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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: 832 1332 5818
Passcode: 070707
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01.11.2021
PAZARTESİ/ 10:00-12:30
OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Öğr. Gör. Dr. Selin ÖGEL AYDIN

Meeting ID: 832 1332 5818
Passcode: 070707
BİLDİRİ BAŞLIĞI

TÜRK ELEKTRİK ENERJİSİ
PİYASASINDA HİDROELEKTRİK
SANTRALLERİN YERİ

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ
VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE
POLİTİKALARI: 1990’DAN
GÜNÜMÜZE

TÜRKİYE'DE SAĞLIK HARCAMALARI
VE MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ARDL YÖNTEMİYLE
ANALİZİ

EKONOMİK BÜYÜME, CO2
EMİSYONU VE YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

MÜASİR ANBAR – YÜKSƏK
EFFEKTİVLİK VƏ KEYFİYYƏT

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

İlknur Yeşim DİNÇEL

Arş.Gör., Harran Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Emrah KIRATOĞLU

Arş. Gör, Harran Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

İlknur Yeşim DİNÇEL

Arş.Gör., Harran Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Emrah KIRATOĞLU

Arş. Gör, Harran Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Prof. Dr. Taner Akçacı

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi,
UTİL Bölümü, Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer
Albayrak

Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek
Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü,
Besni/Adıyaman

Öğr. Gör. Ömer Yılmaz

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Meslek
Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü,
Nizip/Gaziantep

Prof. Dr. Taner Akçacı

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, UTİL Bölümü,
Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer
Albayrak

Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek
Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü, Besni/Adıyaman

Öğr. Gör. Ömer Yılmaz

Gaziantep Üniversitesi, Nizip Meslek
Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü, Nizip/Gaziantep

Rüstəmova Nuray Fərman qızı

Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin dissertantı
ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Kolleci, Müəllim

Dr. Öğr. Üyesi Murat Balcı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Florya,
İstanbul

Arş. Gör. Melek İmamoğlu

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Florya,
İstanbul

ÇANAKKALE PLAJLARININ ENGELLİ
TURİZM KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

8. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
1-2 Kasım 2021, Şanlıurfa
Kongre programı

ÇEVRİMİÇİ KULLANICI YORUMLARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Nisan Ayşenur Akyüz

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Florya,
İstanbul

Öğr. Gör. Dr. Selin ÖGEL
AYDIN

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı, Fatih, İstanbul

8. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
1-2 Kasım 2021, Şanlıurfa
Kongre programı

01.11.2021
PAZARTESİ/ 10:00-12:30
OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Ömer Gökhan ULUM

Meeting ID: 832 1332 5818
Passcode: 070707
BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

HOW BORED ARE EFL STUDENTS?

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan
ULUM

Mersin University, Education Faculty,
Department of English Language Teaching,
Yenişehir, Mersin

HOW ARE CANDIDATE EFL
TEACHERS CONTENT WITH
THEIR DEPARTMENTS?

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan
ULUM

Mersin University, Education Faculty,
Department of English Language Teaching,
Yenişehir, Mersin

AŞIQ HAVALARININ IFA
XÜSUSIYYƏTLƏRINƏ DAIR
(GƏDƏBƏY AŞIQ MÜHITI
ƏSASINDA)

Nemət QASIMOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Əməkdar Mədəniyyər İşçisi

TƏLƏBƏNİN ASUDƏ VAXTININ
TƏŞKİLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

Zoya Velibayova

Baku, ADPU

OKULLARDA KAPSAYICI
LİDERLİK UYGULAMALARI

Dr. Ali CÜLHA

MEB

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN
KIRGIZ ÖĞRENİCİLERİN YAZILI
ANLATIM KÂĞITLARININ
İNCELENMESİ

Dr. Sibel BARCIN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Deniz TURAN TUNÇ

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

Çağla GÜNDÜZ

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

Defne Elif GÖKBİLGİN

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

Deniz TURAN TUNÇ

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

Çağla GÜNDÜZ

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

İrem Ekin AKAL

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat
Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN

Sultan POLAT

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Radyo televizyon ve Sinema Anabilim Dalı,
Selçuklu, Konya

BİLSEM'Lİ ÖĞRENCİLERİN
İSTİKLAL MARŞI BESTELENME
SÜRECİ FARKINDALIKLARININ
İNCELENMESİ

ÜSTÜNLERDE NOTA OKUR
YAZARLIĞININ HIZLI OKUMAYA
ETKİSİ

SİNEMA’DA DİN OLGUSU
BAĞLAMINDA SEVEN FİLMİNİN
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

8. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
1-2 Kasım 2021, Şanlıurfa
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01.11.2021
PAZARTESİ/ 13:00-15:30
OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Ferit Yücebaş

Meeting ID: 832 1332 5818
Passcode: 070707
BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

TÜRK SİYASAL HAYATINDA SAĞ
PARTİLERDE BÖLÜNME: 1960-1980

Naile ERDEM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,
Çanakkale

BİR TELE ÇALIŞMA BİÇİMİ OLAN
EV ESASLI ÇALIŞMA MODELİ
ÜZERİNDEN SOSYAL
İZOLASYONUN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Naile ERDEM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,
Çanakkale

CYNTHİA ENLOE'NİN ‘MUZLAR,
PLAJLAR VE ASKERİ ÜSLER FEMİNİST BAKIŞ AÇISINDAN
ULUSLARARASI SİYASET’ ADLI
KİTABININ İNCELENMESİ

Dr. Asiye ŞİMŞEK
ADEMİ

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erzurum,
Türkiye

EMİR KEBİR’İN HAYATI VE İRAN
REFORM HAREKETLERİ

Dr. Asiye ŞİMŞEK
ADEMİ

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erzurum,
Türkiye

MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE
BULUNMASI HALİNDE AÇILACAK
İSTİHKAK DAVASI

Sultan Büşra KUL
ALKAN

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel
Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

URFA’DA SALGIN
HASTALIKLARLA MÜCADELE VE
ALINAN ÖNLEMLER (1923-1933)

Dr. Öğr. Üyesi Ferit
Yücebaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Edebiyat
Fakültesi/Tarih Bölümü

Mehmet Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal
Bilgiler Eğitimi, Samsun, Türkiye

Yakup Yılmaz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal
Bilgiler Eğitimi, Samsun, Türkiye

Öğr. Gör. Nurcan
AKGÜNEŞ

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Diyarbakır

Dr. Pelin YOLCU

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Bölümü, Diyarbakır

Dr. Pelin YOLCU

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Bölümü, Diyarbakır

Öğr. Gör. Nurcan
AKGÜNEŞ

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Diyarbakır

SON OSMANLI MECLİSİNDEN
KALAN KAYSERİ MEBUSLARININ
TBMM’YE DAHİL OLMALARI

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
BAĞLAMINDA: ALMANYAYA
HOŞGELDİNİZ FİLMİ

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK
SİNEMASINDA ADALET ARAYIŞI

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ
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FOTOĞRAF GALERİSİ
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HOW BORED ARE EFL STUDENTS?
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ABSTRACT
Boredom is the state of being weary and restless through lack of interest (Merriam Webster
Online Dictionary). Further, it is a spiritual and sometimes mental circumstance encountered
when a person is kept doing nothing or is interested in nothing in the close environment. The
bored person feels that time is dull or tiresome. Boredom is also declared as a modern cultural
phenomenon for which no globally approved description exists. Besides, whatever it means,
boredom is not basically another concept used for anxiety or stress just as stated by several
researchers. Further, boredom may be interpreted as a particular psychological state in which
people feel discontent— insufficient motivation that leaves them crying out for ease (KoerthBaker, 2016). Moreover, boredom affects learning motivation and success negatively. Students
get generally bored in their lessons for different reasons such as not being challenged enough
or basically not being motivated by the content of the lesson or by the instructor. For students,
getting bored in the lessons is a continuous complaint since it results in intense stress and causes
school avoidance (Nett, Daschmann, & Stupnisky, 2016). Accordingly, this study inquires the
foreign language learning boredom states of EFL students (N= 158) studying at a state
university in Turkey. Furthermore, the informants voluntarily took part in the study. In sum,
based on a quantitative research design, the Foreign Language Learning Boredom Scale
(FLLBS) developed by Li, Dewaele, and Hu (2021) was utilized in order to collect the required
data in the present study. The picture drawn by the scale illustrates various attitudes of the
informants towards the mentioned issue. This study may support the researchers in the related
field.
Keywords: ELT, EFL, boredom in class, boredom in EFL/ESL class, motivation
INTRODUCTION
Academic boredom is generally described as a highly dismissive and impairing success-related
feeling observed to affect often unfavorably on learner commitment and efficiency (Goetz &
Hall, 2014). Besides, numerous inquiries discovered that course-based boredom had some
negative impacts on student achievement (Acee et al., 2010). Similarly, boredom presents
negative imacts on motivation to learn, the employment of learning strategies, and students’
academic achievement (Tze, Daniels, & Klassen, 2016). However, when prescribed, learning
appears to be highly boring since somebody prescribes it for us (Kjærsgaard, 2015). Learning
can only be enjoyable when learners are required to meaningfully understand the course content
and then use it in real life (Vallori, 2014). Boredom demands owning a specific quantity of
energy, and no possibility of where to use it. Moreover, boredom is not an intentional preference
people make, thus, we are inclined to feel that it is the close environment which cannot to
maintain our awareness. Boredom informs people that anything that they are busy with is not
sensible for and this situation is totally true for students as well (Weinerman & Kenner, 2016).
If boredom is felt just a little, it is a beneficial alert representing that something is happining
wrong in our close environment because boredom is a standard reaction to specific situations
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(Westgate, 2020). Even if there seems to be no tool to count the rate of boredom, if it continuous
for a long time, it could be the symptom of depression (Goldberg & Danckert, 2013).
Additionally, if one is put under mental pressure about an issue rather than the exact situation
which is highly-stimulating, they might get bored anyway since they cannot concentrate on
anything but whatever stressing them out (Gabriel, 1988). The feeling of boredom can represent
itself in various aspects which derive from lack of engagement or commitment in any activity.
In the classroom setting, allowing the learners to have freedom in the learning activities avoids
boredom. Thus, engaging the learners or engaging with the learners is the best way to prevent
or diminish the state of boredom(Nett, Goetz, & Daniels, 2010). That is why, the more teachers
make their classes interactive, the more their students will enjoy the course and will produce
less stress or boredom accordingly (Macklem, 2015). Hence, this paper inquires the foreign
language learning boredom states of EFL students.
METHODOLOGY
This study investigates the perceptions of Turkish EFL students towards their boredom states
in EFL courses (N= 158) by the help of the Foreign Language Learning Boredom Scale
(FLLBS) developed by Li, Dewaele, and Hu (2021). Quantitative research design focuses on
data through a statistical data analysis and it carries out this by means of questionnaires or
scales. Thus, common conclusions are attained by means of making generalizations through
statistical data. The scale employed in the present study has caused the informants to highlight
their boredom perceptions accordingly.
FINDINGS AND RESULTS
The findings of the study comprise the items of the scale with their mean scores from the
highest to the lowest.
Item
1.
When the English teacher seems unmotivated to teach, I lose my
motivation to listen to him/her as well.
2.
Reading from script in the PPT slides bores me.
3.
If I cannot understand classmates’ presentations, I become really bored.
4.
It would have been more interested if other multimedia resources were
utilized in class rather than PPT slides loaded with text.
5.
PPT slides filled up with solely script but without interactions make me
bored.
6.
I’m forced to learn all the subjects including English.
7.
I don’t care about teaching and learning activities that the English
teacher does not value.
8.
I believe an analysis of long text in English is really dreary.
9.
I get bored of too much English homework.
10.
So much practice on a same (English-related) subject matter makes me
restless.
11.
Just thinking of my English homework makes me feel bored.
12.
It is difficult for me to concentrate in the English class.
13.
I’m always bored when I study.
14.
So many similar types of (English) exercises make me lose interest.
15.
Not only learning English, studying is dull in general.
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16.
I’m somebody who is not interested in study.
17.
The (English-related) exercise or a subject matter lasts too long, and I
feel bored.
18.
I start yawning in English class because I’m so bored.
19.
The English class bores me.
20.
My mind begins to wander in the English class.
21.
Other subjects are similarly boring and dull like English.
22.
It is really boring to repeat the (English) text after the modeling audio.
23.
Time is dragging on in English class.
24.
English homework is over-challenging and I don’t want to do it.
25.
I really dislike the English teacher spending so much time making
personal comments.
26.
I feel agitated because the English teacher spends too much time saying
things that are irrelevant to the teaching material.
27.
I get restless and can’t wait for the English class to end.
28.
I am only physically in the classroom, while my mind is wandering
outside the English class.
29.
Doing English homework is a dull activity.
30.
The English teacher is an uninteresting, so the English class is dull.
31.
I am not interested in English class, because the English teacher isn’t
likable (e. g., tone, pitch or facial appearance).
32.
I always think about what else I might be doing to kill the time rather
than sitting in this English class.

