keywords
that are thought to be directly related to the purpose of the research were determined and
searched within the databases of the Google Scholar and CoHE National Thesis Center, and
studies on cognitive flexibility in preschool education have been detected. The studies
determined via keywords were also examined in terms of sampling. Studies based directly on
children in the research sample are included in the article.
In the second stage, the determined studies were examined in terms of criteria such as type, the
year of publication, language, university, subject, research design, research method, data
collection tools. The scope of the research were limited with the studies carried out since the
year 2010 and after. Scientific researches consist of postgraduate thesis. Accordingly, 20
domestic scientific studies conducted between 2010 and 2020 have been taken into
consideration. The studies included in the research were examined and discussed within the
framework of the determined criteria. Regarding the results obtained from the research,
suggestions were made for field experts and educators.
Keywords: Early Childhood, Preschool Education, Cognitive Flexibility.
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GİRİŞ
Bilişsel esneklik, Dennis ve Vander Wal (2009)’ e göre (a) zor durumları kontrol edilebilir
olarak algılama; (b) yaşam olayları ve insan davranışı için çok sayıda alternatif açıklamayı
algılama yeteneği; ve (c) zor durumlara çok sayıda alternatif çözüm üretme yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Martin ve Rubin (1995) bilişsel esnekliği, bireyin herhangi bir durumda
seçenekler ve alternatiflerin mevcut olduğuna ilişkin farkındalığını, esnek olma ve duruma
uyum sağlama istekliliğini ve esnek olma konusunda öz-yetkinliğini kapsayan bir kavram
olarak tanımlamışlardır.
Bilişsel esneklik, değişen çevresel taleplere yanıt olarak hedefe yönelik davranışı
uyarlayabilmedir (Garcia-Garcia, Barceló, Clemente ve Escera 2010).
Bilişsel esneklik becerisi prefrontal korteksin gelişimi ile erken dönemlerde gelişmeye
başlamaktadır. Bilişsel esneklik becerisinin gelişimi bu sebeple temel olarak bebeklikte
başlamaktadır. Beyin gelişimi ve çevre etkileşimi ile okul öncesi dönemde hızlanmaktadır.
Erken çocukluk dönemi de bazı öğrenme türlerine karşı yüksek duyarlılığın olduğu yani kritik
bir dönemdir. Bu sebeple bilişsel esneklik becerisinin gelişiminin desteklenmesi bireyin
değişen yaşam koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
Bilişsel esnekliğe sahip bireyler, ortaya çıkan değişiklikleri tanımlama, durumlara yönelik
kolektif bir anlayış geliştirme ve gelişebilecek her şeye hazırlıklı olma amacıyla çoklu stratejiler
oluşturmak için çevreyi araştırma yeteneğine sahiptirler (Gurvis ve Calarco, 2007).
Kritik gelişimsel dönemleri içinde bulunduran erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik
becerisinin kazandırılması çocukların gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple
erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik becerisine yönelik araştırmaların incelenmesi alan
yazın için ileri de yapılacak araştırmalara ışık tutması açısından önemlidir.
YÖNTEM
Erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik gelişimi ve değerlendirilmesi ile ilgili Türkiye’de
yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi amaçlanan bu araştırma nitel yöntemle yapılmıştır.
Betimsel tarama modeli ile yapılan araştırmada doküman analizi kullanılmıştır. Doküman
analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Araştırmada, verilerin toplanması ve yorumlanması iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada,
Google Akademik ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak araştırmanın konu başlığı
ve amacına yönelik doğrudan ilgisi olduğu düşünülen anahtar kelimelerle arama yapılarak
erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik becerisinin gelişimi ve değerlendirilmesi ile ilgili
çalışmalar belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, tespit edilen çalışmalar türü, yayınlanma yılı, dili,
üniversitesi, araştırma deseni, araştırma yöntemi, örneklem türü ve veri toplama araçlarının türü
kriterleri bakımından incelenmiştir. Araştırmaya 2010-2020 yılları arasında yayınlanan
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örneklem grubu erken çocukluk dönemini kapsayan ve yukarıda bahsedilen kriterlere uygun
bilimsel çalışmalar dahil edilmiştir. Bilimsel çalışmalar lisansüstü tezlerden oluşmaktadır.
Dokümanların geçerlik ve güvenirlik özellikleri Scott’a (1990) göre dört ölçütte belirlenmiştir.
Bunlar:
(1) Dokümanın gerçek olması, (2) Doğruluğu içerecek şekilde inanılır olması, (3) Taklitten
uzak olması ve (4) Güncel anlamı içermesidir.
Araştırmaya dahil edilen tüm bilimsel çalışmalar aşağıda listelenmiştir:
Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yıllara Göre Sıralanışı
Kod Tez Adı

Çalışma
Deseni

Üniversite

Yıl

T1

The Validity of The Junior Brixton Spatial Rule Nicel
Attainment Test in 6- to 8-Year-Old Turkish
Children

Boğaziçi
Üniversitesi

2010

T2

Effects Of Second Language Exposure in The Karma
Preschool Context On First Language Skills And
Executive Functıons of 4 And 5 Year Olds

Boğaziçi
Üniversitesi

2011

T3

Bilginin Duyusal Kaynaklarını Ayırt Etme ve Zihin Nicel
Kuramı Arasındaki Gelişimsel Bağlantılar

İstanbul
Üniversitesi

2011

T4

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Nicel
Olmayan Çocuklarda, Wechsler Çocuklar İçin
Zekâ Ölçeği IV ve Nöropsikolojik Testlerle
Ölçülen Yönetici İşlev Bozuklukları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi

Hacettepe
Üniversitesi

2013

T5

3-5 Yaş Arasında ve Anaokuluna Giden Çocuk Nicel
Annelerinin Ayrılma Kaygısı ve Bağlanma
Biçimleri ile Çocuğun Davranışları ve Ayrılma
Kaygısı Arasındaki İlişki: Bilişsel Esnekliğin Aracı
Rolü

Hacettepe
Üniversitesi

2015

T6

Bilişsel Esneklik, İki Dillilik ve Üstbilişsel Kararlar Nicel
Arasındaki Gelişimsel Bağlantılar

İstanbul
Üniversitesi

2015

T7

The Effects of Mindfulness Based Yoga Nicel
Intervention on Preschoolers’ Self-Regulation
Ability

İhsan
Doğramacı
Bilkent
Üniversitesi

2019

T8

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme ile Nicel
Kendini Düzenleme Becerisinin Bağlantılarının
İncelenmesi

İstanbul
Üniversitesi

2019
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T9

Five-to 8-Year-Old Turkish Children’s Number Nicel
Sense and Cognitive Flexibility

Koç
Üniversitesi

2019

T10

Çocuklarda Yönetici İşlevleri Değerlendirme Nicel
Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi
Üniversitesi

2019

T11

Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının Sayı Algısı ve Nicel
Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi

Bahçeşehir
Üniversitesi

2020

T12

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yürütücü İşlev Nicel
Becerilerinin Değerlendirilmesi

Marmara
Üniversitesi

2020

Tablo 1 de araştırma kapsamında yıllara göre sıralanmış yüksek lisans tez adı, çalışma deseni,
yayınlandığı üniversite adı ve yılı verilmiştir.

Tablo 2. Araştırma Kapsamındaki Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Sıralanışı
Kod

Tez Adı

T1

Üniversite

Yıl

Okul
Öncesi
Çocukların
Yürütücü Nicel
İşlevlerinin
ve
Duygu
Düzenleme
Becerilerinin
Bağlanma
Örüntüleri
Açısından İncelenmesi

Selçuk
Üniversitesi

2015

T2

3-5 Yaş Çocuklarının Soğuk ve Sıcak Nicel
Yürütücü İşlev Performanslarının Annelerin
İskele Kurma Etkinlikleriyle İlişkisi

Ankara
Üniversitesi

2016

T3

The Bidirectional Relationship Between L1 Nicel
and L2: Effects on Event Conceptualization
and Narrative Discourse

Boğaziçi
Üniversitesi

2017

T4

Erken
Çocukluk
Döneminde
Aile Nicel
İşlevselliğinin, Bilişsel Gelişim ve Duygusal
Gelişimin Bir İşlevi Olarak Sosyal Problem
Çözme Becerileri: Yapısal Denklem
Modellemesi

Çukurova
Üniversitesi

2017

T5

Okul Öncesi Çocuklarının Yürütücü Karma
İşlevlerinin
Gelişimini
Desteklemeye
Yönelik Öğretmen Eğitim Programının
Etkililiğinin İncelenmesi

Gazi
Üniversitesi

2018

T6

Referring to Entities and Conveying Source Karma
of Information: Development of Children’s
Communicative Skills

Koç
Üniversitesi

2018
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T7

Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocukların Nicel
Yürütücü İşlevler ve Karmaşık Sözdizimi
Becerilerini
Arttırmaya
Yönelik
Geliştirilmiş
Uygulamalı
Terapi
Programının Etkinliğinin Araştırılması

Hacettepe
Üniversitesi

T8

Predictors of Executive Function in Early Nicel
Childhood: Urban and Rural Poverty

Orta
Doğu 2020
Teknik
Üniversitesi

2020

Tablo 2 de araştırma kapsamında yıllara göre sıralanmış doktora tez adı, çalışma deseni,
yayınlandığı üniversite adı ve yılı verilmiştir.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezler; türü, yayınlanma yılı, dili, üniversitesi, araştırma
deseni, araştırma yöntemi, örneklem türü, çalışma alanı ve veri toplama araçlarının türlerine
ilişkin bulgulara bu bölümde yer verilmiştir. Belirlenen ölçütlere uygun olarak yönetici ve
yürütücü işlevler başlığı altında bilişsel esneklik becerisine yer veren araştırmalar da kapsam
içerisinde değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMALARIN YILLARA
GÖRE DAĞILIMI
Doktora

2
2

2

2

0

0

0

0

1

2
1
0
0

0

0
0

0

0

1

1

2

4

Yüksek Lisans

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Araştırmaya 12 yüksek lisans tezi, 8 doktora tezi dahil edilmiştir. %60 yüksek lisans tezi, %40
doktora tezi olarak oranlanmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında; 2010’ da
1, 2011’ de 2, 2013, yıllarında 1’er , 2015’te 2, 2019’ da 4, 2020 yılında 2 yüksek lisans tezi;
2015, 2016 yıllarında 1’er, 2017’de 2, 2018, 2020 yıllarında ise 2’şer doktora tezine ulaşılmıştır.
Tüm dokümana bakıldığında 2015 ve sonrasında çalışmaların daha da sıklaştığını söylemek
mümkündür. Yapılan araştırmaların sayısının son yıllarda artması, erken çocukluk döneminde
bilişsel esneklik kavramının nispeten yeni çalışılmaya başlandığını anlatabilir.
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Araştırma kapsamında alınan bilimsel çalışmaların çoğunun dilinin Türkçe olduğu
görülmektedir. Tezlerin %65’inin dili Türkçe ve %35’inin dili İngilizcedir.
Yüksek Lisans Tezlerinin Okul Öncesinde Bilişsel Esneklik Becerisine İlişkin Analizi
Bilişsel esneklik becerisine yönelik okul öncesi dönemde yapılmış 12 yüksek lisans tezi
araştırma kapsamına alınmıştır. Tezlerden 4’ ünün dili İngilizce, 8’inin dili Türkçe’ dir. Yazılan
tezlerin %83.3’ ü psikoloji, %16.7’ si eğitim alanında yazılmıştır. Eğitim alanında yazılan tezler
ise 2020 yılından sonra yazılmaya başlanmış olup bu durum bilişsel esneklik becerisinin eğitim
alanında önem kazanmaya başladığını göstermektedir.
Araştırma kapsamına alınan yüksek lisans tezlerin örneklemi okul öncesi dönem çocuklarıdır.
Çalışma deseni açısından bakıldığında tezlerden 1’i karma desende yazılırken kalan 11 tez nicel
araştırma desenleri kullanılarak yazılmıştır.
Tezlerin yayımlandığı üniversitelere bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi 2, İstanbul Üniversitesi
3, Hacettepe Üniversitesi 2, Marmara Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde 1’er tez yayımlanmıştır.
Okul öncesi dönemde bilişsel esneklik becerisini değerlendirmeye yönelik kullanılan ölçme
araçları açısından değerlendirdiğimizde ise; Çocuklar için Brixton Testi (T1), WKET (T1, T4,
T9), Boyu Değiştirerek Kart Eşleme (T2, T3, T6, T8, T11), Bilişsel Esneklik Envanteri (T5),
Kalem Tıklatma Görevi (T8), Penn Koşullu Hariç Tutma Testi (T9), T12 çocukların
performansına dayalı yürütücü işlevlerini ölçmek amacıyla Yürütücü İşlevler Bataryasını tez
kapsamında uyarlama çalışmasını yapmış; T7, araştırmacılar tarafından çocuk bataryası
geliştirilerek bilişsel esneklik becerisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. T10, Erken çocukluk
döneminde bilişsel esneklik becerisini ölçmeye yönelik ölçme aracı geliştirmiştir. Bilişsel
esneklik becerisinin değerlendirilmesine yönelik en fazla tercih edilen ölçme aracı Boyut
Değiştirerek Kart Eşleme Görevi’dir.
Tezlerin sonuçlarına yönelik inceleme yapıldığında;
T1, Çocuklar için Brixton Testi ile WKET’in iç yapılarını inceleyerek kavram oluşturma ve
perseverasyon faktörlerinden oluştuğunu ifade etmiştir. Testlerin kavram oluşturma puanları
birbiri ile ilişkili iken Perseverasyon faktörlerinin birbirinden farklı olduğunu gözlemiştir.
T2, Çocukların yürütme işlevine katkıda bulunan ikinci bir dile maruz kalma ve deneyimin
etkili olduğunu,
T3, Dil, yönetici işlevler, zihin kuramı ve duyu bilgi kaynakları ayırt etme görevlerinden alınan
puanların yaşlara göre farklılaştığını ifade etmiştir. Bu farklılaşmanın 3 yaş ve 4 yaş arasında
anlamlı olduğunu 4 yaş ve 5 yaş arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını ifade etmiştir.
Kontrol değişkenleri olan dil ve bilişsel esneklik de yaş gruplarına göre anlamlı olarak
farklılaşmaktadır.
T4, DEHB olan erkek çocukların uygulanan tüm testlerden DEHB olmayanlara göre daha
düşük performans gösterdikleri belirlenmiştir
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T5, Annenin bağlanma biçiminin kaygı boyutu, kaçınma boyutu ve bilişsel esnekliğin çocuk
ayrılma kaygısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını belirtmiştir.
T6, İki dilli ve tek dilli çocuklar, üstbilişsel kararların doğruluğu ve bilişsel esneklik düzeyleri
açısından incelenmiş, iki dilli grupların bilişsel esneklik düzeyi ve üstbilişsel kararların
doğruluğu açısından tek dillilerden yüksek performans gösterdikleri bulunmuştur. Bilişsel
esneklik düzeyinin iki dillilerde doğrudan bir şekilde, tek dillilerde ise dolaylı bir şekilde temsil
becerilerinin artması ile ilişkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.
T8, Yaratıcı düş ünme ile kendini düzenleme becerisinin biliş sel boyutu arasında pozitif yönde,
yaratıcı düş ünme ile kendini düzenleme becerisinin duygusal boyutu arasında ise negatif yönde
anlamlı bir iliş ki olduğu görülmüş tür.
T9, Kalem Tıklatma Görevi ile yaratıcı düşünme becerisi arasında anlamlı ilişki bulunmasına
rağmen BDKE Görevi ile yaratıcı düşünme arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu sonucun
nedeni, çocukların bilişsel esnekliklerini geliştirici etkinliklere veya aktivitelerle erken
çocukluk döneminin sonlarına doğru tanışmaları, çevresel faktörlerle bilişsel gelişimi
destekleyecek uyaranların azlığı etkili olabilir. Sonuç olarak bilişsel esnekliği yüksek olan
çocuklar ile inhibisyon kontrolü düşük olan çocuklar yaratıcı düşünme becerisi yüksek olan
çocuklardır.
T10, Yürütücü işlev becerilerinden olan bilişsel esnekliğin yaş ilerledikçe geliştiğini bulmuştur.
T11, Ebeveynlerinin sahip oldukları eğitim düzeyinin çocukların hem bilişsel esnekliklerine
hem de Sayı Algı düzeylerine etki ettiği, ebeveyn eğitim düzeyinin artması ile çocukların
bilişsel esneklikleri ve sayı algılarında belirgin derecede yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
Ebeveyn eğitim düzeyi ile bilişsel esneklik ve matematik becerileri arasında pozitif bir ilişki
gözlemlenmiştir.
T12, Çocukların bilişsel esneklik performansları incelendiğinde; dikkati odaklama ve
engelleme denetimi davranışları arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.
Doktora Tezlerinin Okul Öncesinde Bilişsel Esneklik Becerisine İlişkin Analizi
Araştırma kapsamına alınan 8 doktora tezi bulunmaktadır. Doktora tezlerinin 5’inin dili Türkçe,
3’ünün dili İngilizce’dir. Tezlerin çalışma desenlerine baktığımızda 6’ sında nicel çalışma
deseni, 2’ sinde karma çalışma deseni kullanılmıştır. Tezlerin çalışma alanlarına göre
baktığımızda 2’si eğitim, 5’i psikoloji, 1’ sağlık alanında yapılmıştır. Yayımlandıkları
üniversitelere baktığımızda Selçuk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve ODTÜ’
den 1’er tez yayımlanmıştır.
Yayımlanma yıllarına bakıldığında 2015 ve 2016 da 1’er , 2017, 2018 ve 2020 yıllarında 2’şer
tez yayımlanmıştır.
Tezler kapsamında kullanılan ölçme araçları ise: Nesne Seçiminde Esneklik Görevi (T1,T5),
Esnek Madde Seçimi Görevi (T2), Boyut Değiştirerek Kart Eşleme Görevi (T3, T6,T7, T8),
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Londra Kulesi (T4) ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Yürütücü İşlevlerini
Destekleyen Stratejileri Kullanma Yeterliliklerini Değerlendirme Aracı (T6) kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında değerlendirilmeye alınan doktora tezlerinin sonuçlarına baktığımızda:
Güvenli bağlanan çocukların kaçınmacı ve negatif bağlanan çocuklara göre daha yüksek
"soyutlama becerileri" ve "bilişsel esneklik" puanlarına sahip olduğu bulunmuştur (T1).
Dilin, bilişsel esnekliğin gelişiminde belirli noktalarda özellikle önem kazandığına işaret
etmektedir (T2).
Çift dilli çocukların bilişsel esneklik becerilerinde tek dili çocuklara nazaran avantajlı olduğu
gözlenmiştir (T3).
Yaşla birlikte gelişen bellek, ket vurma, bilişsel esneklik (yürütücü fonksiyonlar) ve dil
becerilerinin sosyal problem çözme becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir. Bu noktada aynı
şekilde sosyal problem çözme becerilerinin, yaşla birlikte arttığı belirtilmiştir (T4).
T5, Araştırmacı tarafından okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların yürütücü işlev becerilerinin
gelişimini desteklemek amacıyla yürütücü işlev becerisi ve üst bilişe dayalı bir öğretim
yaklaşımını temel alan eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim alan ve almayan gruptaki
öğretmenlerin sınıflarındaki çocuklara uygulanan ölçeklerin sonucunda ise, soyutlama becerisi
ve bilişsel esneklik puanlarıyla, davranışsal öz-düzenleme puanları arasında eğitim alan
öğretmenlerin çocuklarının lehine almayan gruba göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Çocukların bilişsel becerileri ile (kısa süreli bellek, çalışma belleği, bilişsel esneklik ve zihin
kuramı) iletişimsel becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Çocukların bilişsel becerilerinin
iletişim becerilerinde önemli bir rolü olduğunu ve muğlak anlatımları düzeltme yetisinin
çocukların bellek ve bilişsel esneklik becerileri ile ilgisi olduğu bulundu (T6).
UYTE programına dahil olan çocukların yürütücü işlev becerileri ile sözdizimi becerilerinde
anlamlı olarak artış gözlenirken TUT programında yer alan çocukların söz konusu becerilerinde
bu artış gözlenmemiştir (T7).
Kentsel ve kırsal yoksulluk, yönetici işlev becerileri açısından karşılaştırıldığında, çocukların
yönetici işlev becerilerinin anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Kırsal-kentsel
yoksulluk, annelerin pozitif ebeveynliği ile etkileşime girerek görsel çalışan bellek ve zihinsel
esneklik becerileri ile ilişkilidir (T8).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, okul öncesi dönemde bilişsel esneklik becerisine yönelik 2010-2020 yılları
arasında yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi dönemde bilişsel esneklik becerisine yönelik yapılan
çalışmalarda 2010 yılından 2020 yılına genel bir artış görülmektedir. Bunun sonucu olarak, en
çok çalışmanın 2020 yılında yapıldığı ortaya çıkmaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında da 4’ er
bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu durum okul öncesi dönemde bilişsel esneklik becerisinin
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araştırılmasına yönelik araştırmacıların dikkatini çektiği söylenebilir. Araştırmaya dahil edilen
bilimsel çalışmaların çoğu nicel deseni tercih etmişlerdir. Nicel çalışma deseninin tercih
edilmesinde, nicel desenin maliyet, genellenebilirlik, geniş örnekleme ulaşma ve zaman
açısından sağladığı avantajlardan kaynaklanabilir (Göktaş vd., 2012).
Erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik becerisine yönelik yazılan tezlerin çoğunluğunun
yüksek lisans düzeyinde olduğu, daha kapsamlı olan doktora tez çalışmalarının da süreç
içerisinde artması beklenmektedir. Yazıldıkları dil açısından bakıldığında lisansüstü tezlerinin
çoğunun dili Türkçe’dir.
İncelenen bilimsel çalışmalar kapsamında erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik becerini;
değerlendirme, dil gelişimi, zihin kuramı, bağlanma, ayrılma kaygısı gibi konularla ilişkisini
kuran araştırmalar bulunmaktadır. Fakat bilişsel esneklik becerisini geliştirmeye yönelik eğitim
etkinliklerine rastlanmamıştır.
Bilimsel çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarına bakıldığında en fazla kullanılan ölçme
aracının Boyut Değiştirerek Kart Eşleme Görevi olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Haraç vermek bir tabîlik şartı olmakla birlikte; üst mevkideki birine hürmet ve sadakat nişânesi
olarak verilen, onun üstün otoritesinin ve himayesinin kabul edildiğini simgeleyen hediye
olarak tanımlanan pîşkeş, bu anlamıyla hediye verilen ve hiyerarşik yapıda en üst mevkide
bulunan padişahın etrafında onun kulu statüsündeki diğer üst rütbeli kişilerin sadakatlerini
somut olarak gösterdikleri yaygın uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece
hediye alış-verişi ile padişah ve maiyet mensubu arasında, bir tür bağımlılık ilişkisi kurulurdu.
“Tâbi-metbû” ya da “ihsan-şükran” ilişkisi çerçevesinde hediyeler, onu veren ve alan arasında
yapılmış gizli bir ittifak ve bağımlılık anlaşması anlamına gelirdi.
Erdel kralları da Karlofça antlaşmasına kadar (1699) her sene gönderdikleri haraç ve pişkeşin
yanı sıra, atanmalarında ve saray düğünlerinde padişahlara hediyeler göndererek devlete olan
bağlılıklarını ve kulluklarını bu vesileyle arzederlerdi. Bugün kısmen Macaristan, kısmen de
Romanya’da bulunan Erdel (Transilvanya) 1562 Mohaç Meydan Savaşı’ndan 1699 Karlofça
Antlaşması’na kadar Osmanlılara tâbi devlet statüsünde olup, içişlerinde serbestti. Başlangıçta
her sene haraç olarak on bin altın haraç verir, ayrıca padişaha ve muayyen devlet erkânına
hediye yollardı. Örneğin Erdel hâkimi elçisi ile 8 Kasım 1627’de Rikâb-ı Hümayûn’a hazine
ve pîşkeş olarak, 80.000 guruş ile 10 gümüş kupa, gümüş leğen ve ibriğin yanısıra 3 de doğan
göndermişti. Nitekim Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde kayıtlı D. 14, D. 15 ve D. 22
incelendiğinde bu hediyelerin kaydını görmek mümkündür. Karlofça’dan sonra bu tür kayıtlara
rastlanmaz. Ancak bilindiği gibi kralların sadakatini sağlamak her zaman kolay olmamış; onlar
zaman zaman Osmanlı Devleti’ne isyan etmiştir. Çalışmamızda bu bağlamda Erdel hâkimi
George Rakoçi’nin padişaha sadakat ve itaatini arzeden name tercümesi ele alınacaktır (TSMA,
E, nr. 5242).
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Erdel, Haraç, Pişkeş, Name.

ABSTRACT
Notwithstanding that paying tribute is a naturalness, present; which is identified as the present
given as a sign of respect and loyalty to a higher authority, and symbolizing that his/her superior
*

Bu yazıda “XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hediye ve Hediyeleşme” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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authority and patronage is accepted, appears as one of the common applications where it is
bestowed in this sense and where other higher authority persons around the highest authority,
the sultan, show their loyalties perceptibly. Thus a kind of dependency relationship between the
sultan and the servitor member was being established. Presents in the context of “tâbi-metbû”
(dependnat liege) or “ihsan-şükran” (gift-gratitude) relationship meant a secret alliance and
dependency deak between the giver and the receiver.
Ardeal kings were submitting their loyalty and service by sending presents to sultans upon their
assignments and palace weedings, in addition to the tribute and presents they have sent every
year until Treaty of Karlowitz (1699). Ardeal (Transylvania) which is partly in Hungary and in
Romania, was in a state status asociated to Ottomans and independent internal affairs from 1562
Mohàcs Battle until 1699 Treaty of Karlowitz. In the beginning they were giving ten thousand
gold tribute and also sending presents to sultan and known state dignitaries. For example Ardeal
ruler has sent 80.000 guruş (piaster), 10 silver chalice, silver basin and pitcher and also 3 hawks
to Rikâb-ı Humayûn (Chamber of Supplies) as treasure and present on 8 November 1627 with
his ambassador. Thusly when D. 14, D. 15, D. 22, registered in the Topkapı Palace Museum
Archive are examined, it is possible to find the registries of these presents. These kind of
registries can not be found, after Karlowitz. However procuring loyalty of kings was not always
easy, as it is known; they have revolted against Ottoman Empire occasionally. In our study,
translation of the letter submitting the loyalty and obedience of Ardeal ruler Rákóczi George to
sultan will be discussed (TSMA, E, nr. 5242).
Key Words: Ottoman, Ardeal, Tribute, Present, Letter.

GİRİŞ
Günümüzde kısmen Macaristan, kısmen de Romanya’da bulunan Erdel (Transilvanya) 1562
Mohaç Meydan Savaşı’ndan 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar Osmanlılara tâbi devlet
statüsünde olup, içişlerinde serbestti. Başlangıçta her sene on bin altın haraç verir, ayrıca
padişaha ve muayyen devlet erkânına hediye yollardı. 126 Erdel haracı XVII. yüzyıl başlarında
on beş bin altın iken yüzyılın ikinci yarısında kırk bin daha sonraları da seksen bine kadar
çıkmıştı. 127 Erdel kralları özel durumlarda vergiden muaf tutulurlardı. Örneğin, Osmanlı
Devleti’ne ödediği yıllık cizye orduya zahire sağlamaları şartıyla 1684’te kendilerinden

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, III/2, s. 78; Naîmâ
Mustafa Efendi, Tarih-i Nâ‘îma, IV, TTK Yayınları, Ankara 2007, s. 1777.
127
Erdel haracı XVII. yüzyılın son çeyreğinde yüz elli-yüz altmış guruş (riyal-i tam guruş) idi. TSMA, D, nr. 29,
4/a; TSMA, D, nr. 525, s. 73/a; 14 Mart 1683’te hazineye dâhil edilen Erdel haracının altmış kesesinden her kesesi
ellişer binden yirmi dört kese cedîd akçe kesildiği görülmektedir. TSMA, D, nr. 29, s. 21/a.
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alınmamıştı. 128 Erdel süvarisi garb cephesi savaşlarında Osmanlı ordusunun yardımcı
kuvvetlerinden biriydi. 129
Erdel elçisi hazine ve pîşkeş ile geldiğinde yiyecek ve içecek nafakası (mekulat ve meşrubat)
olan sekiz bin akçe Hazine-i Amire’den verilirdi. 130 Pîşkeş ve hazine ile gelen elçi ile
tercümanına padişahın huzuruna çıktığında hil‘at hediye edilir 131; sadrazam huzuruna
çıktığında da ayrıca hil‘at giydirilirdi. 132
Erdel elçisi, 1659’da vermesi gereken seksen bin guruş vergi ve elli bin guruşun yalnızca
yarısını ve beraberinde yirmi bin guruş değerinde mücevher hediyeler getirmiş olmasına
rağmen bunlar kabul edilmemiş ve elçi Yedikule’ye hapsedilmişti. Ödenmesi gereken miktar
verilmedikçe elçi buradan çıkamamıştı. 133 Bazen merkez tarafından bu durum göz önünde
bulundurularak, pîşkeşin ülkesinin gelirleri nispetinde olması sağlanırdı.
27 Aralık 1644, 14 Ocak 1681, 3 Nisan 1682, 24 Aralık 1682, 22 Şubat 1684, 21 Mart 168 ve
19 Haziran 1686 tarihlerinde kayıtlardan anlaşıldığına göre 134 Erdel haracı ile gönderilen
eşyaların mutad üzere her sene aynı miktar ve cinste olduğu görülmektedir. 135 Bunlar, toplam
on iki buçuk kıyye ağırlığında 136 on iki gümüş kupa ya da kadeh, bir takım leğen ve ibrik ile
yirmi dört adet şahin idi 137. Hediyeler teşrifât defterlerine ve ayrıca hazine defterlerine
kaydedilirdi. 138 Örneğin Erdel hâkimi elçisi ile 8 Kasım 1627’de Rikâb-ı Hümayûn’a hazine ve
pîşkeş olarak, seksen bin guruş ile on gümüş kupa, gümüş leğen ve ibriğin yanısıra üç de doğan
göndermişti. 139 Gümüş eşyalar hazine için önemli gelir kaynakları arasındaydı. Örneğin, Erdel

İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Ankara 2008, s. 256-257; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı
Tarihi, III/2, s. 70.
129
İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s. 256-257.
130
BOA, A.TŞF, nr. 345, s. 50/a.
131
BOA, A.TŞF, nr. 345, 52/b.
132
BOA, A.TŞF, nr. 345, s. 54/a.
133
J. Von Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, XI, 2015, s. 64.
134
TSMA, D, nr. 14, 6/a, 28/b, 38/b; TSMA, E, nr. 11976/3; TSMA, D, nr. 29, s. 30/b; “Mah-ı Mezbûrun fi 25,
mu‘tad üzere Rikâb-ı Hümayûn’a Erdel elçisi getirdiğü hazinelerin Divân-ı Hümayûn tarafından doksan altı
senesine mahsub olmak üzere yüz altmış kîse esedî esedî guruş ki beher kîsesi beş yüz olmak üzere veznedarbaşı
Abdurrahman Çelebi yediyle gelüb teslim-i Hazine-i Enderûn-ı Hümayûn olmuşdur. Hazine-i mezbûr riyal-i tam
gelmesi mu‘taddır. Lakin bu sene-i mübarekede Esedî gelmişdir. Pîşkeşi verilmişdir. Sim kupa, 12; sim leğen,
bir; sim ibrik, bir. Temessükü verilmişdir.” (21 Mart 1686). TSMA, D, nr. 29, s. 42/b; “Kîse, 160; mahalline kayd
şüd. Sim leğen ibrik bir, Sim kupa aded on iki.” TSMA, D, nr. 14 s. 54/b; BOA, İESM, nr. 1773.
135
TSMA, D, nr. 14, s. 28/b, 38/b, s. 46/b; TSMA, D, nr. 14, s. 54/b; İESM, nr. 1773; “Mu‘tad üzere Erdel haracı
gelip teslim olundukda getirdikleri sim eşyalarıdır: Sim kadeh, aded, 12; Sim leğen ma‘ ibrik, aded, 1.” TSMA, D,
nr. 14, s. 18/b.
136
“Mah-ı mezbûrun fi 24, Erdel elçisinin hazinesiyle birlikte getirdiği eşyalardır: Sim kadeh, on iki; Sim leğen
ma‘ ibrik, çift, bir; cem‘an kıyye, on iki buçuk. An Saray-ı Edirne.” TSMA, D, nr. 14, s. 28/b; “Erdel elçisi Rikâbı Hümayûn’a hazinesini teslim eylediğinde ma‘an gelen hediyesidir. Sim kupa, aded, on iki; sim leğen, ma‘ ibrik,
aded, bir. Teslim-i kıyye, on iki buçuk.” TSMA, D, nr. 14, s. 38/b.
137
“Erdel hâkiminden gelen pîşkeştir: Leğen ibrik gümüş, bir; büyük kupa, gümüş, on; şahin yirmisekiz.” (Belge
tarihsizdir). TSMA, E, nr. 11976/3.
138
“Teşrif-i elçi-yi kral-ı Erdel an Âsitâne-yi saadet hazine ve pîşkeş averde. 27 Şevval 1054. Âlî divân olup Erdel
elçisi destbûs-ı padişahî ile müşerref olub, getirdiği pîşkeş defteridir: Sim leğen ma‘ ibrik, aded, 1; kupa-yı kebîr
sim, aded, 10; şahin, aded, 24; sikke-i hasene, 10.000.” (29 Ekim 1644). BOA, A.TŞF, nr. 345, s. 52/a.
139
Elçi ve maiyetine nafaka bahâları hazineden verilmişti. BOA, KK, nr. 667, s. 18.
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hazinesiyle 1681’de gelen kapaklı on iki gümüş kupa, leğen ve ibrik birkaç gün sonra eritilerek,
elde edilen gümüş, haremdeki kadın efendiler için yaptırılan sahanlar için sarf edilmişti. 140
Erdel elçisi de vergisini getirdiği zaman kapıcıbaşılarla nöbetçi çavuşlara pîşkeşçi, meşaleci,
mataracı ve iskemleciye ve Bâb-ı Hümayûn bölüklerine kanunen muayyen bahşişleri
verilirdi. 141 Çavuşbaşıya bin akçe ile iki at verilmesi kanundu. 142
Erdel hâkimi elçisi vasıtasıyla padişahın yanısıra sadrazama da hediyeler takdim ederdi. Erdel
elçisi, 26 Temmuz 1636’da dönemin sadrazamına yüz elli guruş ve iki gümüş tabak hediye
etmişti. Sadrazam ise bu parayı, Davud Paşa’da kendi hizmetinde çalışanlara bahşiş olarak
dağıtmıştı. 143
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde tabilik alameti ve sadakat sembolü olarak padişaha haraç ve
pîşkeş göndermenin önemi üzerinde durularak arşiv belgelerinden çeşitli örneklerle Erdel
Krallarının da tâbi devlet statüsü vurgulanarak bu uygulama dâhilinde I. Rakoçi’nin padişaha
gönderdiği sadakat mektubu örneklendirilecektir.
Sadakat Sembolü Olarak Hediye
Osmanlı Devleti’nde padişahlar imparatorluğu, askerî güçler ve sivil memurlardan oluşan kendi
kapı halkı üyeleri aracılığıyla yönetirdi. Padişahın otoritesinin mutlak olduğu ve kimsenin bunu
kendisi ile paylaşmadığı ilkesi bu sistemin esasını teşkil etmekteydi. Osmanlı toplumu gibi
sosyal onur, statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği
patrimonyal türde bir toplumda 144 kapı halkı yani kulları tarafından hükümdara hediye takdimi
bu grubun sadakatinin sembolü sayılırdı. Zira padişahın kendisinden sonra en saygın statü onun
kulu olmaktı ve sultan aslında imparatorluğu, mümkün olduğu ölçüde kulları aracılığıyla
yönetirdi. Bu anlamda aile bağlarından genç yaşta koparılan birisi, asker ya da saray memuru
olarak yetiştirilmeye çalışılırdı. Böylece o kimse devlete kul olur, onun bu kulluğu padişah için
her an tüm hayatını vermeye hazır olması anlamına gelirdi. Kul olmanın bir gereği de kendisini
bu saygın statüye yani “kulluğa” yücelten padişaha pîşkeş çekmek yani hediye sunmak idi. 145
Pîşkeşin XVI. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşması ve çeşitlenmesi Osmanlı
Devleti’ndeki gerileyişle orantılı olarak ve Osmanlı idare sisteminin dayandığı kul (gulâm)
sisteminin bozulmasıyla ilgili gözükmektedir. Bu devirde padişahın otoritesi zayıfladığından
kapıkullarının sayısı artmış ve sarayda, onlar hükümette ve eyalet idaresinde mutlak olarak
hakim olmuşlar; dirlikleri ve devletin tüm gelir kaynaklarını tekelleri altına geçirmeye
çalışmışlardı. Kapıkulu askerlerinin zorbalığı padişahları tahttan indirip çıkarmaya, hatta

140

TSMA, D, nr. 14, s. 6/a.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, TTK Yayınları, Ankara 2014, s. 402.
142
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, s. 412, 417.
143
TSMA, D, nr. 525, s. 73/a.
144
Halil İnalcık, Şâir ve Patron- Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme, İstanbul 2010,
s.10.
145
Colin İmber, Osmanlı İmparatorluğu 1300-1650, İstanbul 2006, s. 195-196; Şerif Mardin, Makaleler ITürkiye’de Toplum ve Siyaset, Derleyenler: Mümtazer Türköne-Tuncay Önder, İstanbul 1994, s. 215.
141
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katletmeye kadar uzanmıştı. Saray gulâmları bazen bu zorbalarla işbirliği yapmakla beraber
genelde çıkarları padişah otoritesini korumaktı. Bu devri ele alan çağdaş Osmanlı tarihçileri ve
lâyihâ yazarları bu durumu başlıca kul sisteminin bozulmasına bağlamışlardı. Yeniçerilerin sık
sık ayaklanmasına bir de esnaf ve küçük tacirlerin başkaldırıları, Anadolu’da, Suriye’de ve
Lübnan’daki ayaklanmalar eklenmiş, eyaletlerde kul sisteminden gelmeyen unsurlar, paşaların
kapılarına girerek idarede ve orduda yer almaya başlamışlardı. 146 Pîşkeş uygulamasının da bu
klasik düzenin bozulmaya başladığı ve otorite zayıflamasıyla ilgili olarak padişaha olan
sadakatin hatırlatılması bakımından önemlilik arz ettiği görülmektedir.
Üst mevkideki birine hürmet ve sadakat nişânesi olarak verilen, onun üstün otoritesinin ve
himayesinin kabul edildiğini simgeleyen hediye olarak tanımlanan pîşkeş 147; aslında bu
anlamıyla hediye verilen ve hiyerarşik yapıda en üst mevkide bulunan padişahın etrafında onun
kulu statüsündeki diğer üst rütbeli kişilerin sadakatlerini somut olarak gösterdikleri yaygın
uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hediye alış-verişi ile padişah ve maiyet
mensubu arasında, bir tür bağımlılık ilişkisi kurulurdu. 148
Padişahlar kendi sistemlerini kuvvetlendirmek için yasal kurumlardan çok, insan ilişkilerini
kullanırlardı. Padişah beratının ihsanını içeren özenle hazırlanmış bir törenle tevcih edilen
görevler, onun bu lütfunun simgeleri olan bir sancak, saray terzisince dikilen bir kaftan ve
değerli koşum takımlarıyla donanmış bir atın ihsanı ile dağıtılırdı. İhsana mazhar olan da,
sadakatini simgeleyen bir hediye (pîşkeş) yoluyla bu lütfu kabul ederdi. 149 Bu, hem onlara
devrettiği yetkilerin simgesi hem de yaptıkları pîşkeş harcamasının kısmen karşı ödemesi
anlamına gelirdi. Böylece sultan yüksek memurlarına ve vezirlerine dağıttığı hediyelerle onları
merkeze bağlamaya çalışırdı. 150
“Tâbi-metbû” ya da “ihsan-şükran” ilişkisi çerçevesinde hediyeler, onu veren ve alan arasında
yapılmış gizli bir ittifak ve bağımlılık anlaşması anlamına gelirdi. Bir eyaleti yöneten paşaya
kaftan gönderilmesi ona, devlete ve padişah otoritesine bağlı olduğunu hatırlatırdı. Paşa ise
padişaha gönderdiği hediyelerle kendi gücünü de meşrulaştırmış olurdu. Diğer taraftan paşalar
da bey olan bölge valileriyle olan ilişkilerinde bu güven ve sadakati sağlamak için hiyerarşik
olarak hediye alış-verişinde bulunurdu. İktidara bağlı olan ya da onu temsil eden herkes hediye
dağıtır ve kabul ederdi. Hediye vermeyi reddetmek ise itaatsizlik anlamına gelirdi. 151 Nitekim
muayyen pîşkeşin gönderilmesinde pîşkeşi gönderecek tarafın problem çıkardığı olursa, bu
durumda itaatsizlik gösteren uyarılırdı. Osmanlı hükümdarlarının siyasal anlayışları açısından
taşrada kendi otoritesini temsil eden paşalara hediyeler göndermesi ve karşılığında paşanın daha
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003, s. 91-92
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I, İstanbul 2000, s. 114-115, 455
148
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I, s. 114-115.
149
Halil İnalcık, “Sultanizm” Üzerine Yorumlar: Max Weber’in Osmanlı Siyasal Sistemi Tiplemesi”, Dünü ve
Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, 7, Ekim 1994, s. 9.
150
Şerif Mardin, Makaleler I-Türkiye’de Toplum ve Siyaset, s. 215; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I, s. 114-115.
151
Kemal Fılalı, “Osmanlı Cezayiri’nde Devlet Otoritesinin Güçlendirilmesinde Bağış ve Armağan”, Osmanlı, I,
1999, s.401.
146
147
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değerli hediyelerle sadakatini bildirmesi güven ilişkilerinin tazelenmesi bakımından önemli idi.
Sözgelimi Erdel beyi padişaha olan sadakatini bir ubûdiyetnâme ile beraber gönderdiği haraç
ve pîşkeşle gösterirdi. Padişaha olan sadakatin hediyelerle gösterilmesi dönemin kaynaklarında
“ubûdiyet” ya da “bendelik” olarak ifade edilmekteydi. 152
Hediyeler padişahın himayesinin sağlanması anlamına da gelirdi. Örneğin; Dubrovnik
Cumhuriyeti, XV. yy’dan beri Osmanlı Devleti’ne haraç ve pîşkeş adıyla hediyeler göndererek
sadakatini bildirir; karşılığında da Osmanlı himayesi altında Venedik ve diğer İtalya şehirlerine
karşı Dubrovnik’in ticaret emniyeti sağlanırdı. Bundan dolayı Dubrovnik ayrıcalıklı bir
konumda bulunuyordu. 153
Vezirler, beylerbeyiler, patrikler, Hristiyan cemaatlerinin reisleri dâhil bütün ileri gelenler
sadakatlerini bildirmek üzere pîşkeş sunmak durumundaydı. Padişaha olan yakınlık arttıkça
hediye sunulan vesileler de artardı. Padişahın mutlak vekili olan sadrazamlar her vesileyle
padişaha hediye sunardı. Özelikle çeşitli nedenlerle verilen ziyafetler bir yılın içinde en çok
hediye sunulan zamanlar olarak dikkati çekmektedir. Enderûn Hazinesi’ne ait defterlerden
birinde Sadrazam Mustafa Paşa’nın 11 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Mayıs, 18 Ağustos ve 22 Eylül
1682’de ziyafet nedeniyle hediyeler sunduğu; 27 Eylül 1682’de bayram pîşkeşi, 3 Ekim
1682’de Ramazan Bayramı ziyafeti pîşkeşi; 19 Ekim 1682’de ise- vesile belirtilmeksizin- bazı
hediyeler sunduğu görülmektedir. Sadrazam Mustafa Paşanın 15 Kasım 1682’de İskender
Köyü’nde ziyafet pîşkeşi; 8 Aralık 1682’de Kurban Bayramı pîşkeşi; Hıdırlık altında olan
bahçesinde, 28 Ocak 1683’te Demirtaş yakınlarındaki çiftliğinde, 19 Şubat 1683’te başka bir
ziyafette ziyafet pîşkeşi; 14 Mart 1683’te nevruz zamanı geldiğinde nevruz pîşkeşi, 22 Mart
1683’te Hıdırlık altında olan bahçedeki ziyafette ziyafet pîşkeşi sunduğu görülmektedir. 154
Defterdar, yeniçeri ağası, kaimmakam paşa, mushib paşa ve sultan kethüdâları gibi diğer ricâl
de padişaha ziyafetler vererek hediyeler sunar, padişah da karşılığında onlara genellikle birer
hil‘at hediye ederdi. Böylece iki taraf arasındaki güven ve sadakat ilişkileri tazelenir ve
kuvvetlendirilirdi.
TSMA- E., nr. 5242: Bu mektup 1641’de Erdel kralı I. Rakoçi Gorgi’nin kendi diliyle padişaha
gönderdiği sadakat mektubunun (ubudiyetname) tercümesi olarak Topkapı Sarayı Müzesi
Arşivi’nde bulunmaktadır. Metinde I. Rakoçi’nin haraç ve pişkeşini padişaha gönderdiği ve bu
suretle sadakatini gösterdiği ifade edilmektedir. Rakoçi buna mukabil Osmanlı padişahından
düşmanlara karşı kendisini ve ülkesini korumasını istemektedir ki kendisi de padişaha hayır
duada bulunacak ve daima haraç ve pişkeşini göndererek sadakatini gösterecektir. Bir başka

TSMA, E, nr. 11976/5; TSMA, E, nr. 3960/19; TSMA, E, nr. 3960/11; “…arz-ı hal bikes-i kemter budur ki bu
kullarından balada zikrolunan hediye-i küstahi bu kulları fakirde kabul olunmak hak-i pay arz olmuşdur. Bu
bendenizi kulluğunuzla mesrur ve handân eyleyesiz bir başımız kaldı ol dahi yolunuza feda ola. Baki ferman
mürüvvetlü sultanımındır. Bende-i kemter Sami”. TSMA, E, nr. 3960/4.
153
İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s. 257; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve
Sosyal Tarihi, I, s. 315.
154
TSMA, D, nr. 14, 27/a, 20/b, 22/a, 23/a, 25/b, 26/b, 28/a, 28/b, 30/a, 29/a, 30/b, 31/b, 32/a.
152
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mektupta da benzer ifadeler bulunmaktadır. 155 1641 tarihli TSMA, E., nr. 5242 numaralı
belgenin günümüz alfabesine çevrilmiş şekli aşağıdadır. 156
Rikab-ı hümayuna Erdel hâkimi Rakoçi Gorgi kulları harac ile gelen elçi bendeleri gönderdiği
ubudiyetnamenin tercümesidir. Fi evâil-i Şabanü’l-muazzam amed sene 1051.
Şevketlü ve azâmetlü padişahım merhametlü efendim Allahü tealâ kudretlü padişahım
hazretlerinin ömr ü saadetlerini ziyade eyleyüb bu dünyaya yayılmış nurlu hükümetinde her bir
gününü mübarek hayırlu talialar ile çok bin eyleye
Ba’dehu Hak sübhane ve te’alâ hazretleri devlet ve ikbâl ve sa’adet iclâl şevketlü ve azimetlü
padişâhım hazretlerini ol yüce saltanat tahtına nasib ideli kudretlü padişahımız hazretlerinin
mübarek sayesi kanadı altında eğer kendimiz ve gerek vilâyet a‘yânı bendeleri her vechile
âsûde hal olub eyyam-ı saadet üzerimizde olan hüsn-i nazarınız mucebince hayırhâhımız
olmayanlar dahi bir vechile bize zarar erişdirmişdir. Azimetlü padişahımın bir dahi kendi
üzerime bu denlü lutf u ihsanını müşahede edüb devâm-ı ‘ömr ü s‘âdetin daim ziyâde olması
içün Allahü Te‘alaya niyaz edüb hayır dua ederiz
Âsitâne-i sa‘âdetine elzem olan sadakatimde karâr ve sâbit kadem olub 157 doğruluğumu
müşahede eylemek içün vilâyetin mu’tad olan haracını ve pîşkeşimi hâzır edüb şevketlü ve
azimetlü padişâhım hazretlerinin mübarek rikâb-ı hümâyunlarına yüz sürüb işbu başelçimiz
olan olan Karasna Varemge’nin* baş beği olan mu‘temedün aleyh 158 Şaradi* İştvan kulları ile
irsâl edüb kudretlü ve şevketlü pâdişahıma rica ederim ki merkum kulları haracımız ile
mübarek rikâb- hümâyununa yüz sürmeğe mürüvvet buyurub irsâl eylediğimiz harac ve
pişkeşimizi huzûr-ı hümayununda makbûl buyurula
Ve eğer kim mezbûr elçimiz bendeleri elzem gelen mühim hidmetimizden ötürü huzûr-ı
hümayununa bir nesne* i‘lâm edüb tarafımızdan ‘arz eder ise tevâzû‘luk üzere rica ederim ki
ol babda dahi mürüvvetlü ve hayırlu cevâb-ı sa‘âdetleri inâyet buyurula
Ve bundan ma‘da dahi bu kulun huzûr-ı hümâyûn-ı sa‘âdetine olan sadakatimize binâ’en
kudretlü padişahımın kemâl-i mürüvvetlerinden rica ederim ki bizi düşmanlarımızdan koruyub
tâ kim ber vech-i vilâyetin kadimî â‘yân ve erkânlarında ve kanunları üzere eyyâm-ı sa’âdetinde
olan hâl olub kudretlü ve şevketlü padişahımın eyyâm-ı saadetlerlerine ve davâm-ı ‘ömr ve
devletlerine hayır dua ile olalım
Ve dâima sadâkât ve ihlâs ile hidmet edüb sa’âdetlü ve kudretlü padişahıma pîşkeşimi ve haracı
vilayetden daimâ Âsitâne-i sa’âdetine irsâl etmeğe kâdir olavuz dikkatiyle
Bâki Alahhü Te‘âlâ şevketlü ve kudretlü padişahım hazretlerinin ‘ömr ü devletini dâim ziyâde
edüb mübârek yüzlü saltanatında çok taliâlar ile karâr eyleye
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TSMA E. nr, 5891.
Okunmasında emin olunamayan kelimelerin üzerine “*” işareti koyulmuştur.
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Sabit kadem olmak: Sözünde kararlı olmak.
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Mutemedün aleyh: Kendisine güvenilen itimat edilen.
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Bu ubudiyetnamemiz Erdel Belgradı’nda evvel güz ayının yirmi sekizinci gününde sene 1641
vilâdet-i Hazret-i İsâ-yı mim yazılmışdır.
Azimetlü padişahımın tevazu‘lu doğru kulu Rakoçi Gorgi
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ÖZET
Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Türkiye, göç olgusu ile karşı karşıyadır. Özellikle son
yıllarda bu olgunun etkisi ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutta yaşanmaktadır. Göçmen
çocuklar, göç süreci ve sonuçlarından oldukça etkilenmektedir. Göç eden ailelerin istihdam,
eğitim, sağlık, barınma, sosyalleşme ve güvenlik gibi sorunları dolaysız çocuklara
yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar ve koşullar çocuklar için de zor
olmaktadır ve bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı hale getirmektedir. Göçmen
ailelerin düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, sosyal güvenlikten yoksunluk, kültürel farklılık gibi
değişkenler, göçmen çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. Eğitim, göçmen veya mülteci
çocuğun yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte ev sahibi ülke de
göçmenlerin ve mültecilerin niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan etkilenmektedir.
Göçmen ve mülteci eğitiminin önemi oldukça büyük olmasına karşın, Türkiye’de bu konuda
yapılan bilimsel çalışmalar yetersizdir. Çalışmanın amacı, ilkokullarda ve ortaokullarda çalışan
öğretmenlerin mülteci çocukların istenmeyen davranışları hakkındaki görüşlerini incelemektir.
Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada fenomolojik araştırma modeli benimsenmiştir.
Bu nitel araştırma çalışması için Ankara'daki ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapan toplam
29 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Bu öğretmenlerin 21’i kadın ve 8’i erkektir. Bu
çalışmada veriler görüşme yoluyla elde edilmiştir. Katılımcıların mülteci çocukların
istenmeyen davranışlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında bazı ek sorular kullanılmış ve açıklamalar
yapılmıştır. Böylece, derinlemesine bir görüşme oturumu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Toplanan verilerin analizinde, verileri benzer anlamlara sahip kategorilere ayırma yöntemi
olarak tanımlanan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini sağlamada yapılan
çalışmalar kodlama süreci esas alınarak yürütülmüş ve bulgular mevcut literatür açısından
revize edilmiştir. Araştırma soruları, görüşmelerden önce katılımcı kontrolüne tabi tutulmuş ve
araştırma sorularının netliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek için dört öğretmen ile
görüşülmüştür. Araştırmada mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının; tepkisel,
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eğitimsel, kültürel, uyumsal olarak adlandırılan dört temada altında toplandığı anlaşılmıştır.
Öğretmenlerin mülteci çocuklarla ilgili temel sorunları disiplinsizlik, inatçılık, kavga,
sorumsuzluk, kişisel bakım eksikliği, uyumsuzluk ve etnik gruplaşmadır. Göçmen çocukların
eğitiminde, eğitim sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin sorunlu olduğunu ve bu sorunların
giderilmesinde eğitim politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun bir planlamaya
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Mülteci çocuklar, istenmeyen davranışlar, öğretmenler

ABSTRACT
Turkey is faced with the phenomenon of immigration since its republic was established.
Especially in recent years, impact of this phenomenon is experienced in economic, social and
psychological dimensions. Refugee children are affected considerable by the migration process
and its results. Problems of parents who immigrated such as employment, education, health,
shelter, socialization and security are reflected on their children. Problems encountered in the
host country and conditions are difficult in children and this situation makes the children
disadvantaged in host countries. Factors such as poorly educated parents, cultural differences
and lack of social security make adaptation of immigrant children difficult to new country.
Education plays a crucial role in the life of the refugee children. The host country is also affected
by social and economic qualification of immigrants and refugees. Scientific studies on
migration are insufficient in Turkey although immigrant and refugee education is very
important. Aim of the study is to explore opinions of teachers who work for primary and middle
schools about misbehaviors of refugee children. This research was designed as a
phenomenological and this design was preferred since phenomenological approaches focus on
how any individual or group experience is interpreted and how this meaning is conveyed. The
qualitative research method was used in this study. A total of 29 teachers participated who live
Ankara were recruited for this qualitative study. In this present study, data were obtained
through interviews. A semi-structured interview form was employed to reveal the opinions of
the participants on misbehaviors of refugee children in the classroom management process.
Some pertained additional questions and explanations were utilized during interviews. Thus, a
depth-interview session was attempted to achieve. Content analysis technique which is defined
as a method for classifying data into categories with similar meanings was employed to analyze
the data collected. Additionally, to ensure the validity in the study, the coding process was
conducted based and findings were revised in terms of the existing literature. The research
questions were exposed to member check before the interviews and four teachers were
interviewed to check the clarity and intelligibility of the research questions. According to
teachers' opinions, the misbehavior of refugee students was grouped under four categories
named "reactional", "educational", "cultural" and "adaptative”. Main problems of teachers
regarding refugee children include indiscipline, obstinacy, fighting, irresponsibility, lack of
personal care, disharmony and ethnic grouping. It can be said that inputs of education system
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and education process have problems. It is needed to determine educational policy and to plan
immigrant education to solve these problems for immigrant children.
Keywords: Refugee children, misbehaviors, teachers

GİRİŞ
Göç, “daha iyi koşullarda ve güvenli bir yaşam sürme isteği ile bir bölgeden farklı bir bölgeye,
köyden şehre ya da bir ülkeden başka bir ülkeye hareket etme” olarak tanımlanır (Castles,
2000). Bireylerin bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gönüllü ya da tercihleri
dışında ve zorunlu olarak yer değiştirme sürecini açıklayan göç; toplumların sosyal, kültürel,
ekonomik ve politik yapısını etkileyen bir olgudur. Bu kapsamda göç; coğrafi, ekonomik,
politik, kültürel, demografik pek çok önemli sonuçlara yol açmaktadır. Bu sonuçlardan hem
göçmenler hemde ev sahibi ülkeler etkilenmektedir.
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütüne göre 2020 yılında seksen milyona yakın insan zulüm,
çatışma, yaygın şiddet ya da insan hakları ihlalleri nedeniyle göç ile karşılaşarak mülteci
durumuna gelmiştir. Örgütün Türkiye istatistiklerine göre Türkiye’de mülteci ve sığınmacı
yaklaşık dört milyon göçmen bulunmaktadır. Bunların 3,6 milyonu Suriye vatandaşı, 330 bine
yakını Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Yemen gibi ülkelerden gelen kayıtlı mülteci ve
sığınmacıdır (UNHCR Türkiye, 2020). Bu sonuçlara göre Türkiye, dünyadaki en büyük kayıtlı
mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil
Yardım Fonu (UNICEF)’nun 2019 Türkiye yıllık raporuna göre bu nüfusun 1,6 milyonunu
Suriyeli mülteci çocuklar oluşturmaktadır. Ayrıca diğer milletlerden kayıtlı sığınmacıların üçte
biri de çocuklardan oluşmaktadır.
Türkiye, mültecilere en büyük insani yardım sağlayıcı ülke olmasının yanı sıra, dünyada
eğitime en çok mülteci öğrenci dahil eden ülkedir. 2016 yılında Türkiye’de okul çağındaki
mülteci çocukların %36’sı okula kayıtlı iken 2019’da bu oran ilkokulda %89’a, toplamda %
63’e yükselmiştir. Aralık 2019 tarihi itibariyle örgün eğitimde yer alan mülteci öğrenci sayısı
684.728’dir ve bu öğrencilerin %96’sı kamu okullarındadır. Türkiye’de mültecilerin eğitiminde
niceliksel artışların yanı sıra niteliğin de geliştirilmesi için önemli çalışmalar sürdürülmektedir.
Örneğin, temel okuryazarlık ve matematik becerisi kazanamayan Türk öğrenciler için
uygulanan İYEP (ilkokullarda yetiştirme programı) kapsamına mülteci öğrenciler de dahil
edilmiştir. Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programının kapsamı mülteci öğrencileri de
kapsayacak şekilde genişletilerek Türk öğrencilere sunulan nakit desteği, aynı miktarda mülteci
öğrencilere de sunulmaya başlanmıştır. ŞEY ödemelerinden Aralık 2018’de 410 binden fazla
mülteci çocuk yararlanırken, Aralık 2019’da bu sayı 562 binin üzerine çıkmıştır. Mülteci
çocuklara yaygın eğitim sayesinde ikinci bir şans yaratılmaya çalışılarak sertifikalı
Hızlandırılmış Eğitim Programının (HEP) genişlemesi sürmüştür. Ayrıca Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin
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işbirliği ile mülteci öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının
giderilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütülmüştür (UNICEF, 2019).
Türkiye’de mülteci öğrencilerin eğitimlerinde yaşanan ilerlemelere rağmen hala eğitime erişimi
sağlanamayan önemli sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğitime erişimi sağlanan
öğrencilerin yaşadıkları önemli eğitimsel sorunlar da mevcuttur. Araştırmalarda mülteci
öğrencilerin dil, motivasyon eksikliği, başarısızlık, (Ereş, 2016; Akdeniz, 2018; Cırıt-Karaağaç
ve Güvenç, 2019; Kayacık, 2020; Şahin ve Doğan, 2018) gibi eğitimsel sorunlar yaşadıkları
belirlenmiştir. Belirlenen bu sorun alanları içerisinde en başat sorun uyum sorunudur. Uyum,
göç hareketleri sonucunda ortaya çıkan çok boyutlu ve farklı süreçleri kapsayan olgusal bir
durumdur (Şimşek ve Kula, 2018). Uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesi, bazı
bireylerde bir savunma mekanizması olarak istenmeyen davranışlar şeklinde kendini
gösterebilmektedir. Durum, öğrenciler için özellikle de mülteci öğrenciler için daha şiddetli bir
şekilde yaşanabilmektedir.
Öğrencilerin istenmeyen davranışları öğrenci, öğretmen, okulun koşulları gibi pek çok
faktörden etkilenmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin istenmeyen davranışlarının tam bir
listesini yapmak mümkün olmasa bile, bazı ölçütler davranışların istendik ya da istenmeyen
davranış olarak ayırılmasını sağlayabilir. Özdaş ve Akpınar (2018), okulda öğrenmeyi
engelleyen, güvenliği tehdit eden, okulun ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veren, duruma
uygun olmayan, düzen bozan davranışların istenmeyen davranış kriterleri olabileceğini belirtir.
Türkçe literatürde istenmeyen öğrenci davranışlarının incelendiği araştırmalar bulunmakla
birlikte (Doğan, 2020; Tekin ve Güven, 2020; Tekel, 2020; Yıldırım ve Aydın, 2019), odak
noktasına mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarını alan sınırlı araştırma bulunmaktadır
(Demir, Özdemir ve Köse, 2020; Delen ve Ercoşkun, 2019; Kubilay, 2020). Bu araştırmalarda
mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının; şiddet, disiplinsizlik, devamsızlık, ödev
yapmama, okula geç kalma (Delen ve Ercoşkun, 2019) dersi dinlememe, söz almadan konuşma,
sorumsuzluk (Kubilay, 2020) olduğu belirlenmiştir. İngilizce literatürde de mülteci öğrencilerin
istenmeyen davranışlarının benzer davranışları kapsadığı görülmüştür (Alkhawaldeh, 2018;
Anthony, Peguero, Shekarkhar & Koo, 2015; Evram, 2018; Kirk, 2014).
Mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının hem kendilerini hem de Türk öğrencileri
olumsuz etkilemesi ve okul başarısını düşürmesi, Türkiye’de eğitim sisteminin önemli
sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu sorunun çözülebilmesi, varolan politika analizlerine ve
belirlenecek politikaların niteliğine bağlıdır. Bu nedenle eğitim sisteminin işleyişi sıklıkla
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, öğretmenler tarafından mülteci
öğrencilerin istenmeyen davranışlarının nasıl algılandığı ve hangi davranışların istenmeyen
davranış olarak nitelendirildiğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul ve
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışları ile ilgili
deneyimlerinin ortak anlamları keşfedilmeye çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desende tasarlanmıştır.
Fenomenolojik araştırmalar, bireylerin farkında olduğu ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir
anlayışa sahip olamadığı olgulara odaklanarak olguların nasıl anlamlandırıldığını açıklamaya
çalışır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Çalışma Grubu
Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna seçilecek
öğretmenlerin belirlenmesinde cinsiyet, branş ve görev yapılan okul türü çeşitlilik kaynağı
olarak alınmıştır. Araştırmada belirlenen ölçüt ise mülteci öğrencilerin yoğun olduğu okullarda
çalışıyor olmak, sınıfında en az 1 mülteci öğrencisi bulunmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın
katılımcılarını Ankara ilinde mülteci öğrencilerin yoğun olduğu 4 ilkokul ve 5 ortaokul toplam
9 okulda görev yapan gönüllü 29 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin demografik
bilgiler Tablo. 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
S.
N.

Ko
d

Cinsiye Okul
t
Türü

Baranş

Kıde
m
(yıl)

1

Ö1

Erkek

2

Ö2

Erkek

Ortaok
ul
İlkokul

3

Ö3

Erkek

İlkokul

5

Ö4

Erkek

5

Ö5

Erkek

6

Ö6

Erkek

Ortaok
ul
Ortaok
ul
İlkokul

Fen
bilimleri
Sınıf
öğretmeni
Sınıf
öğretmeni
Sosyal
Bilgiler
Matematik

7

Ö7

Erkek

Sınıf
öğretmeni
Türkçe

8

Ö8

Erkek

9

Ö9

Kadın
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22
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1
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7
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3
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Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin 8’i erkek, 21’i kadındır. 7 ila 29 yıl
arasında değişen sürelerde kıdeme sahip olan katılımcı öğretmenlerin 16’sı ilkokullarda, 13’ü
ortaokullarda görev yapmakta ve 16’sı sınıf, 3’ü sosyal bilgiler, 2’si fen bilimleri, 2’si
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matematik, 2’si Türkçe, 2’si görsel sanatlar, 1’i müzik, 1’i teknoloji tasarım branşlarındandır.
Katılımcı sınıf öğretmenlerinden bazılarının sınıfında (Ö- 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) on ve
üzeri sayıda mülteci öğrenci bulunmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin okullarında Suriye,
Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Yemen ve Sudan’dan mülteci öğrenciler bulunmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu ile elde edilmiştir.
Görüşme formu iki bölümden ve dört sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların
cinsiyet, branş, görev yapılan okul türüne ilişkin demografik bilgilerinin sorulduğu üç soru yer
almaktadır. İkinci bölümde ise öğretmenler tarafından göçmen öğrencilerin istenmeyen
davranışlarının neler olduğunu belirlemek amacıyla sorulan açık uçlu bir soru bulunmaktadır.
Açık uçlu maddenin katılımcılar tarafından daha detaylı cevaplandırılabilmesi için iki sonda
soru hazırlanmıştır. Araştırma soruları iki alan akademisyeninin ve iki Türkçe öğretmeninin
görüşüne sunulmuş ve görüşmelerden önce katılımcı kontrolüne tabi tutulmuştur. Katılımcı
kontrolünde araştırma sorularının netliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek için dört öğretmen
ile görüşülerek forma son hâli verilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veriler 2019-2020 eğitim öğretim yılında mülteci öğrencilerin yoğun olarak
bulunduğu 9 okulda yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilerek elde edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan katılımcı öğretmenler ile telefonla
iletişime geçilerek uygun oldukları zamanlar belirlenmiştir. Görüşmeler okulların rehberlik
servisi, kütüphanesi, toplantı salonlarında ve katılımcıların evlerinde gerçekleştirilmiş ve ses
kaydı yapılmıştır. Ses kayıtları deşifre edilerek bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiştir. Bu
şekilde 49 MS Word sayfası yazılı veri elde edilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
İçerik analizi nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri analiz tekniklerden biri olup verilerin
kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılmasını sağlar.
Böylece içerik analizi ile ortaya çıkan temalar ve kodlar araştırılan fenomenin anlaşılmasını
nasıl anlamlandırıldığının anlaşılmasını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Analizde önce ham
veriler her iki araştırmacı tarafından birkaç kez okunmuş, araştırma kapsamı dışında kalan
veriler ayıklanarak analiz için uygun hale getirilmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından
kodlar ve kodların oluşturduğu temalar belirlenerek kontrolleri yapılmıştır. Bulguların
sunumunda katılımcıların görüşleri doğrudan alıntılarla aktarılarak güvenirlik artırmaya
çalışılmıştır (Guest, Namey & Mitchell, 2012).
BULGULAR
Araştırmada çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin, okullarında bulunan mülteci
öğrencilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemek üzere “Okulunuzdaki
mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu
yöneltilmiştir. Ayrıca bu kapsamda çalışma grubunda yer alan katılımcıların görüşlerini detaylı
olarak aktarmalarını sağlamak için “Neleri mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışı olarak
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görüyorsunuz”? ile “Nasıl davranışlar sizin için mülteci öğrencilerin istenmeyen
davranışlarıdır?” şeklinde iki sonda soru da kullanılmıştır. Çalışma grubunda yer alan
öğretmenlerin görüşleri Tablo 2.’de sunulmuştur. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin,
mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin görüşlerinin içerik analizi sonucunda on
üç kod oluşturduğu; bu kodların tepkisel, eğitimsel, kültürel ve uyumsal olarak adlandırılan dört
tema altında toplandığı anlaşılmıştır.

Tablo 2. Mülteci Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları
Tema
Tepkisel

Eğitimsel

Kültürel

Uyumsal

Kod
Fiziksel zarar verme
Sataşma
Küfürlü sözler söyleme
Türk milli ve manevi
değerlerine özensiz
davranma
Okul ve sınıf kurallarına
uymama
Sorumsuzluk
Akademik başarısızlık
Devamsızlık
Hijyen kurallarına dikkat
etmeme
Yaşam tarzı farklılığı
Kalıp yargılar
Etnik gruplaşmalar
Aidiyetin gelişmemesi

Katılımcı
Ö6, Ö7,Ö8, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17,
Ö20
Ö3, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö20, Ö28
Ö3, Ö20, Ö26
Ö7, Ö8, Ö20

n
9

Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8, Ö10, Ö12, Ö13,
Ö14, Ö18, Ö19, Ö21, Ö23, Ö24, Ö26
Ö5, Ö7, Ö9, Ö13, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19,
Ö20, Ö21
Ö2, Ö10, Ö11, Ö12
Ö7, Ö13, Ö21
Ö1, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13,
Ö21
Ö7, Ö12, Ö15, Ö25
Ö8, Ö20, Ö27
Ö8, Ö11, Ö12, Ö13, Ö20, Ö27, Ö28, Ö29
Ö12, Ö22, Ö29

15

7
3
3

10
4
3
9
4
3
8
3

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin görüşlerine göre mülteci öğrencilerin istenmeyen
tepkisel davranışları; fiziksel zarar verme (n=9), sataşma (n=7), küfürlü sözler söyleme (n=3)
ve Türk milli-manevi değerlerine özensiz davranmadır (n=3). Çalışma grubunda yer alan
öğretmenlere göre mülteci öğrenciler arasında kaba davranma, saldırganlık, kavgacılık, ayak
takıp arkadaşlarını düşürme, itme gibi şiddet davranışlarına rastlanmaktadır. Çalışma grubunda
yer alan öğretmenler teneffüslerde sözlü sataşma, el şakası yaparak sataşma davranışlarının
göçmen öğrenciler arasında yaygın olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra araştırmanın çalışma
grubunda yer alan öğretmenler mülteci öğrencilerin küfürlü sözler söylemelerini; İstiklal Marşı
ve törenlere, milli ve manevi değerlere gerekli özeni göstermemelerini istenmeyen tepkisel
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davranışları arasında saymışlardır. Çalışma grubunda yer alan bazı öğretmenlerin görüşleri şu
şekildedir:
(Ö7) Saldırgan ve sert, kırıcılar. Kavgaya her an hazırlar. …marşımıza saygı göstermiyorlar.
…öğrencilerimi Anıtkabir’e götürdüm. Türk öğrencilerin gösterdiği saygı davranışlarını
uyarılarıma rağmen göstermiyorlar.
(Ö8) …ben sosyal bilgiler öğretmeni olarak derslerde milli ve tarihi değerlerimizi
aktardığımda ilgisizler. …misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiç birini sevmez. Göçmen
öğrenciler birbirlerinden nefret ediyor. Kavga çok. Kendi soydaşları ile çok vakit geçiriyorlar.
…birbirlerinden nefret ediyor. Kendi aralarında çok tartışma yapıyorlar çoğu zaman aniden
gelişen çok kontrol edemediğimiz bir durumda çatışma kavga bağırma oluyor.
(Ö10) Suriyelilerde kavga çok fazla, teneffüste birbirlerini itme, ayak takma, düşürme
durumları var.
(Ö13) …teneffüste çok belirgin sataşma davranışları var.
(Ö20) …kendi dillerinde küfür, kavga, gürültü çok fazla. El şakası ile şiddeti çok yapıyorlar.
Taşkın, aşırı ve aykırı davranışlar, vurma çok.
(Ö28) …yerli ve göçmenler arasında sözlü sataşmalar fiziksel kavgalara dönüşüyor.
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere göre mülteci öğrencilerin istenmeyen eğitimsel
davranışları; okul ve sınıf kurallarına uymama (n=15), sorumsuzluk (n=10), akademik
başarısızlık (n=4) ve devamsızlıktır (n=3). Çalışma grubunda yer alan öğretmenler; mülteci
öğrencilerin disiplinli olmadıklarını, okulda ve sınıfta belirlenen kurallara uymadıklarını,
belirlenen kuralları kabul etmediklerini, ödev yapmadıklarını, okula devam etmek
istemediklerini, aşırı gürültülü iletişim kurduklarını, okulun eşyalarına, araç ve gereçlerine
zarar verdiklerini düşünmektedir. Çalışma grubunda yer alan bazı öğretmenlerin görüşleri şu
şekildedir:
(Ö7) …devamsızlıklarda gün sayısı olarak yönetmeliğe uygun değil, öğretimde kopukluklar
yaşanıyor. İki öğrencimde 45-50 gün üzerinde devamsızlık var. …okul çantaları çok düzensiz,
ders araç gereçlerine titiz davranmıyorlar.
(Ö10) Suriyelilerin Türkçe bilgisi yetersiz, öğrenmeye de istekli değiller, Arapça temel eğitim
almışlar, cümle kuramıyorlar.
(Ö12) …okuldaki araç gereç korunmuyor, zarar veriyorlar. Çok fazla kırık dökük. Sınıf kapı
kolu bir dönemde beş kez değişti. …kendilerini ifade etme biçimleri bağırarak, o şekilde
anlaşıldıklarını düşünüyorlar. …okul kurallarına uymuyorlar. …sınıf araç gereçlerinin
korunması noktasında sınıfı sahiplenmiyor
(Ö13) …isimleri misafir, okulda sınıfımda kayıtsız durumları var. Valiliğin izni ile eğitim
öğretim yapıyoruz. Öğrencilerle tam gün eğitim yapıyoruz. Öğle arasından sonra öğrenci
devamsızlıkları oluyor. …öğrencilere hiçbir araç gereç temin ettiremiyoruz.
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(Ö20) …öğrencilerin etkinliklere katılım isteği yok. Bunda ailelerin ekonomik düzeyinin kötü
olmasının etkisi büyük. Törenlerde, etkinliklerde kıyafet alımı pahalı görülüyor. …kız
öğrencilerin ortaokula devam sorunu daha fazla. Ayıp ve günah diye bu durum Suriyeli kız
öğrencilerde daha fazla.
(Ö26) Ders dinlemiyor, bu yüzden diğer çocukları da olumsuz etkiliyor
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere göre mülteci öğrencilerin kültür farklılığının neden
olduğu istenmeyen davranışları; hijyen kurallarına dikkat etmeme (n=9), yaşam tarzı farklılığı
(n=4) ve kalıp yargılardır (n=3). Çalışma grubunda yer alan öğretmenler mülteci öğrencilerin
bedensel temizliğe özen göstermediklerini, ders materyallerini özenli kullanmadıklarını, el
yıkama, mendil kullanma gibi hijyen için gerekli alışkanlıklara sahip olmadıklarını, giyimde ve
beslenmede yaşam tarzı farklılıklardan kaynaklı problemli davranışlar sergilediklerini, ayıp ve
günah kavramlarına aşırı vurgu yaptıklarını, dinsel bazı kalıp yargılara sahip olduklarını
belirtmiştir. Çalışma grubunda yer alan bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:
(Ö8) farklı mezhepsel inanç anlayışları var. Çok aşırı günah sevap kavramlarından
bahsediyorlar. Kız çocuklarının başının açık olmasını çok dillendiriyorlar.
(Ö13) banyo yapmıyorlar, zaman zaman bit görülüyor. İç çamaşırı kullanma alışkanlıkları yok.
Tuvalet temizlik anlayışları olmadıkları için temizliğe dikkat etmiyorlar. Sabun kullanılmıyor.
(Ö11) Temizlik alışkanlıkları büyük bir sorun. Öğrencilerin banyo yapma alışkanlıkları, tırnak
temizliği yok. Sabun kullanma, peçete alışkanlıkları yok
(Ö25) Sürekli yardım aldıkları için isteme davranışı hat safhada, beslenme alışkanlıkları farklı
veliler çocuklara beslenme olarak lavaş ve yağlı yiyecekler koyuyor. Özellikle Suriyeli
öğrencilerin beslenme alışkanlıkları sınıfın geneline uymuyor
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin görüşlerine göre mülteci öğrencilerin gerekli uyumu
sağlayamamalarından kaynaklanan istenmeyen davranışları; etnik gruplaşmalar (n=8) ve
aidiyetin gelişmemesidir (n=3). Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, mülteci öğrencilerin
tam olarak kendilerini sınıfa ait hissetmediklerini, sadece aynı ülkeden göç edenlerin birbirleri
ile iletişim kurduklarını ve gruplaştıklarını, Türk öğrenciler ve kendi etnik kökeninden olmayan
öğrenciler ile kaynaşmadıklarını düşünmektedir. Çalışma grubunda yer alan bazı öğretmenlerin
görüşleri şu şekildedir:
(Ö11) …aileden destek yok, işimiz çok zor. Aileyi eğitmek gerek. Okulu uyruklarını ve
kültürlerini unutturmaya çalıştığımız bir yer olarak algılıyorlar.
(Ö13) Türk öğrencilerle kaynaşamadığı için kendi aralarında gruplaşma var.
(Ö20) Göçmenler öğrenciler arasında gruplaşma özellikle Suriye ve Afgan öğrenciler arasında
fazla. Sınıfta sırada kendileriyle oturma, okul bahçesinde kendi ırkları ile gezme görülüyor.
(Ö27) Kendi grupları dışından kimseyle kolay kolay muhatap olmuyorlar.
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(Ö29) …bir arkadaşına zarar verdiğinde toplanıp intikam almaları, hep ve sadece birbirleriyle
iletişim kurmaları, yanlışlarında birbirlerini uyarmak yerine yanlışı birlikte savunmaları.
…kaynaşma yok.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mülteci öğrencilerin
istenmeyen davranışlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara
göre mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının; tepkisel, eğitimsel, kültürel, uyumsal
olarak adlandırılan dört temada altında toplandığı anlaşılmıştır. Literatürde mülteci öğrencilerin
istenmeyen davranışlarının incelemesine odaklanan (Delen ve Ercoşkun, 2019; Evram, 2018;
Özbilen, Canbulat ve Hamurcu, 2020; Peguero, Shekarkhar, Poop ve Koo, 2015) ve konuyla
ilişkili çalışmaların, bu araştırmanın bulgularını desteklediği anlaşılmıştır (Baloğlu-Uğurlu ve
Akdovan, 2019; Ereş, 2016; Kardeş ve Akman, 2018; Sarıer, 2020).
Araştırmada mülteci öğrencilerin istenmeyen tepkisel davranışlarının; şiddet eğilimi, sataşma,
diğer ülkelerden gelen mülteci öğrencilere ve Türk öğrencilere fiziksel olarak zarar verme,
küfürlü sözler söyleme, milli ve manevi değerlere özensiz davranma olduğu anlaşılmıştır.
Okulda yaşanan şiddet; öğrencinin öğrenmesini ve sosyalleşmesini engelleyen, okulun güvenli
bir yer olmasını bozan, yıkıcı davranış örüntüleridir. Araştırmalardan, birçok eğitim sisteminde
öğrencilerin yaklaşık üçte birinin şiddete ve zorbalığa maruz kaldığı (Hoşgörür ve Orhan,
2017), mülteci öğrencilerin en sık gözlenen istenmeyen davranışının şiddet olduğu
anlaşılmaktadır. Mülteci öğrenciler iletişimlerinde ve oyunlarında sık sık şiddete başvurmakta
(Acosta, 2017; Akalın-Tanay, 2016; Ergen ve Şahin, 2019; Keskinkılıç-Kara ve ŞentürkTüysüzler, 2017; Yüce, 2018) ve küfürlü sözler kullanmaktadır (Evram, 2018). Suriyeli mülteci
çocuklarda görülen şiddet eğiliminin, Suriyelilerin Türkiye’ye ilk geldiği yıllarda, savaş
deneyimi etkisiyle olduğu farklı kaynaklarda açıklanmıştır. Ancak bu araştırmaya katılan
öğretmenlerin öğrencileri, Türkiye’de doğup büyümüş olduklarından savaş deneyimi
bulunmamaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, mülteci çocuklardaki şiddet eğiliminin
farklı kültürel ve ailevi nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir.
Okul toplumsal bir ortamdır ve okul toplumunu oluşturan öğrenciler sahip oldukları
alışkanlıkları, değerleri de beraberlerinde okula getirerek okul dışı yaşamlarında edindikleri
olumsuz davranışları okula taşır (Pişkin, 2002). Bu bağlamda mülteci öğrencilerin de sahip
olduğu kültürel kodları, alışkanlıkları ve değerleri beraberlerinde okula taşıdıkları söylenebilir.
Mülteci öğrencilerin şiddet davranışlarının dil yetersizliğinden, kültürel yatkınlıktan, akademik
başarısızlıktan, ebeveyn ilgisizliğinden ve eğitime verilen önemin yetersizliğinden
kaynaklandığı görülmektedir (Erdem, 2017; Ergen ve Şahin, 2019; Kayacık, 2020). Tüm
bireyler için önemli yıkıcı sonuçları olan şiddet davranışlarının, mülteciler açısından ev sahibi
topluma uyumun önündeki en önemli engel olması nedeniyle ayrı bir önemi bulunur.
Bu araştırmada ulaşılan sonuçlardın biri de mülteci öğrencilerin Türk milli ve manevi
değerlerine özensiz davrandığıdır. Ancak bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak Kılıç ve
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Demir (2017) yürüttükleri araştırmada, Afgan mülteci öğrencilerin İstiklal Marşını, milli
bayramları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü milli bir değer olarak gördüklerini ve Türk milli
değerlerini olumlu algıladıklarını tespit etmiştir.
Araştırmada, mülteci öğrencilerin istenmeyen eğitsel davranışlarının okul ve sınıf kurallarına
uymama, sorumlu davranmama, başarısızlık ve devamsızlık olduğu anlaşılmıştır. Sarıer (2020)
mültecilerin eğitim sorunları ile ilgili gerçekleştirdiği meta sentez çalışmasında, öğrencilerin
eğitim sorunlarının dilsel, bilişsel, ailesel, duyuşsal, sosyo-kültürel ve yapısal sorunlar
olduğunu, mülteci öğrencilerin öğrenmeye direnç gösterdiklerini belirlemiştir. Alanyazındaki
diğer çalışmalarda da Türkiye’de mülteci öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının düşük
olduğu, okulda disiplin sorunları yaşadıkları ve devamsızlık alışkanlıklarının kronikleştiği
görülmüştür (Aykırı, 2017; Kandemir, Aydın, 2020; Kubilay, 2020; Moralı, 2018;).
Mülteci öğrencilerin okula bağlılıklarının düşük oluşu ve motivasyon eksikliği farklı
ülkelerdeki araştırmalarda da belirlenmiştir. Örneğin Kirk (2014) Ürdün’de yaşayan Suriyeli
mültecilerin %22’sinin okula ilgi duymadığı ve yasalardaki eksiklikler nedeniyle okula devam
etmediklerini belirlemiştir. Okula düşük aidiyet ve devamsızlık okul terkinin öncülleridir.
Devamsızlık alışkanlığı bulunan öğrenciler, diğer akranlarına kötü örnek teşkil ederek bu
istenmeyen davranışın genişlemesine neden olabilmektedir. Cristle, Jolivette ve Nelson (2007),
kendini okula bağlı hisseden, okula yönelik olumlu tutum geliştiren öğrencilerin okulu bırakma
eğilimlerinin daha düşük olduğunu belirtmektedir. Okul terkinin önlenmesi, birçok ülkenin
eğitimde öncelikli hedefleri arasında yer alır (Avrupa Komisyonu, 2014). Bireysel, toplumsal
ve küresel sonuçları olan okul terki, devletlerin eğitim harcamalarının etkili kullanılmamasına,
öğrencilerin emek ve zaman kaybına ve sonuç olarak iyi bir gelecek tasarımından
uzaklaşmalarına yol açar.
Araştırmada, mülteci öğrencilerin kültürel unsurlardan kaynaklanan istenmeyen davranışlarının
hijyen kurallarına dikkat etmemek, yaşam tarzı farklılığından kaynaklanan davranışlar ve sahip
oldukları kalıp yargılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aykırı (2017) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada da mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının bazılarının kültür farklılığından
ve değer yargısı eksikliğinden kaynaklandığını belirlemiştir. Bitew ve Ferguson (2010), bu
durumun temel nedeninin her göçmen ailenin kendi değerlerini, dilini, kültürünü beraberinde
getirmesi olduğunu belirtir. Başka bir ifade ile göç ile birlikte sadece bireylerin hareketliliği söz
konusu değildir. Bireylerle birlikte kültürler, değerler ve alışkanlıklar da ev sahibi ülkeye göç
etmektedir.
Araştırmaya göre, mülteci öğrencilerin istenmeyen uyumsal davranışlarının ise etnik olarak
gruplaşmaları ve ev sahibi ülkeye aidiyet geliştirmemeleridir. Mülteciler ile ilgili yürütülen
çalışmalardan, mültecilerin en önemli iki temel problemin dil yetersizliği ve uyum sorunları
olduğu görülmektedir (Aykırı, 2017; Bulut, Kanat-Soysal ve Gülçiçek, 2018; Erdem, 2017).
Örneğin; Tosun, Yorulmaz ve Tekin (2018)’in gerçekleştirdiği araştırmada mülteci öğrencilerin
% 61,4’ünün okula uyum sağlamakta güçlük yaşadığı anlaşılmıştır. Kardeş ve Akman (2018)
mülteci öğrencilerle ilgili öğretmenlerle görüşülmeye başlanıldığında, uyumla ilgili sorunların
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öne çıktığını belirtir. Mülteci öğrencilerin ev sahibi ülkeye yeterli uyumu sağlayamamaları,
daha farklı istenmeyen davranışların da gelişmesine yol açmaktadır.
Ev sahibi ülkeye başarılı bir şekilde uyum sağlayan mülteciler, eğitim yaşamlarına başarılı bir
şekilde devam etmek, sahip oldukları eğitim hakkını üst kademelere kadar sürdürebilmek gibi
çeşitli avantajlar elde etmektedirler. Araştırma örneklemine bağlı olarak mülteci öğrencilerin
Türk toplumu ve Türk arkadaşları ile yeterli uyumu sağladığı, gerekli dil becerisini kazandığı
sonuçlarına ulaşılan araştırmalar da mevcuttur (Boylu ve Işık, 2020; Sever, 2020). Ayrıca
başarılı uyum süreci yaşayan mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının ev sahibi
akranlarıyla benzer düzeyde olduğunu bulgulayan araştırmalar da bulunmaktadır. Örneğin
Peguero, Shekarkhar, Poop ve Koo (2015) ikinci ve üçüncü nesil Afrikalı Amerikalı, Latin
Amerikalı öğrencilerin okul disiplinine uyma davranışlarını incelediği araştırmalarında, bu
öğrencilerin beyaz Amerikalı akranları ile benzer düzeyde istenmeyen davranışlarda
bulundukları hatta beyaz Amerikalı öğrencilerden daha fazla disiplinli olma eğiliminde
oldukları anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye yer aldığı coğrafya itibariyle ekonomik kriz, yoksulluk ve siyasi
çalkantılar yaşayan ülkeler ile komşu olması nedeniyle geçmişte ve günümüzde göç alan,
gelecekte göç alma potansiyeli olan bir ülkedir. Resmi rakamlara göre, nüfusunun yaklaşık
yüzde beşini farklı etnik kökenden gelen mülteciler oluşturmaktadır (Tanrıkulu, 2018). Nüfus
demografisinde meydana gelen bu değişim aynı şekilde okulların da demografik yapısını
değiştirmiştir (Zayimoğlu-Öztürk, 2018). Göç olgusu tüm bireyleri etkilemekle birlikte en
yıkıcı etkiyi çocuklar üzerinde yapmaktadır (Gianni, 2006). Mülteci öğrencilerin göç edilen
ülkeye uyum sürecinde en belirleyici rolü ise okullar üstlenmektedir (Yılmaz, 2020). Mülteci
öğrencilerin uyumunu güçleştiren nedenlerden biri de okulda istenmeyen davranışlardır.
İstenmeyen davranışların, hem davranışı sergileyen hem de diğer öğrencilerin eğitimleri ve
güvenlikleri üzerinde telafisi zor sonuçları olabilmektedir (Yıldırım ve Aydın, 2019).
İstenmeyen davranışlar, öğrenme ve öğretme sürecini bozan, sınıf yönetimini olumsuz
etkileyen, kısaca eğitimsel çabaları karşılıksız bırakan her türlü davranıştır. Öğretimin
düzenlenebilmesi ve eğitimden beklenen bireysel, toplumsal, ekonomik çıktıların
sağlanabilmesi için istenmeyen davranışların iyi yönetilmesi gerekir (Çetin, 2013). İstenmeyen
davranışların önemsenmeyip göz ardı edilmesi, bu davranışları gösteren öğrencilerin eğitimsel
kayıplarına, eğitim hakkını etkili bir şekilde kullanamamasına ve kimi zamanda okul terklerine
yol açar (Başar, 2014). Bu nedenle öğrencilerin istenmeyen davranışlarının takibinin yapılması,
istenmeyen davranışların yerine istendik davranışların kazandırılması gereklidir (Kubilay,
2020). Mülteci öğrencilerin istenmeyen davranışlarının istendik hale getirilmesi için
eğitimcilere veli işbirliğini artırmaları, velilerin eğitimin önemine ilişkin farkındalıklarını
sağlayan çalışmalar yürütmeleri, öğrencilerine akademik, duygusal ve sosyal destek
sağlamaları önerilebilir. Mülteci öğrenciler üzerinde yürütülen araştırmalar çoğunlukla Suriyeli
mülteciler ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmacılara farklı ülkelerden göç eden mülteci
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öğrencilerin istenmeyen davranışlarının nedenleri ve sonuçları ile ilgili nicel, nitel ve karma
araştırmalar yürütmeleri önerilebilir.
Göç politikalarının başarısı veya başarısızlığı, göçmeni kabul eden devlet ve göçmenin
kendisine aittir. Bununla birlikte, demokratik toplumlardaki politik süreçler, demokratik
sabırsızlıktan türetilen gerçekçi olmayan vaatler ve talepler çoğu zaman bir politikanın gerçek
veya algılanan, kamusal veya politik çevrelerdeki başarısızlıklarına karşı tepkimeye neden olur.
Politika belirleyicilere, eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, mülteci öğrencilerin
eğitim sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik edecek düzenlemeler yapılması bu
çalışmanın temel önerisidir.
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ЭТНОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОБРАЩЕНИЙ С
ТУРЕЦКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ETHNOHERMENEUTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF ADDRESSES FROM
TURKISH TO RUSSIAN
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü,
Rusça-Türkiye Türkçesi Programı Bişkek, Kırgızistan.
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АННОТАЦИЯ
Во второй половине 20 вв. появились новые подходы и методы исследования в
гуманитарных науках, которые объединяют национальный и социальный фактор
изучения языковых являний. Этногереневтика сочетает в себе аспекты таких наук как
философия, психология, социология, этнография и лингвистика. Именно поэтому
исследоание языкового наследия, в частности отделных языковых единиц, является
одной из основных задач этногерменевтики.
Обращения отражают особую языковую картину мира, которая складывалась в
народном сознании веками. Выбор языковых средств при обращении к кому-либо несет
в себе различного вида информацию: раскрывает особенности социальных отношений
между людьми в обществе, определяет стереотипы народного сознания, выделяет
духовные ценности определенной нации. Как известно, турецкий и русский языки
относятся к разным языковым семьям, иными словами не являются родственными
языками. Поэтому турецкая и русская языковая картина мира существенно отличаются
друг от друга. Помимо этого также актуальны ментальные отличия и особенности
национальных культур турецкого и русского народов. В результате вышеуказанных
различий в турецком и в русском языках функционируют определенные системы
обращений, которые отражают национальную культуру, материальные и духовные
ценности.
Зачастую очень трудно подобрать эквивалент турецким обращениям в русском языке,
так как каждому из них характерна собенная герменевтическая природа, о которой
зачастую не наслышан переводчик. Зачастую переводчики, не задумываясь о смысле и
об информации, которую в себе скрывают те или иные формы обращений, допускают
определенные переводческие ошибки, в результате чего не возможен адекватный
перевод. Неправильный перевод обращений препятствует правильному восприятию
перевода, так как делает текст перевода для адресата «чужим». Герменевтика позволяет
определить природу переводческих ошибок, так как в ней сочетаются философские и
лингвистические подходы изучения.
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В данной работе рассматриваются широко используемые в турецком языке, при этом не
свойственные русскому языку обращения с точки зрения их интерпретации и способов
функционирования. Определяются стереотипы народного сознания, а также
особенности народного мышления, которое получает своеобразное национальное
воплощение в обращениях. Приводятся примеры ошибочного перевода турецких
обращений на русский язык, а также описывается природа переводческих ошибок с
герменевтической точки зрения. Также даются рекомендации относительно стратегий
перевода турецких обращений на русский язык.
Ключевые слова: турецкий язык, обращения, русский язык, перевод