2.3265
2.2449
2.2245
2.2012
2.1837
2.1422
2.1224
2.0816
2.0412
1.9796
1.9608
1.9592
1.9184
1.8892
1.8571
1.7959
1.5918

It is clearly understood from Table 1 that when the English teacher seems unmotivated to teach,
EFL students also lose their motivation to listen to him/her as well (x̄= 3.5102). On the other
hand, the informants do not think that so many similar types of (English) exercises make them
lose interest (x̄= 2.4490), not only learning English, studying is dull in general (x̄= 2.4082),
they are somebody who are not interested in study (x̄= 2.3265), the (English-related) exercise
or a subject matter lasts too long, and they feel bored (x̄= 2.2449), they start yawning in English
class because they are so bored (x̄= 2.2245), the English class bores them (x̄= 2.2012), their
minds begin to wander in the English class (x̄= 2.1837), other subjects are similarly boring and
dull like English (x̄= 2.1422), it is really boring to repeat the (English) text after the modeling
audio (x̄= 2.1224), time is dragging on in English class (x̄= 2.0816), English homework is overchallenging and they don’t want to do it (x̄= 2.0412), they really dislike the English teacher
spending so much time making personal comments (x̄= 1.9796), they feel agitated because the
English teacher spends too much time saying things that are irrelevant to the teaching material
(x̄= 1.9608), they get restless and can’t wait for the English class to end (x̄= 1.9592), they are
only physically in the classroom, while their minds are wandering outside the English class (x̄=
1.9184), doing English homework is a dull activity (x̄= 1.8892), the English teacher is an
uninteresting, so the English class is dull (x̄= 1.8571), they are not interested in English class,
because the English teacher isn’t likable (e. g., tone, pitch or facial appearance) (x̄= 1.7959),
and they always think about what else they might be doing to kill the time rather than sitting in
this English class (x̄= 1.5918).
DISCUSSION AND CONCLUSION
Numerous studies based on the boredom states of students in the classroom are observed in the
related literature (Breidenstein, 2007; Nett, Goetz, & Hall, 2011; Mora, 2011; Macklem, 2015;
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Pawlak, Zawodniak, & Kruk, 2020; Nakamura, Darasawang, & Reinders, 2021), yet, there
seems to be not many studies referring to the boredom perceptions of Turkish EFL students in
EFL classess. In order to compensate for the related gap, this study inquired the perceptions of
EFL students towards boredom in foreign language classrooms. The picture drawn by the study
highlights the motivation of the EFL teacher highly influences the motivation of the learners as
well. Further, the general perceptions of the informants on the case of boredom in EFL classes
reval that EFL students have developed a positive attitude towards EFL courses and have not
developed much boredom in the stated courses as well. This study may accordingly be a
beneficial source for ELT departments and the researchers in ELT.
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ABSTRACT
High-quality teaching means more than competency and the related subject knowledge.
Teachers initially teach what they most need to learn indeed. They do not only consider teaching
methods and techniques, curriculum, and the related subject content, but they also attempt to fit
them into both local and global education contexts. Teachers are at the center of instructional
development and the fundamental features of a professional teacher are comprised of
responsibility, engagement, humanism, proficiency in the related subject area, skill of
integrating with the colleagues, and ability of reflection. Further, proficient teachers are good
at communication, collaboration, adaptation, involvement, empathy, tolerance, and patience.
Motivation to teach a subject is multidimensional and complicated. Students have to take into
account more than only mastering in their area. They have to comprehend how their own aims
and eagerness for teaching influence their own prosperity. Accordingly, teacher training
institutions must regard such complications when producing and carrying out their programs.
Thus, the aim of the present paper is to explore what motivates candidate EFL teachers to
choose and pursue the teaching profession. Based on a qualitative research design, this
phenomenological inquiry examined the views of candidate EFL teachers (N= 30) on their
contentment with their departments. The results of the study illuminate various perspectives of
the informants. Although numerous studies were carried out to examine the motivation levels
of candidate teachers in their departments, there seems to be almost no study mirroring the issue
from the perspective of candidate EFL teachers. Hence, this study may supply a valuable source
for ELT departments and political authorities.
Keywords: EFL, candidate EFL teachers, ELT departments, teacher education
INTRODUCTION
The bachelor's degree from an education faculty is the minimum requirement of being a teacher.
In education faculties, a candidate teacher may specialize in various branches such as ELT
(McPeck & Sanders, 1974). Teacher education supports candidate teachers in the skill of
indicating themselves (Musgrove, 1971). Planned teacher education practices keep candidate
teachers’ present knowledge and skills alive while reinforcing them (Kiggundu & Nayimuli,
2009). In their departments, candidate teachers are trained to have particular teaching and class
management skills (Coolahan, 2002). Training pre-service EFL teachers is an intricate practice
in which teaching techniques and methodologies are supplied in a systematic way (Shanker,
1996). Pre-service teacher education provides the required instruction skills in a scientific way.
It shapes candidate teachers by transforming them into professional teachers (Skaalvik &
Skaalvik, 2015). The proficient or professional teacher is a leader who aids learners to foster
their competencies, knowledge, and thoughts. The competent teacher motivates learners to
reach their own accomplishments (Jian-ping, 2008). Teachers are in the center of educational
development (Sorensen, Young, & Mandzuk, 2005). The main features of professional teachers
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are dedication, proficiency in subject, collaboration with other teachers, and reflection skills.
ELT, therefore, refers to learning or teaching English as a foreign or second language for
academic purposes at various levels (Strike, 1990). Further, some qualifications of a proper
EFL teacher involve communication skills, mastery in collaboration, flexibility, and human
love. Other features of professional teachers involve an commitment, self-dedication,
interaction, and valueing lifelong learning. Besides, high-quality teaching necessitates
organization, planning, and implementation skills that compensate the needs of learners (Zhisong, 2010). One of the best ways to foster the quality of teacher education is to guide candidate
teachers to be active learners instead of simply being audience (Hills & Downs, 1962). These
involve cooperation, discussion, and critical and reflective thinking. Effective teacher training
programs are critical to the improvement or academic achievement of pre-service teachers.
Moreover, a Professional EFL teacher needs to own the required skills in group work,
communication, time management, classroom management, and problem-solving (Kanning,
Böttcher, & Herrmann, 2012). They ought to prompt these qualities to work to improve their
students (Vinas-Forcade & Seijas, 2021). Expertise in the EFL teaching field is diversely
regarded in that teaching is indeed an occupation that requires being graduated with a teaching
degree, being relevantly qualified, having the required subject knowledge, and competency in
pedagogical knowledge and related practices as well (Tripathy, 2020). Considering all the stated
factors, the aim of the present paper is to explore what motivates candidate EFL teachers to
choose and pursue the teaching profession.
METHODOLOGY
Phenomenological research inclines to detect what humans have experienced and refers to
human experience as phenomena. The main aim of phenomenological research is to examine
facts from humans' narratives structred on true experiences and feelings. It fosters in-depth and
intricate interpretations of the phenomenon. Hence, based on a phenomenological research
design, this qualitative study aims at examining the perceptions of pre-service EFL teachers
(N= 30) studying at a state university in Turkey towards what stimulates them to choose and
maintain their present field of study. A semi-structured interview developed by the researcher
was applied to collect the required data in the study.
FINDINGS AND RESULTS
The findings of the present study highlight the frequency rates and the percentages of the
examined aspects of the interview. The tables illustrate the dispersion of the related items from
the highest to the lowest emerging one.
Table 1
Why did you choose ELT?
Item
Interested in English
Enjoying teaching
Promising field
Suitable profession for me
Love of children
Inspirational teachers
Coincidence
Total
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14
4
2
1
1
1
42

%
45.24
33.34
9.52
4.76
2.38
2.38
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It is clearly observed from Table 1 that majority of the respondents chose ELT departments
since they are interested in English (45.24%) and enjoying teaching profession (33.34%).
However, just few occurrences were detected in such reasons as promising field (9.52%),
suitable profession (4.76%), love of children (2.38%), inspirational teachers (2.38%), and as
a coincidence (2.38%).
Table 2
Which department would you choose if you had not chosen ELT?
Item
Any field related to teaching
Any field related to English
Any field related to computers
Law
Fine arts
Psychology
Political Sciences
Nursing
Policing
Medicine
Gastronomy
Astrologist
Aviation
Total

f
8
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
30

%
26.68
20.00
10.00
6.67
6.67
6.67
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
100.00

As it is clearly understood from Table 2, the informants would choose the following
occupations successively, if they had not chosen ELT fields: any field related to teaching
(26.68%), any field related to English (20.00%), any field related to computers (10.00%), Law
(6.67%), Fine Arts (6.67%), Psychology (6.67%), Political Sciences
(3.33%),
Nursing
(3.33%), Policing (3.33%), Medicine (3.33%), Gastronomy (3.33%), Astrologist (3.33%), and
Aviation (3.33).
Table 3
Are you pleased with ELT?
Item
Pleased
Somewhat pleased
Not pleased
Total

f
25
4
1
30

%
83.33
13.34
3.33
100.00

One can easily understand from Table 3 that most of the informants are pleased with ELT
department (83.33%). On the other hand, while a percentage of 13.34 are somewhat pleased
with ELT, just few respondents are not pleased with ELT (3.33%).
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Table 4
Would you ever choose ELT again?
Item
Positive
Negative
Total

f
25
5
30

%
83.33
16.67
100.00

Table 4 simply illustrates that majority of the informants would choose ELT again. However,
a small percentage of the respondents would not choose it again (16.67%).
Table 5
Are you pleased with your university in terms of ELT?
Item
Positive
Negative
Neutral
Total

f
24
3
3
30

%
80.00
10.00
10.00
100.00

Most of the respondents (80.00%) are pleased with ELT in their university as it is clearly
detected from Table 5. On the other hand, while a small number of informants (10.00%) are not
pleased with it, another small group of informants (10.00%) are neutral about it.
Table 6
Would you ever choose your university again?
Item
Positive
Negative
Neutral
Total

f
25
4
1
30

%
83.34
13.33
3.33
100.00

We can clearly understand from Table 6 that most of the respondents would choose their
university again (83.34%). However, while a group of respondents (13.33%) are negative about
the issue, a percentage of 3.33 were neutral about the issue.
Table 7
What would you suggest to those who will choose ELT?
Item
Go on developing your language skills
Choose ELT if you love teaching
Total

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

f
10
20
30

ÖZET KİTABI

9

%
33.33
66.67
100.00

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

Table 7 clearly puts forward that the majority of the participants (66.67%) would suggest the
future teachers choosing ELT if they love teaching profession. On the other hand, a sgroup of
respondents (33.33%) put forward that future teachers should go on developing their language
skills.
DISCUSSION AND CONCLUSION
In the related literature, we encounter quite a few studies hinting on the contentment of EFL
teachers with their jobs (Amoli & Youran, 2014; Soodmand & Doosti, 2016; Sadeghi &
Sa'adatpourvahid, 2016; Rezaee, Khoshsima, Zare-Bahtash, & Sarani, 2018; Aulia, 2021).
However, it seems to be no study focusing on the contentment of pre-service EFL teachers with
their departments. In the light of the stated gap, this study tends to detect the conceptions of
pre-service EFL teachers towards their satisfaction with their future professions and
departments. The picture drawn by the interview illuminates that:

Pre-service EFL teachers have chosen their field of study because they both love English
and teaching profession. Further, they are satisfied with their department and university.
One can also understand from the study that since ELT is an economically and prestigiously
important department in Turkey, students choose it in order not to have hard times in finding a
job. They accordingly love English language and try their best to be proficient in the stated area.
This study may be useful for ELT departments, ELT researchers, and EFL teachers.
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ÖZET
Engelsiz turizm kavramı, engel derecesine bakılmaksızın turizm hareketliliği içerisinde yer alan
tüm bireylerin turizm paydaşlarının sunduğu turistik ürün, hizmet, imkân ve olanaklardan eşit
şartlar altında yararlanılmasını amaçlamaktadır.
Turizm hareketliliği içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin önemli bir bölümü 3S (Sea – Sun –
Sand) olarak adlandırılan deniz-güneş-kum üçlemesinden oluşmaktadır. Dolayısıyla
destinasyon bölgelerinin çekiciliğini artırmada ve tercih sebebi olma açısından plajlar
destinasyon bölgeleri için önemli bir avantaj oluşturmaktadır.
Turizm hareketliliği içinde yer alan bireyler açısından olduğu gibi engelli bireyler açısından da
plajlarının erişilebilir-ulaşılabilir olması tatil seçeneklerini değerlendirirken destinasyon
bölgesinin seçiminde önemli ve belirleyici bir faktör olmaktadır.
Bu sebeple tüm bireylerin bir engelleri olsun ya da olmasın ortak kullanım alanları olan plajların
herkes tarafından rahatlıkla ziyaret edebileceği ve yararlanabileceği alanlara dönüştürülmesi
için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilmelidir.
Bu çalışmada amaç Çanakkale’de bulunan 20 plajın bedensel, görme ve işitme engelli bireyler
açısından ulaşılabilirlik-erişilebilirlik yönünden değerlendirilmesidir. Bu kapsamda
Çanakkale’de yer alan 20 plaj çalışma sahası olarak seçilmiş ve oluşturulan kontrol listeleri ile
engelli bireylerin kullanımları açısından uygun kriterlere sahip olup olmadıkları ya da ne derece
sahip oldukları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen plajlar bedensel, görme ve
işitme engelli bireylerin ziyaretleri açısından ne derece uygun oldukları, plajlarda karşılaştıkları
fiziksel zorlukların (plaj ve plajda yer alan tesis odaklı) neler olduğunun belirlenerek bu
unsurların giderilmesine yönelik olarak çözüm önerilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
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Bu doğrultuda oluşturulan kontrol listeleri ile Çanakkale’de yer alan 20 plaj ziyaret edilerek
bedensel, görme ve işitme engelli bireylerin ulaşılabilirliği-erişilebilirliği açısından
incelenmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Çanakkale’de yer alan ve çalışma kapsamında incelenen
20 plajın hiçbirinin bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin ziyaretlerine yönelik olarak
ulaşılabilirlik-erişilebilirlik açısından sahip olması gereken kriterleri gerek tesis gerekse de plaj
olarak tam olarak karşılamadıkları belirlenmiştir. Ayrıca görme, işitme ve bedensel engellilere
yönelik olarak plajlarda gerçekleştirilen uygulamalarının yetersiz olduğu, plajlarda karşılaşılan
engellerin tesis ve plaj düzenlemelerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Engelli Turizmi, Çanakkale, Plajlar, Engelli Bireyler
ABSTRACT
The concept of accessible tourism aims to make use of touristic products, services and
opportunities offered by tourism stakeholders under equal conditions for all individuals
involved in tourism mobility, regardless of their disability.
An important part of the activities carried out within the framework of tourism activities
consists of the sea-sun-sand trilogy called 3S (Sea-Sun-Sand); therefore, beaches are an
important advantage for destination regions in terms of increasing the attractiveness of
destination regions and being a reason for preference.
At the point of tourism mobility, the fact that beaches are accessible for disabled people as well
as for people without disabilities is an important and determining factor in the selection of the
destination region while evaluating holiday options.
For this reason, necessary studies should be carried out urgently to transform beaches, which
are the common areas, into areas which can be easily visited and benefited by everyone,
regardless of whether they have a disability or not.
The objective of this study is to evaluate 20 beaches in Çanakkale in terms of accessibility for
individuals with physical, visual and hearing disabilities. This study aims to determine the
extent to which the beaches examined within the scope of the study are suitable for the visits of
individuals with physical, visual and hearing disabilities, to determine the physical difficulties
they encounter on the beaches, and to propose solutions for the elimination of these difficulties.
With the checklists created in this direction, the beaches in Çanakkale were visited and
examined in terms of accessibility for individuals with visual, hearing and physical disabilities.
As a result of the study, it was determined that none of the beaches in Çanakkale did not fully
meet the criteria of accessibility for the visits of individuals with physical, hearing and visual
disabilities. In addition, it was determined that the applications carried out on the beaches for
individuals with visual, hearing and physical disabilities were insufficient and that the obstacles
encountered on the beaches were caused by the facilities and beach arrangements.
Keywords: Accessible Tourism, Çanakkale, Beaches, Individuals with Disabilities
GİRİŞ
20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren engellilerin toplumsal yaşama katılmalarına dönük pek
çok düzenlemenin yaşama geçirildiği ve engellilere ilişkin farkındalıkların oluşturulmaya
çalışıldığı bir yüzyıl olmuştur. Ancak bu çalışmaların çıkış noktası 1948 tarihli İnsan Hakları
Beyannamesi ve bu beyannamede yer alan tüm insanların din, ırk, köken, cinsiyete
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bakılmaksızın eşit olduğu ilkesinin yer alması olmuştur. Bu uluslararası beyannameyi
engelliliğe dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletlerin 1981 yılını “engelliler yılı” ilan
etmesi takip etmiştir. Toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 1981 yılında
gerçekleştirilen bu etkinliğin ardından yine Birleşmiş Milletler engelli bireylere ve engelli
bireylerin yaşamsal zorluklarına dikkat çekmek amacıyla 1983 yılında 1983 ile 1992 yılları
arasını “engellilerin on yılı” olarak Dünya kamuoyuna duyurmuştur. Bu çalışmaların
öncülüğünde pek çok ülke engellilerin içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine toplumsal,
ekonomik ve sosyal yaşamda yer almalarına dönük çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirmeye
başlamıştır. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 1995’de İngiltere, 2002’de Almanya
Federal Cumhuriyeti engellilere dönük çeşitli yasaları kabul etmiş ve bu gelişmelerin ardından
her yıl 3 Aralık günün tüm Dünya’da “uluslararası engelliler günü” adı altında toplumsal
farkındalıklar oluşturacak şekilde çeşitli etkinliklerle kutlanması kabul edilmiştir. Ardından
2006 yılında Dünya genelinde 80 ülke tarafından kabul edilen ve imzalanan “Birleşmiş
Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme” ki taraf olan ülkelerden biride
Türkiye Cumhuriyeti’dir kabul edilmiştir (Karacaoğlu, 2012: 1).
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık olarak %15’i yaklaşık olarak
1milyar 250 milyon insan herhangi bir sebepten dolayı bir engel durumu ile yaşamak
zorundadır. Bu rakam Türkiye’de ise nüfusun %12’e denk gelmektedir. Ve Türkiye’de yaklaşık
olarak 9 milyon civarında engelli birey bulunmaktadır. Yine Dünya Sağlık Örgütünü
gerçekleştirdiği çalışmalara göre bu sayının her yıl yaklaşık olarak %8 olarak artacağı
öngörülmektir (United Nation, 2014, Aktaran: Birdir, Dalgıç, Kale, 2014: 146).
Hem Dünya hem de Türkiye nüfusu dikkate alındığında bu rakamların hiçte azımsanmayacak
büyüklükte olduğu görülmektedir.
Bu nüfus aynı zamanda Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden birini oluşturmaktadır.
Engelli turizm olarak adlandırılan bu hareketin yıllık oluşturduğu ekonomik değer yaklaşık 150
milyar dolar civarındadır. Türkiye’nin 2019 yılı turizm gelirinin 34 milyar 520 milyon dolar
olduğunu düşünülürse, engelli turizm pazarının sahip olduğu potansiyelin büyüklüğü çok daha
rahat anlaşılacaktır.
Engelli bireyler turizm sektöründe önemli bir ekonomik güç olmalarına karşın Türkiye’de
engelli turizmine dönük yatırımların istenilen düzeyde gerçekleşmediği ve bu alanda yapılan
sektörel düzenlemelerin daha çok yasal zorunlulukları karşılamaya dönük olarak
gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren başta Birleş
Milletler olmak üzere engelli bireylerin haklarının tanınması ve iyileştirilmesine dönük
faaliyetlerin sonucunda “engelli turizm” olgusu özellikle akademik çalışmalarda sıklıkla
gündeme gelmeye başlayan bir kavram olmuştur.
20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren gelişmeye başlayan ve bu alanda yapılan pek çok
akademik çalışmanın çalışma sahasını oluşturan bir olgu olan engelli turizm kavramını
açıklamaya, tanımlamaya, özelliklerini, kapsama alnını ve içeriğini oluşturmaya yönelik bu
alanda çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerce kabul gören, üzerinde fikir birliğine varılmış
bir tanımlama henüz literatürde yer almamaktadır. Engelli turizm alanında akademisyenlerce
yapılan çalışmalar incelendiğinde “erişilebilir turizm”, “kapsayıcı turizm”, “uyarlanmış
turizm”, “herkes için turizm”, “kolay erişim turizmi” ve “bariyersiz turizm” gibi engelli turizm
kavramını tanımlamada pek çok eşanlamlı terimin kullanıldığı görülmektedir (Balcı, 2021: 54).
Engelli Turizmini açıklamaya yönelik olarak Darcy, Cameron ve Pegg (2010: 532-533) yapmış
olduğu tanımlamada ise; engelli turizmin koşul, ilke ve düzenlemelerinin evrensel olması
gerektiği üzerinde durmuş ve evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda meydana getirilmiş her
türlü turistik olanak ve faaliyetlerden, ayrıca ürünlerden hareket etme, görme ve işitme sorunları
olan bireylerin, tek başlarına, başka insanların yardımlarına bağımlı olmadan, bir engel ya da
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kısıtlama ile karşılaşmadan “tüm insanlar eşittir” ilkesinden hareketle faydalanabilecekleri bir
turizm çeşidi olduğunu belirtmişlerdir.
Darcy ve Dickson (2009: 34) engelli turizmini; evrensel tasarım ilkelerine göre düzenlenmiş
destinasyon alanlarda bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin başka bireylerin
yardımlarına ihtiyaç duymadan yine evrensel tasarım ilkleri (erişilebilirlik-ulaşılabilirlik) baz
alınarak hazırlanan tüm turizm paydaşlarından engelli olmayan bireyler gibi bağımsız, özgür
ve saygın bir şekilde yararlanabilmelere olanak tanıyan turizm türü olarak tanımlamaktadır.
Engelli turizm alanında yaptıkları çalışmalarla tanınan ve alanın mihenk taşları olarak kabul
edilen Dary ve Buhalis (2011: 10- 11) ise engelli turizm konusuna daha geniş bir perspektiften
bakmakta ve engelli turizmi; “bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin yanı sıra üçüncü
kuşak olarak adlandırılan 65 yaş ve üstü bireyleri kapsayan, herhangi bir sebepten dolayı geçici
engel durumu yaşayan, kalp, solunum ve böbrek gibi kronik rahatsızlıkları bulunan, çocuklu
aileleri, hamile kadınları ayrıca etnik köken, din, ırk, cinsiyet, politik görüş, cinsel tercih ve
ekonomik yetersizlik gibi her hangi bir sebepten ötürü turizm hareketliliği içerisinde yer
alamayan bireyleri kapsayan turizm çeşidi” olarak tanımlamaktadır.
Luiza (2010: 1154), Dary ve Buhalis’in gerçekleştirdiği bu tanımlamaya katılmakla birlikte
engelli turizmin sadece bedensel, işitme ya da görme engelli gibi belirli engelleri bulunan
bireyleri kapsadığını söylemenin literatüre yeni giren bu kavramın tanımlamasını eksik
bırakacağını belirtmektedir. Luiza (2010: 1154) engelli turizmi; turizm hareketliliği içerisinde
yer alırken turizmi meydana getiren tüm paydaşların kullanımında bireyleri engel türlerine göre
ayırmadan erişimsel zorluklarla karşılaşan tüm bireyleri kapsadığını ifade etmektedir. Engelli
turizm kavramında ulaşılmak istenen sonuç turizm kapsamında değerlendirilen tüm alanları
erişilebilir – ulaşılabilir olacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu doğrultuda engelli turizmi
tanımlaması içerisinde; destinasyon düzenlemeleri, hem destinasyon bölgesine hem de
destinasyon bölgesi içerisinde ki ulaşım araçlarına ilişkin düzenlemeleri, konaklama tesislerine
ilişkin düzenlemeleri, internet tabanlı hizmetlerin düzenlenmesi, işgörenlerin eğitimleri ve
yetiştirilmeleri, yiyecek, içecek, alış-veriş, eğlence hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri, müze,
tiyatro ve plajlara ilişkin düzenlemeleri de kapsadığını belirtmektedir.
Yukarıda gerçekleştirilen tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi engelli turizm kavramını
erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik ve evrensel tasarım ilkelerinden ayrı düşünmek ya
da tanımlamaya çalışmak kavramın içeriğin doğru anlaşılmasını eksik bırakacağı
görülmektedir. Engelli turizmde amaç toplumu bütünleştirerek toplumu engel türlerine göre
ayırmak değil tam tersi engelli bireylerin engel türler ne olursa olsun içinde yaşadıkları
toplumla bütünleşmelerini, turizm gibi toplumsal yaşamın her alanına eşit ve özgür bireyler
olarak dahil olmalarını sağlamaktır (Balcı, 2021: 60-61).
Toplumların çağdaşlığı, toplumu meydana getiren tüm fertlerinin engelli olsun ya da olmasın
farketmeksizin toplumsal olanaklardan tüm bireylerin faydalanabilmesi ile değerlendirilir
(Atak, 2008: 1). Toplumun tüm bireylerinin herhangi bir ayrıma veya sınıflamaya tabi
tutulmadan, herhangi bir engel ya da kısıtlama ile karşılaşmadan gezmeye, dolaşmaya, alışveriş
yapmaya, eğlenmeye, yolculuğa çıkmaya, konaklamaya, tatile gitmeye, dinlenmeye, denize
girmeye, yeni yerleri görmeye ve keşfetmeye ihtiyaçları vardır.
Bu açıdan plajlar; parklar, AVM’ler, restoranlar ve eğlence mekanları gibi kentsel yaşamın
önemli sosyal alanları içerisinde yer alan ve bireylerin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynayan
kentsel unsurların önemli parçalarından biridir. Engelli bireylerin toplumsal yaşama dahil
olmaları için turizm paydaşlarında düzenlemeler ve bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine
dönük yasalar oluşturulurken plajlara ilişkin düzenlemelerinde göz ardı edilmemesi ve plajların
engelli bireyler açısından erişilebilir-ulaşılabilir hale getirilmesi insan olarak devletin sunduğu
imkanlardan ayrım gözetmeksizin eşit şartlarda yararlanılmasının gereğidir.
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Plajlar toplum paydaşlarının ortak olarak kullanıldığı kentlerin önemli değerlerinden biridir. Bu
sebeple plajların toplumun tüm kesimlerinin kullanım ihtiyaçları ve gereksinimleri
doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan plajlara yönelik düzenlemelerde
“Mavi Bayrak” kriterleri önemli bir örnek oluşturmakta ve aynı zamanda da plajlara ilişkin
yapılması gereken düzenlemeler için bir yol haritası görevi görmektedir (Birdir, Ünal, Birdir,
Williams, 2013: 279-280).
“Mavi Bayrak” kriterlerini incelediğimizde engelli bireylerin plajlardan ve plajlardaki
tesislerden yararlanabilmelerine dönük pek çok düzenlemeyi içerdiğini görmekteyiz. Bunlar
(Mavi Bayrak, 2014):
Plajlarda kumsala ve denize ulaşmayı olanaklı hale getiren erişim rampalarının
bulunması,
Engelli bireylere yönelik duş, tuvalet ve soyunma alanlarının bulunması,
Engelli bireylerin kullanımı için engelli otoparkının bulunması,
Plajlarda engelli bireylerin kullanımı için en az birer tane şezlong ve şemsiyenin
bulunması,
Plajlarda engelli bireyleri yönlendirecek gerekli düzenlemelerin yer alması,
Plajlarda engelli bireylerin denize girmesini mümkün kılacak gerekli düzenlemelerin ve
düzeneklerin yer alması gerekmektedir.
Bu uygulamaların yanı sıra gerek uluslararası anlaşmalar gerekse Anayasal ve ulusal yasalar
gereği engelli bireylerin plajları herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, herhangi bir yardıma
gereksinim duymadan özgürce kullanabilmelerine yönelik yapılması gereken diğer
düzenlemeler şu şekildedir.
Plajlarda işitme engelli bireyler için yazılı yönergelerin yer alması,
Plajlarda görme engelliler için sesli yönergelerin yer alması,
Plajlarda işitme engelli bireyler için ışıklı uyarı sistemlerinin yer alması,
Plajlarda işaret dili kullana bilen personelin bulunması,
Plajlarda görme engelli bireylere yönelik Braille alfabeli yönergelerin yer alması,
Plajlarda engelli bireylere yardımcı olacak eğitimli personel desteğinin sağlanması,
Plajlarda kot farkı bulunan alanlarda uygun eğime sahip rampaların yer alması,
Plajlara görme engelli bireylerin kılavuz köpek ile girebilmesi,
Plajlarda yer alan büfe, restoran gibi tesislerin banko yüksekliklerinin engelli bireylere
uygun standartta olması gerekmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada amaç; plajların bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin kullanımları
açısından ne derecede ulaşılabilir-erişilebilir olduğunun, ayrıca plajlarda engelli bireylere
yönelik ne tür düzenlemelerin yapıldığının belirlenmesidir. Bu doğrultuda son yıllarda yıldızı
hızla yükselen destinasyon merkezlerinden biri olan ve her yıl daha fazla kişi tarafından ziyaret
edilen Çanakkale’nin plajları çalışma sahası olarak ele alınmış ve incelenmiştir.
Çalışma kapsamında seçilen plajlar, araştırmacılar tarafından başta “Mavi Bayrak” ve “ENAT”
gibi uluslararası kuruluşların belirlediği kriterleri olmak üzere yurtdışında engelli bireylerin
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kullanımlarına dönük olarak plajlarda yapılan düzenlemeler ve çalışmalar dikkate alınarak
“Kontrol Listeleri” hazırlanmıştır.
Hazırlanan “Kontrol Liste”lerinde öncelikli olarak plajlarda kumsal ve denize erişim
rampalarının bulunması, plajlarda engelli tuvaletlerinin, soyunma kabinlerinin ve duşlarının yer
alması, engelli otoparkının bulunması, denize girmeyi kolaylaştıracak düzenek ve
düzenlemelerin yer alması, engellilere yönelik şezlong, güneşlenme alanı ve deniz
şezlonglarının bulunması, kot farkı olan alanlarda rampaların yer alması, sesli, ışıklı ve Braille
alfabeli bilgilendirme ve yönlendirme panolarının bulunup bulunmadığını tespit etmeye yönelik
ifadelerin yanı sıra ayrıca plajlarda işaret dili bilen personelin bulunması, plajlara kılavuz köpek
kabul edilmesi, engellilerin deniz ile temasına yardımcı olacak kişilerin bulunması ve
engellilerle iletişim kurabilecek eğitimli personel bulunup bulunmadığını tespit etmeye yönelik
toplamda 21 ifade kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Çanakkale’de yer alan tüm plajlar oluştururken zaman,
yöntem, maliyet ve ulaşılabilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurularak evrenin tamamına
ulaşmanın mümkün olmayacağından hareketle “amaçlı örneklem” yöntemi kullanılmıştır. Yine
çalışma kapsamında yukarıda adı geçen “amaçlı örneklem” metotlarından “maksimum çeşitlilik
örneklemesi” metodu tercih edilmiş, yöntem olarak ise “doğal gözlem” yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma Haziran – Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve iki aylık süreç içerisinde
20 adet plaja ulaşılmıştır.
BULGULAR
Çanakkale plajlarının engelli turizm kapsamında değerlendirilmesi isimli araştırma kapsamında
plajlara ilişkin veriler Çanakkale ilinde yer alan plajlardan elde edilmiştir. Verilerin elde
edildiği plajları dağılımları Tablo 1’de görüldüğü gibi %25’i Eceabat’ta, %15’i Çanakkale
Merkez’de, %10’u Güzelyalı, %10’u Dardanos’ta, %10’u Kilitbahir’de, %5’i Kepez, %5’i
Gelibolu, %5’i Geyikli ve %5’i Assos’da yer almaktadır.
Tablo 1. Çanakkale Plajları
Bulunduğu Yer
Çanakkale Merkez
Kepez
Güzelyalı
Dardanos
Kilitbahir
Eceabat
Ezine
Geyikli
Gelibolu
Assos
Toplam