ABSTRACT
New approaches and research methods were introduced in Human Sciences in the second half
of the 20th century, these methods and approaches combine the national and social factors in
the study of linguistic phenomena. Ethnohermeneutics combine aspects of such sciences as
philosophy, psychology, sociology, ethnography and linguistics. That is the reason why the
study of the linguistic heritage, in particular of separate linguistic units, is one of the main
objectives of ethnohermeneutics.
The addresses reflect a special linguistic picture of the world that has been shaped in the popular
consciousness for centuries. The choice of linguistic means when addressing someone carries
various types of information: it reveals the features of social relations between people in society,
determines the stereotypes of popular mind, highlights the spiritual values of a particular nation.
As it is known, Turkish and Russian languages belong to different language families, i.e. are
not cognate. Therefore, the Turkish and Russian linguistic worldviews differ significantly from
each other. In addition, there are differences in mentality of Turkish and Russian peoples and
peculiarities of their national cultures. As a result of the differences in the Turkish and Russian
languages mentioned above, certain systems of addresses which reflect the national culture,
material and spiritual values function in them.
It is often very difficult to find an equivalent to Turkish addresses in Russian language, since
each of them has its own hermeneutic nature, which the translator is often not aware of.
Translators usually make certain translation mistakes, not taking into account the meaning and
information that certain forms of address carry. As a result of this, a translator can’t produce an
adequate translation. Incorrect translation of addresses hinders the proper perception of the
translated text, as it makes it "alien" for the addressee. Hermeneutics allow people to determine
the nature of translation errors, since it combines philosophical and linguistic research
approaches.
This paper examines addresses that are widely used in the Turkish language, but are not typical
of the Russian language, from the point of view of their interpretation and ways of functioning.
The stereotypes of popular consciousness are also determined in this paper, as well as the
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peculiarities of popular thinking, which is embodied in addresses used by the nation. In this
work we give examples of erroneous translation of Turkish addresses into Russian, and describe
the nature of translation errors from a hermeneutic point of view. This paper also provides
guidance on strategies for translating Turkish references into Russian.
Keywords: Turkish language, addresses, Russian language, translation

ВВЕДЕНИЕ
Обращение – это универсальное языковое средство, которое используется в
коммуникативных целях для установления связи между коммуникантами и
высказываниями. Именно поэтому обращениям характерна высокая коммуникативная
нагрузка и выполнение определенных речевых функций (Гольдин, 1987: 4). В
лингвистике обращеинем принято считать слово или группу слов, которое используется
для названия адресата высказывания. При этом обращения не являются членами
предложения, а лишь его распространяют (Розенталь, 1976, 23). Несомненно что
основной функцией обращений в речи является номинативная функция - обозначение
адресата при вербальном общении с ним. Однако помимо этой функции обращениям
свойственны и такие коммуникативные функции как установление контакта (фатическая
функция), привлечение внимания адресата (апеллятивная функция), выражение
отношения говорящего к адресату и т.д.. С точки зрения адресата обращение
способствует его идентификации как получателя определенной информации
(Арутюнова, 1973). Следует отметить и то, что адресат участвует в вербальном общении
не как отдельная личность, а как индивид общества, выполняющий в нем определенную
роль: роль начальника, роль друга, роль мужа и т.д. (Арутюнова, 1981). Именно это
обстоятельство зачастую предопределяет выбор той или иной формы обращения.
Конативная функция обращений тесно связана с таким понятием как «речевой этикет»
(или вербальное выражение вежливости коммуникантами), который играет важную роль
в процессе общения людей друг с другом, так как определяет правила речевого
поведения человека в обществе. Использование тех или иных обращений напрямую
зависит от коммуникативной ситуации, культурного уровня, пола, знакомства
коммуникантов друг с другом, степенью родства и т.д. потому, что для речевой ситуации
характерно наличие как минимум двух человек, места и времени, а также цели и темы
разговора. К одному и тому же человеку в разных коммуникативных ситуациях можно
обращаться по-разному. Например: Уважаемый Петр Андреевич!, Петенька, милый,
папа и т.д. (Мордовина, 2010).
Герменевтика позволяет определить природу переводческих ошибок, так как в ней
сочетаются философские и лингвистические подходы изучения. Еще в древности слово
«герменос» встречалось в значении «занимающийся переводом человек», а также в
значении «человек, который интерпретирует непонятные тексты» (Филатов, 1983: 77).
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Процесс перевода неразрывно связан с соотношением двух различных языковых картин
мира, проблемами относительно языковой личности переводчика, а также с его
адекватным пониманием и интерпретации исходного текста. Основная задача
переводчика заключается в том, что с помощью языковых средств языка перевода
необходимо передать смысл текста из чуждой языковой картины мира. Поэтому с
теорией перевода и его практикой термин «герменевтика» связывает его узкое значение,
подразумевающее интерпретацию исходного текста перевода (ЯСМИ, 2008: 99).
Неадекватная интерпретация исходного текста лежит в основе смысловых
переводческих ошибок, порождающих смысловые потери в переводе. С точки зрения
герменевтики все смысловые переводческие ошибки можно подразделить на 3 основные
группы: 1) ошибки, связанные с раскодировной иноязычного текста, 2) ошибки,
связанные с неправильным восприятием полученной информации и 3) ошибки,
связанные с ошибочной интерпретацией переводчика (Моисеев, 2016: 51).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Не свойственные русскому языку обращения в турецком языке
Выбор той или иной формы обращения напрямую зависит от возраста адресанта и
адресата, от их социального положения, а также и от характера взаимоотношений между
ними. При этом следует отметить, что формы обращений являютяся своего рода
отражением культуры носителей языка. Именно поэтому им характерно наличие
огромного количества информации, которая может остаться непонятной для
переводчика в результате нехватки фоновых знаний об иностранном языке и
соответственно об иноязычной культуре. Так как носители языка обладают всеми
необходимыми фоновыми знаниями, информация скрытая в формулах обращений
считывается ими автоматически, что не характерно представителям иноязычной
культуры. В системе обращений турецкого и русского языка можно выделить общие
формулы обращений, которые следует считать универсальными, так как именно эти
обращения можно найти влюбом языке мира. Например обращение по имени или
обращение термином родства и т.д. При переводе текста с турецкого языка на русский в
зависимости от коммуникативной ситуации следует подбирать эквивалент обращения в
русском языке. Однако разница культур и отсутствие необходимых фоновых знаний
являются причинами возможного отсутствия эквивалента турецкого обращения в
русском языке. Нами далее будут рассмотрены обращения в турецком языке, которые не
свойственны русской культуре. Именно эти обращения зачастую неправильно
интерпретируются переводчиками или просто транскрибируются, что в результате
делает текст перевода «чужим» и таким образом затрубдяется правильное восприятие
информации адресатом.
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Официальная форма обращений.
Официальная форма обращений в современном турецком языке применима не только к
лицам находящимся в вышестоящего ранга. В турецком языке широко применяются
обращения в виде словосочетания «имя +бей/ханым», в то время как в русском языке
принято обращаться по имени отчеству. В турецком языке отчество человека никогда не
указывается, а вышеуказанная форма обращения является общепринятой формой
официального стиля. Для того, чтобы раскрыть герменевтическую природу данного типа
обращений, следует обратить внимание на этимологию слов «бей» и «ханым». В
турецком языке широко растространено обращение к супруге в форме «ханым», которое
является словоформой «хан + притяжательный афффикс 1.л.ед.ч.», что дословно
означает «мой хан/ моя повелительница». Посредством данного рода обращения в
древности выражалось уважение к женщине. Слово «бег» (бей ˂ бег) в древнетурецком
языке означало «правитель, вождь, бек, князь, господин» (ДТС, 1969: 91). Издревле оно
используется в качестве обращения к мужчинам не только выше рангом, но и для
выражения уважения. Именно это обстоятельство легло в основу употребления данного
слова в составе официального обращения. Следует отметить, что слова «ханым» и «бей»
очень часто используется в быту при обращении супруг друг к другу. Однако супруги
тоже могут обращаться друг к другу имя + ханым/бей. В зависимости от
коммуникативной обстановки это может быть официальным обращением (например на
работе, если супруги являются коллегами) или это может быть выражением натянутых
отношений между супругами. Обращаясь друг к другу официально, супруги выказывают
обиду, отдаленность и т.д. Помимо этого следует отметить, что слова «бей» и «ханым»
в турецком языке может использоваться и в смысле «муж» и «жена». Например: Ben
bilmem, beyim bilir (Я не знаю, пусть муж решит). Onun hanımı güzel yemek yapar (Его
жена отлично готовит). Зачастую эти фомы официального обращения переводятся
транскрипцией. Однако при переводе следует обратить внимание на коммуникативную
обстановку, особенности коммуникантов и соответственно можно подобрать эквивалент
свойственный русской культуре.
В качестве официального обращения к незнакомым в турецком языке часто
используются такие сложные слова как «ханымэфенди» и «бейэфенди». Слово «эфенди»
в турецком языке многозначно. При этом это слово может употребляться в качестве
прилагательного,
означающего
«уважительный,
воспитанный,
вежливый»
(https://sozluk.gov.tr/). В качестве обращения употребительно к представителям
мужского пола и зачастую используется в качестве обращения как к знакомым, так и не
знакомым лицам. На гендерную принадлежность адресата указывают слова ханым и бей,
входящие в состав вышеуказанных обращений. Слово «эфенди» можно встретить в
качестве обращения к мужчинам совместно с их личным именем. В данном случае слово
«эфенди» будет эквивалентно слову «бей» с семантической точки зрения.
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Данного рода обращение характерно для старотурецкого языка и относительно редко
используется в современном турецком языке. Однако в его состав входит также и
притяжательный аффикс, который указывает на уважение говорящего по отношению к
адресату. В таком виде обращение может быть использовано как к мужчинам, так и к
женщинам. Слово «эфенди» в турецком языке используется в таких значениях как
«уважаемый, почтительный». Например: Efendi birisi (он очень вежлив/ почтителен).
Именно поэтому в определенных коммуникативных ситуациях данное обращение может
означать призыв к более достойному/ вежливому поведению адресата.
Еще одной официальной формой обращения не свойственной русскому языку является
форма обращениё «наименование профессии+ ханым/ бей». В подобных обращениях на
гендерную принадлежность адресата опять таки указывают слова «ханым » и «бей».
Такое обращение используется в том случае, если говорящий не знает имени адресата и
зачастую используется простым народом по отношению к лицам профессий, которые у
простого населения вызывают уважение. Например: «Doktor Hanım» (госпожа доктор),
«Öğretmen Hanım» (госпожа учительница), «Mühendis Bey» (господин инженер) и т..д.
Не следует переводить данные формулы обращений транскрипцией. Так как эти
обращения используются для выражения глубокого уважения говорящего к адресату.
Именно поэтомупри переводе их следует заменить русскими обращениями,
используемыми в соответствующих коммуникативных ситуациях. Например все эти
фомулы обращений можно успешно и без каких-либо семантических потерь заменить
обращением на «вы», которое в русском языке является универсальным средством
выражения почтения или уважения.
Обращения терминами родства.
Прежде всего следует отметить, что парадигма терминов родства в турецком языке
представлена намного ярче, чем в русском. Поэтому при переводе с турецкого языка на
русский зачастую используются такая переводческая трансформация как генерализация.
Например такие турецкие термины родства как «Dayı» (дядя по материнской линии),
«Amca» (дядя по отцовской линии), «Teyze» (тётя по материнской линии), «Hala» (тётя
по отцовской линии), «Babaanne» (мама отца), «Anneanne» (мама мамы) не имеют
прямого эквивалента в русском языке. Однако это не означает, что таких понятий в
русском языке не существует. Конечно же они есть, но для их обозначения не
используются специализированные лексемы. Поэтому можно отметить, что термины
родства в русском языке полисемантичны, так как обозначают родственников и со с
тороны матери о со стороны отца. Следует отметить, что вышеуказанные обращения
хоть и не имеют прямого эквивалента, но все же могут быть переведены на русский язык
также терминами родства при помощи переводческих трансформаций. Обращения в
виде слов «дайы» и «тейзе» широко используются также при обращении к незнакомым
людям старшего возроста. Привлекает внимание, что это термины родства по линии
матери.
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Только к родственникам младше по возрасту возможно обращение личным именем. К
старшим родственникам подобного рода обращения не допустимы, так как являются
выражением неуважения к ним. В турецкой культуре очень важное место занимает
выражение почтения старшим, поэтому младшие братья и сестры обращаются к старшим
«Abi» (старший брат) или «Abla» (старшая сестра). В турецком языке очень
распространено обращение словами «аби» или «абла» к незнакомым людям, которое
также как и остальные обращения переводятся на русский язык транскрипцией или
эквивалентами вышеуказанных лексем «брат» и «сестра». Однако данного рода
обращения не свойственны русской культуре, в которой дети одной семьи или
родственники (двоюродные или троюродные) обращаются по имени не зависимо от
разницы в возрасте. Уротребление данного обращения к незнакомым людям показывает
дружелюбный настрой и уважение говорящего по отношению к адресату, а также
стремление говорящего предрасположить адресата к себе или войти в доверие. Поэтому
не стоит переводить их транскрипцией или эквивалентами лексем «абла» и «аби».
Подобного рода ситуация наблюдается и в отношении обращений «Oğul/ oğlum» (сын/
сын мой) и «Kız/ kızım» (дочь/ дочь моя). Эти формы обращения используются старшими
родственниками для обозначения младших. При этом следует отметить, что не только
мать и отец используют их в качестве обращений, но и все старшие родственники, что
не свойственно русской культуре. При употреблении данного рода обращений к
незнакомым людям выказывается доброжелательность, любовь или доброе намерение
говорящего по отношению к адресату. Привлекает внимание то, что эти формы
обращения употребляются и по отношению к домашним питомцам, тем самым
показывается на сколько сильно любят их хозяева и привязаны к ним. Не свойственно
русскому языку и употребление вышеуказанных лексем в качестве обращений и
молодежью по отношению к сверстникам. Однако в турецком молодежном сленге
данного рода обращение широко используется и является жаргонизмом.
Такие обращения в турецком языке как «Yenge» (невестка - жена родственника мужского
пола: старшего брата или дяди) и «Gelin» (сноха или жена младшего брата) зачастую
переводятся на русский язык эквивалентами вышеуказанных лексем. Однако русской
культуре не свойственно обращение лексемами «невестка» и «сноха». Обращение
«yenge» широко используется не только родственниками, но и людьми, не имеющих
родства с адресатом. Данное обращение лицами младшего возраста означает уважение к
адресату и близость говорящего с мужем адресата. Например именно так обращаются к
женам друзей. Это же обращение может использоваться и по отношению к женщинам
или девушкам не состоящим в браке. При подобного рода употреблении адресат
получает информацию о том, что у молодого человека, с которым он находится в
дружеских отношениях имеются серьезные намерения относительно совместного
будущего с ним.
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Молодые люди, не имеющие родства с адресатом, в свою очередь такого рода
обращением показывают свое уважение к даме, которая «пренадлежит» другому.
Турецкой культуре характерно выражение чувства собственности не только по
отношению к каким-либо объектам, но и к окружающим. Именно этим обстоятельством
можно объяснить наличие притяжательного аффикса в составе обращений. Говорящий
таким образом выражает не только уважение, но и дает понять, что адресат ему как
родственник, т.е. между ними не возможны более близкие отношения. Совместно с
вышеуказанными обращениями может использоваться слово «ханым», которое придает
официальность выражению.
Очень интересно употребление терминов родства в турецком языке при обращении к
детям или лицам младшего возраста. Многим не понятна природа подобного рода
обращений. Причиной является то, что к детям обращаются так, как хотелось чтобы к
ним обращались дети. Например мать к своим детям обращается «Annem/ anneciğim»
(моя мама/ моя мамочка). Подобного рода обращение используют и лица женского пола
к ровесникам и лицам мужского пола младше по возрасту, не имеющих родства с
говорящим, в формах «Yengem» (если женщина замужем) или «Ablam» (в случае если
разница в возрасте невелика) или «Teyzem» (если разница в возрасте велика). Таким
образом говорящий осознанно использует обращение и выражает этим то, что между
ними не может быть близких отношений и указывает на то, как бы он хотел чтоб к нему
обращался адресат.
Обращения к ровестникам.
Среди ровесников широко распространены обращения по имени. Следует отметить, что
имен у одного человека может быть несколько, что не свойственно русской культуре.
Несмотря на наличие более одного имени у человека, зачастую в качестве обращения
используется наиболее часто используемое. Обращения данной подгруппы можно
подразделить на несколько маленьких подгрупп. Например молодые люди мужского
пола зачастую используют такие обращен ия как «Bro / birader», что является
заимствованием из английского языка. Таким образом налицо влияние западной
культуры на турецкую молодежь. Молодые люди более старшего возраста широко
используют термины родства как обращение. Например «Amcaoğlu» (дословно: сын
дяди по отцовской линии) может быть использовано по отношению к лицам не имеющих
родства. Следует отметить, что среди лиц женского пола подобного рода обращения не
используются. Иными словами среди ровесников не используются обращения в формах
«Dayıkızı» (дословно: дочь дяди по материнской линии) или «Amca kızı» (дословно: дочь
дяди по отцовской линии). Используя вышеуказанное обращение, говорящий выражает
насколько близки их дружеские отношения с адресатом.
Лицами как женского, так и мужского рода (школьниками) очень часто используется
обращение «Kanka», которое является стяжением двух слов «Kan kardeşi» (брат/сестра
по крови). В состав обращения входит слово «Kardeş» (младший брат/сестра), которое
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не указывает на гендерную принадлежность адресата. Именно этим можно объяснить
использование данного обращения как мальчиками, так и девочками.
В турецкой культуре среди лиц мужского пола очень часто используется обращение
«Hacı», которое дословно означает «поломник». Налицо роль исламской религии в
турецкой культуре. Так как вышеуказанная лексема применима для обозначения лиц,
совершивших поломничество в Мекку, обращение в подобной форме является неким
выражением глубокого уважения говорящего. Однако в современном обществе данное
обращение утратило первоначальный смысл и используется молодыми людьми в
качестве обращения к близким друзьям. Таким образом лексическое значение слова
никак не проявляется при использовании вышеуказанной лексемы в качестве обращения.
Обращения зоонимами.
Обращения в форме зоонимов не настолько распространены в турецкой культуре как в
русской. В русской культуре очень часто используются данного рода обращения по
отношению к детям, посредством которых выражаются такие чувства как любовь и
нежность. В турецком языке наиболее часто используестя обращение «Kuzum» (овечка),
«Yavrum» (детеныш). Оба обращения используются по отношению как к девочкам, так
и к мальчикам. Такие обращения в форме зоонимов как «Aslanım» (мой лев), «Aslan
Parçası» (кусочек льва), «Koçum» (мой баран) используются только по отношению к
мальчикам. Первые два обращения могут использоваться как лицами женского рода так
и мужского. Посредством таких обращений выражается гордость лиц старшего возраста,
вера в силы адресата, похвала за совершенный поступок. Третья форма обращений
используется исключительно лицами мужского пола исключительно по отношению к
мальчикам с целью выражения гордости говорящего за совершенный поступок адресата.
Таким образом обращение в форме «кочум» является показателем одобрения говорящим
действий адресата. Подобного рода семантические особенности обращений в форме
зоонимов следует учитывать при переводе на русский язык, так как дословный перевод
может быть чреват нежелательными последствиями неправильного восприятия
переводного текста.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Турецкая и русская культуры своебразны и поэтому им присущи некие особенности,
которые являются частью фоновых знаний. Без наличия необходимых фоновых знаний
о культуре иностранного языка не возможен адекватный перевод. Обращения в свою
очередь являются полисемантичными языковыми еденицами, которые несут в себе очень
много дополнительной информации. Именно этого рода информацию необходимо
учитывать при переводе.
Зачастую турецкие обращения переводятся на русский язык при помощи транскрипции
или транслитерации, что затрудняет правильное восприятие переводного текста
носителями принимающей культуры. Не свойственные русской культуре переводные
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обращения делают текст перевода «чужим». Следует отметить и то, что существует
тенденция перевода обращений эквивалентами лексем, используемых в турецком языке
в качестве обращений. Однако не следует забывать и о том, что при уротреблении лексем
в качестве обращений их лексическое значение отходит на второй план, так как каждому
обращению характерна герменевтическая природа использования. Иными словами
функционирование в турецком языке любого обращения и его скрытый смысл вполне
объяснимы, так как в языке не бывает случайностей.
При переводе обращений с турецкого языка на русский следует в первую очередь
обращать внимание на коммуникативную обстановку, а также на роль коммуникантов в
обществе. Эти два обстоятельства предопределяют выбор эквивалента обращения в
языке переводе. Не следует включать в текст перевода формы обращений, не
свойственные культуре языка перевода. Поэтому для достижения адекватности
переводимого текста и его правильного восприятия следует заменять турецкие
обращения на эквиваленты в русском языке, которые используются в одинаковых
коммуникативных ситуациях.
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ÖZET
Küresel ekonomide rekabetçi olabilme adına ülkelerin işletmelere yapmış oldukları yatırımlar
günümüzde son derece önemli bir hale gelmiştir. Ülkelerin kalkınmasında çark vazifesi gören
işletmelerin gücü doğrudan ülkelerin gücü ve rekabet edebilme seviyesi ile orantılıdır. Bu
sebeple ülkeler katma değer yaratabilecek, Ar-Ge potansiyeli taşıyan işletme sayısını artırmak
durumundadırlar. Türkiye ekonomisinin istenilen hedeflere ulaşması, refah düzeyinin
yükselmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma için girişimcilik farkındalığının oluşturulmasına
yönelik planlamalar dâhilinde girişimcilik etkinlikleri, girişimcilik faaliyetleri, girişimci
sayıları ve girişimcilik uygulamaları oldukça önemlidir.
Girişimcilik, iş kurma, iş kurmaya çalışma, fikir ortaya koyma ve bu amaç doğrultusunda üretim
faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenme, ürün ve hizmet üretme veya pazarlama
faaliyetlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Girişimcilik genetik bir özellikten ziyade eğitimle
sonradan kazandırılabilir. Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri olarak girişimcilik eğitimleri,
girişimcilik atölyeleri, fikir ticarileştirme kampları vb. girişimcilik seviyesini artıracak birçok
faaliyet düzenlenmektedir. Türkiye ekonomisi için kilit bir unsur oluşturan girişimcilik
faaliyetlerinin artırılması için eğitimlerin ve programların önemi oldukça büyüktür. Bu
kapsamda devlet destekli KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinin önemi
yadsınamaz ölçüdedir. Bu araştırmanın amacı, KOSGEB tarafından verilen girişimcilik
eğitimlerinin, eğitimi alan katılımcılar üzerinde yarattığı bireysel girişimcilik algısını
belirlemektir Bu doğrultuda, Malatya Girişimcilik Merkezi’nde Şubat 2019-Mayıs 2019 tarih
aralığında KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’ni alan ve TRB1 bölgesinden katılım sağlayan 102
katılımcı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Katılımcıların aldıkları eğitimler, anket yöntemi ile
girişimcilik algıları belirlenmeye çalışılarak istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Araştırma
bulgularına göre, girişimcilik eğitimlerinin bireysel girişimcilik algıları üzerinde olumlu yönde
bir etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanında gerçekleştirilen eğitimler, katılımcıların
girişimcilik farkındalıklarının artırılması ve girişimciliğe özendirilmesi noktasında teşvik edici
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kazanımları da ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar, girişimcilik konusunda yapılan eğitimlerin
önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi, Bireysel Girişimcilik Algısı, KOSGEB, Malatya
Girişimcilik Merkezi

ABSTRACT
Investments made by countries in businesses in order to be competitive in the global economy
have become extremely important today. The power of the enterprises, which serve as a wheel
in the development of countries, is directly proportional to the power and competitiveness of
the countries. For this reason, countries have to increase the number of enterprises that can
create added value and have R&D potential. Entrepreneurship activities, entrepreneurship
activities, number of entrepreneurs and entrepreneurship practices are very important. Because
of achieving the desired goals of Turkey's economy, the rise in living standards and the creation
of entrepreneurial awareness is necessary for sustainable development.
Entrepreneurship can be expressed as the totality of establishing a business, trying to establish
a business, presenting ideas and taking the risk by bringing together production factors in line
with this purpose, producing products and services or marketing activities. Entrepreneurship
can be acquired later through education rather than a genetic feature. Etrepreneurial activity in
Turkey; entrepreneurship trainings, entrepreneurship workshops, idea commercialization
camps and so on many activities are organized to increase the level of entrepreneurship. The
importance of education and programs to increase their entrepreneurial activity constitutes a
key element for Turkey's economy is quite large. In this context, the importance of
entrepreneurship trainings given by the state-supported KOSGEB is very valuable. The aim of
this study is to determine the individual entrepreneurship perception created by the
entrepreneurship trainings given by KOSGEB on the participants who received the training. In
this direction, a research was conducted on 102 participants who took KOSGEB
Entrepreneurship Training and participated from TRB1 region between February 2019 and May
2019 in Malatya Entrepreneurship Center. The trainings received by the participants were
interpreted statistically by trying to determine their entrepreneurship perceptions with the
questionnaire method. According to the research findings, it has been observed that
entrepreneurship training has a positive effect on individual entrepreneurship perceptions.
In addition, the trainings carried out have also revealed incentive gains in increasing the
entrepreneurship awareness of the participants and encouraging them to entrepreneurship.
These results emphasize the importance of trainings on entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurship Education, Individual Entrepreneurship Perception, KOSGEB,
Malatya Entrepreneurship Center
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1.GİRİŞ
Gün geçtikçe ekonomide rekabet edebilirlik, gelişen teknoloji sayesinde üretilen yüksek katma
değerle ölçülebilir duruma gelmiştir. Ülkeler ve yaşayan toplumlar teknolojinin ve katma değer
ile refah seviyesini artırabilir, dünya ülkeleriyle yarışabilir duruma geçebilirler. Katma değer
ve teknolojiye önem veren girişimlerin ülkelerin kalkınmasına katkıda bulundukları, ekonomik
büyümeyi teşvik ettikleri bilinmektedir. Ülkedeki girişimlerin artması ekonomik anlamda bir
hareketlilik oluşturulmasını, ülkedeki nitelikli ve katma değer oluşturabilecek girişimler ise
ekonomide rekabet edebilir hale gelinmesini etkileyen unsurlar olarak gözümüze çarpmakatadır
(Rantanen ve Toikko, 2014).
Girişimlerin artırılması ile birlikte, işletme sayısı, nitelikli proje, ürün, patent gibi değerlerinde
sayısında bir artış yaşanabilecektir. Bu durum doğrudan veya dolaylı olarak ülke ekonomisine
etki edebilecektir. Çok çeşitli ürün gamı oluşturulmasının ekonomik anlamda yüksek
seviyelerde bir getirisi olmayacağı öngörülebilmektedir. Burada önemli olan durum; nitelikli
girişim sayısının artırılması akabinde nitelikli ürün portföyünün oluşturulması ve sonuç olarak
katma değer ve yüksek katma değer oluşturulabilmesidir.
Ülkelerin ekonomik refahını artırıcı gelecek hedefleri doğrultusunda, en önemli katkıyı ar-ge
ve katma değeri yüksek ürün odaklı üretim faaliyetleri ile gerçekleştirebileceği düşünüldüğü
takdirde; yeni girişimlerin oluşması, var olan işletmelerin girişimcilik kapasitelerinin artırılması
kaçınılmazdır. Ülkelerin ekonomik anlamda kalkınma sürecinde girişimcilik aktivitelerinin
Avrupa Birliği’nin öncelikleri arasında yer aldığı belirtilmektedir (Balaban ve Özdemir, 2008).
Katma değeri yüksek ürün oluşturabilecek işletmelerin sayısının artış sürecine, nitelikli
girişimcilik faaliyetlerinin yaygın olarak yapılması ve girişimcilik farkındalığının
oluşturulmasına yönelik eğitim gibi aktiviteler kritik katkılar sunabilecektir.
Nitelikli girişimlerin sayısının Türkiye’ de yetersiz sayıda olduğu söylenebilmektedir. Bugün
gelişmiş ülkelerde nitelikli girişimler ciddi bütçelerle yatırım alabilmekte ve devlet tarafından
desteklenebilmektedir. Türkiye’ de ise girişimcilik faaliyetleri hem devlet hem de özel
teşebbüsler tarafından desteklenebilmektedir. Fakat bu destek limitleri özellikle özel
yatırımların, girişimcilerin lehine olabilecek şekilde kurgulanması önemli bir konudur. Burada
önemli olan bir diğer husus ise girişimlerin, nitelikli, patentleşebilir, somut ve sürdürülebilir
yapıda olmasıdır.
Türkiye’de birçok girişimin bulunmasına rağmen nitelikli girişim sayısı günümüzde oldukça
yetersiz bir seviyededir. Mevcut durumun gözlemlenebilmesi ve girişimcilik çıktılarının
değerlendirilmesi ile birlikte bu sonuçların rahatlıkla söylenebileceği aşikardır. Bu bağlamda
önem arz eden konulardan biriside; nitelikli girişim sayısının artırılmasıdır. Bir girişimin
nitelikli olabilmesi adına yapılabilecek eylemlerden biriside girişimcilerin eğitilmesi
durumudur. Nitelikli girişimciliğin artırılmasına katkı sağlayabilecek olan girişimcilik
eğitimleri aynı zamanda girişimcilik farkındalığının artmasına ve bireylerin girişimcilik
algılarının güncellenmesine sebep olabilecektir.

FULL TEXTS BOOK

196

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Bireylerin girişimciliğe yönelik tutumu yada eğilimi, bireyin bir davranışı gerçekleştirme isteği,
bireyin girişimciliği zor veya kolay olarak görmesi (Bosch, 2013), bireyin girişimciliğe yönelik
önceki deneyimleri, ilk defa veya yeni bir girişimcilik hareketine yönelik cesaret ve inancın
olması, girişim konusu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeyi, sosyal çevre etkileşiminden doğan etki
kapasitesi vb. bireyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek durumlarla ilgilidir.
Ülkemizde girişimcilerin rastgele bir düzen de değilde hedefe yönelik olarak; iş planı
hazırlayarak, planlı ve programlı bir şekilde süreci tamamlaması ve bireylerin girişimcilik
konusunda farkındalıklarının artması için KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri
düzenlenmektedir. KOSGEB girişimcilik eğitimleri ile girişimciler, girişimcilik kavramını
tanımlayabilir, genel fizibilite analizi yapabilir, işletme türlerini açıklayabilir, katma değer
oluşturabilecek fikir geliştirebilir, Fikri, sınai ve mülki haklar konularında bilgi sahibi olabilir,
iş planı hazırlayabilir ve genel anlamda bir fikrin ticarileşmesi konusunda fikir sahibi olabilecek
konuma gelebilmektedirler.
Nitelikli girişim ve katma değer getirisinin oluşturulması için girişimcilik eğitimi alan kişi
sayısının artırılması yolu ile bu oranların daha yukarı çekilmesi elzem bir durum haline
gelmiştir. Girişimcilik eğitimi alan kişi sayısı her yıl bir önceki yıldan daha fazla olmakla
beraber, artışın daha yüksek oranlara taşınması gerekmektedir. Bu gibi önem ve sebeplerle
birlikte Malatya’da Şubat 2019 – Mayıs 2019 tarihleri arasında 403 kişiye girişimcilik konulu
bir eğitim sağlanmıştır. Eğitimde temel girişimcilik kavramı, nasıl girişimci olunur? fikir
geliştirme, iş planı hazırlama, ticarileşme, fikri sınai mülki hakların korunması gibi bir
girişimcinin fikir aşamasından şirketleşmesine kadar ki tüm süreçler ders olarak uygulamalı
olarak işlenmiştir. Bu çalışmanın amacı olarak; eğitim sonrasında bireylerin girişimciliğe bakış
açıları, eğilimleri ve girişimcilik algıları belirlenmeye çalışılmıştır.
2.YÖNTEM
Bu çalışmada betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar; durumların,
olayların, varlıkların ne olduğu konusunda betimleme yapmaya çalışır ve onları daha iyi
gruplama ve anlama olanağı sağlamış olur (Selçuk vd., 2014). Çalışma kapsamında elde edilen
veriler frekans ve yüzde oran karşılığı ile tanımlayıcı olarak çözümlenmiştir. Yöntem başlığı
altında çalışmanın sürecinden araştırma amacı, evren ve örneklem, veri toplama yöntemi ve
verilerin analizi ve güvenirlik süreçleri sırasıyla anlatılmıştır.
2.1.Araştırmanın Amacı
Bu çalışma kapsamında Malatya’da Şubat 2019 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilen eğitimlere katılan bireylerin girişimcilik algıları analiz edilmeye çalışılmıştır.
2.2.Evren ve Örneklem
2019 yılında Malatya girişimcilik merkezinde verilen uygulamalı KOSGEB girişimcilik
eğitimine katılan 403 girişimci çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Girişimci kayıtlarının
tespit edilememesi, iletişim bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle 103 bireye anket
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uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup,
çalışmanın yazarları tarafından iletişim sağlanarak veriler elde edilmiştir.
2.3.Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak İncik ve Uzun (2017) tarafından geliştirilen
bireysel girişimcilik algı ölçeği kullanılmıştır. Bireylere uygulanan anket soruları excel
ortamında araştırmanın yazarları tarafından kodlanarak kayıt altına alınmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Anketler aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 24 programına aktarılarak analiz edilmiştir.
Anketin kapsadığı boyutlar ve anket sorularına ilişkin Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi
yapılmış, olup Tablo 1’ de gösterildiği üzere sosyal bilimler çalışmalarında yüksek güvenirlik
düzeyinde olduğu söylenebilmektedir (Akgül ve Çevik, 2005). Verilerin analizinde betimleyici
analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar açık ve net bir şekilde tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1: Güvenirlilik Analizi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,892

31

3.BULGULAR
Aşağıda yer alan Tablo 2 üzerinde araştırmaya katılan bireylere ait cinsiyet, yaş ve eğitim
düzeylerine ait frekans ve yüzde oranları yer almaktadır. Bu durumda araştırmaya katılan 102
bireyin %59’unun erkek olduğu, kalan %41’lik kesimin ise kadın olduğu
gözlemlenebilmektedir. Yaş dağılımı açısından incelendiği takdirde; en az oranla katılımcıların
%3,9’u 36-45 yaş aralığında olduğu, en çok orana sahip olarak %63,7 oranıyla 21-24 yaş
aralığındaki bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre katılımcıların yüksek
seviyede genç bireylerden oluştuğu söylenebilmektedir.
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Tablo 2: Tanımlayıcı Frekans Tabloları
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

Kadın

42

41,1

41,1

60

58,9

100,0

102

100,0

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

17-20

5

4,9

4,9

21-24

65

63,7

68,6

28

27,4

96,1

4

3,9

100,0

102

100,0

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

İlkokul

13

12,7

12,7

Lise

24

23,5

36,2

62

60,7

96,9

3

2,9

100

102

100,0

Erkek
Toplam
Yaş

25-35
36-45
Toplam

Eğitim Düzeyi

Lisans
Lisansüstü
Toplam

Tanımlayıcı olarak incelenen bireylerin eğitim durumlarına Tablo 2 kapsamında bakılacak
olursa; araştırmaya katılan bireylerin %2,9’u lisansüstü, %12,7’si ilkokul, %23,5’i lise ve
%60,7’si ise lisans kademesinde yer almaktadır veya mezundur. Bu durum bireylerin büyük bir
çoğunluğunun eğitim seviyesinin yüksek olduğunu ve girişimcilik eğitimi konusunda
farkındalıklarının yüksek olabileceğini göstermektedir.
Tablo 3: Girişimcilik Algıları Sorularına Ait Dağılımlar

Girişimcilik Algısı

Or
t.

Std
.
Sa
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Yeni başladığım bir işte
geliştirmem gereken
yönlerimi önceden
belirleyebilirim.

4,2
5

,68
1

0

0

4

3,9

2

1,9

61

59,
8

35

34

Meslek alanımdaki bilgi
gereksinimlerimi giderecek
etkinlikleri planlayabilirim.

4,2
3

,68
8

1

1

0

0

9

8,7

57

55,
3

35

34

Kendi yeteneklerimi
kullanabileceğim projeler
üretebilirim.

4,4
0

,70
7

0

0

1

1

10

9,7

38

36,
9

53

51,
5

4,2
5

,86
4

0

0

5

4,9

13

12,
6

35

34

49

48

Alanımla ilgili gelişmeleri
düzenli takip ederim.

4,1
8

,76
3

0

0

2

1,9

16

15,
5

46

45,
1

38

37,
8

Soru sormaktan çekinmem.

,81
8
,63
0

0

0

2

2

17

52

51

Zayıf yönlerimin
farkındayım.

4,3
0
4,3
8

0

0

1

1

46

45,
1

Takım çalışmalarında
öneride bulunmaktan

4,4
5

,68
4

0

0

2

Fikirlerimi hayata geçirmek
için gerekli kaynakları

4,2
9

,71
2

0

0

İçinde bulunduğum grubun
liderlikle ilgili
sorumluluklarını almaktan
hoşlanırım.

4,1
0

1,0
39

3

Hata yaptığımda
vazgeçmem.

4,1
4

,96
5

Yeni fikirler uygulamayı
severim.

4,5
6

Yaptığım işlerin zayıf
yönlerini tespit edebilirim.
Başkalarının göremediği
fırsatları görebilirim.

Planlı çalışırım.
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5

16,
7
4,9

2

5

4,9

40

39,
2

55

53,
9

3

2,9

6

5,9

51

50

42

41,
2

2,9

6

5,9

14

13,
7

34

33,
3

45

44,
1

2

2

5

4,9

14

13,
7

37

36,
3

44

43,
1

,60
6

0

0

1

1

3

2,9

36

35,
3

62

60

4,3
7

,62
8

0

0

1

1

5

4,9

51

50

45

44,
1

4,6
4

,54
1

0

0

0

0

3

2,9

31

30,
4

68

66,
7
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30,
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Takım çalışmalarında kendi
fikirlerimi rahatlıkla
söylerim.

4,4
2

,66
7

0

0

1

1

7

6,9

42

41,
2

52

51

Fikirlerimi söylemekten
çekinmem.

4,3
8

,74
5

1

1

0

0

10

9,8

39

38,
2

52

51

Başladığım bir işi bitirmekte
kendime olan güvenim
tamdır.

4,3
7

,77
0

1

1

1

1

9

8,8

39

38,
2

52

51

Bir konuda deneyimim
olmaması o konuya ilgi
duymam için engel değildir.

4,3
7

,80
7

1

1

2

2

9

8,8

36

35,
3

54

52,
9

Çevremdeki insanların
büyük bir çoğunluğu kabul
etmese de kendi fikirlerimi
uygularım.

4,0
6

,84
2

0

0

5

4,9

18

17,
6

45

44,
1

34

33,
3

Başkalarının önerilerini
kabul etmeden önce
düşünürüm.

4,4
0

,61
8

0

0

1

1

4

3,9

50

49

47

46,
1

Bir problemle
karşılaştığımda farklı çözüm
yolları üretebilirim.

4,3
9

,58
3

0

0

0

0

5

4,9

52

51

45

44,
1

Yaptığım işlerin güçlü
yönlerini tespit edebilirim.

4,3
5

,68
4

1

1

1

1

3

2,9

53

52

44

43,
1

Takım çalışmalarında
bireysel sorumluluk
almaktan çekinmem.

4,4
6

,75
3

1

1

2

2

4

3,9

37

36,
3

58

56,
9

3,9
6

,95
4

1

1

9

8,8

15

14,
7

45

44,
1

32

31,
4

Çalışmalarımı
sonlandırıncaya kadar
heyecanım hiç bitmez.

4,1
7

,79
7

1

1

2

2

13

12,
7

49

48

37

36,
3

Her zaman bir hedefim
vardır.

4,3
2

,83
4

0

0

4

3,9

12

11,
8

33

32,
4

53

52

Sosyal çevrem geniştir.
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Bir işe başlamadan önce ön
hazırlık yaparım.

4,3
9

,64
7

0

0

0

0

9

8,8

44

43,
1

49

48

Rekabet etmekten
çekinmem.

4,4
0

649

0

0

1

1

6

5,9

46

45,
1

49

48

Başladığım bir işi bitirmekte
çoğunlukla sabırlıyımdır.

4,2
2

,99
1

4

3,9

2

2

11

10,
8

36

35,
3

49

48

Yeni başladığım bir işte
karşılaşabileceğim engelleri
önceden belirleyebilirim.

4,0
3

,75
1

0

0

2

2

21

20,
6

51

50

28

27,
5

Planladığım bir işte başarılı
olabileceğime inancım
tamdır.

4,4
3

,66
8

0

0

1

1

7

6,9

41

40,
2

53

52

Tablo 3’teki veriler, KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra araştırmacılardan
elde edilmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde, bireylerin büyük bir çoğunlukla girişimcilik
algılarının pozitif yönde olduğu ve “katılıyorum” cevaplarını verdikleri görülmektedir.
Özellikle 4,64 gibi yüksek bir ortalama ile bireylerin “başkalarının göremediği fırsatları
görebilirim”, 4,54 ortalama ile “yeni fikirler uygulamayı severim”, 4,46 gibi ortalama ile takım
çalışmasına yatkınlık, fikirleri özgürce söyeleyebilme gibi cevapların verildiğini görmekteyiz.
Girişmcilik eğitimi alan bireylerin girişimcilik konusunda daha yüksek farkındalık elde ettikleri
ve takım halinde çalışmayı öğrendikleri görülmektedir.
Yine 4,40 ortalama ile bireylerin büyük bir çoğunluğu rekabet etmekten çekinmediklerini,
girişmcilik projesi gerçekleştirebileceklerini ve başkalarının fikirlerine/olumsuz fikirlerine
karşı tedbirli olduklarını belirtmişlerdir. Yüksek bir katılım olan 4,43 ortalama ile girişimcilik
eğitimi alan bireylerin planladıkları işlerde başarılı olabileceklerine dair inançları
bulunmaktadır. Başarının doğru planlama, eğitim, hazırlık ve çok çalışma ile beraber geleceğini
düşünmektedirler. Yine yüksek bir katılımla bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini bildikleri,
aldıkları eğitimlerle farklı çözüm önerileri, yaratıcı fikirler bulma konusunda kendilerini
avantajlı hissettikleri görülmektedir. Bireylerin kendini tanıması, yaratıcı fikirlere sahip
olmaları, soru sormaktan, araştırmaktan çekinmemeleri elde ettiğimiz yüksek katılımlı sonuçlar
arasındadır.
4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde ülkelerin ayakta kalma çabalarının yanında özellikle gelişmiş olan ülkeler arasında
ekonomik bir rekabet olduğunu hepimiz medya organları olsun, basılı veya yazılı yayınlar olsun
bu durumu görebilmekteyiz. Ülkelerin büyük güç olma, ekonomide lider olma yolunda attıkları
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birçok adım yer almaktadır. Bu adımlardan sayabileceğimiz girişimcilik, son zamanlarda devlet
ve özel yatırımcılarının da daha çok dikkate aldığı iş odaklı eylemlerden birisidir denilebilir.
Yatırıma değer bir eylem olan girişimcilik, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabilmektedir.
Girişimcilerin katkısı oluşturdukları ekonomik değerlerle ölçülebilir (Durukan, 2006). Buna
yerli bir girişim örneği vermek gerekirse, tıp fakültesi öğrencilerinin derslerinde kullanacağı
yapay derinin, yurtışından adet fiyatının 15 dolar bandında tedarik edilmesi ve bunun 2019
yılında Malatya’da 1,5 dolara genç bir girişimci tarafından mal edilmesi önemli bir katma değer
olarak görülebilir. Dışarıdan alınan bu ürün ithalatının sonlandırılması, tamamen yerli ve milli
imkanlarla geliştirilmesi ve bu ürünlerin hem ulusal pazarda kullanılması hem de ithal edilmesi
ile birlikte ciddi bir kazanç sağlanabilecektir.
Katma değer üretebilmek adına girişimcilerin desteklenmesi önemli bir durumdur. Bu önem
vurgusu ile girişimcilik farkındalığının oluşturulması, girişimci ekosisteminin kurgulanarak
işlevselleştirilmesinin elzem bir ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda genelden özele
gidilecek olursa ülkelerin politikalarında yer alan hedefler doğrultusunda girişimciliğin
zenginleştirilmesi adına farkındalık artırılması, nitelikli girişimlerin oluşturulması açısından
önemlidir.
Nitelikli girişimlerin sayısının artırılması bireylerin edindikleri eğitimlerle ilgili olabilmektedir.
Bir girişimin nitelikli hale getirilmesi; o girişimin fikirden ticarileşmeye kadar geçen süre
zarfında adım adım kontrollü bir şekilde her durak noktasına ait kazanımları elde etmesiyle
açıklanabilir. Bu çalışmada girişimcilerin nitelikli hale getirilmesi için uygulamalı KOSGEB
girişimcilik eğitimi verilmiştir. Eğitime katılan bireylerden elde edilen verilere göre; bireylerin
girişimcilik farkındalığı kazandığı, girişimciliğe karşı bakış açılarının pozitif yönde olduğu
tespit edilmiştir. Girişimcilerin eğitim ile desteklenmesi ile birlikte iş dünyasına
girebileceklerini ve rekabet edebileceklerini, başarılı bir planlama yapıldığı takdirde başarının
kaçınılmaz olduğuna inanmaktadırlar. Sonuç olarak; katılımcılar KOSGEB girişmcilik
eğitimlerine karşı olumlu bir tutum sergilemektedir. Aldıkları eğitimin iş hayatlarında ve
girişmcilik potansiyellerinde olumlu bir etkisinin olacağını düşünmektedir. Bu durum
bireylerin hem eğitim süresince heyecan ve doyum elde etmelerini hem de eğitim sonrasında
önemli bir beklenti içine girdiklerini göstermektedir.
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ÖZET
Girişimcilik ülke ekonomileri açısından oldukça önemli bir konudur. Bilinmektedir ki, ülke
ekonomilerinin bel kemiği üretimdir. Hem yerel, hem bölgesel hem de ülke bazında üretimin
artması ancak girişimcilik ile mümkün olabilir. Girişimcilik hem bölgesel hem de ülke
genelinde ekonomik kalkınmayı sağlamak, toplumun refah seviyesini yükseltmek ve gelir
eşitliğini sağlamak için bir araçtır. Bu nedenle toplumun, bireylerin ve özellikle üniversite
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini bilmek, onları cesaretlendirmek ve girişimciliğe
yönlendirmek oldukça değerlidir.
Üniversite öğrencileri, girişimciliğe erken başlama, işsizlik sorununu önleme ve psikolojik
doyum açısından girişimci olmak için en uygun adaydır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin
girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi, sonuçlarının ortaya konması ve teşvik edilmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda, girişimcilik eğilimi, kişinin girişimcilik yapmaya veya iş
kurmaya yönelmesi ve bunun için gerekli cesareti sergilemesi olarak ifade edilebilir.
Öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işini kurmak istemesi, bu konuda cesaretli olması ve
gerekli girişimleri başlatabilmesi girişimcilik eğilimlerini gösterecektir. Bu öğrencilerin
girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve bu konuda yapılan çalışmalar girişimcilik
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı bir kamu üniversitesinin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin
girişimcilik eğilimlerini çeşitli faktörler açısından incelemektir. Mühendislik bölümlerinde
okuyan öğrencilerin seçilmesinin nedeni son sanayi devrimi olan Dördüncü Sanayi Devrimi
(Endüstri 4.0)’nde mühendislik mesleğinin ve bu alanda yapılan projelerinin öneminin
artmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda bir kamu üniversitesinin çeşitli mühendislik
bölümlerinde okuyan öğrencilerden basit tesadüfi örnekleme yoluyla çekilen 160 öğrenci
üzerinden anket ve yüz yüze görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler
ortaya konduktan sonra demografik faktörlere göre öğrencilerin girişimcilik eğilimi
incelenmiştir. Buna göre, öğrencilerin yaşları ve cinsiyetlerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde
anlamlı bir etkisi olduğu, buna rağmen okudukları bölümlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde
bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca girişimcilik dersini alma ya da girişimcilikle ilgili
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proje hazırlama ile öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıkları yükseldikçe girişimcilik eğilimlerin arttığı
görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Girişimci, Girişimcilik Eğilimi, Kamu Üniversitesi, Mühendislik

ABSTRACT
Entrepreneurship is a very important issue for national economies. It is known that the backbone
of countries' economies is production. Increasing production on both local, regional and country
basis can only be possible with entrepreneurship. Entrepreneurship is a tool to ensure economic
development both regionally and throughout the country, to increase the welfare of the society
and to ensure income equality. For this reason, it is very valuable to know the entrepreneurial
tendencies of the society, individuals and especially university students, to encourage them and
to direct them to entrepreneurship.
University students are the most suitable candidates to start entrepreneurship early, prevent
unemployment problems and become entrepreneurs in terms of psychological satisfaction. For
this reason, the entrepreneurship tendencies of university students should be examined, the
results should be revealed and encouraged. In this context, entrepreneurship tendency can be
expressed as a person's inclination to start an entrepreneur or start a business and show the
necessary courage for this. Students willing to start their own business after graduation, being
courageous in this regard and being able to start the necessary initiatives will show their
entrepreneurial tendencies. Determining the entrepreneurial tendencies of these students and
the studies on this subject are important for the realization of entrepreneurship activities.
The aim of this study is to examine the entrepreneurship tendencies of students studying in
engineering departments of a public university in terms of various factors. The reason why
students studying in engineering departments were chosen is due to the increase in the
importance of the engineering profession and projects in this field in the last industrial
revolution, the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). In this context, data were collected
through questionnaires and face-to-face interviews over 160 students who were drawn from
students in various engineering departments of a public university through simple random
sampling. After determining the descriptive statistics, students' entrepreneurship tendencies
were analyzed according to demographic factors. Accordingly, it has been observed that the
age and gender of the students have a significant effect on their entrepreneurial tendencies,
although the departments they study do not have any effect on their entrepreneurship
tendencies. In addition, there is a significant relationship between taking the entrepreneurship
course or preparing projects related to entrepreneurship and entrepreneurship tendencies of the
students.
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It is observed that as the awareness of students about entrepreneurship increases, their
entrepreneurship tendencies increase.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship Tendency, Public University, Engineering

1.

GİRİŞ

Girişimcilik önemi hiç azalmayan aksine yaşadığımız teknolojik gelişmelerle birlikte gittikçe
önemi artan bir kavramdır. Özellikle üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleriyle birlikte ortaya
çıkan teknolojiler bu kavramın önemini daha da arttırmıştır. Yapay zeka, büyük veri, siber
fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler bireylerin daha
kolay iş kurma, ürün üretme ve yönetme işlemlerini sağlamıştır. Son zamanlarda tüm dünya da
devletin yatırımlarına bağlı kalmayarak özel sektör yatırımlarının artması bu duruma
bağlanabilir. Bireylerin özellikle elektornik ticaret, sanal para akışları, yapay zeka
uygulamaları, robotik kodlama ve yazılıma bağlı ticari faaliyeteleri bu sürecin bir sonucu olarak
görülebilir.
Girişimcilik, iş kurma ve yönetme faaliyetleri bu nedenle eskiye nazaran kolaylaşmıştır. Bu
durum bireylerin girişimcilik eğilimlerini de etkilemiştir. Özellikle Y ve Z kuşağına ait
gençlerin bu teknolojileri kullanarak veya kullanmayarak girişimcilik isteklerinde bir artış
olduğu söylenebilir. Bunda Y ve Z kuşağına ait bireylerin, özgürlükçü, kendini gösterme isteği,
internet teknolojilerine olan ilgileri, sosyal medya alışkanlıkları gibi faktörler sıralanabilir. Bu
nedenle bu gençlerin, özellikle üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ortaya
çıkarmak ve teşvik etmek oldukça değerlidir. Bu araştırmanın çıkış noktası bu durum
üzerinedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini inceleyerek, bu eğilimleri
üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu bulmak, analizler sonucuna bağlı olarak
yorumlamalar yapmak araştırmanın amacıdır. Bu doğrultuda bir kamu üniversitesinin
mühendislik bölümünde okuyan öğrenciler üzerine yapılan analizler doğrultusunda,
öğrencilerin yaşları ve cinsiyetlerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğuna, buna rağmen okudukları mühendislik bölümlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde bir
etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik dersini alma ya da girişimcilik
ile ilgili bir proje hazırlama faktörleri ile girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Öğrencilerin girişimcilik konusunda bilgi ve farkındalıkları arttıkça girişimcilik
eğilimlerinin olumlu yönde attığı gözlemlenmektedir. Bu sonuç nedeniyle eğitim öğretim
müfredatlarına girişimcilik derslerinin konulması ve girişmcilikle ilgili proje ve eğitimlerin
sayısında iyileştirme yapılması ile ilgili bölüm yetkililerine tavsiyede bulunulmuştur.
2.

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ

Türkiye için işsizlik konusu en önemli makroekonomik konulardan birisidir. TUİK’teki son
rakamlara göz atıldığında 2020 yılına ait işsizlik verileri %11 ile %14 arasında değişmektedir.
Bu işsizlik oranı içersinde genç nüfusa ait işsizlik oranı ise endişe vericidir. %20 ler ile %30 lar
arasında değişen bu rakam, ortalama olarak her dört gençten (15-24 yaş aralığı) birisinin işsiz
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olduğu sonucunu göstermektedir (TUİK, 2020). Bu sonucu değiştirmek ve işsizlik ile mücadele
etmek için en etkili yollardan birisi girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasıdır.
Girişimciliğin gelişmesini teşvik etmek, girişimciliğin sağladığı faydalardan
kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar girişimciliğin dört makroekonomik değişken üzerindeki
olumlu etkisine değinmektedir: büyüme, istihdam, kalkınma ve yenilik. Bu etkilerinden dolayı
özellikle gençlerin girişimcilik konusunda eğilimlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması hükümetlerin politikaları arasında bulunmaktadır (Sáncheza ve Sahuquillo, 2018: 53).
Girişimcilik, sadece bir iş yaratmaktan daha fazlasıdır (Jena, 2020). Girişimcilik, uygulanabilir
işletmeler aracılığıyla ekonomik büyümeyi, iş yaratmayı ve refahı besleyen ve destekleyen bir
süreçtir. Girişmcilik üretim faktörlerinin bütünleştiricisidir. Yine girişimcilik, sürdürülebilir bir
işletmenin kuruluş, organizasyon ve yönetim süreci olarak tanımlanabilir (Iwu vd., 2019).
Girişimcilik eğilimi ise, kişinin kendi işini kurma yönünde göstermiş olduğu yüksek
motivasyon ve eylemlere bağlılığı şeklinde tanımlanabilir.
Girişimcilik eğiliminin arttırılmasında, girişimcilik eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır
(Sakthi ve Moshi, 2020) Girişimcilik eğitimi, mevcut iş uygulamalarını akademik teori ile
ilişkilendirme yeteneği nedeniyle artan ilgi ile dünyadaki en hızlı büyüyen konu alanlarından
biridir. Nabi, Linan ve Fayolle (2017)’ye göre girişimcilik eğitiminin ana sonuçları; tutum
değişiklikleri, bilgi ve beceri değişiklikleri, fizibilite, girişimcilik niyeti, sosyo-ekonomik etki,
iş kurma oranları ve iş performansında olumlu değişmler olduğunu belirtmektedir (Akt: Ratten
ve Usmanij, 2020: 3). Girişimcilik eğitimi, herhangi bir ülkenin rekabetçi ekonomisinin
sağlığını belirleyen en yenilikçi ve etkili güçlerden biri olarak kabul edilir (Jena, 2020).
Girişimcilik eğiliminin ortaya çıkmasında bazı faktörler etkili olabilir. Bunlar; kişinin kendi
kişisel özellikleri, eğitim ve mesleki eğitim düzeyi, bölgesel faktörler ve ülkenin genel
ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı olarak sıralanabilir (Güreşçi, 2017: 24). Yapılan
araştırmalarda 22-25 yaş aralığı kişilerin girişimcilik kariyerine başlama dönemleri olarak
belirlenmiştir. Aslında her yaş aralığında girişimciliğe başlamak mümkündür. Fakat
girişimcilik enerji ve risk eğilimi gerektirir. Bu yaş döneminde bulunan kişilerin risk alma
eğilimleri yüksektir ve diğer yaş dönemlerine göre daha dinamiktirler (Mirza ve Dağdeviren,
2016). Kişinin içinde bulunduğu çevre de girişimcilik eğilimini belirleyebilir. Bazı çevreler
daha yeniliğe ve değişime açık, bazı çevreler ise daha kapalıdır. Girişmcilik için yeniliğe ve
değişime açıklık gerekir. Bununla birlikte bazı araştırmalarda girişimciliğin kişilik yönüne
değinmektedir. Kişilik özelliklerininde cesaret, özgüven, bağımsızlık, kararlılık gibi özellikler
bulunan insanlar girişimciliğe daha yatkındır (Uygun vd., 2012: 154). Ülkenin ekonomik ve
politik göstergelerinin istikrarlı olması da girişmciliği teşvik eden unsurlar içerisindedir. Eğitim
ve mesleki eğitim ise özellikle üstünde durmak istediğimiz faktördür. Nitekim girişimcilik
eğitimi bugun Türkiye’deki birçok üniversitenin müfredatında bulunmaktadır. Yapılan
araştırmalarda, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini olumlu yönde
etkileyerek eğilimi daha da arttırdığı belirtilmektedir (Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 2011: 88;
Yılmaz vd., 2018: 669; Tuncer ve Doğan, 2018: 106; Sözcan ve Yılmaz, 2019; Jane, 2020).
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Üniversiteler, bölgesel girişimcilik ortamında, genç girişimcilerin yeniliğe ve nihayetinde
ekonomik büyümeye öncülük ettiği son derece yenilikçi bilim parkları yaratmasında önemli bir
rol oynamaktadır (Jansen vd., 2015: 170). Üniversiteler öğrencilerin girişimcilik niyetini
olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda girişimcilik niyeti, girişimci bireyin iş planını
geliştirmesini ve uygulamasını yönlendiren süreçtir ki, girişimci niyet, girişimcilik eğiliminin
belirleyicilerinden biridir (Badri ve Hachicha, 2019). Bu nedenle girişimcilik dersleri ve
eğitimleri konusunda üniversitelerin daha duyarlı olması, bölüm fark etmeksizin zorunlu ders
olarak müfredata koymaları gerektiği tavsiye edilebilir.
3.
3.1.

YÖNTEM ve BULGULAR
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın amacı bir kamu üniversitesinin çeşitli mühendislik bölümlerinde okuyan
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ve bu eğilimleri üzerinde etkili olan faktörleri
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi
kullanılmış, örneklem büyüklüğü dikkate alınarak yeterli sayıya ulaşılamaya çalışılmıştır.
Araştırmada kullanılacak verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak dağıtılmıştır. 205 anket öğrencilere dağıtılmış, eksik
ve tamamlanmamış anketler çıkarıldıktan sonra 160 anket ile analizler yapılmıştır.
3.2. Araştırmanın Hipotezleri
H1: Öğrencilerin cinsiyetleri ile girşimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Öğrencilerin yaşları ile girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlıl bir ilişki vardır.
H3: Öğrencilerin okudukları mühendislik bölümlerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı
bir etkisi bulunmaktadır.
H4: Öğrencilerin girişimcilik dersini alma ya da proje hazırlamalarının girişimcilik eğilimleri
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
3.3. Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri
Araştırmada birincil kaynaklardan veri toplanması hedeflenerek yüz yüze görüşmelerle anket
tekniği kullanılmıştır. Kullanılan anket ölçeği, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından daha
önceden geliştirilen, geçerlilik ve güvenililiği uygun bulunan “Üniversite Öğrencilerine
Yönelik Girişimcilik Ölçeği”dir. Anketin demografik bilgiler kısmında, öğrencilerin yaşları,
cinsiyetleri, okudukları bölümler, daha önce girişimcilik dersini alıp almadıklarına dair sorular
bulunmaktadır. Girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla 36 soru sorulmuş, Likert tipinde
bir formda, cümleler “Çok sık” (5)’den “Hiçbir zaman” (1)’e uzanan 5’li aralıklı ölçek
formunda verilmiş ve cevaplar toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programında işlenmiş
ve analiz edilmiştir. Güvenilirlik testi, genel frekans bilgileri hesaplantıktan sonra hipotezleri
test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Buradan çıkan sonuçlar tablolaştılmış ve
yorumlanmıştır.
3.4.

Analizler ve Bulgular
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Bu bölümde sorulara dair güvenilirlik analizi, tanımlayıcı frekans tabloları, sorulara ilşkin
dağılımlar ve t-testi ve regresyon bulgularına yer verilmiştir.
Tablo 1: Güvenilirlik Analizi
Cronbach's Alpha

N of Items

,945

36

Güvenilirlik sonuçlarına bakıldığında anket sorularının ve araştırma verilerinin yüksek
güvenilirlikte (,945) olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Tanımlayıcı Frekans Tabloları
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

Kadın

46

28,7

28,7

Erkek

114

71,3

100,0

160

100,0

Yaş

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

17-20

19

11,9

11,9

21-24

98

61,2

73,15

20

12,5

85,65

23

14,3

100,0

160

100,0

Öğrencilerin Okudukları Bölüm

Frekans

Yüzde

Toplam Yüzde

Bilgisayar Mühendisliği

32

20

20

Biyomedikal Mühendisliği

20

12,5

32,5

Kimya Mühendisliği

41

25,6

58,1

İnşaat Mühendisliği

23

14,3

72,4

Makine Mühendisliği

15

9,3

81,7

29

18,1

100,0

160

100,0

Toplam

25-28
29-32
Toplam

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Toplam
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Öğrencilerin Girişmcilik Dersi Alma
Frekans
veya Proje Gerçekleştirme Durumu

Yüzde

Toplam Yüzde

Evet

78

48,7

48,7

Hayır

82

51,2

100,0

160

100,0

Toplam
Tablo 2 incelendiğinde araştırmada yer alan kadın ve erkek öğrenci dağılımı, yaşlara göre,
okudukları bölümlere göre ve girişimcilik ders/projesi alıp almamasına göre dağılımları
görülecektir.
Araştırmamızda yer alan öğrencilerin girişmcilik eğilimlerini ölçümlemek amacıyla
sorduğumuz sorulara verilen cevaplar Tablo 3’te özetlenmiştir. Verilere dair ortalamalar
incelendiğinde öğrencilerin sorulara büyük bir çoğunlukla katıldığı, girişimciliğe dair önemli
bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin geleceğe dair planlama yapabilme,
risk alabilme, cesaret edebilme, yeni girişimlere ve fırsatlara açık olma yönünde olumlu
cevapları araştırmamızın hipotezlerini destekler niteliktedir.
Tablo 3: Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri Sorularına Ait Dağılımlar

Girişimcilik Eğilimi

Or
t.

Std
.

Hiçbir
zaman

Nadiren

Bazen

Sık sık

Çok sık

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

İşimde
geçmiş
performansımdan daha iyi 3,8
olabilmek adına daha çok 5
çaba harcamaya hazırım.

,94
6

5

3,1

9

5,6

28

17,
5

81

50,
6

37

23,
1

Görevimin son derece zor 3,8
olduğu zamanlarda elimden 3
gelenin en iyisini yaparım.

1,0
17

7

4,4

9

5,6

29

18,
1

74

46,
3

41

25,
6

İstediğim şeyi elde ettiğim
zaman
bunun
sebebini
3,8
genellikle
kendi
1
yeteneklerim
olduğunu
düşünürüm.

1,0
73

8

5,0

11

6,9

29

18,
1

68

42,
5

44

27,
5

İşlerimde kendi kararlarım 3,5
etkilidir.
3

1,0
64

8

5,0

14

8,8

55

34,
4

51

31,
9

32

20

Kendi işimi kurabilirim.

1,0
14

4

2,5

13

8,1

23

14,
4

67

41,
9

53

33,
1
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İşten zorunlu olarak ayrılsam 3,5
işle ilgili kendime seçenekler 2
oluşturabilirim.

1,1
10

7

4,4

20

12,
5

53

33,
1

43

26,
9

37

23,
1

Zor durumlarda seçenekler 3,7
oluşturabilirim.
7

1,0
11

5

3,1

10

6,3

44

27,
5

59

36,
9

42

26,
3

Farklı insanlarla dostluklar 3,9
kurabilirim.
4

1,1
06

5

3,1

14

8,8

30

18,
8

47

29,
4

64

40

Denemediklerimi
denemekten çekinmem.

3,7
6

1,1
14

7

4,4

15

9,4

36

22,
5

54

33,
8

48

30

işler
3,9
enerjiyi
1

1,0
69

5

3,1

11

6,9

36

22,
5

50

31,
3

58

36,
3

Arkadaşlarıma değişik iş 3,3
projelerinden söz ederim.
3

1,2
12

16

10

21

13,
1

47

29,
4

46

28,
7

30

18,
8

Yeteneklerimi
uygulayabilecek
oluştururum.

3,4
alanlar 8

,95
8

6

3,8

12

7,5

65

40,
6

54

33,
8

23

14,
4

Arkadaşlarımdan gelen bazı 3,5
projelere
katılmaktan 3
çekinmem.

1,1
49

9

5,6

22

13,
8

40

25

53

33,
1

36

22,
5

Hayatımı
dış
bırakmam.

etkenlere 3,5
8

1,0
61

9

5,6

13

8,1

45

28,
1

63

39,
4

30

18,
8

Kararlarımla
hayatımı 4,0
şekillendirebileceğimi
6
düşünüyorum

,89
9

4

2,5

5

3,1

21

13,
1

78

48,
8

52

32,
5

3,6
6

1,0
92

6

3,8

16

10

47

29,
4

48

30

43

26,
9

Geleceği görerek ona yönelik 3,5
hazırlıklar yapabilirim.
8

,98
1

6

3,8

15

9,4

44

27,
5

71

44,
4

24

15

Yeni bir şeyleri denememe
imkan
veren
projeler 3,7
üzerinde çalışmayı severim. 0

1,0
39

7

4,4

12

7,5

39

24,
4

66

41,
3

36

22,
5

Kendimde
yapabilecek
hissederim.

farklı

Risk almaktan çekinmem.

FULL TEXTS BOOK

212

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Eski
fikirlere
ve
uygulamalara
meydan 3,5
okumayı ve daha iyilerini 2
araştırmayı severim.

,98
4

6

3,8

14

8,8

56

35

59

36,
9

25

15,
6

Yeni
bir
perspektiften 3,4
bakmama imkan sağlayan 1
proje ve işlerle uğraşırım.

1,0
48

9

5,6

16

10

61

38,
1

49

30,
6

25

15,
6

Geçmişte
başkaları
tarafından
kullanılmamış 3,4
yeni yöntemlerle çalışmayı 6
denerim.

,93
7

5

3,1

15

9,4

62

38,
8

58

36,
3

20

12,
5

Yeterli çabayla, her türlü
3,8
sorunu
ortadan
4
kaldırabilirim.

1,0
43

5

3,1

15

9,4

26

16,
3

68

42,
5

46

28,
7

Yaptığım
planları, 3,6
yürütebileceğimden
9
çoğunlukla eminimdir.

,92
5

4

2,5

9

5,6

49

30,
6

68

42,
5

30

18,
8

Yeni
bir
durum
ve
3,6
uygulamaya adapte olmakta
0
sorun yaşamam.

,96
6

5

3,1

14

8,8

47

29,
4

68

16,
3

26

16,
3

Üzerinde çalıştığım bir
3,3
konuda hata yapmaktan
8
çekinmem.

1,1
15

12

7,5

19

11,
9

50

31,
3

54

33,
8

25

15,
6

Her işin bir riski vardır. 3,5
İşimde her türlü riski göze 7
alabilirim.

1,1
02

6

3,8

22

13,
8

44

27,
5

51

31,
9

37

23,
1

Başarıyı sağlayacak uygun 3,7
yöntem ve tekniklerin arayışı 8
içerisindeyimdir.

,96
9

4

2,5

11

6,9

39

24,
4

68

42,
5

38

23,
8

,84

3

1,9

6

3,8

35

21,

85

53,

31

19,

,92
8

7

4,4

9

5,6

39

24,
4

85

53,
1

20

12,
5

Karşıma çıkan fırsatları 3,8
Elimdeki kaynakları bir
3,6
araya getirerek verimliliğe
4
dönüştürebilirim.

FULL TEXTS BOOK

213

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

İşimde ve çalışmalarımda
3,7
ortaya çıkan değişimlere
5
açığımdır.

,97
8

7

4,4

5

3,1

44

27,
5

69

43,
1

35

21,
9

İşimi severek ve azimle 4,0
yaparım.
3

,92
5

4

2,5

6

3,8

24

15

74

46,
3

52

32,
5

İşimde yaratıcılık
güçlüdür.

yönüm 3,8
8

,94
3

4

2,5

6

3,8

40

25

66

41,
3

44

27,
5

İşimi
gerçekleştirirken
3,9
herhangi bir ekip ya da
7
kişiyle çalışabilirim.

1,0
30

6

3,8

6

3,8

33

20,
6

57

35,
6

58

36,
3

Bir işte ya da uygulamada
3,8
liderliği
ele
almaktan
2
çekinmem.

1,0
92

6

3,8

13

8,1

37

23,
1

52

32,
5

52

32,
5

İş konusunda gelecekle ilgili 3,7
etkili kararlar alabilirim.
8

,95
1

4

2,5

9

5,6

43

26,
9

67

41,
9

37

23,
1

Farklı
işlere
yönelik
3,8
motivasyonum
ve
1
eğilimlerim güçlüdür

1,0
06

5

3,1

8

5

45

28,
1

57

35,
6

45

28,
1

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kurtosis and Skewness
değerleri hesaplanmış ve Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Normallik Testi Sonuçları
Skewness

Kurtosis

-,451

,768

Aksoğan (2020) skewness ve kurtosis değerlerinin -1 ile +1 arasında olması durumunda
verilerin normal dağıldıklarını ifade etmiştir. Bu sonuca göre verilerin normal dağıldıkları
varsayıldığından verilerin analizinde ANOVA ve t-testi analizi yapılmıştır.
Tablo 5: Cinsiyete Göre Girişimcilik Eğilimini Gösteren Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları
Girişimcilik Cinsiyet
Eğilim
Kadın
Görüşleri
Erkek

FULL TEXTS BOOK

N

Ort.

S.Sapma

t

df

p.

46

3,17

,5001

1,209

145

0,021

114

3,74

,6300
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Tablo 5 incelendiğinde, p değeri 0,021<0.05 olduğu için cinsiyet değişkenin girişmcilik
üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna göre H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ttesti sonuçlarına göre cinsiyet girişmcilik üzerinde etkilidir ve erkek öğrenciler (3,74) kız
öğrencilere (3,17) göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahiptir.
Tablo 6: Yaş Değişkenine Bağlı Olarak Girişimcilik Eğilimini Gösteren Regresyon Sonuçları
ANOVAa
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

15,332

36

,426

1,709

,016

Residual

30,643

123

,249

45,975

159

Total
a. Dependent Variable: yaş
Tablo 6 incelendiğinde yaş ile girişimcilik eğilimi arasındaki etkilişimi gözlemlemek için
regresyon analizi yapılmıştır. Buna göre p değeri 0.016<0.05 olduğu için H2 hipotezi kabul
edilmiştir. Buna göre, öğrencilerin yaşları girişimcilik eğilimi üzerinde etkilidir. Genellikle
genç yaş grubuna dail olan bireylerin girişimcilik eğilimleri, genç olmayanlara göre daha
yüksektir.
Tablo 7: Öğrencilerin Okudukları Bölümlere Göre Girişimcilik Eğilimlerini Gösteren
Regresyon Sonuçları
ANOVAa
Model

Sum
Squares

of df

Mean Square

F

Sig.

Regression

191,496

36

5,319

,822

,747

Residual

795,748

123

6,469

987,244

159

Total
a. Dependent Variable: bölüm
Tablo 7 incelendiğinde p değeri 0.747>0.05 olduğu için H3 hipotezi red edilmiştir. Öğrencilerin
okudukları bölüm ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Farklı
mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde değişim
olmamaktadır.
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Tablo 8: Öğrencilerin Girişmcilik Dersi Alma/Proje Gerçekleştirmelerine Göre Girişimcilik
Eğilimlerini Gösteren t-testi Sonuçları
Girişimcilik Ders/proje N
Eğilim
Evet
78
Görüşleri
Hayır

82

Ort.

S.Sapma

t

df

p.

3,80

2,3001

1,314

158

0,01

2,67

1,9872

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin girişimcilik dersi alma ya da proje gerçekleştirmeleri ile
girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre p değeri 0.01<0.05’ten küçük
olduğu için H4 hipotezi kabul edilmiştir. Ders veya proje alan öğrenciler (3,80) almayanlara
göre (2,67) daha yüksek girişmcilik eğilimi göstermektedir.
4.

SONUÇ

Bu araştırmanın amacı bir kamu üniversitesinin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin
demografik faktörlere göre girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan analizler
sonucunda şu bulgulara varılmıştır;
•
Öğrencilerin cinsiyetleri girişimcilik eğilimini etkilemektedir. Araştırma sonuçlarımıza
göre erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla girşimcilik eğilimi göstermektedir.
Türkiye’deki girişim örneklerine bakıldığında ve ilgili literatür inceledendiğinde bu sonucu
destekler niteliktedir. Aksel ve Bağcı (2016), Konaklıoğlu ve Kızanlıklı (2011), Gümül vd.
(2017), Hancıoğlu ve Tekin, (2018) Sözcan ve Yılmaz (2019) demografik değişkenlerin
girişmcilik eğilimi üzerine etkisi üzerine yaptıkları araştırmalarında, erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre daha yüksek girişmcilk potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Uygulamada baktığımızda TUİK (2018) verilerine göre her 100 girişimin 91,3’ünü erkekler
8,7’sini kadınlar oluşturmuştur ve kadınlar çoğunlukla çok küçük, mikro işletmelerin sahibi
olmuştur (Dünya Gazetesi, 2020).
•
Öğrencilerin yaşları ile girişmcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin yaş ortalamaları girişmcilik için en uygun yaşladır. Nitekim yapılan
çalışmalarda girişim için en sık görülen yaşların 20-35 yaşları arasında olduğu bilinmektedir.
Aksel ve Bağcı (2016) ve Yalçınsoy ve Aksoy (2018) girişimcilik ortalamalarının en yüksek
olduğu yaş aralığını 24-26 yaş olarak belirlemiştir. TUİK (2017) verilerine göre ise, tarım dışı
sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, en yüksek pay yüzde
37 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşmiştir.
•
Öğrencilerin okudukları bölümler ile girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Pan ve Akay (2015) ve Çelik ve G. Karababa (2018) bu konuda yaptıkları
araştırmalarında da aynı sonuçlara ulaşılmıştır.
•
Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile girişmcilik dersi alma/girişimcilik projesi
gerçekleştirmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin girişmcilik eğilimine dair
farkındalığı dersler/projeler yükseltmektedir. Örneğin, Tuncer ve Doğan (2018) öğrencilerin

FULL TEXTS BOOK

216

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

girişimcilik eğitimi aldıktan sonra bilinç düzeylerinin yükseldiği ve olaylara daha detaylı
bakabildiklerini belirtmiştir. Yine, Hancıoğlu ve Tekin (2018), Cui vd (2019) ve Wardana vd.
(2020) girişimcilik dersleri ve eğitimlerin girişimciliği anlama ve güçlendirmede gençlere
yardımcı olan bir faktör olarak ifade etmişlerdir. Bu nedenle TUBİTAK veya benzeri
kuruluşlara dair projeler ve eğitimler öğrencilerin girişimci olmalarını teşvik etmekte,
psikololjik olarak zemin hazırlamaktadır.
Bu sonuçlar girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olan tüm faktörlerin gerek devlet, gerek kamu
kurum ve kuruluşları gerek üniversiteler tarafından dikkate alınarak, yapılacak planlamaların
ve faaliyetlerin bu faktörlere göre düzenlenmesi önem taşımaktadır. Potansiyel girişimcilerin
yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından gençlerin tutumları ve gelecekteki istek ve arzularını
şekillendirmesinden dolayı bu faktörlerin önemi gitgide daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır.
Ülkemizin geleceği ve ekonomik kalkınması açısından önem taşıyan girişimcilik
uygulamalarına tüm değişkenleri dikkate alarak karar vermek, girişimciliğin teşviki ve geleceği
açısından daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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ÖZET
Kalkınma, tüm dünyada ülkelerin istihdam üzerinde etkisi olduğundan önem verilmesi gereken
bir konu haline gelmiştir. Bu durumdan toplumda en çok etkilenen şüphesiz kadınlar olmuştur.
Kadın istihdamının, bir ülkedeki gelişmişlik düzeyini etkilemede önemli bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Kadının iş hayatında istihdam edilmesi demek kadının yalnızca bireysel bir
kazanımı olmayıp sosyal ve ailevi bir dönüşüm içerisine girmesine yardımcı olmaktadır.
Buradan hareketle kadın istihdamı konusunun kalkınmanın sağlanmasındaki önemi
vurgulanmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiği günümüz şartlarında da toplumsal refah
seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için o ülkenin kadın istihdamına
olan bakış açısının değişip kadın istihdamının önemine dikkat çekmektedir. Kadın istihdamının
toplumda yer edinmesi demek cinsiyet eşitlikçi bir bakış açısının geliştirilmesi ve sosyal bir
dönüşüm sağlanması açısından önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte çalışma hayatında yer
alan kadınlar toplumsal politikaların belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Gerek özel sektörde
gerek kamu sektöründe kadın-erkek eşitliğinin sağlanabilmesinde karar alma süreçlerinde
kadınların rolünün arttırılması gerekmektedir.
Günümüzde kadınlara yönelik cinsiyet ağırlıklı baskılar sonucunda oluşan aile içi
sorumlulukların çoğu kadın tarafından üstlenilmektedir. Ataerkil bir yapıya sahip olan
ülkelerde kadının yeri evidir anlayışı ve çocuklarına, yuvasına sahip olması gerektiği düşüncesi
hâkimdir. Bu sorumlulukların tamamen kadına verilmesi sonucu oluşan baskı ile eğitim
düzeyinde bir artış sağlayamayan kadınlar okul hayatına erkenden son vermekte ya da bu fırsatı
bile yakalayamamaktadırlar. Bu yüzden kadınların yapabildikleri belli bir sınır içinde kalıyor
ve meslek edinme yönünden yeterli oranda bilgi sahibi olmadıkları için iş hayatında istenen
oranda yer edinememektedirler.
İstihdama dâhil olan kadınlar ise başta ücret eşitsizliği, erkeklerin kadın işgücü yerine ikame
edilmesi gibi birçok ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama
katılımları konusundaki en önemli göstergelerden birisi kadınların ne oranda istihdam
edindiğine bağlıdır. Dünya’da gelişmiş tüm ülkelerde kadın istihdamı oranı yüksekken
ülkemizde bu oranda istenen seviyeye ulaşılamamıştır. Şimdilerde kadın istihdamının büyüme
üzerinde etkisi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırılarak ortaya konulması
konuyu aydınlatacak ve bu konuda izlenecek politikaları görmemize yardımcı olacaktır.
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Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bir şekilde katılması sonucunda ülkenin refah
seviyesinin, eğitim düzeyinin ve kişi başına düşen milli gelirin artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu
çalışmada, Türkiye ve OECD ülkeleri kadın istihdamının arttırılması, çözüm önerileri ve
Türkiye’nin OECD ülkeleri ile karşılaştırılması sonucu yapılması gerekenler ve çıkarılması
gereken sonuçlar göz önünde bulundurulup ülkemizde kadın istihdamı üzerinde ışık tutmak
amaçlanmaktadır. Kadın istihdamındaki bu durum, bu alanda yer alan kurum ve kuruluşların
yürüttüğü faaliyetler ile kadın istihdamında yaşanan sorunların ele alınacak olup, kadın
istihdamının artış sağlaması önündeki engellerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri
sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kadın İstihdamı, İktisadi Etkiler

ABSTRACT
Development has become an issue which should be regarded as they are quite effective on
employment in countries throughout the world. Certainly, women have been affected mostly
by this situation. It is known that women employment has an important place in affecting the
development level in a country. When women begin to work in business life, they do not only
achieve individually but also enter into a social and family acquisition cycle. Thus, it has been
emphasized that the women employment issue concerns total development in a country and a
social development should be achieved.
When today’s conditions in which social gender inequality still exists are considered, the
importance of women employment should be focused by changing the perspective of that
country about women employment so as to increase the level of social welfare and to actualize
development. It has been claimed that women employment is important in terms of achieving
a gender equality perspective and a social transformation. In addition to this, women in business
life have been effective on determining the social policies. It is necessary to increase the role
of women in decision making processes in achieving gender equality both in the public and
private sector.
Today, the gender-based pressures on women and most of the responsibilities in the family
caused by these pressures have been undertaken by women. In patriarchally-structured
countries, the understanding which supports “women’s place is their home” and “women have
to look after their children and homes” is dominant. Together with the pressure of assigning all
these responsibilities, women either drop out the school early when they cannot go forward in
their educational lives or they cannot even catch this chance. Because of this, what women
could do stayed within a certain limit and they did not have the desired place in business life
since they did not have enough knowledge of acquiring a profession
The women in many countries could not have enough places in business life. The ones who
managed to take a place are subjected to discrimination mostly. Therefore, studies that focus
on issues such as wage or employment as substitutes for men have become much more
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significant today. One of the most important indicators of women participation in economic and
social life depends on the rate of women employment. While the rate of women employment
has increasing in all developed countries in the world, it has not reached the desired level in our
country. Dealing with the effect of women employment on growth by comparing with
developed or developing countries will clarify the issue and help us see the policies to be
followed in this regard.
It has been observed that welfare, education level and per capita income of the countries in
which women participate in economic and social life actively were high. In this context, it is
intended to enlighten women’s employment in our country by considering how to increase
women employment in Turkey and OECD countries, what is recommended for solutions, what
should be done and what conclusions should be drawn as a result of the comparison of Turkey
with OECD countries. This current position in women employment will be dealt by considering
the activities carried out by the institutions and organizations in this field, and the problems
experienced in women employment and recommendations for solutions will be made to
eliminate the obstacles to increase women's employment.
Keywords: Employment, Women Employment, Economic Effects

GİRİŞ
Kadın istihdamının ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülke ekonomileri için önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme; kıt kaynakların
etkin kullanımı, verimlilik artışı, teknolojik yeniliklerle sağlanmaktadır. Bununla birlikte dünya
nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlar, büyüme ve kalkınmada önemli rol
edinmektedir. (Tutar & Yetişen, 2009, s. 117).
Dünyadaki işgücü piyasaları, farklı üretim araçlarının ve modellerinin gelişmesi ve değişen
toplumsal ve siyasal koşullar gibi faktörlerin etkisiyle sürekli bir yeniden yapılanma süreci
içerisinde olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri ise kadının istihdamdaki yeri konusundaki
değişimdir. Hem kadının iş hayatındaki yeri ve önemi artmış hem de konumu ve yaptığı iş
değişmiştir. İktisatçılar, kadın istihdamının ülke ekonomisi için önemine vurgu yapmaya
başlamış ve bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Siyasi makamlar bu çerçevede politika
geliştirmeye başlamış ve kadın istihdamı öncelikli politika araçlarından biri haline gelmiştir.
Kadın istihdamının bir diğer önemli boyutu cinsiyet ayrımcılığı ile mücadeledir. Kadın
istihdamında görülen cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele birçok ülkede gündeme getirilmiş
ve çeşitli düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Cinsiyet ayrımcılığı istihdamda, birçok ülke
üzerinde durulan ve düzenlemeler getirilmeye çalışılan bir konudur. 1944 yılında ILO
tarafından kabul edilen Philadelphia Bildirisi’ne göre “Tüm insanlar ırk, din ya da cinsiyet farkı
gözetmeksizin özgürlük ve itibar, ekonomik güvence ve fırsat eşitliği şartlarında hem maddi
refahlarını hem de manevi gelişmelerini sağlama hakkına sahiptir. Küreselleşme ile işgücü
piyasası dinamiklerinde değişimler yaşanmış, bu değişimlerden dolayı ülkeler uyum süreci
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içerisine girmiştir. Küreselleşme ile rekabet ön plana geçmiş, rekabet edebilmek için de emek
piyasasının modernizasyonu kaçınılmaz olmuştur (Özdemir, Yalman, & Bayrakdar, 2012, s.
115-116) .
Kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısına sahiptirler. Fakat kadınlar erkeklere oranda
genel anlamda daha az istihdam edilmektedir ve düşük ücretlerde çalışmaktadırlar. Kadınlar
çalışma hayatında erkeklere nazaran daha çok sorunlarla karşılaşmaktadırlar (Korkmaz,
Alacahan, Cesim, Yücel, & Aras, 2013, s. 1848).
Aynı zamanda kadının istihdama katılımı sürdürülebilir kalkınmanın da önemli araçlarından
birisi olarak kabul edilmektedir. Kadının kalkınmadaki payı tüm toplumu ilgilendirmektedir.
Kalkınma sürecinde kadın ve erkek eşit düşeyde söz sahibi olmalı ve karar alma süreçlerine
dahil olabilmelidirler. Haklara ilişkin kararlar ve faaliyetler kadın ve erkekleri kapsayıcı
nitelikte olmalıdır. Kadının yeteneklerin, bilgi ve becerileri göz ardı edilmememlidir. Özellikle
geçiş ekonomilerinde kadın işgücünün yapısı, eğitim seviyeleri, ekonomik büyüme oranına
etkileri gibi konularda titiz araştırmalar yapılmaktadır. Kadını toplumdam ayrı bir grup olarak
görmek kalkınmaya zarar vermektedir (Tutar & Yetişen, 2009, s. 119)
1.