n
3
1
2
2
2
5
2
1
1
1
20

%
15
5
10
10
10
25
10
5
5
5
100

Araştırma kapsamında değerlendirilen plajların %35’i (7 adet) özel plaj, %65’i (13 adet) halk
plajından oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 20 plaj içerisinde 6 tanesinin “Mavi Bayraklı” plaj
olduğu tespit edilmiştir. Bakınız Tablo 2’ye.
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Tablo 2. Plaj Türleri ve Mavi Bayrak
Plaj Türü
Özel
Halk
Toplam

n

%

7
13
20

35
65
100

Mavi
Bayrak
Var
Yok
Toplam

n

%

6
14
20

30
70
100

Tablo 3’de yer alan “kontrol listesi”ne göre çalışma kapsamında değerlendirilen plajlara ilişkin
frekans ve yüzde sonuçları gösterilmektedir. Bu tabloya göre plajların %100’ü (20 adet) kılavuz
köpek kabul etmekte, %10’da (2 adet) denize erişim rampası bulunmakta, plajların %45’inde
(9 adet) engelli tuvaleti bulunmakta, %20’inde (4 adet) engelli otoparkı yer almakta, plajların
%10’da kot farkı bulunan alanlarda rampa yer almaktadır. Ancak çalışma kapsamında
oluşturulan “kontrol listesi”ndeki ifadelere ilişkin plajlarda herhangi bir düzenlemenin yer
almadığı tespit edilmiştir.
Tablo 3. Kontrol Listesine Göre Plajların Değerlendirilmesi
n

%

Kılavuz Köpek Kabul Ediliyor
Var
Yok
Denize İniş Rampaları
Var
Yok
Kum Rampaları

20
0

100
0

2
18

10
90

Var
Yok
Engelli
Bireylere
Yönelik
Erişim Rampaları
Var
Yok
Engelli Tuvaleti
Var
Yok
Engellilere Yönelik Duşlar

0
20

0
100

0
20

0
100

9
11

45
55

Var
Yok
Engellilere Yönelik Soyunma
Kabinleri
Var
Yok
Engellilere Yönelik Güneşlenme
Alanları
Var
Yok

0
20

0
100

0
20

0
100

0
20

0
100
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n

%

0
20

0
100

4
16

20
80

0
20

0
100

0
20

0
100

0
20

0
100

0
20

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

Denize Girme Düzenekleri
Var
Yok
Engelli Otoparkı
Var
Yok
Görme
Engelliler
İçin
Bilgilendirme
Levhaları
ve
Braille Alfabeli Pano
Var
Yok
Görme Engellilere Yönelik Sesli
Yönerge ve Uyarı Sistemleri
Var
Yok
Engellilere Yönelik Plaj Büfesi
Var
Yok
Engellilerin Sosyal Alanlarda
Rahat Hareket Etmesine Olanak
Sağlayan Düzenlemeler
Var
Yok
Engellilerin Deniz İle Temasına
Yardımcı Olacak Kişiler
Var
Yok
Engellilerle İletişim Kurabilecek
Eğitimli Personel
Var
Yok
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Engellilere Yönelik Şezlonglar
Var
Yok
İşaret Dili Bilen Personel

0
20

0
100

Var
Yok

0
20

0
100

Kot Farkı Olan Alanlarda Rampa
Var
Yok
Genel Anlamda Bu Plajda Yer
Alan
Düzenlemeler
Diğer
Plajlara Örnek Teşkil Edebilir
Düzenlemelere Sahip
Var
Yok

2
18

10
90

0
20

0
100

TARTIŞMA VE SONUÇ
Çanakkale plajlarının engelli turizm kapsamında değerlendirilmesi isimli araştırma
doğrultusunda Türk turizmi açısından önemli bir yer tutan ve Türkiye’deki destinasyon
bölgelerinin tercih edilmesinde önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkan plajlarda bedensel,
işitme ve görme engelli bireylere yönelik ne tür düzenlemelerin yapıldığı, yapılan
düzenlemelerin yeterli olup olmadığı, bu düzenlemelerin yasalarda belirtilen kriterle uygun
olup olmadıkları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında plajları değerlendirmek üzere oluşturulan
“kontrol liste”leri hem “Mavi Bayrak” hem “ENAT” hem de yurtdışında engelli bireylerin
kullanımlarına dönük olarak plajlarda yapılan düzenlemeler ve çalışmalar dikkate alınarak
hazırlanmıştır. “Kontrol liste”leri ile Çanakkale ilinde bulunan 20 plajdaki düzenlemeler
erişilebilirlik-ulaşılabilir açısından incelenmiş ve “kontrol liste”leri ile elde edilen verilere göre
bu plajların düzenlemeler açısından yetersiz oldukları tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamına giren plajlar incelendiğinde “Mavi Bayrak” almış plajlarda bile engelli
bireylere yönelik düzenlemelerin yeterli olmadığı, “Mavi Bayrak” uygulamasında yapılması
gereken ya da yapılması tavsiye edilen uygulama ve düzenlemelerin hayata geçirilmediği
görülmüştür. “Mavi Bayrak”lı plajlardaki tuvalet, soyunma kabini, duşlar gibi alanların
kriterleri karşılamaktan uzak olduğu, kot farkı bulunan pek çok alanda rampa olmadığı, engelli
şezlongları, güneşlenme alanlarının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Engelli bireylerin toplumsal
yaşama katılmalarını ve sosyalleşmelerini zorlaştıran bu unsuların ortadan kaldırılması için
yasal düzenlemelerin yapılması ve yapılan yasal düzenlemelerin gereğinin yerine getirilip
getirilmediğinin denetlenmesi kadar bu alanda toplumsal bilinç oluşturacak eğitim
çalışmalarında hayata geçirilmesi son derece önemledir.
Hem “Mavi Bayrak”lı hem de diğer plajlarda engelli bireylerin gerek kumsal gerekse de denizin
içlerine ulaşmalarını, denizle temaslarını sağlayacak kum ve deniz rampalarının ve denize
girme düzeneklerinin olmadığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda da engelli bireyler plajlardan
gereği gibi yararlanamadığı, hareketlerinin kısıtlandığı ve pek çok etkinlikten uzak kaldıkları
tespit edilmiştir.
Türkiye önümüzdeki yıllarda turizmdeki payını ve gelirini artırmak istiyorsa engelli turizmine
dönük gerekli yasal altyapıyı oluşturması, bu alanda çıkarılan yasaların denetimlerini yapması
ve daha fazla işletmenin bu alandaki yasal düzenlemeleri hayata geçireceği teşvikleri sağlaması
gerekmektedir. Ancak göz ardı edilmemesi gereken yasaları çıkarmak kadar o yasaların hayata
geçirilip geçirilmediğin denetlenmesinin de gerektiğidir.
“Mavi Bayrak” benzeri ödül sistemleri çeşitlendirilerek engelli bireylere yönelik çeşitli yasal
düzenlemeleri karşılayan kurum ve işletmelere belirli bir süre vergi muafiyeti, kurum veya
işletmenin uluslararası alandaki reklam ve tanıtımlarına devlet desteği sağlanması, bu tesis ve
işletmelerde çalışan personele işaret dili ve engelli bireylerle iletişim kurmaya yönelik
eğitimlere Halk Eğitim ya da Milli Eğitim desteğinin sağlanması gibi teşvik ve ödüller
getirilmesi bu alandaki çalışmaları destekleyecek ve hızlandıracaktır.
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Bu alanda çalışma yapacak araştırmacıların Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan plajları da
çalışma alanına katmaları elde edecekleri sonuçların Türkiye’ye genelene bilmesi açısından
önemli olacaktır. Ayrıca plajların fiziki yapısı kadar engelli bireylerin bu plajlara ve bu
plajlardan yararlanmalarına ilişkin görüşlerinin de değerlendirme kapsamına alınması daha
doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.
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ÖZET
Küresel ısınma, çevresel bozulmanın ilerlemesi ile artan ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarına
dayalı güçlü bir etkiye sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre sorunlarının
azaltılmasında ve uzun vadede sürdürülebilir kalkınmada dikkate alınması ve değerlendirilmesi
gereken en önemli faktörlerden biridir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sorunları
çözmenin anahtarıdır. Nüfus artışı, sanayileşme ve enerji üretiminde yenilenebilir enerji
kaynaklarının az olması ve enerji ihtiyacının ana kaynaklardan karşılanmasında karşılaşılan
zorluk ekonomik büyüme ile enerji üretimi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde de etkisini
göstermektedir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinde ekonomik istikrarsızlık nedeniyle meydana
gelen krizler diğer mal ve hizmetleri olumsuz etkilemekle kalmayıp yenilenebilir enerji
üretimini de azaltmaktadır. Bu araştırmada Türkiye'de karbondioksit (CO2) emisyonları ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyümeye etkisi 1990-2020 dönemi verileriyle
incelenmiştir. ARDL eşbütünleşme yöntemi ile yapılan analizde öncelikle ADF ve PP testleri
ile serilerin birim kökleri analiz edilmiştir. ARDL eşbütünleşme testi sonuçları, CO2
emisyonları, yenilenebilir enerji kaynakları ve büyüme arasında uzun vadeli bir ilişkinin
varlığını göstermiştir. CO2 emisyonları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun vadeli ilişki
pozitiftir. CO2 emisyonlarındaki %1'lik bir artışın ekonomik büyüme üzerinde %1,53 oranında
olumlu etkisi vardır. Yenilenebilir enerji kaynağı ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli
negatif bir ilişki bulunmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki bir birimlik artış, uzun
vadede ekonomik büyümeyi %0,06 oranında olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda enerji
talebindeki artışa rağmen, sürdürülebilir enerjinin toplam birincil enerji arzı içindeki payında
önemli bir değişiklik görülmemektedir. Bu nedenle devletin, büyük potansiyele sahip ve
çevresel bozulmayı azaltmada etkili olan yenilenebilir enerji kaynaklarının korunması ve
enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik teşvik programlarının uygulanması da hayati
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: CO2, Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, ARDL.
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ABSTRACT
Global warming has a strong impact based on increasing economic, social, and health problems
with the progression of environmental degradation. Renewable energy sources are one of the
most important factors that should be considered and evaluated in reducing environmental
problems and in long-term sustainable development. Using renewable energy sources is the key
to solving problems. Population growth, industrialization and the scarcity of renewable energy
sources in energy production, and the difficulty encountered in meeting the energy need from
the main sources also have an impact on the determination of the relationship between economic
growth and energy production. In addition, the crises that occur due to economic instability in
the Turkish economy not only negatively affect other goods and services but also reduce
renewable energy production. In this research, carbon dioxide (CO2) emissions and the effect
of renewable energy sources on economic growth in Turkey were examined with the data of
the 1990-2020 period. In the analysis made by the ARDL cointegration method, firstly, unitroots of the series were analyzed with ADF and PP tests. ARDL cointegration test results
showed the existence of a long-term relationship between CO2 emissions, renewable energy
sources, and growth. The long-term relationship between CO2 emissions and economic growth
is positive. A 1% increase in CO2 emissions has a 1.53% positive effect on economic growth.
A long-term negative relationship was found between the renewable energy source and
economic growth. A one-unit increase in renewable energy sources negatively affects economic
growth by 0.06% in the long run. Despite the increase in energy demand in recent years, there
is no significant change in the share of sustainable energy in the total primary energy supply.
For this reason, it is vital for the state to protect renewable energy sources, which have great
potential and are effective in reducing environmental degradation, and to implement incentive
programs for reducing foreign dependence on energy.
Keywords: CO2, Economic Growth, Renewable Energy Sources, ARDL.
1. GİRİŞ
Enerji, ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir üretim faktörü olarak
görülmektedir. Özellikle yenilenemeyen enerji kaynakları dünya genelinde ülkeler tarafından
en çok kullanılan enerji kaynaklarından birisidir. Gerek gelişmiş ülkeler olsun gerekse de
gelişmekte olan ülkelerde yoğun enerji kaynaklarının kullanılması ve özellikle Körfez
ülkelerinde enerji atıklarının artması, dünya ekonomisi için yenilenemeyen enerji kaynaklarının
tükenmesi ve bunun sonucunda, karbondioksit (CO2) ve diğer zararlı gazların sonucunda
küresel ısınma sorunun ortaya çıkması gibi iki temel soruna yol açmaktadır. Bu sorunların
minimum düzeye indirgenmesi için tüm enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
gerekmektedir (Sebri ve Salha, 2014: 14).
Küreselleşme ve yoğun ekonomik faaliyetler sonucu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde, ani ve plansız bir şekilde yaşanan ekonomik büyüme çevre ile ilgili birçok sorunu da
birlikte ortaya çıkarmıştır. Sanayileşme faaliyetleri ile birlikte, ülkelerde her alanda yaşanan
radikal dönüşümlerle beraber, özellikle son yıllarda ciddi bir şekilde doğal çevre yapısının zarar
gördüğü ve kirlendiği gözlemlenmektedir. Sonuçta ülkeler, ekonomik büyümeye
odaklandıklarından dolayı çevresel faktörlere gereken önemi vermemişlerdir. Sanayileşme ile
birlikte meydana gelen gelişmelerle ülkelerde sera gazı emisyonu ve ormansızlaşma sonucu
ortaya çıkan son yıllardaki küresel ısınmanın ciddi ve tehlikeli sonuçları görülmeye
başlanmıştır (Özkök ve Polat, 2018: 34).
İklim değişikliği günümüzde hem ulusal hem de küresel düzeyde önemli ve uluslararası
sorundur. Karbondioksit şeklinde olan sera gazlarının emisyonlarının birikmesi sonucu, küresel