Kadın İstihdamının Tarihsel Perspektifi

Kadının toplumdaki yerini incelediğimizde geçmişten bugüne gelen ataerkil toplumda erkeğin
yaşama ve üretime katkısı ön plandayken, kadının ‘’annelik’’ vasfının ‘‘doğa gereği’’
olduğunun, çoğu zaman çalışma hayatında geri planda kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle
erkek toplumda görevi daha üretken bir konumdayken kadının görevi evin düzenini sağlamak,
çocuk bakmak, çocuk doğurmak gibi sorumluluklarla kısıtlı kalmıştır. Kadınların işgücünün
tarihsel gelişimi batı da ortaya çıkan yenilikler ile asıl önemine kavuşmuştur. Batı’da
gerçekleşen bu yeniliklerin dönüm noktası ise sanayi devrimidir. Sanayi devrimine kadar işçi
tabiriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan kadınlar kendi yöntemleriyle çalışıyorlardı. Sanayi
devriminin hayata dâhil olmasıyla kadınlar işçi statüsüne ulaşabilmişlerdir. Kadınların üretim
hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eski bir gerçektir. Fakat ücret karşılığı çalışmaya
başlaması 19. Yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte yeni ve ucuz işgücüne ihtiyaç duyulmasıyla
başlamıştır. Kadınların çalışma hayatına girmelerindeki önemli sebeplerden birisi de
savaşlardır. Hemen tüm ülkelerde, o tarihe kadar asli görevi ev işi olan kadınlar cepheye giden
erkeklerin yerine işgücüne girmişlerdir. 1914-18 yılları arasında sadece İngiltere’de 1 milyon
345 bin kadın çalışma yaşamına katılmıştır. (Yılmaz & Zoğal, 2015, s. 8).
Tüm dünyada olduğu gibi kadınların çalışma hayatına katılması sanayileşmenin baş
göstermesiyle başlar. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu zamanlarından Tanzimat ile çalışma
hayatında gelişmeler yaşansa da kadının istihdam olanağına sahip olması ancak Cumhuriyet
dönemiyle başlamıştır. (Önder , 2013, s. 37).
2. Dünya Savaşı ve sanayi devrimi ile birlikte hız kazanan küreselleşmenin etkisi ile birlikte
kadınların işgücü piyasasındaki rolünde bir gelişme sağlamıştır. Sanayi devriminin gelişme
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göstermesiyle firma sayılarında artış yaşanmış bu da kadınların daha çok iş hayatına
katılmasında önünü genişletmiştir. (Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 37).
Cumhuriyetin kuruluşunun başlarında da durum Osmanlının son dönemlerinden farklı değildir.
Ücretli kadın emeği söz olduğunda, erken Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerin, Osmanlı’da
ve özellikle 19. yüzyıl sonunda zamanla meydana gelen gelişmelerle yakından bağlantılı olduğu
görülmektedir. Kadının emeğinin evin içinden dış dünyaya çıkışı önce atölyelere daha sonra
fabrikalara girmesiyle başlamıştır. Kadınların faaliyet alanları ve çalıştığı sektörler iki dönemde
de benzerlik göstermektedir. İmparatorluk döneminden kalma olduğu gibi kadınlar Cumhuriyet
döneminde de yine dokumacılık, gıda, içki ve tütün gibi faaliyet alanlarında çalışmaktadırlar.
Kadının toplumsal konumu ve çalışma hayatındaki asıl değişimi ise kadının kırsal hayatı
bırakıp kent yaşamına olan ilgisi ile ortaya çıkmaya başlamaktadır. Kadının kent hayatına girişi
ile birlikte gerek aile yapısındaki değişimi gerekse zihniyet değişimi ile aile içi ilişkileri de
değişmiş yeni boyutlar almıştır. (Yılmaz & Zoğal, 2015, s. 8-9).
2.Dünyada Kadın İstihdamı
Dünyada kadınların çalışma hayatında yer almaları uzun ve zorlu süreçlerden geçmiştir.
Geçmişten bugüne bakıldığında, toplumsal düşünce yapısında, kadının yeri evidir, ailesine,
eşine, çocuklarına bakmakla yükümlüdür, erkek egemenliğinde yaşar, anlayışı hâkimdir.
Tarımla birlikte yerleşik hayata geçilmesi de kadının ikincil statüde oluşunu değiştirmemiştir.
(Kılınç, 2015, s. 126).
Dünyadaki gelişmelerle birlikte tarımda ve sanayide verimlilik artmış, sanayileşme ile birlikte
de kırdan kente göçün hızlanmasına etki etmiştir. Tarihi seyir içinde, işgücüne katılımın tarım
toplumlarında yüksek, buna karşılık sanayileşme ve kentleşmedeki gelişmeye paralel olarak
önce azalan sonra da eğitim düzeyiyle paralel olarak artan bir eğilim görülmektedir (Korkmaz,
Alacahan, Cesim, Yücel, & Aras, 2013, s. 1850).
Sanayileşme ile birlikte köyden kente göçe neden olmuştur. Tarımda verimlilik artarken,
şehirde fabrikaların açılmasıyla göç başlamıştır. Bu durum kadınların iş hayatında olmalarına
kolaylık sağlamıştır. Ancak diğer yandan üretim aşamasında satın alınıp tüketim aşamasına
geçilmiştir. Sanayinin gelişip makineleşmenin artmasıyla iş gücünün oranında azalmalar
yaşanmıştır. Boş zaman tüketime sebep olup üretimde düşüşlere sebep olmuştur (Sağlam, 2017,
s. 5).
1950 yılından itibaren gelişmiş ülke ekonomilerinde gözlenen sektörel dönüşüm ile birlikte
kadınların sanayi ve tarım sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe de çalışmaları sağlanmıştır.
Kadınlar hastane gibi kamu kurumlarında da çalışmaya başlamıştır. 1970’lerde çok uluslu
şirketlerin artması ve ticaretin serbestleşmesi ucuz emeği oluşturmuştur. Kadınlar hak
ettiklerinden daha düşük maliyetlerle çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu durum kadınların
çalışma haklarına yönelik düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Böylelikle kadınların
ekonomik faaliyetler içerisinde önemli bir yer edinebilmişlerdir. (Korkmaz, Alacahan, Cesim,
Yücel, & Aras, 2013, s. 1850).
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Bütün bu gelişmelerle birlikte uluslararası çalışma örgütü kadınlara yönelik ayrımcılığın
ortadan kaldırılması için önemli gelişmeler kaydetmiştir. Genellikle ülkelerde kadınların, emek
piyasaları dışında vazgeçilmez bir üretim unsuru olmalarına rağmen kadınların emek
piyasalarındaki varlıkları tarih boyunca erkeklerden geri kalmıştır. Kadının, çocuk doğurmak
ve büyütmek, kocasına bakmak ve ev işlerini yürütmekle sorumlu olduğu anlayışı, iş gücü
kullanımında dünyanın bütün ülkelerinde cinsiyet açısından kadınların toplumsal statüde
dengesiz bir dağılıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Korkmaz, Alacahan, Cesim, Yücel,
& Aras, 2013, s. 1848).
3. Türkiye’de Kadın İstihdamı
Türkiye’de işgücü piyasasında kadınların işgücüne katılımları, işsizlik, genç nüfusun iş
bulamaması, düşük eğitim-öğretim oranları, istihdamın hala tarıma dayalı olması nedeniyle
dolayı işsizlikte büyük ölçekte sorunlar yaşanmaktadır. Türkiyenin tarımsal ölçekteki payı
OECD ülkeleri arasında istisnai bir durum olarak değerlendirilmektedir. Verimlilik açısından
değerlendirildiğinde Türkiye’de beklenen verimlilik artışı sağlanamamıştır Ülkemizde iş
gücüne katılım oranları oldukça düşük seyir izlemekle birlikte, iş gücü piyasasında istihdam
edenlerin payı azalmaktadır (Erdoğan & Yaşar, 2018, s. 19).
Türkiye’de kadınlar ev ve tarım işleri dışında çalışma hayatına dahil olmaları 20.yy. başlarında
yaşanan Kurtuluş Savaşı’nın da etkisi olup erkeklerin savaşa katılmasıyla başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kadınların istihdam olanaklarına sahibi olması çözülmesi
beklenen bir sorun haline gelmiştir. Cinsiyete dayalı iş bölümü, kırdan kente göç, tarımsal
sorunlar, geleneksel aile yapısı, aile hayatı ve iş hayatını dengelemenin zorluğu, eğitim düşük
eğitim düzeyi kadın istihdamını etkileyen öenmli unsurlardır.. (Korkmaz, Alacahan, Cesim,
Yücel, & Aras, 2013, s. 1851).
Osmanlı’dan ve erken Cumhuriyet Döneminden bu yana Türkiye’de kadınların iş hayatında yer
edinmeye çalışması fakat bu çabanın düşük ücretler ve kötü çalışma ortamları ile karşılık
bulduğunu göstermektedir. Genelde Osmanlı İmparatorluğu zamanında tekstil ve imalat
sektöründe kadın emeği yaygın kullanılmıştır. Fakat günümüzdekilerden farklı olmamış,
kadınlar düşük ücretle çalışmışlardır. Bu dönemde erkeklerin emeği için gerekli koşullar ve
uzun çalışma ortamı söz konusudur. (Korkmaz, Alacahan, Cesim, Yücel, & Aras, 2013, s.
1851).
Sanayi devrimi ile birlikte kadın iş gücünün tarihsel gelişiminde önemli değişimler yaşandığı
görülmektedir. Sanayi devriminden önce kadınlar iş gücü ortamında yer almayarak
geleneksellikten dışarı çıkamamışlar, sanayi devrimi ile ücret karşılığı işçi sınıfı oluşmuştur.
(Korkmaz, Alacahan, Cesim, Yücel, & Aras, 2013, s. 1851).
Kadınlar 1950 yılında kırdan kente göçün etkisiyle çalışma hayatına katılmaya başlamıştır.
Kadınların daha etkili bir şekilde iş gücüne katılımları 1950’lerde başlamış olsa da son yıllarda
düşük oranlarda artış gözlemlenmektedir. Dünyada ki durumun tersine Türkiye’de 1950’lerin
ortalarından başlayarak kadınların iş gücüne katılımında sürekli bir düşüş görülmüştür. Bunun
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nedeni; Türkiye ekonomisinin 1950’lerin sonuna kadar tarıma dayanan bir ekonomi olması ve
aynı zamanda ekonomik yapıda ki meydana gelen değişimlerle bunların beraberinde oluşan
sosyal sebeplerden kaynaklanmaktadır. (Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 56-58).
Binyıl kalkınma planlarında Türkiye tarım dışı sektörde çalışan kadınlar tarım dışı istihdam
oranında küreselleşmeye paralel bir şekilde artış olduğu görülmektedir. Ama bu düzenli artışa
rağmen kadınların tarım dışı sektörde bile katılımı çok düşük kalmıştır. Binyıl Kalkınma
Hedefleri Türkiye 2010 Raporu’na göre bu durumun temel sebebi, Türkiye’de kadınların iş
gücüne katılımının genel olarak çok düşük olmasıdır. Kadının iş gücüne katılımı, Türkiye’deki
duruma bakıldığında, kadın erkek istihdamı oranlarındaki uçurum dikkat çekmektedir. Son
yıllarda, yapılan girişimler alınan önlemler ve politikalar ile bu oranda biraz da olsa bir artış
yaşanmış olsa da kadın ve erkeğin işgücüne katılım oranları arasındaki uçurum dünyanın birçok
bölgesinden daha derin bir hal almıştır. (Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 56-58).
Şekil.1. 15 Yaş Üstü Kadınlarda İşsizlik Oranı

(Aksoy, Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s. 150)
Şekil 1’de,1988 yılları ve 2018 yılları arasında 15 yaş üstü kadınların işsizlik oranları yer
almaktadır. 1988-2018 yılları arasında kadınlarda işsizlik oranlarına bakıldığında dalgalı bir
şekilde yıllara göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 1988 yılında kadın işsizlik oranı %10
civarında iken 2008 yılında küresel krizinden sonra ciddi bir yükselişe geçmiş ve %14’ün
üzerine çıkarak bu süreçte en yüksek noktaya ulaşmıştır. 2018 yılında yaklaşık %14 civarında
olan kadın işsizlik oranı Türkiye’de ciddi bir problem oluşturmaktadır. Sonuç olarak,
Türkiye’de ekonomik kalkınmada kadın istihdamının oldukça düşük düzeyde olduğu
görülmektedir. Türkiye’de istihdam sahibi olamayan kadınlar ekonomik özgürlüklerini de
kazanamamışlardır. Bu durumun cinsiyet, eğitim, çevre-kültür izlenen politikalar vb. gibi
birçok etkenden kaynaklandığı söyleyebilmektedir (Aksoy, Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s.
149-150)
4.Kadın İstihdamını Etkileyen Temel Unsurlar
4.1.Eğitim
Eğitim, istihdam olanağı açısından önem arz eden bir unsurdur. Eğitim düzeyi yükseldikçe
kadının iş hayatındaki yeri ve önemi de değişmektedir. Türkiye’de genel işsizlik oranının
yüksek olması hem kadın hem de erkek işgücünün istihdam olanakalrının azalmasına neden
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olmaktır. Eğitim, sadece ekonomi üzerinde etkili bir araç olmaktan çıkarak aynı zamanda
toplumsal hayatın şekillenmesinde de belirleyici bir role sahiptir. Günümüz koşullarında
teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle ulusal sınırların ortadan kalkması, mal ve hizmete
olan talebin de sürekli değişmesine bağlı olarak gelişen bu teknolojik yaşama ayak uydurmak
zorunlu bir hal almıştır. Eğitimi yalnızsa eğitim kurumlarında alınan eğitimle sınırlı tutmayıp
ayrıca halk eğitim, sağlık, el işleri, resim vs. gibi el yatkınlığı ve sosyalleşme açısında alınan
eğitimlerle de birlikte değerlendirilebilir. Teknolojinin ilerleme kaydetmesi ile birlikte yeni
ortaya çıkan yeniliklere iş gücü piyasasının da ayak uydurması gerekmektedir (Bozkaya, 2013,
s. 75-76)
Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına dâhil olabilmelerinde eğitim önemli bir role sahiptir.
Eğitim durumu ile iş gücüne katılım arasında paralel bir ilişki söz konusudur. Eğitim seviyesi
arttıkça kadınlar farklı işlerde çalışma imkânı bulabilmektedir. Eğitimle yalnızca iş gücünde
artış sağlayarak değil ataerkil bir yapıdan kurtulmanın kadının işgücüne katılımı ile topluma
kazandırılması anlamına da gelmektedir. Eğitim düzeyi düşük olan kadınların düşük ücret ile
çalışması sonucu maliyetlerini karşılayamaması kadınların iş gücüne katılmasına engel
olmaktadır. Ülkemizde kadın işgücündeki katılım oranlarının düşük seviyelerde olmasının
nedenleri arasında gelen eğitim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Eğitimden yeterince yarar
sağlayamayan kadınlar, eğitim seviyelerindeki düşüklüğünde etkisiyle bir işte çalışmalarından
elde ettiği gelir düzeyi düşük oranda olmakla birlikte her alanda iş imkânı bulamamaktadırlar.
Ücretlerin düşük olması oluşan fırsat maliyetinin yüksek olması anlamına gelmektedir. Aile
içinde kadının sorunlar yaşaması; çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri gibi sorunların iş
hayatında kadının kendi sorunları olarak görülüp genel bir çözüm yolu arayışına gidilememiştir
(Önder , 2013, s. 49-50)
Kadınların eğitim imkânına kavuşmaları ve istihdam olanaklarının artmasıyla birlikte dünyada
çok sayıda çocuk sahibi olan kadınların sayısında azalma gözlenmektedir. Geçtiğimiz on yıl
içinde, ilköğretimin en az ikinci kademesi olarak adlandırılan sekiz yıllık zorunlu eğitimi bitiren
kadınların oranı %65 artmış, ilköğretimin birinci kademesini yani beş yıllık eğitimi bitirmemiş
kadınların oranı da %41 azalmıştır. Kadınların hemen hemen beşte biri, eğitimi olmayan yahut
ilköğretimi tamamlamamış kadınlar ise de kadınların önemli bir oranının (yüzde 21) en az lise
mezunu olduğu da görülmektedir. Kadınların sadece ilköğretim birinci kademe eğitimi
alanların oranı ise yaklaşık %52’dir. Tüm bu oranlar değerlendirildiğinde kentlerde yaşayan
kadınların kırsal kesimde yaşayanlara oranla daha fazla eğitim aldıkları açıktır. Kırsal alanda
yaşayan kadınların %28’i herhangi bir eğitim düzeyini tamamlamamış iken, kentlerde yaşayan
kadınlar için bu oran %15’e inmektedir (Bozkaya, 2013, s. 75-76).
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Şekil.2. 15 Yaş Üstü Kadınların Eğitim Durumlarına Göre İstihdam Oranları

(Aksoy, Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s. 152)
Şekil 2’de, 15 yaş üstündeki kadınların sahip oldukları eğitim düzeyine göre istihdam oranları
yer almaktadır. Kadınların eğitim seviyeleri arttıkça istihdam oranları da artmaktadır. Eğitimle
birlikte farklı işlerde istihdam olanağına sahip olabilirler. Kadının eğitimi imkanını artmasıyla
birlikte iş hayatına katılımında gözlenen artışın o ülkede gelişmişlik düzeyine olumlu katkıları
olduğu gözlenmektedir. 1988-2018 yılları arasında ilkokul ve lise mezunu kadınların yaklaşık
%20-30’u istihdam edilirken yüksekokul veya fakülte mezunu kadınların %60-%70’i yani
neredeyse iki kat daha fazlası istihdam edilmektedir. (Aksoy, Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s.
152).
Türkiye’de nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamakta ve kentlerde eğitim düzeyi daha yüksektir.
Ancak son yıllarda kırsal alanlarda okuryazarlığın artmış olduğunu ancak yeter düzeyde
olmadığı gözlenmektedir. Türkiye’de eğitim seviyesi dikkate alındığında kadın-erkek
arasındaki bu farkın fazla olduğu söylenebilmektedir. Eğitim olanaklarından yoksun olan ve iş
hayatına giremeyen kadınlar toplumun da baskısıyla erken yaşta evlendirilmekte ve çocuk
sahibi olmaktadır. Toplumda bu şekilde algıların yer edinmesi iş hayatında kadınlara verilen
sorumluluğun geri planda kalmasına ve üst düzeydeki kurumlarda kadınların söz sahibi
olmasında engel teşkil etmektedir (Bozkaya, 2013, s. 75-77)
Kadının iş gücüne katılımını kendisinin eğitim düzeyinin yanı sıra eşinin eğitim düzeyi de
etkilemektedir. Eşin sahip oluğu eğitim düzeyi ve eşin maaşının yüksek olması kadının çalışma
hayatına katılmasını doğrudan etkilemektedir. Eşin maaşının düşük olması da ekonomik
durumu olumsuz etkileyeceği için bu durumda kadın da iş hayatına atılmak zorunda kalacaktır.
Eşin eğitim düzeyinin kadın iş gücüne katılımını etkilemeyen unsurlar kırsal ve kent
alanlarında farklılıklar göstermektedir (Uraz vd., 2010: 11). (Bozkaya, 2013, s. 75-77).
4.2.Çevre-Kültür
Kadınların iş gücü piyasasına katılımını etkilemede toplumdaki cinsiyet rolü ve çalışma
konusundaki kültürel inanç ve değerler sınırlamakta ve piyasadaki çalışma koşullarını mesleki
dağılımları olumsuz etkilemektedir. Kaynağını ataerkillik ve toplumsal cinsiyet temelli iş
bölümünden alan sosyo-kültürel faktörler, kadın emeğinin istihdamını ve çalışma koşullarını
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büyük ölçüde şekillendirmektedir. Ataerkillik, dişiliğe ait olarak düşünülenin baskı altında
tutulması ile elde edilen maddi kazanımlara dayanan; din, gelenek, toplumsal ilişkilerle
beslenen bir düzendir. Bu düzende kadın, erkeklerin kontrolünde ve egemenliğindedir. (Aşkın,
2015, s. 110).
Kadınların toplum içinde daima üretken olması bir toplumun ilerlemesinde önem arz
etmektedir. İş hayatında olan kadınlar toplumda bir yer edindiğini görüp istihdam kazanmasıyla
aile içinde ve toplum da yaşanılan sorunların üstesinden gelebilmelerine yardımcı olmuştur.
Aile içinde artan gelir sayesinde daha iyi yaşam standardına sahip olunur. Bu tür gelir getirici
çalışmalarla kadınlar daha özgüven sahibi olup, karar alma mekanizmaları gelişip toplumda
kendisinde fayda sağladığını görerek ayrımcılık olmadan çalışma imkânının gelişimine katkıda
bulunurlar (Korkmaz, Alacahan, Cesim, Yücel, & Aras, 2013, s. 1850).
Ataerkil toplumlarda, toplumsal cinsiyetin yaşama geçişi biyolojik cinsiyet ve cinsiyete dayalı
iş bölümü arasında toplumsal roller ile gerçekleşmektedir. Toplumsal cinsiyette roller kadına
ve erkeğe verilen kültürel değerler ile ortaya çıkar ve bu roller cinsiyetin özelliklerine uygun
bir biçimde şekillenerek kişilik özellikleri ve davranışları ortaya çıkarmaktadır. Toplumda
cinsiyet rolleri belirlenirken kadınlara eş ve anne olarak görev yüklenmektedir. Bu roller
kadınlara çocuk yaşta aşılanmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda da kadınların anne ve eş olma
yönünde kültürel bir yapı oluşturulmuştur. Bu düşünce de kadınlara benimsetilmiştir. Bu
düşünceyi benimsemede kadınlara toplumda bir yer, kişilik sahibi olması için tek yol olarak
gösterilmiş ve kadınlar da toplumda saygı ve sevgi görmek amacıyla bu düşünceyi kendilerine
yol olarak benimsemişlerdir. Bu düşünceler her ne kadar doğal olmasa da toplum tarafından
oldukça benimsenmiştir. Bu toplumsallaşma sürecinde kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerine ait
kavramlaştırmaları (annelik, eşlik ve erkeklik, aileyi geçindirme, koruma) aile, okul, dini
kurumlar ve kitle iletişim araçları yolu ile öğrenir. Aile, kurumlar (okul, dini kurumlar), kitle
iletişim araçları, aynı zamanda, bu kültürel değerleri pekiştirir (Aşkın, 2015, s. 110).
Toplumda anneliğe yüklenen değer oldukça fazladır. Annelik görevi kutsallaştırılmıştır ve bu
görevi yaparken aksatmasına sebep olabilecek eğitim ya da çalışma hayatı anneliğin kutsallığını
engelleyebileceği düşüncesi sebebiyle çalışma hayatına katılması uygun görülmemektedir.
Toplumdaki görüş kadının çocuğu asla ihmal etmemesi yönündedir. Bu sebeple kadınların
çalışma hayatı kısa tutulmakta ya da hiçbir şekilde çalışma hayatına katılmasına onay
verilmemektedir. Toplumda bu düşünceler kültür yoluyla nesilden nesle aktarılmakta ve bu
şekilde sürmesi sağlanmaktadır. Böylece kadınların iş gücüne katılımı bir şekilde
engellenmektedir. Engellenmese bile meslek seçimde çok fazla seçici olması gerekmektedir.
Bu durumda da kadınların meslek seçiminde belli başlı işler öne çıkmaktadır. Bunlar;
hemşirelik, öğretmenlik, sekreterlik, temizlikçilik, tezgâhtarlık, terzilik, gıda ve tekstil işçiliği
gibi toplum tarafından dişil işler olarak görülmekte ve buna uygun olarak kadınlar bu işlerde
yoğunlaşmaktadırlar. Kadınlar ataerkil toplum yapısı nedeniyle çalışma ve eğitim hayatına
girmede dar bir kalıp arasında sıkışıp kalmakta ve buna bağlı olarak daima geri planda
tutulmaktadırlar (Aşkın, 2015, s. 111).Türkiye’de toplumsal yaşam çoğunlukla erkeğin eve
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gelir sağladığı kadınınsa evde çocuk ve ev işleriyle uğraştığı ataerkil bir yapı hâkimdir.
Ekonomide yaşanan olası krizler sebebiyle erkeklerin de işsiz kalabilme olasılığı yüksektir.
Türkiye’de işsizlik sorunları günümüze kadar çözüm getirilememiştir (Küçük, 2015, s. 3).
4.3.Medeni Durum
Kadınların iş hayatına katılımını engelleyen önemli diğer bir unsur da medeni durumdur.
Kadınların kariyer yapma planları evlilik hayatında seçimlerini etkilemekte, hatta evliliğin geri
planda tutulmasına neden olmaktadır. Kariyer yapmak demek daha çok çalışma hayatında
bulunmak, daha çok kazanmak ve başka şeylere zaman ayırmada kısıtlama getirmektedir. Evli
kadının iş hayatındaki yaşadığı aksaklıklar, kadını çalışma hayatından uzaklaştırmaya ve
kadının eşine bağlı olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple kadının iş hayatından uzun süreli
ayrılmasına daha az çalışma hayatında yer almasına sebep olmaktadır. Düşük ücretle çalışan
kadınlar, daha yüksek ücretle çalışan eşleri olduğunda evlenmeyi tercih edip iş gücüne katılım
oranını düşürmektedir (Kıral & Karlılar, 2017, s. 274)
Tarihi ve kültürel oluşumlardaki farklılıklara dayalı olarak ülkeler arasında kadın ve erkek
arasında farklı iş bölümleri ortaya çıkmaktadır. Genel olarak toplumlarda oluşan ortak görüşe
göre cinsiyete göre bir ayrım söz konusudur. Bu sebeple annelik ve ocuk bakımı gibi işler
kadınların iş gücüne katılımın da en önemli etkenlerdir. Üretim faaliyetlerinde kadının ücretli
çalışmasının etkilerini anlayabilmek için kadına verilen görevin aile üyeleri tarafından
desteklenip desteklenmediği dikkate alınmalıdır. Eğer aile üyeleri tarafından üretime katılmada
kadına destek verilmiş ise kadını üretim faaliyetlerinde görmek mümkün olmaktadır. Medeni
durum kadınların iş gücüne katılımını oldukça etkilemekte ve durum kır ve kent hayatına göre
de farlı bir şekilde şekillenmektedir (Bozkaya, 2013, s. 78) .
Kırsal alanda çocuk sahibi olan kadınların çalışma hayatına katılması pek mümkün
olmamaktadır. Ayrıca ücretsiz aile işçisi olan kadınlar çalışmaya giderken çocuğunu da
götürmek durumunda kalacak ve bu durum kadının çalışma hayatını olumsuz etkileyecektir.
Kent hayatında ise kadının çalışması durumunda çocuğa bakıcı tutma zorunda kalacak ve bu
şekilde çalışma hayatına katılacak ancak bu durumda ise elde edeceği ücreti bakıcı ile
paylaşmak zorunda kalacak ve buna bağlı olarak çalışma hayatına ara verme ihtimali doğacaktır
(Bozkaya, 2013, s. 75-77).
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Şekil.3. 15 Yaş Üstü Kadınların Medeni Durumuna Göre istihdam Oranları

(Aksoy,
Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s. 154)
Şekil 3’de, kadınların medeni durumuna göre işgücüne katılım oranları yer almaktadır. 1988
dönemi ve 2018 dönemi dikkate alındığında en az kadın istihdamı, eşi ölen kadınlar grubunda
gözlenmektedir. 2004 yılına kadar eşi ölen kadınların istihdam oranı %10’un üzerindeyken
sonrasında bu oranın %10’un altına düştüğü görülmektedir. Eşi vefat eden kadınların çoğuna
eşlerinden kalan maaş vb. gelirler veya devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar bu kadınların
çalışma hayatı dışında kalmalarının önemli bir sebebi haline gelmiştir. Çünkü kadınlar çalışmak
yerine bu maaşlarla geçinebileceğini düşünüp iş aramakla zaman harcamamayı tercih
etmektedir.1989 yılında evli kadınların yaklaşık %32’si istihdam edilirken dönem içinde bu
istihdam oranın dalgalanarak azaldığı ancak 2008 krizinden sonra artarak 2018’de yine %30
seviyelerine çıktığı görülmektedir. Hiç evlenmeyen kadın grubu ise 1988’de %40,3’lük
istihdam oranına sahipken 2004’te %26 düzeyine gerilemiştir. Ancak bu oran 2008 yılından
sonra artmaya başlayarak 2018’de %33,5 düzeyine ulaşmıştır. Boşanan kadınların istihdamına
bakıldığında ise 1988’den 2002 yılına kadar dalgalanmalar göstermekle birlikte 2002 yılından
itibaren artmaya başladığı ve 2018’de %43,4 düzeyine ulaştığı görülmektedir. 1996 yılından
sonra Türkiye’de boşanmış kadınların diğer gruptaki kadınlara bakarak en yüksek kadın
istihdamının sağlandığı grup olduğu söylenebilir. Özellikle 2008 krizinden sonra bekar, evli ve
boşanmış kadınların istihdamının artması kadınların zorlaşan hayat koşulları ve geçim sıkıntısı
nedeniyle aile bütçesine katkıda bulunma amacıyla daha fazla iş hayatına girdiklerini
göstermektedir. (Aksoy, Felek, Yayla, & Çeviş, 2019, s. 154)
Kadınların medeni durumunda değişiklik olması kadınların iş hayatına katılmasını
etkileyebilmektedir. Boşanmak zorunda kalan kadın artık kendi hayatını devam ettirmek
zorunda kalacak ve bunun için de çalışma hayatına başlayacaktır. Kentlerde yaşamın daha zor
olması ve kadının yaşamın zorluklarının üstesinden gelmesi için çalışması kırsal alana göre
daha zorunlu bir hal almaktadır. Medeni durum kadınların iş hayatına katılmasında önemli bir
etkendir. Bekar olan bir kadın çalışma kararını tek başına alabilirken evli ve çocuk sahibi bir
kadın bu kararını tek başına vermesi mümkün görünmemektedir (Bozkaya, 2013, s. 78)
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4.4.Ekonomik Büyüme
Ekonomik kalkınmadaki önemli koşul üretim olanaklarının olabildiğince etkin kullanılmasıyla
sağlanır. Fakat bu faktörlerin başında gelen kadın işgücünün etkin kullanımı bütün ülkelerde
cinsiyet açısından kadınların aleyhine gerçekleşmiştir. Toplumsal yaşama kadınların katılımı
ve ekonomik kalkınmadan fayda sağlamaları ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede etkin rol
oynamaktadır (Bozkaya, 2013, s. 69). Ekonomik büyüme birçok ülke için vazgeçilmez bir
unsur olmakla birlikte ekonomik büyümeyi kalıcı hale getirmek amaçlanmaktadır. Geçmişte
günümüze istihdam, teknolojik yenilikler, enerji kaynakları, vs. ekonomik büyüme ve
kalkınmadaki önemli etkenlerdir. (Sevinç, Bozkurt, & Sevinç, 2016, s. 58)
4.5 Dış Ticaret
Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir.
Birçok ülkede gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir kısmını oluşturur. Dış ticaretin ekonomik,
sosyal ve siyasi önemi son yüzyıllarda belirgin bir biçimde artmıştır.
Küreselleşmenin kadın istihdamı üzerinde önemli etkisi söz konusudur. Bu önemin geri
planında dış ticaretin yoğun etkisi gözlenmektedir. Dış ticaretin gelişmesiyle ulusal ve
uluslararası düzeyde kadın iş gücünün iş hayatına katılımı artış göstermiştir. Kadınların ücretli
iş gücüne katılımı toplumsal çerçevede de önem arz etmektedir. Dış ticaretin artması ile birlikte
kadın işgücünün ihracata katkısı ve yeni sektörlerde kadınların iş hayatına girmeleri söz konusu
olabilmiştir (Yayla, 2017, s. 340). Aynı zamanda, ülkelerin dış ticaret yaparken kullandıkları
para birimleri ve siyasi istikrarsızlık vb. sorunların da etkisiyle oluşan krizlerden kadınların
hatta erkeklerin de istihdam edinmesinde zorlukların yaşanacağı bilinmektedir (Yayla, 2017, s.
340).
4.6.Yabancı Sermaye Yatırımları
Yabancı yatırımlar hisse senetleri gibi kısa vadeli değil uzun vadeli yatırımlar olarak
değerlendirilip ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Örneğin ülkeye dışarıdan gelen bir
sermaye yatırımcısının o ülkeye katacağı işsizlik sorunlarına olumlu katkısı, teknolojik (ARGE) gelişimlerin ülkeye yayılması, yeni istihdam ortamları sağlama gibi birçok getirisi
olabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji yetersizliğine katkı sağlamada ve bu açığı
kapatmada yabancı sermaye yatırımları önemlidir (Aktaş & Tekin, 2016, s. 25). Ülkeye gelen
yabancı sermeye yatırımlarıyla ülke içindeki firmalarla rekabet ortamı oluşmasına neden
olmaktadır. Böylelikle yeni istihdam olanakları yaratılabilmektedir. Türkiye bu anlamda hizmet
sektörü bazında ilerleme kaydedilmiş olsa da kadın istihdamındaki etkisi sınırlı düzeyde
kalmıştır. (Aktaş & Tekin, 2016, s. 25-26).
Doğrudan yabancı yatırımların (DYY) artan önemi ve yeni politik ortam belirlemede etkisi göz
önünde bulundurulduğunda kadınların küresel entegrasyonun da paralellik gösterdiği
gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ticaret serbestisine bağlı olarak istihdam ve ücret
olanaklarındaki değişim hane içi kaynakların yeniden dağılımının beraberinde yaşanmasına
neden olmuştur (Aktaş & Tekin, 2016, s. 27).
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5.Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Sosyal Politikalar
Sürdürülebilir kalkınma modelinin gerçekleşebilmesi için, toplumsal kalkınma sürecinde
kadınların etkili bir şekilde işgücüne katılımının sağlanması gerekmektedir. Böylelikle kadın
istihdamının arttırılması, aileye ikinci bir gelir kazandırıp yaşam standardını yükseltmesinde
etkili çözüm yolu olabilmektedir. Kadın istihdamının arttırılması gerek kalkınma açısından
gerekse kadın-erkek eşitliğini sağlamak için önem arz etmektedir (Dirik, 2016, s. 38)
Türkiye’de kadın istihdamında cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklı ücret farkları, eğitim,
evlenme yaşı, aile bakımı gibi sorumluluklar gibi özellikler göze çarpmaktadır. Kadın
istihdamının artırılabilmesi için kamu ve özel sektöre eşit düzeyde sorumluluk düşmektedir.
Böylelikle tüm kurumlarda cinsiyet eşitliği sağlanmalı ve kadının topluma kazandırılmasına
katkı sağlanabilmektedir. Kadınların istihdam olanağı bulabilmesi için eğitim imkânına sahip
olması gerekmektedir. Eğitim üzerine yapılan çalışmalar kadın istihdamını arttırıcı politikalar
çerçevesinde yapılmalıdır. Hem okul hem de mesleki eğitim açısından kadınların önündeki
engeller kaldırılmalıdır. Yaşanan göçlerle beraber kentlerde kadının iş bulma arzusu ve
toplumda kadının da istihdam sahibi olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Ücretsiz aile işçiliği
azaltılıp kadının tarımda çalışma vs. gibi ortamlarda sosyal güvencesi sağlanarak toplumsal
olarak özgürlükçü bir ortamda yaşayabilmeleri sağlanmalıdır (Demirbaş, Yıldız, Vatansever,
Kahveci, & İtisadi Kalkınma Vakfı, Ocak 2019, s. 37-38).
5.1 Türkiye’de Kadınların Erkeklere Oranla İşgücüne Katılma Oranı
Türkiye’de genel anlamda erkeğin eve gelir getirdiği kadının ev işleri ile uğraşıp çocuklara
baktığı aile modeline sahiptir. Ataerkil yapıya sahip olan ülkemizde, kadınların
sorumluluklarının evden ibaret olduğu iş ve aile arasında dengeleme sorunu yaşanmaktadır.
Sanayi devrimi ile birlikte kadın evden dışarı çıkarak fabrikalarda çalışma imkanı bulabilmiştir.
Ancak kadınlar, yetersiz kadın gücü ve ucuz işçilikle erkek işçinin ikamesi konumundan dışarı
çıkamamıştır. Bununla birlikte ekonomide sık karşılaşılan krizlerin beraberinde erkeklerin de
işsiz kalma ihtimali bilinci artık yerleşmiş durumdadır. Ayrıca yaşanabilecek iş kazaları vs.
durumlardan da evde tek bir gelir kaynağı da yok olabilmektedir. Yaşanan bunca olaylardan
sonra tek kazançlı aile yerine çift kazançlı aile tablosu teşvik edilmiştir. Teşviklerin de kadın
istihdamı üzerinde etkili olamadığı görülmektedir (Küçük, 2015, s. 3-4)
TUİK tarafından açıklanan 2020 verilerine göre kadın istihdamının nüfusa oranı %26,9, erkek
istihdamının nüfusa oranı %61,2’dir. Kadınların işgücüne katılım oranı %32, erkeklerin
işgücüne katılım oranı %69,6, kadın işsizlik oranı %15,9 ve erkek işsizlik oranı ise %11,9
düzeyindedir.
Kadınların istihdam oranlarındaki ve işsizlik oranlarındaki bu eşitsizliğini ortadan kaldırmak
için yapılan politikaların yeterince etkili olamadığı gözlenmektedir. Kadınların iş gücüne
katılamama nedenlerinin arasında ev işleri, çocuk sahibi olma, okur-yazarlık, bilgisizlik,
çevresel etmenler vs. gibi nedenler yer almaktadır. Kadınların yaklaşık 11 milyondan fazlası ev
işleriyle meşgul oldukları için iş hayatına katılım sağlanamamaktadır. Türkiye’nin kadın iş
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gücüne katılımları arttırmak için yeni yatırımlara ve yatırımlarını da iyi bir şekilde
değerlendirebilecek yeni fikirlere ihtiyaç vardır. Bunun içinde genç beyinlere piyasada fikir
sahibi olabilmeyi bu fikirleri değerlendirip sonuca götürebilecek ortamların oluşturulması
gerekmektedir (Yüksel, 2019).
5.2 OECD Ülkeleri Kadın İstihdamı Katılım Oranları
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir rapor, üye ülkelerde
kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkenin Türkiye olduğunu ortaya
koymaktadır (Yüksel, 2019, s. 1). OECD ülkeleri içinde Türkiye’yi değerlendirecek olursak,
OECD ülkeleri içinde 2019 verilerine bakarak kadın iş gücüne katılma oranı Türkiye’de
%34’lerdedir. OECD kadın iş gücüne katılım oranları sınırı %50’lerin üzerinde iken, Türkiye
bu sınırın altında kalmıştır. Bu sınırın altında kalan diğer ülkeler; OECD ülkeleri içinde
Türkiye’yi takip eden diğer ülkeler içinde İtalya %41,2, Meksika %43,6, Yunanistan %44,4
oranında kadın iş gücüne katılım oranlarını görmekteyiz (Yüksel, 2019, s. 1)
Şekil.4. 15 Yaş+ OECD Ülkelerinde Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

(Yüksel, 2019, s. 1)
Ülkeler arasında en iyi kadın iş gücüne katılım oranına sahip olan ülke 2019 yılında şüphesiz
İzlanda’dır. İzlanda %78 kadın iş gücüne katılım oranı ile OECD ortalamasının çok üstünde
olmayı başarmıştır. Bununla birlikte İsveç %72, Norveç %68, Yeni Zelanda %64 gibi kadın iş
gücüne katılım oranına sahiptir. Küresel büyüme çerçevesinde gelişmiş ülkelerde kadının iş
gücüne katılım oranı da diğer ülkelere nazaran çok daha fazladır. Bu tür gelişmiş ülkeler kadının
toplumsal çerçevede söz sahibi olabildiğini ve kamusal ya da özel ayırt etmeksizin kadının
çalışma hayatında yer edinmesi gerektiğini benimsemişlerdir.
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SONUÇ
Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Yani toplumda söz sahibi
olmayı ve o toplumda her yönde kabul görme hakkına sahiptir. Fakat kadınların iş gücü dışında
kalması hemen hemen her ülkedeuzun yıllar gözlenmektedir. Kadının toplumda yerini ev,
çocuk,vs. sorumlulukların ötesine taşınalbilmesinde geç kalınmıştır. Eğitimden olanaklarından
yoksun ve deneyimsiz kadınlar istihdam edinmede sıkıntılar yaşamışlardır.
2. Dünya Savaşı’nda erkeklerin savaşa katılımının etkisiyle kadınların geçimlerine sahip
çıkmak zorunda kalmaları, çocuklarına bakmaları gibi nedenlerden dolayı belli işlerde çalışma
fırsatı bulmuştur ama bu da çok uzun süreli olamamıştır. Günübirlik işlerde erkeklerin
kazancının belki de yarısı bir ücrette çalışmışlardır. Türkiye’nin kadın istihdamındaki geri
kalmış bakış açısı, ataerkil bir aile yapısına bağlı kalınmasının getirdiği sorunlarla beraber
kadınların toplumda söz sahibi olması ve bir işte düzenli çalışmaları için gerekli adımlarda geç
kalınmıştır.
Kadınların istihdamında hala kısıtlamalar söz konusudur. Kadınların iş hayatında doğum iznine
ayrılması, evlilik vs. gibi şeylerin birer engel olarak görülmesi kadın erkek işgücü eşitliği
açısından sürecin yavaş işlediğinin göstergesidir. Kanunlarla kadınlara verilen hakların bile
özel şirket veya herhangi kamu dışındaki işlerde karşılıklı anlaşmalarla işverene yönelik
çalışana olumsuz sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Çalışma hayatından bir
şekilde kadınlar dışlanmaktadır. Geri kalmış ülkelerde işsizlik sorunları olduğu gibi dolayısıyla
kadınlara yönelik çalışmalarda da artış görülmemektedir.
Türkiye’de işsizlik sorunlarına ve bunun beraberinde kadınların toplumda istihdam imkanına
kavuşmaları konusunda yeterli özeni gösterildiğini söylemek mümkün değilidir. 2000’li
yıllardan bu yana kadınların iş hayatında gerek kamuda gerekse özelde çalışmalarına yönelik
çalışmalar artmış olsa da hala istenilen hedefe ulaşılamamıştır.
Kadınların işgücüne katılım oranı OECD ülkelerinde ortalama %50’in üzerindedir, Türkiye
ise %34’lük oranla OECD ortalamasının çok gerisinde İzlanda %78 ortalama ile OECD ülkeleri
arasında arasında birinci sırada yer almaktadır.
Dünyada kadının ekonomik ve sosyal açıdan istihdam edinebilmesi için ortak görülen noktanın
eğitim olduğunu anlamışlardır. Türkiye’de kadının istihdam sahibi olup ülke içinde katkıda
bulunması yönünde son yıllarda yaptığı kamuda, özelde ve üniversitelerde farkındalık
yaratmaya çalışıp kadınları topluma kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır.
Ülkenin gelişmişlik seviyesinin artması o ülkede cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadınlarında
istihdam sahibi olması sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin bu yönde başarı
kazanabilmesi için istikrar sahibi olması ve gelişme aşamasındayken toplumsal statüde
kadınlara yer vermesi demek büyümenin temelinde sağlam adımlar atılması anlamına
gelmektedir.
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ÖZET
Nakitsiz toplum hareketleri dünyanın birçok yerinde görülmektedir. Bazı ülkeler, işletmeler,
tüketiciler, işlemlerde nakit para yerine kripto para kullanarak dijital yeniliğe ayak
uydurmaktadır. Kripto para satın almak ya da kripto para ile alışveriş yapmak mümkündür. Eticaret sitelerinin ve online alışverişin artmasıyla birlikte nakitsiz ödeme aracı olarak kredi kartı
gibi kripto para kullanımı giderek daha normal hale gelmektedir. 2009'da ilk kripto para birimi
Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, şu anda piyasada 2000'den fazla kripto para birimi
bulunmaktadır. Bu, kripto para birimlerinin yaygın kullanımının en açık göstergesidir. Bu
bağlamda, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile ilişkili olası faktörler nelerdir? Bu
araştırmanın amacı, tüketicilerin kripto para kullanım niyetiyle ilişkili faktörleri ortaya
çıkarmaktır. Bu amaçla online bir anket hazırlanmıştır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile
toplam 233 katılımcıdan online anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Pearson korelâsyon analizi sonuçlarına göre kripto
paraya yönelik algılanan risk, kullanım niyetiyle en yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip
faktördür. Buna ek olarak, ilişki düzeyine göre, sırasıyla, kripto paraya yönelik güven, algılanan
zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve maliyet, kullanım
niyetiyle anlamlı bir ilişkiye sahip diğer önemli faktörlerdir. Sonuç olarak, algılanan risk,
güven, algılanan zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve
maliyet, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip faktörlerdir. Bu
yedi faktör arasında, kripto paraya yönelik maliyet ile kullanım niyeti arasındaki anlamlı ilişki
negatif yönelimlidir. Öte yandan, kripto paraya yönelik diğer altı faktör ile kullanım niyeti
arasındaki anlamlı ilişki pozitif yönelimlidir. Bu araştırma, tüketicilerin bakış açısından kripto
para kullanımına odaklanan ana kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu araştırma sayesinde,
tüketicilerin bakış açısından kripto paraya yönelik temel faktörleri öğrendik. Buna göre
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tüketicilerin kripto para kullanım niyetinin altında yatan faktörlere yönelik kısa sürede kaynak
tahsis etmek, reklam ve pazarlama stratejileri geliştirmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Nakitsiz Toplum, Tüketici, Kripto Para, Faktörler, Kullanım Niyeti

ABSTRACT
Cashless society movements are seen in many parts of the world. Some countries, businesses,
consumers are keeping up with digital innovation by using cryptocurrency instead of cash in
transactions. It is possible to buy cryptocurrency or to shop with cryptocurrency. With the
increase of e-commerce sites and online shopping, the use of cryptocurrencies such as credit
cards as a cashless payment tool is becoming more and more normal. Since the launch of the
first cryptocurrency Bitcoin in 2009, there are currently more than 2000 cryptocurrencies on
the market. This is the clearest indication of the widespread use of cryptocurrencies. In this
context, what are the possible factors correlated with consumers' intention to use
cryptocurrency? The purpose of this research is to reveal the factors correlated with consumers'
intention to use cryptocurrency. For this purpose, an online questionnaire has been prepared.
The data were collected through an online questionnaire in total 233 participants with snowball
sampling method. SPSS 25 package program was used in the analysis of the data obtained.
According to the Pearson correlation analysis results, the perceived risk towards cryptocurrency
is the factor with the highest level of significant correlation with intention to use. In addition,
according to the level of correlation, respectively, trust, perceived enjoyment, perceived
usefulness, perceived ease of use, perceived access speed and cost towards cryptocurrency are
other important factors that have a significant correlation with intention to use. As a result,
perceived risk, trust, perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use,
perceived access speed, and cost are factors that have an important correlated with consumers'
intention to use cryptocurrency. Among these seven factors, the significant relationship
between the cost towards cryptocurrency and the intention to use is negative oriented. On the
other hand, the significant relationship between the other six factors towards cryptocurrency
and the intention to use is positive oriented. This research is among the main resources focusing
on the use of cryptocurrencies from the consumers' perspective. Through this research, we
learned the basic factors towards cryptocurrency from the consumers' perspective. Accordingly,
it is possible to allocate resources and develop advertising and marketing strategies in a short
time for the factors underlying the consumers intention to use cryptocurrency.
Keywords: Cashless Society, Consumer, Cryptocurrency, Factors, Intention to Use

GİRİŞ
Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler hayatın her
alanını etkilediği gibi, bir değişim aracı olarak tanımlanan “para” kavramını da etkilemiştir.
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Para, geçmişte mal veya madeni para, altın veya ambar sertifikaları gibi temsili para olarak
çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Günümüzde ise para; belirli bir merkezi otorite tarafından
yönetilen, müdahale edilebilen, kaydi para, itibari para ve elektronik para gibi çeşitli şekillerde
standardize edilerek kullanılmaktadır.
Dünya ekonomisinde yaşanan krizler, dünya ülkelerindeki hükümetlerin karşılıksız para basma
yetkisiyle birleşince üretim karşılığı olmadan basılan merkezi paralar, paranın satın alma ve
tasarruf sağlama gücünü azalttığı yaygın olarak bilinmektedir. Bu yüzden farklı para alternatif
arayışlarına girişilmiştir. 2008 yılında, Satoshi Nakamoto anonim isimli kişi veya kişiler
tarafından yayımlanan “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Bitcoin: Eşler Arası
Elektronik Nakit Sistemi)” adlı makale ile, “ilk merkezsiz kripto para” olan “Bitcoin” dile
getirilmiştir (Nakamoto, 2008). Kripto para, herhangi bir merkezi olmayan, herhangi bir kişi,
kurum ve ülke tarafından kontrol edilmeyen, internet aracılığıyla kullanılan, şifrelenmiş,
tamamen dijital olan, sanal para birimidir. Kripto para, harcamalarda kullanılabilmekte ve satın
alınabilmektedir. 2009 yılında piyasaya sürülen “Bitcoin”’ le kripto para yolculuğu başlamıştır.
2020 yılına gelindiğinde ise, tr.investing.com sitesinde yer alan bilgilere göre 4000‘in üzerinde
kripto para birimi piyasada işlem görmeye devam etmektedir (erişim tarihi, 18.11.2020). Bu,
kripto para birimlerinin kullanımının ve kripto para birimlerine ilginin giderek arttığının
göstergesidir. Dünyada (Microsoft, bloomberg.com, tesla.com, PizzaForCoins.com,
flypeach.com, dell.com gibi.) ve ülkemizde (Tutyakala.com, avionejet.com, webkobi.com,
hepsibarkod.com gibi.) “Bitcoin” kabul eden alışveriş sitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır
(Barha, 2020). Bu da kripto paranın kullanımının yaygınlaştığının diğer bir göstergesidir. Diğer
taraftan yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin %53,2’si Bitcoin hakkında bilgi sahibi
olduğu ve tüketicilerin %44,4’ünün Bitcoin’i yatırım amaçlı kullandığı ifade edilmektedir
(Twentify, 2018). Bu doğrultuda, ilgili literatüre katkı yapmak amacıyla kullanımı giderek artan
kripto para konusunda çalışmaların yapılması önemli olmaktadır. Buna göre araştırmanın amacı
kripto para yönelik güven, algılanan erişim hızı, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı,
algılanan zevk, algılanan risk ve maliyet faktörlerinin tüketicilerin kripto para kullanım niyeti
ile ilişkisini incelemektir.
ARAŞTIRMA ARKA PLÂNI VE HİPOTEZLERİ
Tüketicilerin kripto para hakkındaki bilgi düzeyleri yüksektir (Karaoğlan vd., 2018). Kripto
para birimleri hakkındaki bilgi ve aynı zamanda para birimleri için işlemlerin hızı, tüketicilerin
kripto para birimlerine olan güveni üzerinde etkili olmaktadır (Arli vd., 2020). Buna karşılık
kripto paraya yönelik güven, kullanım niyeti üzerinde etkili önemli bir faktördür (Zarifis vd.,
2014; Guych vd., 2018; Mendoza-Tello vd., 2018; Shahzad vd., 2018; Seçilmiş ve Kızıltaş,
2020). Bu bağlamda H1 hipotezi geliştirilmiştir.
H1: Kripto paraya yönelik güven ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Özellikle otoriter rejimler, bazı nedenlerden dolayı elektronik ortamlarda üretilen, saklanan ve
alışverişi yapılan kripto para birimlerinin kullanımını kontrol altında tutulabilmekte,
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sınırlayabilmekte veya kısmen engelleyebilmektedir (Alpago, 2018). Lakin, 4000’nin üzerinde
kripto para biriminin olması (tr.investing.com, erişim tarihi 18.11.2020), kripto para birimlerine
olan erişimi kolaylaştırmakta ve kripto para kullanımını yaygınlaştırmaktadır (Arias-Oliva vd.,
2009). Dolayısıyla kripto paraya yönelik algılanan erişim hızı ve kullanım niyeti arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda H2 hipotezi geliştirilmiştir.
H2: Kripto paraya yönelik algılanan erişim hızı ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı, kullanıcıların davranışsal niyetlerini ve bilgi
teknolojisinin kullanımını açıklamak için geliştirilen Teknoloji Kabul Modelinin iki temel
bileşenidir (Davis, 1985). Algılanan fayda, bir sistemi kullanmanın performansı artıracağına
inanma derecesi anlamında olmasına karşılık, algılanan kullanım kolaylığı, bir sistemi
kullanmanın fiziksel ve zihinsel çaba gerektirmeyeceğine inanma derecesi anlamındadır
(Davis, 1989). Diğer taraftan, kullanıcılar arasında kripto para birimlerinin kullanımını kolay
ve faydalı görenler vardır (Baur vd., 2015). Dolayısıyla, kripto paraya yönelik algılanan fayda
ve algılanan kullanım kolaylığı, kullanım niyeti üzerinde etkili önemli faktörlerdir (Abramova
ve Böhme, 2016; Guych vd., 2018; Mendoza-Tello vd., 2018; Nadeem vd., 2020; Saleh vd.,
2020; Shahzad vd., 2018; Seçilmiş ve Kızıltaş, 2020). Bu bağlamda H3 ve H4 hipotezleri
geliştirilmiştir.
H3: Kripto paraya yönelik algılanan fayda ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Kripto paraya yönelik algılanan kullanım kolaylığı ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
Algılanan zevk, akış teorisinin temel bileşenlerinden biridir (Csikszentmihalyi, 1975). Akış
teorisine göre zevk, teknoloji kullanımının ne kadar zevkli, keyifli olduğu algılanması olarak
kabul edilebilir (Koufaris, 2002). Diğer taraftan, kripto paraya yönelik algılanan zevk, kullanım
niyeti üzerinde etkili önemli bir faktördür (Nadeem vd., 2020). Bu bağlamda H5 hipotezi
geliştirilmiştir.
H5: Kripto paraya yönelik algılanan zevk ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Performans, mali, fiziki, psikolojik, sosyal, (Jacoby ve Kaplan, 1972) ve teknolojik (Guych vd.,
2018) risk, risk bileşenleri arasındadır. Buna göre algılanan risk, tüketiciler online işlem
yaparken belirli performans, mali, fiziki, psikolojik, sosyal, teknolojik veya zaman risklerini
ifade etmektedir (Wu ve Wang, 2005). Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, algılanan riskin,
kripto para kullanım niyeti üzerinde etkili önemli bir faktör olmadığı (Arias-Oliva vd., 2009)
açıklansa da kripto paraya yönelik algılanan riskin, kullanım niyeti üzerinde etkili önemli bir
faktör olduğunu açıklayan çalışmalar da vardır (Abramova ve Böhme, 2016; Guych vd., 2018;
Mendoza-Tello vd., 2018). Bu bağlamda H6 hipotezi geliştirilmiştir.
H6: Kripto paraya yönelik algılanan risk ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Maliyetin, davranışsal karar teorisinden elde edilen maliyet-fayda paradigması ile ilgisi vardır
(Beach ve Mitchell, 1978). Tüketici perspektifinden kripto para birimleri, bazı aracıları ortadan
kaldırarak işlem maliyetlerini düşürebilmekte ve aynı zamanda işlemlerin hızını
artırabilmektedir (Karaoğlan vd., 2018; Holtmeier ve Sandner, 2019). Teknoloji kabul
modelinin iki temel bileşeni algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı ile bütünleşmesine
göre maliyetin, kullanım niyeti ile önemli bir ilişkisi vardır (Wu ve Wang, 2005). Diğer taraftan,
kripto paraya yönelik mali kaygının, kullanım niyeti üzerinde etkili önemli bir faktör olduğu
açıktır (Saleh vd., 2020). Bu bağlamda H7 hipotezi geliştirilmiştir.
H7: Kripto paraya yönelik maliyet ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın amacı, kripto para kullanım niyeti ile ilişkili faktörleri incelemektir. Bu
doğrultuda kripto paraya yönelik güven, algılanan erişim hızı, algılanan fayda, algılanan
kullanım kolaylığı, algılanan zevk, algılanan risk ve maliyet faktörlerinin kullanım niyeti ile
olası ilişkileri incelenmektedir. İlgili literatürde yapılmış olan araştırmalarda kripto paraya
yönelik faktörlerin kullanım niyeti ile ilişkisi incelenmekle birlikte ele alınan faktörler birkaç
faktör ile sınırlıdır. Buna göre bu araştırmada yapılmış olan araştırmalardan farklı olarak güncel
ve daha geniş bir literatür temelinde kripto paraya yönelik pek çok faktörün kullanım niyeti ile
olası ilişkisi daha kapsamlı olarak incelenmektedir. Ayrıca bu araştırmada yapılmış olan bir dizi
araştırmadan farklı olarak sadece Bitcoin kripto para birimine yönelik faktörlerin kullanım
niyeti ile olası ilişkileri değil; daha geniş çerçevede tüm kripto para birimlerine yönelik
faktörlerin kullanım niyeti ile olası ilişkileri ele alınmaktadır. Zira bu araştırmaya Bitcoin yanı
sıra diğer kripto para birimleri de konu olmaktadır. Çünkü Bitcoin’e ek olarak 4000’nin
üzerinde mevcut kripto para birimi bulunmaktadır.
Bu araştırma literatür ve aynı zamanda pratik/uygulama için önemli bir çerçeve çizmektedir.
Literatür açısından bakıldığında bu araştırma, kripto paraya yönelik faktörler ve kullanım niyeti
arasındaki bağlantıyı başarılı bir şekilde açıkladığından bu doğrultuda ilerde yapılacak olan
araştırmalar için bir temel kaynaktır. Pratik/uygulama açısından bakıldığında ise bu araştırma,
tüketicilerin bakış açısından kripto paraya yönelik temel faktörleri açıklamaktadır. Dolayısıyla
tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile ilgisi bulunan faktörler için kısa sürede kaynak tahsis
etmek, blockchain, ticaret, reklam ve dijital pazarlama stratejileri geliştirmek olasıdır.
YÖNTEM
Bu araştırmada kullanılmak üzere güven, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı,
algılanan risk ve kullanım niyeti ölçeği, kendi doktora tez çalışmasında kullanmak için
uyarlayan Özcan (2019) çalışmasından uyarlanmıştır. Diğer taraftan algılanan zevk ölçeği
Koufaris (2002), algılanan erişim hızı ölçeği Wixom ve Todd (2005) ve maliyet ölçeği Wu ve
Wang (2005) tarafından yapılmış olan çalışmadan uyarlanmıştır.
Zaman ve mali kısıtları altında kullanılan kartopu örneklem yöntemi ile toplamda 257 online
anket formuna katılım olmuştur. Lakin 257 anket arasında 24 anketin hatalı olduğu
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görülmüştür. Bu yüzden toplamda 233 anket değerlendirmeye alınmış olup araştırmanın
örneklem büyüklüğü, 233 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma örneklem büyüklüğü, bağımsız
değişken başına 15 denek ile minimum örneklem büyüklüğü ölçütlerini sağlamaktadır (Stevens,
1996: s. 72). Buna göre 233 online anket formu için SPSS’e veri girişi yapılmıştır. SPSS 25
paket programı kullanılarak veri analizi için frekans, faktör, güvenilirlik, normallik ve
korelâsyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar gösterilmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçlar
Demografik Özellikler

Cinsiyet

Frekans (n)

Yüzde (%)

Erkek

162

69,5

Kadın

71

30,5

233

100,0

20 yaş altı (Z jenerasyon)

22

9,4

21-40 yaş arası (Y jenerasyon)

195

83,7

41-55 yaş arası (X jenerasyon)

15

6,4

1

,4

233

100,0

İlkokul mezunu

1

,4

Ortaokul mezunu

5

2,1

Lise mezunu

44

18,9

Üniversite mezunu

183

78,5

233

100,0

0-2500 TL arası

80

34,3

2501-5000 TL arası

71

30,5

5001-7500 TL arası

56

24,0

Toplam

Yaş Grubu

56 yaş ve
jenerasyon)

üstü

(Baby

Toplam

Eğitim
Durumu

Toplam

Aylık Gelir
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7500 TL üstü
Toplam

26

11,2

233

100,0

233 kişilik araştırma örneklem büyüklüğü arasında %69,5 ile erkek (n=162), %83,7 ile 21-40
yaş arası/Y jenerasyon (n=195), %78,5 ile (n=183) üniversite mezunu ve %34,3 ile 0-2501 TL
arası gelire sahip (n=80) katılımcı sayısı en fazladır.
Tablo 2’de katılımcıların hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ettiği ve bu araştırma için
seçilen yaygın on kripto para birimi gösterilmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların Hakkında Bilgi Sahibi Oldukları Kripto Para Birimleri
Kripto Para Birimleri

Frekans (n)

Yüzde (%)

Bitcoin

208

89,3

BiLira

18

7,7

Libra

28

12,0

Tether

17

7,3

XRP

24

10,3

Ethereum

44

18,9

Cahinlink

5

2,1

Binance Coin

26

11,2

Polkadot

4

1,7

USD Coin

35

15,0

Toplam

233

100,0

Katılımcılar, 10 farklı kripto para birimi arasında en az biri hakkında bilgi sahibidir. 10 kripto
para arasında katılımcıların (n=233) hakkında en fazla bilgi sahibi olduğu kripto para birimi
%89,3 ile Bitcoin (n=208)’dir. Bitcoin’nin ardından %18,9 ile Ethereum (n=44) ve %15 ile
USD Coin (n=35) katılımcıların hakkında en fazla bilgi sahibi olduğu diğer iki önemli kripto
para birimidir.
Tablo 3’te ölçek ifadeleri için faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları gösterilmektedir.
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Tablo 3. Ölçek İfadeleri İçin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
KMO
Örneklem
Yeterliliği

Bartlett Küresellik Testi
Ki-Kare

df hata

Faktörler

Faktör
Yükleri

Güven1

,925

Güven2

,918

Güven3

,895

Erisim1

,845

Erisim2

,882

Erisim3

,668

Fayda1

,871

Fayda2

,884

Fayda3

,874

Fayda4

,850

Kolaylık
1

,829

p sigma

Toplam
Açıklana
n Varyans

Cronbach
Alpha

83,290

,899

64,589

,721

75,653

,893

69,880

,777

Güven

,746

433,462

3

,000

Algılanan Erişim Hızı

,606

173,383

3

,000

Algılanan Fayda

,723

663,260

6

,000

Algılanan Kullanım Kolaylığı

,654

215,909
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Kolaylık
3

,893

Zevk1

,849

Zevk2

,890

Algılanan Zevk

,790

398,126

6

,000
Zevk3

,853

Zevk4

,683

Risk1

,901

Risk2

,866

67,673

,838

73,182

,875

76,705

,848

83,996

,905

Algılanan Risk

,812

536,609

6

,000
Risk3

,918

Risk4

,723

Maliyet1

,867

Maliyet2

,906

Maliyet3

,853

Niyet1

,911

Niyet2

,906

Niyet3

,933

Maliyet

,712

302,285

3

,000

Kullanım Niyeti

,747

451,069

3

,000

Veri kümesine faktör analizine uygulayabilmek için KMO alt sınırı ,50’dir (Field, 2000). KMO
örneklem yeterlilik değerleri, bu değerin üstündedir. Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre
faktör analizinin uygulanabilmesi için p değerinin ,05’ten küçük olması beklenir (Sipahi vd.,
2008). P değerleri, bu değerden küçüktür. Diğer taraftan toplam açıklanan varyans değerinin
,60 üzerinde olması yeterlidir (Hair vd., 1995). Toplam açıklanan varyans değerleri, bu değerin
üstündedir. Son olarak güvenilirlik analizi sonucuna göre Cronbach Alpha değerinin alt sınırı
,70’dir (Nunually, 1978). Cronbach Alpha değerleri, bu değerin üstündedir.
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Tablo 4. Faktörlere Ait Normallik Analizi Sonuçları
Faktörler

X̄

S.S.

Çarpıklık Kat Sayısı

Basıklık Kat
Sayısı

Güven

2,9528 1,24112

,014

,159

Algılanan erişim hızı

3,3062

,99169

-,306

-,316

Algılanan fayda

3,2425 1,13913

-,243

-,763

kullanım 3,3476 1,03520

-,270

-,427

Algılanan zevk

3,1878 1,06162

-,131

-,595

Algılanan risk

2,8734 1,12023

-,001

-,875

Maliyet

2,7253 1,11584

,193

-,627

Kullanım niyeti

2,8083 1,25429

,162

-,942

Algılanan
kolaylığı

Çarpıklık ve basıklık katsayısı farklı yazarlar tarafından farklı olarak ele alınmaktadır. Zira
çarpıklık ve basıklık katsayısı -1 ile +1 (Hair vd., 2013), -1,5 ile +1,5 (Tabachnick ve Fidell,
2013), -2 ile +2 (George ve Mallery, 2010) veya -3 ile +3 (Kalaycı, 2010) arasında olması
normal dağılım olarak kabul edilebileceği ifade edilmektedir. Tablo 4’te görüleceği üzere tüm
faktörlerin çarpıklık ve basıklık katsayısı burada farklı yazarlar tarafından ileri sürülen çarpıklık
ve basıklık kat sayıları arasındadır. Dolayısıyla bu araştırmanın verileri normal dağılım
göstermektedir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden Pearson korelasyon katsayısı tercih
edilmiştir. Tablo 5’te Pearson çift yönlü korelâsyon analizi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 5. Pearson Çift Yönlü Korelâsyon Analizi Sonuçları
Değişkenler

x̄

s.s.

n

Güven

2,9528

1,24112

233

Algılanan erişim hızı

3,3062

,99169

233

Algılanan fayda

3,2425

1,13913

233

Algılanan kullanım kolaylığı

3,3476

1,03520

233

Algılanan zevk

3,1878

1,06162

233

Algılanan risk

2,8734

1,12023

233
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Maliyet

2,7253

1,11584

233

Kullanım niyeti

2,8083

1,25429

233

Hipo
.

r

p

Sonuç

Güven ile kullanım niyeti arasında ilişki

H1

,719*
*

,000

Kabul

Algılanan erişim hızı ile kullanım niyeti arasında ilişki

H2

,164*

,012

Kabul

Algılanan fayda ile kullanım niyeti arasında ilişki

H3

,644*
*

,000

Kabul

Algılanan kullanım kolaylığı ile kullanım niyeti arasında
ilişki

H4

,477*
*

,000

Kabul

Algılanan zevk ile kullanım niyeti arasında ilişki

H5

,655*
*

,000

Kabul

Algılanan risk ile kullanım niyeti arasında ilişki

H6

,787*
*

,000

Kabul

Maliyet ile kullanım niyeti arasında ilişki

H7

-,161*

,014

Kabul

İlgili Değişkenler Arasında İlişkiler

**Korelasyon ,01 düzeyinde önemli-anlamlıdır (2-yönlü).
*Korelasyon ,05 düzeyinde önemli-anlamlıdır (2-yönlü).
Kripto paraya yönelik güven ile kullanım niyeti arasında (H1 kabul: r=,719; p=,000); kripto
paraya yönelik algılanan erişim hızı ile kullanım niyeti arasında (H2 kabul: r=,164; p=,012);
kripto paraya yönelik algılanan fayda ile kullanım niyeti arasında (H3 kabul: r=,644; p=,000);
kripto paraya yönelik algılanan kullanım kolaylığı ile kullanım niyeti arasında (H4 kabul:
r=,477; p=,000); kripto paraya yönelik algılanan zevk ile kullanım niyeti arasında (H5 kabul:
r=,655; p=,000) ve kripto paraya yönelik algılanan risk ile kullanım niyeti arasında (H6 kabul:
r=,787; p=,000) olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. Bununla birlikte kripto paraya yönelik
maliyet ile kullanım niyeti arasında (H7 kabul: r= -,161; p=,014) ise olumsuz ve anlamlı bir
ilişki vardır.
SONUÇ
Bu araştırmada, kripto para kullanımına yönelik güven, algılanan erişim hızı, algılanan fayda,
algılanan kullanım kolaylığı, algılanan zevk, algılanan risk ve maliyet itibari ile yedi faktörün
kullanım niyeti ile olası ilişkisi incelenmektedir. Yapılan istatistiksel analizler sonucuna göre,
yedi faktör arasında kripto para kullanımına yönelik algılanan risk ile kullanım niyeti arasında
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en fazla yüksek düzeyde olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. Diğer taraftan ilişki düzeyine göre,
sırasıyla kripto paraya yönelik güven, algılanan zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım
kolaylığı ve algılanan erişim hızı, kullanım niyeti ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahip diğer
faktörlerdir. Lakin kripto para kullanımına yönelik maliyet ile kullanım niyeti arasında ise zayıf
düzeyde olumsuz ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, tüketicilerin
kripto para kullanım niyeti ile önemli ilişkisi olan faktörlerin olduğu aşikardır. Tüketiciye göre
kripto para kullanım niyeti, kripto paraya yönelik algılanan risk, güven, algılanan zevk,
algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve maliyet ile
açıklanmaktadır. Bununla birlikte bu araştırma için bazı kısıtlar da vardır. İlkin bu araştırmanın
örneklem sayısı 233 online anket katılımcısı ile sınırlı kalmıştır. Bu doğrultuda araştırma
sonuçlarını tüm evrene genellemek mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bu
araştırmada kartopu örneklem yönteminin ve online anketin kullanılması sayesinde,
katılımcılar demografik farklılıklar göstermektedir. Buna göre araştırma sonuçlarını farklı
demografik özelliklere ilişkin olarak değerlendirmek olasıdır. Araştırma sonuçlarına göre
erkek, Y jenerasyonuna dahil, eğitim düzeyi yüksek lakin gelir düzeyi düşük katılımcı sayısı
daha fazladır. Diğer yandan araştırma sonuçlarına göre katılımcılar, bu araştırma için seçilen
yaygın on kripto para birimi arasında en az bir kripto para birimi hakkında bilgi sahibidir.
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RUSYA’DA ÇALIŞAN KIRGIZ AİLELERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM
SORUNLARI
EDCUATIONAL-TRAINING PROBLEMS OF CHILDREN OF KYRGYZ FAMILIES
WORKING IN RUSSIA
Ögr. Görevlisi. MİRGÜL BEKMURZAYEVA
Kırgız Türk Manas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Bölümü, Cal, Bişkek

ÖZET
Kırgızistan’da göç olgusu, diğer ülkelerde olduğu gibi ekonomik, politik, sosyal ve kültürel
nedenlere bağlı olarak artarak devam etmektedir. Günümüzde, resmi rakamlara göre dünyanın
birçok ülkesinde yaklaşık 710 bin Kırgızistanlı göçmen işçi bulunmaktadır. Bunlardan 616 bini
Rusya Federasyonu'nda, 33 bini Kazakistan Cumhuriyeti'nde, 30 bini Türkiye Cumhuriyeti'nde
ve 14 bini Güney Kore'de çalışmaktadır.
Şüphesiz Kırgızistanlı göçmen işçilerin yaşadığı temel problemlerin başında çocukların eğitimöğretim sorunları gelmektedir. Kırgızistanlı göçmen işçi çocukları, anne ve babalarıyla birlikte
yaşayan çocuklara göre okul eğitiminde daha başarısız olmaktadır. Ayrıca ailelerin bu konudaki
ilgisizliği, bilgisizliği ve çaresizliği çocuklarının psikolojik, sosyolojik ve kültürel açıdan
sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.
Biz bu tebliğimizde, yoğun olarak Rusya Federasyonuna işçi olarak giden Kırgızistanlı göçmen
ailelerin çocuklarının eğitim durumlarını ele aldık. Çalışmamızın verileri literatür taraması,
kayıt ve raporların incelenmesi, gözlem ve görüşme teknikleriyle elde edilmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formuyla 10 göçmen işçi ailesi ve 10 öğretmenle mülakat yapılmıştır.
Elde edilen veriler ortaya konularak, karşılaşılan sorunların çözümü için bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kırgızistan, Göçmen İşçi, Çocuk Eğitimi, Kırgız Ailesi.

ABSTRACT
The phenomenon of immigration in Kyrgyzstan has continued increasingly due to some
economic, political, social and cultural reasons as in other countries. Today, according to the
official information, there are approximately 710 thousand migrant workers from Kyrgyzstan
in many countries in the World. 616 thousand of them in the Russian Federation, 33 thousand
in the Republic of Kazakhstan, 30 thousand in the Republic of Turkey and 14 thousand people
are working in South Korea.
Undoubtedly, the primary problem faced by many migrant workers from Kyrgyzstan is the
education and training problems of children. Children of migrant workers from Kyrgyzstan are
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more unsuccessful in school education than children who are with their families. In addition,
the indifference, ignorance and desperation of families on this issue cause their children to
experience psychological, sociological and cultural problems.
In this paper, we will discuss the educational status of children of immigrant families from
Kyrgyzstan, who mostly go to the Russian Federation as workers. The data of our paper will be
provided by literature review, examination of records and reports, observation and interview
techniques. Ten families and ten teachers will be interviewed by using a semi-structured
interview form. By presenting the obtained data, some suggestions will be made to solve the
problems lived.
Key words: Kyrgyzstan, Migrant Worker, Child Education, Kyrgyz Family.

GİRİŞ
Kırgızistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Kırgız vatandaşlarının diğer
ülkelere serbest çıkış hareketleri de başlamıştır. Özellikle göçmen işçi olarak Rusya
Federasyonuna göç edenlerin sayısının oldukça fazla olduğu görülmüştür. Günümüzde resmi
rakamlara göre dünyanın birçok ülkesinde yaklaşık 710 bin Kırgızistanlı göçmen işçi
bulunmaktadır. Bunlardan 616 bini Rusya Federasyonu'nda, 33 bini Kazakistan
Cumhuriyeti'nde, 30 bini Türkiye Cumhuriyeti'nde ve 14 bini Güney Kore'de çalışmaktadır. 159
Kırgızistan'daki göç hareketlerine baktığımızda iki göç dönemi olduğunu söyleyebiliriz:
Bunlardan birincisi tek nedeni etnik sorunlar olan demografik göç dönemi; ikincisi ise
ekonomik göç dönemidir. Göçün birinci döneminde Kırgızistan vatandaşlarının göç etmeleri
demografik nitelikte olup, ailelerle birlikte taşındıkları gözlemlenmiştir. 160 Bu göç sayısı 1994
yılına kadar sürekli artış göstermiş, daha sonra kademeli olarak azalmıştır. 1999'dan sonra ise,
demografik göç yerine ekonomik açıdan göçler başlamıştır. Bugün gelinen noktada göçmen
işçi sayısı 710 bini bulmuştur. Bu ekonomik olarak aktif nüfusun % 10'undan fazlasını
oluşturmaktadır. 161
Kırgız vatandaşlarının Rusya’ya göçmen işçi olarak gitmeleri; yazılı resmi bir anlaşmaya bağlı
olarak yapılan düzenli göç hareketlerinden ziyade, ekonomik açıdan aile ihtiyaçlarını
karşılamak amacına matuftur. Rusya’da çalışan göçmen işçiler, memlekette kalan ailelerine ve
akrabalarına günlük yaşamlarını sürdürmeleri için para göndermektedirler.
Bu araştırmamızın amacı bahsetmiş olduğumuz bu yoğun göç hareketliliğini göz önünde
bulundurarak, Kırgız Cumhuriyetinden göçmen işçi olarak Rusya Federasyonuna giden
göçmen işçilerin ailelerinin ve özellikle onların ülkede bıraktıkları çocuklarının psikolojik,

159

https://fakt.kg/?p=68913 (19.11.2020).
Burulça Sulaymanova, Kırgısiztandın Tışkı Migratsiyasının Dinamikası Cana Anın Seepterinin Analizi, MANAS Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Bişkek 2017, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 304.
161 Sulaymanova, a.g.m, s. 304.
160
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sosyolojik durumlarını ve eğitim-öğretim sorunlarını tespit etmek ve bu konuda gerekli
kurumlara önerilerde bulunmaktır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni olarak Kırgızistan’ın farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 4 (Çüy, Oş, CelalAbad ve Batken) farklı bölgesi seçilmiştir. Araştırmalarda örneklem olarak Kırgızistan’ın farklı
bölgelerinde bulunan 10 göçmen işçinin ailesi ile farklı okullarda çalışan 10 öğretmen
seçilmiştir. Araştırmamız toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Ancak, araştırma kapsamında bu
sayının üzerine çıkılarak 30 katılımcıdan veri toplanmıştır.
Araştırma temel olarak teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik
kısmında literatür taraması, raporlar ve internet sitelerinden elde edilen bilgilere yer verilmiştir.
Uygulama kısmında ise mülakat verileri sunulmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemde var olan
Covid-19 pandemisi nedeniyle mülakata katılan katılımcılarla görüşmeler telefon aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler kayıt altına alınmış ve sonra yazıya geçirilmiştir.
Çalışmamızda katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş, söz konusu ifadelerin kime ait
olduğunu belirtmek için röportaj yapılan sıraya göre katılımcılar isimlendirilmiştir.
KIRGIZİSTAN’DA GÖÇ OLGUSU
Kırgızistan'da Dış Göç Dinamikleri
Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte dış göç dinamiklerinde birtakım
değişiklikler gözlemlenmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla Kırgız Cumhuriyeti’ndeki dış göçler, araştırmacılar tarafından iki dönemde ele
alınmıştır. 162
1.
Birincisi olan 1991'den 1998'e kadar uzanan Kırgızistan'ın dış göçünün ilk aşaması
demografik bir karaktere sahip olmuş; göç akışı, etnik ve politik nedenlerden kaynaklandığı
için ailelerle birlikte taşınma şeklinde gerçekleşmiştir.
2.
İkincisi ise, 1999'dan başlayarak günümüze kadar devam etmiş; ekonomik nedenlerden
kaynaklandığı için yerel ulusal işgücünün özellikle Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkiye
ve Güney Kore’ye gitmeleri şeklinde gerçekleşmiştir.
1991 yılının başında, ülkedeki önemli bir nüfus göçü akışı etnik veya tarihi anavatana dönüş
nedenleriyle açıklanmıştır. Göçmenlerin yurtdışına daimi ikamet amacıyla ayrılmasının sebebi
olarak şunlar söylenebilir: Sınır dışı edilen nüfusun temsilcileri, SSCB'nin dağılmasıyla birlikte
idari-bölgesel sınırlar belli olunca tarihi vatanlarına dönmüşlerdir. 1999 yılından itibaren
Kırgızistan'ın dış göçü ekonomik temellere dayandırılmaktadır. 1999'dan beri göçteki büyüme
oranı daha çok Rusya Federasyonu ve Kazakistan Cumhuriyeti'ne odaklanmıştır. 1999 yılından
bu yana yerel Kırgız göçmen işçilerin sayısında bir artış olduğu bilinmektedir. 163 1999 yılından
162
163

Mamırkanova M, Elebayeva A, Razrabotka Kansepsii Migratsionnoy Politiki Kırgızskoy Respubliki, Bişkek 2013, s.87.
Sulaymanova, a.g.m, s. 308.
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bu yana dış göç yapısal değişikliklerin nedenleri Kırgız Cumhuriyetindeki mali krizin etkisi, iç
siyasi durumun şiddetlenmesi ile bağlantılı olarak açıklanabilir.
Bu göç olgusu Kırgızistan’ın ekonomisine de önemli katkı sağlamıştır. Zira Dünya Bankası'nın
verilerine göre, Kırgızistan'da dış göç süreçlerinin yoğunlaşmasıyla, 2002 yılından bu yana
göçmen işçiler tarafından Kırgızistan'a gönderilen, para transferlerinde hızlı bir artış olmuştur.
Buna bağlı olarak 2012 yılında Dünya Bankasının para transfer eden ülkeler sıralamasında
Kırgızistan Tacikistan’dan sonra ikinci olmuştur. 164 2003 yılında para transferleri 78.16 milyon
ABD dolarına, 2014 yılında 2.242.83 milyon ABD dolarına ulaşmış ve 28.7 kat artmıştır.
Kırgızistan'da göçün ana yönünün Rusya Federasyonu olması nedeniyle 2005-2016 yılları
arasında para transferlerinin %93.6'i Rusya Federasyonu'ndan gelmiştir. 165
Emek Göçünün Sonuçları
Kırgızistan, Orta Asya'daki göçmen işçilerin ana gönderici ülkelerinden biridir. Ancak göçmen
işçilerin çocuklarının durumu bugün mevcut sorunlardan biridir. Basında çıkan haberlerde 2019 yılı için,
göçmen
işçi ebeveynlerin evde bıraktığı çocuk sayısı 277.000'in üzerinde olduğu bildirilmektedir.166 Ancak göçmen işçilerin
çocukları tam olarak tespit edilememektedir, zira vatandaşların çoğu bu tür bilgileri yetkili
makamlara bildirmekten çekinmektedir.
İstatistikler, hem dış hem de iç emek göçünün büyümesi ve emek göçüyle birlikte evde bırakılan çocukların savunmasızlığı
nın önemli bir
sorun olarak günden güne arttığını açıkça göstermektedir.
Buna karşın göçmen işçi ebeveynler, emek göçünün
çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için bir fırsat olduğuna inanmaktadır. Kuşkusuz,
göçmen işçilerin ailelerine gönderdikleri para transferleri yoluyla ülke ekonomisine katkısı son
derece yüksektir, ancak diğer taraftan bu ailelerin çocuklarında intihar ve suç işleme oranları
yükselmekte, çocuk istismarı, psikolojik travma ve depresyon artmaktadır.
Kırgız Cumhuriyeti hükümetinin 2018-2028 yılları için Aile Desteği ve Çocuk Koruma
Programı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, ailenin refah düzeyinin
yükseltilmesi, çocukların hak ve çıkarlarının korunmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu
özellikle göçmen işçilerin çocukları ve ebeveynlerin bakımı olmadan savunmasız kalan
çocuklar için geçerlidir. 167
Göçmen Çocukların Hakları
İş göçü genellikle zor ekonomik şartlardan tek çıkış yolu olarak sayılmaktadır. Bununla birlikte,
ebeveynlerin yokluğu çocuğun birçok psikolojik ve sosyal sorununa yol açan faktör olmaktadır.
Göçmen işçilerin çocuklarının haklarının korunmasının uygulanmasında önemli sorunlardan
biri, veri tabanının olmaması, çocukların tam sayısının bilinememesi, uzmanların eksikliği ve
sosyal hizmet uzmanlarının işini iyi yapmamasıdır. Burada sosyal hizmet uzmanlarına verilen
maaşın yetersizliği sebebiyle reşit olmayan veya çalışma deneyimi olmayan işçilerin işe
alınması da etkilidir.
6

https://eabr.org/upload/iblock/, ( 16.11.2020).

7 https://cabar.asia/ru/kyrgyzstan, ( 19.11.2020).
8

Kırgız Cumhuriyeti Ombudsmanı özel raporu. https://ombudsman.kg, ( 14.11.2020).
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Ebeveyn haklarının uygulanmasında, ebeveynler ve çocukları yetiştiren kişiler, çocukların
fiziksel ve zihinsel sağlığına, ahlaki gelişimlerine zarar verme hakkına sahip değildir.
Göçmenlerin çocuklarına yönelik şiddeti ve diğer olumsuz faktörleri önlemek için, sosyal
eğitimcilerin ve sosyal güvenlik görevlilerinin çocuk denetimlerinin niteliklerini yükseltmesi,
ebeveynleri ve akrabaları ile işbirliği yaparak önlem alması, çocukları şiddete karşı koruması
ve ailelere ve çocuklara yardım etmek için tedbirleri güçlendirmesi gerekir. Yine devlet
kurumları arasında küçük çocukların haklarını ve çıkarlarını korumak için yakın işbirliği
kurulması gerekmektedir. Kırgız Cumhuriyeti Başsavcılığına göre, yürütme makamları ve yerel
özyönetim tarafından alınan önlemlere rağmen, 2016 yılından bu yana hem çocuklara karşı
işlenen suçların hem de çocukların kendilerinin işledikleri suçların sayısında bir büyüme
eğilimi görülmektedir. Devlet Medeni Kanunu Hukuk İstatistikleri ve Muhasebe Dairesi'ne
göre, Kırgızistan'daki suçların sayısı giderek artmış ve özellikle son iki yıl içinde % 28,4
artmıştır.
BULGULAR ve YORUM
Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde yaşayan 10 göçmen işçi ailesine ve farklı okullarda çalışan 10
öğretmene sorular yöneltilerek, elde edilen bilgilerden hareketle yorumlamalar yapılmıştır. Bu
doğrultuda görüşme yapılan ailelere şu sorular yöneltilmiştir:

Genel olarak göç olayı, aile bireylerini nasıl etkilemektedir? Olumlu ve olumsuz
açılardan bir değerlendirmesini yapar mısınız?

Emek göçü çocuklarda ne tür duygusal sorunlara neden olmakta, onların psikolojik ve
sosyal durumunu nasıl etkilemektedir?

Ebeveynlerin yokluğu (ya da göç edişi) çocukların akademik hayatını nasıl
etkilemektedir?

Göçmen işçi çocukların bu olumsuzluktan daha az etkilenmeleri için, neler yapılması
gerekir (kimin neler yapması, ailenin, toplumun, devletin vs).

Bu göç olayını Kırgızistan’ın geleceği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çalışmamız kapsamında görüşme yaptığımız öğretmenlere yöneltilen sorular ise şu şekildedir:

Danışmanlığını yaptığınız sınıfta kaç öğrenci göçmen işçi çocuğudur?

Göçmen işçi çocuklarının okuldaki öğretmenleri, arkadaşları ve çevresiyle olan ilişkileri
nasıldır? Her hangi bir sorun (psikolojik, sosyal sorun yaşıyorlar mı)?

Göçmen çocukların akademik başarı dereceleri nasıldır?

Göçmen işçi çocuklarının yaşadıkları olumsuzlukları ortadan kaldırmak ya da en aza
indirmek için neler yapılmalıdır?
Bu soruların cevaplarından hareketle elde ettiğimiz bulgular şu şekildedir:
Göç Olayının Genel Olarak Aile Bireyleri ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Olumlu Yönden Etkisi
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Göç olayının olumlu yönden aile bireyleri ve çocuklar üzerinde etkisi, aldığımız cevaplara göre
genel olarak şunlardır:
•
Göçmen işçiler aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Evi ve arabası olmayanlar, Rusya’da
çalışarak ev ve araba satın alma imkanına sahip olmaktadır. Oysa Kırgızistan şartlarında devlete
bağlı işyerleri olsun, özel işyerleri olsun ev satın almak mümkün değildir.
•
Bazı aileler çocuklarını özel okullarda okutabilmekte ve böylece daha iyi bir eğitim
almalarını sağlayabilmektedir.
•
Çocuklarına her türlü maddi imkanları (telefon, bilgisayar vs.) sağlamakta ve her ay bol
miktarda para göndermektedirler.
•

Sadece aile bütçesine değil ülkenin bütçesine de büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar.

Olumsuz Yönden Etkisi
Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz verilere bakıldığında göç olayının aile
bireyleri ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri şunlardır:
•
Göçmen işçilerin eğitim düzeyinin düşük olması, işçi olarak gitmesi nedeniyle Rusya’ya
karşı kendisini ezik hissetmesine ve haklarını aramaktan aciz kalmasına sebep olmaktadır.
Temel amaçları bir an önce para kazanmak olduğundan ve işlerini kaybetme korkusu
duyduklarından kendi haklarını düşünme ve sahip çıkma durumunda değillerdir.
•
Göçmen işçiler Rusya’da inanç, düşünce ve kültür farklılıklarından dolayı bazı
sıkıntılara maruz kalmaktadır.
•

Bazen emek göçü ailelerin boşanmalarıyla sonuçlanmaktadır.

•
Göçmen işçi çocukları her türlü tacize uğramakta, özellikle de kız çocukları akrabaları
tarafından cinsel tacize maruz kalmaktadır.
•
Göçmen işçi çocukları anne-baba sevgisinden mahrum olduğu için psikolojik olarak
ciddi sorunlar yaşamaktadır.
•
Tam teşekküllü bir ailede büyüyen çocuklara göre, göçmen işçi çocuklarının
motivasyonu daha düşük olmaktadır.
•

Göçmen işçi çocukları diğer çocuklardan daha erken olgunlaşmaktadır.

•
Bazılarının özgüveni düşük, bazıları da sevgi görmediğinden dolayı acımasız olarak
yetişmektedir. Ebeveynleri tarafından kontrol edilmedikleri için çeşitli sorunlarla
karşılaşmaktadır. Kötü alışkanlıklara meyilli, çevresine ve yakınlarına zarar verebilen bireylere
dönüşebilmektedir.
•
Bazı çocuklar akrabaları tarafından baskı altında ezilmekteler ve kendi düşüncelerini
ifade etmekten bile çekinmektedirler.
•
Ebeveynleri istediği parayı gönderdiği için istediği kadar harcamakta; dede ve babaanne
ya da anneanneler tarafından anne-babasından uzakta olduğu için şımartılmaktadır. Her ne
kadar göçmen işçi çocukları çoğu zaman maddi anlamda istediği her şeye sahip olsalar da,
manevi anlamda bir boşluk içinde bulunmaktadırlar.
Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitim-Öğretim Sorunları
FULL TEXTS BOOK

257

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Göçmen işçilerin çocukları genellikle okulda akranlarından daha fazla sorun yaşama
eğilimindedir. Akademik performansı çok düşük ve eğitime hiç erişimi yoktur.
Ebeveynlerinin göç etmesi diğer alanlarda olduğu gibi çocukların akademik hayatını da
etkilemektedir. Bu daha çok çocukların kimin ve nasıl bir ailenin evinde bırakıldığına bağlı
olmaktadır. Çocuğun bırakıldığı aile eğer eğitimli, sorumlu birileri ise, çocuklar akademik
olarak pek bir sorun yaşamamaktadırlar. Ancak derslerinde başarılı olduklarında ve iyi not
getirdiklerinde “Aferin oğlum! Aferin kızım!” diyen anne-babasının yanında olmayışı onları
üzmektedir.
Akrabalarının evinde bırakılan çocuklar daha çok ev işlerine yardımcı oldukları için ders
çalışmaya zamanları olmamakta ve ders çalışacağını söylemekten çekinmektedirler. Bazen ders
çalışma imkanları olsa bile, anne ve babalarını özledikleri için de kendisini derse
verememektedir.
“Çocuklar ebeveynlerini özlediklerinde eğitime olan ilgilerini kaybederler ve kayıtsız kalırlar.
Ebeveynlerin yokluğu, çocuğun eğitimi üzerinde sadece olumsuz bir etkisi olacağına
inanıyorum. Çünkü ebeveynlerin, hiç bir şey yapmasa bile çocuğunun yanında olması onlar
için büyük bir destektir. Sadece ebeveynler çocuklarını eğitime teşvik edebilir diye
düşünüyorum.”
“Göçmen işçi çocukları sınıfta kendi düşüncelerini açıkça söyleyemeyen, çekingen olurlar.
Ebeveyn sevgisi yetersiz olduğundan dolayı çocuklar kimseye güvenemezler ve çok fazla yalan
söylerler. Bu çocukların % 70 - % 80’i derslerinde başarısız olurlar. Yakınları tarafından her
zaman kontrol edilen ve iyi bir aileye bırakılan çocuklar % 20 - % 30 başarılı olurlar. Ancak
her zaman yüzlerinde üzüntü ifadeleri beliriyor.”
Yapmış olduğumuz görüşmelerde öğretmenler tarafından daha önce mutlu ve çalışkan
çocukların ebeveynlerinin göç etmeleriyle, mutsuz ve derslerine karşı ilgisiz oldukları
belirtilmiştir. Yine bu çocukların akrabaları tarafından iyi bakılmadığı, okula kirli kıyafetlerle
geldiği ve aşağılık duygularının fazla olduğu dile getirilmiştir. Onların terbiyesiz, sorumsuz,
isteksiz olduklarını ve zamanlarını telefon oyunları oynamakla geçirdiklerini sınıf danışmanları
anlatmıştır. Ayrıca günümüzde Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim olduğu için bu eğitime
katılmayanların çoğunun göçmen çocukları olduğu ifade edilmiştir. Bunda ebeveyn
kontrolünden uzak olmaları sebep olarak belirtilmiştir.
Mülakata katılan öğretmenlere, sınıfta kaç göçmen çocuğu olduğu sorulduğunda, her sınıfta en
az 2-3, en çok 10-15 öğrenci göçmen çocuğu olduğu ifade edilmiştir. Özellikle Batken, CelalAbad ve Çüy bölgelerinde bu sayının arttığı görülmüştür.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Kırgız Cumhuriyeti'nde iç ve dış göçün, en önemli sorunlardan biri olduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Bu sorun, diğer Orta Asya ülkeleri gibi şu anda ülkemizin yaşadığı ekonomik
sorunlardan dolayıdır. Birçok vatandaşın kendi köylerini terk ederek, iş aramak için şehirlere
taşınmak zorunda kalması, çoğu zaman yabancı bir ülkeye göçmen işçi olarak gitmesi,
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çocuklarını, akrabaları ya da tanıdıklarına bırakmak zorunda kalması, kitlesel işsizliğin doğal
bir sonucudur.
2018 Ulusal İstatistik Komitesine göre, Kırgız Cumhuriyeti'nde 0-18 yaş arası 2,4 milyondan
fazla çocuk ve genç yaşamaktadır. Bu ise nüfusun % 39’unu oluşturmaktadır. Çalışmamız
sırasında, devlet organlarının hiçbirinin göçmen işçi çocuklarının kayıtlarını tutmadığı tespit
edilmiştir. 2018 yılında Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı bir çalışma
yapmış ve ziyaret edilen 192.000 aileden 72.000’inin göçmen işçi ailesi olduğu ve bu ailelerin
çocuklarının akrabalarının bakımında kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu verilere dayanarak, basit
hesaplamalarla beklenmedik ve hatta şok edici bir sonuca varılabilir. Günümüzde Kırgız
Cumhuriyetinde yaşayan yaklaşık her 3 çocuktan biri, ebeveynsiz yaşamaktadır. Çocuğun
sağlıklı yetiştirilmesi ve gelişmesi için ebeveynlerden en az birinin, sevgisi, şefkati, nezaketi ve
titizliği önemlidir. Günümüzde ülkenin genç nüfusunun üçte birinden fazlası ebeveyn sevgisi
ve şefkatinden yoksun olarak yetiştirilmektedir.
Bilindiği gibi, çocuk istismarı riskini artıran ana faktörlerden biri, çocuğun ebeveynlerinden
uzak yaşamasıdır. Göçmen işçilerin çocuklarının istismar edildiği ve ihmal edildiği olaylar
medyada giderek daha fazla rapor edilmektedir.
John Locke’nin “İnsanların refahı çocukların doğru yetiştirilmesine bağlıdır.” sözü bu
konunun ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Göçmen işçiler: “Çocuklarının geleceğini
düşündüğümüz için Rusya’da çalışmak zorunda kaldık. Onları hiçbir şeyden eksik etmeyelim,
akranları gibi büyüsünler.” deseler de, aslında çok büyük ve yeri doldurulamaz sevgi ve
şefkatten eksik bıraktıklarını söyleyebiliriz. Çocuğun ailesiyle beraber olması, anne-baba
sevgisi görmesi onlar için her şeyden daha önemlidir. Bu çocukların eğitim-öğretimlerindeki
sorunlar, çevresiyle ilişki kurmasındaki sorunlar vs. ebeveynlerinin yanlarında olmamasından
kaynaklanmaktadır.
Görüşme yaptığımız aileler ve öğretmenlerin önerileri:

Aileler mümkün olduğu kadar çocuklarını bırakmasınlar, beraber götürsünler.

Temizlikçi olarak çalışsalar da, az kazansalar da çocuklarının yanında kalsınlar.

Babaları gitse de anneleri gitmesinler. İkisinin de gitmesi gerekirse, çocuklarını eğitimli
ve sorumlu ailelere bıraksınlar.

Hiç olmasa her gün telefondan arayarak uzaktan olsa bile merhametini, şefkatini
göstersinler. Çocuğum biz seni seviyoruz desinler.

Devlet vatandaşlarına iş veremese de okullarda sospedagoglar var. Onlar çocuğun
bırakıldığı aileleri her ay ziyaret ederse ve onlarla konuşmalar yaparsa belki çocuklar bu kadar
derslerinden geride kalmaz ve şiddete uğramazdı.
Yaptığımız bu mütevazı çalışmada elde ettiğimiz veriler ışığında, Kırgızistan'daki göç
süreçlerini düzenlemek için ekonomik ve demografik faktörleri dikkate alarak aşağıdaki
önerileri sunabiliriz:
Göç sürecini düzenlemek için öneriler:
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Emek göçü bilgilerinin iyileştirilmesi. Kırgız Cumhuriyeti Ulusal İstatistik
Komitesi'nin, diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla göç hakkında daha fazla veya daha ayrıntılı
bilgi içerdiği söylense de, Kırgızistan'ın mevcut göçünü tam olarak yansıtmadığı 168,
söylenebilir. Bundan dolayı Rusya Federasyonu Göç Dairesi tarafından verilmiş bilgilerin,
Kırgızistan Göçmen Bürosu'nun internet sitesinde aylık olarak yayınlanması gerekir.

Göçmen işçi sayısının azaltılması. Göçmen işçilerin yerel bölgelerde kalmasını
sağlamak için, bu yerlerde istihdam, eğitim ve yaşam standartlarını iyileştirmek Ulusal strateji
programında ele alınmalıdır. Örneğin, Meksika, göçmen işçi sayısını azaltmak için, ulusal nüfus
programında göç eğilimli bölgelerin geliştirilmesinde özel bir program uygulama yoluyla bu
bölgelerden göçmen işçi sayısını azaltmayı başarmıştır 169.

Emek göçünde olanların geri dönüşünü teşvik etmek. Emek göçünün çocuklar üzerinde
olumsuz etkisini azaltmak için yurtdışındaki göçmen işçilerin geri dönüşünü sağlamak ve yeni
programlar geliştirmek gerekir.
Emek göçünü tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmadığı gibi, tamamen yasaklamak da
çözüm değildir. Ancak emek göçü öncesi ve sonrası alınabilecek tedbirler, emek göçü sonrası
ortaya çıkabilecek sorunların sayısını azaltabilir. Bundan hareketle çalışmamızın bu bölümünde
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ÖZET
Müzik bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda yarattığı etkiler ile birçok alanda olduğu gibi
yabancı dil öğretiminde de bireyde istendik davranışlar oluşturmayı daha etkili kılmaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucu müziğin, bünyesinde barındırdığı unsurlar dolayısıyla öğrenmeyi
kolaylaştırdığı, hafızayı güçlendirdiği ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirerek bireylere
motivasyon sağladığı görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde müziğin yabancı dil
eğitimindeki bu etkisine ilişkin olarak genellikle yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımının
değerlendirildiği çalışmalara rastlanmaktadır. Buradan hareketle, Türkiye’de yabancı dil
öğretiminde müziğin araç olarak kullanımına ilişkin yapılan çalışmalar araştırmanın problem
durumunu oluşturmaktadır. Türkiye’de yabancı dil öğretiminde müziğin etkisine yönelik
yapılan çalışmaların sistematik derlemesinin yapılmasının amaçlandığı bu çalışmada veri
toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Literatür taraması yapılırken Yök Tez
Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında ‘dil öğretimi ve müzik’, ‘yabancı dil ve müzik’,
‘dil öğretimi ve şarkı’ ve ‘yabancı dil ve şarkı’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ancak bu
anahtar kelimeler ile çalışmalara ulaşmakta zorluk yaşanmış, bu sebeple ‘yabancı dil’ ve ‘dil
öğretimi’ anahtar kelimeleri kullanılarak başlığında ‘müzik’ ve ‘şarkı’ ifadesi bulunan
çalışmalar taranmıştır. Sistematik derlemenin dahil etme ölçütleri yıl sınırlaması yapılmaksızın,
Türkiye’de dil öğretimde müziğin araç olarak kullanıldığı tam metin olarak yayımlanan tez,
makale ve bildiri çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan tarama sonucunda 17
çalışmaya rastlanmış olup, tam metnine ulaşılamayan iki çalışma dışlama kriteri kapsamında
araştırmaya dahil edilmemiş, eleme sonucunda araştırma kapsamına 15 çalışma alınmıştır.
Çalışmalar tür ve yayım bilgisi, amaç, araştırma yöntem ve teknikleri ile sonuçlar bağlamında
incelenmiştir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde müziğin, yabancı dil
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öğretiminde kelime bilgisi, konuşma dilindeki akıcılık, dilbilgisi ve telaffuz yönündeki etki
sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca destekleyici ve tamamlayıcı yapısı ile önemli bir öğretim
aracı olarak kabul edilen müzik, tüm bu kazanımların yanında eğlenceli yapısı sayesinde
öğrencilerde yabancı dil dersine katılımı sağlamıştır. Derse olan ilgi düzeyinde ve güdülenmede
artış görülmüş, öğrencilerin yabancı dil dersinde müziğin bir araç olarak kullanılmasında
olumlu bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak müziğin yabancı dil öğretiminde
etkili bir araç olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Yabancı Dil, Eğitim, Sistematik Derleme
ABSTRACT
Music, with its effects on cognitive, affective and psychomotor areas, makes it more effective
to create desired behaviors in the individual in foreign language teaching as in many other
fields. As a result of the researches, it is seen that music facilitates learning, strengthens memory
and motivates individuals by making learning more enjoyable due to the elements it contains.
When the relevant literature is examined, studies regarding this effect of music in foreign
language education are often found in which the use of songs in foreign language teaching is
evaluated. Based on this, studies on the use of music as an element in teaching foreign languages
in Turkey constitute the problem situation of the research. Document analysis was used as a
data collection technique in this study, which aims to make a systematic review of studies on
the impact of music on foreign language teaching in Turkey. While searching the literature, the
keywords 'language teaching and music', 'foreign language and music', 'language teaching and
song' and 'foreign language and song' were used in Yök Thesis Center and Google Scholar
databases. However, there were difficulties in accessing the studies with these keywords,
therefore, by using the keywords 'foreign language' and 'language teaching, studies with 'music'
and 'song' in their title were scanned. The inclusion criteria of the systematic review are
determined as thesis, article and paper studies published in full text, in which music is used as
an element in language teaching in Turkey, without year limitation. As a result of the screening
conducted in this direction, 17 studies were found, two studies whose full text could not be
reached were not included in the study within the scope of the exclusion criteria, and 15 studies
were included in the scope of the study as a result of elimination. Studies have been examined
in the context of genre and publication information, purpose, research methods and techniques
and results. When the results obtained from the studies are examined, it has been determined
that music has an effect on vocabulary, spoken fluency, grammar and pronunciation in foreign
language teaching. In addition, music, which is accepted as an important teaching element with
its supportive and complementary structure, has enabled students to participate in foreign
language lessons thanks to its entertaining structure as well as all these gains. There was an
increase in the level of interest in the lesson and motivation, and it was found that students
showed a positive attitude to the use of music as a element in a foreign language lesson. As a
result, it can be said that music is an effective element in teaching foreign languages.
Keywords: Music, Foreign Language, Education, Systematic Review
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GİRİŞ
Müzik, bireylerde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda sağladığı davranışsal
değişikliklerden dolayı, müzik derslerindeki rolü dışında diğer derslerde bir eğitim aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu çok yönlü yapısı ile müziğin farklı eğitim alanlarında pekiştirici bir nitelik
taşıdığı söylenebilir. Diğer disiplinler içinde yer alan ve bireylerin gelişimine katkı sağladığı
araştırmalarla ortaya konan müzik eğitimi bireylerde el-göz koordinasyonunu sağlar, dikkat ve
hafızayı güçlendirerek öğrenmenin niteliğini ve devamlılığını sağlar (Şendurur ve Akgül Barış,
2002,s.167)
‘Müzik yapmak, iletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel
fonksiyonları içerir. Aynı zamanda beynin algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza gibi
hemen hemen bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iştir. İşte bu
zenginlik müziği, beynin işleyişini araştırmak için ideal bir araç haline getirmiştir’ (Ayata ve
Aşkın, 2008, s. 15).
Müziğin söz ile birleşmesi ile oluşan şarkılar da yabancı dil eğitiminde önemli bir eğitim aracı
olarak düşünülmektedir. ‘Harp (1988), müziğin okuma öğretimini tamamladığına
inanmaktadır, çünkü dil, özellikle de çocuklarınki, ritim ve melodiye sahiptir’ (Fisher, 2001, s.
40).
İlgili literatür incelendiğinde müziğin yabancı dil eğitimindeki bu etkisine ilişkin olarak
genellikle yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımının değerlendirildiği çalışmalara
rastlanmaktadır. Buradan hareketle, Türkiye’de yabancı dil öğretiminde müziğin araç
kullanımına ilişkin yapılan çalışmalar araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, Türkiye’de dil öğretiminde müziğin etkisine yönelik yapılan çalışmaların
sistematik derlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap
aranmıştır:
1.

Çalışmaların türü ve yayım bilgileri nasıldır?

2.

Çalışmaların amaçları nelerdir?

3.

Çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve teknikler nelerdir?

4.

Çalışmalarda elde edilen sonuçlar nelerdir?

YÖNTEM
Bu çalışma Türkiye’de dil öğretiminde müziğin bir araç olarak kullanıldığı çalışmaların
sonuçlarını belirlemek amacıyla yapılmış sistematik bir derlemedir. Çalışmaya dahil edilen
araştırmalarda herhangi bir yıl sınırlaması yapılmamıştır. Literatür taraması yapılırken Yök Tez
Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında ‘dil öğretimi ve müzik’, ‘yabancı dil ve müzik’,
‘dil öğretimi ve şarkı’ ve ‘yabancı dil ve şarkı’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ancak bu
anahtar kelimeler ile çalışmalara ulaşmakta zorluk yaşanmış, bu sebeple ‘yabancı dil’ ve ‘dil

FULL TEXTS BOOK

263

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

öğretimi’ anahtar kelimeleri kullanılarak başlığında ‘müzik’ ve ‘şarkı’ ifadesi bulunan
çalışmalar taranmıştır.
Sistematik derlemenin dahil etme ölçütleri yıl sınırlaması yapılmaksızın, Türkiye’de dil
öğretiminde müziğin araç olarak kullanıldığı tam metin olarak yayımlanan tez, makale ve bildiri
çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan tarama sonucunda 17 çalışmaya
rastlanmış olup, tam metnine ulaşılamayan iki çalışma dışlama kriteri kapsamında araştırmaya
dahil edilmemiş, eleme sonucunda araştırma kapsamına 15 çalışma alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, alt amaçlar doğrultusunda elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulup yorumlanmıştır.
Tablo 1. Çalışmaların Türü ve Yayım Bilgilerine İlişkin Bulgular
Çalışma adı

Çalışma
türü

Yıl

Yazar

Yabancı Dilde Sözcük Öğretimine Müzik Kullanımının Yüksek
Etkilerinin Beyin Temelli Öğrenme Kuramı Işığında lisans
Araştırılması
tezi

2004 Y. Cengiz

The Effects of Music on English Language Learners’ Yüksek
lisans
Speaking Fluency and on Their Motivation/Interest Level
tezi

2010 E.
B.
Sağlam

Using Drama and Music Portfolio as an Alternative Yüksek
Assessment for Developing ELT Students’ Speaking Skills lisans
tezi

2016 S. Pesen

The Use of Songs in Teaching Vocabulary to Young Yüksek
lisans
Learners in a Foreign Language Teaching Classroom
tezi

2017 D. Atilay

Teaching Grammar Structures Through Songs

2017 M. Uysal

Yüksek
lisans
tezi

The Effectiveness of Using Songs in Teaching Vocabulary Yüksek
to Very Young Learners in a Foreign Language Teaching lisans
Classroom
tezi

2018 D. Yılmaz

The Effect of Instrumental Music and Songs on Vocabulary Yüksek
Learning, Reading Comprehension and Motivation in lisans
tezi

2018 A. Sevinç

FULL TEXTS BOOK

264

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

English as a Foreign Language: A Quasi-Experimental
Study with Turkish High School Students
Şarkı ve Müziğin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri ve Önemi

Yüksek
lisans
tezi

2019 H.
Kahraman

Yabancılara Türkçe Kelime Öğretiminde Müziğin Etkisi

Yüksek
lisans
tezi

2019 V. Güldalı

The Effects of Songs on English Vocabulary Teaching to Bildiri
Young Learners

2018 G.Y.
Akyüz, F.
Yavuz

Okul Öncesinde Müzik Aracılığı İle Yabancı Dil Öğretimi

Makale

2010 I.
G.
Modiri

Songs, Verse and Games for Teaching Grammar

Makale

2000 A.
Sarıçoban,
E. Metin

Teaching English Through Songs

Makale

2005 Ş. Kömür,
G. Saraç,
H. Şeker

Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretiminde Müziğin Makale
Öğretim Aracı Olarak Kullanımı

2012 E. Yener
Gökşenli

Tablo 1’de yer aldığı üzere çalışmaların türü ve yayım bilgileri incelendiğinde, araştırma
kapsamında incelenen çalışmaların 2000-2019 yılları arasında yayımlanmış 9 yüksek lisans
tezi, 1 bildiri, 4 makaleden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 2. Çalışmaların Amaçlarına İlişkin Bulgular
Amaç

Çalışmalar

kelime öğreniminde müziğin etkisi

Cengiz, 2004; Atilay, 2017; Yılmaz, 2018;
Güldalı, 2019; Akyüz ve Yavuz, 2018; Sevinç,
2018

yabancı dil konuşma akıcılığı ve Sağlam, 2010; Yener Gökşenli, 2012; Sevinç,
motivasyon sağlanmasında müziğin 2018
etkisi

FULL TEXTS BOOK

265

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

konuşma becerilerinin geliştirilmesinde Pesen, 2016
müziğin etkisi
dilbilgisi öğreniminde müziğin etkisi

Sarıçoban ve Metin, 2000; Uysal, 2017

yabancı dil öğreniminde müziğin etkisi

Yener Gökşenli, 2012; Kahraman, 2019; Modiri,
2010; Kömür, Saraç ve Şeker, 2005

Yabancı dil öğreniminde müziğin bir araç olarak kullanılmasına yönelik yapılan çalışmaların
amaçları incelendiğinde çalışmaların benzer hedeflere odaklandıkları görülmüştür.
Çalışmalarda, kelime öğreniminde (Cengiz, 2004; Atilay, 2017; Yılmaz, 2018; Güldalı, 2019;
Akyüz ve Yavuz, 2018; Sevinç, 2018), yabancı dil konuşma akıcılığı ve motivasyon
sağlanmasında (Sağlam, 2010; Yener Gökşenli, 2012; Sevinç, 2018), konuşma becerilerinin
geliştirilmesinde (Pesen, 2016), dilbilgisi öğreniminde (Sarıçoban ve Metin, 2000; Uysal, 2017)
ve genel olarak yabancı dil öğreniminde (Yener Gökşenli, 2012; Kahraman, 2019; Modiri,
2010; Kömür, Saraç ve Şeker, 2005) müziğin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Tablo 3. Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bulgular
Yayın

Yaklaşım Model

Örneklem

Veri toplama Verilerin
çözümlenmesi
aracı

Cengiz, 2004

Nitel

-

Hacettepe
Üniversitesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
öğrencileri n=57

Ön
test-son SPSS ile t
test,
zeka testi, analiz
envanteri,
geribildirim,
görüşme

Sağlam, 2010 Nicel

-

Karadeniz
Test ve anket
Teknik
Üniversitesi
Temel İngilizce
Bölümü’nde
hazırlık
öğrencileri n=46

Pesen, 2016

Örnek
olay

Ankara
Ön ve son SPSS,
Lisesi’nde
uygulama
İçerik analizi
okuyan 9. Sınıf anketleri,
öğrencileri
görüşme formu
n=34

Nicel

Nitel
Nicel

Atilay, 2017

Nitel
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Eylem
Antakya
Yarı
Endüktif nitel
araştırması Mehmet Fehmi yapılandırılmış analiz
Çankaya
görüşme
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ilkokulunda
formu, gözlem
okuyan 2. Sınıf formu
öğrencileri n=26
Uysal, 2017

Karma

Eylem
Çağ Kolejinde Anket,
SPSS,
araştırması okuyan 6. Sınıf öğretmen
AtlasTi’de
öğrencileri n=24 günlüğü, video içerik analizi
kaydı

Yılmaz, 2018 Nitel

-

Kırşehir Defne
Kılıçözlü
Anaokulu’nda 45 yaş grubu n=
40

Sevinç, 2018

Nicel

Yarı
deneysel

İngilizceyi
Ön
yabancı
dil test
olarak öğrenen
Türk
lise
öğrencisi n=203

Kahraman,
2019

Nitel

-

Les
Loustics Doküman
serisinden A1.1, inceleme,
yabancı
dil görüşme
öğretmenleri
n=7

Güldalı,2019

Nicel

Kontrol
gruplu yarı
deneysel
desen

İnönü
Ön test- son SPSS 22 ile t
Üniversitesi
test
testi
̈
TOMER’
de
eğitim
gören
yabancı
öğrenciler n=30

Akyüz
ve Yavuz, 2018

Deneysel

İngilizce
Ön test- son yeterlikleri
test
olmayan ilkokul
ikinci
sınıf
öğrencileri n=24

Modiri, 2010

Son-Test
Model
Deneysel

İstanbul’da
Yabancı Dil t-testi
okuyan 5-6 yaş Gözlem
ve
grubu n=30
Değerlendirme
Formu

-

FULL TEXTS BOOK

267

Öğretmen
İçerik analizi
günlüğü, video
kayıtları
gözlemi
ve
röportaj
test-Son Stata / SE 14.2
ile
RQs
analizi

İçerik analizi

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Sarıçoban ve Metin, 2000

-

-

Kömür,
Saraç
ve
Şeker 2005

Betimsel

Muğla’daki 11 5’li likert tipi
okulda
görüşme formu
İlköğretim 4. ve
5. sınıf öğrenci
ve öğretmenleri
n=16, n=393

SPSS
ile
yüzde frekans
analizi,

-

-

Gökşenli,
2012

-

-

-

-

-

veri analizi

Tablo 3 incelendiğinde, çalışmalarda kullanılan yöntem ve tekniklerin çeşitlilik gösterdiği
görülmektedir. Yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi verilmemiş olan çalışmaların yöntemine
ilişkin tanılama yapılmamış olup bu bilgiler tabloda boş bırakılmıştır. Çalışmalarda belirtilmiş
olan veriler üzerinden nicel, nitel ve karma yaklaşımla örnek olay, eylem araştırması, yarı
deneysel, kontrol gruplu yarı deneysel, deneysel, son test model deneysel ve betimsel araştırma
teknikleri kullanıldığı; örneklem gruplarının öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu; ön test-son
test, zeka envanteri, geri bildirim, görüşme, gözlem, doküman inceleme, günlük, vide kaydı,
röportaj ve anket gibi veri toplama araçları ile verilerin toplandığı; t testi, içerik analizi, frekans
analizi, RQs analizi ve endüktif nitel analiz teknikleri ile verilerin çözümlendiği tespit
edilmiştir.
Tablo 4. Çalışmalarda Elde Edilen Sonuçlara İlişkin Bulgular
Çalışmalar

Tema

Sonuçlar

Beceri

Eğitim sürecinde müziğin kullanılması Cengiz,
sözcük
öğrenimini
olumlu 2017
etkilemektedir.

- sözcük öğrenimi
- dil öğrenimi

okuduğunu Eğitim sürecinde müziğin araç olarak
kullanımı yabancı dil öğrenimini olumlu
anlama
etkilemektedir.
- konuşma
Müzik temelli pedagoji okuduğunu
- yazma
anlama düzeyinin gelişmesine katkı
- sözlü iletişim
sağlamaktadır.
- dinleme
Müzik yolu ile yapılan İngilizce
- dil bilgisi
eğitiminin
konuşma
becerisini
geliştirmektedir.
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- cümle öğrenimi
- telaffuz
- kalıcılık

Müzik aracılığıyla yabancı dil öğretimi Yılmaz, 2018
sonucunda öğrencilerin sözlü iletişim ve
işitsel becerileri geliştirmektedir.
Şarkılar
kelime
kolaylaştırmaktadır.

öğrenimini Atilay, 2017; Yılmaz,
2018: Sevinç, 2018;
Güldalı,2019;
Modiri,
2010; Gökşenli, 2012:
Kömür, Saraç ve Şeker
2005:

Şarkılar dil bilgisi yapılarının öğrenimini Uysal, 2017; Sarıçoban
kolaylaştırmaktadır.
ve Metin, 2000; Gökşenli,
2012:
Şarkılar
cümle
kolaylaştırmaktadır.
Şarkıların ritmik
kelimeler doğru
edilebilmektedir.

öğrenimini Modiri, 2010
yapısı sayesinde Kahraman, 2019
şekilde telaffuz

Şarkı ile yabancı dil öğretimi dinlediğini Gökşenli, 2012:
anlama, yazma ve sözlü anlatım gibi
alanlar için önem taşımaktadır.
Eğlenceli etkinliklerin kelime öğretimi Akyüz ve Yavuz, 2018;
amacına hizmet ettiği sonucuna varmak Sağlam, 2010
mümkündür.
Şarkı ile öğrenilen kelimeler uzun süre Atilay, 2017; Uysal,
akılda kalmaktadır.
2017; Yılmaz, 2018:
Sarıçoban ve Metin,
2000: Cengiz, 2004:
Kelime öğretiminde müziğin kullanımı Akyüz ve Yavuz, 2018
öğrenimde
anlamlı
bir
fark
yaratmamaktadır.
Derse katılım
- ilgi
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- güdülenme
- tutum

Şarkı ile yabancı dil öğretimi Sağlam, 2010; Atilay,
öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye 2017; Kömür, Saraç ve
yönelik güdülenmelerini artırmaktadır.
Şeker 2005; Uysal, 2017;
Sevinç, 2018; Kahraman,
2019; Gökşenli, 2012
Bütün eğitim sürecinde yalnızca şarkı Kahraman, 2019
kullanılması, şarkı sevmeyen öğrenciler
için olumsuz bir durum oluşturmaktadır.
Müzik yolu ile yapılan İngilizce Pesen,
eğitiminin konuşma becerisi ve kişisel 2018
yeteneklerin geliştirildiğine ilişkin,
öğrenciler
olumlu
tutum
sergilemektedir.

2016:

Yılmaz,

Tablo 4’te görüldüğü üzere, çalışmaların sonuçları incelenmiş ve sonuçlardan hareketle temalar
elde edilmiştir. Çalışmaların sonuçları doğrultusunda beceri ve derse katılım olmak üzere iki
ana tema ortaya çıkmıştır. Beceri teması sözcük öğrenimi, dil öğrenimi, okuduğunu anlama,
konuşma, yazma, sözlü iletişim, dinleme, dil bilgisi, cümle öğrenimi, telaffuz ve kalıcılık; derse
katılım teması ise ilgi, güdülenme ve tutum alt temalarından oluşmaktadır.
SONUÇ
Araştırma kapsamında çalışmalar incelendiğinde, yayın türü olarak yüksek lisans tezi (9),
makale (4) ve bildiriden (1) oluştukları ve çalışmaların 2000-2019 yılları arasında
gerçekleştirildiği görülmüştür.
Çalışmalarda müziğin yabancı dil konuşma akıcılığına, konuşma becerilerinin geliştirilmesine,
dil bilgisi öğrenimine, motivasyona ve özellikle kelime öğrenimine olan etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmalar kullanılan yöntem ve teknikler yönünden çeşitlilik göstermekte olup;
araştırma verilerine ulaşmak için nitel, nicel veya karma yaklaşımlar ile deneysel, betimsel,
eylem araştırması ve örnek olay desenleri kullanılmıştır.
Müziğin yabancı dil öğretiminde bir araç olarak kullanılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda
şarkıların eğitim sürecini olumlu etkilediği görülmüştür. Şarkılar yabancı dil eğitiminde sözcük,
dil bilgisi, cümle yapısı ve telaffuz çalışmalarında kullanılmıştır. Ayrıca okuduğunu anlama,
konuşma, yazma, dinleme ve sözlü iletişimde de olumlu etkileri tespit edilmiştir. Edinilen bu
kazanımların ise şarkılar sayesinde kalıcı olduğu görülmüştür.
Yapılan bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yabancı dil öğretiminde
destekleyici ve tamamlayıcı yapısı ile önemli bir öğretim aracı olarak kabul edilen müzik, tüm
bu kazanımların yanında aynı zamanda eğlenceli yapısı sayesinde öğrencilerde yabancı dil
dersine katılımı sağlamıştır. Derse olan ilgi düzeyinde ve güdülenmede artış görülmüş,
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öğrencilerin yabancı dil dersinde müziğin bir araç olarak kullanılmasında olumlu bir tutum
sergiledikleri tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, incelenen bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda müziğin yabancı
dil öğretiminde etkili bir araç olduğu söylenebilir.
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FRAGİLE FIVE COUNTRIES WITHIN THE SCOPE OF HEALTH
INDICATORS
Öğr. Gör. Şehadet BULUT
Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBMYO, Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi, HKU, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD
ORCID NO:0000-0002-8467-3290
ÖZET
Sağlık, beşeri sermayenin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkenin beşeri sermayesini
etkileyen sağlık göstergeleri de o ülkenin ekonomik yapısı hakkında bilgi verecektir. Sağlık
göstergelerinin iyileştirilmesi ve yapılacak olan her türlü sağlık yatırımı, kısa veya uzun vadede
beşeri sermayenin kalitesini etkileyerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır.
Benzer ekonomik göstergeleri nedeniyle Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak sınıflandırılan
ülkeler zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Son olarak Uluslararası derecelendirme
kuruluşu olan Standard and Poor’s un 2017 yılında yaptığı Kırılgan Beşli ülkeler sınıflaması
içerisinde Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar yer almaktadır. Kırılgan Beşli ülkeleri ile
ilgili olarak yapılan önceki çalışmalarda, bu ülkelerin daha çok ekonomik göstergeler ve
ilişkiler açısından ele alındığı ve karşılaştırıldığı görülmektedir. Ekonomik açıdan
değerlendirmelerden farklı olarak, sağlık göstergeleri açısından karşılaştırılmalarına dair
yapılan çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ve diğer Kırılgan Beşli
ülkelerinin sağlık göstergeleri çerçevesinde karşılaştırmalarının yapılması amaç edinilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda Kırılgan Beşli ülkeleri, sağlık göstergeleri kapsamında en temel
göstergeler olarak kabul edilen; doğum ve ölüm oranı göstergeleri, sağlık harcamaları, aşı
göstergeleri ve doğumda beklenen yaşam süreleri açısından, World Bank’tan derlenen 20102018 yılları arasını kapsayan veriler çerçevesinde karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda elde edilen bulgularda; Arjantin ve Katar’ın sağlık göstergeleri
bakımından genel olarak en iyi durumda olan iki ülke olduğu, Pakistan’ın sağlık göstergelerinin
ise en düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Türkiye bazı göstergelerde farklılık göstermekle
birlikte, genel olarak en iyi 3. ülke durumunda iken, Mısır’ın bu sıralamada 4. sırada yer aldığı
elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırılgan beşli, sağlık göstergeleri, beşeri sermaye, ekonomik kalkınma.
ABSTRACT
Health is one of the most important elements of human capital. Health indicators affecting the
human capital of a country will also provide information about the economic structure of that
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country. Improvement of health indicators and any health investment to be made will contribute
to economic development by affecting the quality of human capital in the short or long term.
Countries classified as the Fragile Five, due to their similar economic indicators, have changed
over time. Finally, the international rating agency Standard and Poor's Fragile countries in 2017
Quintet in his classification Turkey, Argentina, Pakistan, Egypt and Qatar is located. In
previous studies on the Fragile Five countries, it is seen that these countries are mostly
examined and compared in terms of economic indicators and relations. Unlike economic
evaluations, no studies have been found to compare them in terms of health indicators. In this
study, the five countries of Turkey and other fragile health indicators to make comparisons
within the framework of the objective was obtained.
For this purpose, the Fragile Five countries are considered as the most basic indicators within
the scope of health indicators; birth and death rate indicators, health expenditures, vaccine
indicators and life expectancy at birth, were compared within the framework of data compiled
from the World Bank between 2010-2018.
In the findings obtained as a result of comparison; It has been determined that Argentina and
Qatar are the two countries that are in the best condition in terms of health indicators, while
Pakistan's health indicators are at the lowest level. Although Turkey vary in some indicators,
the overall best 3rd country while the case is Egypt's among the findings obtained which ranks
4th in the rankings.
Keywords: Fragile quintets, health indicators, human capital, economic development

GİRİŞ
Sağlık, en temel insan hakkı olduğu gibi aynı zamanda ülkelerin varlıklarını sürdürmeleri
anlamına gelmektedir. Bu nedenle hem kamu kaynakları hem de özel kaynaklar, insan ve
toplum sağlığının iyileştirilmesi konusunda seferber edilmektedir (Acar,2012:4). Sağlık aynı
zamanda beşeri sermayenin önemli bileşenlerinden biri olduğu için sağlığı ve yaşam
beklentisini iyileştirmek, bilgi ve beceri birikimine izin vermektedir. Sağlığı iyi olan insanlar
daha uzun yaşar ve yatırım yapma olasılıkları çok daha daha yüksektir (Ngangue and Manfred,
2015: 653). Sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve yapılacak olan her türlü sağlık yatırımı,
kısa veya uzun vadede beşeri sermayenin kalitesini etkileyerek ekonomik kalkınmaya katkı
sağlayacaktır (Çetin ve Ecevit,2011:167).
Ekonomik kalkınma, bir ülkedeki milli gelir seviyesinin artırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel
ve politik alanlardaki yapısal değişim ile birlikte bir bütün olarak refah artışlarını ifade
etmektedir. Kalkınma kavramı daha çok az gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır (Tolunay ve Akyol, 2006:118). Sağlık göstergeleri ile kalkınma ilişkisini
inceleyen ampirik çalışmaların bir kısmında sağlık göstergeleri ile kalkınma arasında kısa
dönemde bir ilişkiye rastlanmazken, uzun dönemde ilişkinin olduğu tespit edilmektedir (Ak,
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2012: Akar, 2014). Bazı çalışmalarda ise sağlık ile kalkınma arasında pozitif yönde, çift veya
tek yönlü ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılmaktadır (Başara vd., 2016; Hayaloğlu ve Bal, 2015;
Uçan ve Atay, 2016).
Benzer ekonomik göstergeleri ve kalkınma düzeyleri nedeniyle ülkeler sınıflamaya tabi
tutulmaktadır. Kırılgan Beşli olarak sınıflandırılan bu ülkeler zaman içerisinde değişiklik
göstermekte olup son olarak Uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Standard and Poor’s un
2017 yılında yaptığı Kırılgan Beşli ülkeler sınıflaması içerisinde Türkiye, Arjantin, Pakistan,
Mısır ve Katar yer almaktadır (Çiğdem and Altaylar, 2020).
Kırılgan Beşli ülkeleri ile ilgili olarak yapılan önceki çalışmalarda, bu ülkelerin daha çok
ekonomik göstergeler ve ilişkiler açısından ele alındığı ve karşılaştırıldığı görülmektedir
(Ayhan et al., 2020; Bayat et al., 2018; Hersi and Koy, 2020; Karhan, 2019; Umit, 2016).
Ekonomik açıdan değerlendirmelerden farklı olarak, Kırılgan Beşli ülkelerinin sağlık
göstergeleri açısından karşılaştırılmalarına dair yapılan çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu
çalışmada, Türkiye’nin ve diğer Kırılgan Beşli ülkelerinin sağlık göstergeleri çerçevesinde
karşılaştırmalarının yapılması amaç edinilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda Kırılgan Beşli ülkeleri, sağlık göstergeleri kapsamında en temel
göstergeler olarak kabul edilen; doğum ve ölüm oranı göstergeleri, sağlık harcamaları, aşı
göstergeleri ve doğumda beklenen yaşam süreleri açısından, World Bank’tan derlenen 20102018 yılları arasını kapsayan veriler çerçevesinde karşılaştırılmaktadır.
Çalışma giriş ve sonuç dahil olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonraki
bölümde sağlık ve beşeri sermaye ilişkisi ele alınmaktadır. Emeğin bir üretim faktörü olarak
öneminden ve sağlık göstergelerinin beşeri sermaye açısından ekonomik kalkınmadaki
etkisinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde Kırılgan Beşli kavramı açıklanmakta ve bu
sınıflamanın hangi kriterlere göre, nasıl yapıldığı üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümde
ise Kırılgan Beşli ülkeleri sağlık göstergeleri açısından karşılaştırılmaktadır. Sonuç bölümünde
ise çalışmanın bulgularına dair genel bir değerlendirme yapılmaktadır.
1-SAĞLIK VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ
Ülke ekonomilerinin istenilen gelişmişlik seviyesine ulaşmaları için o toplumların bilgi ve
teknoloji üretmesi yanında elde edilen bu kazanımları en iyi biçimde kullanmaları
gerekmektedir. Bilgiyi üretebilmek için de eğitim seviyesi yüksek ve sağlıklı bireylere ihtiyaç
bulunmaktadır. Ekonomik kalkınma üretim faktörleri içerisinde fiziki sermayenin yanında,
beşeri sermaye de oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Emirkadı, 2019: 97).
İlk olarak 1960'li yıllarda Theodore W. Schultz tarafından ortaya atılan beşeri sermaye kavramı
ile ilgili olarak 1960’lardan günümüze kadar birçok eser yayınlanmıştır. Beşeri sermaye
kavramını açıklayan teorik ve ampirik çalışmalar çok sayıda olmasına rağmen, genel olarak
kabul edilmiş bir tanımı yoktur (Gimenez, 2005: 103-104). Beşeri sermaye, kişisel ve sosyal
gelişimi sağlayan ve ekonomik refahın arttırılmasını kolaylaştıran, bilgi ve beceri gibi işgücü
tarafından sahip olunan yeteneklerin yanı sıra (OECD, 2009) diğer üretim faktörlerinin daha
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verimli kullanılmasına imkân veren tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerleri de ifade
etmektedir (Eser ve Gökmen Ekiz,2009: 42). Ayrıca beşeri sermaye bireylerin bedensel ve
zihinsel durumlarının ne düzeyde olduğunu göstermektedir (Keskin, 2011: 128). Bilgi
toplumunun personel alt yapısı olarak ifade edilen beşeri sermaye, özünde uzmanlaşmış insanı
tanımlayan bir kavramdır (Özyakışır, 2011: 53).
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi, özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemlidir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi için,
eğitimli ve sağlıklı bir topluma ihtiyaç vardır (Eser ve Gökmen Ekiz,2009: 42).
Sağlık ve eğitim hem insan sermayesinin bileşenleridir hem de insan refahına katkıda
bulunmaktadır (Appleton ve Teal, 1998:1). Beşeri sermaye açısından eğitim ve sağlığın eş
değerde olduğu, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından eğitim alanında yapılan yatırımlar
kadar sağlık alanındaki yatırımlarının da gerekliliği sonucuna ulaşılmaktadır (Ay
vd.,2013:164).
Sağlık alanında yapılan harcamaların artması, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi, toplumun
beşeri sermaye stokunu ve işgücü verimliliğini arttırarak ekonomik büyüme ve kalkınma
sürecini hızlandırmada etkili olmaktadır (Ay ve Yardımcı, 2006: 491). Dolayısıyla beşeri
sermayesinin nitelikleri ve nicelikleri, ülkelerin ekonomik yapılarının analizinde ve o ülkenin
diğer ülkelerle karşılaştırılmasında son derece önem arz etmektedir (Aksu,2016: 70).
Sağlık ve beşeri sermaye ilişkisinde belli başlı bazı sağlık göstergeleri ön plana çıkmaktadır.
Doğum ve ölüm oranı göstergeleri, sağlık harcamaları, aşı göstergeleri ve doğumda beklenen
yaşam süresi gibi sağlık göstergeleri, beşeri sermayenin hem önemli bir üretim faktörü olması,
hem beşeri sermayenin kalitesinin göstergesi olması, hem de ülke ekonomilerinin
karşılaştırılmasında kullanılmaları nedeniyle oldukça önemli göstergeler arasında yer
almaktadırlar.
2.KIRILGAN BEŞLİ KAVRAMI
Uluslararası bir yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından 2003 yılında yayınlanan
raporda, önümüzdeki 50 yıl boyunca Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ekonomilerinin -kısaca
BRIC- dünya ekonomisinde çok büyük bir güç haline gelebileceği öngörülmüştür. Ayrıca, 40
yıldan kısa bir sürede BRIC ekonomilerinin ABD doları cinsinden G6'dan daha büyük
olabileceği tespitinde de bulunulmuştur (Wilson ve Purushothaman, 2003). Ülkelerin
isimlerinin baş harfleri ile kısaltma yapılarak tanımlanan çalışmalar daha sonra da devam
etmiştir.
Yüksek enflasyon oranları, yeterli oranda ekonomik büyümenin sağlanamaması, kötüleşen
bütçe dengesi ve artan dış borç yükü gibi faktörler ülke ekonomilerinin karşılaştırılması ve
sınıflandırılmasında en sık kullanılan ekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Bu
göstergeler doğrultusunda ABD’de yatırım bankası olan Morgan Stanley tarafından hazırlanan
1 Ağustos 2013 tarihli raporda Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye
“Kırılgan Beşli” olarak gruplandırılmıştır. Bu rapordan sonra ekonomi çevreleri tarafından
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“Kırılgan Beşli” ülkelerinin baş harflerini simgeleyen BIITS kısaltması kullanılmaya
başlanmıştır (Akel, 2015: 76).
2016 yılının sonunda kırılgan beşli sınıflandırması revize edilerek Brezilya ve Hindistan
gruptan çıkarılıp yerlerine Meksika ve Kolombiya gruba dahil edilmiştir. Bu durumda yeni
kırılgan beşli Endonezya, Türkiye, Güney Afrika, Kolombiya ve Meksika olmuştur (Eğilmez,
2017). Son olarak Uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Standart & Poor’s (S&P) 2017
yılında yayınladığı raporunda yeni Kırılgan Beşli olarak Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve
Katar’ı nitelendirmiştir (Cigdem and Altaylar, 2020). Standard & Poor's ABD merkezli
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşudur. 150 yılı aşkın zamandır finansal piyasada karar
mercilerine stratejik bilgiler sunmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşları sadece gelişmiş
ülkelerin değil aynı zamanda piyasaları yeni oluşan ülkelerde de uygulama alanı bulmaktadır.
Ülkelere ve şirketlere verilen kredi dereceleri sayesinde yabancı ve yerli yatırımcılar için hangi
ülkeye veya şirkete yatırım yapmanın ne derece riskli olduğunu öngörebilmekte ve risk
değerlendirmesi yapılmaktadır ( Çalışkan, 2002:8).
Kırılgan Beşli ülkelerinde ihracatta çeşitliliğin az olması nedeniyle ihracatla ile ilgili riskler
artmakta, ithalata bağımlılık arttıkça ekonomik açıklıkla ilgili kırılganlık daha da artmaktadır
(Barak ve Naimoğlu,2018: 83-84). Ayrıca bu ülkeler yetersiz ulusal tasarrufları nedeniyle
kalkınmalarını finanse etmek için dış kaynaklara ihtiyaç duymakta ve başarısızlıkları nedeniyle
günü kurtarmak için cari açıklarını sıcak parayla finanse etmeleri nedeniyle dış ekonomik
olaylara karsı daha hassas hale gelmektedirler ( Cigdem and Ulgen, 2017:298).
3 -KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ
Beşeri sermayenin en önemli iki unsurundan birisi de sağlıktır. İnsanların, gerek eğitim
alabilmeleri gerekse iktisadi faaliyette bulunabilmeleri o kişilerin sağlıklı olmalarıyla son
derece ilişki içerisindedir. Dolayısıyla sağlık alanında gerçekleştirilecek olan yatırımlar, beşeri
sermayenin gelişiminde büyük önem taşımaktadır.
Sağlık ile büyüme arasındaki ilişkilerin araştırılmasında kullanılan ve dünya genelinde kabul
görmüş en yaygın sağlık göstergeleri; doğumda yaşam beklentisi, bebek ve çocuk ölüm hızı ve
kaba ölüm oranıdır (Acar, 2012: 3). Bunların yanında en yaygın ekonomik göstergeler ise,
GSYİH, kişi başına düşen GSYİH ile devlet ve kişi başı sağlık harcamaları olmaktadır
(Tıraşoğlu ve Yıldırım, 2012:112). Ayrıca, beş yaş altı ölüm oranı, anne ölüm oranı ve aşı
göstergeleri çalışmalarda kullanılan diğer sağlık göstergeleridir (Şenol vd., 2019: 87).
Çalışmanın bu bölümünde Kırılgan Beşli ülkeleri, sağlık göstergeleri kapsamında dört ana
kategoride ele alınarak karşılaştırılmaktadır.
1Doğum ve ölüm oranı göstergeleri (kaba doğum oranı, kaba ölüm oranı, kaba
doğurganlık hızı, bebek ölüm oranı, yenidoğan ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve anne ölüm
oranı)
2Sağlık harcamaları ( kişi başına milli gelir (cari ABD doları), net milli gelir (yıllık%
büyüme) mevcut sağlık harcamaları (GSYİH' nin yüzdesi), kişi başına mevcut sağlık harcaması
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(cari ABD doları), yurtiçi genel devlet sağlık harcamaları (mevcut sağlık harcamalarının
yüzdesi), yurtiçi genel devlet sağlık harcamaları (GSYİH' nin yüzdesi) kişi başına yurtiçi özel
sağlık harcaması (cari ABD doları)
3Aşı göstergeleri (Difteri-Boğmaca-Tetanoz (DBT) aşısı, Hepatit B3aşısı, Kızamık aşısı
ve Tüberküloz insidansı)
4Beklenen yaşam süresi
Kaba doğum oranı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını (TÜİK, 2019a), kaba ölüm
oranı da bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden etmektedir (TÜİK, 2019b). Bebek Ölüm
Oranı, bir toplumda bir yılda canlı doğup ve bir yaşını tamamlamadan ölen bebek sayısının aynı
toplumda aynı yıl içerisinde canlı doğan bebek sayısına oranının 1.000 ile çarpımı sonucu elde
edilmektedir. Bir toplumda bir yılda canlı doğan ve 28 gün içinde ölen bebek sayısının aynı
toplumda aynı yıl içerisinde canlı doğan bebek sayısına oranının 1.000 ile çarpımı sonucunda
ise yeni doğan ölüm oranı elde edilir. Beş yaş altı ölüm oranı ise, bir toplumda bir yılda beş
yaşını tamamlamadan ölen çocuk sayısının aynı toplumda aynı yıl içerisinde canlı doğan bebek
sayısına oranının 1.000 ile çarpımı sonucu elde edilmektedir. Bir toplumda bir yılda gebelik
nedeniyle ölen anne sayısının aynı toplumda aynı yıl içerisinde canlı doğan bebek sayısına
oranının 100.000 ile çarpımı sonucu elde edilen oran, anne ölüm oranı olarak ifade edilmektedir
(Sağlık Bakanlığı,2020a). Toplam doğurganlık hızı; bir kadının doğurgan olduğu dönem olan
15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir (TÜİK, 2018).
Genellikle gelişmekte olan ülkelerde bebek ölüm oranı ve yenidoğan ölüm oranları gelişmiş
ülkelere göre daha yüksek orandadır. 2000 yılından bu yana çocuk ölümleri hemen hemen yarı
yarıya, anne ölümlerinin ise yaklaşık üçte bir oranında azaldığı görülmektedir. Bunun en önemli
nedeni olarak, maliyeti yüksek olmayan ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin
kolaylaşmasıdır. Çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden olmak üzere her yıl 2,8 milyon
gebe kadın ve yeni doğan bebek ölmektedir; yani her 11 saniyede bir ölüm meydana
gelmektedir (UNİCEF,2019).
Sağlık harcamaları genellikle sağlığın korunması ve geliştirilmesi adına yapılan harcamaları
kapsamakta ve sağlık harcamalarının artması bireylerin yaşam süresini ve kalitesini olumlu
yönde etkilemektedir. Sağlık harcamaları, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık
göstermekte olup, özellikle gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarına ayrılan pay, gelişmekte
olan ülkelere göre nispeten daha fazla olmaktadır (Akar,2014:311).
Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında ilişki olmadığını ileri süren çalışmalara
rağmen (Çetin ve Ecevit, 2011:166), genel olarak sağlık harcamaları sağlığa ilişkin önemli
göstergelerden biri sayılmakta olup, ekonomik büyüme üzerine etkisinin çok yönlü ve uzun
dönemli olduğu kabul edilmektedir (Taban, 2006: 35).
Uluslararası kalkınma literatüründe sağlık ve kişi başına gelir arasında ilişkide pozitif
korelasyonun olduğu bilinmektedir. Bu korelasyonun da genellikle gelirden sağlığa uzanan
nedensel bir bağı yansıttığı düşünülmektedir (Bloom ve Canning, 2000). Genel olarak kişi
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başına gelirin yüksek olduğu ülkelerde kişi başına sağlık harcaması da daha yüksek olmaktadır.
Fakat, sağlık finansman ve organizasyon yapısı, sağlık sistemindeki farklılıklar, teknolojik
faktörler, toplumun genel kültürü, nüfusun yaş dağılımı ve nüfusun yaşlanması gibi faktörler
sağlık harcamalarının seviyesini etkilemektedir (OECD, 2005:3 ).
Aşılama, çocuk sağlığı açısından son derece önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında
Genişletilmiş Bağışıklama Programını (GBP) geliştirmiş ve önermiştir. “Ulusal Aşı
Programları” yıllar içinde ülkeden ülkeye sürekli değişiklik göstermiş, Ülkeler hem kendi
ulusal verilerini hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerini de dikkate alarak aşı
programlarını oluşturmuşlardır (Özmert, 2008: 168).
Hepatit B, DPT ve Kızamık gibi ölümcül sonuçları olabilen hastalıkların ulusal aşı programına
dahil edilerek bu hastalıklara karşı aşı yapılması, gerek bebek ölüm oranlarının, gerekse 5 yaş
altı ölüm oranlarının azalmasında son derece önem arz etmektedir. DSÖ 2000 yılından bu yana
Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısını desteklemektedir. 2000 yılından bu yana
kitlesel kızamık aşı kampanyaları aracılığıyla yaklaşık 1,8 milyar çocuğa kızamık aşısı yapılmış
ve 2000 ile 2015 yılları arasında tahminen 20,3 milyon çocuk ölümü önlenmiştir
(UNICEF,2016).
Tüberküloz olarak da bilinen vereme karşı geliştirilen “Bacillus Calmette Guerin” (BCG) aşısı
ile aşı uygulanan insanlarda aşının hastalık yapmadan tüberküloz basiline karşı bir bağışıklık
oluşturduğu bulunmuştur (Türk Toraks Derneği, 2015). Tüberküloz insidansı ise;
Yeni+Nükseden Olgu Sayısı / Nüfus x 100.000 formülüyle ifade edilmektedir (Sağlık
Bakanlığı,2020b).
Doğumda beklenen yaşam süresi, belirli bir yılda doğan kişinin ortalama kaç yıl yaşayacağını
göstermektedir. Yapılan araştırmalar kadınların beklenen yaşam yılının erkeklerden daha uzun
olduğunu, erkeklerin ise, yıllar içindeki yaşam beklentisi artış oranının kadınlardan daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur (Chang vd, 2011).
Doğumda beklenen yaşam süresini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Batı
dünyasındaki sigara içme yaygınlığı azalırken, genç yetişkinlerde aşırı kilo ve obezite beklenen
yaşam süresini etkilemektedir (Peeters et al., 2003:31). Ayrıca, yaşam sürelerini etkileyen
faktörler arasında gıda ürünleri, temiz su, çevresel hijyen koşulları, barınma farklılıkları gibi
nedenler sayılabilmektedir (Teker vd., 2012:119).
Neredeyse bütün toplumlarda 40-50 yıl öncesinde başta gelen ölüm nedenleri arasında bulaşıcı
ve salgın hastalıklar, aşırı doğurganlık, çok sayıda çocuk ve bebek ölümleri önde gelen sağlık
sorunları arasında gelmekteydi. Son yıllarda gerek bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler,
gerek çevre koşullarında sağlanan iyileşmeler ve yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin
bulunması insan ömrünün uzamasını sağlamıştır ( Bilir, 2004:1).
Yaşam süresi, günümüzde bir ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmişliğinin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Gelir dağılımının daha eşit olduğu ülkelerde, ölüm
oranının daha düşük olma eğiliminde olduğunu gösteren kesitsel kanıtlar mevcuttur
FULL TEXTS BOOK

279

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

(Wilkinson,1992:165). Dolayısıyla bu ülkelerde doğumda beklenen yaşam süresi daha uzun
olmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması işgücünün daha uzun süre emek
piyasasında kalması ve dolayısıyla üretime daha fazla katkı yapması anlamına gelmektedir
(Acar, 2020: 625).
2.1. Doğum ve Ölüm Oranı Göstergeleri
Aşağıdaki tablolarda Kırılgan Beşli ülkelerinin doğum ve ölüm oranı göstergeleri; kaba doğum
oranı, kaba ölüm oranı, kaba doğurganlık hızı, bebek ölüm oranı, yenidoğan ölüm oranı, 5 yaş
altı ölüm oranı ve anne ölüm oranı olmak üzere yedi ayrı başlıkları altında incelenmektedir.
Tablo 1. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Kaba Doğum Oranları (1000 kişi
başına)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

17,918

17,651

17,402

17,166

16,94

16,718

16,494

16,264

16,027

Arjantin

18,154

18,055

17,949

17,831

17,698

17,548

17,383

17,205

17,021

Mısır

27,266

27,871

28,308

28,518

28,475

28,182

27,677

27,05

26,379

Katar

11,25

10,884

10,614

10,396

10,208

10,033

9,862

9,698

9,541

Pakistan

30,082

29,86

29,667

29,491

29,318

29,124

28,888

28,599

28,25

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 1 incelendiğinde 2018 yılı itibariyle Kaba doğum oranının en yüksek olduğu ülkenin
28,25 oranı ile Pakistan, en düşük ülkenin ise 9,541 oranı ile Katar olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Kaba Ölüm Oranları (1000 kişi
başına)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

5,697

5,619

5,547

5,484

5,436

5,404

5,39

5,394

5,412

Arjantin

7,708

7,694

7,68

7,665

7,651

7,638

7,626

7,616

7,609

Mısır

6,218

6,178

6,132

6,081

6,027

5,971

5,915

5,863

5,817

Katar

1,211

1,173

1,148

1,132

1,127

1,131

1,146

1,169

1,202

Pakistan

7,568

7,454

7,349

7,257

7,176

7,107

7,048

6,994

6,942

Kaynak: : World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 2 deki Kaba ölüm oranı değerleri incelendiğinde 2018 yılında en yüksek kaba ölüm oranı
7,6 ile Arjantin’e, en düşük oran ise 1,2 ile Katar’a aittir.
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Tablo 3. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Kaba Doğurganlık Hızları (Kadın
Başına doğum)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

2,151

2,137

2,126

2,117

2,109

2,101

2,092

2,081

2,069

Arjantin

2,346

2,338

2,33

2,322

2,312

2,301

2,288

2,275

2,261

Mısır

3,233

3,311

3,377

3,421

3,441

3,436

3,41

3,37

3,326

Katar

2,07

2,027

1,997

1,972

1,95

1,929

1,907

1,886

1,866

Pakistan

3,951

3,88

3,816

3,759

3,708

3,66

3,612

3,562

3,51

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 3 incelendiğinde 2018 yılında kaba doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülkenin 3,51
ile Pakistan, en düşük ülkenin ise 1,866 ile Katar olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Bebek Ölüm Oranları (1000 canlı
doğumda)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

14,9

13,9

13,1

12,3

11,5

10,9

10,3

9,7

9,1

Arjantin

12,9

12,4

11,8

11,3

10,7

10,2

9,7

9,3

8,8

Mısır

24,2

23,3

22,4

21,5

20,8

20

19,4

18,7

18,1

Katar

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,7

6,4

6,1

5,8

Pakistan

70,4

68,7

67

65,4

63,7

62,1

60,5

58,8

57,2

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 4’ te yer alan bebek ölüm oranları incelendiğinde 2018 yılında en yüksek oran 57,2 ile
Pakistan’a ait iken, Pakistan’dan sonra en yüksek oranın 18,1 ile Mısır’a ait olduğu
görülmektedir. Katar 5,8 oranı ile bebek ölüm oranının en düşük olduğu ülkedir.
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Tablo 5. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Yenidoğan Ölüm Oranları (1000
canlı doğumda)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

9,6

9,1

8,6

8,1

7,5

6,9

6,2

5,7

5,5

Arjantin

7,6

7,5

7,4

7,3

7

6,6

6,4

6,4

6,4

Mısır

15,4

14,8

14,1

13,5

13

12,5

12

11,6

11,2

Katar

4,6

4,5

4,3

4,2

4,1

4

3,8

3,7

3,5

Pakistan

49,4

48,6

47,8

46,8

45,9

44,9

44

43

42

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 5 incelendiğinde 2018 yılında yenidoğan ölüm oranında en yüksek ülkeler sırasıyla
oranlar sırasıyla Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye ve Katar’dır.
Tablo 6. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası 5 Yaş Altı Ölüm Oranları (1000
canlı doğumda)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

17,3

16,2

15,2

14,2

13,4

12,6

11,9

11,2

10,6

Arjantin

14,4

13,9

13,3

12,6

12

11,5

10,9

10,4

9,9

Mısır

29

27,8

26,6

25,5

24,6

23,6

22,8

21,9

21,2

Katar

9,1

8,9

8,7

8,4

8,1

7,8

7,5

7,2

6,8

Pakistan

87,5

85,1

82,7

80,5

78,2

76

73,8

71,5

69,3

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 6 da 2018 yılı itibariyle 5 yaş altı ölüm oranlarında en yüksek ülkenin 69,5 oranı ile
Pakistan, en düşük oranın ise 6,8 ile Katar olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Anne Ölüm Oranları (100.000
canlı doğumda)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

24

23

22

20

19

19

18

17

Arjantin

51

48

47

44

42

41

40

39

Mısır

45

42

42

40

39

39

38

37
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Katar

10

10

10

10

10

9

9

9

Pakistan

191

180

173

166

161

154

143

140

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 7 de yer alan 2017 yılı anne ölüm oranları incelendiğinde en yüksek oran 140 ile
Pakistan’a, en düşük oran 9 ile Katar’a aittir.
Kırılgan Beşli ülkelerindeki bebek, yenidoğan, 5 yaş altı ve anne ölüm oranlarında en yüksek
oranlara sahip ülkenin Pakistan’ a, en düşük oranların ise Katar’a ait olduğu görülmektedir.
Kaba doğum oranı ve kaba doğurganlık hızında en yüksek orana sahip ülkenin Pakistan, en
düşük orana sahip ülkenin Katar olduğu belirlenmektedir.
2.2.Sağlık Harcamaları
Bu bölümde sağlık harcamaları başlığı atında, kişi başına milli gelir (cari ABD doları), net
milli gelir (yıllık% büyüme), mevcut sağlık harcamaları (GSYİH'nin yüzdesi), kişi başına
mevcut sağlık harcaması (cari ABD doları), yurtiçi genel devlet sağlık harcamaları (mevcut
sağlık harcamalarının yüzdesi), yurtiçi genel devlet sağlık harcamaları (GSYİH' nın yüzdesi)
ve kişi başına yurtiçi özel sağlık harcaması (cari ABD doları) verileri karşılaştırılmaktadır.
Tablo 8. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Kişi Başı Milli Gelirleri (cari ABD
doları)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

8960,1

9573,3

9886,6

10612

10203

9203,9

8919,9

8711,52

Arjantin

8806,2

10955

11152

11155

10453

11844

10892

12344,03

Mısır

2252,8

2309,6

2745

2778

2910,9

3248

3215,3

2165,51

Katar

42004

50934

55282

57249

58403

48019

45013

47820,44

Pakistan

945,97

1125,5

1167,6

1183,8

1235,3

1354,5

1369,7

1456,27

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 8’de 2017 yılı verilerine göre en düşük kişi başı milli gelire sahip ülke 1456 Dolarla
Pakistan olurken, Pakistan’ı Mısır ve Türkiye takip etmektedir. En yüksek kişi başı milli gelire
sahip ülke 47820 dolar ile Katar’dır.
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Tablo 9. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Net Milli Gelirleri (yıllık%
büyüme)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

10,017

9,1078

4,7951

9,5803

4,5593

6,3873

2,1294

6,0736

Arjantin

12,224

9,4346

-1,072

1,9438

-3,994

4,0982

-2,368

3,5555

Mısır

3,6364

2,4182

5,1473

3,4082

3,665

8,9296

5,4414

-1,514

Katar

26,274

31,548

10,656

6,6747

2,6547

-10,85

-3,619

8,884

Pakistan

3,3567

4,0004

2,8665

4,7076

5,9722

6,2188

7,3297

5,3269

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 9 da net milli gelir yıllık büyüme oranlarında 2017 yılı itibariyle en düşük ülke -1,5 ile
Mısır’dır. Mısır’ı sırasıyla Arjantin, Pakistan, Türkiye ve Katar takip etmektedir.
Tablo 8 ve Tablo 9 a göre, Katar beş ülke içerisinde kişi başı milli gelir ve net milli gelir yıllık
büyüme oranında açık farkla en iyi ülke konumundadır.
Tablo 10. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Mevcut Sağlık Harcamaları
(GSYİH'nin % si)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

5,0536

4,6879

4,4779

4,4041

4,3472

4,1385

4,3143

4,2163

Arjantin

8,6137

8,3966

8,457

8,3713

8,2582

8,7885

7,5444

9,1243

Mısır

4,1532

4,3571

4,5531

4,6542

4,6917

5,3366

5,363

5,2876

Katar

1,7892

1,6

1,7482

2,0762

2,423

3,1175

3,0494

2,6074

Pakistan

2,5968

2,3444

2,3594

2,6028

2,722

2,6871

2,8551

2,8986

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 10’da 2017 yılında GSYİH’ nın % si olarak mevcut sağlık harcamalarına ayrılan pay
incelendiğinde en yüksek paya sahip ülke % 9,1 ile Arjantin, en düşük paya sahip ülke % 2,6
ile Katar’dır.
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Tablo 11. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Kişi Başı Sağlık Harcamaları
(cari ABD doları)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

539,33

531,66

524,82

552,41

527,2

454,61

468,65

444,65

Arjantin

891,14

1068,6

1168,1

1206,9

1089,5

1305,4

959,29

1324,6

Mısır

111,44

123,26

143,38

140,33

153,79

180,82

151,47

105,77

Katar

1257,9

1375,1

1548,3

1833,4

2104,4

2031,9

1800,5

1649,2

Pakistan

26,569

28,49

28,465

31,551

36,521

37,89

41,011

44,593

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 11’de kişi başı sağlık harcamaları incelendiğinde 2017 yılında en yüksek ülkenin 1649
dolar ile Katar, en düşük ülkenin ise 44 dolarla Pakistan olduğu görülmektedir.
Tablo 12. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Kişi Başına Özel Sağlık
Harcamaları (cari ABD doları)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

118,66

110,97

109,31

119,6

118,07

99,408

101,03

99,112

Arjantin

311,97

338,62

313,66

303,82

248

287,43

244,82

358,59

Mısır

74,024

80,835

100,24

96,701

102,87

123,96

103,2

70,515

Katar

364,93

363,8

322,94

290,22

278,98

298,41

309,08

317,68

Pakistan

19,406

19,885

19,026

21,322

25,129

26,03

28,474

29,731

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 12’ de yer alan kişi başı özel sağlık harcamaları incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek
ülke 358 dolarla Arjantin, en düşük ülken 29 dolarla Pakistan’dır.
Tablo 13. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Devlet Sağlık Harcamaları (sağlık
harcamalarının %si)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

77,99

79,12

79,17

78,35

77,60

78,13

78,44

77,71

Arjantin

64,64

67,66

72,54

74,30

76,61

77,65

74,11

72,43

Mısır

32,93

33,84

29,70

30,92

31,64

31,24

30,87

32,99
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Katar

70,99

73,54

79,14

84,17

86,74

85,31

82,83

80,73

Pakistan

22,01

26,08

28,74

26,99

25,65

27,54

28,73

31,585

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 13’ te sağlık harcamalarının yüzdesi olarak devlet sağlık harcaması incelendiğinde 2017
yılı itibariyle en yüksek paylarlara sahip ülkeler sırasıyla Katar, Türkiye, Arjantin, Mısır ve
Pakistan’dır.
Tablo 14. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2017 Yılları Arası Devlet Sağlık Harcamaları
(GSYİH'nin % si)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye

3,94

3,70

3,54

3,45

3,37

3,23

3,382

3,27

Arjantin

5,56

5,68

6,13

6,22

6,32

6,82

5,59

6,60

Mısır

1,36

1,47

1,35

1,43

1,48

1,66

1,65

1,74

Katar

1,27

1,17

1,38

1,74

2,101

2,65

2,52

2,10

Pakistan

0,57

0,61

0,67

0,70

0,69

0,74

0,82

0,91

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 14’te GSYİH’ nın % si olarak devlet sağlık harcamaları oranları incelendiğinde 2017 yılı
verilerine göre en yüksek orana sahip ülkenin % 6,6 ile Arjantin, en düşük orana sahip ülkenin
% 0,9 ile Pakistan olduğu belirlenmektedir.
Kırılgan beşli ülkeleri içerisinde Katar, kişi başı milli gelir ve net milli gelir yıllık büyüme
oranında açık farkla en iyi ülke konumunda iken, Pakistan’ın bu ekonomik göstergelerde en
kötü ülke konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye beş ülke içerinde 3. Sırada yer almaktadır.
Tablolarda yer alan verilere göre Katar, Türkiye ve Arjantin ‘in sağlık harcamaları içerisinde
devlet sağlık harcamalarının oranı % 70’ in üzerindedir. Mısır ve Pakistan da ise bu oran % 30
oranlarındadır.
2.3.Aşı Göstergeleri
Kırılgan Beşli ülkelerinin aşı göstergelerinin ele alındığı bu bölümde, DBT aşısı, Hepatit
B3aşısı, Kızamık aşısı ve Tüberküloz insidansı verileri karşılaştırılmaktadır.
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Tablo 15. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası DBT Aşısı Oranları (12-23 aylık
çocukların yüzdesi)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

97

97

97

98

96

97

98

96

98

Arjantin

94

91

91

94

94

94

92

86

86

Mısır

97

96

93

97

94

93

95

94

95

Katar

97

93

92

97

89

99

98

97

98

Pakistan

52

63

64

65

69

72

75

75

75

Kaynak: WHO (2020), World Health Statistics
Tablo 15 verileri incelendiğinde DBT Aşısı oranları 2018 yılı için Türkiye ve Katar’ da en
yüksek seviyededir. Pakistan DBT aşı oranında en düşük aşılama oranına sahip ülkedir.
Tablo 16. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Hep B3 Aşısı Oranları (bir
yaşındaki çocukların yüzdesi)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

96

96

97

97

96

97

98

96

98

Arjantin

94

91

91

94

94

94

92

86

86

Mısır

97

96

93

97

94

93

95

94

95

Katar

97

93

93

97

89

99

98

97

98

Pakistan

52

63

64

65

69

72

75

75

75

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 16’ da yer alan Hepatiti B3 Aşısı oranları incelendiğinde 2018 yılı için Türkiye ve Katar’
ın en yüksek, Pakistan’ın en düşük aşılama oranına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 17. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Kızamık Aşısı Oranları (12-23
aylık çocukların yüzdesi)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

97

98

96

98

94

97

98

96

96

Arjantin

95

95

94

94

95

89

90

89

94

Mısır

96

96

93

96

93

92

95

94

94
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Katar

99

98

97

97

99

99

99

99

99

Pakistan

57

59

63

68

71

75

75

76

76

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 17’deki Kızamık aşı oranları incelendiğinde 2018 yılında en yüksek aşılama oranları en
yüksek ülkeler sırasıyla Katar, Türkiye, Mısır, Arjantin ve Pakistan olduğu görülmektedir.
Tablo 18. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Tüberküloz İnsidansı Oranları
(100.000 kişi başına)
ÜLKELER 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye

25

24

22

20

20

18

18

17

16

Arjantin

21

27

24

24

25

26

27

27

27

Mısır

18

17

17

16

15

15

14

13

12

Katar

36

31

38

30

22

24

22

25

31

Pakistan

276

276

276

275

270

270

268

267

265

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 18’de Tüberküloz insidansının en yüksek olduğu ülkenin Pakistan, en düşük olduğu
ülkenin ise Mısır olduğu görülmektedir. Kırılgan Beşli ülkeleri içerisinde Pakistan tüm aşı
göstergelerinde en kötü performansa sahip ülke durumundadır. Türkiye ve Katar aşılama
oranlarında benzer özellik gösteren en iyi iki ülke durumundadır.
Aşı göstergelerine ait tablolar incelendiğinde tüm göstergelerde en kötü performansa sahip
ülkenin Pakistan olduğu görülmektedir. Pakistan’dan sonra Arjantin’in aşı göstergeleri diğer
ülkelere göre daha düşük seviyededir. Sıralamada Arjantin’den sonra Mısır gelmektedir.
Türkiye ve Katar aşı göstergeleri en iyi olan iki ülke konumundadır.
2.4. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi
Aşağıdaki tabloda Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 yılları arasında doğumda beklenen
yaşam süreleri yer almaktadır.
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Tablo 19. Kırılgan Beşli Ülkelerinin 2010-2018 Yılları Arası Doğumda Beklenen Yaşam
Süreleri (yıl), DBYS
ÜLKELE
R
DBYS
Türkiye

Arjantin

Mısır

Katar

Pakistan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kadın
(yıl)

78,19 78,54
79,20 79,52 79,81 80,08 80,33
77,84 4
1
78,88 9
2
6
8
6

Erkek
(yıl)

71,19 71,69 72,18 72,64 73,07
73,82 74,14 74,44
9
4
1
4
5
73,47 6
9
7

Toplam
(yıl)

74,50 74,94 75,37 75,78 76,17 76,53
77,16 77,43
7
4
3
4
2
2
76,86 1
7

Kadın
(yıl)

78,64 78,80 78,96 79,12 79,28 79,43 79,58 79,72 79,86
6
6
6
4
1
4
3
6
3

Erkek
(yıl)

71,83 71,99 72,15 72,30
72,61 72,76 72,92 73,08
7
5
1
6
72,46 4
8
4
2

Toplam
(yıl)

75,27 75,43 75,59 75,75 75,91 76,06 76,22 76,37
8
9
8
6
3
8
1
2
76,52

Kadın
(yıl)

72,61 72,78
73,16
73,56 73,76 73,96 74,16
3
7
72,97 1
73,36 3
6
7
2

Erkek
(yıl)

68,17 68,39 68,59 68,79 68,97 69,14 69,30 69,45 69,59
8
1
6
1
4
4
2
3
9

Toplam
(yıl)

70,34 70,54 70,73 70,92 71,11 71,30 71,48 71,65 71,82
9
3
6
8
7
2
2
6
5

Kadın
(yıl)

80,89 81,04 81,19
81,47
81,74 81,87
80,73 3
9
8
81,34 7
81,61 3
6

Erkek
(yıl)

77,93 78,06 78,18 78,31 78,43 78,55
78,98
2
3
8
1
3
8
78,69 78,83 1

Toplam
(yıl)

79,10
79,39 79,52 79,64 79,75 79,86 79,98
8
79,26 9
7
6
8
8
1
80,1

Kadın
(yıl)

66,22 66,52 66,81
67,32 67,54 67,74 67,92 68,10
8
6
3
67,08 3
3
2
8
9

Erkek
(yıl)

64,37 64,67 64,95 65,22 65,46 65,68 65,87 66,04 66,19
7
2
9
6
8
4
2
1
4

Toplam
(yıl)

65,26 65,56 65,84 66,11
66,57
66,94 67,11
4
2
9
7
66,36 7
66,77 7
4

FULL TEXTS BOOK

289

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Kaynak: World Bank (2020), World Development İndicators
Tablo 19 incelendiğinde bütün ülkelerde kadınlarda doğumda beklenen yaşam süresinin
erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 2018 yılı verilerine göre Kırılgan Beşli ülkeleri
içerisinde toplamda doğumda beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin 80,1 yıl ile
Katar, en düşük ülkenin ise 67,1 yıl ile Pakistan olduğu görülmektedir. Türkiye’nin beklenen
yaşam süresi 77,4 ile yaşam süresi 76,5 olan Arjantin’den daha yüksektir.
SONUÇ
Bu çalışmada, benzer ekonomik göstergeleri nedeniyle Kırılgan Beşli olarak sınıflandırılan
ülkeler (Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar) sağlık göstergeleri açısından
karşılaştırılmaktadır.
Kırılgan Beşli ülkelerindeki veriler incelendiğinde en kötü sağlık göstergelerine sahip ülkenin
Pakistan olduğu görülmektedir. Kaba ölüm oranı dışında diğer ölüm göstergeleri ile kaba
doğum oranı ve kadın başına doğumun en yüksek olduğu ülkedir. Pakistan aynı zamanda 2017
yılı itibariyle 1456 dolarla en düşük kişi başı milli gelire sahip ülkedir. Sağlık harcamaları
göstergelerinde de en alt seviyede bulunmaktadır. Pakistan, Kırılgan Beşli ülkeleri içerisinde
tüm aşı göstergelerinde de en kötü performansa sahip ülke durumundadır. 2018 yılı verilerine
göre 67,1 yıl ile en düşük beklenen yaşam süresi Pakistan’a aittir.
Pakistan’dan sonra en kötü göstergelere sahip ikinci ülkenin Mısır olduğu görülmektedir. Anne
ölüm oranı göstergesi hariç diğer ölüm göstergelerinde Pakistan’dan hemen sonra yer
almaktadır. Sadece aşı göstergelerinde Arjantin’den daha iyi durumda olup bu göstergelerde 3.
sırada bulunmaktadır.
Türkiye’nin ölüm oranı göstergeleri Arjantin’e yakın oranlarda olup ülke sıralamasında
Arjantin’le birlikte 3. ya da 4. ülke olarak yer almaktadır. Kişi başı sağlık harcamaları, kişi başı
özel sağlık harcamalarında Türkiye beş ülke içerinde Arjantin ve Katar’dan sonra en iyi olan 3.
Ülke olduğu görülmektedir. Aşı göstergelerinde ve beklenen yaşam süresinde Arjantin’ den
daha iyi durumdadır.
Kırılgan Beşli ülkeleri içerisinde doğum ve ölüm oranı göstergelerinde en düşük orana sahip
ülke Katar’dır. 2017 yılı itibariyle kişi başı milli geliri 47820 dolarla en yüksek olan Katar’ın
kişi başı sağlık harcamalarının da en yüksek olduğu görülmektedir. Katar 80,1 yıl ile toplamda
doğumda beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye’nin bu beş ülke içerisindeki sağlık
göstergelerinin birkaç gösterge dışında Arjantin ve Katar kadar iyi olmadığı, bununla birlikte
Mısır ve Pakistan kadar düşük seyretmediği elde edilen bulgular arasındadır.
Kırılgan beşli ülkelerinin, daha önceki yapılan çalışmalardan farklı olarak sağlık göstergeleri
verileri ile karşılaştırılmasının yapıldığı bu çalışmanın, konuyla ilgili ileride yapılacak olan
daha geniş kapsamlı çalışmalara katkı sağlaması arzu edilmektedir.
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ÖZET
Otantik liderlik, lider ve takipçileri arasında şeffaflığa dayalı bir ilişki gerektiren, kendini
tanıma argümanıyla ortaya çıkan ve bu argümandan beslenen bir liderlik sürecidir. Diğer bir
deyişle otantik liderlik, karşılıklı öz farkındalığın, öz disipline ve dolayısıyla olumlu bir kişisel
gelişimin yolunu açan bir liderlik sürecidir. Otantik liderlik süreci öz farkındalığı etkiler ve
kişisel gelişimi teşvik eder. Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarının incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma
2019-2020 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, Ankara ili merkez
ilçelerindeki ilkokullarda görev yapmaktadırlar. Örneklem belirlemede, Yamane tarafından
geliştirilen örneklem büyüklüğü tablosu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, araştırmaya
katılmaya gönüllü olan ve rastgele seçilen ilkokul öğretmenlerinden oluşturulmuştur.
Araştırmaya Ankara ili merkez ilçelere bağlı ilkokullardan 300 öğretmen katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 56,5’i kadın ve % 43,5’i erkektir. Öğretmenlerin % 83,4'ü
mevcut okullarında 10 yıl veya daha az süredir çalışmaktadır. Öğretmenlerin % 70,3’ü 1 ila 10
yıl arası; % 23’ü 11 ila 20 yıl arası %6.7’si 21 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. Bu süreçte,
araştırmaya katılanlara kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermemeleri gerektiği ve verilen
bilgilerin gizli tutulacağı ve sadece bilimsel araştırma için kullanılacağı açıklanmıştır. Veri
toplama süreci dört ay sürmüştür ve 2020 Ocak-Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir.
İlkokullardaki 400 öğretmene ölçek uygulanmış ve % 75 doğru yanıt oranıyla 300 ölçek geri
dönmüştür. Otantik liderlik (ALQ) ölçeği Walumbwa, Avolio, Gardner, Wensing ve Peterson
(2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve güvenirliği 2012 yılında
Tabak, Polat, Coşar ve Türköz tarafından yapılmıştır.
Ölçek; öz farkındalık, bilgiyi dengeli değerlendirme, ilişkilerde şeffaflık ve içselleştirilmiş
ahlak olmak üzere dört boyuta sahiptir. Tüm ölçeğin güvenilirlik katsayısı .95'tir. Alt boyutlar
için güvenirlik katsayısı incelendiğinde ilişkisel şeffaflık için α = .88, içselleştirilmiş bakış açısı
için α = .90, ahlaki dengeli işlem için α = .84 ve öz farkındalık için α = .86. Tüm maddeler beşli
Likert tipi bir ölçekte puanlanmıştır. Veriler ortalama, standart sapma, t testi ve F testi
FULL TEXTS BOOK

295

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulardan öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarının orta düzeyde olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin
görüşlerine göre okul müdürlerinin otantik liderlik davranışları en yüksek içselleştirilmiş ahlak
en düşük öz farkındalık boyutundadır. Cinsiyet ve kıdem açısından öğretmenlerin görüşlerinde
farklılık yoktur.
Anahtar kelimeler: Otantik liderlik, ilkokul, okul müdürü

ABSTRACT
Authentic leadership is a leadership process that requires a relationship based on transparency
between the leader and his followers, that emerges based on the argument of self-knowledge
and feeds on this argument. In other words, authentic leadership is a leadership process that
paves the way for mutual self-awareness and self-discipline and thus a positive personal
development. The authentic leadership process affects self-awareness and encourages selfdevelopment. Aim of this study is to explore authentic leadership behaviors of school
principals. The model of the research is descriptive research design. The study was carried out
in the 2019-2020 academic year. Teachers who participated in the study were employed at
primary schools in the central districts of the city of Ankara, Turkey. A sample size was
identified by using the theoretical sample size table developed by Yamane. The sample of the
study is composed of a total of randomly selected teachers who volunteered to participate in the
research. 300 teachers from primary schools connected to the central counties participated in
the research. Female participants were represented in the study with a ratio of 56.5 % while
male participants were represented with a ratio of 43.5%. A total of 83.4% of the teachers had
been working at their current school for 10 years or less. The experience of the teachers was:
70.3% in between 1 and 10 years, 23% in between 11 and 20 years, and 6.7% more than 21
years. The questionnaire was distributed to teachers directly. During this process, it has been
made clear that respondents should not reveal any identity-related information and that any
information given will be kept secret and only used for scientific research. The data collection
process took four months and it was carried out between the months of January and April, 2020.
400 questionnaires were distributed and 300 questionnaires were returned with a response rate
of 75 percent. The authentic leadership (ALQ) scale was developed by Walumbwa, Avolio,
Gardner, Wensing and Peterson (2008). The scale was adapted into Turkish and the reliability
was established by Tabak, Polat, Coşar ve Türköz in 2012. It has four dimensions that include
self-awareness, internalized moral perspective, relational transparency, and internalized
perspective. The reliability coefficient for the whole scale was .95. When the reliability coefficient for the sub-dimensions are studied, the values are found as: α=.88 for relational
transparency; α=.90 for ınternalized perspective; α=.84 for moral balanced processing and
α= .86 for self-awareness. All items were scored on a five point Likert type scale. Data were
analyzed by using mean, standard deviation, t test and F test. It can be understood from the
findings that the teachers think that level of authentic leadership behaviors of school principals
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are medium. The lowest level of authentic leadership behaviors of school principals is
dimension of self-awarenes while the highest level of authentic leadership behaviors of school
principals is dimension of internalized moral perspective. There is no difference in the opinions
of teachers by gender and seniority.
Key words: Authentic leadership, primary school, school principal

GİRİŞ
İlkokullar öğrencilere yaşamlarının bütününde varlıklarını sürdürebilmeleri, duygu ve
düşüncelerini aktarabilmeleri için gerekli olan okuma-yazma, okuduğunu anlama, anadilini
doğru kullanabilme, temel matematik işlemlerine dayalı problemleri çözme becerileri ile
toplumsal yaşam kurallarının öğrenildiği temel eğitim ortamlarıdır (Fidan ve Erden, 1994).
Eğitim sisteminin zorunlu ilk basamağı ve temel taşı olan ilkokullar, aynı zamanda okul öncesi
eğitimden yararlanamayan çoğu öğrenci için eğitimle ilk karşılaşılan eğitim örgütleridir.
İlkokul, bir çocuğun eğitim yaşamının ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu nedenle eğitim hayatında
çok kritik bir rol oynar. Kısacası ilkokullar bireylerin kişilik gelişiminin şekillendiği, eğitim
yaşamının temellerinin atıldığı eğitim örgütleridir. Bu denli öneme sahip ilkokulların nasıl
yönetildikleri ise oldukça önemlidir.
Öğretimin profesyonel bir uygulama alanı olarak kabul edilmesinden bu yana okulların
eğitimsel ve öğretimsel çıktılarına ilişkin öğrencilerin, velilerin, iş dünyasının ve toplumun
beklentileri farklılaşmıştır. Bu değişim okul müdürlerinden beklenen yöneticilik davranışlarını
da değiştirmiştir (Birekul, 2018). Bu kapsamda Bursalıoğlu, (1987) ilkokul müdürlerinin
görevlerini Millî Eğitim Temel Kanunu’yla belirlenen temel amaçlar doğrultusunda okulu
yaşatmak, sahip olunan insan ve madde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, eğitimi
nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek olarak açıklamıştır. Bu doğrultuda ilkokul
müdürlerinin sadece teknik ve bürokratik süreçlerle ilgilenmesi ve var olan durumu korumaya
çalışması beklentileri karşılayamayacaktır.
Yöneticiler tarafından sergilenen liderlik tarzları; klasik, modern, alternatif ve yeni yaklaşımlar
olarak dört kategoride toplanmaktadır (Yammarino, Dionne, Chun ve Dansereau, 2008).
Öğretimsel, kültürel, süper, etik, vizyoner, öğrenen, dönüşümcü, karizmatik liderlik gibi yeni
liderlik paradigmaları arasında sayılan otantik liderlik, 1960’lı yıllardan itibaren
araştırmacıların ilgisini çeken kavramlardan biri olmuştur.
Otantik liderlik, lider ve izleyenleri arasında şeffaflığa dayalı bir ilişkiyi gerekli kılan, kendini
bilme argümanına dayalı olarak ortaya çıkan ve bu argümandan beslenen bir liderlik sürecidir
(Eriksen, 2009). Bir başka deyişle, otantik liderlik, karşılıklı öz bilinç ve öz disiplinin
oluşmasını ve böylece pozitif yönde bir kişisel gelişimin önünü açan bir liderlik sürecidir
(Luthans ve Avolio, 2003). Otantik liderlik süreci, öz farkındalığa etki eder ve özgelişimi teşvik
eder (Cooper, Scandura ve Schriesheim, 2005). Otantik liderler; kim olduklarını ve neye
inandıklarını bilen, değer yargıları, etik muhakeme ve tutumları arasında şeffaflık ve tutarlılık
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gösteren, meslektaşları ile aralarında güven, iyimserlik ve esneklik gibi olumlu bir ruh hali
geliştirmeye odaklanan, dürüstlükleri ile tanınan ve bu nedenle saygı duyulan kişilerdir (Avolio
ve Gardner, 2005). Otantik liderlik; lider ve izleyenler arasında pozitif yönlü bir ilişki
gelişmesini sağlar (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson 2008).
Pozitif liderlik özellikleriyle ön plana çıkan otantik liderlik; ahlaki değerlere göre karar veren,
takipçilerine geri bildirimde bulunan, dürüstlük ve şeffaflığı ön planda tutan ve takipçilerinin
mutluluğunu önemseyen bir liderlik tarzıdır (Shamir ve Eilam, 2005; Klenke, 2007; Luthans
ve Avolio, 2003). Başka bir ifadeyle otantik liderlik, bir liderde bulunması gereken tüm olumlu
özellikleri bünyesinde bulunduran bir kavramdır (May, Chan, Hodges ve Avolio, 2003, s.248).
Yürütülen araştırmalarda ve ölçek geliştirme çalışmaları sonucunda otantik liderliğin dört
boyutlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu boyutlar; içselleştirilmiş ahlak, bilgiyi
dengeli değerlendirme, ilişkilerde şeffaflık ve öz farkındalık olarak adlandırılmaktadır (Kernis,
2003; Ilies, Morgeson ve Nahrgang, 2005; Gardner, Avolio, Luthans, May ve Walumbwa,
2005; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wensing ve Peterson, 2008).
Otantik liderliğin içselleştirilmiş ahlak boyutu, liderin etik ikilemler yaşadığında sahip olduğu
yüksek ahlak sayesinde ahlaklı ve tarafsız davranacağını açıklarken bilgiyi dengeli
değerlendirme, liderin karar vermeden önce elindeki tüm verileri tarafsız bir şekilde
değerlendirmesini açıklamaktadır. Otantik liderliğin ilişkilerde şeffaflık boyutu liderin
kendisini açık ve doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneğini, öz farkındalık boyutu ise bireyin
güçlü ve zayıf özelliklerini bilmesi ve bu özelliklere güvenmesini açıklamaktadır (Kernis,
2003).
Literatürde yer alan araştırmalardan okul müdürlerinin sergileyeceği otantik liderlik
davranışlarının öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşlar için okulu cazibe merkezi haline
getireceği, okulların sahip olduğu problemlerin çözümünde işlevsel çözümler üreteceği
anlaşılmaktadır (Boz, 2016; Kılıç, 2019; Özerten ve Otrar, 2019; Sinclair, 2010). Bu bakımdan
okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin, okul
yöneticilerinin, politika yapıcıların otantik liderin özelliklerine ilişkin farkındalıklarının
artırılması önemli bulunmuştur. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Ankara ili merkez
ilçelerinde kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin
otantik liderlik davranışlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:
1. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına
ilişkin algıları ne düzeydedir?
2. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına
ilişkin algıları demografik değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin otantik
liderlik davranışlarının belirlenmesi amacıyla betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır.
Tarama araştırmaları birçok bireyin katılımı ile bir grubun özelliklerini belirlemeyi amaçlayan
araştırmalardır. Betimsel tarama araştırmaları da bir durumun olabildiğince tam ve dikkatli bir
şekilde tanımlanmasını sağlayan araştırmalardır. Özellikle eğitim araştırmalarında sıklıkla
kullanılan betimsel tarama çalışmaları çok sayıda kişiden oluşan örneklem ile konuya ilişkin
detaylı bilgi elde edebilme avantajına sahiptir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2009, s.16-21).
Evren ve Örneklem
Fraenkel ve Wallen (2003) araştırmalarda evren ve örneklemin belirlenmesinde hedef evren ve
erişilebilen evren olmak üzere iki tür evrenin varlığından söz eder. Bu kapsamda araştırmanın
hedef evrenini Türkiye’deki tüm ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluştururken erişilebilen
evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde ilkokullarda görev
yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem ise uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen ve
araştırmaya katılmaya gönüllü 300 öğretmenden oluşmaktadır. Büyüköztürk vd. (2009,
s.91)’ne göre uygun örnekleme, araştırmacının ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana
kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan verileri elde etmesidir. Bu örnekleme yöntemi
araştırmacıların zaman, para ve işgücünden tasarruf etmesi gibi kolaylıkları sağlar. Örneklem
sayısını belirlemede Yamane (2006) tarafından geliştirilen örneklem büyüklüğü tablosu
kullanılmıştır. Tablo 1’de araştırma örneklemini oluşturan öğretmenlere ilişkin demografik
bilgiler gösterilmiştir. Araştırmanın katılımcısı öğretmenlerinin 170’i kadın (%56,7) ve 130’u
erkektir (%43,3). Öğretmenlerin büyük çoğunluğu 10 yıl ve daha az kıdeme sahiptir.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler
Değişken
Cinsiyet

Kıdem

FULL TEXTS BOOK

f

%

Kadın

170

56,7

Erkek

130

43,3

Toplam

300

100

1-10 yıl

211

70,3

11-20 yıl

69

23,0

21 yıl ve
üzeri

20

6,7

Toplam

300

100
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgiler formu ve “Otantik
Liderlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Kişisel bilgiler formunda katılımcıların cinsiyetini ve
kıdemini belirlemeyi amaçlayan iki madde bulunmaktadır. Otantik Liderlik Ölçeği (ALQ)
Walumbwa, Avolio, Gardner, Wensing ve Peterson (2008) tarafından geliştirilmiş ve Tabak,
Polat, Coşar ve Türköz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılmıştır. Orijinal ölçek 16 madde ve dört boyuttan oluşmaktadır. Tabak vd.
tarafından gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde de ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş
ahlak, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz farkındalıktan oluşan dört faktörlü yapı
doğrulanmıştır. Bu araştırmada tüm ölçeğin güvenilirlik katsayısı .95 hesaplanmıştır. Alt
boyutlar için güvenirlik katsayıları ise ilişkilerde şeffaflık için α = .88, içselleştirilmiş ahlak için
α = .90, bilgiyi dengeli değerlendirme için α = .84 ve öz farkındalık için α = .86’dır. Otantik
Liderlik Ölçeği 1ile 5 arasında puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Tablo 2’de ölçeğe ilişkin sıklık
seviyeleri ve anlamlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Tablo 2. Otantik Liderlik Ölçeği Aralıkları ve Anlamları
Puan

Aralık

Anlam

1

1,00-1,80

Hiçbir zaman

2

1.81-2,60

Çok seyrek

3

2,61-3,40

Ara sıra

4

3,41-4,20

Sık sık

5

4,21-5,00

Her zaman

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama süreci dört ay
sürmüş ve katılımcılardan ölçekte yer alan tüm maddeleri yanıtlamaları istenmiştir. 2020 OcakNisan ayları arasında ilkokullarda görev yapan 400 öğretmene ölçek uygulanmış ve % 75 doğru
yanıt oranıyla 300 ölçek geri dönmüştür. Verilerin analizi %95 güven aralığında ve SPSS 25.00
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarda normallik varsayımlarının test
edilmesi, buna bağlı olarak kullanılacak istatistiksel yöntem ve tekniklere karar verilmesi kanıta
dayalı bilimsel bilgi üretimi açısından oldukça önemlidir (Demir, Saatçioğlu ve İmrol, 2016).
Bu nedenle araştırmada verilerin analizinde parametrik ya da parametrik olmayan testlerden
hangilerinin kullanılacağının belirlenmesi için normallik varsayımları kontrol edilmiştir. Her
bir boyutun çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Dağılımın normal kabul edilmesi
için bu değerlerin ±1 aralığında bulunması gerekir (Hair, Hult, Ringle ve Sarsted, 2016, s.54).
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Tablo 3. Otantik Liderlik Ölçeği Normallik Varsayımına İlişkin Betimsel Veriler
Otantik Liderlik Ölçeği

İlişkilerde
şeffaflık

İçselleştirilmiş
ahlak

Bilgiyi
dengeli
değerlendirme

Öz
farkındalık

Çarpıklık

-,543

-,646

-,787

-,481

-,47

Basıklık

-,062

-,127

,118

-,340

-,295

Aritmetik
Ortalama

3,56

3,66

3,73

3,51

3,32

Mod

3,94,

4,40

4,00

4,00

4,00

Medyan

3,68

3,80

4,00

3,66

3,50

Otantik Liderlik Ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin normallik varsayımlarını içeren betimsel
veriler Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre ölçek toplamı ve tüm alt faktörlerin çarpıklık ve
basıklık katsayılarının ±1 aralığında olduğu, aritmetik ortalama, mod ve medyan değerlerinin
birbirine yakın değer aldığı anlaşılmıştır. Levene’s test sonuçlarının anlamlılık değerleri
cinsiyet ve kıdem için sırasıyla .504 ve .215 bulunmuş ve .05’ten büyük olduğu görülerek
varyansların homejen dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Ayrıca histogram grafiği incelemesinde
normal dağılım gösterdiği anlaşıldığından ve örneklem büyüklüğü 30’un üzerinde olduğundan,
verilere parametrik testler uygulanmasına karar verilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).
BULGULAR
Araştırmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarına ilişkin algılarını belirlemek ve öğretmen algılarının demografik değişkenlerden
etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgular aşağıda
sunulmuştur.
İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Otantik Liderlik
Davranışlarına İlişkin Algılarına Dair Bulgular
Tablo 4’te ilkokul öğretmenlerinin Otantik Liderlik Ölçeği ifadelerine katılım düzeyleri
görülmektedir. İlkokul öğretmenlerinin en çok katılım gösterdiği ifadeler; söylemek istediğini
açıkça ifade eder (x̄=3,89), çalışanlarından öz değerlerine uygun tavırlar sergilemelerini ister
(x̄ =3,84) ve hissettiklerini olduğu gibi yansıtır (x̄ = 3,77)’dır. İlkokul öğretmenlerinin en az
katılım gösterdiği ifadeler ise; güçlü bir şekilde inandığı fikirlerinin sorgulanmasından rahatsız
olmaz (x̄ =3,35), çalışanlarıyla iyi bir etkileşim kurabilmek için onlardan kendi hakkında geri
bildirim vermelerini ister (x̄=3,23) ve çalışanlarının, onun yeteneklerini nasıl değerlendirdiğini
tam olarak bilir (x̄ =3,18)’dir.
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Tablo 5’de ise ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin Otantik Liderlik Ölçeği ortalama puan
istatistikleri gösterilmiştir. Katılımcıların yanıtlarına göre otantik liderlik ölçeğinin toplam puan
ortalaması 3,56’dır. Başka bir ifade ile ilkokul öğretmenleri okul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarını “sık sık” düzeyinde gösterdiklerini düşünmektedir.
Tablo 4. Öğretmenlerin Otantik Liderlik Ölçek İfadelerine Katılım Düzeyi
Hiçb
ir
zam
an

Çok
seyr
ek

%

%

%

%

%

X

Söylemek istediğini açıkça ifade eder

4,0

7,0

15,
0

44,
0

30,0

3,8
9

Hatalarını kabul eder

7,3

14,3

25,
3

32,
7

20,3

3,4
4

Herkesi, düşüncelerini dile getirmesi için
cesaretlendirir

8,7

16,7

19,
3

30,
3

25,0

3,4
6

Gerçeği olduğu gibi söyler

4,3

8,3

24,
3

35,
3

27,7

3,7
3

Hissettiklerini olduğu gibi yansıtır

2,3

9,7

22,
7

38,
7

26,7

3,7
7

Yaptığı işler inandığı fikirlerle tutarlıdır

4,0

9,7

18,
7

42,
0

25,7

3,7
5

Aldığı kararlar değerleri ile tutarlıdır

4,0

10,7

18,
0

44,
3

23,0

3,7
1

Çalışanlarından öz değerlerine uygun tavırlar
sergilemelerini ister

3,7

8,3

17,
0

42,
3

28,7

3,8
4

Çok zor bir konuda karar vermesi gerektiğinde bile
etik değerlerinden ödün vermez

4,0

11,3

22,
0

41,
7

21,0

3,6
4

Güçlü bir şekilde inandığı fikirlerinin
sorgulanmasından rahatsız olmaz

7,3

16,7

25,
0

35,
0

16,0

3,3
5

Karar almasında yardımcı olacak bilgileri dikkatlice
inceler

3,7

11,7

20,
0

43,
0

21,7

3,6
7

Otantik Liderlik Ölçek Maddeleri
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Sonuca varmadan önce farklı bakış açılarını
dikkatlice dinler

4,3

16,3

25,
3

33,
0

21,0

3,5
0

Çalışanlarıyla iyi bir etkileşim kurabilmek için
onlardan kendi hakkında geri bildirim vermelerini
ister

11,3

15,0

25,
7

35,
0

13,0

3,2
3

Çalışanlarının, onun yeteneklerini nasıl
değerlendirdiğini tam olarak bilir

7,3

18,3

34,
0

29,
0

11,3

3,1
8

Önemli meselelerdeki görüşlerini ne zaman gözden
geçirmesi gerektiğini bilir

5,7

15,0

22,
3

42,
7

14,3

3,4
5

Özel/şahsi durumlarının çalışanları nasıl etkilediğini
anlar ve bunu anladığını çalışanlarına gösterir

9,3

12,3

23,
7

35,
0

19,7

3,4
3

İlkokul öğretmenlerinin yanıtlarına göre okul müdürleri otantik liderlik davranışlarını en
yüksek içselleştirilmiş ahlak anlayışı boyutunda (X=3,73), en düşük öz farkındalık boyutunda
(X=3,32) göstermektedir. Başka bir ifade ile ilkokul müdürleri öz farkındalık davranışlarını
“ara sıra” gösterirken ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve bilgiyi dengeli
değerlendirme davranışlarını “sık sık” göstermektedir.
Tablo 5. Otantik Liderlik Ölçeği Ortalama Puan İstatistikleri
Boyut

N

X

SS

İlişkilerde şeffaflık

300

3,66

.92

İçselleştirilmiş ahlak
anlayışı

300

3,73

.92

Bilgiyi dengeli
değerlendirme

300

3.51

.96

Öz farkındalık

300

3.32

.96

Genel Otantik liderlik

300

3.56

.84

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Demografik Değişkenlere Göre Otantik
Liderlik Algılarına İlişkin Bulgular
Araştırmada öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının demografik
değişkenlere (cinsiyet, kıdem) göre fark gösterip göstermediği bağımsız örneklemler t testi ile
incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 170’i kadın, 130’u erkektir. Öğretmenlerin
211’i on yıl ve daha az süredir öğretmen olarak görev yapmaktadır. 69’unun kıdem süresi 11
ile 20 yıl arasında iken 20’sinin 21 yıldan daha uzun süredir öğretmen olarak çalıştığı
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anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin kıdem değişkenleri bakımından 21 ve üzeri yıl kıdeme sahip
olanların oranının diğerlerinden düşük olması nedeniyle kategori birleştirilmesinin analizler
için uygun olacağı değerlendirilmiştir. Sünbüloğlu ve Akdağ (2007)’a göre az sayıda denek
içeren kategorilerin bulunması durumunda bunların birleştirilmesi yoluna gidilebilir. Bu
nedenle öğretmenlerin kıdem değişkenleri iki kategoride (1-10 yıl ve 11 yıl ve üzeri) analiz
edilmiştir.