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

22

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

ısınma daha hızlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler hem sürdürülebilir bir ekonomik büyüme
ve kalkınma, hem de daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak için gelişmiş ülkelere göre daha
fazla enerji tüketmektedir. Bundan dolayı, gereğinden fazla olan enerji tüketimi, iklim
değişikliğine ve yoğun çevre kirliliğine sebep olmaktadır (Boontome vd., 2017: 926).
Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen ülkeler, ekonomik büyüme kadar ekolojik
dengeyi de korumak zorundadır. Özellikle, son yıllarda büyüme ve kalkınma ile birlikte ülkeler
yeşil büyüme kavramına da önem vermeye başlamıştır. Enerji kaynaklarının gereğinden fazla
kullanılması sonucunda iklim değişikliğinin yanı sıra çok sayıda sorunun kaynağında yer alan
sera gazlarının giderek arttığı görülmektedir. Yaşanan sorunlar sonuçta karbondioksit (CO2)
açığa çıkması ile ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde ki, sera gazlarının büyük bir kısmını
oluşturan CO2 en zararlı gazlardan birisidir. Ülkelerin çevre kirliliğine olan duyarlılıkları son
yıllarda artmış ve 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolünden sonra ise çevreye zararlı enerji
kaynaklarının yerine daha sağlıklı ve güvenilir olan yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir (Akay vd., 2015: 628).
Enerji kaynakları, yenilebilir enerji kaynakları ve yenilemeyen enerji kaynakları olarak ikiye
ayrılmaktadır. Yenilemeyen enerji kaynakları doğada sınırlı olan ve sürekliliği olmayan
kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklar yenilenemeyen enerji kaynakları
kategorisinde bulunmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynakları daha çok fosil yakıtlar olarak
tanınmaktadır. Yenilenebilen enerji kaynakları ise doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan
üretilen enerjilerdir. Bu kaynaklar süreklidir ve diğer kaynaklardan farklı olarak kıt değildir.
Bu kaynaklara güneş, rüzgâr, jeotermal ve biokütle enerji gibi kaynaklar örnek olarak
gösterilebilir (Karabulut ve Koyuncu, 2020: 1221).
Hızlı sanayileşme hedeflerine bağlı olarak sürdürülen faaliyetlerle sağlanan ekonomik büyüme
dünyada ve Türkiye’de CO2 emisyonlarını artırmaktadır. Şekil 1’de Dünyada ve Türkiye’de
kişi başına düşen karbon emisyonlarına ait verilerin seyri sunulmaktadır.
Şekil 1: Dünyada ve Türkiye’de Kişi Başına Düşen CO2 Emisyonu (Metrik Ton)
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Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri
Şekil 1’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, 1990-2015 döneminde dünyadaki karbon
emisyonlarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak 2015 yılından sonra dünya
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genelinde karbon emisyonunda azalma görülürken, Türkiye’de artmakta ve dünya
ortalamasının üstünde seyir izlemektedir. Bu durum, Türkiye’de karbon emisyonlarına karşı
ciddi önemler alınması gerektiğine işaret etmektedir.
Günümüzde dünya ülkeleri sanayi üretimlerinde ve ekonomik büyümelerinde daha sağlıklı ve
çevreye karşı daha duyarlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Şekil 2’de
dünya ülkeleri ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimi
içerisindeki oranı gösterilmektedir.
Şekil 2: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tüketim İçindeki Payı

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
1990 yılında Türkiye’de toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji tüketiminin oranı
%18 civarındayken, 2018 yılında bu oran %14 düzeylerinde görülmektedir. Türkiye’de
biyoenerji ve atıklarda son yıllarda azalma meydana gelirken, hidrolik enerji tüketimi önemli
düzeyde artış göstermiştir.
Türkiye’nin dış ticaret açığının büyük bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Bundan
dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2019-2023 Stratejik Plan dahilinde bazı
amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçları şu şekilde özetlemek mümkündür (ETKB, 2019: 23-25);


Sürdürülebilir enerji arzı güvenliğini sağlamak.



Enerji verimliliğini ve etkinliğini artırmak.



Kurumsal ve sektörel bazda kapasiteyi artırmak.



Küresel ve bölgesel alanlarda enerji kaynaklarında daha etkin olmak.


Teknolojide meydana gelen gelişmeleri enerji ve doğal kaynaklarda da etkili bir şekilde
kullanmak.


Piyasalarda öngörülebilirliği artırmak.



Madencilik sektöründe sürdürülebilirliği ve kapasiteyi artırmak.

Son yıllarda dünya ülkelerinin en önemli sorunlarından birisini hızlı ve çevreye duyarsız
büyümenin meydana getirdiği sorunlar oluşturmaktadır. Ülkeler, özellikle 1970’li yıllardan
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itibaren ekonomik büyüme için çabalarken, aynı zamanda da çevre kirliliğini minimum
seviyeye indirmek içinde mücadelesini sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de
karbondioksit (CO2) emisyonları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyümeye
etkisini 1990-2020 dönemi verileriyle incelemektir. Bunun için öncelikle ADF ve PP testleri
ile serilerin birim kökleri analiz edilmiş ve ardından ARDL eşbütünleşme yaklaşımından
yararlanarak değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır.
2. LİTERATÜR
Ekonomik büyüme, CO2 emisyonu ve yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki ilişki ulusal ve
uluslararası arenada çok sayıda çalışmalarla incelenmiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası
literatürde yer alan bazı çalışmalar ve bulgularını şu şekilde özetleyebiliriz;
Apergis vd. (2010), 19 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde hata düzeltme modelini
kullanarak 1984-2007 dönemini inceleyerek nükleer enerji ile emisyon arasında anlamlı ve
negatif ilişki bulgularına ulaşmıştır. Ayrıca Panel Granger Nedensellik test sonuçları, kısa
vadeli nükleer enerji tüketiminin CO2 emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynadığını,
yenilenebilir enerji tüketiminin emisyonlardaki düşüşlere katkıda bulunmadığını göstermiştir.
Yazarlar bulgulara bağlı olarak, elektrik üreticilerinin, talebi karşılamak için emisyon üreten
enerji kaynaklarını üretmek zorunda kaldığını, aralıklı tedarik sorunlarının üstesinden gelmek
için yeterli depolama teknolojisinin olmaması nedeniyle de bu sonucun ortaya çıkmış
olabileceği görüşünü savunmuştur.
Özşahin vd. (2016), Yenilenebilir enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
BRICS-T ülkeleri örnekleminde 2000-2013 dönemine ait verileri kullanarak ARDL metoduyla
incelemişlerdir. Ampirik bulgular, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi ile ekonomik
büyüme arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Afonso vd. (2017), 1995-2013 dönemi verileriyle 28 ülkeden oluşan örneklemle bir panel
incelemesi yaparak ARDL yaklaşımı ve Driscoll-Kraay yöntemlerini kullanmışlardır.
Araştırma sonuçlarıyla yenilenebilir enerjinin ekonomik büyümeye katkıda bulunmadığı,
yenilenemez enerjinin katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlar bulgu çerçevesinde
özellikle yenilenebilir enerjiyi ekonomik büyüme ile uyumlu hale getirerek, enerji stratejilerinin
tanımına dahil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Boontome vd. (2017), Tayland örneklemiyle yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji tüketimi,
CO2 emisyonları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 1971-2013 dönemi
verileriyle incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre, değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki
tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında en az bir yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit
edilmiştir.
Matei (2017), 1990-2014 dönemiyle ilgili olarak 34 OECD ülkesi, 24 eski OECD ülkesi ve 15
OECD olmak üzere üç ülkeye özel örneklem çerçevesinde yenilenebilir ve yenilenemez
kaynaklardan sağlanan enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerini
incelemiştir. Elde edilen sonuçlarla hata düzeltme katsayıları negatif ve ilgili tüm alt örneklerde
oldukça önemli olarak tespit edilirken, ampirik bulgular yenilenebilir (ve yenilenemez) enerji
tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun vadeli çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin
varlığını göstermiştir.
Karakaş ve İzgi (2018), yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
OECD ülkeleri örneklemiyle incelemişlerdir. Çalışmada 1990-2014 dönemine ait veriler
kullanılarak panel eşbütünleşme analizinden yararlanılmıştır. Ampirik bulgulara göre, elektrik
tüketimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.
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Ntanos vd. (2018), 2007'den 2016'ya kadar olan dönem için 25 Avrupa ülkelerinin verilerini
ARDL yöntemiyle incelediği çalışmalarından elde ettiği bulgular, uzun dönemde GSYİH ve
yenilenebilir enerji kaynakları, uzun vadeli olmayan enerji tüketimi, brüt sabit sermaye
oluşumu ve işgücü arasında uzun vadede bir korelasyon ilişkisinin bulunduğunu göstermiştir.
Ayrıca sonuçlar, yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi ile daha yüksek GSYİH'ye sahip
ülkelerin ekonomik büyümeleri arasında, düşük GSYİH'ye sahip olanlara göre daha yüksek bir
korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.
Batmaz vd. (2019), Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları, büyüme ve karbon emisyonu
ilişkisini 1985-2014 yıllarına ait verilerini kullanarak nedensellik analizi ile incelemişlerdir.
Çalışmanın bulguları, Türkiye’de ekonomik büyüme ile karbon emisyonu arasında uzun
dönemli pozitif bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir.
Harjanne ve Korhonen (2019), araştırmalarına bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının
politika, iş dünyasında ve akademide iklim sorununa anahtar bir çözüm kaynağı olarak
görülmesine karşılık, kavramsal olarak sorunlu olduğunu belirtmiş ve daha açık bir
kavramsallaştırma lehine terk edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Keyifli ve Recepoğlu (2020), çalışmalarında E7 ülkeleri için 2000-2016 dönemi verileriyle
sağlık harcamaları, CO2 emisyonları, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi nedensellik çerçevesinde incelemişlerdir. Ampirik sonuçlar, değişkenler
arasında nedensellik ilişkisine işaret etmiştir. Çalışmanın bulgularıyla, ülkelerin fosil yakıtlara
olan bağımlılıklarının azaltılması gerektiği ve karbondioksit emisyonu minimum olan alternatif
enerji alanlarına odaklanmalarının çevre için daha sağlıklı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde genelde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme
arasında pozitif bir ilişki söz konusu iken, plansız ve kontrolsüz bir büyümenin çevre kirliliğine
yol açtığı anlaşılmaktadır. Literatür bulguları ülkelerin üretimlerinde fosil yakıtlar yerine,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarının, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve çevre
için daha sağlıklı ve güvenilir olacağını ortaya koymaktadır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu çalışmada CO2 emisyonları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi ARDL eşbütünleşme yöntemiyle incelenmektedir. Model için oluşturulan
denklem şu şekildedir;
LNGSYİH=α+ β1lnCO2 + β2YET+ μit

(1)