Tablo 6. Otantik Liderlik Ölçeği puanlarının öğretmenlerin Cinsiyet ve Kıdeme Göre t testi
Sonuçları
Boyut

Değişken

N

X

SS

t

df

p

Kadın

170

3,566

0,83

-0,043

298

0,96

Erkek

130

3,571

0,868

1-10 yıl

211

3,54

0.855

-0,661

298

0.50

11 ve üzeri

89

3,61

0.832

-0,669

Cinsiyet
Otantik
Liderlik

Kıdem

p>0,05
Tablo 6’da öğretmenlerin cinsiyet ve kıdemlerine göre, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarına ilişkin görüşlerinin karşılaştırıldığı t testi sonuçları gösterilmiştir. Buna göre
kadın ve erkek çalışanların otantik liderlik algılarında bir fark gözlenmemiştir. Aynı şekilde
öğretmenlerin kıdem değişkenleri de otantik liderlik algılarında farklılık oluşturmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırma öğretmenlerin algılarına göre ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını
ne düzeyde sergilediklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını “sık sık” sergilediklerini
düşündükleri, düşüncelerinin cinsiyet ya da kıdeme göre farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Başka
bir ifade ile öğretmenlerin, kadın ya da erkek olması ve öğretmen olarak çalıştıkları süre okul
müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına ilişkin algılarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulguların literatürde gerçekleştirilen başka araştırmalarla da
desteklendiği görülmüştür. Örneğin Aydınoğlu (2020)’nun Ankara ilinde, Nartgün, Nartgün ve
Arıcı (2016)’nın Bolu ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerle, Özerten
(2018)’in İstanbul ilinde liselerde görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirdikleri araştırmalarda
öğretmenlerin otantik liderlik algılarında cinsiyete göre bir farklılık oluşmadığı anlaşılmıştır.
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Aynı zamanda okul müdürleri ile gerçekleştirilen araştırmalarda da okul müdürlerinin
kendilerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde otantik liderlik davranışları bakımından
cinsiyetin fark yaratmadığı belirlenmiştir (Gök, 2015; Keser, 2013; Taştan, 2015). Literatürde
öğretmen olarak çalışılan süre ile okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını algılama
düzeyinin farklılaşmadığını gösteren araştırmalar da bulunmaktadır (Gökyer ve Koçak, 2019;
Özerten, 2018). Bununla birlikte Keser ve Kocabaş (2014) okul müdürü olarak geçirilen sürenin
uzaması başka bir deyişle tecrübenin otantik liderlik davranışlarını artırdığı sonucuna
ulaşmıştır.
Bu araştırmaya göre öğretmenler ilkokul müdürlerinin “sık sık” otantik liderlik davranışı
gösterdiğini düşünmektedir. Otantik liderlik ile ilgili literatürde benzer bulgulara sahip
araştırmalar mevcuttur. Öğretmenlere göre okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları
gösterme sıklığı Boz (2016)’un araştırmasında “ara sıra”, Gökyer ve Koçak (2019) ’ın
araştırmasında “sık sık”, Örs (2015)’ün araştırmasında ise yüksek düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına ilişkin kendileriyle ilgili algılarının
Keser ve Kocabaş (2014)’ın araştırmasında “yüksek” düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Buna göre
okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının “ “hiçbir zaman” ya da “çok seyrek” düzeyde
algılanmaması umut verici olmakla birlikte araştırmalarda “her zaman” ve “çok yüksek”
düzeyinde bir bulguya ulaşılamaması da düşündürücüdür.
Araştırmada öğretmenlere göre ilkokul müdürlerinin en çok içselleştirilmiş ahlak davranışlarını
en az öz farkındalık davranışlarını gösterdikleri anlaşılmıştır. Benzer şekilde Nartgün vd.
(2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da öğretmenler yöneticilerinin en yüksek
içselleştirilmiş ahlak, en düşük öz farkındalık boyutunda otantik liderlik davranışları
sergilediğini belirtmiştir. Başaran (2018)’ın bulgularından biri de öğretmenlerin en düşük
düzeyde algıladığı otantik liderlik davranışlarının öz farkındalık boyutunda olduğudur. Ahlak
anlayışı tüm liderlik yaklaşımlarında önemli bir bileşen olmakla birlikte otantik liderlikte daha
güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Öyle ki içselleştirilmiş ahlak yöneticilerin otantik liderliğin
diğer boyutlarındaki davranışları hangi düzeyde sergileneceğinin de belirleyicisidir
(Karakütük, 2015). Başka bir deyişe içselleştirilmiş ahlak ile otantiklik eş zamanlı gelişen
süreçlerdir. Otantik liderlerin farkındalıkları hem kendi sergilediği davranışlara, hem
öğretmenlerin bu sergilenen davranışları nasıl algıladığına hem de örgütün özelliklerine
yöneliktir (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans ve May, 2004). Bu doğrultuda ilkokul
müdürlerinin içselleştirilmiş ahlaka sahip olmaları öz farkındalıklarının da gelişmesini
sağlayabilecektir. Avolio ve Gardner (2005)’e göre öz farkındalık bir aydınlanma sürecidir ve
varılacak bir nokta olmaktan ziyade yaşam boyu süren bir yolculuktur. Okul müdürlerinin kendi
duygu, düşünce, yetenek ve davranışlarının yeterince farkında olmamaları, güçlü ve zayıf
yanlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapamamaları bu yolculukta yanlış yol almalarına
ve okulların amaçlarından sapmasına neden olabilecektir.
Okul yöneticilerinin otantik liderlik özelliklerinin incelendiği araştırmalarda, otantik liderlikle
olumlu örgütsel davranış değişkenleri arasında pozitif yönlü, örgütsel davranışın karanlık yüzü
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olarak nitelendiren ve örgütsel yaşamı olumsuz etkileyen değişkenlerle negatif yönlü ilişkiler
tespit edilmiştir. Örneğin yöneticilerin yüksek düzeyde otantik davranışlar sergilemesi
çalışanların örgütsel bağlılıklarını artırdığı (Du plessis, 2004; Gül ve Alacalar; 2014;
Kliuchnikov, 2011; McGuigan, 2005; Hoy, Tarter ve Hoy, 2006) ve sinik davranışlarını
azalttığı (Laschinger, Wong ve Grau, 2013; Özdemir, 2017; Özdemir, Erkutlu ve Elden, 2018;
Polatcan ve Titrek, 2014) anlaşılmıştır. Benzer şekilde yöneticilerin düşük otantik davranışları
öğretmenlerin işe yabancılaşmalarını artırırken (Öcal ve Barın, 2016) örgütsel vatandaşlık
davranışlarını da azaltmaktadır (Gökyer ve Koçak, 2019; Valsania, León, Alonso ve Cantisano,
2012; Yılmaz, 2017). Otantik müdürler öğretmenlerin mesleklerinden doyum sağlamalarını,
teşvik ederek okula aidiyet duygularını ve bağlılıklarını geliştirirler. Bu şekilde okulun insan
kaynaklarının etkili yönetilmesi ve personel devir hızının azalmasını gerçekleşir. İlkokullarda
personel devir hızının düşük oluşu, öğretmen değişikliklerinin sık yaşanmaması öğrencilerin
temel eğitim becerilerini istenilen düzeyde kazanması bakımından oldukça önemlidir. Sık
öğretmen değişiklikleri ilkokul öğrencilerinde üzüntü gibi negatif duygular yaşamalarına,
öğretmenlerine ilişkin olumsuz yargılar geliştirmelerine, başarı problemlerine ve umutsuzluğa
yol açabilmektedir (Erol ve Başaran, 2020).
Sonuç olarak bu araştırmanın ve literatürde gerçekleştirilen diğer araştırmaların bulgularından
okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve
diğer okul paydaşlarına önemli katkılar sağladığı anlaşılmıştır. Otantik liderler karşılaşılan
sorunlara hızlı çözümler üretebilen, farkındalığı, özgüveni ve ahlaki yönelimi yüksek
bireylerdir. Bu bakımdan ilkokul müdürlerinin her zaman otantik liderlik davranışları
göstermemeleri ve öz farkındalık düzeylerinin düşük oluşu önemli bir eksikliktir. Bazı
araştırmalar okul müdürlerinin eğitim düzeyleri yükseldikçe öz farkındalıklarının da arttığını
göstermiştir (Kırhallı-Gök, 2015). Bu bağlamda okul yöneticilerinin seçimiyle ilgili kriterlerin
yeniden gözden geçirilmesi, sisteme yeni dahil olacak okul müdürlerinin lisansüstü eğitime
sahip adaylardan belirlenmesi ve sistem içerisinde bulunan okul müdürlerinin lisansüstü eğitim
görmelerinin teşvik edilmesi önerilebilir.
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Bu çalışma “2000 sonrası Türk sinemasında kültürel kodların kullanımı: Derviş Zaim
sineması” adlı tezden üretilmiştir.
ÖZET
Kültür toplum bilim açısından sözlük anlamıyla; tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde
insan tarafından yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
tümü olarak tanımlanır. Kültür kavramının varlığının birincil ön şartı insan ve insan
topluluklarının varlığıdır. Kültürü var eden şey “İnsan”ın ve tarih içinde oluşturduğu “İnsan
Toplulukları”nın kendisidir.
Bu insan toplulukları deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini birbirlerine ve kendilerinden sonra
gelecek nesiller akatarmak için önce sözlü anlatıyı kullanmışlardır daha sonra bu yerini yazılı
anlatıya bırakmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlık yeni bir anlatı türü olan
sinemasal anlatı ile tanışmıştır.
Yönetmenler çoğu zaman çekecekleri filmlerin konularını yaşadıkları toplumdan ilham alarak
bulmuşlardır. Derviş Zaim’in yönetmenliğini yaptığı Nokta filmi Selçuklu döneminden izler
taşımaktadır. Film de Türk kültürel kodları sıkça kullanılmıştır. Derviş Zaim sinemasında
üçleme olarak geçen filmlerde geleneksel el sanatları yoğun bir biçimde işlenmiş hatta
filmlerinin kimliğini oluşturmuştur. Bu bildiride Nokta filminde kullanılan kültürel
göstergelerin örnekleri filmden alınan fotoğraflarla belgelenerek post-yapısalcı bir yaklaşımla
analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Kültür, Türk Kültürü, Nokta, Derviş Zaim,

GİRİŞ
Anlatı, mantıksal olarak birbirleriyle ilişkili, zaman içinde gerçekleşen tutarlı bir konuyla bir
bütün haline getirilen iki yada daha çok olayın aktarılması olarak tanımlanmaktadır (Mutlu,
2008:31). Başka bir tanımda ise anlatı gerçek veya gerçek olmayan olayların, farklı gösterge
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dizgeleri aracılığıyla anlatılması sonucunda meydana gelen bütünlük şeklinde tarif
edilmektedir (Rifat, 1999, 15).
Anlatı, çoğunlukla öykü kavramıyla anlamlandırılmaya çalışılırken, öykü ise bir anlatı içinde
yer alan “bütün olaylar dizisi, hem açıkça gösterilenler hem de alıcının anladıkları olarak ifade
edilebilmektedir” (Bordwell ve Thompson, 2008: 76). Öykü karakterin de içinde bulunduğu
bir olaylar dizisidir. Burdan hareketle anlatı, karakterlerin neden olduğu yada direkt olarak
kendi yaşadığı olaylar bütününü sunan bildirim biçimidir.
Sinemasal anlatı ise belli kurallar dâhilinde yazılan senaryo metnini görsel ve işitsel olarak
yansıtan bir anlatım aracıdır. Sözcüklerin yada düşüncelerin görüntülerle dansıdır. Sinema
insanların birbirleriyle, doğayla ve toplumla kurduğu iletişimde son derce önemli bir araç olma
özelliğine sahiptir. Sinema hayal kuran insana, yeryüzünde hayalleri ve yaşamları içi içe geçmiş
başka insanlarında var olduğunu müjdeleyen bir sanattır. Belki de evrensel zihniyetin ilk
temsilcilerinden biri olarak kabul edilebilmektedir. Çünkü “düşleme pratiğinin düşünme biçimi,
düşünme biçiminin ise dünya görüşü, gelenek, görenek, ekonomik bir oluş, eğitim durumu ile
ilgili sıkı bağlarından söz edilebilmektedir (Adanır, 2003: 42).
Toplumların geçirmiş olduğu dönemlerden sinema sanatının etkilendiğini öne süren bu
çalışmanın temel sorunsalı, Modern Türk Sinemasında kültürel göstergelerin nasıl ve ne
düzeyde kullanımda olduğudur. Çalışmada Kültürel göstergelerin kullanımına Derviş Zaim'in
belirlenen filmi üzerinden açıklık kazandırmak planlanmaktadır.
Çalışmanın amacı günlük hayatta kullanılan kültürel göstergelerin sinema anlatısı içinde nasıl
sunulduğunun ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini bulgulamaktır. Bu bulgulara sinema
filmlerinden Nokta, filmi üzerinden ulaşılmaya çalışılacaktır.
1. KÜLTÜR KAVRAMI VE KÜLTÜREL KODLAR
Her ne kadar kültür kavramının bugüne kadar yapılmış 163 farklı tanımı tespit edilmişse de tüm
bu tanımların ortak yönü, insan ve insan hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan somut ve soyut
ürünleri kapsamasıdır (Kroeber, 1978: 98). Esas olarak insan ve insan hareketlerine bağlı oluşan
ürünler olmak üzere iki temel ögeye dayanan; tüm bu tanımlamaların bu kadar çeşitlenebiliyor
olması, kültür kavramının insan esaslı tüm bilimsel alanların ortak ilgi alanında olduğunu,
bunun için de tek bir seferde kapsayıcı tanımımın yapılabilmesinin zor olduğunu
ispatlamaktadır. İnsan ve insan davranışları ile ortaya çıkmış kültür izlerinin değerlendirilmesi
ve tanımlanması da en az insanın ortaya çıkışı ve günümüzde ulaştığı ilişkiler ağının çeşitliliği
kadar zorluklar içermektedir.
Bu çalışma kapsamında kültür için yapılmış olan “kültür, bir toplumun hayat biçimidir”
(Linton, 1965: 112) ile “kültür, toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan
sonucudur” tanımları benimsenmiştir. Çünkü çalışma kapsamında insan-kültür ikilisinin
oluşturduğu birbirini doğuran, besleyen ve dönüştüren etkileşim kadar kültürün tarihsel olarak
oluştuğu coğrafya ve süreç içinde aktarılabilir olması da büyük önem taşımaktadır.
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Bozkurt Güvenç, kültürün; “bir toplumun veya bütün toplumların birikimli aktarılabilen
uygarlığıdır”, “belli bir toplumun kendisidir”, “bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir”, “bir
insan ve toplum teorisidir”, "somut olduğu kadar soyut bir kavramdır”, “temelde maddi,
gözlemlenebilir bir kavram olmadığını bildiğimiz kültür, somut ürünler olarak
değerlendireceğimiz gerçeğin bir soyutlamasıdır” şeklinde farklı tanımlarını vermektedir. Bu
kavramsal zenginlik çerçevesinden bakılması, çalışma kapsamında insanın ortaya çıkışı ve
Anadolu’da bıraktığı izleri anlamayı kolaylaştıracaktır (1997: 78).
Bugün bir Anadolu Kültürü’nden ve izlerinden bahsetmek imkânı varsa bunu sağlayan temel
unsur, insan topluluklarının ürettiği kültür birikiminin gerek somut gerek soyut olarak bir
sonraki sürece aktarımı olmuştur.
1.2. TÜRKİYE’DE KULLANIILAN KÜLTÜREL GÖSTERGELER
Aşağıda sıralanan kültürel imgeler kullanım biçimleri, amaçları ve yerlerine uygun şekilde
kategorize edilmiştir.
1.2.1. Yiyecek İçecekle Bağlantılı Kültürel Göstergeleri
Anadolu yüzyıllardır birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Farklı kültürlerin
özellikleri Anadolu coğrafyasına sirayet etmiştir. Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmasının bir
sonucu olarak yiyecek içecek kültüründe de son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Yine
Anadolu’nun farklı iklimlere sahip olması sebebiyle her iklimin kendine ait bir yemek kültürü
oluşmuştur.
1.2.2. Giyim Kuşamla ilgili Kültürel Göstergeler
Kültürel kimlik kodlarının en temel ayırt edici olanı şüphesiz giyim kuşam şekilleridir.
İnsanların giyim kuşamlarına bakarak hangi topluma mensup olduklarını anlamak mümkündür.
Buradan hareketle Anadolu insanın da kendine özgü giyim kuşam kültürü olduğunu söylemek
olasıdır.
1.2.3. Ortam Göstergeleriyle İlgili Kültürel Göstergeler
İnsanoğlu yaşadığı mekânı oluştururken mutlaka ait olduğu kültürden de etkilenmektedir.
Yüzyıllarca toplumların birbirine devrettikleri kültürel kodlar yaşam alanlarında da varlıklarını
sürdürmüş ve günümüze kadar gelmiştir.
1.2.4. Geleneksel Davranış Kalıplarıyla İlgili Göstergeler
Anadolu insanın yüzyıllardan beri süre gelen adeta özüyle birleşmiş bir takım davranış kodları
bulunmaktadır. Bu kodlar incelendiğinde bu davranış kalıbını sergileyen kişinin Anadolu
topraklarında yaşadığı gözlemlenebilmektedir. Anadolu coğrafyasında çeşitli din ve mezhebe
mensup insanlar yaşamış olsalar da geleneksel davranış kalıpları incelendiğinde aynı kodlarla
karşılaşmaktayız.
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1.2.5. Dinsel Göstergelerle İlgili Kültürel Kalıplar
Türkiye’nin % 99’u Müslüman olan bir toplumdur. Bu nedenle İslam dininin gereklerini yerine
getirmek için oluşan kültürel kimlik göstergeleri bulunmaktadır (Erdentuğ, 1997: 87). Dinsel
göstergeler sadece dini vazifeleri yerine getirirken değil günlük hayatın her anında kendini
göstermektedir.
1.2.6. Müzik ve Sanatsal Göstergeler
Bir ülkenin kültürel göstergeleri arasında hiç şüphesiz müzik aletleri ve sanatsal göstergeleri
yer almaktadır. Tarih içinde Anadolu insanı mutluluklarını, hüzünlerini müzik yoluyla dile
getirmiş ve bunu yaparken de birçok müzik aleti kullanmıştır.
1.2.7. Kültürel Törenlerle İlgili Göstergeler
Anadolu’da kültürel göstergelerin biri de yapılan törenlerdir. Bu törenlere genellikle akraba ve
yakın çevre davet edilmekte Anadolu insanının misafirperverliği ve sıcakkanlılığı sayesinde
eğlenilmektedir şehir dışından gelen kişiler tören sahibinin evinde misafir edilmektedir.
1.2.8. Renklerle İlgili Kültürel Göstergeler
Anadolu coğrafyası farklı kültürlere yüzyıllar boyunca ev sahipliği yapmıştır. Yaşayan her
topluluğun kendine ait değerleri Anadolu coğrafyasına ve insanına adeta sirayet etmiştir.
Anadolu coğrafyasında renkler ve bu renklerin anlamları hayatın her alanına ve anına
yansımıştır. Mimariden giyim kuşama, halı, kilim dokumalarına kadar çok çeşitli alanlarda
renkler anlamlandırılmıştır. Renkler ait oldukları kültürün anlamlarını aktarırken, “çeşitli
kültürlerde aynı anlamalar ya da aynı kültürlerde çeşitli manalar yüklenen kimliklerle de
karşımıza çıkmaktadır” (Simşek, 2006: 126).
Beyaz renk Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’de duruluğun, temizliğin göstergesi iken,
Uzak Asya ülkelerinde matemi simgelemektedir. Almanya ve Nijerya’da kırmızı renk
olumsuzluk ve şansızlığı çağrıştırırken, Arjantin, Danimarka ve Romanya’da pozitif duyguları
çağrıştırmaktadır.
Yeryüzünde yaşayan birçok millet gibi Türkler de zaman içinde renklere çeşitli anlamlar ve
semboller ve milli manevi değerler atfetmişlerdir (Genç, 1999:1). Hun Türkleri “beş ana rengi;
ak (beyaz), al (kırmızı), siyah (kara), yeşil ve sarı renkleri ana renkler olarak görmüşlerdir. Her
renk dünyanın dört istikametini ve merkezini belirtmek için kullanmışlardır. Hunlarda merkez:
sarı, doğu: yeşil, batı: ak güney: kırmızı ve kuzey: siyah renklerle ifade edilmiştir” (Genç,
1999:6). Her kültürel gösterge belirli bir mana yönünde oluşmuş ve bu birleşim kendi estetiğini
meydana getirmiştir. Halı ve kilim gibi dokumalarda yararlanılan tüm renkler ayrı ayrı anlamlar
içermektedir (Dalgalıdere, 2005: 24).
2. AMAÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
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Türkiye sahip olduğu kültürel değerlerle tanınmaktadır. Özellikle bir milletin geçmişi ile
geleceği arasında bağlantı kuran kültürel özellikleri de o milletin tüm dünya üzerindeki
milletlerden ayrılmasını sağlamaktadır. Binlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Türk
kültürünün birçok özelliği Derviş Zaim’in filmlerinde izleyicilere aktarıldığı görülmektedir. Bu
nedenle Nokta filmi incelemeye tabi tutulmuş, filmde hangi kültürel göstergelerin ön plana
çıkarıldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
2.2. Yöntem
Öncelikle filmler söylem analizi yöntemi ve söylem analizinde de post yapısalcı bir yaklaşım
ile çözümlenirken bu sayede filmlerde kullanılan kültürel kodlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Söylem analizinde post yapısalcı yaklaşımda; eseri ortaya koyanın veya filmi çekenin değil de
eseri okuyanın veya tanıtım filmini seyredenin ne okuduğu ve ne gördüğü önemlidir (Yaylagül
2016: 133) anlayışından hareketle yapılmıştır. Geleneksel göstergelerin yer aldığı görsellerin
kopyası alınarak numaralandırılmış ve bu görseller üzerinden kültürel kodlar açıklanmaya
çalışılmıştır.
3. NOKTA FİLMİNDE KULLANILAN KÜLTÜREL KODLARIN ANALİZİ
Film de tespit edilen bir diğer kültürel göstergede sarık, sakal ve bıyık kullanımıdır. Nokta
filminde 13. yy da yaşanan sahnelerde sarık ve sakal görülmektedir. 2000’li yıllara gelindiğin
de erkek oyuncularda sadece sakal ve bıyık kullanımı görülmektedir.

Görsel 1
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Görsel 2

Görsel 3

Müslüman Türkler için mezar ve mezar ziyareti son derece önemlidir. Perşembe akşamları,
Arife akşamları ve kandil akşamları yakınlarını kaybeden insanlar yakınlarının mezarlarına
giderek hem dua eder hem de mezar ziyaretinde bulunurlar. Bu o kişiler için psikolojik bir
arınma sağlarken öte yandanda kültürel bir ritüeli tamamlamak olarak kabul edilmektedir.
Nokta filminde Ahmetin arkadaşı ve iki mafya üyesini yanlışlıkla öldürdükten sonra onlara
mezar yaptığını filmin sonunda görürüz.

Görsel 4
Müslümanların Kutsal Kitabı olan Kuran-ı Kerim Nokta filminde 13. Yy dan kalma bir el
yazması Kuran-ı Kerim satılmak üzere oyuncuların ellerinde görünmkeltedir.

Görsel 5
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Kaftan: Günümüzde kullanılmamasına rağmen Osmanlı ve Selçuklu döneminde erkek
kıyafetlerinin tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. Kaftanlarıda kullanılan kumaşların kalitesi,
işlemeleri bir statü göstergesi olarak kabul edilmiştir Nokta filminde kaftan kullanılmıştır.

Görsel 7

Görsel 8

Görsel 9
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Hat yazısı Nokta filminde sıklıkla kullanılmıştır, hatta hat sanatının filmin bütününe nüfuz ettiği
söylenebilmektedir, filmin açılış sahnesi de hat yazısıyla başlamaktadır.
Siyah renk özellikle Nokta filminde karakterlerin kostüm rengi olarak kullanılmıştır. Filmde
yer alan kötü karakterlerin iç dünyasını yansıtmak için kullanıldığı düşünülmektedir.

Görsel 11

Görsel 12

Görsel 13
Yeşil renk hem filmde araba da kullanılan renk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görsel 14
Mavi renk en çarpıcı haliyle Nokta filminde kullanılmıştır. Yine burda da araç rengi olarak
kullanımdadır.
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Görsel 15
SONUÇ
Geleneksel göstergelerin yer aldığı görsellerin kopyası alınarak numaralandırılmış ve bu
görseller üzerinden kültürel kodlar açıklanmaya çalışılmıştır. Filmlerde kullanılan kültürel
kodlarla Selçuklular dönemi arasında ilişki bulunmaktadır. Filmlerde kullanılan kültürel
kodlarla 2000’li yıllar arasında ilişki bulunmaktadır. Nokta filmi hem Selçuklu döneminden
kareler içermekte hem de 2000’li yıllardan kareler içermektedir.
Film süresi arttıkça kullanılan kültürel kodlar da artmaktadır. Filmlerde işlenen kültürel
kodların miktarı filmin süresiyle doğru orantılıdır. Film süreleri arttıkça kullanılan kültürel
kodlarda çeşitlilik gözlenmiştir. Nokta filmin de Hat sanatı, kullanılmıştır. Bu geleneksel el
sanatı adeta filmlerin kimliğini oluşturmuştur.
Filmlerde geleneksel kodların tespit edilmeye çalışıldığı ve elde edilen bulgular sayesinde
sinema sektörüne bazı önerilerin yapıldığı bu çalışmada çalışmanın sınırlılıkları adına bazı
öğelerin filmlerde kullanım şekilleri, filmlere yaptığı katkılar gibi konulara değinilmemiştir. Bu
nedenle bu konularda da çeşitli araştırmalar yapılması araştırmacı tarafından sinema sektörü ve
başka araştırmacılara önerilmektedir.
Sonuç olarak Nokta filminde Türk kültürel göstergeleri; gerçekleştirilen uygulama
çalışmasında da anlaşılacağı üzere kullanılmaktadır. Ancak filmlerde kullanılan geleneksel
göstergelerin sinema filmlerinde kullanım oranının ve çeşitliliğinin çoğaltılması filmlerin ilgi
çekiciliğinin arttırılması ve geleneksel göstergelerin unutulmalarının engellenmesi için yararlı
olacağı öngörülmektedir. Toplumları bir arada tutan en önemli unsurların gelenekler olduğu
düşüncesinden hareketle; Türk toplumu da tüm bağların zayıfladığı günümüzde onları bir arada
tutan geleneklerine (Bayramlar, türküler, sanat eserleri, tarihi eserler, vb.) daha fazla önem
vermelidir.

KAYNAKÇA
Abisel N (2005). Bir Dünya Nasıl Kurtulur? Popüler Türk Filmlerinde Anlatı Yapısı Üzerine”
Türk Sineması Üzerine Yazılar. Ankara: Phoenix Yayınevi.
Adanır O (2003). Sinemada Anlam ve Anlatım İstanbul: Alfa Yayınları

FULL TEXTS BOOK

319

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

Bordwell. D, Thompson. K. (2008). Film Sanatı (Çevirenler: Ertsn Yılmaz, Emrah Suat Onat).
İstanbul. De Ki Basım Yayım Limited.
Dalgalıdere. S. (2005). “Okur Görmek İstiyor”, Kral Çıplak- Türk Basınına Eleştirel Bir Bakış
Denemesi (Der: M. Bilal Arık), Konya. Tablet Kitabevi.
Erdentuğ. N. (1997). Sosyal Adet ve Gelenekler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
Genç. R. (1999). Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı Kırmızı Yeşil,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Güvenç, B. (1997). Kültürün ABC’si, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Linton, R. (1965). The Tree of Culture. Alfred A.Knoff Publishing.
Mejuyev, V. (1987). Kültür ve Tarih. (S. H. Yokova, Çev.). Ankara: Başak Yayınları.
Kroeber, A. (1978). Culture A Critical Review of Concepts and Definitions, Virginia: Kraus
Reprint Company.
Rıfat M (1999). Gösterge Eleştirisi. İstanbul: Kaf Yayıncılık.
Şimşek. S. (2006). Reklam ve Geleneksel İmgeler. İstanbul: 2006.
Yaylagül. L. (2016). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot
Yayınları

FULL TEXTS BOOK

320

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

ŞEHRİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN UNUTULMAMASI AÇISINDAN KENT
MÜZELERİNİN ÖNEMİ: MALATYA KENT MÜZESİ ÖRNEĞİ
THE IMPORTANCE OF CITY MUSEUMS IN TERMS OF NOT FORGOTTING THE
CULTURAL IDENTITY OF THE CITY: THE SAMPLE OF THE MALATYA URBAN
MUSEUM
Öğr. Gör. Dr. Yeşim AYDOĞAN
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Battalgazi, Malatya
ORCID NO: 0000 0001 5952 9396
ÖZET
Tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı ve bu yaşantı neticesinde ortaya koyduğu her türlü şey
kültür olarak değerlendirilmektedir. Kültür, doğanın haricinde bir milletin hayatını
şekillendiren-biçimlendiren maddi ve maddi olmayan unsurları kapsamaktadır. Örneğin kültür
insan üzerinden açıklanacak olursa, şahsın dünyaya geldikten sonra aile, okul, çalışma hayatı,
sosyal yaşam vb. alanlarda deneyimlediği ve söz konusu deneyimlerin neticesinde, o kültürün
bir parçası olma durumudur. Bu durum, bir milletin ferdinin o milletin her türlü kültürel
değerlerini şahsında taşımasına ve kültüre fertleri aşan bir nitelik kazandırmasına sebep
olmaktadır. Aile, sosyal sistemler, hukuk sistemleri, inanç sistemleri, üretim, tüketim vb. gibi
daha birçok unsur bir insan, bir grup-topluluk, bir toplum ve bir millet olmayı etkileyen
belirleyici kültürel faktörler arasında yer almaktadır. Söz konusu kültürel faktörler, bir milleti
millet yapan, o millete milli şuur aşılayarak, onun devamlılığını sağlaması-yaşatması
bakımından oldukça önemlidir. Bir milletin sahip olması gereken ya da sahip olduğu “milli
şuur”, salt milliyetçilik ya da narsizm gibi algılanmamalı ve değerlendirilmemelidir. Bu,
milletlerin kendi yaşantılarını bilmesi, farkına varması kısaca bir bilinç durumudur. Milletinin,
tarihini, kültürünü, deneyimlerini, dönemsel yaşantılarını bilmeyen bir toplum, yabancı
kültürlerin de etkisinde kalarak, sosyal bütünlük ve süreklilik sağlayamadığından zamanla yok
olmayla karşı karşıya kalacaktır.Tarih, bunun olumsuz ya da olumlu yöndeki örneklerine
sıklıkla şahit olmuştur. Bu sebeple, milletlerin kendi tarihini, kültürünü bilmeleri, yaşamalarıyaşatmaları ve gelecek nesillere sunmaları son derece önem arz etmektedir. Yaşanılan tarihkültür yalnızca yazılmasıyla-kayda geçilmesiyle yıllar içerisindeki kalıcılığını devam
ettirebilecektir. Bu ise ancak geçmişten kalan yaşantılara dair maddi ve maddi olmayan
ürünlerin-unsurların muhafazalarının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Geçmişten kalma her
şey bize, geçmiş yaşantılar hakkında bilgi vermekte, belge niteliği taşımaktadır. Söz konusu
niteliğe sahip ürünler saklanmalı-korunmalı-muhafaza edilmeli ve halka sunulmalı-teşhir
edilmelidir. Bunların en iyi gerçekleştirileceği mekanlardan biri isemüzelerdir. Müzeler
özellikle somut nitelikteki ve somut olmayan nitelikteki kültürel değerlerin muhafaza ve teşhir
edildiği önemli mekânlardır. Dönemler, milletler, türler ve ürünler nezdinde bakıldığında çok
geniş koleksiyonlara sahip olan müzeler olduğu kadar, daha yerel çerçevede düşünülerek
oluşturulan müzelerde vardır. Bu müzelere son zamanlarda oldukça yaygınlaşan “kent
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müzeleri” örnek olarak verilebilir. Daha yerel çerçevede oluşturulan kent müzeleri, bir şehrin
kendine has dönemsel durumları, değerleri ve kültürleri hakkında bilgi veren şehrin kimliği
niteliğini taşımaktadırlar. Bu çalışmada şehrin kendisine has değerlerini içinde barındıran
“Malatya Kent Müzesi” üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Müzecilik, Kent Müzesi

ABSTRACT
Throughout history, everything that human beings lived through and revealed as a result of this
life is considered as culture. Culture includes material and intangible elements that shape the
life of a nation other than nature. For example, if the culture is explained through people, after
the birth of the person, family, school, working life, social life, etc. It is the state of being a part
of that culture as a result of the experiences in the fields and the mentioned experiences. This
situation leads to a gain in excess of nature and culture to move the cultural values of all kinds
of party members in the individual of a nation, that nation. Family, social systems, legal
systems, belief systems, production, consumption etc. and many more factors are among the
determining cultural factors affecting being a human, a group-community, a society and a
nation. The cultural factors in question are very important in terms of ensuring the continuity
of a nation by instilling a national consciousness into that nation. The "national consciousness"
that a nation should have or possess should not be perceived and evaluated as purely nationalism
or narcissism. This is a state of consciousness for nations to know and realize about their own
lives. A society that does not know the history, culture, experiences, and periodical life of its
nation will face extinction over time because it cannot provide social integrity and continuity
by being affected by foreign cultures. History has often witnessed negative or positive examples
of this. For this reason, it is extremely important for nations to know their own history, culture,
live-live and present it to future generations. The lived history-culture will be able to maintain
its permanence over the years only by being written and recorded. This is only possible by
ensuring the preservation of tangible and intangible products and elements of the past lives.
Everything from the past gives us information about past lives and is a document. The products
of the mentioned nature should be stored-protected-preserved and presented to the publicdisplayed. One of the best places for these is museums. Museums are especially important
places where tangible and intangible cultural values are preserved and displayed. There are
museums that have very large collections in terms of periods, nations, genres and products, as
well as museums created with a more local framework. “City museums”, which have become
widespread recently, can be given as an example to these museums. City museums created in a
more local framework have the characteristics of the identity of a city that gives information
about the periodic situations, values and cultures of a city. In this study, evaluations will be
made over the “Malatya City Museum”, which contains the unique values of the city.
Keywords:Culture, Museology, City Museum
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GİRİŞ
Bir şahsın kimliği onun kendisini nasıl ifade ettiği ile alakalandırılabilir. Kimlik, bir şahsın en
merkezi varlığı olarak tanımlanabilir. Kimlik nedir sorusu, sen kimsin sorusuna eş değer nitelik
taşımaktadır (Bilgin ve Okan, 2018, s. 82). Kimlik, genel anlamda bir toplumun temel
problemlerinden-sorunlarından bu sebeple de sosyolojinin temel konularından birisidir. Kimlik
kavramı sosyal çevrede de kimlik problemleri, kimlik değişimleri, kimlik bunalımları, etnik
kimlik ve daha çok sayıda unsurdan bahsedilmekte-tartışılmakta ve tüm bunlar üzerine kafa
yorulmaktadır. Aynı zamanda kimlik, insanın sahip olduğu potansiyeliyle birlikte zaman içinde
değişen veya sabit kalan tüm özelikleri olarak da ifade edilmektedir. Buradan hareketle kimlik
üzerine "biyolojik olmaktan ziyade sosyal bir fenomen" denilebilir (Duran, 2009, s. 17).
Kimlik, sosyal alana dahil olduğu kadar kültürel çalışmalarda da adından sıkça bahsettiren
önemli anahtar bir kavramdır. Kimlik kavramı irdelendiği takdirde Post yapısalcı düşünce
dizgesi ele alınabilir. Post yapısalcılar, kişileri ve kültürel kimlikleri anlamanın yolunun, nesnel
bilgi olasılığını yok saymaktan geçtiğini ileri sürmektedirler. Söz konusu düşünceden yola
çıkarak, insanların kim olacaklarını bilemeyeceği, benliğin doğası olmaksızın bu konunun
incelenmesinin yanlış olduğu üzerinde durulmuştur (Moya, 2000, s. 6). Kimlik kavramı
üzerinden kabullenilen kalıpları, toplum tarafından belirlenen, "kurgusal" bir kavram
olduğundan hareketle, kişinin ortaya koyduğu şeylerin ne kadar bağımsız ve özgün olacağı bir
tartışma konusu olmaktadır. Tüm bu söylenenler ışığında kimliğin evrensellikten öte yerel bir
mana-anlam taşıdığı söylenebilir (Ersen, 2008, s. 18). Kimlik, sosyal-kültürel bir olgu
olduğundan ve aynı zamanda da yerel bir nitelik taşıdığından kimlikten söz ederken kimliğin
şekillenmesinde son derece etkin rol oynayan kültürden de bahsetmek son derece fayda
sağlayacaktır. En basit tanımıyla kültür doğanın yarattıklarına karşı insanoğlunun yarattığı her
şey olarak tanımlanabilir. Her toplum, bireylerin belirli durumlarda karşılaştığı sorunları
çözümlemek ve gereksinimlerini gidermek için çok sayıda şeye ihtiyaç duyar. Ferdin içinde
bulunduğu çevre şartlarına ve toplu olarak yaşadığı insanlarla olan ilişkilerine göre, bu araçlar
sınırlanmakta ve değişmektedir. Bu bakımdan değerlendirilecek olursa en sıradandan en sıra
dışına-gelişmişine kadar her türlü insan topluluğunda kültür olarak adlandırılan ortak bir olguya
rastlanmaktadır (Duran, 2011, s. 293).
Pufendorf'un "Toplumların biyolojik olarak değil de toplumsal olarak nesilden nesile aktardığı
somut ve somut olmayan ölçekteki ürünlerin tümü, simgesel öğrenilmiş ürünler ya da özellikler
toplamında insanın etkilerinin kalıtımsal değil de, toplumsal olarak aktarılan yönlerinden
oluşan bütündür" tanımlamasından yola çıkılarak, kültürü doğaya karşıt olan ve belli bir
toplumsal bağlam içinde ortaya konan tüm eserler olarak nitelendirdiğinden söz edilebilir.
Herder'e göre ise kültür bir ulusun bir millet ya da topluluğun yaşam tarzı olarak açıklanabilir.
Bu tanım kültür'e tarihsel bir boyut kazandırırken günümüz kültür açıklamasına götüren en
önemli unsurlardan biri olmaktadır. Taylor ise kültür hakkında, bilgileri, inançları, ahlakı,
yasaları, sanatı, gelenekleri ve bir toplumun ferdi olarak insanın edindiği-kazandığı
alışkanlıkları içerisine alan geniş kapsamlı bir kavram olarak nitelendirmektedir. Nitekim kültür
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insan yaşamının her alanına nüfuz etmiştir. Toplumun, toplumu oluşturan büyüklü küçüklü
grup ve sınıfların hem yazılı olmayan hem de sessiz bir sözleşme ile kabul edilmiş gelenekleri,
düşünce yapıları, davranış biçimleri de kültür kapsamına girmektedir. Söz konusu kavram, tüm
insanlığın karşı karşıya geldiği ve süreç içerisinden geçerek varlık gösterdiği toplumun
dinamikleri ile kültürlendiği bir kavram olarak da anlamlandırılmaktadır. Bu bakımdan kültür,
söz konusu toplumun mevcut dinamikleriyle ortaya çıkan ve o topluma kimlik kazandıran da
bir niteliğe sahiptir. Kültürel kimlik, bu oluşum ve bakış açısı neticesinde ortaya çıkan bir
kavramdır (Ersen, 2008, s. 20).
Hall, kültürel kimliği; paylaşılan tek bir kültür, çok sayıda benliğin içerisine gizlenmiş olan bir
tür ve tek bir toplumsal ortak benlik ya da yapay olarak dayatılan "benlikler"; paylaşılan ortak
bir tarih ve soydur. Söz konusu tanımlamalar çerçevesinde, kültürel kimlikler ortak tarihi
tecrübe-deneyim ve paylaşılan kültürel düzgülerle; sabit, değişmez ve sürekliliği olan, kültürel
tarihimize yapılan gönderme ve anlamlarıyla bizi "tek bir insan" olarak kabul etmektedir.
Stewart ise, bireylerin diğer bireylere karşı olan etkileşimleri neticesinde nesnel kültürü
öğrendiklerini, kültürün fiziksel ve toplumsal deneyimlerle birey tarafından seçilerek
içselleştirildiğini ifade etmektedir. Dil, gelenek-görenek, adet, etnisite, din, ırk ve bölge
toplumsal bağlılıkla kültürel kimliğin inşasına katkıda bulunan önemli unsurlardır (Stewart ve
James, 2007, s. 24). Daha anlaşılır bir biçimde açıklanacak olursa kültürel kimlik, yaşamın her
alanına nüfuz etmekte olan, gündelik yaşam içerisindeki en sıradan unnsurların dahi biçimini,
oluşumunu belirlemektedir. Çünkü toplumsal bilimler bakış açısıyla kavramlaştırmak, bu
kavramı "soyut" ve hayattan kaparmaz, aksine yaşamdan örneklerle daha da netleşerek, bu
kavramları anlamakta yardımcı olacaktır. Kültürel kimlik tek ya da durağan değildir aksine
günlük yaşam içerisindeki alışkanlıklarda, eğitimde, medyada, sanatta, edebiyatta, tarihte ve
daha bir çok alan ve disiplinde devamlı olarak tekrar tekrar yeniden üretilen ve yenilenen bir
olgudur (Weedon, 2004, s. 155).
Son olarak kültürel kimliğe, her bir toplumun, topluluğun, milletin varlığını ve benliğini ifade
eden kimliğidir. Milleti, toplumu, toplulukları diğerlerinden farklı kılan özelliklerin bütünüdür.
Diğer bir ifade ile şahsı, diğer milletlere, diğer topluluklara mensup olan şahıslardan ayıran; dil,
din, tarih ve kültürel unsurların söz konusu ferdin davranış ve tutumlarına yansıması sonucunda
oluşan; bir topluluğa aitliğini ifade eden kimliklerdir. Her toplumdaki insanlar, kültürel
aidiyetlerine göre düşünür, davranır, yer, içer, törenleri, yasları, kutlamaları ve daha çok sayıda
gerçekleştirdikleri ritüeller varlık gösterdikleri topluma ve o toplumun üyelerine uygun ve
uyum sağlar nitelikte olmaktadır. Bu durumun sebebi toplumların kültürel kodlarını oluşturan
unsurlardır ve bu unsurlar toplumların kültürel kimliği olarak açıklanabilmektedir (Mora, 2008,
s. 6). Nitekim kültürel kimliğin kaynakları:
 Tarihsel süreç içerisinde değişerek ve gelişerek gelen gelenek-göreneklerin sebep
olduğu norm ve sosyal kontrol unsurları,
 Dini hayatın, inançların sebep olduğu değer, norm ve sosyal kontrol unsurları,
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 Toplum içerisinde aşağılık duygusu korkusunun ortaya çıkardığı, norm ve sosyal
kontrol grupları,
 Kanun, tüzük, yönetmeliklerin telkin ettiği değer, norm ve sosyal kontrol grupları,
 Mevcut kültürün dışından gelen, bazen iktibas edilen, bazen zoraki kabullenilmeyekabullendirilmeye çalışılan, belli oranda uyumsanan değer, norm ve sosyal kontrol
unsurları olarak maddelendirilmektedirler (Sertkaya, 2010, s. 15).
Bahsi geçen kültürel kimlik kavramının ulusal ölçekteki önem ve devamlılığı ancak yerel
ölçekteki sürekliliğine ve muhafazasına, belleklerde yer etmesine bağlıdır. Yerel ölçekte
muhafazasının ve sürekliliğinin sağlanması ancak kültürel bir bellek olarak da açıklanacak olan
müzelerde mümkün olacaktır. Yeni müzecilik anlayışıyla birlikte müzecilik alanının
genişlemesi ve bunun neticesinde çok sayıda-çeşitlilikte müze kurulmuştur. Söz konusu olan
kültürel kimlikle ilgisi bakımından kent müzesi de bu müze türlerinden biridir. Kentlerin
kültürel, tarihsel, ekonomik, sosyolojik vb konularda geçmişini, gününü gösteren ve geleceğe
dair fikir-proje sunan kent müzeleri günümüzde oldukça popüler olmakla birlikte sayıları da
hızla artmaktadır. Ülkemizde kurulmuş olan onlarca kent müzesinden biri de bu çalışmada
incelenmiş olan "Malatya Kent Müzesi"dir.
KENT MÜZESİ
İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadarki süreç içerisinde ortaya çıkmış olan her tür
nesne ve unsur kültür olarak nitelendirilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde oluşan ve şekillenen
kültür, toplumların ve devam eden nesillerin benimsemesi ile devamlılık ve kalıcılık
kazanmaktadır. Bu da yüksek nitelikte ve zengin çeşitlilikte bir kültürü ortaya çıkarmaktadır.
Kültür, paylaşılan, öğrenilen veya edinilen bir niteliğe de sahiptir (Göçer, 2012, s. 51). Söz
konusu olan zengin çeşitliliğe sahip olan kültür öğelerinin korunması, muhafaza edilmesi,
değerlendirilmesi ve gelecek nesillere tanıtımı oldukça önemlidir. Bahsi geçen tüm bu ölçütler
içerisinde barındıran kurumların başında da müzeler gelmektedir (Keleş, 2005, s. 15). Müzeler
insanlık tarihinden günümüze kadar olan süreçte tüm kültürel öğeleri halka-topluma sunan,
bilgi ve belgeleri toplayan, arşivleyen, düzenleyen sergileyen kurumlar olmuşlardır. Müzeler
bir toplumun bir milletin bir kentin belleği görevini üstlenmektedirler (Dedehayır, 2013, s. 15).
Müzeler, kişiyi yaşadığı toplum hakkında bilgilendiren, mevcut topluma tarihini öğreten ve
toplumun fertlerinin kendilerini, geçmişlerini benliklerini ve kültürel kimliklerini bilmelerini
sağlayan önemli kurumlardır. Bu bakımdan müzeler sadece geçmiş tarihi yansıtmakla kalmayıp
geleceğe de yön veren bir misyona sahiptirler. Aynı zamanda müzeler yaşamakta olduğumuz
değerleri tanımlamaya ve onları bir anlama koymamızı da sağlar (İhtiyar, 2011, s. 52).
Tarihsel süreç içerisinde kentler bir çok kültürün birleşimi ve çatışmasıyla var olmuşlardır.
Böylece kentlerin-toplumların sahip oldukları değerler geçmişten günümüze gelmiş olan
kültürel birikimlerle biçimlenmektedir. Kültürel değerler, sosyal yaşam içerisinde sanattan
bilime çok sayıda disiplini içerisine almaktadır. Bir kentin tarihi, mimarisi, müziği, gelenek ve
göreneği kenti ve söz konusu kentin kültürünün tanınmasında son derece önem arz etmektedir.
Kenti meydana getiren tüm bu unsurlar, kentin kültürel mirasını da temsil etmektedir. Kültürel
FULL TEXTS BOOK

325

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

mirası ve kültürel kimliği bir arada sunan en iyi kurumların başında ise kent müzeleri
gelmektedir. Kent müzeleri bir kentin geçmişi ve günü hakkında var olmuş ve olan tüm
detayları içerisinde barındırarak bu ölçüde ziyaretçiye cevap veren arşiv niteliği taşıyan
kurumlardır. Söz konusu müzeler kentin tüm zamanlarına tanıklık etmeleri ve kenti simgeleyen
kültürel kimliklerini de teşhir eden, sürekliliğini ve genç nesillere aktarımını sağlayan önemli
kuruluşlardır (Açıcı ve Konakoğlu, 2018, s. 2).
Kent müzeleri, kent kimliğini, kültürel kimliği ve kent bilincini geliştirmede ve kentte yaşayan
farklı etnik, dinsel, kültürel, toplumsal gruplar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve ortak yaşam
kültürünü güçlendirmede katkıda bulunmaktadır. Kent müzelerine sivil bir platform olarak ta
bakmak mümkündür. Nitekim söz konusu müzeler, şehirlerdeki tarihi-kültürel mirasın
korunmasında oldukça aktiftir. Aynı zamanda demokratik bir biçimde tartışılıp belirlenmiş
kentsel gelişme perspektiflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kent müzeleri,
uzmanlaşmış iletişim, eğitim, koruma ve kültür merkezleri olarak da ön plana çıkmaktadırlar.
Kent müzeleri bir şehrin ve o şehrin insanlarının sosyal yaşam deneyimlerini, tarihsel ve
kültürel zenginliklerini, davranış kalıplarını ve o insan topluluğunu aynı paydada birleştiren
tüm unsurları gösteren, sergileyen ve koruyan kurumlardır. Kent müzeleri yalnızca geçmişi ve
günümüz koşullarını yansıtaz aynı zamanda gelecek için projeler, plan ve programlar üzerine
de hem kendi bünyesin de hem de halkla fikir alışverişinde bulunur (İhtiyar, 2011, s. 52). 18.
yüzyıldan sonra Amerika'da doğmuş olan kent müzeleri, küreselleşen dünyada gittikçe
birbirinden uzaklaşan aynı toplumun fertleri olan insanları aynı noktada buluşturmayı ve
benliklerini hatırlamayı amaç edinmişlerdir. Bir toplumun üyesi olarak insanların söz konusu
toplumla ve o toplumun tüm yerel unsurlarıyla aidiyetlerini kuvvetlendirmek ve yaşam alanını
benimseyerek özümsemesini sağlamak günümüzde şehirleşmenin en önde gelen
problemlerinden birisidir. İnsanların yaşadıkları kenti ve kültürünü benimsemesini sağlamak,
günümüzün en karışık sorunları arasında nitelendirilebilir. Aynı zamanda kent müzeleri, şehrin
tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu kültürel serüveni daha iyi görmesini, anlamasını ve
kavramasını amaç edinmektedir. Bir kenti kent yapan kültürel değerlerinin devamlılığını
sağlamak geçmiş ile bugünü sentezlemek ve bir araya getirmek gibi roller üstlenen kent
müzeleri, şehirlerin kültürel kimliklerini taşıyan bir arşiv niteliğine sahiptirler (Karakaş, 2019,
s. 18). Kent müzelerinin kuruluş hedefleri içerisinde, kent insanlarının kente yönelik olan
aidiyet duygusunu artırmanın yanı sıra toplumun geçmişi ile geleceği arasında köprü görevi
kurmak ve geleceğe yönelik kenti kalkındıracak projeler yapmakta vardır. Mevcut toplumun
fertlerinin kendilerinden önce yaşamış atalarının o kente-şehre neler bıraktıklarını neler
kazandırdıklarını, nerenden nereye getirdiklerini göstermesi de kent müzelerinin hedefleri
arasında yer almaktadır. Kent müzelerinin amaç ve işlevleri bakımından ise şehrin kültürel
kimliğinin korunarak kentli olma bilinci geliştirmek birincil amaç olarak sıralanabilir. Aynı
zamanda kent müzeleri, şehrin belleğinden taşıdığı nesnelerle, oluşturduğu arşivle kentin
hikayesini kentliye ve dışarıdan gelen ziyaretçiye anlatmaktadır. Sürekli büyüyerek gelişen kent
müzeleri işlevleri açısından, şehrin eski tarihi dokusunun yok olmasını engellemek ve göç
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sebebiyle değişime uğrayan kültürel kimliğin hem geçmişteki durumunu hem de güncel
durumunu aktarmak-muhafaza etmektir (Karakaş, 2019, s. 21).
Kent müzelerinin muhafaza etmeye çalıştıkları kültürel kimlik toplumsal bellek gibi unsurların
şekillenmesinde somut ve somut olmayan öğeler rol oynamaktadır. Bunlar:
Somut olmayan araçlar: Tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun meydana getirdiği kültürel
birikimini aktarmak için çok sayıda kullandığı farklı yöntemler mevcuttur. Nitekim yaşam
biçiminin ve dolayısıyla kültürel kimliği-toplumsal belleğin varlık bulduğu alanda henüz
işleniyorken bu süreçlere dahil olan daha sonra gelecek olan neslin hayatın içerisinde bu yaşam
şeklini deneyimlemesi ile toplumsal bellek aktarımı gerçekleşmiş olacaktır. Sosyal yaşamda
etkin olan söylence ve ritüeller kültürel kimliği ve toplumsal belleği etkileyen ve oluşturan
önemli iki unsur olduğu söylenebilir. Söylenceler: bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak
yaşayan gelenek-görenek gibi, insanlığın en eski yaşantı ve düşüncelerinde dile gelmiş olan
öyküler, imgelem ürünü olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler olarak
tanımlanmaktadırlar. Söylenceler, uzun süre boyunca bir toplumun-milletin yaşamış olduğu
sosyal, siyasal, dinsel, ya da kültürel pek çok olayın neticesinde çoğu zaman söyleyeninin kim
olduğu belli olmayan anonim bir şekilde anlatılan hikayelerdir. Ritüeller ise, dini bir inanç gibi
benimsenmiş alışkanlık, şahıslar tarafından ilahlaştırılmış davranışlar biçimleri, uygulamalar
vb. temalar şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak ritüellerde özel durumlarda
yinelenen ve alışkanlık niteliği kazanmış olan davranışlar olarak toplumsal belleğin
oluşmasında önemli bir işleve sahiptirler.
Somut araçlar: İnsanlık tarih boyunca hayatta kalabilmek için bir takım araç ve gereçler
geliştirmiş ve bu durum zamanla gelişerek ilkel unsurlardan estetik hazzın ön plana çıktığı ya
da sosyal-toplumsal olayların yansıtıldığı daha profesyonel yapılara-nesnelere ulaşmıştır. Söz
konusu olan bu nesne ve unsurlar bir toplumun ya da daha geniş perspektiften bakılacak olursa
tüm insanlığın kültürel mirası olarak nitelendirilmektedir. Yazı, resim, heykel, mimari ve diğer
görsel sanatlar ile yaşamın içerisinde kullanılmakta olan günlük aletler, resmi iş ve işlemlere
ait belgeler genel çerçevede bu somut araçları oluşturmaktadır. Somut araçlar, özellikle
toplumsal belleğin mekansal bir bellek haline dönüşmesinde rol oynamaktadır. Bahsi geçen bu
araçlar buluntulardan mimari eserlere, bunların biçim ve yapılarından duruşlarına kadar
toplumsal belleğin oluşmasında rol oynamaktadırlar (Karakaş, 2019, s. 23).
Kent müzeleri şehrin kültürel kimliğini yansıtan müzeler olmasından ötürü kendine özgü bir
takım özelliklere sahip olmasıyla birlikte temel de müzeciliğin işlevlerini de yerine
getirmektedir. Bunlar bilgilerin toplanması, korunması, belgelenmesi, araştırılması, ilgili
birimler ile iletişime geçilmesi, sergilenmesi ve eğitime fayda sağlayacak şekilde organize
edilmesi gibi unsurlardır. Bunlar: kentin tarihi, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri, mimari yapısı,
kültürü, gelenek-görenekleri, halk müziği, folklorü ve bunlar gibi sayılacak daha pek çok şey
hakkında ziyaretçileri bilgilendiren kütüphane formatındaki bilgi kioksları aracılığıyla iletilen
bilgi merkezleri; kent hakkındaki bilgilerin müze ziyaretçilerine sunulması açısından kullanılan
en temel birim olan, yazılı ve görsel öğeleri kullanarak bilgilendiren bilgi panoları; kentin
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tamamını görmeye imkan sağlayan kent maketleri olduğu gibi, aynı zamanda bilgilendiren
yazılı metinlerin de söz konusu maketlerle birlikte bir kompozisyonda sunulduğu maketler;
özellikle gündelik yaşamın aktarıldığı veya tarihi olayları ve şahsiyetleri yansıtan, ekonomik,
sosyal yaşaman kesitlerin anlatılmaya çalışıldığı ya da kente özgü sanat-zanaat işlerinin
yansıtıldığı statik canlandırmalar; sergi ve sunum alanları; son olarak ise kent ve kentin kültürü,
sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında belgesel filmlerin oluşturduğu video ve ses
prodüksiyonlarından oluşmaktadır(Karakaş, 2019, s. 21). Kent müzesi bileşenleri ve aktiviteleri
ile toplumsal bir bellek merkezi haline getirilip getirilmediği oldukça önemlidir. Kent
müzelerinde bulunması gereken kent bilgi merkezleri şehre yönelik belleği, kültürelkimliği
depolama işlevini yerine getirerek şehrin bilgi merkezi olma özelliğini kazanmalıdır. Kent
müzeleri içlerinde bulundurdukları bilgiyi sürekli taze tutmalı, şehrin dinamiklerini yakından
takiip etmelidirler. Kent müzesi sorumluları ve çalışanları yalnızca kent müzesinin kuruluş
aşamasındaki edindikleri bilgi ile yetinmeyip, bilgi edinme devamlılıklarını canlı tutmalıdırlar.
Bu da yeni bilgilerin işlenerek daha da yeni bilgilere, projelere dönüşmesine katkı sağlaması
bakımından önem arz etmektedir. Kent müzelerinde bulunan bilgi panoları, video ve ses
prodüksiyonları, maketler ve statik canlandırmalar da kültürel kimliğe olumlu açıdan artısı olan
öğelerdir. Günümüze yaklaştıkça sayısı gittikçe artan kent müzelerinden biri Malatya kent
müzesidir.

Resim 1: Malatya Kent Müzesi dış görünümü
11 Mart 2019 tarihinde açılan müze, Malatya'da yer alan en eski tarihi kamu binası özelliği
taşıyan Askerlik şubesi binasında hizmete girmiştir. II. Abdulhamit zamanında zemin ve birinci
kat olarak 32X10 metrekare ölçülerinde, dikdörtgen planlı olarak taş malzeme ile kagir olarak
inşa ettirilmiştir. Redif kışlasına bağlı bir askerlik dairesi olarak 1893‐99 yılları arasında inşa
edilen yapı, 2016 yılında Battalgazi Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiş
ve faaliyete girmiştir. Müze'de; Malatya'nın coğrafi ve demografik yapısı, kentin 9000 yıllık
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tarihinde geçirdiği evreler, arkeolojik değerleri, mimari zenginlikleri, eğitim tarihi, spor tarihi,
eczacılık tarihi, basın tarihi, mutfak kültürü, çocuk atölyesi, hologram tekniği kullanılarak
Malatya alimlerinin anlatılması gibi daha birçok konuda belge, bilgi, silikon heykeller, fotoğraf
ve görsel objelerle bilgiler verilmektedir (Yılmaz, 2018, s. 11).

Resim 2: Zemin Kat Girişi
Zemin katında koridorların dışında 6 adet sağ 6 adet ise sol koridorda olmak üzere 12 salon
bulunmaktadır. Zemin kat sağ koridorda 6 oda bulunmaktadır. Bunlardan sağda Arslantepe,
Med, Pers, Roma ve Bizans Salonu, karşılıklı 2 adet personel odası ve girişin sol tarafında ise
İslami Dönem Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi, salonları yer almaktadır.
Zemin kat sol koridorda 6 oda bulunmakta ve bu bölüm Redif, Alimler Dünyası, Tematik Salon,
Siyasiler, Dönemsel Sergi ve Çocuk Atölyesi'nden oluşmaktadır.
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Resim 3: 1. kat orta koridorda Atatürk Köşesi yer almaktadır
Birinci katta Geleneksel Malatya Mutfağı, Eczacılar, Spor, Basın, Gülen Yüzler, Geleneksel
Malatya Halı Odası, Füreya Korel Müzesi, 3 adet Sergi Odası, Selahattin Gürkan Odası, Ünlüler
salonu bulunmaktadır. I. kat sağ koridorda; Füreya Korel Kuş Evi Müzesi, 3 adet Sergi Odası
(Fotoğraf Makinası Odası, Kılıçarslan Odası, Radyo-Gramafon Odası), Selahattin Gürkan
Odası ve Ünlüler salonu bulunmaktadır. I. Kat sol koridorda, Geleneksel Malatya Mutfağı,
Eczacılar, Spor, Basın, Gülen Yüzler, Geleneksel Malatya Halı Odası bulunmaktadır.
SONUÇ
Küreselleşen dünya ile birlikte ulusal ve yerel ölçekte her toplum çeşitli kültüre maruz
kalmakta, kültürlenmekte ve hızlı bir şekilde tüketmektedir. Söz konusu olan bu kültür tüketimi
toplumların asıl kültürünü de olumsuz yönde etkilemekte yozlaştırmakta bazen de yer yer yok
etmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi ulusal ve yerel ölçekteki kültürel birikimlerin
korunabilmesi ve hızlı bir kültür tüketimi içerisinde yaşayan ya da içerisine doğan nesillere
aktarılabilmesi son derce önem arz etmektedir. Nitekim önemine binaen bunu en iyi sağlayacak
kurumlar müzelerdir. Özellikle yerel ölçekteki kültürel değerlerin ve mevcut toplumun kültürel
kimliğinin en iyi korunacağı ve teşhir edilen mekanlarda kent müzeleridir. Kent müzelerine bu
açıdan büyük sorumluluklar düşmektedir. Şehrin ve dolayısıyla şehrin fertlerinin kültürel
geçmişlerini ve esasen üstlerinde taşıdıkları kültürel kodları bilmeleri ancak şehrin-toplumun
kültürel kimliğini yansıtan-sunan kent müzeleri ile mümkün olacaktır. Son zamanlarda sayıları
gittikçe artan kent müzelerinin kültürel kimliği yansıtır bir koleksiyonla oluşturulması, müze
ziyaretçilerine şehre, yerel unsurlara, kültürel değerlere karşı aidiyetlik hissettirecek hususlara
dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle kültürel kimliğin devam ettirilebilirliğini
sağlayacak olan genç nesiller için onlara hitap edecek şekilde yalnızca geçmişi değil de geçmiş
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ile günümüzü, günümüz ile geleceğimizi sentezleyen kimliği geliştirmek, yaygınlaştırmak gibi
unsurlar hedef edinmelidirler.
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SOSYO-KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN GEZİCİ MÜZELERİN
ÖNEMİ: ÇANAKKALE MUHAREBESİMOBİL MÜZESİ ÖRNEĞİ
IMPORTANCE OF TRAVELING MUSEUMS IN TERMS OF SOCIO-CULTURAL
SUSTAINABILITY: ÇANAKKALE BATTLE MOBILE MUSEUM EXAMPLE
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İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Battalgazi, Malatya
ORCID NO: 0000 0001 5952 9396
ÖZET
Kültür, bir milletin-toplumun hayatını şekillendiren maddi ve maddi olmayan her türlü şey
olarak açıklanabilir. Böylece bir milletin varlık gösterdiği tarih boyunca meydana getirdiği tüm
eserler, o milletin kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple kültür şahsi değil, milli bir unsurdur.
Bir millete mensup olan her bir birey, o milletin dilini, dinini, örf ve adetlerini, kültürünü
benliğinde hisseder, yaşar ve yaratır. Bu nedenle bir milletin binlerce yıllık tarihi boyunca
deneyimlediği, her bir yaşantı neticesinde ortaya koyduğu kimlik, kültürünün göstergesidir.
Kültür, ister maddi, isterse maddi olmayan ölçekte değerlendirilsin, ruhun vücut bulmuş hali
olarak tanımlanabilir. Söz konusu tanım, kültürün alanını konu ve kapsam açısından son derece
büyüten-yücelten bir açıklamaya sahiptir. Bahsedilen kültür kapsamı, maddi niteliğe sahip
kültür varlıkları olabileceği gibi maddi olmayan niteliğe sahip unsurlarda olabilmektedir.
Somut olmayan kültür mirası olarak değerlendirilen hikâyeler, efsaneler, mitolojik kahraman
ve olaylar, savaşlar vb. gibi daha birçok unsur ve bu unsurları temsil eden eşyalar, kültür varlığı
olarak değerlendirilmektedir. Kültürün-kültür varlıklarının, genel olarak kültür mirasının, bir
milletin benliğini taşıması ve millet olma bilinci kazandırması nedeniyle, gelecek nesillere
aktarılması son derece önem arz etmektedir. Bu önem, hem kültürel mirasın aktarımı hem de
sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe katkı açısından değerlendirilebilir. Enerji üretimini ve
tüketimini kontrol altına alarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma
ihtiyacından doğan sürdürülebilirlik, zamanla alanını-kapsamını genişletmiş ve neredeyse tüm
disiplinlerin ele aldığı bir kavram olmuştur. Nitekim kültür ve sürdürülebilirlik birbirleriyle son
derece alakadar iki konudur. Kültürün devamlılığınınsosyo-kültürel sürdürülebilirlikle birinci
dereceden ilgili olmasının yanı sıra her iki kavram birbirini aynı ölçüde besleyen-destekleyen
iki unsurdur. Bir milletin-toplumun kültürünü en iyi yansıtan ve muhafaza eden kurum ve
kuruluşların başında müzeler gelmektedir. Müzeler, millet ve dönem ayırt etmeksizin
geçmişten kalan, tarihi niteliğe sahip olan-tarihe tanıklık eden her türlü kültürel değeri
saklamak, korumak, muhafaza etmek ve teşhir etmekle yükümlüdür. Sahip oldukları bu
yükümlülükler, çağın getirileriyle birlikte artmış ve böylece müzenin amaçları-işlevleri
sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulama neticesinde çeşitlilik artmış ve müzecilik anlayışı
üzerinde durularak yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da sunum yöntemleriyle çağdaş
müze çeşitlerine örnek teşkil eden "Çanakkale Muharebesi Mobil Müzesi” ele alınmıştır. Kültür
ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma
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objelerin dijital sunumlarla, 81 ili ziyaret ederek “Çanakkale ruhu”nu halka, özellikle genç
nesillere, tanıtma amacı güden ve 44. adresi olarak da Malatya'ya gelen bumobil müzenin,
millet olma bilincinin oluşması ve şekillenmesi bağlamında ciddi yararlar sağladığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Mobil Müze, Sosyo-kültürel Sürdürülebilirlik

ABSTRACT
Culture can be explained as all kinds of material and immaterial things that shape the life of a
nation-society. Thus, all the works created by a nation throughout its existence reflect the
culture of that nation. For this reason, culture is not a personal but a national element. Every
individual belonging to a nation feels, lives and creates the language, religion, customs and
traditions and culture of that nation. For this reason, the identity that a nation has experienced
throughout its thousands of years of history and revealed as a result of each life is the indicator
of its culture. Culture can be defined as the incarnation of the soul, regardless of whether it is
evaluated on a material or immaterial scale. The aforementioned definition has an explanation
that greatly enlarges the field of culture in terms of subject and scope. The mentioned scope of
culture may be cultural assets of material nature or elements of intangible nature. Stories,
legends, mythological heroes and events, wars etc. considered as intangible cultural heritage.
Many elements such as and the objects representing these elements are evaluated as cultural
assets. It is of utmost importance that culture-cultural assets, cultural heritage in general, carry
the identity of a nation and bring the consciousness of being a nation to future generations. This
importance can be evaluated in terms of both the transfer of cultural heritage and contribution
to socio-cultural sustainability. Sustainability, arising from the need to leave a more livable
environment to future generations by controlling energy production and consumption, has
expanded its scope and scope over time and has become a concept that almost all disciplines
deal with. As a matter of fact, culture and sustainability are two issues that are highly related to
each other. In addition to the fact that the continuity of culture is related to socio-cultural
sustainability in the first degree, both concepts are two elements that feed and support each
other equally. Museums are among the leading institutions and organizations that best reflect
and protect the culture of a nation-society. Museums are obliged to preserve, preserve, preserve
and display all kinds of cultural values that are historical, historical, witnessing the history,
regardless of nation and period. These obligations they had increased with the gains of the age,
and thus the aims and functions of the museum began to be questioned. As a result of this
questioning, diversity has increased and new trends have emerged, with emphasis on museum
understanding. In this study, "Çanakkale Battle Mobile Museum", which sets an example for
contemporary museum types with its presentation methods, is discussed. Within the scope of
the project carried out by the Ministry of Culture and Tourism, this mobile museum, which
aims to introduce the "spirit of Çanakkale" to the public, especially the young generations, by
visiting 81 provinces with digital presentations of objects from the Çanakkale Wars, has come
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to Malatya as the 44th address. It is thought to provide serious benefits in the context of the
formation and shaping of awareness of being.
Keywords:Museology, Mobile Museum, Socio-culturalSustainability

GİRİŞ
20. yüzyılla birlikte giderek artan sanayileşme neticesinde doğal kaynaklar ciddi boyutta
tahribatlara maruz kalmış, bu durum doğal kaynakları bir daha yerine gelmemek üzere yok
etmeye başlamıştır. Söz konusu dönemle birlikte yoğunlaşan doğal kaynakların daha fazla
kullanılması ile elde edilecek olan daha fazla üretim ve tüketim anlayışı, çok boyutlu çevresel
bozulma ve problemleri de meydana getirmiştir. Bahsi geçen problemler neticesinde ortaya
çıkan ve giderek çoğalan olumsuzluklar, çözümü zor-ciddi sorunlar oluşturarak insan yaşamı
ve geleceği tehlike altına girmiştir. Bu durum, üretim ve tüketim süreci içerisinde doğal
kaynaklara dikkat edilerek dengeli kullanılmasına ve yeniden kullanımının söz konusu olacağı
uygulamaların yapılmasına karşı tedbirlerin alınmasına sebep olmuş ve yeniden kullanımsürdürülebilirlik anlayışı ortaya çıkmıştır. Tüm bu süreç neticesinde ortaya çıkan
sürdürülebilirlik anlayışından bir çevre hareketi olarak bahsetmek mümkündür. Kavram ilk
olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca Brundtland raporunda, kalkınma ile
bütünleşerek "Bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini
karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır." şeklinde resmi bir tanıma sahip
olmuştur (Emrealp, 2005, s. 15). Bir kaynağın bitirilmemek, sonsuza kadar yok edilmemek
üzere işlenebilmesi anlayışıyla ortaya çıkıp şekillenen sürdürülebilirlik, kısa süre içinde kabul
gören ve hemen hemen her alanda varlık gösteren bir ahlak ilkesi olarak da tanımlanabilir
(Tekeli, 2001, s. 25).
Neredeyse her disiplinde kendini gösteren sürdürülebilir anlayış, daha çok ekolojik, ekonomik
ve sosyal sürdürülebilirlik olarak üç ana unsur olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu
anlayışa son olarak eklenen ise kültürel sürdürülebilirliktir. Kültürel sürdürülebilirlik yeni bir
unsur olarak söz konusu anlayışın içerisine girmiş olsa da aslında diğer üçüne yer yer
giydirilmesi gerektiğinden bahsedilebilir. Çünkü kültür insan yaşamının her safhasında ve her
alanda karşı karşıya kalınan ve yaşamı şekillendiren, maddi ve maddi olmayan her türlü şeyi
kapsayan bir unsurdur. Buradan da anlaşılmaktadır ki insan ve kültür birbirini tanımlayan ve
tamamlayan iki unsurdur. Dolaysıyla da sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde değerlendirilen
kültürel sürdürülebilirliğin diğer üç unsurun her birinde var olan bir nitelik taşıdığı söylenebilir
(Konuk, 2009, s. 36). Elbette ki sürdürülebilirlik anlayışının son unsuru olarak değerlendirilen
kültürel sürdürülebilirlik birçok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Ancak bunların yaygın
olanlarından birkaçı aşağıdaki şekildedir;
 Her bir neslin kendinden sonra gelecek olan nesillere, mevcut olan kültürel değer ve
göstergeleri, kendilerinden de izler katarak zenginleştirmiş bir vaziyette aktarmak
yükümlülüğüdür (Cebeci, Çakılcıoğlu, 2002, s. 4).
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 Kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için koruma-muhafaza
politikalarının geliştirilmesini ancak salt koruma dışında onların yaşatılması gereği
ancak çağdaş koşullar içerisinde değerlendirilmesidir (Beyhan, 2004, s. 56).
Kültürel sürdürülebilirlik, evrensel ölçekteki birtakım gelişmelerin yerel-ulusal kültürü de
etkileyebileceği ve bunun neticesinde kültürel değerler üzerinde oluşacak olan tahribatın
önlenebilmesi için insanların-toplumların kendi kültürlerini korumaları, sahiplenmeleri ve
kalıcı olarak kaybetmemek adına mücadele etmelerinin gerekliliği vurgulanan en önemli
noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir toplumun yaşam biçimini yansıtan kültürün
sürdürülebilirliğini sağlamanın, aynı zamanda geçmişten bugüne getirdiğimiz ritüelleşmiş
yaşama dair alışkınlıklarımızın kaybolmaması son derece önem arz etmektedir (Konuk, 2009,
s. 39). Nitekim insan ve kültürün birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu düşünüldüğünde,
kültürel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına var olması gereken,, olmazsa olmaz bir araç
olarak, şahısların kendi değerlerini sahiplenmeleri ve kaybetmemek uğruna mücadele etmeleri
şeklinde belirtmek mümkündür. Toplumların var ettikleri ve içinde yaşadıkları kültürlerinin,
geçmişten gelen yaşanmışlıklar ile temellendirildiği ve beslendiği bilinen bir gerçektir. Elbette
her ne kadar zamanla birlikte bir değişim süreci yaşanıyor ve kültür de bu değişimden
etkileniyor olsa da mümkün olduğunca geçmişten gelen-getirilen kültürel değerlerin gelecek
nesillere aktarılması oldukça önem taşımaktadır (Niyazi, 2002). Söz konusu kültürel değerler
bir toplumdaki rolleri, ilişkileri, davranış biçimlerini, dünya görüşlerini, toplumu yansıtan
mevcut kültürel birikimlerini içerdiğinden sosyo-kültürel değerler olarak da açıklamakta
sakınca yoktur (Atik, Erdoğan, 2007, s. 6). Aynı zamanda insan sağlığını-konforunu sağlayan
ve hem sosyal hemde kültürel değerlerin muhafazasına ilişkin stratejiler geliştirerek
uygulamalar-programlar yapan sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, toplumların maddi ve maddi
olmayan değerlerini yaşatılması ve aktarılması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Nitekim
toplumla ilişkilendirilen kültür tanımlamalarında; tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinde
yaratılan maddi ve manevi değerler; insan-doğal çevre ve toplumsal izler taşıyan araç gereçler;
toplumsal etkileşim yolu ile kazanılan zihinsel, davranışsal unsurlar; toplumun yaşam tarzının
ifadesi gibi açıklamalar yer almaktadır. Genel olarak soso-kültürel sürdürülebilirlik kavramı
günümüzde tarihi, kültürel ve geleneksel niteliklere sahip olan değerleri-unsurları kapsayan ve
bunları gelecek nesillere ulaştırma gayesi ile hareket edilen bir alan olarak tanımlanabilir
(Dikmen ve Toruk, 2017, s. 12). Kültürel mirasın ve kültürel değerlerin yaşatılması toplumsal
bir sorumluluk olduğundan, söz konusu olan bu değerlerin gelişen teknoloji ve bu teknolojinin
getirisi olan değişen yaşam biçimine yenik düşmemesi sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin
sağlıklı bir şekilde hayat geçirilmesine bağlıdır (Dikmen, 2013, s. 74).

Toplumsal anlamda yaşantının sağlıklı ve ekonomik refah-huzur içinde yürütülmesi olarak da
tanımlanan sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, sosyal boyutta insanların temel yaşam
ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra sosyal adalet ve katılımın da yüksek oranda karşılanması
gerektiği ile de ilgilidir (Sev, 2009). Sürdürülebilirliğin sosyo-kültürel boyutunda toplumun
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hem sağlık hem de eğitiminin en üst düzeye çıkarılması, yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması,
yaşadıkları yerin kültürel mirasının ve yaşam geleneklerinin korunmasına karşılık gelmektedir.
Sosyal yaşantı şekli ve ihtiyaçlar zaman içinde değişse de kültürel değerlerin devamlılığı ve
kaybolmaması son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda alınacak tedbirler ışığında
ekonomik kararların yanı sıra sosyo-kültürel sürdürülebilirliğinde de etkisi azımsanmayacak
boyuttadır (Afacan, 2017, s. 27). Tüm bunlara ek olarak sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe birinci
dereceden fayda sağlayacak olan alanlardan birisi de müzeciliktir. Müzecilik sahasında
kendisini daha iyi ifade edecek olan sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, kültürün ve kültürel
unsurların muhafazasının ve teşhirinin bu sayede tanıtımının ve aktarımının en iyi yapıldığı
yerlerden biri olan müzeler sayesinde toplumla buluşması-bütünleşmesi ve işlevini yerine
getirmesi daha mümkün olacaktır. Bu sebeple müzecilikten sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe
katkı sağlayan bir disiplin olarak bahsedilebilir. Nitekim müzelerin asli görevlerinden olan
kültürel değerleri koruma-sergileme ve gelecek nesillere aktarma, sürdürülebilirlik anlayışıyla
birebir örtüşmektedir.
ÇANAKKALE MUHAREBESİ MOBİL MÜZESİ
Eski eserleri toplama, koruma ve sergileme amacı taşıyan mekanlar olarak ortaya çıkan
müzeler, günümüzde yeni müzecilik anlayışı ile birlikte yeniden yapılanarak bunların ötesinde
amaç ve işlevlere sahip olan kurumlar olarak kabul edilmişlerdir. Bu amaç ve işlevler; kitle
iletişim araçları, eğitim programları, sosyal etkinlikler ve daha çok sayıda çağdaş sergileme
metotlarından oluşmaktadır (Message, 2006, s. 603). Yeni müzecilik anlayışı yalnızca çağdaş
sergileme metotlarının kullanıldığı göz alıcı, popüler temalı sergiler oluşturmak değildir. Bu
müzeler her yaştan-kimlikten, her eğitim düzeyinden ve her sosyal sınıftan insanlara hitap
ederek, onlara kültürel değerleri tanıtmak ve daha birçok konuda iyileştirici-olumlu etkiler
yaratmaktır. Nitekim dünyayı etkisi altına alan küreselleşme ve kültürlerarası etkileşimler
neticesinde insanlar sürekli değişmekte ve bu değişim neticesinde de geçmiş değerleri unutma
eğilimindedir. Söz konusu olan bu unutma durumunun yavaşlatılabilmesi-önlenebilmesi ancak
geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi gören müzeler ile mümkündür (Erbay,2009, s. 11).
Günümüz müzecilik anlayışıyla birlikte müzelerde sergilenecek olan eserlerin seçimi, bakımı,
onarımı, saklama ve sergileme koşulları, yöntemleri; ayrıca tanıtımları hususunda da
araştırmalar yapılmakta ve her gün gelişen metotlar uygulanmaktadır. Günümüz modern
müzeciliğinde dört önemli çağdaş yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlar; Vakıf Müzesi,,
Dokunulabilir Müze, Sanal Müze ve Mobil Müzedir. Bu araştırmanın da kapsamı dahilinde
olan mobil müze türü, modern müzeciliğin bir getirisi olarak çağın modern iletişim araçlarına
yönelerek, sahip oldukları koleksiyonları, özel sergileri ve tanıtımlarını ve tanıtımlarını modern
iletişim araçlarıyla müze ziyaretçilerine sunmaktadırlar. Bu bakımdan mobil müze, ziyaretçi
bekleyen değil ya da ziyaretçiyi kendisine çeken-çekmeye çalışan değil, yeni müzecilik ışığında
modern iletişim araçları ile çağdaş sergileme yöntemlerini buluşturarak müzeyi ziyaretçisinin
ayağına götüren bu anlamda ciddi bir hizmet sunan bir anlayışa sahiptir. Sürekli sergilerle
birlikte geçici sergiler, rehberli sergiler, dia-film gösterileri, söyleşiler, seminerler ve atölye
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eğitimleri, modern müze uygulamalarının önde gelenlerindendir. Bu sayede müzede eğitim
gerçekleşirken, müzeye gitmeyi aklından dahi geçirmeyen halkın-toplumun ayağına bu
etkinlikler gitmekte, mevcut mobil müzenin içerdiği koleksiyona uygun olarak da müze
ziyaretçileri eğitilmekte, bilgilendirilmektedir (Okan, s. 5). Aynı zamanda mobil müzeler,
sunum, konferans, seminer vb. aracılığıyla müzeler çeşitli sosyal projelerin uygulama alanları
olabilir. Bu sebeple müzeler hem entelektüel zekanın artmasında hem de kültür endüstrisinin
gelişmesinde rol alan saygın eğitim kurumları olarak gelecek dönemlerde de toplumun
yaşantısını şekillendirmeye devam edecektir. Müze ziyareti, insanın varoluşuna anlam
yükleyen kişisel bir ihtiyaç olmasının yanı sıra, insanların görsel algısında da ciddi anlamda
değişimlere sebep olmaktadır. Dolayısıyla müzelerin bu işlevlerinin de katkısıyla mevcut
dönemi geçmişle bağlamasına ve geleceği şekillendirmesine yardımcı olmaktadır (Erbay, 2015,
s. 23).
Mobil müzeler de pedagojik, psikolojik, sosyolojik içeriklere sahip müzeler olarak
değerlendirilebilir. Söz konusu müzeler salt gezici müzeler değil, topluma özel koleksiyonları
ulaştıran ve bu koleksiyonlar aracılığıyla vermek istedikleri mesajı müze ziyaretçilerine verme
amacına da sahiptirler. Bunu, koleksiyonun ya da teşhirin en küçük parçası olan teşhir edilen
nesneyi açıklayan etiketle dahi vermeye çalışır. Mobil müzelerde uygulanan teşhir biçimleri de
tıpkı diğer müzelerde olduğu gibi sergilenen objelerin cinsi kadar rengi, bulunduğu ortam, fon,
teşhirde obje ile buluşan renk kontrastlığı, aydınlatma vb gibi unsurlar yer almaktadır (Okan,
2018, s. 15). Öte yandan müzeler gerektiğinde insanların ayağına götürülmelidir. Gezici
müzeler, sunumlar, konferanslar, seminerler vb. aracılığıyla müzeler çeşitli sosyal projelerin
uygulama alanları olabilir. Müzeler entelektüel zekânın artmasında ve kültür endüstrisinin
gelişmesinde rol alan saygın eğitim kurumları olarak gelecekte de yaşantımızı şekillendirmeye
devam edecektir. Müze gezmek insanın varoluşuna anlam yükleyen kişisel bir ihtiyaçtır.
Müzeler insanların görsel algısında büyük değişimler yaratır. Bugünden geçmişe kurulan
anlamsal bağlar, geleceğin şekillenmesinde de yardımcı olur (Erbay, 2015, s. 23). Günümüz
müze anlayışı kültür, iletişim, öğrenme ve kimlik arasındaki karmaşık ilişkileri daha çağdaş bir
anlayışla kavramaktadırlar. Müze ziyareti esnasında kişi, müze nesnelerine kendi kimliğinin bir
temsilcisi olarak bakarken geçmişi keşfederek bugünü yeniden yorumlar (Okan, 2018, s. 23).
Yeni müzecilik anlayışının bir getirisi olarak ortaya çıkan ve müzecilik alanına yeni bir boyut
kazandıran mobil müzeler, müze ziyaret etme alışkanlığı olmayan, zaman ayıramayan ya da
daha farklı sebeplerden ötürü müzelere gidemeyen kesime yönelik düzenlenen süreli sergi ve
aktivitelerle katılımcıya ulaşmaktadır. Müzelerin koleksiyonları ve koleksiyonlarına bağlı
olarak da konularına göre farklı mekanlarda yapılan eğitim seminerleri, sunumlar, film
gösterimleri, geçici sergiler gibi aktivitelerle yerinde katılımcılara ulaşmayı amaç
edinmektedirler. Dolayısıyla mobil müzeler, halka ulaşması bakımından kültürel kimliklerin
vurgulanması, tarihsel olayların aktarılması, geçmişin tanıtılması ve daha birçok açıdan etkin
bir müze türü olarak değerlendirilebilirler (Okan, 2018, s. 23). Bu çalışmanın da konusu olmuş
olan Çanakkale Mobil Müzesi, müzeye gitme imkanı olmayanlara Çanakkale ruhunu tanıtmak
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ve ortak paydamız olan değerlerin de etkisiyle millet olma, bütün olma ve tarihi, kültürel
değerlerimize sahip çıkma bilinci oluşturma amacıyla oluşturulmuştur denilebilir.

Resim 1: Çanakkale Mobil Müzesi dış görünüm.
13-14 kasım 2020 tarihleri arasında Malatya'da olan Çanakkale Mobil Müzesi, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma
objelerin dijital sunumlarla, 81 ili ziyaret ederek “Çanakkale ruhu”nu halka, özellikle genç
nesillere, tanıtma amacı güden ve 44. adresi olarak da Malatya'ya gelen "Çanakkale Muharebesi
Mobil Müzesi”, millet olma bilincinin oluşması ve şekillenmesi bağlamında ciddi yararlar
sağlamaktadır.

Resim 2: Çanakkale Mobil Müzesi'nin konumlandırıldığı meydandan görünüm
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde 09.00 ile 18.00 saatleri
arasında Malatya’da 15 Temmuz Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak ziyaretçilere
açılmıştır. Sergi alanı olarak Malatya merkez valilik binasının önünde yer alan 15 Temmuz
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Meydanı düşünülmüş ve bu da çok doğru bir tercih olarak değerlendirilmiştir Çünkü bu alan
şehir merkezinde en geniş ve en merkezi toplanma alanı olarak tasarlanmıştır.

Resim 3: Çanakkale Mobil Müzesi genel iç görünüm
Mobil Müze tırı içerisinde giriş sol tarafta 2 adet yaklaşık 1,5 m genişliğinde 2 m yüksekliğinde
2 vitrin bitişiğinde ise yaklaşık 2 m. yüksekliğinde ve 3 m. genişliğinde iki vitrin bulunmaktadır.
Giriş sağ tarafta ise yaklaşık 2 m. yüksekliğinde ve 3 m. genişliğinde 3 adet vitrin
bulunmaktadır. Yani tır içerisinde toplamda 7 adet vitrin bulunmaktadır.

Resim 4: Çanakkale Savaşından görüntülerin yer aldığı ekran görünümü
Girişin karşısında Çanakkale Savaşı ile ilgili görüntü ve resimlerin yansıtıldığı bir ekran yer
almaktadır.
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Resim 5: 1. Vitrin
Savaş alanından elde edilen şarapnel parçaları, çarpışan mermiler, saat
sergilenmektedir.

vb. materyaller

Resim 6: 2. Vitrin
Osmanlı Harp Madalyası, asker günlükleri, Harputlu Mülazım Ali Haydar Beyin annesine
yazdığı mektup, asker mektupları,
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Resim 7: 3. Vitrin
Mustafa Kemal’in üniformalı modeli, savaş alanından elde edilmiş bazı tabancalar, asker
kılıçları ve kıyafetleri ile, Bir Bayram Sabahı şehit olan 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin
Avni Bey’in kanlı üniforması bulunmaktadır. (Bu üniformanın aslı İstanbul Harbiye Askeri
Müzesindedir)

Resim 8: 4. Vitrin
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Resim 9: 5. Vitrin

Resim 10: 6. Vitrin
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Resim 11: 7. Vitrin
SONUÇ
Kültür, bir milleti ortak paydada buluşturan maddi ve maddi olmayan unsurların bütünü olarak
tanımlanabilir. Bu sebeple milletlerin sahip olduğu milli bilinç, milletlerin söz konusu olan
ortak paydada buluşmalarıyla mümkün olacaktır. Bahsi geçen milli bilinç ise ancak tarihi ve
kültürel değerlerimizden geçmektedir. Fakat özelikle ve öncelikle somut olmayan kültürel
değerlerimizle mümkün olacaktır. Somut kültürel değerlere nazaran somut olmayan kültürel
değerlerin varlık göstermesinin, içinde bulunduğumuz küreselleşmiş-küreselleşen dünya
düşünüldüğünde çok daha zor olduğu görülmektedir. Söz konusu olan bu zorluk somut olmayan
değerlerin fiziksel yoksunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu fiziksel yoksunluk
müzeler aracılığıyla fiziksel bir bütünlük, somut bir varlık gösterebilir. Nitekim Çanakkale
Mobil Müzesi de, müzeye gitme imkanına sahip olmayan insanlara, Çanakkale ruhunun, somut
olamayan kültürel mirasın, milli bilincin, toplumsal belleğin, kültürel kimliğin zihinlere, ruha
yerleşmesine katkı sağlamıştır. Müze içerisinde ki maketler, kıyafetler, savaş aletleri, tabakkaşıklar ya da mektuplar vb. insanları derinden etkileyen, ferdi oldukları toplumun nasıl bir
tarihsel süreçten geçtiğini en iyi gösteren, en iyi hissettiren şeylerdir. Nitekim söz konusu olan
müzenin güzergahında 81 ilin olması, özellikle genç nesillerin bu müzeyi gezip görmeleri ve
Çanakkale ruhunu hissetmeleri açısından son derece faydalı olduğu söylenebilir.
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ÖZET
2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 günümü
zde çok önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu dönemde sağlık sorunlarının
başında gelen Covid 19 toplumların dinamiklerini yerinden sökmüştür.İnsanlar hastalıkla ilgili
yeni yeni bilgi öğrenirken öğrendikleri bilgileri teyit ettirecek önemli bir çalışma alanı
bulunmamaktadır. Salgın dönemleri her zaman toplumu derinden etkilemekte ve herkese
büyük çapta zarar vermektedir. Hastalıkla ilgili bilgiler net olmamakla birlikte ve virüsün
yayılımının önüne geçilmesi için yeni çalışmalar yapılırken , bilimsel çalışmalar yapılmakta,her
gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaktadır. Her akşam yayınlanan tabloda yapılan veri
analizlerini toplum dikkatle incelerken , gerek sağlık çalışanları gerek halk önlemler konusunda
kendilerini medyayı takip etmek zorunda olduklarını hissetmektedirler. Böylesi durumlarda net
olmayan bilgilerin üretilmesi gereken bilgilerin teyidinin yerinin neresi olduğu ise
bilinememekte , dezenformasyon
sahibi kimselerin veya çıkar amaçlı, davranışları
doğrultusunda yanlış bilgi üreten kişilerin söylemleri toplumu Yanlış bir sürece çekmektedir..
Kitle iletişim araçlarında gerekse yeni medya aracılığıyla bazı yanlış ya da faydası olmayan
uygulamalar topluma yansıtılıp empoze edilmektedir. Bu süreçte yapılması gerekn önemli
uygulama doğru bilgiye ulaşmak adına bilimsel kanıtlara dayanması , aktarılan bilgilerin
kaynağının kontrol edilmesi ve haberlerin sorgulanması gerekmektedir Bu zararların büyük
çoğunluğunu ekonomik sıkıntılar oluştursa da en büyük sıkıntı toplumların yaşamsal
dinamiklerinin bir anda değişikliğe uğramasıdır. Yaşamsal dinamiklerinin ne zaman düzene
gireceğini ve salgınla ilgili bilgileri almak için toplum, kitle iletişim araçlarına bu dönemde
sıkı sıkıya bağlıdır. Günümüzde insanlar çevresindeki olaylardan bilgi almak için aile
ilişkilerine sözlü iletişime arkadaşlıklara sosyal medyaya aşırı derece de ilgi duymaktadırlar.
Yeni iletişim ortamların artması ve değişen gazetecilik pratiklerinin yer değiştirmesi ile
birlikte “geleneksel gazetecilik” kavramı da dönüşüme uğramaktadır. Bu çalışma da salgın
döneminde gazete manşetleri incelenmiş olup farklı tarihler aralığında manşetlerin nasıl
değiştiği ve gündemin neye göre belirlendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede
pandemi döneminde değişen medya anlayışının ve yayıncılığının nasıl değiştiği içerik
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sunumunun ve üretiminin ne şekilde yapılması gerektiği konusuna çözümler bulmak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Geleneksel Medya, Kamuoyu

ABSTRACT
Covid 19, which emerged in Wuhan, China, under the influence of the whole world in 2019,
appears to be a very important health problem today. There is no important field of study.
Epidemic periods always deeply affect society and cause great harm to everyone. Although the
information about the disease is not clear and new studies are being carried out to prevent the
spread of the virus, scientific studies are carried out and new information comes to light every
day. While the society carefully examines the data analysis made in the table published every
evening, both healthcare professionals and the public feel that they have to follow the media
for measures. In such cases, the place of the confirmation of unclear information to be produced
is not known, and the discourses of people who have disinformation or those who produce false
information in line with their behaviors for profit, draw the society to an inaccurate process. it
is reflected and imposed on society. The important practice that needs to be done in this process
is to rely on scientific evidence in order to reach the right information, to control the source of
the information transferred and to question the news. Although the majority of these damages
are economic problems, the biggest problem is that the vital dynamics of societies are suddenly
changed. In this period, the society is firmly attached to the mass media in order to get
information about the outbreak and when its vital dynamics will be in order. Today, people are
extremely interested in family relationships, verbal communication, friendships, social media
to get information about the events around them. The concept of "traditional journalism" is
undergoing transformation with the increase of new communication environments and the
shifting of changing journalism practices. In this study, newspaper headlines were examined
during the epidemic period, and it was tried to reveal how the headlines changed between
different dates and according to what the agenda was determined. In this context, it is aimed to
find solutions to how the changing media understanding and broadcasting changed during the
pandemic period, how content presentation and production should be done.
Keywords: Pandemic, Traditional Media, Public Opinion

GİRİŞ
Gündelik yaşam çerçevesi içerisinde yerini genişleten “hastalık” ve “sağlık” kavramlarının
hızla yükseldiği bir dönemde yaşıyoruz. Gerek yazılı ve görsel basın halkın sağlık konularında
bilinçlenmesindeki rolü son derece önemlidir. Önemli olan bu bilgilendirmeler ışığında “medya
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etiği” kavramının ortaya çıkması da son derece önemlidir. Bu kavram çerçevesinde haber
seçiminde tarafsızlık, adalet, hakkaniyet kavramları ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Covid
19 pademi dönemi sağlık haberciliği anlayışına da farklı bir boyut kazandırmıştır.Sağlık
haberciliği unsurları bu süreçte korunamamaktadır. Özel hayatın gizliliği hastaların deşifre
edilmemesi ilkeleri bu süreçte göz ardı edilmektedir.Sağlık haberciliği halkı bilgilendirme
açısından önemlidir. Özellikle son pandemi döneminde halk kitle iletişim araçları yolu ile
yanlış ve doğru verileri karıştırmaktadır. Bunun sonucunda da toplum gereksiz paniğe sevk
edilmektedir. Kitle iletişim araçlarının işlevi bu dönemde göz önünde bulundurulursa, bu
işlevin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği çok önemlidir. Geleneksel medya yeni medya karşısında
yine etkisi oldukça fazladır. Yeni medyanın hayatımıza girmesi ile birlikte yazılı medyanın
etkisinin azalmış olduğu göz önünde bulundurulsa da halen önemli bir medya aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Gündem belirleme kuramı Maxwell Mc Combs ve Donald L.Shaw ampirik araştırmalarında
1968 yıllarındakı başkanlı seçimlerinde çalışmışlardır (Yaylagül, 2008:78). Bu kuramda
kararsız seçmenlerin nasıl kararlarını etkilediğini çalışmışlardır. Bu kuramla birlikte medya
önemli gördüğü olayları gündemde tutarak toplumun ” nasıl düşüneceğini değil ne hakkında
düşünmesi gerektiğini” ortaya koymaktadır. Yeni medyanın fazla şekilde önemsenmesi ile okur
ve medya arasında haber mutasyon değişikliğine uğramaktadır. Bu değişiklik ile birlikte de
haber dönüşümü dolaşımı da çeşitlilik göstermektedir. Haber kaynakları, haberin editöryal
süreçleri de değişikliğe uğramaktadır
Toplumun alışık olmadığı dönemler vardır. Yaşadığımız Covid 19 salgını da bu süreçler
arasındadır. Bu salgın çeşitli aşamalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Hükümetler bu salgınla ücadel
etmek için çeşitli yasaklar ortaya koymuşlardır. Cafelerin mağazaların spor salonlarının
kapanması gibi unsurlar bu mücadelenin başlığını oluşturmaktadır. Pandemi döneminde tüm
dünya gibi alışık olmadığımız süreçleri yaşadık. Kişisel tercihlerimiz alışkanlıklarımız yeniden
şekillenmeye başladı. Sosyal hayatımızın dışında dijital dünyadan beklentilerimizde bambaşka
bir boyuta taşındı. İnsanlar hastalık sayılarını, salgının boyutlarını medyadan doğru-yanlış
şekilde öğrenmeye başladılar. Kendi sıkıntılarından çok gündemlerine covid 19 pandemi
dönemini odak noktalarına taşıdılar.
Bu çalışmada Covid -19 pandemi sürecinde gazetelerin manşetleri incelenecek olup, vakanın
ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart (Mart -Temmuz) ve sonrasında gazete manşetlerine bu konun
ne kadarını taşıdıklarını incelenecektir. Bu çalışmada Yöntem olarak; “içerik analizi” yöntemi
uygulanacak olup gazeteler tirajı en yüksek olan 3 gazete den oluşacaktır. Bu çerçeve de
haberin nasıl dolayımlandığı ve işletildiği “gündem belirleme” kuramı çerçevesinde ortaya
konulmaya çalışılacaktır.

FULL TEXTS BOOK

348

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

1.“GÜNDEM BELİRLEME” KURAMINA GENEL BİR BAKIŞ
1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar hep tutum üzerine yapılmıştır. Gündem belirleme
çalışmaları sonucunda toplum ve bireyleri etkileme de birtakım sınırlılıkları ortaya
konulmuştur. Bu teori ilk olarak 1972 yılında ortaya atılmıştır. Bu teori; kitle iletişim araçları
ile sunulan haberlerin sunuş şekli, hangi konulara ağırlık verdiği ve bununda kamuoyunu
etkileme gücüne dayanmaktadır. İnsanlar medyanın yer verdiği haberler hakkında bilgi sahibi
olurken haber verilmeyen bilgilere ulaşamayacaktır (Yaylagül, 2008:79).Bu yaklaşım
medyanın inandırma yönelik gücünden çok toplumun gündemi oluşturma ve bilgilendirmesi ile
ilgilidir. Genel düşünce medyanın işlevinin sadece bilgi vermek olmadığı aynı zamanda siyasal
karar almayı benimsetme olduğu bir gerçektir (Keskin, 2012;2). Bu kurama göre, kitle iletişim
araçları “bireylerin ne düşüneceğini değil, ne hakkında düşüneceğini söyler ve bunu da
haberleri sunuş biçimiyle sağlar” (Lilleker, 2013;37).Medya gündemi rastgele belirlemez.
Medyanın neyin haber olacağını neyin haber olmayacağını belirleyen unsurları vardır.Haber
içeriklerini belirlerken medyanın yapısı haber kaynakları ile kurulan ilişkiler ve idolojik etkiler
gibi süreçler vardır (İrvan;2001:71). Medya gündemi belirlerken medyanın sadece ne üzerine
dşmemiz gerektiği konusunda olmadığı o konular arasında nasıl düşünmemiz gerektiği
konusunda etkili olmaktadır (Özçetin,2018:119).Bu kurm çerçevesinde insanlar medyanın
ürettiği gündem ile meşgul olmakta ve farklı bir yöne doğru evrilmektedir. Kendileri üretilen
gündem ile meşgul olurken onlara sunulan başka bir dünyaya yolculuk yapmaktadırlar.Gündem
kurma kuramının seçmen davranışı üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
(Özçetin,2018:120).
a).İnsanlar siyaset dünyasına geniş kapsamda ilgi göstermezler.
b). İnsanlar kolay bir şekilde bilgiye ulaşmak isterler.
c).Medya ilk akla gelen konuları üretmede başarılıdır.
İzleyiciler bu yaklaşımda medyada haberlerden sadece bilgi sahibi olmazlar. Aynı zamanda
bilgi sahibi olurken yeni iletişim teknolojilerinin bir soruna ayırdığı zamanı konumunu ve o
sorunun ne kadar önemli olduğu ile ilgili çıkarımda bulunabilirler (Atabek 1998: 155).Bu
kurama göre; izleyiciler hangi konunun önemli olduğunu hangi konunun ön plana çıkarıldığı
hangi konuların insanların dikkatini çektiğini haberlerin sunuşunu haberin uzunluğu-kısalığı,
başlığının kapladığı yer, haberin yer aldığı sayfa gibi konulara öncelik vererek buna dair
çıkarımda bulunulur (Işık, 2014; 82).Gündem medya yeni iletişim teknolojilerinden önce tek
taraflı olarak geleneksel medya üzerinden belirlenmektedir. Yeni medya ile birlikte sosyal
medya gündem belirlemeye yönelik yaklaşımlarda önemli bir dönüşüm yaşanması
kaçınılmazdır (Demirkol 2017: 143).Sosyal ağlar ile karşılıklı etkileşim ve dönüşüm etkili
olmaktadır. bir süreç olarak gündem belirleme yaklaşımı, medyada öne çıkan konuların
kamunun zihninde de önemli olarak algılandığını ve dolayısıyla medyada ve kamuoyunda
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önemli görülen konulara karşı siyasilerin de duyarsız kalamayacağını açıklamaya çalışır
(Yüksel, 2001: 27-30).
2. MEDYA VE KAMUOYU İLİŞKİSİ
Türk dil sözlüğünde kamuoyu; kamusal konulara ilişkin güncel olaylar hakkındaki görüşlerin
toplamı olarak ifade edilmektedir. Kamu sözcüğü herkese ait halk kelimelerinin anlamalarını
da kapsamaktadır. Kamuoyu kavramı kollektif bir deyim olarakta karşımıza çıkmaktadır. Bu
kavram da diğer bir unsur olan “oy” kelimesi ise tartışmalı bir konuda ortaya çıkarılan
düşünce anlamına gelmektedir (Bektaş, 2013: 41-49). Kamuoyu kavramının oluşumunda çeşitli
faktörler etkilidir. Tutum ve kanaatler bu oluşumda önemli bir etkendir. Bireyin kanaatinin
oluşmasında bireyin içinde var olduğu çevre ve bunu meydana getiren kurumlar etkilidir.
Birincil ve ikincil gruplar bu oluşumda etkilidir. Birincil gruplar bireyin ilk var olduğu ilk
tanıştığı düşüncesini davranışını etkilemekte önemli unsur olan aile yakın akraba ve okuldur.
Bu gruplar bu oluşumda bireyin var olması açısından önemli bir unsurdur. İkicil grup ise;bireyin
daha çok samimi olamadığı “referans grupları” olarakta adlandırılan gruptur. “Referans
grupları” insanların inançlarını duygularını yaşantısını sosyal özdeşleşmesini ve toplum
içindekini yerini belirlemektedir.
Medya; kamuoyu oluşturarak bireylerin zihinlerini yönlendirmektedir. Medya önemli gördüğü
olayı sürekli göstererek bireyin onu önemli bir konu olarak algılamasını sağlamaktadır
(Kamanlıoğlu, 2007: 29). Gündemde bazen kadın cinayetleri, sürekli olabilmekte ve buna
dikkat çekilmektedir. Medyanın bu anlamda algıları yönlendirme işlevinin yanında toplumsal
sorumluklara da dikkat çekme işlevi de bulunmaktadır. Yeni medya teknolojilerinin hızla
yayıldığı demokratik ülkelerde insanlar kitle iletisim araçlarını güvenilir haber kaynağı olarak
görülmektedir. Bazı haberler iş adamlarından menfaat grupları tarafından etkilenmekte haber
değeri olama yan hususlar yayımlanmakta gerçekten haber olması gerek unsurların üssü
örtülerek halka ulaştırılmamaktadır (Öymen, 2014: 383).
Medya kamuyu oluştururken algılarını zihinlerini yönlenirken gizli işlevlere başvurmaktadır.
Birey yapaylığa ve similasyona yönlendirilmektedir. Aslında gerçek kameranın yeniden
üretilmesi ile yeniden şekillenmektedir (Adorno, 2008:83). Kitle iletişim araçları kültür
sanayilerinin bir ürünüdür. Üretilen yayılan her malzeme bilgi ve haberler bir kültürel üründür
ve her zaman olduğu gibi bir ekonomik amaca hizmet eder. Aslında bu ekonomik amaçta tek
bir hedef bulunmaktadır. Kültür endüstrisinde, kitlelerin uyutulması şu aşamalardan geçerek
gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, kültür endüstrisinin bireylerin boş zamanlarını doldurması,
diğeri ise, suni bir dünyanın etkisiyle bireyleri uyuşturmasıdır (Yurdigül, 2010:62). Bireyler
zihinlerin uyuşması ile beraber seçtikleri içerikte sosyal psikolojik işlevler vatandaş tüketici ya
da cemaat üyesi oldukları gruplar ile aralarında bir ilişki ortaya çıkmaktadır (Gülnar,
Balcı,2011:29).
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3.YÖNTEM
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemi dönemini Türkiye’deki gazetelerde gündem
olma süreci bu çalışmanın amaçları arasındadır. İnceleme de 3 ulusal gazetenin (Tirajlarına göre
sınıflandırma) 23 -25Mart ve 24-26 Ağustos tarihleri arasındaki manşetleri üzerinden içerik
analizi yöntemi ile değerlendirilecektir. Gazetelerin tirajları şu şekilde sıralanmaktadır. Sözcü
(201.745)
Hürriyet
(
196.777)
Sabah
(196.333)
(http://gazetetirajlari.com/HaftalikTirajlar.aspx). İçerik analizi; kapsamına alınan materyal
bakıldığında görülemeyen ancak derine inildikçe arka planda yatan anlamlarını ortaya
çıkarılmasını sağlayan yöntemdir (Öğülmüş, 2007:225). Özellikle son yıllarda medya
içeriklerinin incelenmesinde iletişim bilimcilerinin yoğun olarak başvurulduğu yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda ele alınan konunun çıplak gü zel görülen anlamı değil onun
diğer anlamını ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir yöntemdir. İçerik analizi yöntemi temelde üç
tür ihtiyacı karşılamaktadır. Bunlar; sosyo-politik ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçlar ve psikolojik
ihtiyaçlardır (Tavşancıl; 2001, s. 11, 12).Çalışmada ; ulusal gazetelerin ilk farklı tarihlerde
alınmasının nedeni ilk vakanın görüldüğü tarihlerdeki gündemi ve sonrasındaki gündemleri
karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarmaktır. Gündem belirleme kuramı kapsamında bu gazetelerin
pandemi dönemini ne şekilde ele aldığı ve gerçek gündem den belirtilen tarihler aralığında ne
kadar gerçek gündemden uzaklaştığı tartışılacaktır.
4. BULGULAR
Aralık ayı başında Çin de yaklaşık 11 milyonun yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkan Dünya
Sağlık Örgütü’nün Covid-19 adını verdiği Koronavirüs, Mart ayında Türkiye’de ortaya
çıkmıştır. Virüsün ortaya çıkması ile birlikte haberlerin manşetleri ve haberin yapısı
değişmiştir. Kitle iletişim araçlarının yeni medya iletişim teknolojilerinin tek gündemi
Koronavirüs, olmuştur. Hayatımıza “karantina” “filyasyon” gibi sözcükler yer etmeye
başlamıştır. Virüs hakkında birçok dezenformasyon manipülasyon çalışmaları yapılmaya
başlatılmıştır. Toplumun yaşamsal dinamikleri bu virüs ile birlikte değişmiş ve yapısal bir
dönüşüm yaşanılmıştır.

Mart -Ağustos Aylarında Covid 19 Haber
Dağılımları
3

80

mart
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Manşet

Konu Kategorisi

23 Mart
Halka Desteğin Kaynağı Burada
(Sözcü)
En büyük Alkışınız Kuralara
Uymanız (Sabah)
Etmeyin Eylemeyin (Hürriyet)
24 MART
Koronaya karşı Çin’den yeni bir
Aşı getirildi (Sözcü)
Borçlara Öteleme (Hürriyet)
Türkiye’ye Nefes Aldıracak
Hamle (Sabah)
25Mart
Virüs mü 1000 lira mı? (Sözcü)
Bilim Kurulu Ne diyorsa o
(Sabah)
Bu iş ne zaman bitecek (Hürriyet)
24 Ağustos
30 Ağustos zafer bayramını
kutlamak yasak niye? (Sözcü)
Charlie
Brown
Felaketi
(Hürriyet)
Böyle Afet Görülmedi (Sabah)
25 Ağustos
Dere yatağına 9 katlı binaya kim
izin verdi!(Sözcü)
Şımarık Yunan Zararlı Çıkar
(Sabah)

Covid 19

Ürküttüğümüz
(Hürriyet)

kuşa

Fiziksel Ayrım

MANŞET/SÜRMANŞET

Covid 19

Haber 1. Sayfanın
Manşet
tamamını
kaplamaktadır punto ve
renk ayrımı ile de
dikkat
çekmektedir.Haberlerde

Covid 19

Fotoğraf ve fotoğraf altı
yazıları konu ile
Manşet
uyumludur.

Covid 19
Covid 19

Ekonomi
Covid 19
Manşet
Covid 19
İç Haberler
Doğal Afet
Doğal Afet

Manşet

Doğal Afet
Dış Siyaset

değdi

26Ağustos

Dış Siyaset
Manşet

Amerika şimdide Yunanı gaza
getiriyor ?Sözcü)
Dolduruşa gelme Atina
(Hürriyet)

Dış Siyaset
Dış Siyaset
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Her üç gazetenin Mart ve Ağustos ayındaki haber dağılımları değişmektedir. Pandemi
döneminin ilk aylarında üç gazetenin pandemi ile ilgili haber sayısı 80 olurken Ağustos ayı
içerisinde 3 gazetenin pandemi dönemine ilişkin haber sayısı 3 olarak görülmektedir. İnsanların
ilgisini çekmeyi her alanda çekmeyi başaran medya bazı olayları gündeme getirerek bireylerin
zihinlerini yönlendirebilmektedir. İnsanlar günlük yaşamdaki her şeyi medyadan takip etmek
zorunda ve bununla beraber kitle iletişim araçlarına mahkum bırakılmaktadır.
Hükümetler aldıkları kararların toplum tarafından benimsenip kabullenmesi için çeşitli
yöntemler uygularlar. Yönetilenlerin onaylamadığı kararları uygulamak zor olmaktadır. Bunun
için toplumun kanaatlerini öğrenme yoluna gitmektedirler. Halkın desteğini almak içinde kitle
iletişim araçları da önemli kamuoyu oluşturma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel
medyadaki manşetler de halkın tepkisini ölçmede önemli bir unsurdur. Manşette yer alan
fotoğraf ve haber başlığı göze ilk çarpan öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Manşet yer alan
haber dili toplumu etkileyebildiği gibi halkın o olaya karşı tepkisini de ölçebilmektedir. Karşı
tepkiyi ölçebilmek adına önemli unsur olarak çerçeveleme kuramı öne çıkmaktadır. Bu kurama
göre; medya sadece gündem belirleme olarak sınırlı kalmaz bununla birlikte önemli olaylara
meselelere olaylara haberlere dikkat çeker. Medya haberleri değişik şekilde çerçeveler ve
aktarır.Medya çerçeveleme olayını etkili bir şekilde kullanarak biçimlendirir. İletişim kaynağını
da çerçeveleme kuramı belirlemektedir. Bu kuram; Medya-kamuoyu ilişkisi çalışmalarına
rehberlik ederek iletişim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
Sosyal medya da insanlar her geçen enformasyan bombasına maruz kalmaktadır.Akıllı cep
telefonları ile birlikte oluşan suni bir gerçeklik ile birlikte toplum manipüle edilip değişik
şekilde yönlendirilmektedir. Yönlendirilen parçalanan toplum ve sürekli manipüle edilen
gerçeklik ile birlikte haberler de dönüşüme uğramaktadır. Bilgisayar korsanları troller
sayesinde gerçek haber ile sanal haberler karıştırılmaya maruz bırakılmaktadır. Böylece
insanlar da güvenilir bir kaynaktan gelmesi sebebiyle paylaşılan içeriklere itibar etmekte ve o
da kendi ağında paylaşım yaparak daha hızlı yayılmasına neden olabilmektedir. Taklitler ile
siteler kopyalanmakta ve bununla beraber yanlış bilgi hızlı şekilde yayılmaktadır. Covid 19
döneminde yapılan yanlış haberler yanlış bilgiler ile beraber toplum strese sokulmakta ayrıca
toplumsal kargaşa yaratılmaya çalışılmaktadır. İnsanlar bir tıkla her şeye ulaştıkları için olayları
sorgulamadan kabul de etmektedirler. Geleneksel medya da yer alan haberler internet
haberciliğine göre doğru bir kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel medya da suni
taklitçilik yer almadığı doğru bilgilere ulaşabilmek mümkün olarak görülebilmektedir.
SONUÇ
Medyada sunulan haberler kamuoyunun dikkatini çekmekte sunulmayan haberler ise dikkati
çekmemektedir. Bir haberin başlığı, kısalığı, uzunluğu tematik ve şematik yapısı gibi unsurların
algıların değişmesinde ve etkilenmesinde önemli rol oynamaktadır. Medya gündemi
değiştirmekte ve istenilen konu hakkında bireylerin düşünmesine izin vermektedir. Medyada
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yer alan haber unsurlarında insanları yalan haberlere savunma mekanizması gerçekleştirmek
için diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de çeşitli platformlar kurulmuştur. Pandemi
döneminde özellikle geleneksel medya da yer alan haberlerin “haber gerçeklik” ilişkisi
çerçevesini ortaya çıkarması açısından önemli yer tutmaktadır. Bu dönemde miss enformasyon
ve dez enformasyon kavramları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Pandemi döneminde gündem de olan
salgınlıkla mücadele kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “infodemi” olarak ifade
edilmektedir. Pandemi döneminde aynı zamanda yanlış ve eksik bilgilerle de mücadele
edilmeye başlanılmıştır. Uzmanlar özellikle Covid-19 döneminde habercilere önemli görevler
düştüğünü belirtmişlerdir.
Gelişmelere paralel olarak Türkiye’de ulusal gazeteler gündem belirlemede önemli unsur
olarak görülmektedir. Kitle iletişim öğelerinde sanal medya ile birlikte birey özne
konumundayken nesne konumuna gelmektedir. Nesne konuma düşen birey ancak ulusal
gazeteler ile birlikte karşılıklı etkileşim halindedir.Tüm gelişmelere paralel olarak ülke
gündemini manşetleri ile belirleyen gazeteler birinci sayfa haberlerini o andaki gündeme göre
belirlemektedir. Covid 19’un ön plana çıktığı Mart ayının ilk haftalarında manşetlerde Corona
yer alırken Agustos ayında ülke gündemine göre Covid 19 geri plana itilmiştir. Bu çalışmada
gazete manşetlerindeki haberlerin değişim süreci ele alınıp gündem belirleme kuramı
çerçevesine göre de değerlendirilmiştir. Bu süreçte tirajları çok iyi olan gazeteler incelenmiş
ve konularına göre haberlerin sınıflandırılması yapılmış ve buna göre mart ayında ağırlıklı olan
covid 19 yerini ekonomi ve siyaset haberleri yer almıştır.
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ÖZET
Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında olan basın, Cumhuriyet tarihinden günümüze
kadar olan süreçte bir çok kez bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Basının seçmeni etkilemesi
ve ikna etmesi, seçmende olumlu bir kanaat oluşturması açısından etkisinin farkında olan siyasi
oluşum veya aktörler basını bu gücünden yararlanmak için basını etkin bir şekilde kullanma
yolunu seçmişlerdir. Kendi ideoloji ve politikaları doğrultusunda yayın yapmayıp aksine
iktidarı eleştiren basın kuruluşları için zaman zaman baskı uygulanmaktan kaçınılmamıştır.
İşlevi gereği toplumsal denetimi sağlaması gereken, kamuoyunun menfaatleri doğrultusunda
yayın yapması gereken medya çoğu zaman ekonomik kaygılardan dolayı egemen ideolojinin
veya iktidarın ikna ve propaganda aracı olarak görülmekte bu yönden dolayı eleştiri almaktadır.
Ulusal basının yanı sıra yerel medyada demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önem arz
etmektedir. Demokrasinin başlangıç durağı olan yerel yönetimler de basın özgürlüğü
sağlandığı takdirde sağlıklı bir demokrasi tesis edilmiş olur. Ancak günümüzde özellikle
sınırları çizilmiş bir bölgede halka bilgi vermek, halkı eğitmek, eğlendirmek ve bölge kültürüne
katkı sağlamak amacıyla kurulan yerel yayın organları olan yerel medyanın başta ekonomik
sıkıntılar olmak üzere birçok sıkıntı içerisinde olduğu görülmektedir. Reklam ve basın ilan
gelirleri dışında geliri olmayan yerel basın yayın hayatını oldukça zor koşullar altında
sürdürmektedir.
Zor koşullar altın yayın hayatına devam eden yerel medyanın iktidara karşı tutumunu ortaya
koymak açısından ülkemizin 8. Büyük şehri olan Şanlıurfa’da faaliyet gösteren yerel basın
içerisinde en fazla takip edilen 5 haber sitesi; Urfa Gündem, Ajans Urfa, GapGündemi,
UrfadanHaber, Urfanatik haber portallarının web siteleri 20 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri
arasında incelenmiştir. Haber sitelerinin iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve
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lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberlerini verirken kullanmış oldukları haber
dili söylem analizine göre incelenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda iktidar partisinin ve liderinin Şanlıurfa ile ilgili haberlerine
geniş yer veren yerel medya kentle ilgili olmayan ulusal haberleri de mecralarına taşıdıkları
görülmektedir. Aynı zamanda verilen haberlerin genel olarak olumlu bir dil kullanılarak
işlendiği bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Yerel Medya, İktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep
Tayyip Erdoğan

ABSTRACT
The press, which is among the indispensable elements of democracies, has been the subject of
scientific research many times in the period from the history of the Republic to today. Political
formations or actors who are aware of the effect of the press in terms of influencing and
persuading the voters and creating a positive opinion among the voters have chosen the way of
using the press effectively to benefit from this power. It was not avoided to apply pressure from
time to time for media organizations that did not publish in line with their own ideology and
policies but criticized the government.
Media, which should ensure social control due to its function and broadcast in line with the
interests of the public, is often seen as the persuasion and propaganda tool of the dominant
ideology or government due to economic concerns.
In addition to the national press, it is important for the healthy functioning of democracy in
local media. If the freedom of the press is ensured in local governments, which are the starting
point of democracy, a healthy democracy will be established. However, it is seen that local
media, which are local media organs established to provide information to the public, educate
and entertain the public and contribute to the culture of the region, especially in a region with
demarcated borders, are in many difficulties, especially economic problems. The local press,
which has no income other than advertisement and press advertisement revenues, continues its
broadcasting life under very difficult conditions.
In terms of revealing the attitude of the local media, which continues its broadcasting life under
difficult conditions, against the power, the 5 most followed news websites in the local press
operating in Şanlıurfa, the 8th largest city of our country; The websites of Urfa Gündem, Ajans
Urfa, GapGündemi, UrfadanHaber and Urfanatik news portals were examined between 20
October - 20 November 2020. The language used by the ruling party, the AK Party, and its
leader, President Recep Tayyip Erdogan, in reporting the news websites were analyzed
according to discourse analysis.
In line with the findings obtained, it is seen that the local media, which gives a wide coverage
to the news of the ruling party and its leader, also carry national news that are not related to the
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city. At the same time, it is among the findings that the news are generally processed using a
positive language.
Keywords: Şanlıurfa, Local Media, Power, AK Party, Recep Tayyip Erdoğan

GİRİŞ
Medya-siyaset ilişkisi ülkemizin herzaman güncel tartışma konularından biri olmuştur. Muhalet
döneminde iktidar siyaset ilişkisini sık sık gündeme getiren ve eleştiren siyasi partiler iktidara
geldiklerinde medyayı nüfuz altına alma eğiliminden vaz geçmemişlerdir. Çok partili hayata
geçiş sürecinden günümüze kadar olan süre de bu tartışma süregelmiştir. Özellikle medya
gruplarının farklı iş kollarında da faaliyet göstermeleri nedeniyle iktidar partileriyle karşılıklı
çıkar ilişkileri bulunmuştur. İdeolojik yapısı bulunan medya bazı medya kuruluşları bu
kapsamın dışında kalsa da özellikle merkez medya bu ilişki içerisinde ki yerini almıştır.
Karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan bu işleyiş ulusal medyanın yanı sıra genel olarak yerel
medyada da aynı şekilde işletilmiştir. Ekonomik kaygılarla hareket eden, zor koşullar altında
yayın hayatını sürdüren yerel medya iktidarla özellikle de yerel yönetimlerle iyi ilişkiler kurma
yolunu seçmiştir. İktidar ve yerel medya ilişkilerini konu edinen bu çalışma ülkemizin önemli
kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da faaliyet gösteren haber sitelerinin iktidarla olan ilişkilerini
göz önüne koymayı amaçlamaktadır.
1) Yerel Medya Kavramı
Yerel basın, “sınırları belirli bir yörede bulunan ve faaliyet gösteren, gazetecilik mesleğinin
gerektirdiği görevleri ve işlevleri bu yörede ifa eden ve bu doğrultuda sorumluluklar taşıyan,
yöre halkının gözü, kulağı, dili olurken aynı zamanda yerel kamuoyunun oluşmasına katkılarda
bulunan, yerel yönetimleri denetleyen, yaptığı haberler ve faaliyetler neticesinde gerek
yöredeki insanlar ve gruplar arasında, gerekse yöre halkı ile yerel yönetimler arasında iletişim
ve koordinasyonun sağlanmasına, yöredeki sosyal hayatın düzenlenmesine yardımcı olan,
özellikle yörede halkın politik bilinçlenmesine ve siyasal hayata katılımında önemli roller
üstlenerek demokrasinin özümsenmesine ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesine elzem
katkılarda bulunan kitle iletişim araçlarıdır” (Bekiroğlu, 2008: 134).
Bir başka ifadeyle “Yerel basın; yurdun muhtelif yerlerinde, özellikle büyük kentler dışında
yerleşim birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde, günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla
yayınlanan, yayınlandıkları mahallin haber, havadis ve sorunlarını dile getiren, halkın
isteklerini ilgililere aksettirmeyi hedefleyen yazılı basın organlarıdır.”(Ünal, 1996: 1068)
Bu tanımlardan hareketle yerel medyanın sınırları belirli bir coğrafyada faaliyet gösteren
bölgenin ve bölge halkının sorunlarını, sıkıntılarını, talep ve beklentilerini, bölgede ki siyasi,
ekonomik, gelişmelerin yanı sıra, bölgede ki aktörlerin eylem ve söylemlerini haberleştiren,
yaşama dair gelişmeleri bölge insanına aktaran aynı zaman da denetleme görevi ifa eden yazılı
basın kuruluşları da denebilir
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1.1 Yerel Medyanın Önemi
Yerel medyanın temel özelliği, yayın yaptığı yörede bireylerin ve yöre halkının sorunlarını dile
getirmek, bunları yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara duyurmak, yerel düzeydeki
kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve bu arada yerel yönetimlerin işlevlerini iyi bir
şekilde yerine getirip getirmediğini denetleyerek ve gerektiğinde eleştirerek kamu hizmeti
görevini yerine getirmektir. Yerel medya, halkın gözü kulağı olduğu kadar yerel yönetimin dili
de olabilen çok önemli bir işleve sahiptir. (Girgin; 2001, s.161.)
Suat Gezgin yerel basının üç işlevi olduğuna dikkat çekmektedir. “
1. Yöneten ve yönetilen ilişkisinde kamu hizmetlerinin halka doğru ve eksiksiz bir biçimde
duyurulmasını sağlamak; halk adına yönetenlerin denetimini yapmak; kamuoyu oluşumunu
sağlamak.
2. Yerel yönetim ile yurttaşlar arasında köprü olarak bir iletişim kanalı olmak.
3. Eğitim işlevi aracılığıyla kentlilik bilincinin, toplumsal sorumluluk bilincinin yerleşmesine
yardımcı olmak”. (Gezgin; 2007, s. 178-179.)
Çağdaş demokratik rejimlerde yasama yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç haine gelen
basın, gerçekleştirdiği kamu görevinin yanı sıra demokrasinin ve özgürlüklerin korunmasında
da öteki güçlerin en büyük destekçisi olmaktadır. (Perin; 1974, s.13.)
Demokratik yönetim sisteminin benimsendiği toplumlarda yönetenlerle halk arasındaki bilgi
akışını karşılıklı olarak sağlama ve yine toplumun mevcut siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel
ortamlardaki enformasyon akışını tedarik etme yönündeki işlevleri nedeniyle basının önemi
büyüktür. Nitekim yaygın basının işlevini yerel ölçekte derinlemesine gerçekleştiren yerel basın
da bu yönüyle ayrı bir öneme sahiptir. (Kurşun; 2007, s. 375.)
Aynı zaman da yerel basın demokrasiye olan katkısının yanın da kültürel anlamda da önemli
bir işleve sahiptir. Yaygın basının aksine bölgede ki değerleri yaşatmak ve onları canlı tutmak
amacıyla haberler yapmakta bölgenin kültürel yapısına katkı sağlayan organizasyonlara destek
verdikleri sıklıkla görülmektedir.
1) Medya İktidar İlişkisi
Medya haberciliği, enformasyon kaynağı olarak siyasi iktidar ve diğer siyasi unsurları
kullanır ve siyasal çevrelerde gelişen olaylar, problemler, sorunlar, krizler, adaylar, partiler,
programlar, bildirgeler gibi genellikle toplumda bireylerin doğrudan bilgi almalarının görece
kolay olmadığı nitelikte olgu ve olaylar hakkında bilgiyi topluma aktarmanın en önemli aracı
haline gelir. (Damlapınar, 2007:120) Medya- Siyaset ilişkisinde iktidar, sadece haber kaynağı
açısından önem taşımamaktadır. Medyanın devlet ile dayanışma içerisinde olması ve siyasi,
ekonomik konjonktürlere göre şekil değiştirmesi ve en önemlisi iktidar ile medya arasındaki
ekonomik ilişkilerdir. (Kurban ve Sözeri, 2012:15),
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İktidarın medya ile ilişkileri ağırlıklı olarak iktidarın hâkim olduğu toplumda hâkimiyetini
pekiştirmek, iktidar hakkında ortak yayın politikası belirlemek, kendi düşünce ve ideolojisine
göre toplumu yapılandırmak ve her türlü politikasına toplumu razı etmek etrafında şekillenmiş
ve değerlendirilmiştir (İnceoğlu: 2006).
Aynı zaman da iktidar medyayı önemli bir propaganda aracı olarak ta görmektedir. İktidarın
medyayı kitle iletişim araçlarının doğrultusunda kullandığını ve egemen sınıfın kendi
çıkarlarını topluma dikte etmesi (Kılıçaslan, 2008:126).şeklinde bir işlevi de bulunmaktadır.
Özellikle tarih boyunca iktidarların toplum üzerinde psikolojik ve sosyal üstünlük kurmada en
önemli silahı Propaganda olmuştur. Her ne kadar sıkça ifade edilmese de propaganda; siyasal
iktidardan topluma doğru yayılan bilgide, kitle iletişimi kanallarında, demokratik siyasal
sistemimizin işleyişinde ve sonuç olarak toplumsal rızanın üretilmesinde hep vardır.
Propaganda, kendisinden pek az söz ettirse de üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur
(Atabek, 2012:126).
Bu bağlam da yaygın medyanın iktidarla ilişkisi yerel medya açısından da benzerlik
göstermektedir. Yerel medyanın da genel olarak iktidarın propaganda aracı gibi kullanılmaya
çalışıldığı, kendi görüş ve fikirlerini bölge insanına kabul ettirmek için tercih edilen en etkili
kitle iletişim aracı olarak görülmektedir.
Yerel medyanın en önemli sorunlarından birinin ekonomik sorunlar olduğu çeşitli araştırmalar
da ortaya çıkan bulgular arasındadır. Dolayısıyla ekonomik zaaf yaşamamak isteyen yerel
medya kuruluşları genel olarak iktidarla ilişkilerini olumlu yönde geliştirme gayreti içerisinde
oldukları görülmektedir.
2) Yöntem:
Zor koşullar altın yayın hayatına devam eden yerel medyanın iktidarla ilişkisini ortaya koymak
açısından ülkemizin 8. büyük şehri olan Şanlıurfa’da faaliyet gösteren yerel basın içerisinde en
fazla takip edilen 5 haber sitesi; Urfa Gündem, Ajans Urfa, Gap Gündemi, Urfadan Haber,
Urfanatik haber portallarının web siteleri 20 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında
incelenmiştir. Haber sitelerinin iktidar partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Şanlıurfa Milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının
haberlerini verirken kullanmış oldukları haber dili söylem analizine göre incelenmiştir.
Urfa Gündem adlı haber sitesinin arşivlerinin ulaşıma açık olmaması nedeniyle bahsi geçen
sitenin haberlerinin analizi yapılamamıştır.
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3) Bulgular
3.1) www.urfadanhaber.com Haber Sitesinin İncelenmesi
Haberin Başlığı

Olumlu

1)Urfa’nın sorunlarını bizzat Cumhurbaşkanı’na iletti!

+

2)Cumhurbaşkanı imzaladı, Halfeti için karar verildi!

+

3)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa’ya geliyor!

+

4)Halfeti’de AK Parti kongresi gerçekleşti: İşte yeni başkan

+

Olumsuz

Tarafsız

Şanlıurfa’da yayın yapan www.urfadanhaber.com haber sitesi incelendiğinde araştırma tarihleri
arasında 4 haber yaptığı gözlemlenmiştir. İncelenen diğer haber sitelerine göre yayın amacı
doğrultusunda yerel haberleri işlediği görülmektedir.
Urfadanhaber sitesinin 11.11.2020 tarihinde yapmış olduğu haberde Urfa’nın sorunlarını
bizzat Cumhurbaşkanı’na iletti! Başlığını kullanması Cumhurbaşkanının Urfanın
sorunlarıyla doğrudan ilgilendiğini ve Urfa’ya önem verdiğini göstermekle birlikte Bizzat
kelimesiyle AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ın kişiliği
güçlendirilmek istenmektedir. Aynı zaman da Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ın
Şanlıurfa’nın sorunları konusunda hassas olduğunu ve sorunların çözümü noktasında önemli
görüşmeler yaptığının da ifade edilmeye çalışıldığı haberde milletvekili olumlanmakla birlikte
haberin içeriğinde yer alan; ’’yatırım, istihdam, hizmet konusunda sorunlarını ilettik’’ ifadesi
de şehrin bu tarz sorunlarının olduğunu belirtmektedir.
05.11.2020 Tarihinde Cumhurbaşkanı imzaladı, Halfeti için karar verildi! Başlığıyla
çıkan haber Halfeti’nin kentsel dönüşüm programına dahil edilmesi konusunu içermektedir.
Haberde ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Halfeti İlçesinde bazı alanlar
kentsel dönüşüm gelişim proje alanı olarak ilan edildi’’. İfadesi kullanılarak Halfeti halkına
önem atfedilmeye çalışılmıştır. Yine aynı haber de geçen, ’’Türkiye'nin dört bir yanında
sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelerin yenilenmesine
devam ediliyor’’ ifadesi ise mevcut iktidarın çalışmalarına övgü mahiyetindedir.
02.11.2020 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa’ya geliyor! Başlıklı haberinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin
Şanlıurfa’ya geleceğini haberleştirmiştir. Site haberinde Şanlıurfa'da yerel yönetimler
önümüzdeki günlerde kendilerinden sorumlu en yetkili ismi ağırlayacak’’. İfadesiyle gelen
kişinin yetkili ve etkili bir isim olmasının altını çizmektedir.
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24.10.2020 Tarihli Halfeti’de AK Parti kongresi gerçekleşti: İşte yeni başkan başlığıyla
girdiği haberde kongreyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Başlıkta kullanılan ’’İşte’’ ifadesiyle
yeni seçilen başkan güçlü gösterilmek istenmiştir.
Sonuç olarak bakıldığında www.urfadanhaber.com haber sitesi iktidar partisinin ve
temsilcilerinin haberlerini olumlu bir şekilde sunduğu görülmektedir. Ayrıca yapmış oldukları
haberler de görselleri ve başlıkları etkili bir şekilde sunarak okuyucunun dikkatini
çekmektedirler. İktidar partisinin ve temsilcilerin haberleriyle Şanlıurfa’nın iktidar nazarında
önem verilen bir şehir olduğu algısı da oluşturulmaktadır.
4.2) www.gapgundemi.com Haber Sitesinin İncelenmesi
Haberin Başlığı

Olumlu

Olumsuz

Tarafsız

1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside +
yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güven ve kredibilite kazanımına +
daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz
3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu topraklarından bölgemiz +
ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz.
4) AK Parti iktidarı 18'inci yılında

+

5) Ökkeş Aybek, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu.

+

6) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı +
cepheyle kendi sonunu hazırlıyor
http://www.gapgundemi.com/ haber sitesinin belirtilen tarih aralıklarında İktidar partisinin
haberlerine geniş ver verdiği görülmektedir. Genel olarak ajansların geçtiği Ulusal haberlere
geniş yer veren site 5 ulusal 1 yerel haber ile toplamda 6 haberi sitesinde okuyucusuna
sunmuştur.
14.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir
seferberlik başlatıyoruz başlıklı haberinde Cumhurbaşkanının söylemlerini geniş bir şekilde
sitesine taşımıştır. Haber sitesi ajansın geçtiği şekliyle haberi sunmuş olup habere herhangi bir
dokunuş yapmamıştır.
11.11.2020 Tarihli haberinde ’’Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güven ve kredibilite kazanımına daha
fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz’’. Başlığını atmıştır. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ülke ve dünya gündemiyle ilgili söylemlerini haberleştiren site içerisinde
yerel herhangi bir unsur bulundurmamasına rağmen habere geniş bir şekilde yer vermiştir.
Anadolu Ajansı’nın kaynak gösterildiği haberde haber ajanstan geldiği şekliyle müdahale
edilmeden yayınlanmıştır.
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07.11.2020 Tarihli haberinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur
getirecek mücadelenin içindeyiz. Ana başlığının yanı sıra;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu
topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi. Alt
başlığıyla haberi geniş bir biçimde okuyucuya sunmuştur. Anadolu Ajansının kaynak
gösterildiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme ilişkin sözlerinin yanı
sıra güçlü Türkiye mesajlarına yer verilmiştir.
02.11.2020 Tarihinde haber sitesi AK Parti iktidarı 18'inci yılında başlığıyla konuyu
haberleştirmiştir. Kuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı
seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Alt başlığıyla
da Ak Partinin yaşadığı mağduriyeti ifade etmeye çalışmıştır. 18 Yıllık iktidarı boyunca Ak
Partinin ve ülkenin yaşadığı önemli olayları kronolojik bir sırayla haberleştiren site Gezi
olayları, Mit Krizi, 17- 25 Operasyonları, Cumhuriyet Mitingleri, e Muhtıra gibi önemli
tarihlere geniş ver vererek mağduriyet algısını güçlendirmektedir.
26.10.2020 Tarihli haber de İktidar partisinin yerel bir haberine yer verilmiştir. Ökkeş Aybek,
AK Parti Halfeti İlçe Başkanı oldu. Başlıklı haber de yerel bir gelişme haberleştirilerek
tarafsız bir şekilde okuyucuya sunulmuştur.
24.10.2020 Tarihli haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa, Müslümanlara karşı
açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor ana başlığıyla yapılan haber; Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an
önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek." dedi. Şeklinde alt
başlıkla okuyucuya sunulmuştur. Anadolu Ajansı’nın kaynak gösterildiği haber de
Cumhurbaşkanının gündemle ilgili konuşmalarına yer verilmiştir.
Sonuç olarak http://www.gapgundemi.com haber sitesinin yayınlamış olduğu haberler
değerlendirildiğinde İktidarın haberlerine geniş bir şekilde verdiği görülmektedir. Özellikle
devlet ajansı olan Anadolu Ajansı’nın haberleştirdiği ve genel olarak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini içeren konuşmalar olduğu gibi verilmiştir. Yerel bir haber
sitesinin yerel olmayan gelişmelere ve söylemlere geniş vermesi iktidar partisiyle olumlu
ilişkilerinin olduğu kanaatini oluşturmaktadır.
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4.3) www.ajansurfa.com Haber Sitesinin İncelenmesi
Haberin Başlığı

Olumlu Olumsuz Tarafsız

1) AK Parti'den flaş hamle... Seçim kanunu değişiyor!

+

2) Erdoğan'dan kritik açıklama: Partisiyle bağını kopartıyor +
demektir

3) Erdoğan: İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında kaldığı +
bir depremdir

4) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Sus da adam +
sansınlar!
https://www.ajansurfa.com/ haber sitesinin belirtilen tarih aralıklarında İktidar partisinin
haberlerine geniş ver verdiği görülmektedir. Genel olarak ajansların geçtiği Ulusal haberlere
geniş yer veren site 4 ulusal haberi sitesinde okuyucusuna sunmuştur.
09.11.2020 tarihinde ajansurfa.com haber sitesinin ’’AK Parti'den flaş hamle... Seçim kanunu
değişiyor!’’ başlıklı haberinde Sabah Gazetesi kaynak olarak gösterilmiştir. Kaynak olarak
gösterilen grubun iktidara olan yakınlığı da göz önüne alındığında haberin olumlu bir şekilde
sunulduğu görülmektedir. Haber de kullanılan başlık okuyucu da merak uyandıracak şekilde
verilmiş olup haber içeriğinde iki kez kullanılan Cumhurbaşkanının talimatı ifadesi ise
Cumhurbaşkanını güçlendiren ifadeler olarak yorumlanmaktadır.
Sitenin 08.11.2020 tarihli haberinde Erdoğan'dan kritik açıklama: Partisiyle bağını kopartıyor
demektir. Ana Başlığıyla verilen haber de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partililere
yaptığı konuşmaya yer verilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milletin
partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse
partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir" dedi. Şeklinde verilen alt başlıkta haberin içeriği
belirtilmiştir. Başlıktan da anlaşılacağı gibi merak uyandırarak verilen başlığın ardından
Cumhurbaşkanının milletle iç içe olunması gerektiğini, Ak Partinin milletin talep, istek, ihtiyaç
ve beklentilerine cevap veren bir parti olduğunu, bunun aksini yapanların Ak Parti içerisinde
barınamayacağının da sinyalini vermiştir.
08.11.2020 Tarihli haber Erdoğan: İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir
başlığı altında verilmiştir. Haber de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 114 kişinin hayatını
kaybettiği İzmir depreminden CHP'yi sorumlu tutarak, "İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında
kaldığı bir depremdir. İzmir'de ruhsatlandırmayı CHP belediyeleri yapmadı mı? Nasıl oluyor
da iktidara fatura kesiyorsunuz?" ifadeleriyle CHP belediyelerini suçladığı görülmektedir.
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Ayrıca haber de yer alan İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner
kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma
hazır hale gelecek. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz. İfadeleriyle de
depremle ilgili olumsuzlukların giderilmesi için çalıştıklarını ve yaraların sarılması için
faaliyette olduklarını ifade etmeye çalışmıştır.
Sitenin 05.11.2020 tarihli haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Sus da adam
sansınlar! Başlığı ana başlık olarak kullanılmıştır. Alt başlık olarak verilen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Bilmediğin iş hakkında
neden konuşursun? Sus da adam sansınlar" dedi. İfadesiyle Cumhurbaşkanı Muhalefet liderini
iş bilmemekle suçlamaktadır. Haber iktidar partisi açısından olumlu bir haber olarak sunulmuş
olup muhalefet partisi açısından olumsuz bir nitelik taşımaktadır.
Sonuç olarak bakıldığında ajansurfa.com haber sitesi iktidar partisinin haberlerine olumlu bir
şekilde yaklaşmaktadır. Özellikle İktidar partisinin muhalefeti suçladığı konuları da
haberleştiren site iktidarla olumlu ilişkileri olduğu gözlenmektedir.
4.4) www.urfanatik.com Haber Sitesinin İncelenmesi
Haberin Başlığı

Olumlu Olumsuz

Devlet İzmir’e ve İzmirlilere sahip çıkmıştır

+

Urfa Vekili Akçakale’ye Gitti;Gerenleri Yapacağız

+

Şanlıurfa’nın sorunlarını Cumhurbaşkanına iletti

+

Başkan Erdoğan Bizzat Duyurdu: Zafere Yaklaştık

+

Urfa’daki Aşiretlerden Erdoğan’a destek

+

Başkan Erdoğan Urfa’yı örnek gösterdi ve Açıkladı

+

Tarafsız

https://www.urfanatik.com/ haber sitesinin diğer haber sitelerine göre yerel haberlere öncelik
verdiği görülmektedir. Belirtilen tarih aralığında sitenin vermiş olduğu 6 haberin 4 ü yerel 2 si
ulusal haber niteliği taşımaktadır.
17.11.2020 Tarihinde Urfanatik haber sitesinde yayınlanan Devlet İzmir’e ve İzmirlilere
sahip çıkmıştır haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izmir depremiyle ilgili
söylemlerinin yanı sıra Ak Parti’nin 18 yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetleri de yer veren
haber İktidar açısından olumlu bir haber niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal
söylemlerine yerel mecrasında geniş veren site İktidarın haberlerinde yüceltici bir dil
kullanmıştır.
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14.11.2020 Tarihli Urfa Vekili Akçakale’ye Gitti;Gerenleri Yapacağız ana başlığıyla verilen
haber de Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale ziyaretini haberleştirmiştir.
Vekilin Akçakale de büyük değişim yaşanıyor başkanımız ile beraber el ele verdik
Akçakale’de gerekini yapacağız şeklinde verilen alt başlıkta Ak Partili belediyenin idaresi
altında olan bir ilçe de büyük değişimin yaşandığı söylemesi ve sitenin bu ifadeyi haber de
kullanması Ak Partili bir belediyenin başarılı olduğunu ifade etme çabasında olduğunu
göstermektedir. Site haberi olumlu bir şekilde okuyucusuna sunmuştur.
Sitenin 11.11.2020 tarihli Şanlıurfa’nın sorunlarını Cumhurbaşkanına iletti başlığıyla
verdiği haber de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ın
Cumhurbaşkanını ziyareti ve bu ziyaret esnasında Şanlıurfa’nın İstihdam, yatırım, hizmet gibi
sorunlarını Cumhurbaşkanına ilettiği haberleştirilmiştir. Olumlu şekilde sunulan haber de
milletvekilinin ve iktidarın Şanlıurfa’nın sorunlarına yönelik girişimleri okuyucuya
sunulmuştur.
07.11.2020 Tarihli Başkan Erdoğan Bizzat Duyurdu: Zafere Yaklaştık başlıklı haberde
Erdoğan’ın ülke ve dünya meseleleriyle ilgili konuşmalarına yer verilmiştir. Özellikle iktidara
yakın medyanın kullandığı Başkan ifadesinin site tarafından kullanılması da iktidarla
ilişkilerinin olumlu yönde olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.
Site 03.11.2020 Tarihli Urfa’daki Aşiretlerden Erdoğan’a destek başlıklı haberin de
Cumhurbaşkanının Fransa’da Peygamberimizi hedef alan karikatüristleri savunan Fransız
yetkilileri ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik eleştirilerinin yanı sıra Fransız
mallarına yönelik boykot çağrısına Urfa’da yaşayan Cumeli Aşireti liderinin verdiği desteği
haberleştirmiştir. Aşiretlerden başlığını kullanan site haber de sadece bir aşiretten
bahsetmektedir. Bu yaklaşımda iktidarla ilişkilerinin güçlü olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
20.10.2020 Tarihli haber de Başkan Erdoğan Urfa’yı örnek gösterdi ve Açıkladı başlığı
kullanılmıştır. Erdoğan’ın tarih kitaplarının yeniden yazılması gerektiğinin ifade edildiği
haberde Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepeyi örnek gösterdiği ifade edilmiştir. Haberin dilinde
Başkan ifadesi iktidara olan tutumu göstermektedir.
Sonuç olarak bakıldığın da urfanatik.com haber sitesinin iktidarın yerel haberlerinin yanı sıra
ulusal haberlerine de geniş yer verdiği görülmektedir. Özellikle iktidarın Urfa’ya özel önem
gösterdiğinin belirtilmek istendiği haberler de iktidar açısından Urfa’nın önemli bir şehir
olduğu algısı da okuyucuya sunulmaktadır.
Sonuç:
İktidar ve Yerel medya ilişkisini ortaya koymak ve iktidar partisinin haberlerinin ilgili haber
sitelerinde nasıl işlendiğini incelemek amacıyla yapılan çalışmanın neticesinde;
Haber sitelerinin iktidar partisinin haberlerine geniş bir şekilde yer verdiği
Özellikle bölgeyle ilgili olmayan ulusal haberlerin dahi haber sitelerinde geniş yer bulduğu
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Yerel haberlerin yeteri kadar habere konu olmadığı yada iktidar partisinin yerel aktörlerin haber
konusu olacak eylem ve söylemlerde bulunmadığı
Haber sitelerinin iktidarın haberlerini genel olarak olumlu yansıttığı
Haberle birlikte sunulan görsellerin, yazı boyutlarının ve başlıkların okuyucunun ilgisini
çekecek şekilde tasarlandığı
Genel olarak ekonomik kaygıyla hareket eden yerel haber sitelerinin iktidarla ilişkilerinin
olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte tavsiye olarakta özellikle bölgesel gelişmelerin haber sitelerinde daha fazla yer
bulması yerel manada habercilik yapan sitelerin misyonuyla uyumlu olacağı kanaati
oluşmuştur.
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https://www.urfanatik.com/haber/5715433/baskan-erdogandan-flas-aciklamalar
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http://www.gapgundemi.com/haber-ak-parti-iktidari-18-inci-yilinda-56762.html
http://www.gapgundemi.com/haber-okkes-aybek-ak-parti-halfeti-ilce-baskani-oldu56596.html
http://www.gapgundemi.com/haber-cumhurbaskani-erdogan-avrupa-muslumanlara-karsiactigi-cepheyle-kendi-sonunu-hazirliyor-56576.html
https://www.ajansurfa.com/siyaset/ak-parti-den-flas-hamle-secim-kanunu-degisiyorh54914.html
https://www.ajansurfa.com/siyaset/erdogan-dan-kritik-aciklama-partisiyle-bagini-kopartiyorh54879.html
https://www.ajansurfa.com/siyaset/erdogan-izmir-depremi-chp-nin-enkaz-altinda-kaldigi-birh54896.html
https://www.ajansurfa.com/siyaset/cumhurbaskani-erdogan-dan-sert-sozler-sus-da-adamsansinlar-h54827.html
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ÖZET
Def kelimesinin aslı Sümerce “dap” olup İbraniceye “dapp/toff”, Arapçaya “deff/duff” şeklinde
geçmiştir. Farsçada def, Türkçede ise def veya tef şeklinde kullanılmaktadır. Def, el veya
parmak ile vurulmak suretiyle çalınan, bir tarafına ince bir deri gerilmiş ve etrafına zil konmuş,
yuvarlak bir kasnaktan ibaret mûsikî âletidir. İlk dönem İslâm kültür tarihinde kullanımına izin
verilen ve teşvik edilen enstrümanların başında def gelmektedir. Def, İslâm kültür tarihinde
başta eğlence olmak üzere düğün, bayram, karşılama merasimi ve savaş gibi birçok farklı
alanda kullanılmıştır. Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hacca gidenler ve hacdan
dönenler ilâhîler okunarak ve defler çalınarak uğurlanmış ve karşılanmıştır.
Türk Din Mûsikîsi alanında en yaygın kullanılan enstrümanların başında def gelmektedir.
Dolayısıyla Urfa dinî mûsikî kültüründe de def âletinin kullanımı başta gelmektedir. Urfa’da
def âletinin serüveni tasavvuf disiplininin birer kurumu olan tarikatların Urfa’ya girişi ile
başlatılabilir. Urfa’da tarihten günümüze aktif olan ve sesli zikir yapan tarikatların zikir
meclislerinde kullanılan yegâne enstrüman def olmuştur. Urfa dinî mûsikî kültüründe def
âletinin kullanıldığı yerlerden biri de mevlid meclisleridir. Mevlid bahirleri arasında okunan
ilâhîlere defler eşlik etmektedir.
Urfa’da mevlid ve zikir meclislerinde def sazının icrâsı defe olan rağbeti arttırmış, bu da def
yapımı ve def çalma eğitim ve öğretimini netice vermiştir. Urfa’da son zamanlarda ilâhî
gruplarının sayılarının artması ve bu grupların enstrüman olarak çoğunlukla def kullanmaları,
bu saza olan ilgiyi arttırmıştır. Bu da def yapımını ve üretimini etkilemiştir. Bu bağlamda
günümüzde Urfa’da Osman Kaplan ve Mehmet Karaca adındaki iki deri ustası def yapımını
devam ettirmektedir. Def çalma eğitimi daha çok usta-çırak ilişkisi içerisinde olmaktadır. Ritim
duygusu iyi olan kişiler def çalmayı, meşk ortamlarında def çalan ustalardan görerek
öğrenmektedir.
Makalemizde, Urfa dinî mûsikî kültüründe def enstrümanının yeri ve önemi tespit edilerek konu
etraflıca ele alınmıştır. Çalışmamızda geçmişten günümüze ilâhî gruplarında, zikir ve mevlid
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meclislerinde def enstrümanının kullanımı, saha araştırması yapılarak ve fotoğraflarla
desteklenerek anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Urfa, Dinî Mûsikî, kültür, def, defzen, mevlid, ilâhî.

ABSTRACT
The tambourine originates in Sumerian “dap” and was derived by the Hebrew as “dapp/toff”
and Arabic “deff/duff”. It is called “def” in Persian and “def” or “tef” in Turkish. The
tambourine is a round, tambour musical instrument played by tapping with hands or fingers,
covered with a thin leather layer and encircled by rings. It is one of the prominent instruments
permitted and even encouraged in early Islamic culture history. It was used in many different
entertaining occasions including wedding, religious festivals (eids), greeting ceremonies and
wars. During the Seljuk and Ottoman eras, pilgrims were seen off and welcomed by playing
tambourines and reciting hymns in Anatolia regions.
The tambourine stands out as one of the most commonly used instruments in the field of Turkish
Religious Music. Thus, it is widely seen in the religious music culture of Urfa, as well. It can
be argued that the tambourine was first introduced in Urfa by the members of religious sects,
branches of Sufi disciplines. It was the only instrument used in the assemblies for tersanctus,
which have been actively reciting loud invocations in Urfa throughout history. In the religious
music culture of Urfa, another area for playing tambourine is mawlid recitals. The hymns
recited during mawlids are accompanied by tambourines.
Playing tambourines in mawlids and invocations has led to an increase in the popularity of
tambourine in Urfa, which resulted in a boom in making of and training for this instrument in
the city. The recent increase in the number of religious bands in Urfa, which use tambourines
as their basic instrument, has also resulted in an increased demand for the instrument. This has
had tremendous impacts on the making and production of the instrument. In Urfa, two craftsmen
called Osman Kaplan and Mehmet Karaca are currently carrying on making tambourines. The
trainings are mostly conducted through the work shadowing technique. Those who have a good
sense of rhythm learn to play tambourine by observing the masters while they are at practice.
In this study, it is aimed to examine the role and significance of tambourine in the religious
music culture of Urfa. Through field work and photographed documents, playing tambourine
in the religious bands, mawlids and invocations is studied within a historical context.
Key Words: Urfa, Religious Music, Culture, Tambourine, Tambourine Player, Mawlid, Hymn.

GİRİŞ
Def, el veya parmak ile vurulmak suretiyle çalınan, bir tarafına ince bir deri gerilmiş ve etrafına
zil konmuş, yuvarlak bir kasnaktan ibaret mûsikî âletidir. Def kelimesinin aslı
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Sümerce “dap” olup Akkadca “dappu” aracılığıyla İbranice’ye “dapp/ toff”, Arapça’ya
“deff/duff” şeklinde geçmiştir. Farsça’da def, Türkçe’de ise def veya tef şeklinde
kullanılmaktadır. Def kelimesinin sonuna Farsça “vurmak ve çalmak” anlamına gelen “zeden”
kelimesinden “vuran ve çalan” anlamında “-zen” son ekin ilavesiyle “Def-zen” kelimesi, “Def
çalan kimse” anlamında kullanılmaktadır. 170
Eski Ön Asya tasvirî sanat ürünlerinde def daima bir daire şeklinde yandan
resmedilmektedir. Def her dönemde ve her bölgede daima tek yüzlü yapılmıştır. Def’in ilk defa
Hz. Süleyman ile Belkıs’ın düğününde çalındığı veya Araplar tarafından icat edildiği şeklindeki
rivayetler birer söylentiden ibarettir. Ahd-i Atîk’te çeşitli vesilelerle anlatılan eğlence ve
merasimlerdeki çalgılar içinde def geniş bir yer tutmaktadır. Ahd-i Atîk’te def, özellikle dinî
törenlerde kullanılan bir âlet görünümündedir ve mezmurların da def ve çenk eşliğinde veya
yalnız defle söylendiği anlaşılmaktadır. 171 İslâmiyet öncesinde kam adı verilen Türk şamanlar
dinî törenlerinde def, davul, kopuz gibi çalgılar kullanmışlardır. 172 İslâm kültür tarihinde
kullanımına izin verilen ve teşvik edilen enstrümanların başında “Def” gelmektedir. Def, Asr-ı
Saâdet’te Hz. Peygamber döneminde Arap toplumunda da kullanılmakta olan bir müzik âletidir.
İslâm’ın ilk döneminde başta sünnet merasimleri ve evlilik düğünleri olmak üzere eğlence ve
savaş ortamlarında def âletinin kullanıldığına dair rivayetler mevcuttur. 173
1. İlk Dönem İslâm Kültür Tarihi’nde Def
İslâm öncesinden bu yana Araplar’ın hayatında def enstrümanının önemli bir yeri vardır. Dinî
törenlerde, eğlence meclislerinde, düğünlerde, bayramlarda, savaşa gidiş hatta çarpışmalar
sırasında, muzaffer bir kumandanın karşılanmasında ve yas törenlerinde kadınlar def eşliğinde
şiirler terennüm eder, tegannî yaparlardı. Mekke, Medine, Tâif gibi şehirlerde kurulan
panayırlardaki eğlencelerde def en gözde çalgı âletiydi. Medine’ye hicretinde Hz. Peygamber’i
karşılayanlar arasında def çalan ve şiir okuyan genç kızlarla çocuklar da vardı. Savaş sırasında
kadınların def eşliğinde erkekleri teşvik eden şiirler söylemesi âdetti. Savaştan dönen
kahramanların def çalarak karşılanması da eskiden beri Araplar’ın bir âdetiydi. Hz.
Peygamber’in sağ salim ve muzaffer olarak seferden dönmesi halinde def çalıp şarkı söylemeyi
adak adayan siyahî bir cariyeye izin verilmesi 174 bu geleneğin devam ettirildiğini
göstermektedir. Evlilik ve sünnet merasimleri sırasında def çalarak eğlenmek Araplar’ın eski
âdetlerindendir ve bu gelenek İslâmî dönemde de sürdürülmüştür. Çeşitli hadislerde özellikle

170

Kubbealtı Lügatı, http://lugatim.com/s/DEF/TEF, http://lugatim.com/s/zen, 15.08.2020.

Nebi Bozkurt, "Def", Diyanet İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1994), 9: 8384.
171

Pınar Somakçı, "Geleneksel Türk Müziği’ne Özgü Çalgıların Organolojik Gelişimi", Koservatoryum, 3/1,
(2016): 18.

172

Hüseyin Akpınar, "İslâm ve Sanat Bağlamında Bazı Merasimler ve Mûsikî”, İslâm ve Sanat, ed. Şeref Göküş,
(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015) 111-120.
173

174

Müsned, IV, 353; Ebû Dâvûd, “Eymân”, 22; Tirmizî, “Menâḳıb”, 71.
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nikâhın def çalınarak ilân edilmesinin istendiği görülmektedir. Düğün ve diğer merasimlerde
def çalmanın câiz olduğu hususunda hemen hemen bütün âlimlerin görüş birliği içinde
olmasının sebebi, defin Asr-ı Saâdet’te terkedilmeyip belli türdeki eğlence ve kutlamalarda
sıkça kullanılmış ve Hz. Peygamber’in de buna ses çıkarmamış olmasıdır. 175
Def âletinin kullanıldığı alanlardan biri de hacca giden uğurlamak ve hacdan dönenleri
karşılamak maksadıyladır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hacca gidenler yola çıkmadan
önce cadde ve sokaklarda davul, zurna, def ve zil eşliğinde dolaştırılır; Kâ’be’yi tasvir eden,
haccın değerinden, Arafat, Zemzem ve Ravza’dan bahseden ilâhîler söylenirdi. Hacılar hacdan
döndükleri zaman da davul, zurna, def ve zil eşliğinde ilâhî ve tekbirlerle karşılanırlardı. 176
2. Urfa Dinî Mûsikî Kültüründe Def
Sümerler’den itibaren farklı din ve toplumlarda kullanılagelen vurmalı müzik âleti def, Urfa’nın
sosyal hayatında da kullanılmıştır. Urfa, fethedilerek Müslümanların yaşamaya başladığı bir
yer olduğundan itibaren sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesinde Hz. Peygamber’in
uygulamaları mihenk taşı olmuştur. Bu bağlamda Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar
Urfa mûsikî kültüründe de belirleyici unsur olmuştur. Urfa’da başta tasavvuf kurumları olan
çeşitli tarikatların tekke ve dergâhlarındaki zikir meclislerinde bilhassa Mevlevîhâne’deki semâ
töreninde, mevlid meclislerinde, sünnet ve evlilik düğünlerinde kullanılan yegâne enstrüman
def olmuştur. Urfa’da yüz yıllardır geleneksel şekilde yaşatılan sıra gecelerindeki mûsikî
icrâlarında da en yaygın şekilde kullanılan enstrüman deftir. 177
Urfa’da def âletinin kasnağı gürgen, çınar, ceviz ya da ıhlamur ağaçlarından yapılmaktadır.
Çapı ise 35-50 cm arasında değişmektedir. Def, bu kasnağa keçi, koyun, oğlak ve kuzu derisi
gerilerek çivilemek ya da yapıştırmak suretiyle oluşturulmaktadır. Def’in kenarlarına zil
denilen halkalar da takılabilmektedir. Def’e Urfa’da ‘‘bendir’’,178 ‘‘gırbal’’179 ve ‘‘dâire’’180
adı da verilmektedir. Kasnağı daha enli ve zilsiz büyük def âletine “erbane” denilmektedir. 181

175

Bozkurt, "Def", 9: 84.

Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’, (Bursa: Uludağ Yayınları,1992), 303; Recep Uslu,
Selçuklu Topraklarında Müzik, (Konya: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011), 96-97; Pehlül Düzenli,
İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2014), 311.

176

177
Hüseyin Akpınar, "Tarihten Günümüze Urfa'da Müzik Enstrümanları ve Kullanım Alanları", İslâm Tarihi ve
Medeniyetinde Şanlıurfa II, ed. Kasım Şulul ve diğ., (Ankara: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2017) 401.

Bendir, tekkelerde zikir esnâsında çalınan ve yaygın adı “mazhar” olan zilsiz def biçimindeki mûsikî âletidir.
Bkz. http://lugatim.com/s/BENDER/BENDİR, 12.12.2020.
178

179

Gırbal, "kalbur" anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Bkz. http://lugatim.com/s/GIRBAL, 12.12.2020.

Dâire, Arapça "dönmek" kelimesinden, "çember biçimindeki şekil" anlamındadır. Mûsikîde ise def anlamında
kullanılmaktadır. Bkz. http://lugatim.com/s/Daire, 12.12.2020.
180

181
Hasan Akan ve diğ., “Şanlıurfa'da El Yapımı Müzik Aletleri Üzerine Bir Etnobotanik Araştırma”, Biological
Diversity and Coservation, 6/1, (2013): 93-100
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2.1. Tarikat Zikirlerinde Def Kullanımı
İslâm tarihinde cehri (sesli, açıktan) zikir yapan Kâdirîlik, Rifâîlik ve Halvetîlik gibi birçok
tarikatın tekkelerinde özellikle def kullanılmıştır. Urfa’da geçmişten günümüze hayatiyetini
devam ettiren tasavvuf yollarından biri olan Kâdirîlik, halk tarafından en çok benimsenen ve
en yaygın tarikatlardan biri olmuştur.182 Cehrî (sesli) zikir yapan Kâdirî tarikatında zikirden
önce müridlerin ve dervişlerin ruhlarını zikre hazırlamak ve coşturmak maksadıyla sûfî
Şâirlerin şiirlerine yapılmış besteler, güzel sesli zâkirler tarafından def eşliğinde
okunmaktadır.183
Urfa’da Kâdirî Şeyh Sode tekkesinde def eşliğinde yapılan toplu ve sesli zikir şekline “âlem”
denilmektedir. Bu zikirde 15-20 kişiden oluşan zâkir korosuna yaklaşık 8-10 tane def eşlik
etmektedir. Fâtiha okunduktan sonra zikre deflerle birlikte başlanmakta ve ilâhîler, kasîdeler,
methiyeler, gazel ve hoyratlar okunarak devam edilmektedir. 184

Günümüzde Güldeste Derneği’nin merkez binasında (Dergâh) Kâdirî halifesi Urfalı Şeyh
Ahmet Emektar’ın postnişinliğinde Perşembe ve Pazar akşamları olmak üzere haftada iki defa
zikir yapılmaktadır. Pazar akşamı yapılan zikirde def, kudüm ve halîle eşliğinde ilâhîler
okunmaktadır. Ayrıca semâzenler semâ yapmaktadır. Kâdirî tarikatında Mevlevîlikteki gibi
semâ olmamasına rağmen halk tarafından sevilmesinden dolayı burada da semâ yapılmaktadır.
Perşembe akşamı yapılan zikir öncesinde sohbet edilmektedir. Kuudî (oturarak) ve kıyamî
(ayakta) zikir esnasında def eşliğinde Arapça, Türkçe ve Kürtçe ilâhîler okunmakta ve
“Memduhî” devran yapılmaktadır. Evrâd, ezkâr ve ilâhîler arasında durak formu niteliğinde

182

Hüseyin Akpınar, Şanlıurfa'da Dinî Mûsikî, (Ankara: Yayınevi Yayınları, 2011), s. 28.

183

Yaşar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar, (İstanbul: Yeni Boyut Yayınları, 1992), 285.

Salih Aydemir, Şeyh-Mürid İlişkileriyle Belirlenmiş Cemaat Şekli Olarak Tarikat (Şanlıurfa-Kâdirî- Şeyh
Sodey ve Müridleri Üzerine Yapılan Bir Din Sosyolojisi Araştırması), (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1998), 68, 106-108.
184
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kasîde, gazel ve hoyrat okunmaktadır. Abdulkadir Geylanî’den (k.s.) bahseden ilâhîler her
zikirde okunurken diğerleri değişebilmektedir. 185
Urfa’da adına ulaşılabilinen en eski Rifâî tarikatı mensubu, Ca’dan oğlu Ali Baba’dır (ö.1885).
Urfa’da Rifâî tarikatı mensuplarının iki ayrı şubeden oluştukları görülmektedir. Bunlardan biri
Sayyadî kolu, diğeri de Harran’da Raviler koludur. Sayyadî kolunun günümüzde Urfa’da
halifesi olmadığı için mensuplarının toplu zikrini halifeleri zamanında yaşamış usta dervişler
vekâletle idare etmektedirler. 186

Akpınar, Şanlıurfa'da Dinî Mûsikî, 28-30; Bu bilgiler, Kâdirî halifesi Şeyh Ahmet Emektar ile yaptığım röportaj
ve zikir kayıtlarından elde edilmiştir.

185

186

Mahmut Karakaş, Urfa’da Tasavvuf İzleri, (Ankara: ŞURKAV Yayınları, 2017), 304-305.
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Cuma geceleri tarikat mensupları ve muhibleri tarafından yapılan cehrî (sesli, açıktan), kuudî
(oturarak) ve kıyamî (ayakta) zikirden önce dinî sohbet yapılmaktadır. Zikrin kuudî kısmı
100’er defa “Estağfirullah el-Azîm” cümlesinin ritmik olarak okunmasıyla başlamaktadır.
Allah’a tevbe ve istiğfardan sonra “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed” cümlesi ile Hz.
Peygamber’e (s.a.v.) salavat getirilir. Sırasıyla ve yine 100’er dafa “Lâ İlâhe İllallah”, “İllallah”,
“Allah”, “Allah Hayyun” ve “Hû” cümle ve kelimeleriyle zikir artan bir tempoyla devam
etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’den bir aşr-ı şerîf tilâvetiyle zikrin birinci bölümü son bulmaktadır.
İkinci bölüm ise üç-dört kişi tarafından def çalınarak Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilâhîler
okunmak suretiyle yapılmaktadır. Coşkulu bir şekilde çalınan defler eşliğinde okunan hareketli
ilâhîler ve aralarda okunan kasîde ve gazellerle zikre katılanlardan en az iki kişi Memduhî
devran yapmaktadır. İhtiyaç hissedilirse devrana katılanlar burhan da göstermektedirler. 187
Urfa’da 1724 yılında kurulan Urfa Mevlevîhânesi’nde de def kullanılmıştır. 1883 tarihine ait
bazı fotoğraflarda Urfalı Mevlevîler arasında ney, def ve kudüm enstrümanlarını kullananların
olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf belgesinden hareketle Urfa Mevlevîhânesi’nde ney, def ve
kudüm gibi bazı mûsikî âletlerinin kullanıldığını ve eğitimlerinin verildiğini söyleyebiliriz. Bu
tarihlerde Urfa Mevlevîhânesi’ndeki semâ törenlerinde defzen olarak faaliyet gösteren
kişilerden biri Cürre Mehmet olmuştur. 188

187

Bu bilgiler, Urfa’da saha araştırması yaptığım iki ayrı Rifâî zikir programından elde edilmiştir.

Hüseyin Akpınar, “Mevlevî Mûsikîsi ve Şanlıurfa Örneği”, Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu
Bildiriler II, ed. Andurrahman Elmalı, (Şanlıurfa 2007), 217-218.

188
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Anadolu’da en çok kabul gören Halvetîlik, Türk Mûsikîsi’ne büyük katkıda bulunmuştur.
Halvetlik ve kollarını teşkil eden Halvetîlik, Bayramî, Sümbülî, Gülşenî, Şabanî ve Uşşakî
gibi tarikatlarda devrân olduğu için mûsikîlerinde (ilâhî) coşkun bir hareket mevcuttur. İnsanı
raks etmeye mecbur kılan bu çeşit ilâhîler için “sofu kaldıran” tabiri kullanılmaktadır. Halvetî
zikirlerinde genel olarak bendir, def, kudüm ve halîle gibi vurmalı sazlar kullanılmaktadır.189
2.2. Mevlid Merâsimlerinde Def Kullanımı
Türk mûsikîsi ile ilgili kaynaklarda yapılan tasniflerde mevlid, Câmi Mûsikîsine dâhil
edilmektedir. Mevlid, Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Urfa’da da çoğunluk itibariyle
câmilerde icrâ edilmektedir. Fakat mevlid, câmi dışında başta evler, taziye evleri ve düğün
salonları olmak üzere birçok farklı uygun mekânda da okunmaktadır. Genelde câmide icrâ
edilen mevlid merâsimlerinde hiçbir müzik âleti kullanılmamaktadır. Urfa’da ise ister câmide
ister câmi dışındaki uygun mekânlarda olsun mevlid merâsimlerinde def kullanılmaktadır.
Urfa’da mevlid bahirleri arasında çifte 190 denilen ilâhîler okunmaktadır. Mevlid bahirleri
arasında okunan tevşih 191 niteliğindeki çifteler yaklaşık olarak 1970’lerden bu yana defler
eşliğinde zâkirler tarafından icrâ edilmektedir. Daha önceki yıllarda ise bazı mevlid grupları
def eşliğinde, bazıları da def olmaksızın ilâhî okumuşlardır. Sıra gecesi mahiyetindeki sohbet
ortamlarında veya mevlid programlarından sonra def eşliğinde ilâhîler ve gazeller 192
okunmaktadır.

Aşkım Güney, Halvetîlerde Mûsikî, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1997), 20.
189

Şanlıurfa’da ilâhilere birden fazla kişi tarafından okunduğu için Çifte adı verilmektedir. Bkz. Abuzer Akbıyık,
“Müziği, Sıra Geceleri ve Oyunlarıyla Urfa”, Uygarlıklar Kapısı Urfa, (İstanbul: YKY, 2002), 234; AkbıyıkKürkçüoğlu, “Şanlıurfa Halk Müziği’ne Genel Bir Bakış”, s. 322; Abuzer Akbıyık, Şanlıurfa Sıra Gecesi,
(Şanlıurfa: Elif Matbaası, 2006), 88.

190

191

Kelime olarak süsleme anlamına gelen Tevşih, mevlid bahirleri arasında okunan ağır ve sanatlı eserlere denir.

192

Şanlıurfa’da gazel formuna bir kişi tarafından okunduğu için Tek adı verilmektedir.
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Mevlid merasimi (Gazelhân: Kazancı Bedih Yoluk, Def çalanlar: Celal Çiriş ve Hanifi Polat). 193

Urfa’nın önemli mûsikîşinaslarından Dede Osman Aydın (ö. 1996), mevlidhân olarak kendisinin
davet edildiği mevlid merâsimlerinde def çalınmasını teşvik etmiş, mevlid takımında/grubunda iyi
def çalan zâkirler bulundurmuştur. Dede Osman’ın mevlid grubunda def çalan zâkirlerden biri
Celal Çiriş olmuştur. Günümüzde Şanlıurfa’da klasik mevlid ve ilâhî okuma geleneğini devam
ettiren, bu alanda önemli bir kaynak kişi olan Celal Çiriş, mevlid icrâlarında, bahirler arasında
çifte okurken def kullanımını yaygınlaştırmıştır. Urfa’da 1950’li yıllardan itibaren kullanılmaya
başladığını düşündüğümüz ses kayıt cihazlarıyla kaydedilmiş mevlid icrâlarını dinlediğimizde
o dönemin her takımında/grubunda def çalındığını söyleyebiliriz.
Geçmişten günümüze Urfa’da teşekkül eden çok sayıda “mevlid ve ilâhî grubu” vardır. Eskiden
mevlid gruplarına “takım” ve bu takımlar öne çıkan kişinin adıyla anılmaktaydı. Meselâ Hacı
Nuri Hâfız Takımı: Nuri Başaran, Mahmut Güzelgöz ve Mehmet Kafaf’tan oluşmakta idi. Bu
takımlar her zaman aynı kişilerden oluşmazdı. Takımlar arasında geçişler olduğu gibi yeni
takımlar da kurulmaktaydı. 194
Geçmişte “takım” olarak isimlendirilen ve mevlid okuyan bu ekipler, günümüzde “grup” olarak
adlandırılmaktadır. Günümüz mevlid ve ilâhî grupları, daha çok geçmişteki takımların ses
kayıtlarını dinleyerek ya da ulaşabildikleri eski mevlidhân ve gazelhânların meclislerinde
bulunarak geleneksel icrâ şeklini meşk etmektedirler.

193

Sabri Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Sıra Gecesi Geleneği ve Türküleri, (Şanlıurfa: ŞURKAV Vakfı Yayınları, 2017).

194
Osman Çuhadaroğlu, Urfa'da Mevlid Geleneği ve Mevlidhânlar, (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020), 59.
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2.3. Mevlid ve İlâhî Grupları
Urfa’da son zamanlarda sıra gecesi grupları gibi mevlid ve tasavvuf mûsikîsi gruplarının
sayısında da artış görülmektedir. Tespit edebildiğimiz mevlid ve ilâhî grupları hakkında
alfabetik sıraya göre kısaca bilgi verilecek ve konumuz itibarıyla icrâlarında def kullanmaları
fotoğraflarla desteklenecektir.
2.3.1. Grup Çağrı
Grup Çağrı, 1990 yılında Fethi Rahat, Hâfız Celaleddin Öncel, Ramazan Rahat ve Hâfız,
Gazelhân Mehmet Nuri Akçelik’in bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Grup Çağrı, Urfa'nın eski
mevlid ekiplerindendir. Gruptaki mevlidhânlar, din görevlisi olup haftada bir toplandıkları sıra
gecesinde ilâhî ve kasîdeleri meşk etmektedir. Grup Çağrı, eski mevlidhânlardan İbrahim
Karataş (Şıh İbrahim, ö. 2016), Akif Baybostancı (Akif Hoca, ö. 2011), kadife sesli olarak
tanınan Hâfız Osman Kıvır ve Mehmet Altıngöz’ün (Şevki Hâfız, ö. 2018) tesirinde kalarak
Urfa’nın geleneksel okuyuş tarzını sürdürmektedir.

Grup Çağrı İlâhî ve Mevlid Grubu 195

Grup Çağrı, Urfa'da okunan Siverekli Yusuf Sami Efendi ve Diyarbakırlı Re'fet Efendi’nin
yazdığı mevlid manzumelerinin, mu’cizeleri ve bahirleri arasında ilâhîler okumaktadır. Grup
aynı zamanda Süleyman Çelebi mevlidini de icrâ etmektedir. Grup Çağrı, mevlid bahirleri
arasında icrâ edilen ve Urfa'da çifte olarak anılan yöresel ilâhîleri def (bendir) eşliğinde icrâ
etmektedir. Son zamanlarda salonlarda gerçekleşen evlilik düğünlerinde tasavvuf mûsikîsi
repertuvarı da icrâ eden Grup Çağrı, isteğe bağlı olarak ney ve def eşliğinde program
yapmaktadır. Grup Çağrı'nın okuduğu bazı ilâhîlerin güfte ve besteleri kendilerine aittir. “Sabır
timsaliydi hazreti Eyyûb” ilâhîsi bunlardan biridir.

195

https://63ramazan63.wixsite.com/grupcagri, 19.08.2020.
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2.3.2. Grup Dergâh
Grup Dergâh, Urfa dinî mûsikîsini ulusal çapta duyuran bir mevlid ve ilâhî grubudur. İsmini
Urfa'daki Hz. İbrahim'in (a.s.) doğduğu makam olarak bilinen Mevlid-i Halil Camii'nin
Urfalılar arasındaki ismi olan Dergâh Camii'nden alan Grup Dergâh, Mehmet Ziya Demirbaş
(Ziya Hâfız), Bekir Çiçek, Ahmet Bahadır Canbaz ve İsmail Demirbaş’ın bir araya gelerek 2007
yılında oluşturdukları bir gruptur.
1974 yılında Urfa’da doğan Mehmet Ziya Demirbaş, ilk öğretimden sonra 1990 yılında
hâfızlığa başlamıştır. Hâfızlığı tamamladıktan sonra liseyi dışarıdan bitirmiştir. Eski kasetleri
dinlemek suretiyle mûsikîye ilgi duyan Ziya Hâfız, Akif Baybostancı (Akih Hoca) ve Mehmet
Altıngöz (Şevki Hâfız)’dan mûsikî meşk etmiştir. 196 Kürkçü, Hâfız Mehmet Kaplan ile de
mevlid meclislerine katılmıştır.

Grup Dergâh’ın bir konser programından fotoğrafı. 197

İbrahim Karataş (Şıh İbrahim) bir süre Grup Dergâh’ta mûsikî icrâ etmiştir.
Bekir Çiçek ve Bahadır Canbaz müzik öğretmeni olup Bekir Çiçek ilâhî meşkine Celal Çiriş ile
başlamış ve daha sonra ŞURKAV Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’nda mûsikî birikimini
arttırmıştır. Son zamanlarda Bekir Çiçek, Grup Dergâh’tan ayrıldığı için grup üç üyesi ile
çalışmalarına devam etmektedir. Lise yıllarında tasavvuf mûsikîsi ile tanışan Bahadır
Canbaz’ın 4 kişisel ilâhî albümü bulunmaktadır.
Sekiz albümü olan Grup Dergâh’ın okudukları bazı ilâhîlerin söz ve bestesi grup üyesi Ziya
Hâfız’a aittir. Grup, her albümde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça eserler okumaktadır. Yurt

Hüseyin Akpınar, "Urfa'da Dinî Mûsikî Alanında Yapılan Kitap, Derleme, Beste ve Albüm Çalışmaları",
Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik, ed. Hüseyin Akpınar ve diğ., (Ankara: Gece Kitaplığı, 2019), 247.

196

197

https://www.google.com/search?q=Geru+Dergah+Resimleri , 17.08.2020.
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içi ve yurt dışında çok sayıda konser veren Grup Dergâh, yerel ve ulusal birçok televizyon
kanalında özellikle Ramazan Ayı’nda program yapmaktadır. 198
Grup Dergâh, Urfa'da okunan Siverekli Yusuf Sami Efendi ve Diyarbakırlı Re'fet Efendi’nin
yazdığı mevlid manzumelerini, yöresel gazelleri ve mevlid bahirleri arasında Urfa çiftelerini
okumaktadır. Grup üyeleri def çalmak suretiyle Urfa çiftelerini icrâ etmektedir. Açılış
programları, tasavvuf mûsikîsi konserleri, televizyon programları, sünnet ve evlilik düğün
merâsimleri, özel ve resmi davetler gibi yapmış oldukları çeşitli programlardaki ortak
özellikleri okunan çiftelerde def kullanılmasıdır. Grup Dergâh’a zaman zaman farklı
programlarda çeşitli enstrümanlar eşlik etse de değişmeyen müzik âleti grup üyelerinin çaldığı
deftir.

2.3.3. Grup Ensar
Grup Ensar, Mehmet Salih Polat, Abdulkadir Polat ve Ömer Faruk Sarılar’dan oluşmaktadır.
1961 yılında Şanlıurfa’da doğan Mehmet Salih Polat, Kur’ân eğitimine Mehmet Herzem
hocanın yanında başlamış ve hâfızlığını 1985 yılında Hâfız Hâki Yağmacı hocada
tamamlamıştır. Mevlid okumayı amcası Celal Polat’tan öğrenmiş ve Dede Osman Aydın ile
sıra gezerek ondan da istifade etmiştir. 1978 yılında Celal Çiriş ve Hanifi Polat ile mevlid
icrâsına başlamış ve Halil Bıçak ve Kazancı Bedih ile devam ettirmiştir. 199 Süleyman Çelebi ve
Siverekli Yusuf Sami Efendi’nin mevlidlerini öğrenerek Muhammed Şeyh Sode tekkesinde
çalışmalarını sürdürmüştür. Celal Çiriş’den ritim dersleri, Halil Bıçakçı’dan ise makam dersleri
alarak mûsikî bilgisini geliştirmiştir. 200 Hanefi Polat ve Yusuf Polat ile Grup Dede Osman’ı
kurarak mevlid okuma faaliyetlerini devam ettirmiştir.

198

https://www.youtube.com/watch?v=xoQzCXIE7pg, 14.12.2020. https://www.dogus.nl/grup-dergah-dortdilde-album-yapip-konserler-veriyor/, 14.12.2020.

199

Hüseyin Akpınar, Şanlıurfa'da Dinî Mûsikî, 49.

200

Çuhadaroğlu, Urfa'da Mevlid Geleneği ve Mevlidhânlar, 111.
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Mehmet Salih Polat, daha sonra Grup Ensar’ı oluşturmuştur. 2016 yılında Diyanet’ten emekli
olan Hâfız Mehmet Salih Polat, Dînî Mûsikî alanında özellikle Urfa tarzı mevlid ve ilâhîleri
icrâ etmeyi devam ettiren mûsikîşinas bir mevlidhân ve gazelhândır. Grup Ensar, mevlid
bahirleri arasında def eşliğinde Urfa çiftelerini icrâ etmektedir.
2.3.4. Grup Hâfızlar
Grup Hâfızlar 1996 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Mehmet Hayati Baybostancı, Abdulkadir
Baybostancı, Yasin Kasalı ve Mehmet Kaplan’dan oluşmaktadır.
Mehmet Kaplan, 1994 yılından itibaren Akif Baybostancı, Ramazan Demir ve Muhammed
Hâfız ile mevlid merasimlerine giderek Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile faaliyetlere başlamıştır.
Dellek Mahmut Hâfız’dan makam açısından istifade etmiştir. Gruptaki Hayati Baybostancı ve
Abdulkadir Baybostancı kardeşler babaları Akif hocadan faydalanmışlardır.
Grup Hâfızlar, bir mevlid ve ilâhî grubudur. Grupta bulunanlar hem Hâfız hem de din
görevlisidir. Daha çok Urfa’ya mahsus çifteleri yöresel tavırla icrâ etmektedirler. Mevlid olarak
da Yusuf Sami Efendi ve İbrahim Re’fet Efendi mevlid metinlerinden okumaktadırlar. Türkçe,
Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde ilâhî okumaktadırlar. Mevlid bahirleri arasında icrâ
ettikleri ilâhîlere grubun dört elemanı da def çalarak eşlik etmektedirler. 201

Grup Hâfızlar’ın program esnasındaki bir fotoğrafı. 202

2.3.5. Grup Halîlullah
Grup Halîlullah, Ömer Altun (Kürt Ömer Hâfız), Hâfız Abdullah Yıldız, İsmail Yıldız ve
Müslüm Korkmaz tarafından 2012 yılında kurulmuştur.
Ömer Altun 1946 yılında Şanlıurfa merkezde doğmuştur. “Kürt Ömer Hâfız” diye meşhurdur.
Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık sebebiyle gözlerini kaybeden Ömer Altun, 1952’de hâfızlığa

201

Grup Hâfızlar ile ilgili bilgi, Mehmet Kaplan'dan elde edilmiştir.

202

https://www.google.com/search?q=Grup+Hafı1zlar , 20.08.2020.
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başlamış ve muvaffak olmuştur. 1963 yılından bu yana mevlidhânlık yapmaktadır. Ömer Altun,
Tedaş’ta santral memuru olarak çalışmış ve emekli olmuştur.
Makam birikimini Hâfız Halil Uzungöl (ö. 1992), Ahmet Uzungöl (ö. 1992), Culha Mahmut
Hâfız (ö. 1995), Çoban Hâfız, Ramazan Hâfız, Bekçi Bakır Yurtsever’den elde etmiştir. Adı
geçen mevlidhânlarla beraber bulunarak makam bilgisini geliştirmiştir. Hâfızasında 100’ün
üzerinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilâhî mevcuttur. Mevlidhân olarak birçok farklı mevlid
grubunda yer almıştır. Günümüzde Grup Halîlullah adlı mevlid ve ilâhî grubunda mevlidhânlık
yapmaktadır. Mevlid merasimlerinde Re’fet mevlidi, Sami Efendi ve Kıratoğlu mevlidlerinden
bölümler okumaktadır. 203

Hâfız ve Sanayi Câmiî din görevlisi Abdullah Yıldız ise önceleri Ulu Câmiî’nin emekli
Müezzin Kayyımı Şeyh Ubeyt, Şeyh İbrahim, Terzi/Köynekçi (Gömlekçi) Yahya Semah gibi
mevlidhânlarla beraber programlara katılarak onlardan faydalanmıştır.
Grup Halîlullah, mevlid merasimlerinde enstrüman olarak sadece def kullanmaktadır. Bölgenin
yapısı itibarıyla programlarında Urfa tarzı mevlid icrâ etmekte ve Türkçe, Kürtçe ve Arapça
ilâhî ve kasîdeler okumaktadır. Bunun yanında Urfa tarzı olmayan ilâhîler de okumaktadır. 204
2.3.6. Grup İhvan
Grup İhvan mevlid ekibi, 1997 yılında Mustafa Baykuş, Hâfız Aziz Gençoğlu ve Hâfız Mustafa
Yeşildağ tarafından kurulmuştur.

Hüseyin Akpınar, Şanlıurfa'da Dinî Mûsikî, 47; Ömer Altun (Kürt Ömer) ile yaptığım röportaj. 17. 03. 2011;
Hüseyin Akpınar, Osman Çuhadaroğlu, Urfalı Mûsikîşinaslar (Bestekâr, Hânende, Sâzende, Derleyici),
(Gaziantep: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018), 104.
203

204

Grup Halîlullah hakkında bilgi ve fotoğraf grup üyesi Abdullah Yıldız'da alınmıştır.
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Mustafa Baykuş grubu kurmadan önce 1992 yılında mevlidhân Celal Çiriş ve Halil Bıçak’tan
mevlid, gazel, kasîde ve ritim dersleri almıştır. 1994 yılında Şanlıurfa Valiliği’nin ŞURKAV
bünyesinde açmış olduğu Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’nda korist olarak bulunmuş ve koro
şefi Mercan Özkan’dan makam, nota ve ritim dersleri almıştır.
Grupta yer alan Hâfız Mustafa Yeşildağ, Urfa Ulu Câmi İmam Hatibi olarak görev
yapmaktadır. Hâfız Aziz Gençoğlu, Haliliye Belediyesi’nde çalışırken Mustafa Baykuş da
ŞURKAV Kapalı Otopark Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Grup İhvan, sünnet, nişan, evlilik düğünü ve taziyelerde mevlid okumaktadır. Taziye mevlidleri
hariç diğer merasimlerde def enstrümanı kullanmaktadır. Bazı düğünlerde ise grup def çalıp
tasavvuf mûsikîsi icrâ ederken kendilerine kanun, keman ve ney gibi enstrümanlar da eşlik
etmektedir. 205

2.3.7. Grup Kervan
Grup Kervan, İsmail Yektir, Ahmet Akıllı ve Faruk Gökhan’dan oluşmaktadır.
1978 yılında Samsat’ta doğan İsmail Yektir, 1990-1995 yılları arasında Kıbrıs Tekkesi’nde
Molla Halil Taşkın hocadan klasik medrese eğitimi almıştır. 1995 yılında ŞURKAV tarafından
kurulmuş olan Tasavvuf Mûsikîsi Korosu’nda Mustafa Baykuş ve Bekir Çiçek'ten nota, ritim
ve Urfa Mûsikîsi makam geleneğini öğrenmiş, Abdulhakim Taşkın'dan da semazenlik dersi
almıştır. Bunun yanı sıra yıllarca Mustafa Baykuş ve Bekir Çiçek ile mevlid programlarına
katılmıştır. 2000 yılından 2017 yılına kadar İmam Hatip olarak görev yapan İsmail Yektir,
2005'te Halil ve Faruk Karataş hocalar ile Grup Halilurrahman, daha sonra Hâfız Halil
Kahvecibaşı (ö. 2014), Hâfız Bünyamin Kahvecibaşı ve Abdurrahman İnan ile Grup Kervan

205

Grup İhvan hakkındaki bilgi ve fotoğraf grup üyesi Mustafa Baykuş'tan alınmıştır.
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ekibinde faaliyet göstermiştir. Kürkçü ve derici Hâfız Mehmet Kaplan ile de mevlid ve ilâhî
meşk etmiştir. Şimdi Faruk Gökhan ve Ahmet Akıllı hocalar ile tasavvuf mûsikîsi; Hasan
Ertuşî’nin Kürtçe, Vâkidî’nin Arapça, Yusuf Sami Efendi ve Re’fet Efendi’nin Türkçe
mevlidlerini okumaktadır.
1961 yılında Urfa’da doğan Faruk Gökhan, 1982'de İmam Hatip olarak göreve başlamıştır. Akif
Baybostancı ve Şeyh İbrahim Karataş ile meşk etmiştir. Daha sonra Yahya Semah, Abdullah
Karaçizmeli, Fethi Rahat, Ramazan Rahat, Celal Öncel, Ali Bakay, Hayati Baybostancı ve
Mehmet Kaplan ile mevlidlere gitmiştir.

1957 yılında Şanlıurfa’da doğan Ahmet Akıllı, 1980'de Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi’nde Fen
hocası olarak göreve başlamıştır. 2005'te emekli olan Ahmet Akıllı, gazelhân ve mevlidhân
Bozeyinoğlu Ahmet Uzungöl ve Hâfız mûsikîşinas Halil Uzungöl’ün (ö. 1992) müzik
meclislerinde bulunarak onlardan faydalanmıştır. Arabizade Behçet Görgü'nün oğlu Fazlı
Görgün, Mahmut Akagün (Dellek Mahmut Hâfız), Mustafa Baydağ, Akif Baybostancı,
Mustafa Kirişçioğlu, İbrahim Özkan (ö. 2014), Mustafa Savaş, Fırıncı Mehe, Osman Azem ve
Naci Yoluk ile meşk etmiştir. 206 Grup Kervan, mevlid bahirleri arasında defler eşliğinde ilâhîler
icrâ etmektedir.
2.3.8. Grup Mevlâna
Grup Mevlâna, Mahmut Uludağ, Muhammed Salih Aslan ve Emrah Alişanoğlu’ndan oluşan
bir mevlid ve ilâhî ekibidir. 207 2009 yılında kurulmuştur. İlk okuldan itibaren lise döneminde
de sınıf arkadaşı olan gruptaki kişiler Şanlıurfa dinî mûsikî kültüründe önemli bir yeri olan def
çalmaya çocukluk yıllarından başlamışlardır. İlkokulda Din Kültürü derslerinde sıraya vurup
ritim tutarak başlayan süreç günümüzde kalabalıklar karşısında def çalarak ilâhîler söylemeye
kadar uzanmıştır.
206

Grup Kervan hakkındaki bilgi ve fotoğraf, İsmail Yektir'den alınmıştır.

207

https://urfailâhîgrubu.wordpress.com/2017/04/03/grup-mevlana-urfa-mevlid-ekibi/, 19.08.2020.
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Grubun her bir üyesi Urfa mevlid kültürünün vazgeçilmezi olan def ve bendir ile ilâhîleri okuma
geleneğini eski hâfız ve mevlidhânlardan Şevki Hâfız, Dede Osman, Kazancı Bedih, Mehmet
Kaplan (kürkçü) gibi ustaları dinleyerek kendilerine örnek edinmişlerdir. Eğitim olarak usta
okuyucu, yazar, bestekar Celal Çiriş hocadan eğitim görmüşlerdir. Kürtçe, Türkçe ve Arapça
dillerinde ilâhîler seslendiren Grup, 2013 yılında “Yeşil Kubbe” adlı bir albüm çıkarmıştır.
Grubun her üyesi hem def çalmakta hem de solist olarak ilâhî söylemektedir. Grup, def âletini
def üreticisi ve ustası Kürkçü Osman Kaplan’dan elde etmektedir.