Model denklemdeki Reel GSYİH verisi Cari ABD doları cinsinden ölçülmekte ve bağımlı
değişkeni göstermektedir. CO2 emisyonları, fosil yakıtların yakılması ve çimento imalatından
kaynaklanan emisyon cinsini göstermektedir. Yenilenebilir enerji tüketimi ise, toplam nihai
enerji tüketiminin yüzdesel değerini oluşturmaktadır ve yenilenebilir enerjinin toplam nihai
enerji tüketimi içindeki payını göstermektedir. Modeldeki YET değişkeni yüzdelik değer
olması nedeniyle doğal logaritması alınmazken, LNGDP ve LNCO2 değişkenleri için
logaritmik dönüşüm uygulanmıştır.
Zaman serisinin öncelikli şartlarından birisi serilerin durağan olmasıdır. ARDL analizlerinde
ise birim kök testleri ile değişkenlerin I(0) veya I(1) olduğu saptanır. Buradaki amaç verilerin
I(2) olmadığını sınamaktır. Başka bir deyişle ARDL analizlerinde seriler I(2) formu hariç olmak
üzere tüm düzeylerde incelenebilmektedir. Serilerin hangi formda olduğunu belirlemek
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amacıyla çalışmamızda geleneksel birim kök testlerinden Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) ve
Philips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır.
Sabit ve sabitli trendli olarak gerçekleştirilen ADF sınaması testi denklemi de şu şekildedir;
pi

yit   yit 1   ij yit  j  X it'    it

(2)

j 1

Araştırmada ADF testinin eksikliklerini gidermesi ve alternatif oluşturması bakımından Phillips
ve Perron (PP) birim kök testi de uygulanmıştır. PP testine ait hipotez testleri ADF ile benzer
şekilde olup aşağıdaki denklemlerle gösterilmektedir (Phillips ve Perron, 1988:338):

Yt     yt 1   t

(3)

 1 
yt      t      yt 1  t
 2 

(4)

ADF ve PP test istatistiğinin kritik değerlerden daha büyük olması, birim kök sıfır hipotezinin
reddedilmesi anlamını taşımaktadır. Model denklem için uygulanan test sonuçları tablo 1’de
sunulmuştur;
Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları
Düzey
t
istatistiği
Olasılık
t
istatistiği
Olasılık

Sabitli

Sabitli &
Trendli
Fark
Sabitli

Sabitli &
Trendli

t
istatistiği
Olasılık
t
istatistiği
Olasılık

LNGDP
-1.1728

ADF
LNCO2
-0.2531

YET
-1.2235

LNGDP
-1.1728

PP
LNCO2
0.2692

YET
-1.3017

0.6728
-1.0614

0.9200
-3.4387

0.6477
-2.0406

0.6728
-1.1628

0.9722
-3.3957

0.6124
-2.0406

0.9191
d(LNGDP)
-5.6317

0.0664*
d(LNCO2)
-6.1659

0.5519
d(YET)
-5.9508

0.9002
d(LNGDP)
-5.6307

0.0723*
d(LNCO2)
-8.0984

0.5519
d(YET)
-6.2570

0.0001***
-5.7388

0.0000***
-6.0377

0.0001***
-4.7602

0.0001***
-5.7388

0.0000***
-7.8653

0.0000***
-6.6461

0.0003***

0.0002***

0.0048***

0.0003***

0.0000***

0.0001***

Tablo 1’de sunulan ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre LNCO2 serisi sabitte durağanlık
şartını sağlamazken, sabit ve trendde %10 düzeyinde durağanlık şartını sağlamaktadır. Diğer
taraftan LNGDP ve YET değişkenleri ise düzeyde durağan şartını sağlamamıştır. Serilerin
birinci farkı alındığında ise tüm değişkenlerin durağan olduğu görülmektedir. Serilerin düzey
ve farkta durağan olması nedeniyle araştırmamıza ARDL eşbütünleşme analiziyle devam
edilmiştir. Eşbütünleşme için öncelikle uygun gecikme modeli ARDL(4, 3, 4) olarak
belirlenmiş olup, F istatistik değeri ise 10.79394 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, tüm
anlamlılık düzeylerinde alt ve üst kritik değerlerle karşılaştırıldığında anlamlı sonuç vermiş ve
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermiştir.
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Tablo 2: Sınır Testi Sonuçları
F Sınır Testi
Test İstatistiği
F İstatistiği
K
Model

Değer
10.79394
2
ARDL (4, 3, 4)

Sıfır Hipotezi: İlişki Yoktur
Anlamlılık Seviyesi
I(0)
10%
3.17
5%
3.79
2.5%
4.41
1%
5.15

I(1)
4.14
4.85
5.52
6.36

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinden sonra uzun dönem katsayısı tahmin
edilmiştir. Sınırsız sabit ve trendin bulunmadığı varsayımı altında seviye eşitliği değerleri
incelendiğinde lnCO2 ile lnGDP değişkenleri arasında uzun dönemde pozitif ilişki tespit
edilmiştir. Buna göre lnCO2 değişkeninde meydana gelen %1’lik artış ekonomik büyüme
üzerinde %1.53 kadar pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Diğer taraftan YET değişkeni ile lnGDP
değişkeni arasındaki ilişki ise negatif ve istatiksel olarak %5 düzeyinde anlamlıdır. Başka bir
deyişle YET değişkeninde meydana gelen bir birimlik artış uzun dönemde lnGDP değişkenini
%0.06 kadar negatif etkilemektedir.
Tablo 3: Uzun Dönem Tahmin Sonuçları
Değişken

Katsayı

1.528333
LNCO2
-0.059821
YET
EC = LNGDP - (1.5283*LNCO2 -0.0598*YET)

Standart
Hata
0.320981
0.019790

T İstatistiği
4.761437
-3.022827

Olasılık
0.0014
0.0165

ARDL kısa dönem hata düzeltme modeli beklentilere uygun olarak negatif ve %1 düzeyinde
istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, meydana gelen şoklar nedeniyle meydana
gelen dengesizliklerin bir dönem sonrasında %1.48 kadarının dengeye geleceğini ve
düzeleceğini göstermektedir.
LNCO2 değişkeninin LNGDP değişkeni üzerindeki etkisi katsayı olarak pozitif iken istatiksel
olarak anlamlı bulunmamıştır. Bununla birlikte LNCO2 değişkeninin LNGDP değişkeni
üzerinde bir gecikmede katsayısı pozitif ve %5 düzeyinde istatiksel olarak anlamlıdır. Başka
bir deyişle, LNCO2 değişkeninde meydana gelen %1 oranındaki artış, LNGDP değişkeni
üzerinde %2.01 oranında artış sağlamaktadır. Öte yandan YET değişkeninin LNGDP değişkeni
üzerinde normal katsayı pozitif ve anlamsız iken, birinci ve ikinci gecikmeli değerlerde %1
önem düzeyindedir. Buna göre YET değişkeninde meydana gelen bir birimlik artış, bir
gecikmeli değerde LNDP değişkeni üzerinde % 0.006838 ve ikinci gecikmede ise % 0.137595
oranında artışa neden olmaktadır.
Tablo 4: Kısa Dönem Tahmin Sonuçları
Variable

Katsayı

C
D(LNGDP(-1))
D(LNGDP(-2))

13.03897
0.383881
0.325592
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T İstatistiği
6.330365
2.260247
2.165193
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www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

D(LNGDP(-3))
D(LNCO2)
D(LNCO2(-1))
D(LNCO2(-2))
D(YET)
D(YET(-1))
D(YET(-2))
D(YET(-3))
ECT (-1)
R2
Düzeltilmiş R2

0.428123
2.032106
0.979416
2.013474
0.006838
0.148727
0.137595
0.037948
-1.483791
0.887877
0.764542

F İstatistiği ve Olasılık

7.198902
(0.002061)

0.145654
0.621948
0.731232
0.753649
0.023028
0.029686
0.038028
0.025902
0.233221
Jargue-Bera
BreuschGodfrey
BreuschPaganGodfrey
Ramsey

1.755601

DW

2.939311
3.267326
1.339405
2.671633
0.296952
5.010018
3.618234
1.465067
-6.362176
0.188669
1.478980

0.0187
0.0114
0.2172
0.0283
0.7741
0.0010
0.0068
0.1811
0.0002
0.909978
0.3005

0.862638

0.6100

0.019430

0.8931

Denklemin R2’si %88.8 kadar olup, oldukça yüksek ve anlamlıdır. Diğer taraftan ARDL(4, 3,
4) modeli için belirlenen teşhis test sonuçlarına göre, Breusch-Godfrey değerleri, modelde
herhangi bir oto korelasyon sorununun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca modelde
değişen varyans sorunu Breusch-Pagan-Godfrey testi ile değerlendirilmiş ve olasılık değeri
%5’den büyük olması nedeniyle sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Bunun yanında, Jarque-Bera
sınama sonucu da modelde hata terimlerinin normal dağılım sağladığını göstermiştir.
Çalışmamızda Ramsey Reset testi sonucu da modelin uygunluğu bakımından herhangi bir
sorununun bulunmadığını ortaya koymuştur (Tablo 3).
Teşhis testlerine ek olarak model tahmin sonuçlarındaki sağlamlığı için Tablo 5’de yer alan
CUSUM ve CUSUMQ testleriyle de kontrol edilmiştir. Sonuçlar, %5 anlamlılık düzeyinde
istatiksel olarak anlamlı olup, parametre alt ve üst kırmızı çizgiler arasında bulunduğundan
herhangi bir sorunun bulunmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca CUSUMQ sonuçları incelendiğinde
her ne kadar parametre dengesi açısından sorun bulunmasa da eğim çizgisi serilerin yapısal
kırılmalardan etkilendiğini de ortaya koymaktadır.
Tablo 5: Cusum ve CusumQ test sonuçları
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SONUÇ
Yenilenemeyen enerji kaynakları olarak da bilinen fosil yakıtlarının tüketimi her ne kadar
ülkelerin ekonomik büyümelerine katkı sağlasa da çevre kirliliği gibi dışsal sorunlara da neden
olmaktadır. Bu durum sürdürülebilir ekonomi ve uygun çevresel ortam çerçevesinde
değerlendirildiğinde ülkeler açısından uygun olmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca
yenilemeyen enerji kaynaklarının zamanla tükenmesi de ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına
yöneltmektedir. Bu tür olumsuz etkilerden dolayı, dünya ülkeleri son zamanlarda daha sağlıklı
ve tüm canlılar için daha yaşanılabilir bir dünya için uygun politik arayışlara yönelmiştir.
Özellikle bu kapsamda ülkeler üzerinde ciddi tahribatlara yol açan küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin ülkelerin geleceği üzerinde büyük risk oluşturması, çözüm arayışının temelinde
yer almaktadır.
Bu çalışmada Türkiye için 1990-2020 dönemine ait yıllık verilerle yenilenebilir enerji tüketimi,
büyüme ve CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin varlığı eşbütünleşme analizi ile incelenmiştir.
Öncelikle birim kök analizleri yapılmış ve neticede serilerin I(1) düzeyinde durağan hale
geldikleri görülmüştür. Serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesinden sonra ise
eşbütünleşme analizinin yapılmasında herhangi bir sorunun bulunmadığı tespit edilmiş ve
ARDL yöntemiyle değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır.
ARDL sınır testi analiz sonuçlarına göre, CO2 emisyonları, yenilenebilir enerji kaynakları ve
büyüme arasında uzun vadede bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. CO2 emisyonları ile
ekonomik büyüme arasındaki uzun vadede pozitif bir ilişki bulunmaktadır. CO2
emisyonlarında meydana gelen %1'lik bir artış ekonomik büyüme üzerinde %1,53 oranında bir
artışa neden olmaktadır. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise yenilenebilir enerji kaynağı
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde negatif bir ilişkinin tespit edilmesidir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarında meydana gelen bir birimlik artış, uzun vadede ekonomik
büyümeyi %0,06 oranında negatif yönlü etkilemektedir.
Çalışmanın bulgularına bağlı olarak dünya ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de de sağlıklı ve
güvenilir bir geleceğin oluşturulmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü önemlidir.
Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmesi ve uzun vadeli
yatırımlarların artırılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
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ÇEVRİMİÇİ KULLANICI YORUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON ONLINE USER COMMENTS
Öğr. Gör. Dr. Selin ÖGEL AYDIN
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Fatih, İstanbul.
ORCID NO: 0000-0001-5152-8428
ÖZET
Son yıllarda çevrimiçi alışveriş, internet kullanımının yaygınlaşması, zaman açısından kolaylık,
ürünle ilgili bilgilere hızlı erişim, ürünle ilgili çevrimiçi incelemeler, kapıda ödeme seçenekleri
gibi etkenler nedeniyle ivme kazanmıştır. Aynı zamanda çevrimiçi alışveriş ortamlarının,
geleneksel alışveriş ortamlarından daha fazla tercih edilmeye başladığı bilinmektedir. Bu ortam
değişikliği geleneksel alışveriş ortamlarını kullanan tüketicileri de farklılaştırmıştır.
Tüketicilerin çevrimiçi satın alımlarını etkileyen farklı faktörler bulunmakla birlikte, cinsiyetin
önemli bir faktör olarak ele alınması gerektiği öne sürülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi alışveriş sonrası kullanıcı yorumlarının cinsiyete göre
farklılıklarını incelemektir. Bu amaçla, çalışmada e-ticaret sitelerinden biri olan
"hepsiburada.com", giyim ürünleri ve moda kategorisinde alışveriş yapan kadın ve erkeklerin
yapmış oldukları yorumlara odaklanılmıştır. Giyim ürünleri ve moda kategorisi, kadın ve erkek
ürün seçimlerinin cinsiyete göre farklılıklarının belirgin olarak görülebileceği bir alan olduğu
için tercih edilmiştir. Kadın ve erkek ürünleri kategorisinde en çok yorum yapılan ürünlerin ne
olduğu belirtilirken, kadınların ve erkeklerin yapmış olduğu yorumlar nicelik olarak ele
alınmıştır. Giyim ürünleri ve moda kategorisinde kadın ve erkeklerin yaptıkları yorumlar göz
ününde bulundurulduğunda yorum yaptıkları ürünler farklılaşmaktadır. Kadınların en çok
yorum yaptıkları ürün spor ayakkabı iken, erkeklerin en çok yorum yaptığı ürün Tişört olarak
görülmektedir. Aynı zamanda erkeklerin ürün yorum sayılarının, kadınlardan daha fazla olduğu
görülmektedir. Geleneksel alışveriş ortamlarında kadınların alışverişe erkeklerden daha çok
zaman ve para harcadığı bilinmektedir. Bunun aksine erkeklerin çevrimiçi alışveriş
ortamlarında daha aktif rol aldığı görülmektedir. Bunun bir nedeni, çevrimiçi alışveriş
ortamlarında satın almanın daha az enerji harcanarak daha fazla kaynağa erişimin mümkün
olmasıdır.
Çevrimiçi alışveriş ile birlikte tüketicilerin birbirleriyle olan etkileşimleri artmaktadır. Diğer
bir ifadeyle, tüketiciler alışveriş süreçlerinde yorumları göz önünde bulundurmaktadır.
Tüketiciler tarafından yapılan ve yine tüketiciler tarafından incelenen yorumlar cinsiyete göre
farklılık göstermektedir. Bu farklılık hem işletmelere hem de tüketicilere farklı bakış açısı
sunmaktadır. Özellikle daha çok kadınları hedef alan giyim ve moda sektörünün, çevrimiçi
alışveriş ortamlarında erkekler söz konusu olduğunda, beklenilenden daha fazla ilgiyle
karşılandığı görülmektedir. Rekabetin çevrimiçi alışveriş ortamlarında farklılık kazanması,
işletmelerin tüketicileri geleneksel alışveriş ortamlarından farklı bakış açılarıyla yeniden
değerlendirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Alışveriş, Kullanıcı Yorumları, Cinsiyet
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ABSTRACT
In recent years, online shopping has gained momentum due to the widespread use of the
internet, convenience in terms of time, fast access to product information, online reviews about
the product, and payment options at the door. At the same time, it is known that online shopping
environments are becoming more preferred than traditional shopping environments. This
change in environment has also differentiated consumers who use traditional shopping
environments. Although different factors affect consumers' online purchases, it is suggested
that gender should be considered as an important factor.
This study aims to examine the gender differences in user comments after online shopping. For
this purpose, in this study, one of the e-commerce sites "hepsiburada.com" focuses on the
comments made by men and women who shop in the clothing and fashion category. The
clothing products and fashion category was chosen because it is an area where the gender
differences in men's and women's product choices can be seen. In the category of women's and
men's products, the most commented products were specified, while the comments made by
women and men were considered quantitatively. Considering the comments made by men and
women in the clothing and fashion category, the products they comment on differ. While the
product that women comment on the most is sports shoes, the product that men comment on
the most is T-shirts. At the same time, it is seen that the number of product reviews of men is
higher than that of women. It is known that women spend more time and money on shopping
than men in traditional shopping environments. On the contrary, it is seen that men take a more
active role in online shopping environments. One reason for this is that it is possible to access
more resources with less energy consumption to purchase in online shopping environments.
With online shopping, consumers' interactions with each other are increasing. In other words,
consumers consider comments in their shopping processes. The comments made by consumers
and also examined by consumers differ according to gender. This difference offers a different
perspective to both businesses and consumers. It is seen that the clothing and fashion industry,
which especially targets women, is met with more interest than expected when it comes to men
in online shopping environments. The fact that competition has gained differentiation in online
shopping environments reveals that businesses should reevaluate consumers with different
perspectives from traditional shopping environments.
Keywords: Online Shopping, User Comments, Gender
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AŞIQ HAVALARININ IFA XÜSUSIYYƏTLƏRINƏ DAIR
(GƏDƏBƏY AŞIQ MÜHITI ƏSASINDA)
Nemət QASIMOV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Əməkdar Mədəniyyər İşçisi
XÜLASƏ
Bu məqalədə aşıq havalarının ifa və oxunma məqamları açıqlanır. Daha çox istifadə olunan aşıq
havaları məqalə boyu təhlil olunmuşdur. Qərb aşıq havalarının özünəməxsusluğu və repertuar
fərqliliyi müqayisəli təhlil olunmuşdur. Məqalədə aşıq havalarının düzgün istifadə olunma
məqamları müxtəlif sənətkarların yaradıcılığı əsasında araşdırılmışdır. Azərbaycan xalqının
milli mədəniyyətində müstəsna rol oynamış aşıq sənəti tarixi boyu müxtəlif adlar daşımış,
zəngin və uzun inkişaf yolu keçmişdir. Bu türk xalqlarının dastanlarında özünü daha qabarıq
göstərir. Aşıqlarımız öz yaradıcılığında bu mövzuya xüsusi həssaslıqla yanaşmışlar. İstər
təbiətdən, istərsə də cəmiyyətdən gələn adət-ənənələrin aşıq poeziyasında öz əksini tapması bu
sənətin bilavasitə çox missiyalı olmasının bariz nümunəsidir.
Aşıq havalarının digər janrın ifaçıları tərəfindən istifadə edilməsi nəticəsində musiqidə fərqli
oxunuş forması yaranır ki, bu da son nəticədə instrumental ifanın klassik ənənədən çıxması ilə
nəticələnir. Beləliklə iki yol yaranır: mükəmməl dəqiq ifa və qarışıq qeyri dəqiq ifa. Qeyd etmək
lazımdır ki, aşıq havalarının düzgün ifası oxunuş yolunu bilməkdən keçir. Çünki, aşıq
havalarının əksəriyyətində necə oxunursa melodiya elə ifa olunur. Məlum olduğu kimi, “aşıq
təkrarolunmazdır. Bu sənət xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi yaradıcılıq ənənələri üzərində yaranıb
formalaşmışdır” Deməli oxunuşla ifanın eyniləşməsi o anlama gəlir ki, ifanı bacarmayan lakin
oxumağı bilən dinləyici aşıq havasını ifa edən sənətkarın səf və ya düz ifa etdiyini tuta bilər.
Bunun bir tərəfi mühitdən gəlirsə digər tərəfi şeirə musiqiyə olan vurğunluqdan gəlir. Nəzərə
alsaq ki, aşıqlar daha çox təbiət qoynunda çalıb oxuyublar. Onda həmin mənzərənin təsirindən
qaynaqlanan dinləyicinin aşıq qədər bilməsi normal görünə bilər. Bu da yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi sənət və sənətkarın yetişməsi üçün mühitlərin rolunun əsas olduğunu bir daha
ortaya qoyur.
Açar sözlər: Gədəbəy, aşıq, saz, mühit, folklor, janr, klassik, xalq
РЕЗЮМЕ
В статье описаны моменты пения и исполнения ашугских мотивов. Также
анализируются наиболее часто используемые ашугские мотивы. Было проведено
сравнение специфики и репертуарных различий западных ашугских мотивов. В статье
рассматриваются моменты правильного использования ашугских мотивов на основе
творчества различных мастеров. Ашугское исскуство, сыгравшее исключительную роль
в национальной культуре Азербайджанского народа, на протяжении всей своей истории
носило разные названия и прошло богатый и долгий путь развития. Более ярко это
выражено в дастанах тюркских народов. Азербайджанские ашуги в своем творчестве
подошли к этому вопросу с особой чуткостью. Тот факт, что в ашугской поэзии
отражены традиции и обычаи, пришедшие как от природы, так и от общества, является
ярким примером прямого предназначения этого искусства. В конечном итоге это
приводит к отходу инструментального исполнения от классической традиции. Таким
образом, есть два пути: идеально, точно сыграно и смесь сыграна неточно. Следует
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отметить, что правильное исполнение ашугской музыки выходит за рамки умения ее
читать. Потому что мелодия исполняется так, как поется в большинстве ашугов. Как
известно, «Ашуг уникален. Это искусство основано на многовековых творческих
традициях народа. «Таким образом, отождествление исполнения с чтением означает, что
слушатель, который не может выступать, но может петь, может поймать артиста,
играющего ашугскую музыку по прямой или прямой линии. Если одна ее сторона
исходит из окружающей среды, другая сторона происходит от страсти к поэзии и музыке.
Принимая во внимание, что ашуги пели и пели больше на лоне природы. Тогда для
слушателя может показаться нормальным знать столько же, сколько ашуг из-за эффекта
этой сцены. как упоминалось выше, еще раз показывает, что искусство и роль среды для
развития художника являются ключевыми.
Ключевые слова: Гедабек, ашуг, саз, среда, фольклор, жанр, классика, народ
ABSTRACT
The moments of singing and performing ashug motives are described in this article. The most
frequently used ashug motives are analyzed as well. A comparison of the specificity and
repertoire differences of Western ashug motives was made. This article examines the moments
of the proper use of ashug motives on the basis of works of various masters. The art of ashug,
which played an exceptional role in the national culture of the Azerbaijani people, has carried
different names throughout its history, has passed a long and rich path of development. It shows
itself more clearly in the epics of the Turkic peoples. Our master ashugs have approached this
issue with special sensitivity in their activities. The fact that the traditions coming either from
nature or society, they are reflected in ashug poetry and it is an obvious example of the fact that
this art is directly multi-mission. As a result of the use of ashug music by performers of other
genres, a different form of reading is created in music. This ultimately results in the departure
of instrumental performance from the classical tradition. Thus, there are two ways: perfectly,
accurately played and the mixture played inaccurately. It should be noted, The correct
performance of ashug music goes beyond knowing how to read it. Because the melody is played
as it is sung in most ashug music. As is known, “Ashug is unique. This art is based on the
creative traditions of the people for centuries. " So, the identification of the performance with
the reading means that a listener who is unable to perform but can sing can catch the artist
playing ashug music in a straight line or straight. If one side of it comes from the environment,
the other side comes from the passion for poetry and music. Taking into account that, ashugs
sang and sang more in the bosom of nature. Then it may seem normal for the listener to know
as much as an ashug due to the effect of that scene. This, as mentioned above, shows once again
that art and the role of environments for the development of the artist is key.
Key words: Gadabay, ashug, saz, environment, folklore, genre, classics, people
Azərbaycan aşıq sənəti sazla sözün vəhdətindən yaransa belə dastançılıqla
bütövləşmişdir. Saz sənəti özündə ifaçılığı təlqin edən bir musiqi alətinə çevrilmişdir.
Lakin sözün qüdrətindən bərabər paylaşmadan ifanın yetərli olduğunu söyləmək olmaz.
Bəzən sözün qüdrətiylə ifanı ikinci planda təqdim etmək mümkün olur. Bu da mühit və
məqamlardan asılı olaraq baş verə bilər. Elə havalar da olur ki, dastançılıq ön xəttə çıxır.
Deməli aşıq sənətinin araşdırılmasında mühitlərin rolunun olduğu heç şübhəsiz ki,əsas
əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada Gədəbəy aşıq mühitində sazla sözün vəhdətindən
danışarkən havaların seçimi də nəzərə alınmalıdır. Gədəbəy aşıq mühitində daha çox zil
səs tələb edən aşıq havaları, əsasəndə qəhrəmanlıq motivləri üzərində olan aşıq havaları
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üstünlük təşkil edir. Bu onu göstərir ki, bu mühitdə aşıqların belə havalara müraciət
etməsinin əsasında dinləyici amili dayanır. Bunu mühitlərin araşdırılmasında da aydın
görmək olur. Gədəbəy aşıq mühitində istifadə olunan havalara nəzər salaq:
Göyçə gülü havası: Bu hava şah kökdə ifa olunur. Əvvəlcə şah kökün xüsusiyyətlərinə
nəzər salaq. Bu kökdə aşıq havalarının hamısını ifa etmək olur. Saz sənətində klassik
ənənədən gələn 3-kök vardır.
1. Baş kök (Do, re, si bemol) (Bəzən bu kökə Dilqəmi, Kərəmi kökü də deyirlər. Bu
kökün məhşur havalarının adı ilə).
2. Orta kök (Do, mi bemol, si bemol) (Bəzən bu kökə Urfani, Cəlili kökü də deyirlər.
Bu kökün məhşur havalarının adı ilə).
3. Şah kök (Do, fa, si bemol) (Bəzən bu kökə Misri, Qaraçı kökü də deyirlər. Bu
kökün məhşur havalarının adı ilə).
Şah kök yüxarıda qeyd olunan baş və orta kökdə ifa olunan havaların səslənmə
harmoniyasını özündə birləşdirir. Deməli şah kök həm də ustadlar tərəfindən təsadüfi
adlandırılmamışdır. Bu kökün şah olması həm də aşığın Şah İsmayıl Xətayi dövründə
şah sarayına gəlməsindən qaynaqlanan, aşıq sənətinin inkişafında intibah dövrünün
başlanmasına kimi mühüm hadisələrin fonunda maraqlı araşdırmalara da yol açır.
Burada Şah İsmayıl Xətayi-Miskin Abdal, Şah İsmayıl Xətayi-Qurbani münasibətlərinin
nəticəsi olaraq: Baş divani, Şahsevəni, Şah Xətayi, havalarının yaranması, sazın kök
strukturunda şah kök adlanması ilə bağlılığın olduğunu deməyə əsas verən amillərdən
biridir. Bu baxımdan Göyçə-Gədəbəy aşıq mühitində istifadə olunan qəhrəmanlıq
havalarının qaynaqlarını görmək və ənənə halında yaşatmaq dövrümüzə qədər gəlib
çatmışdır. Həmin ənənənin təsirində Gədəbəy aşıq mühiti formalaşmışdır və dövrümüzə
qədər gəlib çatmışdır. Belə ki, Mustafa Quluyev qurultayın ikinci günü aşıq sənətinin
ifaçılıq məqamlarından danışarkən Şərq və Qərb zonaları adıyla qruplaşdırır. Həmin
vaxtdan 85 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq bu problem indi də tədqiqatçıların
diqqət mərkəzindədir. Bir-birindən fərqli araşdırmalar aparılıb. “Aşıqlığın
təşəkkülündən üzü bəri mövcud olan bütün aşıq mühitləri” (Qasımlı, 2003: 7.s. 178).
Mühitlərin yetirdiyi sənətkarlar həmin yerlərin adıyla olan havalar yaradıblar ki,
bunlardan biri də Göyçə gülü aşıq havasıdır: Qoşma şeir şəklindən istifadə olunur. Orta
tempdə ifa olunan havalardandır. Zil və zənguləli səslə oxunur. Bu aşıq havası ilə aşıqlar
bir-birlərini sınağa çəkirlər. Daha çox təbiəti tərənnüm edən şeirlər oxunur. Göyçə gülü
havasında səsin həm laylalı, həm də şaqraq zənguləli istifadə olunma məqamları vardır.
Bu aşıq havasının Aşıq Ələsgər tərəfindən yaradıldığı ehtimal olunur. Göründüyü kimi
Göyçə gülü aşıq havası qeyd olunan məqamlarla yanaşı aşığın sərbəst hərəkət etməsinə
(rəqs), meydangirliyinə, dastan danışmasına qədər uyğun olan sinkretik xüsusiyyətləri
özündə birləşdirir. Elə aşıq havaları vardır ki, yuxarıda qeyd olunan məqamların
bəzilərini istifadə etmək uyğun hesab edilmir. Dilqəmi, Bəhməni, Mansırı,
Məmmədbağırı, Badamı şikəstə və s. Belə havalardan ibarətdir. Əminliklə deyə bilərik
ki, havaların istifadə olunması o dövrlərdə (XIX-XX əsrlər) aşığın istəyi ilə deyil,
mühitin və dinləyicinin istəyi ilə yerinə yetirilirdi. “Azərbaycan türklüyünün ən saf
bölgələrindən biri olan Gəncəbasar oğuzlara məxsus dil, ruh və folklor koloritinin son
dərəcə güclü qorunduğu regionlardan biri olduğu üçün milli-mənəvi özümlüyün yaşayıb
inkişaf etdirilməsindən ötrü burada münbit zəmin mövcuddur. Bu səbəbdən də əski ozan
sənətinin, daha sonra isə aşıq sənətinin Gəncəbasarda bir çox qüvvətli ocaqlar yaratması
təbiidir” (Qasımlı, 2003: 7.s. 236-237). Belə olan halda hər bir sənətkar öz mühitinin
yetirməsinə çevrilirdi. Aşıq Ələsgər ocağında yetişən Zodlu Abdulla öz yaradıcılığı ilə
bu ənənəni layiqli davam etdirməklə yanaşı Gədəbəydən Miskin Vəli, Kəlbəcərdən Aşıq
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Şəmşir kimi ustad sənətkarlarla da məslisləri bölüşmüş və sənət meydanında öz
mövqeylərini tutmuşdular. Bu bir tərəfdən ənənədən gəlirsə, digər tərəfdən mühitdən
gələn əsas amillərdən biridir. Təcnisləri ilə Göyçə aşıq mühitində Aşıq Alı, Aşıq
Ələsgərdən sonra sevilmək aşıqların repertuarlarına daxil olmaq özlüyündə bu yolun
layiqli davamçılarından olmağın bariz nümunəsidir. Miskin Vəli də həmin ənənənin
davamçısı olaraq Gədəbəy aşıq mühitində sazı sözü dastançılığı ilə öz mövqeyini ortaya
qoymağı bacaran sənətkar olmaqla yanaşı şairliyi ilə də xüsusi rəğbət qazanmağı
bacarmışdır. Belə ki, sözlə musiqinin vəhdətini yaradan ustad aşıqlarımızın
repertuarlarında olan havalardan biri də Qəhrəmanıdır. Şah kökdə istifadə olunan bu
aşıq havası sözün əsl mənasında aşıqdan məharət tələb edən havalardandır. Bu havada
aşıq bütün imkanlarını göstərmək şansına malikdir. Qəhrəmanı havasının instrumental
ifa olunması genişdir. İfa və oxuma xüsusi məharət tələb edir ki, bunlara zil zənguləli
səs, özünü müşayət, ifa ilə rəqs, meydangirlik, hərbə-zorba mimikaları və digər psixoloji
məqamlar aiddir. Qəhrəmanı havası daha çox aşıqların deyişmə, bağlama məqamlarında
istifadə olunur ki, bu da qarşı tərəfi məğlub etmək üçün üstünlük əldə etməyə yönəlmiş
ən çətin sınaqlardan biridir. “Göyçəni ədəbi-mədəni mühit kimi səciyyələndirən başlıca
göstərici qədim türk xalq ənənələrinə maksimum bağlılıq, sadəlik və türk özgürlüyüdür”
(İsmayılov, 2002: 4.s. 290). Qərb aşıq mühitində aşıq havalarının yaranması Miskin
Abdal, Aşıq Allahverdi (Ağ Aşıq), Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Cəlil və digər ustadların
adları ilə bağlıdır. Bu həm də davamlı ənənənin olması ilə yanaşı digər mühitlərə təsir
etmək gücünü özündə birləşdirir.
Gədəbəy aşıq mühitinə məxsus olan havaların bir qisminin adlarını qeyd edək:
Baş kökdə: (1-ci kök). Baş divani, Ağır şərili, Aran gözəlləməsi, Kərəm gözəlləməsi,
Baş sarıtel, Dilqəmi, Qazax səbzəsi, Müxəyi, Baş dubeyti, Gödək donu, Köhnə
Naxçıvanı, Göyçə qaragözü, Yanıq Kərəmi, Kərəm dubeyti, Zülfüqar dubeyti, Baş
müxəmməs və s.
Orta kökdə: (2-ci kök). Təcnis, Şəqayi gəraylı, Naxçıvanı, Orta sarıtel, Hüseyni, Cəlili,
Urfani, Çoban bayatı, Quba Kərəmi, Orta müxəmməs və s.
Şah kök: (3-cü kök). Dərvişi (Qaraçı da deyilir), Göyçə gülü, Göyçə gözəlləməsi,
Qəhrəmanı, İrəvan çuxuru, Məmmədhüseyni, Ovşarı, Keşişoğlu, Misri, Koroğlu cəngi,
Şahsevəni, Laçını, Osmanlı divanisi, Koroğlu sürütməsi, Rübayi Koroğlu, Qaytarma,
Bozuğu Koroğlu, Koroğlu müxəmməs və s.
Yuxarıda adları qeyd olunan aşıq havaları Gədəbəy aşıq mühitində daha çox istifadə
olunur ki, bu da özlüyündə aşıq sənətinin ən çətin və səs tələb edən havalarından sayılır.
Digər aşıq havaları var ki. Bu həmin mühitdə dastan danışarkən daha çox istifadə olunur.
Məsələn: Bayramı, Mansırı, Məmmədbağırı, Bəhmanı, Dol hicranı, Kərəm köçdü,
Zarıncı Kərəmi, və s. Havaların bu qədər təbii seçimi bir tərəfdən Gədəbəy aşıq
mühitində səsin təmiz və zil olması ilə əlaqəlidirsə, digər tərəfdən Göyçə aşıq
məktəbinin ustad aşıqları ilə eyni mühitdə formalaşması zəminində yaranan
reallıqlardan irəli gələn amillərdir. “Koroğlu” dastanındakı müdriklik və ağsaqqallıq,
eyni zamanda qəhrəmanlıq səviyyəsində görünən qəhrəmanlıq və aşıqlıq, eyniylə
Kərəm, Qərib, Abbas Tufarqanlı ilə bağlı yaranan təsəvvür daha çox hifz olunur”
(Qasımlı, 2003: 7.s. 54). Qeyd edim ki, mühitlərin fərqli repertuarlara sahib olması
zənginliklə yanaşı səs amilini də ortaya qoyur. Bu da hər mühitin təbiətdən gələn,
sonradan qazanılması mümkün olmayan fiziki gücə bağlılığından irəli gəlir ki, aşıq
sənətinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Prof. K.Dadaşzadə “Dübeyti” aşıq
havalarını eyni tipdə birləşdirən əlamətlər sırasında şeirin 8 hecalı olması, ritmik
sezuranın misranın ortasından keçməsi və bəzisi istisna olmaqla əksərinin Segah
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məqamına əsaslanması dəlilini 1983-cü ildə diplom işində qeyd etmişdir (Dadaşzadə,
1983: 1, 35). Qərb aşıq mühitlərinə məxsus olan havalardan Baş dübeyti və Koroğlu
dubeyti aşıq havalarına nəzər salaq. Demək olar ki, “Baş dübeyti” iki kökdə “baş kök”
də, və “şah kök” də, “Koroğlu dübeyti” aşıq havası “Orta kök” də ifa olunur. İntonasiyaməqam baxımdan “ Baş dübeyt” aşıq havası Segah məqamına, “Koroğlu dübeyti” aşıq
havası Rast məqamına əsaslanır. 1-ci də baş pərdə, 2-ci də isə orta pərdə mayə funksiyası
daşıyır. Bu havaların vokal hissəsində 1-ci melomisra sazın ayaq divani (çuxuroba
pərdəsidə deyilir) və bayatı pərdələrindən götürüb oxşar oxu tərzinə malik olur:
“Baş dübeyti” aşıq havası