Grup Mevlâna, halen aktif olarak etkinliklere devam etmekte olup şehir içi ve şehir dışı
programlara katılmaktadır. Kanal 7 ve ATV gibi ulusal kanallara konuk olan Grup Mevlâna,
TRT Kürdi kanalında Ramazan Ayı programında def eşliğinde ilâhîlerle sahne almıştır. Grup,
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde konserlere davet edilmektedir.
2013 yılında Kanal 7’de yapımcılığı ve sunuculuğunu Esra Ketenci’nin yapmış olduğu “Bendir
Tanıtımı” belgeselinde Grup Mevlâna, Şanlıurfa adına konuk olmuş, def ve bendir hakkında
bilgi vermiştir.
2.3.9. Grup Miraç
Grup Miraç, Mehmet Kurt, Ahmet Demirbaş ve Cemal Topçu tarafından 2008 yılında
kurulmuştur.
Mehmet Kurt, Grup Miraç kurulduğu yıldan bu yana başta Urfa ve çevre illerde okunan ilâhîler
olmak üzere tasavvuf mûsikîsi repertuvarının önemli eserleri arasında yer alan ilâhî, ezgi,
kasîde, methiye, naat ve gazel formlarını okumaktadır. Urfa yöresi tasavvufî eserlerini
yaşatmaya özen göstermektedir. Özellikle Ramazan Ayı’nda Urfa ve çevre illerde konser
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vermektedir. Tasavvuf mûsikîsi icrâlarında genellikle def, ney, kanun ve ud gibi enstrümanlar
kullanılmaktadır.
Grup Miraç, Urfa ilâhîlerini yerel ve ulusal televizyon kanalarında da icrâ etmektedir. Eski
mevlidhânlardan etkilenen Grup Miraç, programlarında Siverekli Yusuf Sami Efendi’nin
mevlidini de okumaktadır.

2.3.10. Grup el-Ruha (Vasıloğlu)
Grup el-Ruha, Mehmet Vasıloğlu ve oğulları Mehmet Nasır Vasıloğlu ve Mehmet Emin
Vasıloğlu’ndan oluşmaktadır.
1965 yılında Şanlıurfa’da doğan Mehmet Vasıloğlu, 1986 yılında İmam Hatip olarak göreve
başlamış ve 2016 yılında emekli olmuştur. Rifâî ve Kâdirî halifesi babası Seyyid Şeyh
Muhammed Emin’in tekkesinin olmasından dolayı ilâhî okumaya çocuk yaşlarda başlamıştır.
Okuduğu ilâhîleri mevlidhân ve hâfızlardan dinleyerek ve kitaplardan ezberleyerek
öğrenmiştir. Urfa usûlü mevlid okumayı ve makam bilgisini ise babasının müridlerinden olan
Culha Mahmut Hâfız’ın kardeşi Cemal Kayar hocadan öğrenmiştir. Cemal Kayar, Kürt Ömer
Hâfız, Culha Mahmut Hâfız ve Akif Baybostancı ile sıra gecelerinde ve mevlid meclislerinde
birlikte bulunup mevlid, kasîde ve ilâhîler okumuştur. Daha sonra Celal Öncel, Hâfız Ali Bakay
ile bir ekip oluşturarak uzun süre birlikte mevlid ve ilâhî icrâ etmiştir. Mehmet Vasıloğlu, 2010
yılında oğulları Mehmet Nasır ve Mehmet Emin ile Grup el-Ruha (Vasıloğlu)’nu kurarak o
günden bugüne faaliyetlerine devam etmektedir.
Şiir ve beste yazma merakına ilkokul yıllarında başlayan Mehmet Vasıloğlu, 2011 yılında
Gönülden Dile Bülbül’den Güle isimli şiir kitabı çıkarmıştır. “Ah Medine, Gel yetiş canım
Muhammed, Ey Muhammed ümmetleri, Nasip olsa varsam sana, Canım kurban Resulullah,
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Gel ey canan, Dılêm dıxaze Medinê, Bırındarım ez bêhalım, De rabe lo şeyhım rabe, Yar ilâhî”
gibi yazmış olduğu bazı Türkçe ve Kürtçe şiirlerini ilâhî olarak bestelemiştir.

Grup El-Ruha’nın Bir Televizyon Programından Fotoğrafı 208

Grup el-Ruha nişan, düğün, sünnet, taziye ve özel günlerde Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilâhîlerle
tasavvuf mûsikîsi, mevlid ve kasîde türünden eserler icrâ etmektedir. 209
2.3.11. Grup Sema
Grup Sema, 2008 yılında Hâfız Mustafa Yıldız, Kurra Mehmet Kılıç, esnaf Abdulkadir Yavuz,
esnaf Müslüm Doğanoğulları ve Yunus Emre Arslan tarafından kurulmuştur.
Belediye’den emekli olan Hâfız Mustafa Yıldız, mevlid ve ilâhî okumayı Hâfız Ali Bakay,
mevlidhân Hanifi Polat, Akif Baybostancı ve Mehmet Salih Polat’tan meşk etmiştir.
Din görevlisi ve Kurra Mehmet Kılıç, Urfa mevlid, ilâhî, gazellerini ve makam uygulamasını
eski ustaların kasetlerinden dinleyerek öğrenmiş, Kur’ân eğitimini ise Kurra Molla Ali
Bayar’dan almıştır.
Grup Sema, Urfa’da ve Urfa dışında her türlü düğün ve sünnet merasimlerinde, mevlid ve
tasavvuf mûsikîsi konserlerinde faaliyet göstermekte olup halen bu tür etkinliklere devam
etmektedir. Grup Sema, 2010 yılında “Allah'ın dostudur Hz. İbrahim” ve “Rüyamda Ka’be'yi
Gördüm” adlı iki albüm çıkarmıştır. Bu albümlerdeki bazı ilâhîler klip olarak yerel ve ulusal
televizyon kanallarında yayınlanmaktadır.

208

https://www.google.com/search?q=Grup+el-Ruha , 20.08.2020.

209
https://tr-tr.facebook.com/grupelruha, 06.12.2020. Grup el-Ruha hakkındaki bilgi, Mehmet Vasıloğlu'ndan elde
edilmiştir.
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Grup Sema, Rızvaniye Câmii avlusundaki bir programdan 210

Grup Sema, Urfa’nın mûsikî üstatlarından takdir görmüş ve teşvik edilmiştir. Grup Sema,
etkinliklerde yer ve durumuna göre Türkçe, Arapça ve Kürtçe naat, mucize ve münacaat gibi
eserler okumakta ve mevlid bahirleri icrâ etmektedir. Grup Sema, mevlid meclislerinde
enstrüman olarak sadece def kullanırken tasavvuf mûsikîsi konserlerinde bazen diğer
enstrümanlara da yer vermektedir. 211
2.3.12. Grup Servan
Grup Servan, Sinan Kılıç, Abdurrahman Çiçek, Halil Karataş ve Mehmet Emrullah Kılıç
tarafından kurulmuştur.
Sinan Kılıç’ın mevlid okuma merakı 1990’lı yıllarda İmam Hatip lisesinde başlamış, 1997’de
İmam Hatip olarak göreve başladığından bu yana mevlid programlarına katılmaktadır. Sinan
Kılıç, bir süre Grup Kervan ile mevlid okuma faaliyetlerini sürdürmüştür. 2010 yılından bu
yana Grup Servan ile devam etmektedir.
Grubun diğer üyelerinden müzik öğretmeni ve gazelhân Bekir Çiçek’in abisi Abdurrahman
Çiçek ve Hâfız Halil Karataş İmam Hatip olarak görev yapmaktadır. Mehmet Emrullah Kılıç
ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Konservatuar öğrencisidir.
Grup Servan, 2014 yılından bu yana mevlid programlarını şehir içinde ve şehir dışında, yerel
televizyonlarda devam ettirmektedir. Grup Servan’ın da diğer gruplar gibi en önemli özelliği
programlarında ilâhîleri def çalarak söylemeleridir.

210

https://www.google.com/search?q=Grup+Sema+Resimleri , 17.08.2020.

211

Grup Sema hakkındaki bilgi, Mehmet Kılıç'tan alınmıştır.
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2.3.13. Grup Şems
Grup Şems, 1995 yılında kurulmuş olup Salih Aslan, Hayrettin Doğan ve İbrahim Halil
Çoban’dan oluşmaktadır. Genel olarak Urfa’daki mevlid ve ilâhî gruplarında Hâfız ve din
görevlisi bulunurken Grup Şems’in üyelerinden Salih Aslan sağlık personeli, Hayrettin Doğan
ve İbrahim Halil Çoban farklı kurumlarda çalışan işçilerdir. Tecrübeli mevlidhân ve
hânendelerin meşk ortamında bulunarak ve eski mûsikîşinasların ses kayıtlarını dinleyerek
öğrendikleri yöresel mevlid ve ilâhîleri icrâ etmektedirler.
Grup Şems, internetteki sayfalarında kendilerini ilâhî ve semâzen ekibi olarak tanıtmaktadır.
Grup Şems, nişan, düğün, sünnet, taziye ve özel günlerde il içi ve il dışında tasavvuf mûsikîsi
ve ilâhî icrâ etmek suretiyle halka hizmet sunmaktadır. Grup üyeleri def çalıp ilâhî ve kasîde
okumakta ve Yusuf Sami Efendi’nin yöresel mevlidini icrâ etmektedir. Okudukları ilâhîler
genellikle yöresel Türkçe, Arapça ve Kürtçe eserlerdir. Tasavvuf mûsikîsi programlarını
çoğunlukla def eşliğinde icrâ eden Grup Şems’in bazı etkinliklerinde kendilerine kanun ve ney
gibi enstrümanlar ve semazenler de eşlik etmektedir. 212

212

Grup Şems hakkındaki bilgi, grup üyesi Salih Aslan'dan alınmıştır. Ayrıca bkz.

https://tr-tr.facebook.com/GrupSemsSanliurfa, 07.12.2020.
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3. Urfa’da Def Yapımı ve Ustaları
Urfa’da def yapımcılığı ile deri işlemeciliği birbiriyle ilişkili mesleklerdir. Urfa’da Tabakhâne
Çarşısı’nda geçmişte çok sayıda debbağ 213 ustasının olduğu ifade edilirken günümüzde deri
işleyen iki usta bulunmaktadır. Tabaklanan derilerin bir kısmı def yapımında kullanılmaktadır.
Bu bağlamda günümüzde Urfa’da def yapımını devam ettiren ustalar hakkında kısa bilgi
verilecektir.
3.1. Osman Kaplan
1950 yılında Urfa’da doğan Osman Kaplan, çocuk yaşlarda debbağlık mesleğinde çalışmaya
başlamıştır. Önceleri debbağlık mesleğinde deriyi terbiye ederek bununla kürk, yelek, namazlık
gibi ürünler yapan Osman usta, daha sonraki yıllarda hobi olarak def yapımına da başlamıştır.
Urfa’da debbağlık mesleği çerçevesinde def yapımını ilk olarak başlatan Osman Kaplan
olmuştur. Def yapımının ve tamirinin yanında kudüm ve kanun enstrümanlarına da deri
çekmektedir.
Osman Kaplan, Şeyh Sode’nin kendisinden bir def yapmasını talep etmesi ve bu işi devam
ettirmesini istemesi üzerine def yapmaya başladığını ifade etmektedir. Osman Kaplan’a göre
her deriden def olmamaktadır. Meselâ kalın koyun derisinden def olmaz, derinin ince olması
lazım ki dokunduğun gibi ses çıkarsın. Yoksa ses çıkarmaz, zorluk yaşatır. Özellikle kış
günlerinde defin derisi yumuşadığı için ateşte hafifçe ısıtılıp kullanılırsa daha güzel ses çıkarır.

Debbağ, Arapça kökenli olup "deriyi terbiye eden" kimse, tabak ve sepici anlamına gelmektedir.
http://lugatim.com/s/debbağ, 12.10.2020.

213
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Osman Kaplan, sadece def yaparak geçimini sağlamanın zorluğundan dolayı bunun kendi
başına bir meslek olmadığını ancak ekstra olarak yapılabileceğini ifade etmektedir. Osman
Kaplan’a göre yüzyıllardan beri bir ritim âleti olarak kullanılan def, Urfa’da mevlid
programlarında, tekkelerdeki zikir meclislerinde, sohbet ortamlarında ve nadiren de sıra
gecelerinde kullanılmaktadır.
Osman Kaplan’a göre son 10 yıl içinde gelişen mevlid icrâcılığı neticesinde birçok sanatçı
yetişmiştir. Bu durum Urfa’da def işini olumlu manada etkilemiştir. İlâhî gruplarının çıkması
ve sektörün gelişmesiyle birlikte deflere olan rağbet artmış, bu artış mûsikîye ilgi duyan diğer
insanların da def almasını netice vermiştir. 214
3.2. Mehmet Karaca
Urfa Tabakhânesi’nde debbağlık yapan ustalardan biri de Mehmet Karaca’dır. Deriyi
temizleyip işleyerek def, erbane ve bendir gibi müzik âletleri yaptığını ifade eden Karaca,
çocukluğundan beri yaptığı bu meslekte, çarşıda tek arkadaşının kaldığını
belirtmektedir. Mesleği babasından öğrenen Karaca, çocuklarına da öğrettiğini dile
getirmektedir. 215
Mehmet Karaca, son yıllarda mevlid ve ilâhî gruplarının artmasıyla birlikte defe ilginin arttığını
ifade etmektedir. Karaca’ya göre tarikatların zikir âyinlerinde ritim tutmak için kullanılan
erbane, Urfa müzik kültürünün önemli bir enstrümanıdır. Koyun, kuzu ve keçi gibi hayvanların
Bu konudaki bilgiler, Osman Kaplan'dan alınmıştır. Ayrıca bu konu hakkında
https://www.sanliurfaguncel.com/ilâhî-guruplarinin-cogalmasi-urfa-da-def-uretimini-etkiledi/89542/,
17.08.2020.
214

215

bkz.

https://www.habersanliurfa.net/sanliurfa-da-sadece-2-debbag-kaldi/41598/, 17.08.2020.
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derisinden ve kasnağı ıhlamur ağacından yapılan erbane, halk arasında def olarak da bilinen
ritim enstrümanıdır. 216

Mehmet Karaca, derinin def haline getirilme aşamasını şu şekilde anlatmaktadır: Kasaplardan
getirilen işlenmemiş koyun derisi ilk önce tuzlanarak suya bırakılmaktadır. Suda iki gün
bekletilen deri, tüylerinin dökülmesi için tüy dökücü ilaç ile ilaçlanmaktadır. Son aşamada deri
dama çıkarılarak tahtalara gerdirilmektedir. Gerdirme işleminden sonra tekrar suya konulmakta
ve ardından kasnaklara çekilmektedir. Böylece ham koyun derisi işlemden geçirilerek bir müzik
âleti olan def haline getirilmektedir. 217
SONUÇ
Sümerler’den itibaren farklı din ve toplumlarda kullanılagelen vurmalı müzik âleti def, Urfa’nın
sosyal hayatının birçok alanında da kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Türk Din
Mûsikîsi alanında en yaygın kullanılan enstrümanların başında def gelmektedir. Urfa’da
geçmişte başta tasavvuf kurumları olan çeşitli tarikatların tekke ve dergâhlarındaki zikir
meclislerinde ve Mevlevîhâne’deki semâ töreninde def âletinin kullanıldığı bilinmektedir.
Günümüzde de ilgili tasavvuf yapılarının dernek ve vakıf binalarındaki zikir meclislerinde
zâkirler tarafından def çalınarak ilâhîler icrâ edilmektedir. Ekonomik menfaat güdülmeyen ve
başkalarını eğlendirme maksadıyla yapılmayan, sadece arkadaşlar arasında gerçekleştirilen
Urfa’nın geleneksel sıra gezmelerinde icrâ edilen müziğe ritim sazı olarak ekseri def eşlik
etmektedir. Sünnet, nişan ve evlilik gibi düğünlerde ve çeşitli sebeplerle okutulan mevlid
merasimlerinde kullanılan yegâne enstrüman def olmaktadır. Bu bağlamda tespit edebildiğimiz
13 mevlid ve ilâhî grubunun genel ve ortak özellikleri tasavvuf mûsikîsi konserlerinde ve
216

https://www.habersanliurfa.net/sanliurfa-da-erbanenin-son-iki-ustasi-kaldi/32576/, 17.08.2020.

217

https://www.haberler.com/deriye-ses-veren-son-usta-12708028-haberi/, 17.08.2020.
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mevlid merasimlerinde bahirler arasında ilâhî okurken def kullanmalarıdır. Urfa’da mevcut
mevlid ve ilâhî gruplarının def kullanımı kendilerinden ya da internetten alınan fotoğraflarla
ortaya konulmuştur.
Diğer enstrümanlara nispeten daha kolay öğrenilip çalınması, aynı şekilde diğer müzik
âletlerine nazaran daha rahat ulaşılıp elde edilebilmesi ve ekonomik açıdan daha uygun olması
sebepleriyle Urfa’da def enstrümanına olan rağbet artmıştır. Bu da Urfa’da geleneksel
metotlarla el yapımı def üretimini olumlu yönde etkilemektedir.
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ÖZET
Sümerce’den Farsça’ya geçen nây kelimesi, “kamış ve kargı” anlamına gelmektedir. Türkçe’de
“ney” olarak ifade edilen bu kelime, kamıştan yapılan ve üflenerek icrâ edilen bir mûsikî
âletidir. Farsça, “çalan ve icrâ eden” anlamındaki “-zeden” son ekinin Ney kelimesine ilave
edilmesiyle “neyzeden” olmuştur. “Ney icrâcısı” mânâsındaki “neyzeden” kelimesi değişerek
günümüzde “neyzen” olarak kullanılmaktadır. Dünya’da birçok coğrafyada kullanılan bu
enstrüman hüviyeti itibariyle daha çok Türk sazı olarak tanınmaktadır. Zira Batı literatüründe
“Turkish flüt = Türk Flütü” olarak isimlendirilmiştir. Türk mûsikîsinde askerî mûsikî hariç her
türde icrâ edilmektedir. Özellikle son zamanlarda bu sazı öğrenmeye merak duyanların
sayısında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Türk mûsikîsinde olduğu gibi Urfa mûsikîsinde de Ney
sazı kullanılmaktadır.
Bu çalışma Şanlıurfa Dinî Mûsikî kültüründe Ney sazının yerini konu edecektir. Türk Din
Mûsikîsi’nin temel sazlarından olan Ney’in tarihî ve tasavvufî değeri hakkında bilgi
verilecektir. Urfa’da Halk müziği ve enstrümanları hâkim olmasına rağmen Ney sazı da önemli
bir yere sahiptir. Urfa’da Ney’in serüvenini Mevlevîliğin Urfa’ya girişi olan XVIII. yy ile
başlatabiliriz. Çünkü Mevlevîhâneler, Osmanlı’da mûsikî eğitiminin verildiği en önemli
kurumlardandır. Dolayısıyla Mevlevîliğin de etkisiyle Urfa’da Ney sazının icrâsı, eğitimöğretim faaliyetleri en az iki yüz yıldır devam ediyor denilebilir.
Çalışmada Urfa Dinî Mûsikî kültürüne katkı sunmuş neyzenlerin bir kısmı da tanıtılacaktır.
Ulaşabildiğimiz kadarıyla şu isimleri sıralayabiliriz: İsmail Şimşek, Mahmut Ekrem Vural,
Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Halil
Cumhur, Mehmet Gürani Kocakavak, Ahmet Baki, Halil Bayat, Ahmet Dağlar, Mehmet
Hallaç, Ahmet Ateş, Recai Arslan, Muhammed Said Alkış.
Bu isimlerden dokuz tanesi Urfa doğumlu iken geri kalan altı tanesi Urfa doğumlu olmasa da
bu şehrin mûsikî birikimine katkı sunan kişilerdir. Elimizdeki bilgilere göre Şanlıurfa’da
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bilinen son Mevlevî neyzeni “Kıde Hâfız” lakaplı İsmail Şimşek’tir. Dolayısıyla Urfa’daki ilk
ve en eski neyzen olarak onu tanıtacağız. Bahsedilen isimler arasından en genç neyzen ise
Muhammed Said Alkış’tır. Günümüzde Urfa’da iki tane Ney yapım atölyesi bulunmaktadır. Bu
atölyelerden birisi Ahmet Ateş’e diğeri Recai Arslan’a aittir.
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Urfa’da Dinî Mûsikî, Ney, Neyzen.

ABSTRACT
The word nây, which passed from Sumerian to Persian, means "reed and pike". This word,
which is expressed as "Ney" in Turkish, is a musical instrument made of reed and performed
by blowing. İt becames "neyzeden" by adding the suffix "-zeden", meaning "playing and
performing" in Persian, to the word Ney. The word "neyzeden" in the meaning of "Ney
performer" has changed and is used as "neyzen" today. This instrument, which is used in many
geographies around the world, is mostly known as the Turkish instrument. Because it has been
named as "Turkish flute" by the Westerners. It is performed in all genres in Turkish music
except military music. Especially recently, there has been a serious increase in the number of
people who are interested in learning this instrument. Ney instrument was used in Urfa music
as well as in Turkish music.
This study will focus on the place of the Ney instrument in the Sanliurfa Religious Music
culture. Information will be given about the history and mystical value of Ney, which is one of
the basic instruments of Turkish Religious Music. Although folk music and instruments are
dominant in Urfa, the Ney instrument also has an important place. We can start Ney's adventure
in Urfa with the entry of Mevlevi order into Urfa in the eighteenth century. Because the
Mevlevîhâne is one of the most important institutions in which music education was given in
the Ottoman Empire. Therefore, it can be said that the performance of the Ney instrument and
education and training activities have been continuing for at least two hundred years in Urfa
with the effect of the Mevlevi.
In the study, some of the neyzen who contributed to the Urfa Religious Music culture will also
be introduced. As far as we can reach, we can list the following names: İsmail Şimşek, Mahmut
Ekrem Vural, Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr. Hüseyin
Akpınar, Halil Cumhur, Mehmet Gürani Kocakavak, Ahmet Baki, Halil Bayat, Ahmet
Dağlar, Mehmet Hallaç, Ahmet Ateş, Recai Arslan, Muhammed Said Alkış.
While nine of these names were born in Urfa, the remaining six were people who contributed
to the music accumulation of this city, although they were not born in Urfa. According to the
information we have, the last known Mevlevi Ney performer in Şanlıurfa is İsmail Şimşek,
nicknamed "Kıde Hâfız". Therefore, we will introduce him as the first and oldest Ney performer
in Urfa. Among the names mentioned, the youngest Muhammed Said Alkış. Today, there are
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two Ney making workshops in Urfa. One of these workshops belongs to Ahmet Ateş and the
other to Recai Arslan.
Keywords: Sanliurfa, Religious Music in Urfa, Ney, Neyzen (Ney performer).

GİRİŞ
Farsça’da “kamış” anlamına gelen “nây” kelimesi Türkçe’de zamanla “ney”e dönüşmüştür.
Ney üfleyene nâyî (neyzen), neyzenler topluluğunun başına da sernâyî (baş/serneyzen) denir.
Kamıştan yapılmış müzik âletlerinin en eski örneklerine Mezopotamya’daki kazılarda
rastlanmış olmasından ve dilli borulara Sümercede “na” ismi verilmesinden hareketle “nây”
kelimesinin bu isimden geldiği söylenebilir. 218
Ney’in tarihiyle ilgili bilgiler M.Ö. 2800-3000 yıllarına ait olup Sümerler dönemine
dayanmaktadır. Ney’in o dönemlerde de dinsel törenler için kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Uygur kabartmalarında neye benzer mûsikî âletinin görülmesi, İslâm öncesi Türklerin de bu
enstrümanı kullandıkları anlamına gelmektedir. Dünya’da birçok coğrafyada kullanılan bu
enstrüman hüviyeti itibariyle daha çok Türk sazı olarak tanınmaktadır. 219 Mûsikî tarihinde Ney
kelimesinin geçtiği en eski kaynaklardan biri Ya'kub b. İshak el-Kindi'nin (ö. 252/866 ?)
Kitabü'l-Musavvitati'l-veteriyye min zâti'l-veteri'l-vâhid ilâ zâti'l-veteri'l-'aşreti'l-evtâr adlı
risalesidir. Safiyyüddin el-Urmevî er-Risâletü'ş-Şerefiyye'sinde Ney konusunda açıklayıcı
bilgiler vermiştir. 220 Mesnevî’nin dibacesi ve özü şeklinde tasavvur edilen ilk on sekiz beyitlik
kısım Ney metaforuyla başladığı için “neynâme” (Ney Risalesi) şeklinde adlandırılmış, bu ilk
on sekiz beyte yapılan şerhler ise “neynâme” türü eserleri oluşturmuştur. Bu tür zamanla ciddi
bir edebî gelenek haline gelmiştir. 221
Ney, öylesine bizden olmuştur ki bu konuda bir menkıbe de oluşturulmuştur. Rivayete göre Hz.
Peygamber (s.a.v), “ilâhî aşk” sırrını Hz. Ali (r.a)’ye söylemiş. Bu sırrın yüküne tahammül
edemeyen Hz. Ali, Medine dışında kör (susuz) bir kuyuya sırrı nakletmiş. Kuyu bu sır ile coşup
taşmış. Akan suyun kenarlarında kamışlar yetişmiş. Bir çoban bu kamışlardan birini kesip
muhtelif yerlerinden delmiş ve üflemeye başlamış. Çıkan ses kalplere coşku ve heyecan verip
ilâhî sırrı anlatır olmuş. Peygamberimiz çobanın ney sesini işitince durumu anlamış. O günden
sonra ney, dinleyenlere bir ilham kaynağı olmuş. 222

218
219
220

Mehmet Nuri Uygun, “Ney”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ney (04.10.2020).
Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990), II: 116-118.
Mehmet Nuri Uygun, “Ney”.

Neynâme’ler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Hasan Çiftçi, “Mesnevi'nin İlk Onsekiz Beyti Üzerine”, Yakın
Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/2, (2017): 9.

221

222

Beşir Ayvazoğlu, Neyin Sırrı Hâlâ Hasret, (İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı, 2002), s.

13.
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Anadolu’da Ney enstrümanının tasavvuf alanında kullanılması, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî (ö.
671/1273) ile başlamış ve kültürümüzün önemli bir parçası haline gelmiştir. Mevlânâ’ya göre
ney, semâ yapmak suretiyle rûhî bir seyahatte bulunan semâzenlerin rehberidir. Çıkardığı
tılsımlı ses ile ruhları cezbetmektedir. Bu yüzden neyzenlerin Pîr’i kabul edilen Hamza Dede
gibi bütün Mevlevî dervişleri yüzyıllardır Ney ile soluk alıp vermişlerdir. Meramını en iyi “ney”
anlattığı içindir ki Mevlânâ, Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinde ondan bahsetmektedir:
Bişnev în ney çün şikâyet mî koned
Ez cüdâyîhâ hikâyet mî koned
(Dinle Neyden, nasıl şikâyet ediyor
Ayrılıklardan hikâyet ediyor)
Ney âlim, âmil ve insan-ı kâmili temsil ettiği için “Bişnev în ney” (Dinle Neyden!) sözüyle
kastedilen, başta Hz. Muhammed (s.a.v), diğer peygamberler ve velî zatlardır. “Dinle” hitabı ile
ilim ve irfânın insana kulak yoluyla ulaşacağına işaret etmektedir. 223 Bu meyanda insan
kulağından sulanır denilmiştir.
Ney, kültürümüzde kullanılan önemli mecazlarından biridir. Ney’in yedi deliği, insanın başındaki
yedi âzâsına işarettir ki, beşer fiillerinin çoğunu bu uzuvlardan işler. Ney, şekil itibariyle
vahdaniyetin sembolüdür, yani tekliği ifade eder. Diğer yandan ney, elif harfine ve bir (1)
rakamına benzer. Üstünlüğü ise ona “Hû” diye üflenmesinden kaynaklanır.
Mevlânâ Mesnevî’de, İbrahim Gülşenî (ö. 940/1534) Mânevî’de neyin mecâzî anlamlarının
yanında ondan müzik âleti olarak da bahsetmişlerdir. Çünkü onlara göre neyin sesi, diğer
sazların sesinden daha yakıcı olup dinleyenlerin kalplerine rikkat (incelik) verir ve aşk ehlini
vecde getirir. Ney, âşıkların ruhlarına kelimesiz ve sözsüz hitaplarda bulunur. Ney’e güzel
nâğmeler veren aşktır. Ney’den çıkan ses, ilâhî aşk ateşidir. 224 Mevlânâ, bunu Mesnevî’nin
dokuzuncu beytinde şöyle dile getirir:
Yel değildir nây sadâsı, aşktır aşk!
Yel götürsün kimde yoksa böyle aşk!
Ney, Anadolu’da Mevlevîliğin temellerini atan Mevlânâ’nın mûsikî ve semâ düşüncesinin
merkezinde yer almaktadır. Mevlevî tarikatını hariç tutarak Türk mûsikî tarih ve sanatından
bahsetmek çok zordur. Mevlânâ’nın bir mûsikîşinâs, oğlu Sultan Veled’in (ö. 711/1312) de

223

A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, (İstanbul: Kitabevi, 2005), I: 17-37.

Hüseyin Akpınar, Gülşenilik’te Mûsikî ve Mûsikîşinaslar, (Basılmamış Doktora Tezi, Harran Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004), 18.
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rebâbî ve bestekâr olduğu nakledilmektedir.225 Ney, Mevlevîliğin sembolü ve âdeta mukaddes
bir mûsikî âletidir.
Mevlevîhâneler asırlar boyu mûsikînin öğretildiği ve başta Ney olmak üzere çeşitli
enstrümanların eğitiminin verildiği mekânlar olmuştur. Anadolu’da ve şu anda başka ülke
sınırları içinde kalmış onlarca Mevlevîhâne’yi göz önünde bulundurursak mûsikî konusundaki
öneminin boyutlarını daha kolay anlayabiliriz.
1. ŞANLIURFA MEVLEVÎHÂNESİNİN URFA DİNÎ MÛSİKÎSİNE KATKISI
Şanlıurfa’da Mevlevîlik, çok fazla olmasa da, insanlar tarafından kabul edilmiş bir tarikat idi. 226
Mevlevîliğin Urfa’ya ne zaman girdiği tam olarak bilinmemekle beraber 1700’lü yılların
başında Türkistan’dan Anadolu’ya (Konya’ya) göç eden Abdülhamid Dede (ö.1876) ve Haydar
Dede adında iki Mevlevî şeyhi tarafından getirildiği tahmin edilmektedir. 227 Şanlıurfa
Mevlevîhânesi’nin de aynı dönemde kurulmasıyla genel olarak mûsikî, özel olarak da Ney
eğitiminin başladığını söyleyebiliriz. Zîra bir Mevlevîhâne’de mûsikîmizin en büyük formu
olan Âyin-i Şerîf 228 icrâsı için neyzeniyle, kudümzeniyle, âyin okuyucusuyla asgari olarak on
tane yüksek seviyeli müzisyenin olması gerekmektedir. 229 Âyin-i Şerîf icrâsı için neyzenin
gerekliliğinin yanında Cihat Kürkçüoğlu arşivinden alınan, 1883 yılına ait, Urfa Mevlevîlerinin
görüntülendiği aşağıdaki fotoğrafta sağdan üç ve dördüncü kişilerin neyzen oldukları
anlaşılmaktadır. 230

225

İsmail Hakkı Özkan, Türk Musikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, (İstanbul: Ötüken, 1990), 24.

Ali Tenik, “Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Câmii Örneği”, Tasavvuf İlmî ve Akademik
Araştırma Dergisi, 3/8, (2002): 106.

226

Mahmut Karakaş, “Şanlıurfa’da Mevlevîlik”, GAP Gezgin’i Kültür, Sanat, Turizm ve Folklor Dergisi, 1/2,
(2006): 57.

227

Âyin-i Şerîf, Mevlevî tarikatında “mukâbele” denen semâ’ töreni sırasında okunup çalınan mûsikî eseridir. Bu
eser, Türk mûsikîsinin en büyük formlarından biridir. Âyin-i Şerîf’lerin güftesi, genellikle Mevlânâ’nın
şiirlerinden seçilir ve dolayısıyla Farsça’dır. Bkz. Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I: 130-131.

228

229

Ömer Tuğrul İnançer-Ahmet Özhan, Şarkılar Seni Söyler, (İstanbul: Sufi Kitap, 2007), 53-54.

230

Abuzer Akbıyık, Şanlıurfa Sıra Gecesi, (Şanlıurfa: Elif Matbaası, 2006), 42.
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Urfa Mevlevîhânesi’nde 1873 yılından 1920’ye kadar postnişin olan Seyyid Ahmed Dede (ö.
1920), Mevlevîhâne’nin faaliyetleri hakkında Konya’ya verdiği bilgide muhibbân, neyzen ve
her türlü müziğe aşina Hacı Saîd Ağazâde Müslim Sıdkı Efendi ve na’t-han Hacı Abdullah
Dede’den bahsetmektedir. 231 Urfa Mevlevîhânesi halkın yetişmesi noktasında büyük
hizmetlerde bulunmuştur. Çünkü tasavvufî fonksiyonunun yanı sıra Kur’an, Dinî ve ahlakî
bilgiler (fıkıh, tefsir, hadis…), mûsikî eğitiminin de verildiği bir medrese idi.
Yakın geçmişte Mercan Özkan, Urfa Mevlevîhânesi’ne gelen talebelere meşk usûlüyle mûsikî
eğitimi vermekte, birlikte ilahiler geçilmekteydi. Her ne kadar teorik anlamda bir nota ve
nazariyat eğitimi verilmese de eserler melodik yapısına uygun olarak nota isimlerini söylemek
suretiyle solfej yapar tarzda (bona da diyebiliriz.) ezberletilmekteydi. Aynı zamanda mutrib
heyetiyle âyin icrâsına çıkmadan önce 6-7 ay boyunca ritim ve usûl dersleri verilmekteydi.
Mevlevîhânede Cuma geceleri (Perşembe akşamları) semazen eşliğinde ilahiler okunur, zaman
zaman farklı mekânlarda semazen eşliğinde konserler verilirdi. 232 Bazen iki haftada bazen ayda
bir olmak üzere civar illerdeki mevlevîhânelerden (özellikle Gaziantep Mevlevîhânesi) sâzende
heyetinin geldiği veya civar illere/bölgelere Urfa Mevlevîhânesi olarak gidildiği ve ortaklaşa
meşkler yapıldığı rivayet edilmektedir. Konya Mevlevîhânesi merkezli olarak
mevlevîhânelerin birbiriyle irtibatlı olduğunu, farklı bölgelerden bir araya gelen
mûsikîşinasların burada bir ilim meclisi oluşturduğunu dolayısıyla mûsikî açısından (güftebeste-makam bağlamında) bir alışverişin de söz konusu olabileceğini düşünebiliriz.

231

Sezai Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı, (İstanbul: Simurg, 2003), 291.

Günümüzde Urfa’daki mevlid ekiplerinin çoğu, o dönem Şanlıurfa Mevlevîhânesinin Cuma geceleri yaptığı
meşklere katılan kişilerden oluşmaktadır.

232
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Neticede yukarıdaki bilgi ve belgelerden hareketle Urfa Mevlevîhânesi’nde ortalama iki
yüzyıldır başta Ney olmak üzere mûsikî eğitim ve öğretiminin yapıldığı sonucuna varabiliriz.
2. URFA DİNÎ MÛSİKÎ KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYAN NEYZENLER
Urfalı olup buradaki Mevlevîhâne’de yetişen mûsikîşinaslardan bazıları kimlik ihmali
yüzünden tespit edilememiştir. Urfa’da doğdukları halde Konya, İstanbul ve Kahire
Mevlevîhâne’lerine giden mûsikîşinasların varlığı bilinmektedir. Urfa doğumlu olup şehrin
mûsikî ikliminde etkisi bulunan isimler olduğu gibi Urfalı olmayıp bu şehrin mûsikî hafızasında
iz bırakan isimler de olmuştur.
Çalışmanın bu bölümünde ulaşabildiğimiz kadarıyla Urfa Dinî Mûsikî kültürüne katkı sunmuş
isimleri zikredip tanıtmaya çalışacağız. Bu isimleri şu şekilde sıralayabiliriz: İsmail Şimşek,
Mahmut Ekrem Vural, Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr.
Hüseyin Akpınar, Halil Cumhur, Mehmet Gürani Kocakavak, Ahmet Baki, Halil Bayat,
Ahmet Dağlar, Mehmet Hallaç, Ahmet Ateş, Recai Arslan, Muhammed Said Alkış.

2.1. İsmail Şimşek (Kıde Hafız)

Mehmet Özbek’e göre Şanlıurfa’da bilinen son Mevlevî neyzeni “Kıde Hâfız” lakaplı İsmail
Şimşek’tir. İsmail Şimşek, 1887’de Urfa’da doğmuştur. 233 Dellek Mahmut Hâfız’ın anlattığına
göre aslen Birecikli olan Kıde Hâfız’ın Şanlıurfa Mevlevîhânesi Yaşatma ve Kültür
Derneği’nde büyük bir tabloda Mevlevî kıyafeti ve elinde tuttuğu neyi ile resmi vardır. 234

Mehmet Özbek, “Şanlıurfa’da Halk Müziği”, GAP Gezgin’i Kültür, Sanat, Turizm ve Folklor Dergisi, 1/2,
(2006): 29-30.

233

234

Dellek Mahmut (Akagün) Hâfız ile16.06.2007 tarihinde yapılan röportaj.
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Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız Kıde Hâfız, Urfa Mevlevîhânesi’ne devam
ederek Ney üflemeyi Hacı Saîd Ağazâde Müslim Sıdkı Efendi’den öğrenmiş ve yapılan Mevlevî
âyinlerine yıllarca neyzen olarak iştirak etmiştir. Müslim Ağa’nın güzel Ney üfleyen bir
mûsikîşinas olduğu, Urfa’da birçok neyzen yetiştirdiği ve son talebesinin de “Kıdey Hâfız”
olduğu ifade edilmektedir. 235 Sabri Kürkçüoğlu, Şanlıurfa müzik kültüründen bahseden bir
yazısında Kıde Hâfız için “Baba” tabirini kullanmıştır. 236 İsmail Şimşek için “Baba” ve
“Kıdey” tabirlerinin kullanılması diğer kullanımlardan farklılık arz etmektedir.
Urfa makam geleneğini bilen, geniş bir ilâhî ve gazel repertuarına sahip olan Neyzen İsmail Şimşek ile
mevlid programlarına katılan Yusuf Bilgin’in (ö. 2009) verdiği bilgiye göre “Kıde Hâfız, Mevlevî
olmadığı gibi başka bir tarikata da mensup değildi. Ona Mevlevî denilmesi, neyin Mevlevîlerle
bütünleşmiş bir mûsikî âleti olması ve o dönemde Urfa’da başka Ney üfleyen kimsenin
bulunmamasından kaynaklı olabilir.” 237 1960 yılında Urfa’da vefat eden fakat mezarını
bulamadığımız Kıde Hâfız’ın Mevlevî olup olmadığı hususunda farklı görüşler olsa da Urfa’da
uzun yıllar Ney üflediği bir gerçektir. Ney icrâsında mahir olan Kıde Hafız’ın makamlar
arasında çok başarılı geçkiler uyguladığı dolayısıyla makam bilgisine oldukça hâkim olduğu
söylenmektedir.
Abuzer Akbıyık, kendisine ait internet sitesindeki Şanlıurfalı ses ve saz sanatçıları listesinde üç
tane neyzen ismi vermektedir. Bunlar Ekrem Vural, İsmail Hâfız ve Kıde Hâfız’dır. Burada
İsmail Şimşek, Kıde Hâfız’dan ayrı ve kaval üfleyen bir kişi olarak gösterilmektedir. 238
Konuyla alakalı olarak Abuzer Akbıyık ile yaptığımız görüşmede İsmail Şimşek, İsmail Hâfız
ve Kıde Hâfız’ın aynı kişiler olduğu kanaatimizi kendisi de doğrulamıştır.

235

Abuzer Akbıyık ve diğ., Şanlıurfa Halk Müziği, (Ankara: Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayınları, 1999), 637-636.

236

http://www.turkuler.com/yazi/sanliurfa.asp, 29.10.2007;

http://eselena.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000003095537, 29.10.2007.
237

Mevlidhân, Gazelhân ve Şâir Yusuf Bilgin ile 15.10.2007 tarihinde yapılan röportaj.

238

Abuzer Akbıyık, Şanlıurfa Sitesi [ http://www.abuzerakbiyik.com.tr ], 01.08.2007.
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2.2. Mahmut Ekrem Vural

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 1940 yılında dünyaya gelen Ekrem Vural, ortaokul yıllarında
âşık olduğu Ney sazını ilerletmek için Ankara’ya gitmiştir. Ankara Ticari İlimler
Akademisi’ndeki öğrenciliği sırasında Neyzen Şevki Sevgin ve Neyzen Selami Bertuğ’dan ders
almıştır. Daha sonra Baha Sürelsan’ın evindeki müzik toplantılarına iştirak ederek amelî ve
nazarî bilgilerini ilerletmiştir. Ankara Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra
Ankara’da yaşamaya karar veren Mahmut Ekrem Vural, 1966 yılında Ankara Radyosu’nun
açtığı sınava girerek saz sanatçısı olmuştur. Ankara Radyosu’nda neyzenliğin yanı sıra
Kütüphane Şefliği görevini de yürüten Ekrem Vural daha sonra aynı radyoda Türk Müziği
Müdürlüğü yapmıştır. Ankara Radyosu’nda birçok ses ve Ney talebesi yetiştirmiştir. Yurt içi
ve yurt dışında birçok konser ve etkinliğe katılan sanatçı 1983 yılında Neyzen Hacı Emin
Dede’nin talebesi Dr. Emin Kılıç Kale ile söyleşi yapmak üzere Gaziantep’e gitmiştir. Bu
söyleşi sırasında etkisinde kaldığı Dr. Emin Kılıç Kale’den tasavvuf, müzik felsefesi ve mûsikî
tavrı konusunda kapsamlı bilgiler edinmiştir. Ankara’da bulunduğu yıllarda Neyzen Hacı Emin
Dede’nin diğer bir öğrencisi Halil Dikmen’den tavır ve üslûp, Neyzen Niyazi Sayın’dan da
neyin inceliklerini öğrenmeye çalışmıştır. Ankara Radyosu’nda 40 yıl Ney sanatçısı olarak
görev yapan Mahmut Ekrem Vural 2006 yılında emekli olmuştur. Neyzen Ekrem Vural 2012
yılında vefat etmiştir. 239

239

“Ekrem Vural İle Söyleşi”, Ayine Dergisi, 2, (Eylül-Kasım 2006): 30-39.

http://www.ayinedergisi.com/002/index.html, 01.11.2007.
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2.3. Halil Baziki

Halil Baziki, 1951 yılında Urfa’da doğmuştur. Müziğe ilk olarak ilkokul yıllarında dilsiz kaval
ile başlayan Baziki, lise yıllarında Ney sazına başlamış ve ilk derslerini Neyzen Atilla Ülkü
hocadan almıştır. Niyazi Sayın ekolünde Ney üfleyen sanatçı, üniversite yıllarında birçok
mûsikî derneğine devam edip repertuarını artırmıştır. Ayrıca Feriha Tunceli ve Rıdvan
Aytan’dan feyz alırken Melahat Pars’tan da fasıl mûsikîsi ile ilgili dersler almıştır. Baziki,
İstanbul Belediye Konservatuarı’nda 3 yıl öğrenim görmüştür. Burada Süheyla Altmışdört,
İsmail Hakkı Özkan, Muazzam Sepetçioğlu’ndan mûsikî ve edebiyat dersleri almıştır. İstanbul
Üniversitesi İcra Heyeti’nde neyzen olarak görev yapmıştır. Üç yıl Galata Mevlevîhâne’sinde
yapılan Mevlevî âyin ve sema törenlerinde, mutrib heyetinde, neyzen olarak hizmet vermiştir.
Ege Üniversitesi Devlet Klasik Türk Mûsikîsi Konservatuarı’nda Öğretim Görevlisi olarak
görev yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan
emekli olmuştur. Halil Baziki, Şanlıurfa Kültür ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) bünyesindeki
Tasavvuf Mûsikîsi Korosu’nun 1994-1997 yılları arasında gerçekleştirdiği etkinliklere neyzen
olarak katılmıştır.
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2.4. Abdulkadir Karakuş

Abdulkadir Karakuş, 1958 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa’da
tamamlamıştır. Müziğe küçük yaşlarda dilli kaval çalarak başlamış, sonrasında kendi çabasıyla
Ney üflemeyi öğrenmiştir. 1976 yılında Mehmet Nacak ile tanışan Abdulkadir Karakuş,
kendisinden müzik nazariyatı ve makamları öğrenmiştir. Yıllarca Urfalı müzisyenlerin
albümlerinde ve sahne çalışmalarında neyzen olarak bulunmuştur. Kazancı Bedih ile yıllarca
birlikte çalışarak albüm ve kliplerinde Ney üflemiştir. Kültür Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk
Halk Müziği Korosu’nda üç yıl kaval sanatçısı olarak görev yapmıştır. Şanlıurfa Kültür ve
Araştırma Vakfı (ŞURKAV) bünyesindeki Tasavvuf Mûsikîsi Korosu’nun 1994-1997 yılları
arasında gerçekleştirdiği etkinliklere neyzen olarak katılmıştır.
Karakuş, İbrahim Tatlıses’in Fırat Dizisi, Şener Şen’in Eşkiya ve Mahsun Kırmızıgül’ün
Nemrud’un Kızı filmlerinde de Ney üflemiştir. Halen Urfa sıra gecelerinde Ney üflemektedir.
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2.5. Prof. Dr. Hasan Sevgili

1970 Mersin doğumlu olan Prof. Dr. Hasan Sevgili, ney eğitimine Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi lisans öğrencisi iken Dr. Turgut Tokaç ile başlamıştır. Yaklaşık iki yıl kadar
kendisi ile temel ney derslerinin yanı sıra usûl ve Klasik Türk Müziği formları üzerine meşk
yapma şansı bulmuştur. Sevgili, üniversitenin Sanat Müziği Korosu’nda Tamburi, Neyzen
Murat Salim Tokaç yönetimindeki koro çalışmalarına da katılmıştır.
Urfa Mevlevîhânesi’nin 1924 yılında kapatılması ve orada yetişen neyzenlerin vefatından sonra
Urfa’da neyin klasik tarzda icrâ edilmediği uzun yılların ardından 1995 senesinde Harran
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve
başlayan Neyzen Hasan Sevgili, bu tarihten itibaren birkaç yıl zarfında verdiği Ney dersleri ve
Tasavvuf Mûsikîsi programlarındaki icrâsıyla Urfa’yı ve Urfalıları Ney ile buluşturmuş,
Şanlıurfa’da Ney eğitim ve öğretiminin yeniden canlanmasına vesile olmuştur.
Sevgili, Urfa’da 1995-98 ve 2004-10 olmak üzere iki ayrı zaman diliminde bulunmuştur.
Urfa’daki ilk döneminde Abdullah Balak ve Mercan Özkan ile meşk etmiş, Mercan Özkan
şefliğinde konserler vermiştir. 240 ŞURKAV ve İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda Ney dersleri
vermesi ve Tasavvuf Mûsikîsi konserlerinde Ney üflemesiyle daha sonraki zamanlarda neyzen
olacak kişilere zemin hazırlamıştır.
1998 yılına kadarki zaman diliminde Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’da, Sevgili’den Ney üfleme ve
icrâ hususunda önemli ölçüde faydalanmıştır. Ayrıca 1995-1998 yılları arasında Hüseyin

Bu dönemlerde Mercan Özkan yönetiminde Şanlıurfa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Hicaz Mevlevî
Âyini (Nâyî Osman Dede’nin) Şanlıurfa tarihinde düzenlenen ilk Şeb-i Arus törenidir. Bu âyinde yapılan icrâya
Neyzen Halil Baziki eşlik etmiştir. Hasan Sevgili’de bu mutrib heyetindeki neyzenlerden biridir.
240
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Akpınar hânende, Hasan Sevgili ise sâzende olarak çok sayıda il içi ve il dışı konser
programlarına imza atmışlardır.
Sevgili, Ankara’da kaldığı yıllar içerisinde Hacettepe Üniversitesi Klasik Türk Müziği ve
Engürü Türk Mûsikîsi Korosu’nda neyzen olarak bulunmuştur. Bu korolarda zaman zaman
TRT Sanatçısı Neyzen Celalettin Biçer ile ney üflemiş ve ondan tavır tekniklerini öğrenmiştir.
Diğer yandan Kültür Bakanlığı sanatçısı ve Türk Müziği araştırmacısı olan Dr. Timuçin
Çevikoğlu yönetiminde “Türk Mûsikîsinin Şaheserleri” adlı TRT için yapılan 6 bölümlük bir
projede (2005) neyzen olarak görev almıştır. 241 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği
Kulübü bünyesinde bir yıl ney dersi vermiştir.
Sevgili, 1998’de ayrıldığı Şanlıurfa’ya 2004 yılında tekrar dönmüştür. 2004’ten sonraki
dönemde Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ile Balıklı Göl’deki hafta sonu meşklerine katılmış, usûl
ve makam derslerine katkı sağlamıştır. Bu dönemde çok sayıda ilgili öğrenci bu çalışmalara
katılmış ve istifade etmiştir. Bu süreçte Halil Altıngöz yönetimindeki Sanat Müziği Korosu’nda
da ney üflemiştir. Koro ile birçok konser vermiştir.
2010 yılında ayrıldığı Şanlıurfa’da müzik adına güzel izler bırakan Sevgili, kendisine ney
öğrenme talebiyle gelenleri hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Halen Ordu Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görev yapan
Hasan Sevgili’nin birçok saz eseri bestesi bulunmaktadır. Valilik bünyesinde faaliyet yürüten
Fasl-ı Dil Sanat Müziği Topluluğu’nda neyzen olarak müzik çalışmalarını sürdürmektedir. Bir
süre Ordu Belediye Konservatuarı’nda ney dersi vermiştir. Sanat Müziği Korolarının daveti
üzerine ney icrâsı için zaman zaman civar illere de gitmektedir.

Bu proje kapsamında Bülent Uyaroğlu, Mehmet Uğur Ekinci, Mehmet Demirer, Yavuz Akalın, İbrahim Metin
Uğur ile icrâda bulunmuştur.

241
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2.6. Prof. Dr. Hüseyin Akpınar

Hatay’da dünyaya gelen Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Ney’in kendine has tavrını ve klasik icrâ
üslûbunu takip ederek Şanlıurfa’da Dinî Mûsikî ve Ney icrâsı, eğitim-öğretimi anlamında iz
bırakan ender şahsiyetlerdendir. Akpınar, 1998 yılından itibaren Harran Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde ders harici çalışmalarla üniversite öğrencilerine ve üniversite dışından gelen
gönüllülere 242 Ney dersi vermeye başlamıştır. Bu minval üzere sürdürdüğü Ney meşklerini
Harran Üniversitesi’nde 2002 yılında açılan “Geleneksel Türk Müziği Kulübü” ile kulüp çatısı
altında devam ettirmiştir. 2002-2010 yılları arasında danışmanlığını yaptığı Harran Üniversitesi
“Geleneksel Türk Müziği Kulübü”nün yaptığı faaliyetler, Urfa’da Ney eğitiminin gelişmesine
ve Ney enstrümanına karşı olan teveccühün artmasına katkı sağlamıştır.
Kulübün gerçekleştirdiği mûsikî çalışmaları ve Ney eğitimi başta Harran Üniversitesi “Kültür
Evi”nde daha sonra da “Rızvaniye Medresesi”nde devam etmiştir. Bu zaman zarfında Şanlıurfa
Halk Eğitim Merkezi, İl Kültür Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi’nde de Ney kurslarına devam
etmiştir. 2011 yılından itibaren Ney eğitim ve öğretimine ŞURKAV’da devam etmektedir.
“Şanlıurfa İlahiyat Vakfı”nda sürdürdüğü mûsikî çalışmaları arasında, ağırlıklı olarak Ney
eğitim ve öğretimine yer vermektedir.
Üniversitede göreve başladığı 1994 yılından itibaren şef ve solist olarak konserler veren
Akpınar, Urfa’da Ney üfleme sanatının bayraktarlığını taşımıştır. Verdiği konserlerin yanı sıra

Prof. Dr. Hüseyin Akpınar hocamızın çeşitli kurumlarda ve/veya özel sektörde çalışan geniş bir talebe kitlesine
hitap ettiğini görmekteyiz.

242
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Mevlevî âyin icrâsı 243 ve Enderûn teravih uygulamaları ile Urfa Dinî Mûsikîsine canlılık
kazandırmıştır.
Çok sayıda bestesi bulunan Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’ın Urfa Dinî Mûsikî kültürü ile alakalı
Şanlıurfa’da Dinî Mûsikî ve Urfa’da Mevlid ve İlâhîler isimli iki kitap çalışması ve makaleleri
bulunmaktadır. Akpınar Urfa mûsikî kültürüne hizmet eden birçok talebe yetiştirmiştir.
2.7. Halil Cumhur

Halil Cumhur 1967 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Adana İmam Hatip Lisesi’nde
1984 yılında bitirerek 1986-1988 yılları arasında Şanlıurfa iline ait Halfeti ilçesi Ömerli
köyünde 3 yıl imamlık yapmıştır. 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümünü kazanmasıyla imamlıktan istifa etmiştir. 1992 yılında DSİ 15.
Bölge Müdürlüğünde Matematikçi olarak göreve başlamış, memuriyeti esnasında Harran
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Cumhur,
Şanlıurfa DSİ Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak çalışmaktadır.
Mûsikî ile münasebeti Erzurum’daki üniversite yıllarında yurt arkadaşının üflediği Ney’e
duyduğu meraka dayanmaktadır. Arkadaşının hediye ettiği “ney”i kendi çabasıyla üflemeye
başlamıştır. 1994 yılında Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’ın yönetiminde Balıklı Göl’deki meşk
çalışmalarına katılıp kendisinden Ney meşk etmiş ve böylece repertuarını geliştirmiştir.
Burada Mustafa Çetiner, Fatih Kahvecibaşı ve Recai Arslan’dan da ders almıştır. Hüseyin
Akpınar hocanın öncülüğünde yapılan Mevlevî âyini töreninde neyzen olarak icrâda
bulunmuştur.

2014 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TEKSAY-Der iş birliğiyle Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen 741. Şeb-i Arus Hz. Mevlânâ’yı Anma Töreni’nde icrâ edilen Mevlevî Âyini bunlardan
birisidir. Âyin icrâsı Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ve ekibince gerçekleştirilmiştir.
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2.8. Ahmet Baki

Ahmet Baki, Gümüşhane doğumlu olup 1972 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise
eğitimini Zonguldak’ta, lisans öğrenimi Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
tamamlamıştır. Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünü de başarıyla bitiren Baki,
mesleki kariyerini bu yönde ilerletmiş olup restoratörlük yapmaktadır.
Ahmet Baki’nin üniversite öncesinde mûsikîye merakı bulunsa da enstrümanla tanışması
İlahiyat Fakültesi’ndeki öğrencilik dönemine denk gelmektedir. Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’dan
uzun yıllar Ney eğitimi almıştır. Rızvaniye Külliyesindeki hafta sonu meşklerine katılarak Dinî
Mûsikî repertuarını geliştirmiştir. Buraya gelen talebelere verdiği derslerle Ney eğitim öğretim
faaliyetlerini devam ettirmiştir. Hüseyin Akpınar Hoca’nın hem il içi hem il dışındaki birçok
etkinlik ve konserinde neyzen olarak görev almıştır.
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2.9. Mehmet Gürani Kocakavak

Mehmet Gürani Kocakavak 1975 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini
Malatya’da tamamlamıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü
kazanmış, üçüncü sınıfta bırakarak Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanmıştır.
Harran Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Türk Din Mûsikîsi Bilim Dalı’nda
lisansüstü eğitimine başlasa da bir süre sonra bırakmak zorunda kalmıştır. Evli ve iki çocuk
babası olan Kocakavak şu an Sakarya’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev
yapmaktadır.
Ney öğrenimine ilk olarak 1997-1998 yıllarında Neyzen Prof. Dr. Hasan Sevgili’yle
başlamıştır. Gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitimi dönemlerinde Prof. Dr. Hüseyin
Akpınar’dan Dinî Mûsikî alanında istifade etmiş, Akpınar’ın meşklerine katılmış ve konser, TV
programı, Mevlevî âyini gibi etkinliklerinde neyzen olarak bulunmuştur.
İzmir’de bulunduğu süreçte önce Neyzen Veysel Varcan’dan ders almıştır. Burada Neyzen
Halil Baziki ile uzun yıllar ney meşkine devam etmiştir. Aynı dönemlerde İzmir’de bulunan
muhtelif Klasik Türk Mûsikîsi korolarında neyzen olarak görev almıştır. Özellikle Neyzen Halil
Baziki ile Tekke mûsikîsi üzerinde çalışmış, Kudüm Usûlleri ve icrâları konusunda kendisini
yetiştirmiştir. İzmir Devlet Korosu sanatçılarından oluşan bir topluluk ile Manisa
Mevlevîhânesi’nde icrâ edilen âyinlere Halil Baziki öncülüğünde neyzen olarak katılmıştır.
Neyzen Sadrettin Özçimi’nin ney icrâsında tavır konusundaki meşk çalışmalarına dahil
olmuştur. Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nde Neyzen Ahmet Şahin’in “Tevşih Meşkleri”
derslerine ve Doğan Dikmen’in “Türk Mûsikîsi Meşki” derslerine kursiyer olarak iştirak
etmiştir. Prof. Dr. Ali Tan ile ney icrâsında tavır bağlamında bir süre meşk etmiştir.
Kocakavak ney icrâsının yanı sıra ney yapımı da gerçekleştirmektedir. Bu hususta Neyzen Halil
Baziki’den oldukça istifade etmiştir. Evindeki atölyesinde ney yapımını sürdürmektedir. Prof.
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Dr. Hüseyin Akpınar’ın teşvikleriyle Şanlıurfa’da birçok öğrencinin ney eğitimine, yaptığı
neyler ile katkı sunmuştur. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, Gençlik Merkezleri bünyesinde ney
dersleri de vermiştir.
Ney dışında Hüsn-i Hat sanatıyla da meşgul olan Kocakavak, Şanlıurfa’da başladığı bu
eğitimine beş yılı aşkın süredir Doç. Dr. Mehmet Memiş ile Sakarya’da devam etmektedir.
2.10. Halil Bayat

1981 yılında Şanlıurfa’da doğan Halil Bayat, Harran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzik
Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Lise yıllarında Ney enstrümanına ve Tasavvuf
mûsikîsine merak duyan Bayat, üniversite eğitimine başladığında İlahiyat Fakültesi’nde Prof.
Dr. Hüseyin Akpınar’ın hem Tasavvuf mûsikîsi meşki yaptığını hem de Ney eğitimi verdiğini
duyunca kendisinden ders almaya başlamıştır. 244 Bu meşkler sayesinde Dinî Mûsikî
repertuarını geliştirmiştir. Hüseyin Akpınar hocamızın şefliğinde solist, vokalist, korist ve
neyzen olarak birçok etkinlikte görev almıştır. Mevlevî Âyini icrâsı, Yunus Emre anma
etkinlikleri, Urfalı Şâir Nâbî’yi anma etkinlikleri, Hz. Eyyûb Peygamber Sabır Günleri
Etkinlikleri, Kerbelâ Etkinlikleri bunlardan bazılarıdır. MEB Halk Eğitim Merkezince
düzenlenen Ney kurslarında öğretici olarak hizmet eden Bayat, görev yaptığı okullarda açtığı
Ney kursları ile Ney eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2004 yılından itibaren müzik
öğretmenliği yapan Bayat, 2013 yılından itibaren ise muhtelif okullarda idarecilik yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hüseyin Akpınar hocamızın uzun yıllardır devam ettirdiği, her hafta Pazar günleri öğle namazından
sonra başlayan, meşkleri tam anlamıyla bir konservatuar mahiyetindedir. Bu çalışmalara gönüllülük esasına dayalı
olmak üzere çok sayıda öğrenci katılmaktadır. Meşklerde teorik ve pratik anlamda ciddi bir mûsikî eğitimi
verilmektedir. Eserlerin solfej deşifresi yapıldıktan sonra hânende ve sâzendelerle icrâsına geçilmekte, eser
defalarca tekrar edilerek öğrenildikten sonra diğer esere geçilmektedir.
244

FULL TEXTS BOOK

413

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

2.11. Ahmet Dağlar

Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Dağlar 1984 yılında dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise
eğitimini Şanlıurfa’da lisans eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünde, 2010 yılında, tamamlamıştır. Şu an Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi
Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Müzik öğretmeni olarak meslek
hayatına başlayan Dağlar, bir süre MEB’e bağlı okullarda idarecilik yapmıştır. 2018 yılı
itibariyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Çalgılar Lisans
Programı’nda uzman öğretmen olarak Ney derslerini yürütmektedir.
Üniversitede Meslek çalgısı olarak Ney’i seçen Dağlar, Ney eğitimini 2005-2010 yılları
arasında Doç. Dr. Emre Pınarbaşı’dan almıştır. 2008-2010 yıllarında Dicle Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi Ney Eğitmeni, 2009-2010 yıllarında TRT Diyarbakır Radyosu Gençlik
Korosu Sanatçısı, 2009-2011 yıllarında Diyarbakır TRT-6 Sözleşmeli Ses Sanatçısı olarak
birçok konser ve etkinliğe imza atmıştır. Urfa’ya döndükten sonra görev aldığı kurumlarda şef
ve icrâcı olarak sanatsal faaliyetlerine devam eden Dağlar, 2018 yılında Uluslararası Geçmişten
Günümüze Urfa’da Müzik Sempozyumu Ruha Medeniyetler Korosu şefi olarak başarılı bir
etkinliğe imza atmıştır.
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2.12. Mehmet Hallaç

1984 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Mehmet Hallaç ilk ve ortaokulu Ceylanpınar’da liseyi
Şanlıurfa Orhangazi Lisesi’nde bitirmiştir. 2006 yılında Fırat Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet
Konservatuarı’nı kazanmıştır. 2010 yılında üniversiteden mezun olan Hallaç şu an Şanlıurfa
Anadolu İmam Hatip Lisesi Mûsikî Proje Okulu’nda Müzik Öğretmeni olarak görev
yapmaktadır.
Ney eğitimine konservatuar yılları döneminde başlayan Hallaç, Öğretim Görevlisi Mahmut
Bolkar Öztekin’den eğitim almıştır. Üniversite yılları içerisinde çeşitli konserlerde yer almıştır.
Fırat Üniversitesi’nde iken gerçekleştirilen Mevlevî Âyini Töreni’nde sernâyî (baş/serneyzen)
olarak icrâda bulunmuştur. Çeşitli derneklerde, SODES projelerinde ney eğitmenliği yapmıştır.
Ender Doğan, Abdurrahman Önül, Mustafa Özcan Güneşdoğdu gibi sanatçıların TV programı
ve konserlerinde neyzen olarak bulunmuştur. Urfa’da görev yaptığı okullardaki ney eğitimi
faaliyetlerinin yanı sıra özel ney dersleri de vermektedir.
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2.13. Ahmet Ateş

Şanlıurfa’da doğan Ahmet Ateş 1986 yılında dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Şanlıurfa’da
tamamlamış olup Akşam Sanat Okulu aracılığıyla lise eğitimini sürdürmektedir.
Müziğe ilkokuldaki sınıf öğretmeni Gazelhân ve Mevlidhân Mehmet Akif Baybostancı ile
başlamıştır. Hocasının sınıfta çaldığı ritim âletlerinden etkilenerek Şanlıurfa Mevlevîhânesi
Derneği’nde kendisinden ve Abdurrahman İnan’dan ritim üzerine dersler almıştır. Burada
haftada veya iki haftada bir yapılan âyin icrâlarını takip eden Ateş, Ney’i ilk kez bu âyinlerde
görüp merak salmıştır. 2008’den itibaren Şanlıurfa Rızvaniye Külliyesi’nde Prof. Dr. Hüseyin
Akpınar’ın şefliğindeki Ney ve meşk derslerine katılmıştır. 245 Kısa bir süre de olsa Sadrettin
Özçimi’den Ney meşk etmiştir. Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ile çok sayıda konsere –Mevlevî
Âyini de dâhil olmak üzere– genelde ritim saz olarak katılmıştır. Bir süre Mehmet Akif
Baybostancı, Dergâh Camii İmamı Sabri Hoca ve Dergâh Camii Müezzini Ramazan Hâfız ile
mevlidlere gitmiştir. Devamında Fatih Kahvecibaşı, Fatih Pişkin, Ahmet Yeşilkendir ve
Mustafa Kutluay ile kendi mevlid ekiplerini 246 oluşturarak etkinlikler gerçekleştirmişlerdir.
Ahmet Ateş Ney yapımına, 2011 yılında, bu konuda yapılan akademik çalışmalara bakarak
kendi gayretleriyle başlamıştır. Kitle iletişim araçları ile Ney yapım ustalarından (İstanbul’da
Gökhan Özkök, Konya’da Mahmut Uğurlu Akdoğan) aklına takılanları öğrenerek Ney
yapımına devam eden Ateş, özellikle Gökhan Özkök’den ilham alıp onun metodunu
benimsemiştir. Özkök’ün mânevî teşvikleriyle ilk Ney Atölyesini açmıştır. Kültür Bakanlığı
tarafından açılan uygulama sınavına girerek 2017 yılında Kültür Bakanlığı Ney Yapımcısı
Burada Hüseyin Akpınar hocanın öğrencileri olan Mustafa Çetintaş, Ahmet Baki, İbrahim Halil Bayat, Mehmet
Gürani Kocakavak ve Ahmet Şekeroğlu ile Ney ve meşk imkânı bulmuştur. Nota eğitimini Mehmet Gürani
Kocakavak’tan almış olup ilk saz semâîsini Ahmet Baki ile geçmiştir. Büyük usûlleri’de bu vesileyle yine Akpınar
hocanın öğrencisi Kudümzen Mehmet Emin Çoban’dan öğrenmiştir.

245

Mevlid ekibinde Fatih Kahvecibaşı, Fatih Pişkin, Ahmet Yeşilkendir hânende; Mustafa Kutluay ve Ahmet Ateş
ise sâzende (def ile) olarak bulunmuşlardır.
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unvanını kazanmıştır. Şanlıurfa valisi Güngör Azmi Tuna tarafından Rızvaniye Külliyesi’nde
açılan El Sanatları Merkezi bölümünde Balıklı Göl Ney Atölyesi ismiyle Ney derslerine ve Ney
yapımına devam etmektedir. Harran Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerine kendi
atölyesinde, Öğretim Görevlisi Abidin Özpek koordinatörlüğünde, Ney yapımı üzerine dersler
vermektedir.
2.14. Recai Aslan

Recai Arslan, 1991 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini burada
tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünden 2016'da
birincilikle mezun olmuştur. 2017'de Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam
Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.
Arslan neyzen, müzik öğretmeni, Ney yapımcısı ve koro şefi olarak müzikal çalışmalarına
devam etmektedir.
Recai Arslan, 2009 yılından bu yana Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’dan ney, nota, nazariyat, usûl
dersleri almış ve meşk usûlüyle repertuarını genişletmiştir. Mevlevî âyinlerine, konserlere ve
birçok mûsikî organizasyonuna neyzen olarak katılmıştır. Lisans öğrenimine devam ederken
TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda neyzen olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri başta olmak üzere SODES kapsamındaki çeşitli
etkinliklerde Ney alanında icrâlarda bulunmuş ve eğitim vermiştir. Neyzen Prof. Dr. Ali
Tan’dan Ney ve tavır dersleri; İbrahim Metin Uğur, Kamer Pamukçu ve Emre Akgün'den usûl
ve nazariyat; Abdülkadir Özaydın'dan da Tambur dersleri almıştır. Ud ve Rebab
enstrümanlarını da usûlüne uygun icrâ edebilen Arslan, müzik derslerini Urfa’daki Ulu Camii
Eyyûbiye Külliyesi’nde sürdürmekte ve öğrencilerine nazariyat, usûl, çalgı eğitimi dersleri
vermektedir.
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2.15. Muhammed Said Alkış

Muhammed Said Alkış, 1995 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini
Urfa’da tamamlayan Alkış, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur.
Meslek hayatına Müzik öğretmeni olarak devam etmektedir. Koro çalışmaları yürüten Alkış
özel dersler de vermektedir.
Alkış, mûsikî eğitimine ilk olarak 2009-2010 yıllarında lise öğrenimi görürken Prof. Dr.
Hüseyin Akpınar’dan Kudüm ve Ney dersleri alarak başlamıştır. Balıklı Göl’de bulunan
Rızvaniye Camii Külliyesi’nde Hüseyin Akpınar şefliğinde yürütülen haftalık meşk
çalışmalarına katılmıştır. Harran Üniversitesi İlahiyat Vakfı ve ŞURKAV tarafından
düzenlenen bu eğitimlerle mûsikî alanında kendisini geliştirmiştir. Elazığ’da geçen
konservatuar yıllarında Öğretim Görevlisi Mahmut Bolkar Öztekin’den nazariyat ve Ney
dersleri alıp lisans eğitimini Ney enstrümanı ile tamamlamıştır. 2009 yılından itibaren başta
Prof. Dr. Hüseyin Akpınar yönetiminde olmak üzere birçok konser ve etkinlikte neyzen olarak
görev almıştır.
Gitar da çalan Alkış öğrencileriyle sıkı bir bağ kurarak onların müziği sevmesinde oldukça
etkili bir rol oynamaktadır. Verdiği özel müzik dersleri ve görev yaptığı okullarda oluşturduğu
korolarla Urfa’daki müzik çalışmalarına hizmet etmektedir.
SONUÇ
Yeryüzünün en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Urfa, mûsikî tarihi açısından da kâdim bir
kültüre sahiptir. M.Ö. 7000 tarihine ait bir kap parçası üzerinde dans sahnesi görüntüsü ve M.Ö.
3000’e ait kireç taşından yapılmış, keman tipi stilize edilmiş bir insan figürü bölgede yapılan
kazılar neticesinde gün yüzüne çıkartılmıştır.
İlk kilise müziğinin Urfa kaynaklı olduğu ve M.S. IV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “Urfa
Akademisi”nde “Dinî Mûsikî” derslerinin verildiği bilinmektedir. Buradan gelişerek dünyaya
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yayılan bu “dinî müziğin”, günümüz müziğinin temellerini attığını söyleyebiliriz. İslâmî
döneme gelindiğinde ise ilk Türk müzikologu Fârâbî’nin (870–950) Urfa’daki Harran
Okulu’nda bir müddet eğitim aldığını görmekteyiz. Urfa’da mûsikînin zirve dönemini XVIII.
ve XIX. yüzyıllar olarak ifade edebiliriz. Bu yüzyıllar Mevlevîliğin Urfa’da etkin olduğu
dönemlerdir. Bu bilgiler bizleri Urfa mûsikî kültürünün temellerinin Dinî Mûsikî üzerine kurulu
olduğu gerçeğine götürmektedir. Biz de bu noktadan hareketle Urfa Dinî Mûsikî kültüründe
Ney ve Neyzenlerin izlerini sürmeye gayret ettik.
Urfa’ya Mevlevîliğin 1700’lerin başında girdiği düşünülürse Urfa’da Ney sazının icrâ, eğitimöğretim faaliyetlerinin de bu dönemde başladığını söyleyebiliriz. Urfa müziğinde ney sazına
rastladığımız en eski belge 1883 yılına ait Urfa Mevlevîlerinin görüntülendiği fotoğraftır.
Fotoğrafta iki neyzenin elinde tuttukları neyler görülmektedir. Dönemin konservatuarı
konumundaki Mevlevîhânelerde icrâ edilen âyinleri dinlemeye gayr-i müslim mûsikîşinasların
dahi geldiği ve sonrasında üzerine sohbetler yaptıkları ifade edilmektedir.
Mehmet Özbek’e göre Şanlıurfa’da bilinen son Mevlevî neyzeni “Kıde Hâfız” lakaplı İsmail
Şimşek’tir. Kıde Hâfız, ney üflemeyi Hacı Saîd Ağazâde Müslim Sıdkı Efendi’den öğrenmiş
ve Mevlevî âyinlerine yıllarca neyzen olarak katılmıştır. Kıde Hafız dışında -günümüze kadarMahmut Ekrem Vural, Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr.
Hüseyin Akpınar’ı Ney icrâsı, eğitim-öğretimi hususunda önde gelen isimler olarak sayabiliriz.
Bu isimlerden bir kısmı Urfalı olup Urfa’da veya başka bir şehirde ikamet ederken diğer bir
kısmı Urfalı olmayıp Urfa’da yaşarken hizmet etmişlerdir.
Ekrem Vural, İsmail Baha Sürelsan’ın evindeki müzik toplantılarına iştirak etmiş; Halil
Dikmen’den tavır ve üslûp, Neyzen Niyazi Sayın’dan da neyin inceliklerini öğrenmeye
çalışmıştır.
Halil Baziki, Niyazi Sayın ekolündendir. İsmail Hakkı Özkan’dan nazariyat dersleri almıştır.
Üç yıl Galata Mevlevîhânesi’nde yapılan Mevlevî âyin ve sema törenlerinde neyzen olarak
görev almıştır. Şanlıurfa Kültür ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) bünyesindeki Tasavvuf
Mûsikîsi Korosu’nun 1994-1997 yılları arasında gerçekleştirdiği etkinliklere neyzen olarak
katılmıştır.
Abdulkadir Karakuş, kendi gayretiyle ney ve kaval sazlarını öğrenmiş; Kazancı Bedih ile
yıllarca birlikte çalışıp albüm ve kliplerinde ney üflemiştir. ŞURKAV’ın Tasavvuf Mûsikîsi
Korosu’nda da beş yıl neyzen olarak yer almıştır.
Urfa’da göreve başladığı 1994 yılından itibaren ney eğitim ve öğretiminin yeniden
canlanmasında Prof. Dr. Hasan Sevgili’nin rolü büyüktür. Birkaç yıl içinde ŞURKAV ve
İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda verdiği ney eğitimi dersleri ve Tasavvuf Mûsikîsi
programlarındaki klasik icrâsı ile Urfa’yı ve Urfalıları ney ile tekrar buluşturmuştur. Urfa’da
geçirdiği dokuz yıllık süreçte gayretleriyle sonraki zamanlarda neyzen olacak kişilere zemin
hazırlamıştır.
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Urfa mûsikî kültürüne hem akademik birikimiyle hem icrâcılığıyla uzun yıllardır ciddi emek
sarf eden, mûsikîye gönül veren hemen herkesin tanıdığı Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ise 1998
yılından itibaren Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ders harici çalışmalarla Urfa’da ney
icrâsı, eğitim-öğretimi konusunda çığır açmıştır. Birçok neyzen yetiştirmiştir. Harran
Üniversitesi ve ŞURKAV bünyesinde yaptığı faaliyetler, Urfa’da ney eğitiminin gelişmesine
ve ney sazına olan teveccühün artmasına vesile olmuştur. Özellikle uzun yıllardır
gerçekleştirdiği hafta sonu meşkleri Urfa’da Klasik ve Dinî Mûsikî sevdalılarının buluşma
noktası olmuştur. Günümüzde Urfa’da ney ile ilgilenenlerin çoğu Hüseyin Akpınar hocamızdan
istifade etmiştir.
Bu isimlerin dışında Halil Cumhur, Mehmet Gürani Kocakavak, Ahmet Baki, Halil Bayat,
Ahmet Dağlar, Mehmet Hallaç, Ahmet Ateş, Recai Arslan ve Muhammed Said Alkış’ı da
Urfa Dinî Mûsikî kültürüne hizmet eden neyzenler arasında sayabiliriz. Günümüzde Urfa’da
iki tane ney yapım atölyesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi Ahmet Ateş’e diğeri Recai
Arslan’a aittir.
Elbette şehrin (klasik Urfa müziği tavrına sahip çıkmak şartıyla) mûsikî birikimine ney
enstrümanı ile katkı sunan başka kişiler de vardır. Bu değerli mûsikîşinaslar hakkında
biyografik çalışmalar yapılarak onların ilim dünyasına takdim edilip kayıt altına alınması
mûsikî hafızamız açısından ehemmiyetlidir.
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ÖZET
İşçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinde iki temel borç bulunmaktadır. İşçinin iş
sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu, iş görme borcudur. İş görme borcu, iş sözleşmesini
karakterize eden asli borçlardan biridir. Bu borç gereğince işçi, iş sözleşmesinde belirtilen işi
yerine getirmekle yükümlüdür. İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu ise, ücret
ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu dışında iş sözleşmesini karakterize
eden diğer asli borçtur. İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş sözleşmesi gereğince yerine
getirmekle yükümlü olduğu işin karşılığını oluşturmaktadır. İş Kanunu, genel anlamda ücreti,
bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla
ödenen tutar olarak tanımlamaktadır (İş Kanunu m.32/1).
Ücret, işçinin tek geçim kaynağıdır. Bu sebeple, Kanun işçi ücretinin ödenmesini öngördüğü
kimi hükümlerle güvence altına alarak ücret alacağına özel bir koruma getirmiştir. Yerine
getirilen işin karşılığında ücret ödeme borcunun işverence ifa edilmemesi bakımından da
Kanun’da işçiye birtakım haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, işçinin mevduata uygulanan en
yüksek faiziyle birlikte ödenmeyen ücret alacağını talep edebilmesi mümkündür (İş Kanunu
m.34/1). Bundan başka, ücretin ödenmemesi, işçi bakımından haklı bir fesih sebebidir. İşçi, bu
haklı fesih sebebine dayanarak herhangi bir ihbar süresine uymak zorunda kalmaksızın iş
sözleşmesini feshedebilir (İş Kanunu m.24/II-e). Bu fesih sebebiyle, bir yıllık kıdem süresini
tamamlamış olan işçinin kıdem tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ücretin
ödenmesini sağlamaya yönelik bir başka güvence hükmü de ücretleri ödenmeyen işçilerin
belirli koşulların gerçekleşmesi kaydıyla çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmeleridir.
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş
görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş
görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak
nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı
uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz (İş Kanunu m.34).
Bu çalışmada, ücretin ödenmemesi sebebiyle işçiye tanınan haklar ele alınıp, incelenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Ücret ödeme borcu, mevduata uygulanan en yüksek faiz, haklı fesih,
kıdem tazminatı, çalışmaktan kaçınma hakkı.
ABSTRACT
There are two basic obligations in the employment contract concluded between the employee
and the employer. The main debt of the employee arising from the employment contract is the
duty to work. Employment debt is one of the primary debts that characterizes the employment
contract. According to this debt, the employee is obliged to fulfill the work specified in the
employment contract. The main debt of the employer arising from the employment contract is
wage payment debt. Wage payment debt is the other principal debt that characterizes the
employment contract other than the employee's debt to work. The wage payment debt of the
employer is the compensation of the work that the employee is obliged to fulfill in accordance
with the employment contract. Labour Code, generally defines wages as the amount provided
to a person by the employer or third parties for a job and paid in money (Labour Code art. 32/1).
Wage is the worker’s only source of income. For this reason, the Law has provided a special
protection to the wage earnings by securing it with certain provisions stipulating the payment
of the wage. In terms of not fulfilling the obligation to pay wages by the employer for the work
performed, some rights are given to the worker in the Law. In this context, it is possible for the
employee to claim the unpaid wage together with the highest interest applied to the deposit
(Labour Code art. 34/1). Furthermore, non-payment of wages is a justified reason for
termination for the worker. The employee may terminate the employment contract without
complying with any notice period based on this justified termination reason (Labour Code art.
24/II-e). Due to this termination, the employee who has completed the one-year term of service
has the right to claim severance pay. Another security provision to ensure payment of wages is
that workers who are not paid can exercise their right to refrain from working provided certain
conditions are met. The worker whose wage is not paid within twenty days from the date of
payment, except for force majeure, may refrain from fulfilling his obligation to work. For this
reason, their failure to fulfill their obligation to work based on their personal decisions cannot
be regarded as a strike, even if they gain a collective quality. The highest interest rate applied
to deposits is applied for wages not paid on the day. For this reason, the employment contracts
of these workers cannot be terminated and replaced by new workers, and these jobs cannot be
made by others (Labour Code art. 34).
In this study, the rights granted to the worker due to the unpaid wage are discussed and
examined.
Keywords: Wage payment debt, highest interest on deposits, justified termination, severance
pay, right to refrain from working.
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GİRİŞ
İş sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen karşılıklı (synallagmatic) bir sözleşmedir. Bu özelliği
sebebiyle işçi ve işveren arasında bir iş sözleşmesi akdedildiğinde sözleşmenin her iki tarafı da
karşılıklı olarak bir takım borçları üstlenir. İş sözleşmesini karakterize eden temel borçlar iş
görme borcu ile ücret ödeme borcudur. İşverenin üstlendiği ücret ödeme borcu, işçinin
üstlendiği iş görme borcunun karşılığını oluşturur. Bu iki temel borcun yanı sıra işçi; sadakat
borcu, düzenlemelere ve talimata uyma borcu ile akdin sona ermesinden sonraki dönem için
ayrıca bir anlaşma yapılmışsa rekabet etmeme borcunu üstlenir. İşveren ise ücret ödeme borcu
dışında işçinin üstlendiği sadakat borcunun karşılığı olarak işçiyi koruma ve gözetme borcu ile
eşit işlem borcunu yerine getirmeyi taahhüt eder.
İş Kanunu’nun 32/1. maddesi gereğince genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İş görme ediminin
karşılığında elde edeceği ücret işçinin hayatını idame ettirmesini mümkün kılan tek geçim
kaynağıdır. Ücretin zamanında ve tam olarak ödenmemesi, işçinin geçimini sağlamasında ciddi
bir tehdit oluşturur. Bu bakımdan kanun koyucu ücretin ödenmemesi sebebiyle ortaya çıkacak
muhtemel olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla ücretin eksiksiz ve gününde ödenmesini
sağlamaya yönelik bir takım tedbirleri özel olarak düzenlemiştir.
Bu çerçevede ilk olarak işçi ödenmeyen ücretini faiziyle birlikte talep edebilme hakkına
sahiptir. Bundan başka ücretin ödenmemesi işçi bakımından iş sözleşmesinin sona
erdirilmesinde haklı bir fesih sebebi sayılmıştır. Nihayet, işçinin belirli koşulların
gerçekleşmesine bağlı olarak ücretinin ödenmemesi sebebiyle çalışmaktan kaçınma hakkını
kullanabilmesi de mümkündür.
Bu çalışmada, ilkin ücretle ilgili genel bilgiler açıklandıktan sonra ücreti ödenmeyen işçinin
hakları ayrı başlıklar altında ele alınıp, incelenecektir.
I. ÜCRETE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
1) Ücretin Tanımı
İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu, ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme
borcu, işçinin iş görme borcu dışında iş sözleşmesini karakterize eden diğer asli borçtur.
İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş sözleşmesi gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu
işin karşılığını oluşturmaktadır (Süzek, 361; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 335; Ulucan,
Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 137; Narmanlıoğlu, 279; Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,
175; Centel, 43).
İş Kanunu, genel anlamda ücreti, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutar olarak tanımlamaktadır (İşK.m.32/1).
2) Ücretin Özellikleri
Ücret, işçinin emeğinin karşılığıdır ve gördüğü işe karşılık ödenmektedir. Temel kural böyle
olmakla birlikte, Kanun işçiyi korumaya yönelik sosyal düşüncelerin ağır bastığı kimi hallerde,
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işçinin herhangi bir çalışması olmasa dahi ücrete hak kazanabileceğini kabul etmektedir (Süzek,
362; Narmanlıoğlu, 281). Bu tür ücrete, sosyal ücret adı verilmektedir. Söz gelimi, yakacak
veya gıda yardımı adı altında ödenen ücretlerde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel
tatillerde, yıllık izinlerde veya işyerlerinde meydana gelen zorlayıcı nedenler sebebiyle işin
durduğu bir haftalık süre boyunca ödenen yarım ücretlerde durum böyledir.
Ücret, genellikle iş sözleşmesinin tarafı olan işverence ödenir. Ancak, ücretin üçüncü kişiler
tarafından
ödenebilmesi
de
mümkündür
(Süzek,
362,
363;
Ulucan,
Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 139, 140; Ekmekçi/Yiğit, 219). Yüzde usulüyle ücretin
uygulandığı işyerlerinde ücret, üçüncü kişilerce ödenmektedir.
Ücretin parayla ödenmesi de gerekir (Narmanlıoğlu, 282; Ekmekçi/Yiğit, 219). Bu esas,
işçilerin en önemli kazanımlarından biridir. Sanayi devrimi sonrasındaki çalışma ilişkilerinde,
ücretin para dışında üretilen malla ödenmesi uygulaması, işçinin aleyhine sonuçlar
doğurmuştur. O nedenle, yapılan yasal düzenlemelerde, işyerinde çalışan işçilerin ücretlerinin
işverenlerce mutlaka para olarak ödenmesi gerektiği öngörülmüş, malla ücretin ödenmesi
yasaklanmıştır. Hiç kuşkusuz, işçinin çalışmasının karşılığı olan ücretin dışında, kimi
zamanlarda, çalışma karşılığı olan ücrete ilave olarak üretilen mallardan bir miktar
verilebilmesi mümkündür. Söz gelimi, işçiye ödenen aylık ücrete ek olarak altı ayda bir 18
litrelik bir teneke sıvıyağ verileceği veya kış aylarında her bir işçiye bir ton kömür verileceği
şeklinde sosyal yardım olarak bir ödemenin yapılabilmesi mümkündür.
3) Ücret Türleri
İşçiye çalışmasının karşılığı olarak ödenen ücrete çıplak ücret (temel ücret, kök ücret, asıl ücret)
denir. Çıplak ücret dışında, işçiye Kanun veya iş sözleşmesi gereğince ödenen ücretlere ise ek
ücret denir. Söz gelimi; ikramiye, prim, komisyon ve işin sonucundan pay alma ek ücret
niteliğindedir. İkramiye, belirli dönemlerde veya bayram, yılbaşı, doğum günü, şirket kuruluş
yıldönümü gibi özel günler vesilesiyle işçinin iyi ve disiplinli çalışmasını ödüllendirmek ve
gelecekte daha iyi çalışmasını teşvik etmek amacıyla yapılan ödemedir. Prim, işçinin yaptığı
işteki üstün başarısını ödüllendirmek için yapılan ödemedir. Söz gelimi, bir aylık süre içerisinde
belirli bir sayının üzerinde ilaç pazarlayan tıbbi mümessillere, belirlenen sayının üzerindeki her
bir satış için verilecek ücret prim niteliğindedir. Komisyon, işçinin yaptığı iş miktarına bağlı
olarak maktu veya belirli bir yüzde olarak ödenen ek ücrettir. Söz gelimi, kapıdan satışlarda
çalıştırılan işçinin sattığı malların toplam değeri üzerinden yüzde on oranında aldığı ücret,
komisyon niteliğindedir. İş sözleşmesiyle işçiye çalışmasının karşılığı olan çıplak ücretin
dışında üretilenden, cirodan veya kârdan belirli bir payın verileceğinin kararlaştırıldığı hallerde,
işin sonucundan pay almadan bahsedilir (Ücret ekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Süzek,
365 – 370; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 342 – 347; Narmanlıoğlu, 293 – 301;
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 176 – 179; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 143 –
145; Ekmekçi/Yiğit, 223 – 225).
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İşçi ve işveren iş sözleşmesinde ücretin saat, gün, hafta veya ay gibi belirli bir zaman dilimi
esas alınarak ödeneceğini kararlaştırmışlarsa, zamana göre ücret söz konusu olur. Söz gelimi,
işçinin bir aylık çalışması karşılığında 5.000 TL. ücret alacağı öngörüldüğünde ücret zaman
esasına göre belirlenmiş olur. Bu ücret türünde önemli olan işçinin belirlenen zaman dilimi
içerisinde belirli bir işi tamamlaması değil, bu süre içerisinde işverenin emri altında işgücünü
bulundurmasıdır. Bu nedenle, işçi istenilen ölçü ve miktarda iş çıkaramasa bile belirlenen
zamanın sonunda iş sözleşmesinde kararlaştırılan ücrete hak kazanır. Akort ücrette (parça
başına veya verime göre ücret) ise işçinin ürettiği parça sayısına, üretilen ürünün büyüklüğüne,
uzunluğuna veya ağırlığına göre ücret belirlenmektedir. Söz gelimi, bir tekstil atölyesinde
çalıştırılan işçinin ürettiği her bir gömlek başına, bir dokuma fabrikasında işçinin ürettiği
kumaşın metresi başına veya taş kömürü ocağında çalışan işçinin çıkardığı kömürün ağırlığına
göre alacağı ücretin belirlendiği hallerde, akort ücret söz konusu olur. Bir diğer ücret türü ise
götürü ücrettir. Götürü ücret, genellikle birim saptanmasının zor olduğu veya seri olarak
yapılması mümkün olmayan ya da birbirine benzemeyen ve genellikle süreklilik göstermeyip
bir süre sonunda biten işlerde yapılan işin sonucuna göre belirlenen ücrettir. Otel, lokanta,
eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli
yiyecek satan yerlerden yüzde usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis
karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına yüzde eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun
kontrolü altında bir araya toplanan paraları işverenin işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz
olarak ödediği hallerde, yüzde usulü ücret söz konusu olur. Görüldüğü gibi, bu ücret türünde
ücret üçüncü kişilerce ödenmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Süzek, 363 – 365; Narmanlıoğlu,
290
–
293;
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,
179,
180;
Ulucan,
Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 140 – 143).
4) Ücretin Miktarı
a. Ücret Miktarının Saptanması
İş sözleşmesiyle çalışan işçiye ödenecek ücretin miktarının belirlenmesi hususundaki temel
kural, iş sözleşmesi taraflarının ücreti diledikleri gibi kararlaştırabilecekleridir. İşçiye ödenecek
ücret, salt iş sözleşmesinde belirlenmez. İş sözleşmesi dışında, toplu iş sözleşmeleriyle de
ödenecek ücretin miktarı tespit edilebilir (Süzek, 370, 371; Tunçomağ/Centel, 105;
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 181; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 145, 146).
Ancak, işçiye ödenecek ücret miktarı, hiçbir zaman uygulamakta olan asgari ücretin altında
olamaz.
Ücretin miktarı belirlenirken, işçinin cinsiyeti hiçbir biçimde bir ölçüt olarak kullanılamaz. İş
Kanunu, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağını, işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının
daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağını açıkça hükme bağlamıştır
(İşK.m.5/4, 5).
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b. Asgari Ücret
Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim,
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde
karşılamaya yetecek ücrettir (Bkz., Süzek, 373 – 376; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 362 – 365;
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 181, 182; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 147 –
150; Tunçomağ/Centel, 108 – 111; Ekmekçi/Yiğit, 233 – 236). İş sözleşmesiyle çalışan ve İş
Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının
düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit
Komisyonu aracılığıyla ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Asgari Ücret
Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden
birinin başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik
Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı
temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konuyla ilgili dairenin başkanı veya
yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan
değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren
kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğuyla karar
verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyon
kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel
durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak asgari ücret miktarını belirler. Asgari
Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret miktarının altında iş sözleşmesiyle işçi
çalıştırılamaz. Ücret, asgari ücretin altında kararlaştırılmışsa, işçi asgari ücretten eksik ödenen
kısmı işverenden talep etme hakkına sahiptir. İş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine
asgari ücretten daha düşük ücret kararlaştırılabileceği yönünde konulan hükümler geçersizdir.
İşverenler, çalıştırdıkları işçilere sağladıkları sosyal yardımların tutarını asgari ücret
miktarından indiremezler. Maden Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden
“Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret
miktarı 4857 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az
olamaz.
5) Ücretin Ödenmesi
a. Ödeme Biçimi
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parasıyla ödenir.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış
ise ödeme günündeki rayice göre Türk parasıyla ödeme yapılabilir (İşK.m.32/2). Bu
düzenlemeden hareketle 12/09/2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına kadar
serbestçe işçi ücretleri döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmekteydi.
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Söz konusu kararın 1. maddesiyle Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 4.
maddesine g bendi eklenmiştir. Düzenlemeye göre, “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça
belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrımenkul alım satım, taşıt ve
finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrımekul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser
sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz”. Düzenlemeyle Türkiye’de
yerleşik kişiler arasında akdedilecek iş sözleşmelerinde ücretin döviz cinsinden belirlenmemesi
esas itibariyle Türk parası olarak kararlaştırılması benimsenmiştir. Durum böyleyken Hazine
ve Maliye Bakanlığının 16/11/2018 tarih ve 32/52 sayılı Tebliğinin 8/7. maddesiyle birtakım
istisnalar getirilerek kuralın etkinliği önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, emre
muharrer senetle (bonoyla), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir
senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz (İşK.m.32/4).
b. Ödeme Yeri
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak işyerinde veya özel olarak açılan bir
banka hesabına ödenir (İşK.m.32/2). Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal
satan dükkân ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz
(İşK.m.32/7). Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının
özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi
mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri
gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına
yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu niteliktekiher çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni
kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan
sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme
zorunluluğuna tâbi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler
(İşK.m.32/2).
Bu konuda çıkarılan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikle, İş Kanunu hükümlerine tabi olan işverenler ile
üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde,
çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten
sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler (Yön.m.10).
c. Ödeme Zamanı
Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücretin ödenme süresinin bir aydan daha uzun olduğu yolunda iş
sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde düzenleme yapılamaz. Bir aylık ücret ödeme
süresinin uzatılabilmesi mümkün olmamakla birlikte, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri
ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir (İşK.m.32/5).
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6) Ücrette Zamanaşımı
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır (İşK.m.32/son). Bu nedenle, işçinin ücret,
hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti
alacaklarında beş yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.
7) Ücretin Güvencesi
Ücret, işçinin tek geçim kaynağıdır. Bu sebeple, Kanun işçinin ücretini öngördüğü kimi
hükümlerle güvence altına alarak ücret alacağına özel bir koruma getirmiştir (Ayrıntılı bilgi
için bkz., Süzek, 387 – 396; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 352 – 358; Tunçomağ/Centel, 128 –
131; Narmanlıoğlu, 308 – 320; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 158 – 161).
a. Ücretin Haczi ve Devri
Ücretin korunmasına ilişkin düzenlemelerden biri, ücretin haczi ve devrine ilişkindir. Buna
göre, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve
temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından
takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır
(İşK.m.35).
b. Ücretin Takası
Bir diğer güvence hükmü, ücretlerin takası bakımından öngörülmüştür. Buna göre, işveren,
işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin
kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin
haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir (TBK.m.407/2). Şu halde, işçinin kasten verdiği
zararlar bakımından yapılacak takas, işçi ücretinin dörtte birinden fazla olamayacaktır.
c. Ücret Kesme Cezası
Ücretin korunmasına ilişkin bir diğer düzenleme, ücret kesme cezasına ilişkindir. İşyerinde
yürütülen mal ve hizmet üretim sürecinin kesintiye uğramaması için işveren işlerin belirli bir
disiplin içerisinde görülmesini isteyebilir. Bu çerçevede, işveren yönetim yetkisini kullanarak
işyerlerinde işçilerin uyması gereken kuralları ve bu kuralları ihlal eden işçiler hakkında ne gibi
yaptırımların uygulanacağını belirleyebilir. İşveren toplu iş sözleşmelerinde, iş sözleşmelerinde
veya iş sözleşmelerinin eki niteliğinde olan işyeri iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, personel
yönetmeliği gibi hukuki kaynaklarda gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası
veremez. İşveren sebeplerin dışında uygulanacak ücret kesme cezası miktarını da belirlemek
durumundadır. Ancak işveren ücret kesme cezası miktarını belirlerken Kanunda öngörülen
sınırlayıcı düzenlemeyle bağlıdır. Buna göre, işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler
bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde
işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Bundan başka, işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhâl sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. Uygulanan ceza
kesintileri nedeniyle elde edilen paralar, işverenin mülkiyetinde kalmaz, bu paralar işçilerin
eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
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Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme
yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren
işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.
II. ÖDENMEYEN ÜCRET SEBEBİYLE İŞÇİYE TANINAN HUKUKİ İMKÂNLAR
1) Ödenmeyen Ücretin Faiziyle Birlikte Talep Edilmesi
Ücreti ödenmeyen işçi, zamanaşımı süresi içerisinde ödenmeyen ücret tutarını gecikilen süre
için faiziyle birlikte talep etme hakkına sahiptir (Süzek, 380; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 360,
361; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 154). Zamanaşımı süresi, muacceliyet
tarihinden itibaren işlemeye başlar. İşçinin hak kazanıp da iş sözleşmesinin devamı müddetince
kullanamadığı yıllık izinleri, İşK.m.59 gereğince iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ücret
alacağına döner. Söz konusu düzenlemeye göre, “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin
sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir”. Yıllık izin ücreti
alacağı, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte doğduğu için bu ücrete ilişkin zamanaşımı, iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
Alacağın ödenmemesi sebebiyle uygulanacak faize dair özel bir düzenleme bulunmuyorsa 3095
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun gereğince yasal faiz uygulanır. 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 34/1. maddesinde gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faizin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu sebeple ödenmeyen ücretler için yasal faiz
değil, mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacaktır. Faize ilişkin kurala dair İşK.m.34/1
hükmünde gününde ödenmeyen ücretlerden söz edildiğine göre niteliği ne olursa olsun tüm
ücret alacaklarında mevduata uygulanan en yüksek faiz geçerli olacaktır.
Faiz talebinde bulunulabilmesi için ücret alacağının muaccel olmasının yanı sıra işverenin
temerrüde düşürülmesi de gerekir. Ücret alacağına ilişkin dava tarihinden önce işveren bir
ihtarnameyle temerrüde düşürülebilir. Dava öncesinde ihtarnameyle işveren temerrüde
düşürülmemişse, davanın açıldığı tarih itibariyle işverenin temerrüde düştüğü kabul edilir.
İşverenin temerrüdü, ister ihtarnameyle isterse davanın açılmasıyla gerçekleşsin her iki
durumda da temerrüt tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar. İş sözleşmesi tarafları ücretin
ödenme tarihini sözleşmeyle kesin olarak belirlemişlerse, işverenin temerrüde düşürülmesi için
ayrıca ihtarda bulunmaya gerek olmaz. Belirlenen ödeme tarihinde ücret ödenmezse, işveren
temerrüde düşmüş kabul edilir (Bkz., Keser, 229, 242; Yener, 158 vd.).
Ücret alacağının iş sözleşmesi haricinde toplu iş sözleşmesiyle belirlenebilmesi de mümkündür.
Toplu iş sözleşmesinde öngörülen ücret alacağının ödenmemesi durumunda açılacak eda
davalarında temerrüt tarihinden itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı
uygulanır (6356 sK.m.53/2).
2) İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedene Dayalı Feshi
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Ücretin ödenmemesi işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilme imkânı da sağlar.
İşK.m.24/II-e gereğince, “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme
şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” işçi bu nedene dayanarak ve herhangi
bir ihbar süresine uymak zorunda olmaksızın iş sözleşmesini sona erdirebilir. Bu haklı fesih
sebebi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir davranışı olarak nitelendirildiği için
bir yıllık kıdem süresini tamamlamış olan işçinin iş sözleşmesini ücretinin ödenmemesi
gerekçesine dayanarak feshetmesi durumunda 1475 sayılı İşK.m.14 gereğince kıdem tazminatı
talebinde bulunabilmesi de mümkündür.
3) Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
a. Genel Olarak
Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde, sözleşme taraflarından biri üstlendiği edimi yerine
getirmediğinde sözleşmenin diğer tarafı da söz konusu edim yerine getirilinceye kadar kendi
edimini yerine getirmekten kaçınabilir. Buna hukukta ödemezlik defi (exceptio non adimpleti
contractus) denilir. İş sözleşmesi de karşılıklı edimleri içeren bir sözleşme niteliğindedir.
İşçinin ücreti ödenmediği için çalışmaktan kaçınma hakkı da ödemezlik definin özel bir
görünüm biçimidir. Ancak bu hak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince belli
koşulların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre, “Ücreti ödeme
gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu
yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu
yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu
işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu
işler başkalarına yaptırılamaz”.
İşçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanıyan bir diğer durum, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nda öngörülmüştür. Anılan Kanun’un 13. maddesi gereğince, “(1) Ciddi ve yakın
tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep
edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit
eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. (2) Kurul veya işverenin
çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar
çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan
ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin
önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya
tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden
dolayı hakları kısıtlanamaz. (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini
feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye
göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre
işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz”.
FULL TEXTS BOOK

431

www.gapzirvesi.org

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey

b. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları
İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkının doğabilmesi için üç koşulun gerçekleşmesi aranmıştır.
Buna göre; ücretin veya ücret eklerinin ödenmemesi, ücretlerin yirmi gün içinde ödenmemesi
ve ücretlerin ödenmemesinin mücbir sebebe dayanmaması gerekir.
aa. Ücretin veya Ücret Eklerinin Ödenmemesi
İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olabilmesi için öncelikle ücretinin veya ücret
eklerinin ödenmemesi gerekir. İşK.m.34’te yer alan düzenlemede, işçinin ücretinin
ödenmemesinden söz edilmiş, ücretin niteliği hakkında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Bu nedenle, işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı veren ücretin salt görülen işin karşılığında
ödenmesi gereken temel ücret olduğu sonucuna ulaşılamaz. İşçinin yerine getirdiği iş görme
borcunun karşılığında ödenmesi gereken temel ücret dışında ikramiye, prim gibi ücret eklerinin
ödenmemesi durumunda da öngörülen koşullar çerçevesinde işçinin çalışmaktan kaçınma
hakkının bulunduğu kabul edilmelidir (Süzek, 382; Soyer, 659 – 661; Ekmekçi/Yiğit, 230;
Akyiğit, 18; Çil, 1284, 1285; Erkanlı Başbüyük, 116, 117; Yener, 168).
Yargıtay da verdiği kararlarda aynı yönde sonuca ulaşmaktadır. Yargıtaya göre, “İkramiye,
işçinin ücretinin eki olarak geniş anlamdaki ücretine dahil olduğu için işverenin atıfetine
bırakılmış bir bağışlama kabul edilemez (…) ödenmesi gereken tarihten itibaren üç ay
geçmesine rağmen ödenmeyen genel anlamda ücret olarak kabul edilen ikramiye için işçilerin
bireysel kararlarına dayalı iş görme ediminden kaçınma eylemi yasadışı grev sayılamaz”
(Y9HD., 09/03/2005, 3551 E., 7831 K.; Aynı yönde sonuca ulaşılan bir diğer karar için bkz.,
Y9HD., 30/10/2007, 19022 E., 31935 K.; Kararda ulaşılan sonucun isabetli olmadığı yönünde
ayrıca bkz., Şahlanan, 2 – 4).
bb. Ücretlerin Yirmi Gün İçinde Ödenmemesi
Çalışmaktan kaçınma hakkının doğumu için gerçekleşmesi gereken bir diğer koşul da işçilerin
ücretlerinin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş
olmasıdır (Süzek, 383; Ekmekçi/Yiğit, 230). Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum
gözetildiğinde o veya bu gerekçeyle işçi ücretlerinin ödenmesi gereken tarih gelmesine rağmen
işverence ücretlerin ödenmesini engelleyen durumların ortaya çıkabilmesi mümkündür. Bu
nedenle, ücretlerin ödenmesinde yaşanabilecek kısa gecikmelerin işçilerin çalışmaktan kaçınma
hakkının doğumuna sebep olması istenmemiş, belirli bir sürenin geçmesine bağlı olarak işçinin
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceği kurala bağlanmıştır. Bu süre de yirmi gün olarak
belirlenmiştir. Belirlenen yirmi günlük süre geçmedikçe işçinin çalışmaktan kaçınabilmesi
mümkün değildir. Ödeme gününün üzerinden geçecek yirmi günlük sürenin ardından işçi
çalışmaktan kaçınabilir.
Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi öngörülen yirmi günlük süre, “iyiniyetli işverenin,
sürekli bir iş ilişkisi içinde geçici olarak ödeme zorluğu içinde olabileceği düşünülerek
getirilmiş ve işçilerin en kısa bir gecikmede hemen işi bırakmaları olasılığı ve bu yoldan ortaya
çıkabilecek olumsuzluklar önlenmeye çalışılmıştır. Bu süre geçtikten sonra işçinin çalışmaya
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zorlanmasının ise Anayasa ile güvence altına alınan angarya yasağına aykırı oluşturacağı
düşünülmüştür”. Yirmi günlük sürenin çok uzun olması sebebiyle bu durumun her ay ücretlerin
geç ödenmesine yol açabileceği belirtilmektedir (Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan,
155; Sur, 398; Çil, 1277, 1278).
cc. Ücretlerin Ödenmemesinin Mücbir Sebebe Dayanmaması
İşçi ücretlerinin ödenmemesinin gerekçesini ortaya çıkan bir mücbir sebep oluşturuyorsa,
ücretleri ödenmeyen işçilerin çalışmaktan kaçınabilmeleri mümkün olmaz. Söz gelimi,
meydana gelen deprem sebebiyle ücretlerin ödenmesine ilişkin talimatın verilememesi mücbir
sebep niteliğindedir (Ekmekçi/Yiğit, 231). Alacaklılarından alacakların tahsil edilememesi
sebebiyle işletmenin yaşadığı ekonomik sıkıntı, mücbir sebep değildir. Böyle bir durumda,
diğer koşulların gerçekleşmesi kaydıyla işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir.
İşletme rizikosu işverenin üzerinde olmalı, işçilere yüklenmemelidir (Süzek, 383).
c. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Kullanılması Sonucunda Ortaya Çıkan Hukuki
Sonuçlar
aa. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Kullanılması Grev Sayılmaz
İşK.m.34/1 maddesinde ücreti ödenmeyen işçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme
borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak
nitelendirilemeyeceği kurala bağlanmıştır. Aranan şartların gerçekleşmesiyle birlikte işçinin
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp kullanmayacağı ücretleri ödenmemiş olan her bir işçinin
kişisel kararına bağlıdır. Bununla birlikte, aynı konumda olan işçilerin aynı zaman diliminde
bireysel kararlarına bağlı olarak topluca çalışmaktan kaçınabilmesi de mümkündür. Böyle bir
durum, grev olarak nitelendirilemez.
bb. Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanan İşçilerin Yerine İşçi Alınamaz
İşK.m.34/2 gereğince, “Bu işçilerin (…) yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına
yaptırılamaz”. Ücretleri ödenmeyen işçilere çalışmaktan kaçınma hakkının tanınmasıyla
işverenin ücretlerin ödenmesi hususunda zorlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede, yasal
gerekliliklere uygun olarak işi bırakan işçilerin yeniden çalışmaya başlamasını sağlamak için
işverenin ücretlerin ödenmesi girişiminde bulunması istenmektedir. Bu amaca ulaşmak için bir
yandan işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmaları öngörülmüşken diğer yandan
işverenin işi bırakan işçilerin yerine yeni işçi alabilmesi yahut çalışmaya devam işçilere işi
bırakan işçilerin işlerini yaptırması hükümle ulaşılmaya çalışılan amaçla bağdaşmaz. Bu
nedenle, kanunkoyucu düzenlemenin amacına ulaşabilmesini sağlamak için işverenin
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçilerin yerine yeni işçi almasını yasaklamış, buna ilave
olarak işyerinde çalışmaya devam işçilere işi bırakan işçilerin işlerinin yaptırılamayacağını da
düzenleme altına almıştır.
cc. Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanan İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedilemez
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İşK.m.34/2’ye göre, “Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez”.
Yasanın verdiği bir hakkı kullanan işçinin iş sözleşmesi sırf çalışmaktan kaçınma hakkını
kullandığı gerekçesiyle işverence feshedilemez. Buna rağmen iş sözleşmesi feshedilmişse, bu
fesih haksız fesih niteliğinde olacaktır.
d. Çalışmaktan Kaçınılan Dönemin Ücretinin Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu
İşK.m.34’te öngörülen koşulların gerçekleşmesi kaydıyla işçi, ücretinin ödenmemesi sebebiyle
çalışmaktan kaçınabileceği gibi yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde
öngörülen şartların gerçekleşmesi kaydıyla iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması
sebebiyle çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir.
Bu iki durum arasında çalışmaktan kaçınılan dönemin ücretinin talep edilmesiyle ilgili olarak
bir farklılık bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince,
“Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklıdır”. Bu durum karşısında, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
alınmaması sebebiyle işçi çalışmaktan kaçındığında bu dönemin ücretinin açık yasal
düzenlemeye dayanılarak talep edilebilmesi mümkündür.
Aynı yönde bir düzenleme, ücretin ödenmemesi sebebiyle çalışmaktan kaçınma hakkına dair
düzenlemenin ilk şeklinde de bulunmaktaydı. Ancak, bu hüküm Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki görüşmeler sırasında madde metninden çıkarılmıştır. Buradan hareket eden
Yargıtaya göre çalışmaktan kaçınılan dönemin ücretini işçinin işverenden talep edebilmesi
mümkün değildir. Söz konusu Yargıtay kararına göre, “Davacı ücretinin ödeme gününden
itibaren 20 gün içinde ödenmemesi sebebiyle iş görme borcunu yerine getirmekten 60 gün
süreyle kaçındığını, çalışmadığı bu sürenin ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep etmiştir. (…) Bu süre içinde ücret ödemesi uygulaması yapılacağı yasa tasarısında
düzenlendiği halde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında bu düzenleme yasa
metninden çıkarılmış ve bu suretle Yasama organı boşta geçen bu sürede ücret
istenemeyeceğine dair iradesini açık olarak ortaya koymuştur” (Y9HD., 10/02/2005, 13259 E.,
3782 K.).
Yargıtay kararında ulaşılan sonucun kabulü mümkün olmamak gerekir (Süzek, 385 – 387;
Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 359; Ulucan, Eyrenci/Taşkent/Ulucan/Baskan, 156, 157; Güzel,
137 vd.; Engin, 80; Akyiğit, 23 – 25; Sur, 309 – 402; Aksi yönde, Demir, 148;
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 196, 197; Soyer, 679). Ücretleri ödenmeyen işçilerin yasal
esaslar çerçevesinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullandıkları dönem içerisinde ücretlerini
işverenden talep edememeleri, bu hakkın öngörülmesiyle güdülen amaçla bağdaşmaz. Bu
sonuca ulaşıldığında, zaten ücretleri ödemeyen işveren çalışmaktan kaçınılan dönemin ücretini
ödemekten kurtulmuş olmaktadır. Oysa çalışmaktan kaçınma hakkının işçiye tanınmasıyla
ücretlerin ödenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Hükmün işverenin ücret ödeme borcundan
kurtarılması gibi bir amacı bulunmamaktadır.
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Başlangıçta madde metninde yer alan ücretlerin ödenmemesi sebebiyle çalışmaktan kaçınılan
dönemin ücretinin işverence ödenmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin çıkarılmış olması da
bu dönemin ücretinin işçi tarafından talep edilemeyeceği anlamına gelmez. Çalışmaktan
kaçınma hakkının kullanılması durumunda bu dönemin ücretinin talep edilebileceği hakkın
özünde bulunmaktadır. Ücretini alamayan işçi, çalışmaktan kaçındığı dönemin ücretini
işverenden talep edebilme hakkına sahip olmazsa, bu hakkı kullanmak istemeyecektir. Bu
sebeple, Yargıtay kararında kabul edilen görüş, işçinin bu hakkını kullanmasını
engellemektedir. Kanunkoyucu zaten hakkın özünde bulunan bir talebi ayrıca düzenlemenin
gerekli olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarmış da olabilir. Bu sebeple, Yargıtay
kararında kanunkoyucunun çalışmaktan kaçınılan dönemin ücretinin talep edilebileceğine dair
düzenlemenin madde metninden çıkarılmasının yasama organının boşta geçen bu sürede ücret
istenemeyeceğine yönelik iradesini açıkça ortaya koyduğu şeklinde anlaşılması isabetli
değildir.
SONUÇ
İş görme edimini yerine getirmesine rağmen karşılığında işverence ödenmesi gereken ücreti
alamayan işçiye tanınmış birbirinden bağımsız üç hukuki olanak bulunmaktadır. Bu sayede,
işçinin tek geçim kaynağı olan ücretini zamanında alabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ücret
ödeme borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle işçi, mevduata uygulanan en yüksek faiziyle
birlikte ücret alacağının ödenmesini işverenden talep edebileceği gibi iş sözleşmesini haklı
nedenle sona erdirebilme imkânına da sahiptir. Bundan başka, işçinin ücretinin ödenmemesi
sebebiyle yasal koşulların gerçekleşmesi kaydıyla çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmesi
de mümkündür. Çalışmaktan kaçınan işçinin çalışmadığı dönemin ücretini işverenden talep
edebilme hakkının bulunduğu kabul edilmelidir.
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REALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE TERÖRÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİRİNCİL
DERECEDE GÜVENLİK TEHDİDİ HALİNE GELMESİ: IRLANDA CUMHURİYET
ORDUSU (IRA) ÖRNEĞİ
Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
ORCID NO: 0000-0003-4511-5330
ÖZET
Kökenleri her ne kadar 16. Yüzyıla kadar dayandırılsa da bir ekol olarak İdealizmin
popülerliğini kaybetmesi ve Milletler Cemiyetinin işlevselliğini yitirmeye başlamasıyla
1930’lu yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerde birey bazından sistem bazına dönüşüm geçiren
Realist kuram, uluslararası sistemde devleti temel aktör olarak almış ve tüm sorunlara bu
açından çözüm arama yoluna gitmiştir. Bir ahlaki çöküntü modeli olarak realizmin insan
doğasının dolayısıyla devletin daha fazla güç, daha fazla hegemonyaya sahip olma arzusuna
odaklanması, devlete karşı birçok antipatik ve asimetrik tutumu da beraberinde getirmiştir.
Bunların en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz Terörizmdir. Terörizmin sadece devlete karşı
değil, devlet desteklide yapılması kavramın farklı tanımlamalara ve oldukça önemli bir yere
sahip olmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, klasik ve yapısalcı realist kuramın terörizmi nasıl
tetiklediği, devlet eli ile nasıl kullanıldığı ve devletlerin terörizmi birincil derecede güvenlik
tehdidi haline getirmesinde ki etkisi eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Bu bağlamda
tarihi oldukça eskiye dayanan ancak IRA olarak 1969 da ortaya çıkan ve 2005’te varılan
işbirliği ve antlaşmalar çerçevesinde tamamen silahsızlaşan terör örgütüne örnekleme olarak
yer verilmiştir. Son olarak çalışmada realist kuramın öncü isimlerine referanslar verilerek
çalışmanın alt yapısı güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Realist Kuram, Güvenlik, Devlet, Tehdit, IRA(Irlanda

Cumhuriyet Ordusu).

GİRİŞ: DEĞİŞKEN KAVRAMLAR OLARAK: GÜVENLİK, TEHDİT VE TERÖRİZM
Güvenlik, ilk kuruldukları dönemden itibaren devletler için en temel meselelerden biri
olmuştur. Dedeoğlu’nun tabiri ile risk, tehdit ve belirsizliklerden uzak olma hali olarak
tanımlanan güvenlik, aynı zamanda oldukça geniş bir kavram olarak zamana, mekana, değere,
beklentilere göre farklılık göstermektedir (Dedeoğlu, 2008). Bundan dolayı zaman içerisinde
güvenlik değil, kavramlar güvenlik olgusu etrafında şekillenmiştir. Şüphesiz bu anlamda
güvenlik denildiği zaman akla gelen en önemli kavramlardan biri de terörizmdir. Kartal,
güvenlik ve terörizmin bazı devletler için neredeyse eş anlamlı terimler haline geldiğini
söyleyerek bu konuda terörizm ve güvenlik ilişkisinin bu ülkelerde birbirinden kopamayan iki
halka olduğunu söylemektedir (Kartal, 2018).
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Güvenlik kavramına benzer şekilde, terörizm konusunda da herkesin hemfikir olduğu bir
tanıma varıldığını söylemek pek mümkün değildir. Örneğin, terörizmin tanımı ile ilgili olarak
Schmid ve Jongman’in 1936-1981 yıllarını kapsayan çalışmaları incelendiğinde 109 farklı
tanıma yer verildiği gözlenmiştir. Bunun nedeni Abdurrahmanlı’nın da belirttiği gibi terörizmin
hangi yönüne vurgu yapılması gerektiği noktasında genel bir kabulün olmamasıdır
(Abdurrahmanlı, 2018). Yine de bu durum terörizm tanımlamalarında ortak noktaların
bulunmadığı anlamını da taşımamaktadır.
Charles Tilly, “Theories of Terrorism” başlıklı çalışmasında, terörizm tanımlamalarında
görülen ortak özelliklerden bir tanım oluşturulup oluşturulamayacağı sorunsalından yola
çıkarak terörizmi; siyasal bir amaç taşıması, planlı ve sistematik bir örgütlenmeye sahip olması,
şiddet yoluyla insanlar üzerinde korku yaratma çabasında olması, bu nedenle de genel olarak
masum halka ya da toplum için stratejik öneme sahip noktalara yönelmesi olarak tanımlamıştır
(Tilly, 2004). Bir yandan Tilly’nin bahsettiği terörün tanımında kullanılan bu kavramlar terörü
tanımlamak için kullanılırken; diğer yandan dehşete düşürme, korku salma, tehdit gibi
kavramlar terörist eylemin temel nitelikleri haline gelmiştir (Yalçıner, 2006).
Terörist eylemlerin niteliklerinden biri haline gelen tehdit kavramı, temelde güvensizlik
ihtimallerine ve risklere dayandırılır. Risklerin gerçekleşme yakınlıklarına bağlı olarak endişe
ve korku ortaya çıkmaktadır. Endişe ve korku yaratan durum da aslında insanoğlu tarafından
“tehlikeli” olarak adlandırılmaktadır. Güvensizlik durumu ya da algısının tehdit
nitelendirmesine yol açtığını söyleyen Küçüksolak, algıların da güvensizlik ve içinde
bulunduğunuz durumla son derece alakalı olduğunu söylemektedir. Ayrıca olay ile ilgili olarak
anlıktan ziyade tekrarlanan davranışlara, bunun öncesine ve sonrasına bakılması gerektiğini,
dolayısıyla tehdidin de bir yanıyla gerçek olay ve olgulara diğer bir yanıyla da algı ve
tahminlere dayandığını söylemektedir (Küçüksolak, 2012). Bu açıdan bakıldığı zaman
durumları analiz etmek için kullanılabilecek en açıklayıcı kuramlardan biri de olması
gerekenden çok olana odaklandığını iddia ederek devletlerin uluslararası sistemde takındıkları
tutumu ve uluslararası sistemin dinamiklerini açıklamaya çalışan realist kuramdır. Kuramın
kurucu isimlerinden Machiavelli’nin, Prens eserinde belirttiği; “Bir prens için barış zamanı
savaşa hazırlanmak için geçen süredir” ifadesi devletlerin her an tetikte olması gerektiğini ve
tehdit durumunun her an hazır olduğunu gösteren en açık örnektir (Machiavelli, 2008).
Güvenliğe en basit ifadesi ile devletlerin silahlı bir tehdidi bertaraf edebilme gücü olarak
tanımlayan klasik realizmin öncü isimlerinden Clausewitz; “Savaş, siyasetin başka araçlar ile
devamıdır” der (Aydın, 2004). Böyle bir durumda, olanı sürekli olarak kötü olarak tanımlayan
kuramın öngörülerini uygulayan devletler de kendilerine güvenlik çemberi oluşturup, güvenlik
tehdidi olarak gördükleri meselelere karşı 1970’lere kadar yüksek politika konularına ağırlık
vermiş, materyal güç kapasitesini bu olgu etrafında tanımlamıştır. Bu durum 1970-80 arası
güvenlik çalışmalarının altın çağı olarak adlandırılarak görece konumunu ekonomik-sosyal
konular ile paylaşsa da Yıldız Savaşlarıyla yeniden yükselişe geçmiştir (Çetinkaya, 2013).
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II. BİRİNCİL DERECEDEN GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK TERÖRİZM VE
GERÇEKÇİ TEORİ
Terörizmin tarihsel kökeni irdelendiğinde günümüze ne kadar çok yaklaşılırsa, terörizmin
toplumlar üzerindeki etkisinin de o kadar çok genişlediği görülmektedir. Tarihsel olarak
terörizm MS 66-73 yıllarına dayandırılsa da, modern anlamda terörizmin ortaya çıkışı Fransız
İhtilali ile birlikte olmuştur. İhtilalden hemen sonra idareyi ele geçiren Cumhuriyetçilerin;
Avrupa’nın diğer krallıklarına karşı kurdukları yeni yönetimi sürdürebilmek için ülkedeki diğer
gruplar üzerinde baskı kurması, Cumhuriyet ile birlikte umulan refahın gelmemesine yol açmış,
bu da modern anlamda terörizmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Bulut & Koca, 2015). Bu
dönemden sonra Napolyon Savaşları ile ortaya çıkan “Avrupa Uyumu” ayrılıkçı amaçlar ile
gerçekleşen terörist eylemleri bir süre kontrol altında tutabilmişse de, 19. Yüzyılda
zincirlerinden kurtulan milliyetçiliğinde etkisiyle devlet terörizminin en kötü örnekleri; Nazi
Almanya’sı ve Mussolini İtalya’sın da baş göstermiş, zaten bu da 2 dünya savaşını beraberinde
getirmiştir. II. Dünya Savaşından sonra başlayan Soğuk Savaş dönemi ise terörizmin dönüşümü
için diğer bir dönüm noktasıdır. Kanat’ta, bu dönemden sonra terörizmin, sıcak savaşın
devletlerarası mücadelede nükleer denge nedeniyle bir alternatif olmaktan çıkmaya başladığı
ortamda siyasetin kirli bir amacı olarak kullanılmaya başlandığını söylemektedir (Kanat, 2014).
Güç dengesi esasına dayanan uluslararası sistem, 1991 yılında yeni bir değişim dönüşüm süreci
içerisine girmiş, bu zamana kadar terörizm genel anlamıyla siyasal amaçlarına ulaşmak için
öldürücü ama nispeten sınırlı silahlar kullanan fırsatçılar olarak adlandırılmaktaydı. 21.
Yüzyılın teröristler tarafından tahrip gücü yüksek silahların kullanılacağı bir “süper terörizm”
çağı olabileceği üzerinde durulmasının temel nedeni 1990’lı yıllar ile birlikte terörist
faaliyetlerin yöntem ve boyutlarındaki belirgin değişim ve içerisinde çok fazla insanın
bulunduğu yerleri hedef alan, tahrip gücü yüksek silahların kullanılarak can kayıplarının
olağanüstü bir şekilde artmasıdır. Örneğin; Asya’da 1992’de 13 terörist eylemde hayatlarını
kaybedenlerin sayısı sadece 25 iken, 1995’te 16 eylemde ölü sayısı 5639’a yükselmiştir. Bu
farklılık uluslararası terörizmin daha ender ama daha acımasız boyutlarda faaliyet gösteren bir
yapıya yönelik geçirdiği dönüşümü kanıtlar niteliktedir. Söz konusu bu dönüşüm şüphesiz
terörist eylemlerde kullanılan silahların dönüşümünü de ifade etmektedir. 1972’de ABD’de
Yükselen Güneş Tarikatına mensup bazı üyelerinin, orta-batının su kaynaklarına tifo kültürü
karıştırmak isterken yakalandığı olayın başlangıç teşkil ettiği biyolojik silaha dayalı terörist
faaliyetlerin, geliştirilmiş şarbon virüsü v.b. unsurlarla kimyasal silahlara oranla çok daha
başarılı sonuçların alınabileceği bilinmektedir (Yalçıner, 2006)
Uluslararası sistemden ve teknolojik gelişmelerden dolayı terörizmde meydana gelen bu
değişim gerçekçi teoride de aynı etkiyi uyandırmıştır. 1980 yıllarının başına kadar etkinliğini
sürdüren ve insan doğasından hareketle analizini yapan klasik realist yaklaşımın yerini analizini
sistemin yapısından hareketle yapan, bu nedenle yapısalcı realizm olarak da adlandırılan yeni
bir ekol almıştır. Her ne kadar her iki teoriye göre; politikanın temel aktörü devlet olsa da,
devlet adamları rasyonel davranıp çıkarları için bencil davransalar da yapısalcı realizm
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uluslararası sistemdeki otorite boşluğunun, rekabetin ve çatışmanın egemen olduğu güvenlik
anlayışını doğurduğu kanaatine sahiptir. Dolayısıyla üst bir otoritenin olmadığı, uluslararası
sistemdeki bu anarşik yapının “kendi kendine yardım” prensibi çerçevesinde dayattığı
davranışın da devletlerin davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürer (Çetinkaya, 2013). Buradan
hareketle, sistemin yapısının, devletlerin dış politikalarının oluşumu üzerinde hem sınırlayıcı
hem de belirleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Birbiriyle paralel olarak değişime ve dönüşüme uğrayan gerçekçi yaklaşım ve terörizm
arasındaki etkileşim tahmin edilenden çok daha güçlüdür. Buna bağlı olarak bazı analistler
klasik realist paradigma da ki savaş durumunun terörizmin doğuşuna ilham verdiğini ve bu
noktada terörizmi besleyen en geniş nehir olduğunu söyler. Yani gerçekçi yaklaşımdaki “devlet
bekası, ulusal çıkar” kavramlarının, insanları kapsayıcı bir yaklaşımdan ziyade ayrıştırıcı bir
sonuca götürdüğü iddia edilerek, realist kuramda ki güvenlik hastalığının terörizme
çevrilmesine neden olduğu söylenmektedir (Avci & Demir, 2017).
Soner Yalçıner’e göre ise; SSCB’nin dağılmasından sonra terörün yapısında da meydana gelen
değişimler ile ilgili olarak birbirine zıt iki yaklaşım ön plana çıkmıştır. Bunlar terörün Batı’yı
ve Batı’nın değerlerini hedef aldığını savunan “devlete(batıya) karşı terör” teorisi ile terörü
devletlerin uyguladığını savunan “devlet (batı) destekli terör” yaklaşımıdır. Bu iki yaklaşımda
gerçekçi teori ile oldukça ilintilidir. Savunucularının Paul Wilkinson, Walter Laqueur gibi
uzmanların olduğu devlete karşı terör fikrine göre, terörizm eylemlerinin temel olarak Batı’yı,
Batı demokrasilerini hedef aldığı ve bunların kaynağını da üçüncü dünya ülkelerinden,
Ortadoğu’dan, radikal İslam dan aldığı görüşündedir (Yalçıner, 2006). Ancak çoğunlukla 11
Eylül örneği delil gösterilerek sunulan bu yaklaşımda, batılı devletlerin kendilerine meşruiyet
kazandırmak için bu yolu seçtiği yadsınamayacak bir gerçektir. Realizmin önemli isimlerinden
Clausewitz’in de dediği gibi “Savaşlar devlet siyasetinin bir uzantısı, düşmanlarımıza
isteklerimizi şiddet kullanarak zorla kabul ettirme eylemidir” (Çetinkaya, 2013). Buradan da
anlaşılacağı üzere Soğuk Savaş dönemi bitmesine, ABD’nin savaşın kazananı olmasına rağmen
uyguladığı yayılmacı politikaların alt yapısını buna dayandırdığı açıkça görülmektedir. Kendisi
gibi düşünmeyen, ideolojik olarak kendisine itaat etmeyen herkesi buna zorlaması aslında
Soğuk Savaş döneminin bitmesinin yanında ABD’nin yayılmacı döneminin başlamasına yol
açmıştır. Realist paradigmayı, Machiavellist politikaları bu yayılmacı politikalarının alt
zeminine döşeyen ABD, yukarıda da belirttiğimiz gibi terörü birincil dereceden güvenlik
tehdidi haline getirmeye çalışarak meşruiyet kazanmaya çalışmıştır. Bu anlamda gerçekçi
yaklaşım burada devletlerin meşruiyet kazanmasında da en önemli araçlardan biri
konumundadır diyebiliriz. Machiavelli’nin Prens eserinde “Devlet/Prens için herkesin ve her
şeyin feda edilebileceğini” söylemesi ve Morgenthau’nun “Politics Among Nation” eserinde
milletlerarası siyasetin güç ve barış ilişkisine dayandığını ancak nihai amaç ne olursa olsun
“güç” peşinde koşulması gerektiğini söylemesi devletleri, terörizmi birincil dereceden tehdit
haline getirmelerini ve bunun alt yapılarını hangi çerçevede realizme dayandırdıklarını
anlamamızı kolaylaştırmaktadır (Waewer, 2008). Diğer bir yaklaşım olan “devlet (batı) destekli
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terörizm” yaklaşımında ise, terörizmin Batı düşmanlığından beslendiğini savunan görüşün
karşısında, Alexander George’un başını çektiği ve terörün asıl olarak devletler tarafından
uygulandığını savunan bir yaklaşım vardır. Bu yaklaşım; “Batıya karşı terör” teorisiyle benzer
olarak terörizm ve gerçekçi yaklaşımı iç içe götüren, devlet güvenliğini, kamu düzenini
korumak için hukuki güvenlik güçlerinin dışında askeri birliklerin kullanılması olarak
tanımlanabilen ve devrimler veya ihtilaller gibi iç unsurlarda ortaya çıkabilen bir olgudur. Bu
yaklaşıma göre sorumluluk ağırlıklı olarak ABD ve İsrail’dedir (Yalçıner, 2006).
ABD’nin 1950’li yıllarda uygulama kararı aldığı ve uyguladığı Eisenhower Doktrini ve Soğuk
Savaşın ikinci dalgası olarak adlandırılan 1979 döneminde uygulamaya koyduğu Carter
Doktrini devlet destekli terör olarak adlandırılabilir. Devletlerin egemenlik anlayışını nedeyse
yok sayan bir yaklaşımdır. Uluslararası terörizmi Batılı devletlerin dış politikalarıyla yakından
ilişkilendiren bu yaklaşım Batı değerlerinin Dünya’ya satılma yapısının terörizme oldukça
elverişli bir hareket alanı sağladığı görülmektedir. ABD’de liderler özelinde de durum
değerlendirmesi yapıldığında, kullanılan ortak söz “ABD’nin ulusal çıkarıdır”.
Her iki yaklaşımda terörün devletler tarafından birincil dereceden güvenlik tehdidi haline
getirilmesi ve bunu yaparken de gerçekçi yaklaşımın araç olarak kullanıldığı verilen örneklerle
de görülmektedir. Uluslararası sistemde yaşanan değişiklikler gerçekçi teorinin eksiklerini
ortaya koymuş, eleştirel yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Üstelik teknolojinin gelişmesi ve
güvenlik anlayışının zaman içinde değişmesi devletlerin araç olarak kullandıkları terörizmi
belli bir süre sonra kontrol edemediklerini açıkça göz önüne sermektedir (Yalçıner, 2006).
III. IRLANDA CUMHURİYET ORDUSU(IRA) ÖRNEĞİ
Tarihsel arka planında 8 yüzyıllık bir geçmişe sahip olan İrlanda’da terör İngiltere’nin
12. Yüzyıl’da İrlanda topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır. Buradaki mücadelenin temelde
dini kökenli olduğunu söylemek mümkündür. İngilizlerin işgal ettikleri bölgelere göçmenleri
yerleştirmeleri, İrlanda’nın İngiltere karşısında sürekli toprak kaybetmesine neden olmuştur.
Göçlerin yavaşladığı dönemlerde ise İngiltere bu sefer İskoçyalı Protestanları bölgeye göç
ettirmiş, asimilasyonu engellemek için İrlandalılar ile evlenmeyi, İrlandalılar gibi giyinmeyi
yasaklayan “Kilkney Yasaları” çıkarılmıştır. Tüm bu uygulamalar İrlanda da ki yerli Katolik
halk ile, göç ile yerleşmiş Protestan halk arasındaki ayrışmayı keskinleştirip, İrlandalıların
toprak kaybına son vermeyince çatışmalar kaçınılmaz olmuştur (Bulut & Koca, 2015).
18. yüzyılda İrlandalılar Britanya hükümetine karşı silahlı mücadele ile karşılık vermeye
başlamış, Wolf Tone’un çabalarıyla yaklaşık 50.000 kişi ile gönüllü İrlandalılar isyanı başlamış
fakat isyan kanlı bir şekilde bastırılmıştır. 1800’de yürürlüğe konan Birlik Yasası da ayrımı
keskinleştirince 19. Yüzyılda Genç İrlanda, İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği gibi birçok
ayrılıkçı örgüt kurulmuştur. 19. Yüzyıl’da Liberal hükümet İrlanda’nın iç işlerinde
bağımsızlığını savunan programı hazırlamış ve bu program meclis ve lortlar kamarası
tarafından engellenmiştir. 20. Yüzyıl’ın ilk yarısının başında İrlanda’yı kendi içinde özerk
yapacak programlar kabul edilip I. Dünya Savaşı ile askıya alınınca İrlandalılar bunu ihanet
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olarak algılamış ve silahlı mücadeleyi başlatmıştır. 1916’da çıkan bir ayaklanma İngiltere
tarafından kanlı bir şekilde bastırılınca 1905’te kralın egemenliğini kabul eden, fakat
bağımsızlık isteyen Sinn Fein bu olaylarla birlikte radikalleşmiştir. 1918 seçimlerinde tek parti
olarak iktidara gelince seçilen yetkilileri İngiltere’ye göndermek yerine Dublin Meclisini
oluşturup, tüm İrlandalıları bu meclisi tanımaya davet etmesine rağmen 26 bölge bunu kabul
etmiş, 6 bölge bunu kabul etmemiştir. Bu da İrlanda’nın ikiye bölünmesi ile sonuçlanmış, iç
çatışmalar daha da artmıştır. 1913 yılında Protestanların silahlı örgütüne karşı Katolik
İrlanda’nın kurduğu İrlanda Gönüllüleri, 1919 da İrlanda Cumhuriyet Ordusu(IRA) adını
almıştır (Rekawek, 2008). Dail meclisinin kuruluşu İrlanda için önemli bir tarih olmuş, hatta
bazı İrlandalılara göre İrlanda kurtuluş savaşı 21 Ocak 1919’da yani Dail’in açıldığı ilk gün
başlamıştır (Ilardi, 2010).
1921 yılında yürürlüğe giren İrlanda Hükümet Yasası mevcut bölünmüşlüğü tanırken,
Kuzey’de İngiltere’ye bağlılığını sürdüren Ulster Meclisi İngiltere tarafından meşrulaştırılmaya
çalışılmıştır. 11 Mart 1921’de Dail’in resmi olarak İngiltere’ye savaş açmasıyla Sinn Fein ve
İngiltere arasında imzalanan Anglo-Irish anlaşmasıyla serbest İrlanda kurulmuş, adını 1949’da
İrlanda Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir. Bu tarihten sonra İrlanda’da ki parlamentonun
tamamı Protestanların kontrolüne geçmiştir ve Kuzey İrlanda’nın bundan sonraki tarihi
Kuzey’de kalan Katolikler ve Protestanlar arasındaki çatışmadan ibaret bir hal almıştır
(Rekawek, 2008).
1969’da İrlanda’da da Protestan ve Katolikler arasında artan şiddet olayları İngiltere’nin
müdahalesini de beraberinde getirmiş, şiddet olaylarının önüne geçmek için İngiltere İrlanda’ya
girmiş, Katolikler arasında İngilizlere karşı büyük bir direniş başlamış ve çatışmalar giderek
artmıştır. IRA bu durumda halk arasında bir kurtuluş reçetesi olarak görülmeye başlanmıştır.
Kısaca temelinde İngilizlerin işgali ve işgal sonrası bölgeye yoğun Protestan göçünün
desteklenmesi ile Katoliklerin topraklarını kaybetmesi sonucu meydana gelen çatışmalardan
ortaya çıkan İrlanda da ki terör olayları uygulanan ayrıştırıcı politikaların şiddetlenmesi ile IRA
terörüne evirilmiştir. Çatışmalar Katolik-Protestan mezhepleri arasında yaşanan dinsel
mücadeleden çok elindeki toprakları ve hakları kaybeden yerel halk ile İngiltere’nin koruması
altında, sürekli güç kazanan göçmenler arasındaki mücadele olarak adlandırılabilir (White,
2011). IRA ve türevleri 1972 yılından 1998 yılına kadar birçok saldırı düzenlese de bu,
Beachain, IRA ve türevlerinin bu eylemleri ile İngiliz devletini veya Protestan halkı yok etmeyi
değil, korku yaratarak kendi isteklerini kabul ettirme çabası içinde olduklarını dile
getirmektedir. IRA eylemlerinde ölüm oranlarının düşük olması da bu yargıyı destekler
niteliktedir. Ayrıca örgütün Manchester saldırısından önce polisi arayarak bölgenin
boşaltılması için zaman tanıması buna örnek olarak gösterilebilir (Beachain, 2014).
Sosyal, siyasal eşitsizlikler, ekonomide meydana gelen bozulmalar terörizmin ortaya
çıkmasındaki unsurların bir kısmını oluşturmaktayken terörizmin ortaya çıkması bir anlamda
da devletin istikrarı ile de doğru orantılıdır. Kurumsal yapıların sağlam temeller üstüne
oturtulmadığı ülkelerde bu tür eşitsizlikler ve bozulmalar daha kolay terörizmi ortaya
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çıkarabilmektedir (Bulut & Koca, 2015). Burada İngiltere’nin İrlanda’da özelinde IRA ve türevi
gruplara gösterdiği tutum göz önüne alındığında, 8 yüzyıl süren ancak 2005’te sonlanan çatışma
ortamını analiz etmek hiçte zor değildir Her ne kadar İRA’nın nedenleri üzerine birçok tartışma
şekillense de temelde sorunun kaynağı İngiltere emperyalizmi olarak görülmektedir. İngiltere
ve IRA arasındaki çatışma 12. Yüzyıldan itibaren başlayan İngiltere emperyalizminin ötesinde
teorik çerçevede bakıldığında neon-realist kuramın ayrıştığı soru ile paraleldir. Ne kadar güç
yeterli?
Güç’ü klasik realistler uluslararası ve dış politikanın başlı başına bir aracı olarak görürken,
yapısalcı realistler gücü, devletin temel amacı olan “hayatta kalma” üzerinden yorumlamaktadır
(Aydın, 2004).Devletlerin hayatta kalabilmek için ne kadar güce ihtiyacı vardır? İngiltere
üzerinden 12. Yüzyıldan itibaren İrlanda üzerinde uyguladığı emperyalist politikanın da
zamana ve uluslararası sistemde meydana gelen değişimler ekseninde değiştiğini görüyoruz.
Başlarda asimilasyona bile karşı çıkan politikalara karşı 1990 yılının başlarında gizli
müzakereler başlamış, partiler arası çok taraflı müzakerelere dönüşen müzakereler 1998 yılın
kapsamlı bir barış anlaşmasına ve eşit güç paylaşımın adayalı hükümetin kurulmasına kadar
varmıştır (Alptekin, 2018). Buda İngiltere’nin en azından kendine yakın coğrafyalardaki
saldırgan yapıdaki politikalarını savunmacı bir karaktere dönüştürdüğünün göstergelerinden
biridir.
2005 yılında IRA silah bıraktığını açıklamıştır. Ancak İRA’nın silahsızlanmasının 1998 yılında
yapılan “Gov Frisaya” anlaşmasından mı yoksa 11 Eylül saldırıları ve 2004 Londra
saldırılarından sonra Amerika’nın IRA’ya olan desteğini kestiğinden mi olduğu hala tartışma
konusudur.
Her ne sebeple olursa olsun, IRA-İngiltere çatışmasının sona ermesinin İngiltere’nin IRA
terörünü birincil dereden tehdit haline getirmesinin etkisi oldukça fazladır. 1990’lı yıllarda gizli
görüşmeler sürmesine rağmen 1998’de Gerçek İrlanda Cumhuriyet ordusunun Kuzey
İrlanda’da alışveriş merkezine yerleştirdiği bombada 29 kişi ölmüş, 330 kişi yaralanmıştır
(Rekawek, 2008). Bu İngiltere için bardağı taşıran son damla olmuş, uluslararası alanda da
kaybettiği prestiji geri kazanmak isteyen İngiltere buradaki revizyonist yaklaşımını bir kenara
bırakmıştır. Belfast Antlaşması’nın, daha sonra yaşanan Londra saldırısı haricinde bölgede
çatışmayı sonlandırdığı söylenebilir.
IV. SONUÇ
Sonuç olarak 1930’larda ortaya çıkan ve güç dağılımı olarak adlandırılan uluslararası sistemde
meydana gelen değişimlere paralel olarak analizini birey düzeyinden sistem düzeyine taşıyan
realizm, hala devletlerin güvenlik politikalarını şekillendiren en temel ekollerden biridir.
Aydın’ın da bahsettiği gibi her ne kadar devletleri kara kutu olarak görse veya birçok yönden
meydana gelen değişim ve gelişimleri açıklamada yetersiz kaldığı gözlemse de, realizm hala
birçok ülke tarafından dış politikada kullanılan bir araçtır. Buna bağlı olarak realizm tehdit ve
güvensizliklerden kaynaklı meydana gelen olgulara da zemin hazırlamaktadır. Bu olgulardan
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biri olan terörizmin ortaya çıkış sebeplerinde realizm, özellikle de klasik realizmin devletin iç
dinamiklerini es geçen yapısının etkisi oldukça fazladır. İç dinamiklerine genel geçer biçimde
odaklanılan devlet aygıtında herkesin aynı düşünceyi paylaşmasının mümkün olmadığı iç
politikada kendilerini sosyal ve politik olarak dışlanmış hisseden insanların siyasi bir amaç için
bir araya gelerek, isteklerini daha hızlı kabul ettireceklerini düşündükleri için seçtikleri yol
terörizmdir.
Devlete(Batıya) karşı ve Devlet(Batı) destekli terör kavramları da yine realist politikalardan
beslenerek terörü birincil dereceden güvenlik tehdidi haline getiren devletlerin politikalarından
dolayı ortaya çıkan kavramlardır. Soner Yalçıner’in bu anlamda tanımlamasını yaptığı ve
özellikle Yıldız Savaşlarından sonra sık sık başvurulan bu iki terör yaklaşımı da devletlerin
meşruiyet kazanmak için uyguladıkları yöntemler olarak düşünülebilir. Terörün bu şekilde
başta ABD olmak üzere, genelde hegemon olma iddiasındaki devletler tarafından birincil
dereceden tehdit haline getirilerek meşruluk kazandırılması başta bu devletler için fayda
sağlayıcı olsa da daha sonradan teknolojinin getirdiği şartlar, sınırların şeffaflaşması ve
güvenlik anlayışının devlet odağından birey odağına kayması terörün bu ülkeler için de tehlike
haline gelmesine sebep olmuştur.
Bir başka açıdan terör ve güvenlik kavramlarına baktığımızda; İrlanda’da da meydana gelen
olaylar 12. Yüzyıldan itibaren başta İngiliz emperyalizmine dayalı devlet terörü olarak doğan
çatışmaların eseridir. Daha sonra ideolojik(etnik-milli) unsurlar ile birleşince Protestan ve
Katolikleri karşıya getiren IRA ve türevleri terör örgütlerine dönüşmesiyle uzun yıllar sürecek
bir rekabetin başlamasına sebep olmuştur. Burada 1922, İrlanda meclisinin kurulduğu döneme
kadar çatışmaları İngiltere’nin saldırgan durumu göz önüne alındığında Yapısalcı realist
çerçevede yorumlamak mümkündür. Ancak daha sonra meydana gelen gelişmeler ile
İngiltere’de daha uzlaşmacı bir tutum izlenmeye başlanmış, Politikalar Mearsheimer’ın tabir
ettiği savunmacı realist anlayışa kaymış, irradantist politikalarından vazgeçilmiştir. IRA
terörünün 2005 yılında sona ermesi, İngiltere’nin değiştirdiği tutumunun sonucudur.
Makalede 3 başlık altında devletlerde terör ve güvenlik kavramlarının realist paradigmanın araç
kullanılarak nasıl bir hal aldığını tanımlamalar ve öncü isimlerin sözleriyle destekleyerek
anlatılmaya çalışılmıştır. Kimi zaman devletler terörü birincil dereceden tehdit haline getirerek
kendi politikalarına meşru altyapı oluşturmaya çalışmış, kimi zaman da realist politikaların
şiddet kullanma paydası göz ardı edildiğinde İrlanda da görüldüğü gibi terör ve çatışma ortamı
sona erebilmektedir. Devletlerin realist paradigmaları uygularken iç dinamikleri göz ardı
etmeleri en büyük eksiklerden biridir. Bugün siber saldırılar bireyin merkezi konumunu ve başlı
başına bir tehdit olabileceğini göstermektedir. Aynı zaman halihazırda diğer kuramların göz
ardı edilmesi, boşlukların oluşmasına ve devletlerin politikalarının kendilerine zarar
vermelerine sebep olması da yadsınamayacak bir gerçektir.
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ÖZET
Türk mutfağı yüzyıllar boyu Orta Asya ve Anadolu 'da kurulan çeşitli kültürlerin etkisi ile
gelişmiş ve bugün zengin yemek çeşitliliği ile dünyanın en meşhur mutfakları arasında yer
almaktadır. Türk mutfağının zenginleşmesine; tarih boyunca diğer kültürlerle yaşanan
etkileşim, geniş bir coğrafyada hüküm sürmesi ve hüküm sürdüğü bu coğrafyada farklı
kültürlerin bir arada yaşaması gibi sebepler yardımcı olmuştur. Türk Mutfak kültürü ve
zenginliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, Türk Mutfağının dünya mutfakları
içerisinde en önemli ilk üç mutfaktan biri olduğu savunulmaktadır.
Asya ve Anadolu topraklarının zengin bitki örtüsü, Mezopotamya’nın baharatlı, çiğ etli
tatlarının Asya malzemeleriyle sentezi, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni geliş en tatlar
gibi etkenler 3000'den fazla yemek türü içerdiği bilinen çeşitli ve renkli Türk mutfağını
oluşturmuştur. Türk medeniyet tarihinin temelini oluşturan beslenme kültürü zengin çeşitleri
ile sağlıklı, dengeli beslenmeye kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır.
Türkler geçmişten beri tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarından en çok kullanılan yemek
malzemesi et olarak bilinmekte ve buğday geçim kaynağı sayılmaktadır. Beslenme
alış kanlıkları incelendiğinde öne çıkan yiyecekler; buğday, bulgur, keş kek, aş ure, tarhana,
pekmez, içeceklerden; kımız, boza, kahve olduğu görülmektedir. Gelenek, görenek ve dini
inançların bazı yiyeceklere özel anlamlar atfetmesi söz konusuyken bazı yiyecekleri de
yasaklaması yeme kültürünün gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte batılılaşmanın hızlanması sonucu kadınların çalışma hayatına
girmesi, insanların zamanla yarışmasından dolayı hızlı ve pratik beslenme ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Modern toplum beslenmesinde endüstriyel gıda tüketimi artmıştır. Fast-food tarzı
besinler revaç bularak geleneksel Türk besinleri geri planda kalmıştır. Türk Mutfak kültürünün
yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılması gerekenler bulunmaktadır.
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Bu araştırmanın amacı, Türklerin yemek ve mutfak kültürlerinde yaşanan değişimleri ve
değişim sebeplerini incelemektir. Bu değişimler yaşadıkları yerler, göç ettikleri bölgeler,
etkileşimde bulundukları medeniyetler kapsamında değerlendirilmiştir. Geleneksel Türk
yemekleri, geleneksel törenlerde yemeğin yeri, sofra adabı ve Türk yemeklerinin sağlık üzerine
etkileri konularında dair literatür çalışması yapılmıştır. Araştırmanın genel sonucu Türklerin
sahip olduğu kültürel zenginliğin, Türk mutfak kültürünün de zenginleşmesinde etkili olduğunu
göstermektir. Bu kültürel mirasın Türk toplumunda muhafaza edilmesini ve küresel çapta da
keşfedilmesini ümit ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, Beslenme Kültürü, Tarihsel Gelişim

ABSTRACT
Turkish cuisine has been developed and enriched by the effects of various cultures in Central
Asia and Anatolia during centuries, and is now taken place within the most famous world
cuisines due to its rich meal varieties. Throughout the history, the interaction with many other
cultures has contributed to the richness and diversification of Turkish cuisine due to its
domination in a vast geography and coexistence of diverse cultures in such geography. By
considering the assessments about the culture and richness of Turkish Cuisine, the impacts of
Turkish Cuisine on other different cultures as well as the impacts of other cultures on Turkish
Cuisine and its deeprooted history are emphasized and Turkish Cuisine is argued to be one of
the top three cuisines in the world.
Factors such as rich vegetation of Asian and Anatolian lands, the synthesis of spicy, raw meat
flavors of Mesopotamia with Asian ingredients, and new flavors in Seljuk and Ottoman palaces
created various and colorful Turkish cuisine known to contain more than 3000 types of food.
With its rich variety of nutrition culture, which forms the basis of the history of Turkish
civilization, it contains examples that can be a source for healthy, balanced nutrition.
Since Turks have been dealing with agriculture and animal husbandry for a long time, the most
used food material is meat. And wheat is considered as a source of income.
Featured foods when eating habits are examined; It is seen that is wheat, bulgur, keskek, ashura,
tarhana, molasses, beverages; kumiss, boza and coffee. Traditions and religious beliefs
attributing special meanings to some foods and prohibiting certain foods are important in the
development of food culture.
With the proclamation of the republic and the acceleration of westernization, the need for
practical nutrition emerged due to the fact that women entered the working life and people
competed with time. Industrial food consumption has increased in modern society. Foods such
as fast food became popular, traditional Turkish foods remained in the background. There are
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things to be done for survival of the Turkish cuisine culture and its transfer for the future
generations.
The aim of this research is to examine the changes in Turkish food and cuisine culture and the
reasons for the change. Changes in food culture were evaluated within the scope of the places
where Turks lived, the regions they migrated to and civilizations they interacted.
A literature study has been conducted on traditional Turkish dishes, the place of food in
traditional ceremonies, table manners and the effects of Turkish food on health. The general
result of the research is to show that the cultural richness of the Turks is also effective in the
enrichment of Turkish Cuisine culture. We hope that this cultural heritage will be preserved in
Turkish society and discovered globally.
Key words: Turkish Cuisine, Nutrition Culture, Historical Development

GİRİŞ
Beslenme insan hayatının devamı için temel bir ihtiyaçtır [1]. İnsanın beslenmesi biyolojik bir
eylemdir. Ancak beslenmeye sadece enerji ihtiyacının karşılanması olarak bakmak besin
tedarikini etkileyen süreci göz ardı etmek olur. Beslenme ihtiyacının giderilmesinde; gerekli
besinlerin temin şekli, insan tüketimine uygun hale getirilmesi, beslenme davranışlarının
değişimi ve gelişimi, beslenmeyi salt biyolojik bir eylem olmaktan çıkarmakta, kültürel bir olgu
haline dönüştürmektedir. İnsan fizyolojik yapısı itibariyle yemekle doğrudan ilgisi olduğu gibi
sosyal yönüyle de bulunduğu kültürün etkisi altında bir yemek anlayışına sahiptir [2]. İnsanların
beslenme ihtiyacı ilk çağlardan beri yeme içmeyle ilgili birtakım kuralları ortaya çıkarmalarına
sebep olmuştur. Bu kurallar, zaman içinde toplumların kendi öz benlikleri ve yargılarına göre
dini inançlar ve geleneksel törenlerini de etkileyerek kendilerine özgü mutfak ve beslenme
kültürünü ortaya çıkarmıştır [3]. Beslenme kültürü en zor oluşan ve en zor gelişen kültürlerden
birisidir [4]. İnsanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir biyokimyasal
olay iken, bu açlığını ne şekilde ne zaman ve hangi yemeği seçerek giderileceği antropolojiktir.
Yemeklere yaklaşım tarzı ve yemeklerden etkilenmeler o toplumun beslenme kültürüne bağlı
olarak değişir. Bir toplumda tercih edilip sevilen yiyecekler bir başka toplumda hoş
görülmeyebilir [5]. Kültür çerçevesinden beslenmeye bakıldığında kültür ne yiyeceğimizin
temel göstergesidir ve yiyecekler kültürün bütünleyici parçalarıdır [2]. Türkler, tarihte yer
almaya başladıkları andan itibaren, beslenmeye çok önem vermişlerdir. Yeme içme konusunda
oldukça bilinçli davranan Türkler; yemek ve tıp konusunu birleştirerek, insan fıtratına göre
yiyecek ve içeceklerin özellikleri hakkında kitaplar yazmışlardır. Beslenme ekonomik, sosyal,
siyasi, kültürel yönü olan medeniyet tarihimizin temelini oluşturmuştur. Türk Mutfağı zengin
çeşitleri ve damak tadına uygunluğu ile sağlıklı, dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına
kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır [6]. Pek çok yemek otoritesine ve gastronomi
uzmanlarına göre Türk Mutfağı, Fransız ve Çin mutfaklarıyla birlikte dünyanın en iyi
mutfaklarından birisidir. Türklerin 11. yy.’ a kadar Çin’e sınır komşusu olan Orta Asya dönemi,
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İslam’ın kabulü, Arap kültürüyle etkileşim, Anadolu'ya geldiklerinde ise geçmiş dönemlerde
Anadolu’da hüküm sürmüş Yunan, Hitit ve İran gibi medeniyetler; Modern Türk mutfağı’nın
oluşmasında etkisi olan faktörlerdir. Türkler Orta Asya’dan göç ederken gittikleri yerlere
geleneklerini de götürmüşlerdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu’da hȃkimiyet kuran Türkler;
Anadolu Mutfağının şekillenmesinde belirleyici olmuşlardır. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin
imparatorluk özelliklerinden dolayı pek çok farklı etnik ve dini öğeyi bünyesinde bulundurmuş
olmaları, modern Türk mutfağı’nın zenginliğini sağlayan önemli unsurlar olmuştur [7].
İslamiyeti seçen Türkler dinin yenmemesini emrettiği gıdalardan uzak durmuş bu nedenle at,
eşek, domuz gibi hayvanların etini yemeyi, içinde alkol bulunan (kımız, şarap vb.) içecekleri
içmeyi terk etmişlerdir [3]. Müslüman olmadan önce çok değişik hayvanlar yetiştirmelerine
rağmen domuz beslememişler, domuz eti ve domuzdan üretilmiş bir gıda tüketmemişlerdir. Her
ne kadar değişik dinlere inanmış olsalar da İslam dinine yakın bir hayat yaşamışlardır [6]. Yerel
mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü olan Türk mutfağında
sofralarda yer alan yemekler; çorba, etli yemekler, zeytinyağlı sebzeler, salata ve tatlılardır.
Sofrada çabuk yemek yemek, bir tabaktan birlikte yemek, yemeğe başlamadan besmele çekmek
ve yemek sonunda sofra duası yapmak gibi alışkanlıklar geçmişten günümüze kadar devam
etmiştir. Doğumdan ölüme kadar geçen zaman içinde, insanların özel günleri ile ilgili
törenlerde, dinsel veya toplumsal kökenli bayramlarda ikram edilen yiyecek ve içecekler sanki
bir kurala bağlıymış gibi uygulanmaktadır [8]. Türklerde yemek; insanı doyuran bir maddeden
ibaret değildir. Yemek; toplum düzen, disiplin ve onurlarını da oluşturan bir vasıta, sembol
olmuştur [2]. Geçmişten günümüze Türk mutfak kültüründe geleneksel gıdalarla ilgili
çalışmalar ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde öne çıkan yiyecek ve içeceklerin buğday,
bulgur, keşkek, aşure, tarhana, pekmez, içeceklerden; kımız, boza, kahve olduğu görülmektedir.
Anadolu’nun iklim özelliklerinin buğday ekimine uygun olması nedeniyle, buğday ve
buğdaydan elde edilen un, bulgur ve bulgurun yoğurt, et, kurubaklagiller ve sebzelere
katılmasıyla elde edilen yemekler, Anadolu Türk mutfak kültürünün temelini oluşturmaktadır
[3]. Sentez bir özellik taşıyan modern Türk Mutfağının beslendiği kaynakların belirlenebilmesi
için, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan yolculuğunun aydınlatılması
gerekmektedir [7]. Bu derleme, sayılı mutfaklar arasında özel bir öneme sahip Türk mutfak
kültürünü, genel özelliklerini, değişim evrelerini, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan serüvenini,
kültürel çeşitliliğini ve geleneksel yiyecekler ile ilişkisini bir bütün olarak ele alıp bu konuda
ayrıntılı bir literatür çalışmasıyla bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
2. TÜRK MUTFAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Fransız ve Çin mutfağı ile beraber dünyada en zengin mutfaklardan olan, 3000’den fazla türde
yemek içerdiği bilinen Türk mutfağı genel olarak göçlerden, göç edilen yerlerin coğrafik
koşullarından ve ekonomik kalkınma alanlarından etkilenerek şekillenmiştir. Farklı bölgelerde
çeşitli yemekler ve pişirme metotları uygulanmaktadır [9, 10]. Türk mutfağı içerdiği
yiyeceklerin çeşitliliği sayesinde sağlıklı ve dengeli bir biçimde beslenmeye olanak
tanımaktadır [11]. Türkler geçmişten beri tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarından en çok
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kullanılan yemek malzemesi et olarak bilinmekte ve buğday ya da genelleyecek olunursa tahıl
önemli bir geçim kaynağı sayılmaktadır. Hayvancılık aynı zamanda süt ve sütten elde edilen
yoğurt, ayran, yağ ve peynir gibi yiyeceklerin de yaygın şekilde tüketilmesine neden olmaktadır
[12]. Gelenek, görenek ve dini inançların bazı yiyeceklere özel anlamlar atfetmesi söz
konusuyken bazı yiyecekleri de yasaklaması yeme kültürünün gelişiminde önemli bir yere
sahiptir [11, 13].
Türk mutfağının genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
• Önemli bir yere sahip olan ekmek kutsal sayılmaktadır.
• Çeşitli kebaplar ve yahni denilen sulu et yemekleri bulunur.
• Türk mutfağında yemek çeşitleri zengin olsa da hamur işleri önde gelmektedir.
• Sebzelerin et, soğan, domates, salça eşliğinde pişirilmesi çokça uygulanan bir yöntemdir.
• Yemek servisinde sade veya sarımsaklı olarak yemeğin üstüne eklenen yoğurdun, su katılarak
ayran şeklinde de tüketimi mevcuttur.
• Yemeklerde maydanoz, dereotu, nane, kırmızıbiber ve tuz gibi baharatların kullanımı oldukça
yaygındır.
• Masada sos servisi olmamasına karşın salça ve yiyeceklerin kendi suları kullanılır.
• Yemeklerde süslemeden çok lezzete önem verilir.
• Yemekler meyve kurusu ile; tatlılar şeker veya pekmez ile tatlandırılır.
• Bulgur; çorba, sebze yemeği ve köfteye konup çokça kullanılan bir tahıldır [3, 10, 11, 13, 14]
3. TÜRK MUTFAĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Göçebe kültüründen, Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı geçmişine dayanan Türk mutfak kültürü,
günümüze kadar gelişmiş ve olgunlaşmış durumdadır [13]. Türk mutfak kültürünün yapısını
dört dönemde incelenebilir. Orta Asya Türk mutfağı, Selçuklu mutfağı, Osmanlı mutfağı ve son
olarak Cumhuriyet Dönemi mutfağı bu çalışmada incelenmiştir.
3.1 Orta Asya Dönemi Türk Mutfak Kültürü
3.1.1 İslam Öncesi Orta Asya Türk Mutfağı
Türkler Orta Asya’da bozkır bölgelerinde ilk defa yerleşmiş, geçim kaynağı olarak tarım ve
hayvancılık yapmış ve atlı göçebe hayatı yaşamışlardır. Sığır, keçi ve koyunun etinden ve iç
organlarından yararlanmış ve bitkisel gıda açısından da öncelikle buğdaydan çeşitli biçimlerde
un, yarma, bulgur vs. olarak yararlanmışlardır. Arpadan ekmek yapılmış ayrıca arpa
yarmasından da çorba, arpa aşı, arpa lapası yapılmıştır. Sonbaharda nehir kıyılarında,
ilkbaharda yaylalarda göçebe yaşam tarzını sürdürmüşlerdir. Orta Asya Dönemi Türk mutfak
kültürünü içeren en eski yazılı kaynaklar; Kül Tigin’in yeğeni Yolluğ Tigin’in yazdığı Kül
Tigin ve Bilge Kağan anıtlarından meydana gelen Orhun Yazıtları’dır [15].
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Türk mutfağının şekillenmesinde dini inançlar önemli rol oynamaktadır. Uygurların Mani
diniyle tanışmaları sonucu yeme-içme alışkanlıklarındaki değişim bu duruma bir örnektir.
Hristiyanlık, Mazdaizm, Zurvanizm, Budizm ve Mezopotamya dinlerinin harmanlanmasıyla
oluşan Mani dininde insanlar 3’e ayrılır; dindarlar, laikler ve dinleyiciler. Dindarlar hayvan eti
yiyemez ve şarap içemezken, dinleyiciler ve laikler için bu kurallar yoktur. Vejeteryan
beslenmeyi gerektiren Budizm dini; hayvansal gıda tüketme konusunda esneklik göstermesiyle
ancak Türkler arasında yayılabilmiştir. Hayvansal gıdaları tüketerek Budizmi seçen Türkler;
tarihte Yaylacı Budistler olarak adlandırılmıştır [16].
3.1.2 İslam Etkisinde Orta Asya Türk Mutfağı
Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle Türk mutfağında farklılıklar olmuştur. Besin anlayışı, “helal”
kavramı üzerine kurulan İslam’da izin verilen yiyeceklerle şekillenmiştir. Kur’an-ı Kerim’de
yasaklanmış besinler ise “haram” olarak tanımlanmıştır. Helal veya haram olduğu bildirilmemiş
şüpheli yiyecekler ise “mekruh” olarak tanımlanmıştır. Kur’an-ı Kerim ve onu en iyi şekilde
anlayıp yaşayan Hz. Peygamber’in sünneti incelendiğinde, iyi ve güzel yiyecek ve içeceklerin
insanlığa helal kılındığı anlaşılmaktadır. Böylece helal konusuna bir muhteva kazandırılmış ve
helalin insanların tamamı açısından iyi olarak nitelendirilebilecek ve insanlığa zararı olmayacak
şeyler olması istenmiştir [17].
3.2 Selçuklu Beyliği Dönemi Türk Mutfak Kültürü
Selçuklu mutfak kültüründe İslami bakış açısıyla beraber, geleneksel yiyeceklerin kullanımı ve
israftan kaçınmanın getirdiği bir sadelik söz konusudur [13]. Selçuklular zamanında
Anadolu'da kurulan vakıflarla birlikte imaretler, halk ve kamu mutfağına dönüştürülmüştür.
Selçuklu mutfağında yemeklerde çeşitli pişirme tekniklerinin kullanılması mutfağın gelişimi
için önemli bir faktör olmuştur [18].
Selçuklularda kuşluk ve akşam (zevale) yemeği olarak iki öğün yemek yenirdi. Kuşlukta,
sabahla öğlen arasında, tok tutan yemekler tercih edilirdi. Akşam yemeği hava kararmadan
yenirdi ve daha çeşitli olurdu. Bu iki öğün arasında acıkanlar ise ayran, şerbet ve meyve atıştırıp
akşam öğününü beklerdi. Bu nedenle kuşlukta mümkün olduğunca tok tutan yiyecekler yenir
ve gün batımına dek idare edilirdi [6].
3.3 Osmanlı Devleti Dönemi Türk Mutfak Kültürü
Hayatlarını İslam’a göre yaşayan Osmanlılar, mutfaklarında da bu hususta hassas
davranmışlardır. İslam’ın helal anlayışıyla ters düşen Anadolu yerli beslenme kültürlerinin
birçok bölümünü mutfaklarına sokmamışlardır. Bu nedenle yerli kültürlerdeki midye, ıstakoz,
karides, domuz eti ve şaraptan uzak durmuşlardır. Geleneksel besinlerin kullanılması, israftan
kaçınma ve sadelik özellikleriyle Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi mutfaklarının
devamı konumundadır [17].
Türk mutfağı Osmanlı başkentleri ve büyük kentlerinde gelişmiş Saray mutfağı ve yöresel Türk
mutfağı olarak iki bölüme ayrılmıştır. Yöresel Türk mutfağı, yörenin gelenek ve
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alışkanlıklarını, ekonomik imkânlarını, kendine has yemek hazırlama yöntemlerini
içermektedir. Osmanlı mutfağı ise geliştirilmiş bir Anadolu mutfağının nihayetinde oluşmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun gelişmesine paralel Türk mutfağı da önemli
bir gelişim göstermiştir. O dönemde Osmanlılara ziyarete gelen yabancı devlet adamları Türk
yemeklerini tattıktan sonra oldukça etkilenerek aşçılarını yetişmesi maksadıyla Türk aşçılarının
yanına göndermişlerdir [19].
Osmanlı İmparatorluğu, geliştirdiği ticaret yollarıyla ekonomisini geliştirmek amacıyla
denizlerden faydalanmıştır. Devletin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve çok sayıda göl ve
akarsu barındırması, su ürünlerinde çeşitliliğe ve deniz mutfak kültürünün de zenginleşmesini
sağlamıştır. Av yapılan yerlerde avlanan balıklar hangi bölgedeyse o bölgenin de hakkı olduğu
düşünülerek orada yaşayanlara üçte biri dağıtılmaktaydı [20]. Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemleri olan 19. yy’den itibaren yabancı mutfak kültürlerinin etkisi altında kalmaya
başlamıştır. 19. yy başları II. Mahmut Saltanatı döneminde (1808-1839) batı mutfak kültürü,
etkisini sofra adabı ve beslenme alışkanlıklarıyla göstermiştir [21].
3.4 Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı Kültürü
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte batılılaşmanın hızlanması sonucu insanların zamanla
yarışmasından dolayı hızlı ve pratik beslenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Eskiden beri ayaküstü
beslenme Türklerin yemek kültüründe bulunmaktadır. Ekmek arasına konulan peynir, çökelek,
yumurta ve börek çeşitleri özellikle çalışanların vakitten tasarruf yapmalarını sağlamıştır.
Kebapçı, pideci, muhallebici gibi küçük işletmelerde bu işlevi görmektedir. Ancak son yıllarda
kebabın yerini hamburger, pide ve lahmacunun yerini pizza, süt tatlılarının yerini pasta almaya
başlamıştır [11].
Anadolu’da şehir kültürünün neden olduğu değişimlerle öncesinde kasabalarda sık bulunmayan
lokantalar, elektrikli fırınlar ve buzdolapları 1960’lı yıllardan beri yaygınlaşma göstermiştir.
Böylece pişirme metotları da, düdüklü tencere, çelik tencere ve fırınların kullanımıyla değişim
göstermiştir. Anadolu’da görülen tüm bu değişimlere karşın, şehir ve köy arasındaki yemek
alışkanlıklarının farkının mühim bir sosyal sorun olarak varlığını sürdürdüğünü de söylemek
gerekmektedir [17].
4. TÜRK GELENEKLERİNDE YEMEĞİN YERİ
Gelenekler kültürün oluşmasında ve sürdürülmesinde etkenlerdir. Toplumları ayıran örf ve
adetler vardır. Doğum, kız isteme, düğün, ölüm gibi örf ve adetler bunlara örnektir. İlk çağlarda
yaşamın sürdürülmesi için zorunluk olan yemek yeme, zamanla kültürün oluşumuyla keder ve
neşelerin paylaşıldığı bir ritüele dönüşmüştür.
Türk kültüründe mevsimler ile alakalı gelenekler; asker uğurlama, doğum, düğün ve
cenazelerde merasimler yeme içme kapsamında şekillenmiştir. Mesela, doğuran kadının sütü
çok olsun diye annenin Anadolu’da pekmez, loğusa şerbeti, süt ve süt ürünleri ile soğan, bulgur
tüketmesi tercih edilirdi. Anadolu’da düğün sofrası türlü, pilav üstü kavurma, kuru fasulye,
baklava, zerde, sütlaç gibi yiyeceklerden oluşmaktadır. Cenaze evinde yedinci, kırkıncı, elli
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ikinci günde ve yıl dönümünde o bölgeye has yemekler yapılmaktadır. Mevsim ile alakalı
geleneklerde mesela Nevruz Bayramında çocuklar mahalledeki evleri gezerek yiyecek
toplamaktadır [22].
Osmanlı'da açları doyurmak amacıyla inşa edilen vakıf imarethanelerinde ekmek yanında
çorba, et, sebze yemekleri ve pilav ikram edilirdi. Ramazan ve Cuma günlerinde ballı tatlı,
helva veya zerde eklenerek yoksullara sunulurdu [1].
5. GELENEKSEL TÜRK BESİNLERİ
5.1 Ekmek
Ekmek, insan beslenmesinde önemli bir konuma sahiptir. Dünya genelinde insanların en önemli
enerji kaynağı olan ekmek, Türklerde kutsal sayılmaktadır. Gelişmişlik seviyesine ve kişilerin
sosyo-ekonomik şekline bağlı olarak tüketilen ekmek miktarı farklılık gösterse de günlük alınan
enerjinin önemli bir kısmı ekmekten karşılanmaktadır. Baş besin ve kutsal addedilen ekmek
eski çağlardan beri Türk halkınca tüketilmektedir. Sofraya ekmeksiz oturulmaz ve ekmek
kelimesi yemek manasında da kullanılır; "yemek yiyelim" yerine "ekmek yiyelim" denilir.
Ekmeğe Türk kültüründe verilen kıymeti; ekmek üzerine edilen yeminler (ekmek çarpsın...) ve
deyimler de (ekmek aslanın ağzında, ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver, ekmeğine
yağ sürmek, ekmeğini kanına doğramak...) görmek mümkündür. Ekmeğin Türk mutfağında
olmazsa olmaz bir yeri vardır. Türk yemek kültüründe ekmeğin çok farklı çeşitleri
bulunmaktadır. Pişiriliş biçimlerine, şekillerine, tatlarına göre farklı isimler almaktadır [23].
5.2 Kahve
Osmanlı döneminde ilk defa 1519 senesinde İstanbul'a I. Selim tarafından Mısır seferinden
sonra getirildiği belirtilmektedir. Osmanlıda ilk olarak sarayda içilmeye başlanmıştır. Saray
mutfağında "kahvecibaşı" makamı bulunmaktaydı. Gelen konuklara ikram edilen tatlı ve
şerbetlerin yanında kahve de sunulurdu. Türk geleneklerinde de oldukça yer eden kahve; kız
isteme merasimlerinde ve ev oturmalarında yüzyıllardır sevilerek yapılmaktadır. Kahveye
birçok anlamda yüklenmiştir. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." denilmesi kahveye
verilen değeri göstermektedir. Kahvenin Arabistan’dan batıya açılımı Osmanlı üzerinden
olmuştur bu yüzden de Avrupalılar kahveyi Türk içeceği olarak adlandırmışlardır [24].
Kahve popülerliği üzerine önce İstanbul'da sonra imparatorluk genelinde Akdeniz tüccarları
tarafından Venedik, Marsilya, Londra ve Amsterdam limanları aracılığıyla Avrupa'ya tanıtıldı.
İlk kez 1615'te kahve Venedik'e ulaştı. İlk kahve dükkânı 1652'de Londra'da açıldı. Fransa
kahve dükkânlarında 1672'de halılar, aynalar, avizeler ve korunmuş meyvelerle süslenmiş
tezgâhlarda egzotik Türk görüntüleri ile pazarlandı [25].
5.3 Çay
Türkler çay ile 19. yy. da tanışmıştır. Her on Türk'ten dokuzu her gün çay içmektedir. Kahveye
göre daha ucuz ve daha kolay hazırlanmasından Türk halkının en çok tükettiği ve sevdiği içecek
haline gelmiştir. Çayın hazırlanması, ikram edilmesi ve sunum şeklinde kullanılan malzemeler
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yönünden diğer ülkelerin yanı sıra Anadolu'da dahi yöreden yöreye farklılık göstermektedir.
Erzurum'da çayın kıtlama şeker ile tüketilmesi bu duruma bir örnek olarak verilebilir. Tokat
bölgesinde mutlaka "dudak payı" denilen boşluk bırakılır. Hazırlanan çayın sunumunda
demlikten istenilen miktarda dem bardaklara dökülür. Çayın demini açmak için kaynamış su
ilavesi yapılır. İstenirse şeker konulur. Az demli çay “açık” olarak tabir edilirken, dem oranı
arttığında bu çaya “koyu” denir. Fakat çayın ideal demlenme oranını belirleyen ölçüt
“tavşankanı” niteliğine sahip olmasıdır. Kırmızı-bordo renginde tavşankanı ayarındaki çay,
Türkiye’de uzlaşılmış ideallik ölçütüdür. Ayrıca “paşa çayı” genelde çocuklar için hazırlanır.
Sıcak çaya soğuk su eklenmesiyle elde edilir. Paşa çayından tavşankanı çaya geçmek bir nevi
çocukluktan yetişkinliğe geçişi simgelemektedir [26].
5.4 Bulgur
Ekmekle beraber bulgur en çok kırsal kesimde yaygın şekilde tüketilmektedir. Genelde pilav
olarak pişirilmekle beraber karışımına girmediği sebze ve et yemeği azdır. Özellikle
Anadolu’da bulgur fazla tüketilmiştir. Fakat kırsal kesimden şehre doğru tüketiminin azaldığı
ve fazla çeşitteki yemekte kullanılmasına karşın bulgurun yerini pirinç ve makarnanın aldığı
bilinmektedir. Şimdilerde bulgur pilavının düğünlerde alım gücü düşük kişiler tarafından
verilebileceği, misafire vermenin ayıp karşılandığı ve pirinç pilavı verilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu çok yanlış bir fikirdir. Bulgurun besin değeri ve kullanım alanları
açısından pirince göre birçok üstünlükleri mevcuttur [27].
5.5 Yoğurt
Yoğurt ve benzeri fermente gıdalar Türkiye'de ve Orta Asya ülkelerinde yüzyıllardır insanların
evlerinde üretilip tüketilmektedir [28]. İlk kez Orta Asya'da Türkler tarafından yapılmaya
başlanılan yoğurt 40-50 sene öncesine kadar sadece Türkiye, Kafkasya, Orta Asya ve bazı
balkan ülkelerine has bir besin iken günümüzde batı ülkelerinde revaçta tüketilen bir besin
haline gelmiştir [29].
5.6 Pekmez
Türklerin besin muhafazası amacıyla geliştirdiği pekmez; bir yandan hızlı bozulan üzüm ve
şırasının dayanıklı hale gelmesini sağlamakta, diğer yandan da tatlı ihtiyacının karşılanmasını
sağlamaktadır. Besin değeri zengin olan pekmez, Türkiye’de popüler geleneksel yiyecektir.
Üzüm, incir, dut, kuru üzüm gibi değişik meyvelerden yapılan bir çeşit yoğunlaştırılmış meyve
suyu olan pekmez, yapıldığı meyveye göre de adlandırılır [1]. Pekmez Osmanlı Sarayında da
kendine yer bulmuştur. 15. ve 17. yy arasında sarayda üzüm pekmezi haricinde Edirne’den
gelen gül pekmezi de tüketiliyordu. 19. yy'da toz şekerin sarayda yaygınlaşmasıyla pekmez gibi
tatlandırıcıların kullanımında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır [30].
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5.7 Şerbet
Şerbet, çeşitli bitki, çiçek, meyve, kök, kabuk veya tohumların şeker katılmasıyla ortaya çıkan
karışık şurupların sulandırılmış şekli olan bir içecektir. Türk toplumunda meyve sularının
yaygınlaşmasından önce şerbet çok yaygın olarak tüketilmekteydi.
Osmanlıda altın çağını yaşayan şerbetin Türkler tarafından bulunduğu ve 11. yy ’da bile meyve
sularından hazırlanıp günün her saati içilen geleneksel bir içecek olarak ortaya çıktığı
bilinmektedir. Özellikle Osmanlı imparatorluğu döneminde şerbetler batı medeniyetlerine
kadar ulaşmıştır. Şerbet, Osmanlı’da günlük yaşantıyı, geleneksel davranış kalıplarını
etkileyen; halk sofralarında da eksik olmayan, çeşit çeşit yapılan, her evde, her zaman ansızın
gelen misafire sunulması gereken en önemli ve leziz ikramlardan biriydi. Osmanlı'da serinletici,
susuzluğu giderici, yemek yerken de içildiği gibi sağlığa faydalı yönleriyle de şerbetler yaygın
olarak içilen bir içecek grubudur [31].
5.8 Çorba
Türkçe sözlükte Farsça “şorba” olduğu belirtilirken sebzeyle veya etle hazırlanan sulu sıcak
içecek diye tanımlanmaktadır [4]. Türk mutfağında çorbalar, her öğünde içilebilen ve sofrada
başlangıç olarak sunulan sıcak bir yiyecek türüdür. Haşlanmış et ve tavuk suyuna yapılan
çorbalar hariç genelde unlu, taneli ve süzme çorbalar olarak üç gruba ayrılabilirler [32].
5.9 Boza
Orta Asya Türklerinin ürettiği boza, göç edilen farklı coğrafyalarda o bölge halkına tanıtılmış
ve bu şekilde günümüze kadar yayılarak ulaşmıştır. Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Orta Asya ve
Mısır’da üretimi yapılan geleneksek bir Türk içeceği olan bozanın aralarındaki farklılıklarının
nedeni kullanılan hammaddeler, üretim metodu ve alkol içeriğidir [33].
6. TÜRK KÜLTÜRÜNDE SOFRA ADABI
Eski Türklerde önce sofraya çorba getirilir, oturanlar aynı tabaktan kendi kaşıklarıyla içerlerdi.
Türklerde genellikle ekmekle lokma yaparak yemek dışında elle yeme alışkanlığı yoktur.
Sofraya hanımlar ve küçükler diz çökerek, büyükler bağdaş kurarak otururlardı [30]. Orta Asya
Türklerinde ailede ve devlet ziyafetlerinde sofrada bulunanlar kendilerine ayrılan et payına ve
yemek payı anlamına gelen ülüşe razı olurdu [16].
Türklerin sofra adabının oluşmasında İslamiyet'e girmeleri etkili olmuştur. Yeme-içme adabı;
İslamiyet ile tanıştıktan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in sünnetlerinin toplum hayatına
tatbike başlanmasıyla şekillenmiştir. Bir medeniyet dini olan İslam, hayatın hiçbir sahasında
boşluk bırakmamış, kendi ölçü ve kurallarını hayatın tamamına yaymıştır.
Türklerde yemeği ailecek birlikte yemek adeti vardır. Midenin gereğinden fazla doldurulması,
dünyaya gösterilen hırstan kaynaklanmaktadır [17]. Sofra adabında kaşığı tabağın kendi önüne
gelen kısmına daldırmaya dikkat edilir. Sofraya oturmadan önce ve kalktıktan sonra eller
yıkanır. Ellerin yıkanabilmesi için sofradan önce ibrikle su, leğen ve kurulamak için "peşkir"
denilen havlu getirilirdi. Sofraya ilk olarak büyüklerin oturulması ve yemeğe başlaması
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beklenirdi. Yemek sağ elle yenir ve yemeğe "Bismillah" (Allah'ın adıyla) ile başlanır.
"Elhamdülillah" (Allah'ın verdiği nimete şükretme) ile sonlanır. Sofrada artık bırakmak uygun
görülmez. Eğer yere ekmek parçası düşmüşse öpülüp başa konur. İsrafın Türk geleneğinde ne
denli olumsuz görüldüğünü tabakta yemek bırakıldığında "arkandan ağlar" deyişi
göstermektedir [30].
Selçuklular zamanında görgü kurallarıyla sofra adabı önemli yer etmiştir. Yemeğe büyükler
başlamadan başlamamak, sofrada ortadan aynı kaptan yenildiği için herkesin kendi önünden
yemesi ve yemeği sağ elini kullanmasının yanı sıra elini yemeğin içine değdirmemek genel
görgü kurallarındandır [34].
7. TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
Türk yemekleri lezzetli oldukları kadar beslenme ve sağlık açısından da belirli üstünlüklere
sahiptirler. Dengeli beslenmenin temel esaslarından biri, her öğünde farklı besin gruplarından
gerekli porsiyonlarda yemektir. Türk yemekleri bu noktada dengeli öğünler içermektedir.
Örneğin, dolma ve sarmalarda kıyma veya mercimek, pirinç veya bulgur, sebze, yağ bir arada
kullanılır ve çoğunlukla yoğurt ile servis edilir. Bu şekilde bir tabak yemekten insanın ihtiyaç
duyduğu her besin ögesi alınmış olur [30].
Türk mutfağının sağlık yönünden olumsuz tarafları; yemeklerin gereğinden fazla yağ
içerebilmesi, yağın kavrulduktan sonra yemeğe eklenmesi ve yüksek ateşte pişirilmektedir.
Tereyağlı kebaplar, tereyağlı kıymalı börekler, tereyağlı kaymaklı ağır tatlılar, yağda kızarmış
köfteler ve doğrudan ateş temasıyla pişirilen kebaplar örnek olarak gösterilebilir [35].
8. TÜRK MUTFAĞININ DEĞİŞİM NEDENLERİ
Geleneksel Anadolu Türk Mutfak Kültürü binlerce yılı aşkın süredir farklı kültürlerden ve
birçok faktörden etkilenerek değişip gelişerek ortaya çıkmıştır. Türklerin tarih sahnesine
çıkmasıyla birlikte bulundukları farklı dönem ve zamanlarda farklı toplumların mutfak
kültürlerinden etkilenmiş ve böylece Anadolu Mutfak Kültürü şekillenmiştir [1].
Köklü tarihiyle doğru orantılı olarak binlerce yıldır gelişen Türk mutfağı, Orta Asya'dan
günümüze kadar bazı benzerlik ve değişiklerle harmanlanmış şekilde gelmiştir. İlk defa Orta
Asya döneminde yapılan mantının sonraki dönemlerde de görülmesi mutfak kültüründeki
değişmezliğin göstergesidir. Orhun Abideleri'nden Bilge Kağan Anıtı'na bakıldığında o
dönemin yemek kültürü hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu anıtta yer alan "sıgun" yani
geyiğe Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı kaynaklarında da rastlanılmaktadır. Ancak at eti sadece
Orta Asya dönemi kaynaklarında yer almaktadır [15].
Osmanlı döneminde, Türk Mutfak kültürünün gelişmesindeki en mühim sebepler arasında,
Osmanlı İmparatorluğu’nun çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olması bulunmaktadır. Özellikle
Batı ile yaşanan etkileşim, Türk Mutfak kültürünün değişimine ve gelişimine sebep olmuştur.
Bu değişim ve gelişim tek yönlü gerçekleşmemiştir. Türk Mutfak kültürü de başka mutfakları
etkilemiştir. Mesela pasta Fransız mutfağından, makarna İtalyan mutfağından Türk mutfağına
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girmiştir. Bununla beraber hamurun açılmasıyla yapılan eriştenin kırsal kesimde uzun
senelerden beri tüketilmesi, makarnanın Anadolu’dan İtalya’ya geçtiğini düşündürmektedir [8].
Cumhuriyetin ilanıyla beraber batılılaşmanın artması yemek kültüründe de kendini
göstermiştir. Fast-food sistemi, insanın vakitle yarışmasından dolayı, hızlı ve pratik yemek
yeme ihtiyacının karşılanması için ortaya çıkan bir değişimin neticesidir. Aslında önceden beri
Türk yemek kültüründe ayaküstü beslenmenin önemli bir yeri vardır. Yufka arasına peynir,
çökelek, haşlanmış yumurta, ekmek ve ekmek arası yiyecekler özellikle çalışan kişilerin
zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Pideciler, kebapçılar, muhallebici gibi küçük
işletmeler de kişilerin karınlarını ayaküstü doyurabilecekleri yerler arasında sayılabilir. Ancak
son yıllarda Fast-food sistemi etkisiyle kebabın yerini hamburger, pide-lahmacunun yerini
pizza, sütlü tatlıların yerini pasta almaktadır [10].
Sosyoekonomik düzey, ailelerin beslenme alışkanlıklarında belirleyen etmenlerdendir. Yapılan
bir araştırmada; gelir arttıkça ekmek ve diğer buğday ürünlerine talebin azaldığı, pirinç
tüketiminin de arttığı saptanmıştır. Et, Türk Mutfak kültüründe mühim bir besindir. Özellikle
ziyafetlerde, özel günlerde, düğünlerde etli yemeklerin ikramı geleneği hala sürmektedir. Fakat
toplumların ekonomik durumunun kötüleşmesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesine
sebebiyet vermektedir [8].
9. SONUÇ
Yüzyıllar boyu, birçok etmenin etkisi ile gelişen ve zenginleşen Türk mutfak kültürü birçok
özelliği ile sağlıklı beslenme önerilerine uygunluk göstermektedir. En önemli özelliklerinden
birisi gerek kullanılan malzemeler gerekse hazırlama ve servis edilme yöntemleri ile büyük bir
çeşitliliğin sağlanmış olmasıdır. Buna bağlı olarak Türk mutfağı sınırlı sayıda besin veya besin
grubunun hâkim olduğu mutfaklardan büyük üstünlük göstermektedir. Diğer bir önemli özelliği
ise, ana öğünlerde dört temel besin grubundan besinlerin dengeli bir örüntü içinde tüketilmesi
ilkesinin Türk mutfağında fazlasıyla karşılanıyor olmasıdır.
Türk mutfağının kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Bu uzun süreçte Türk mutfağının çeşitli
biçimlerde geliştiği ve yenilendiği görülmektedir. Ancak Osmanlılardan itibaren batılılaşmanın
etkisi, kadının çalışma yaşamında daha fazla yer alması, kitle iletişim araçlarındaki gelişme,
gıda sektöründeki gelişmeler, fast-food akımı ve turizm sektörünün etkisi gibi nedenlerden
dolayı Türk mutfağının değişime uğradığı görülmektedir. Bunda Türk toplumun kendi
kültürüne, kendi mutfağına ve yemeklerine yabancılaşmasının payı büyüktür.
Küreselleşmenin etkisi ile diğer dünya mutfaklarından etkilenmeler, fast-food gibi bazı
akımların etkili olduğu günümüzde, Türk Mutfak kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara
aktarılması konusunda yapılması gerekenler bulunmaktadır.
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