“Koroğlu dübeyti” aşıq havası

Hər bir havada ikinci melomisra kadensiya dönmələri ilə genişlənərək axırda tam kadansla
mayədə tamamlanır:
“Baş dübeyt” aşıq havası

“Koroğlu dübeyti” aşıq havası

Bu aşıq havalarında bir sıra instrumental cümlələr imitasiyon xarakter daşıyır. Məsələn,
“Koroğlu dübeyti” aşıq havasının çalğı məqamına nəzər salaq:

Bu nümunədə 1-ci melomisranın imitasiyası kimi qavranılır. Bu melodik ibarəyə oxşar şəkildə
“Baş dübeyt” aşıq havasının musiqi materialında da rast gəlirik: (bu nümunədə Aşıq Vaqifin
ifasına müraciət edilib)

Digər tərəfdən, hər iki aşıq havasında da sazın kök pərdəsindən başlayan instrumental hissələr
də yaxından səsləşməkdədir:
“Baş dübeyt” aşıq havası
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“Koroğlu dübeyti” aşıq havası

Onu da qeyd edək ki, bu nümunələr eyni zamanda “Mirzə dübeyti” aşıq havasının musiqi
materialı üçün də xarakterikdir. Xatırladım ki, “Mirzə dübeyti”nin ən ünlü cəhətlərindən biri
vokal melodiyanın kök pərdədən başlaması ilə əlamətdardır. Ənənəvi “Baş dübeyt”in bu
imkanları sayəsində “Mirzə dübeyti” yeni bir üslublu aşıq havası kimi formalaşmışdır. Elə də,
“Koroğlu dübeyti”nin instrumental partiyasında həmin seqmentin mövcudluğunu diqqətə
çatdıraraq qeyd edirəm ki, havanın hər hansı bir bəndini kök pərdədən oxumaqla onun vokal
imkanlarını dəyişmək formalaşdırmaq olar. Məsələn, Qərb zonası aşıq yaradıcılığının mühitlər
üzrə öyrənilməsi, Borçalı, Tovuz, Göyçə, Qazax, Gədəbəy aşıq mühitlərinin belə bir
müqayisədə tədqiqi yeni dəlillər ortaya qoyur. Azərbaycanın Qərb zonası aşıq yaradıcılığında
mühitlərin özündə daha çox çətinliklə seziləcək fərqlilik məqamları var. Bu Gədəbəy aşıq
mühitində ifa ilə çalqının paralelliyi halıdır. Daha doğrusu səsin fərqlilik, üslub
özünəməxsusluğudur ki, bütövlükdə təkrar olunmazdır. Ü. Hacıbəyli hələ aşıqların birinci
qurultayında deyirdi: “Aşıq ifaçılıq məharətini sxalostik mühitdə öyrənmir, ona təmiz hava,
yaşıl çəmən, çöl çiçəklərinin ətri, uca dağlar, geniş tarlalar, quşların cəh-cəhi, çayların şırıltısı
ilham gətirir. Aşıq əsl azad rəssamdır” (Hacıbəyov, 1985: 10.s. 206). Nəzərə alsaq ki, aşıq özü
ifa edir, özü oxuyur, özü danışır (şeiri təhlil edir, yaxud dastan danışır), özünü müşayət edir.
Bütün bunları ayaq üstə hərəkət etməklə yerinə yetirir. Deməli fiziki güclə fitri istedadın
birlikdə fəaliyyətinin nəticəsi olaraq mükəmməl sənətkar ortaya çıxır. Ona görədə aşıq
sənətindən danışarkən yuxarıda qeyd olunan amilləri nəzərə almadan digər musiqi yanrları ilə
müqayisəli təhlil etmək düzgün olmazdı. “Miskin Abdal yurdu Göyçə və Gədəbəyin saf
bulaqları çağlayan , yazda-yayda çəmənli çiçəkləri, qışda boranlı-tufanlı dağlarıdır. Həmin bu
yerlər zaman-zaman ustad aşıqlar, saz havaları üstə yazan şairlər (el şairləri) yetişdirmişdir.
Uşaqlıqdan savad almamış, lakin dərin mənalı müdrik şeirlər yazan Miskin Vəli, Şair Cavad,
Aşıq Ədil, Şınıxlı Məhəmməd, Daryurdlu Aşıq Şəmil, Aşıq Salman, Alnavdı YetimYusif, Aşıq
Cəvahir Şınıxlı belələrindəndir” (Gədəbəy, 2005: 2.s. 3-4). Bu bir növ haqq aşığı ola bilənə aid
məsələdir. Dədə Qorqud, Dədə Yediyar, Dədə Qasım, Dədə Şəmşir bu böyük adla tanınan
sənətkarlardandır. Aşıq Ələsgər də dədə olmaya, mərifət elmindəki kamilliyi, pür kamal olması
ilə nail olmuşdur. Bütövlükdə bunlar Gədəbəy mühitinə təsirsiz ötüşmürdü. Aşıqları ifaçı və
yaradıcı adı ilə iki yerə ayrırlar. Bu mühit üçün maraqlı bir məqamı qeyd edək ki, Gədəbəy aşıq
mühitində çox az aşıq tapmaq olar ki, bir neçə şeir yazmasın. Yəni onların hər biri bu və ya
digər dərəcədə şeirlər yazırlar. Hətta həmin mühitlərdə elə sənətkarlar var ki, yazıb-oxumağı
belə bilməyib. Ancaq klassik səviyyədə duracaq sənət nümunələri yaradıblar. Məsələn,
Gədəbəy rayonunun Böyük Qarabulaq kəndində yaşayıb yaradan Miskin Vəli bir ustad kimi
aşıq şeirində tanınıb. Halbuki, heç bir savadı olmayıb. Böyük çətinliklər içərisində yaşayaraq
həyatının mühüm bir hissəsini muzdurluqda keçirib. Xalqın dib dəhnəsindən çıxan bu ustad
kifayət qədər mükəmməl olan bədii nümunələr yaradıb. Ustad kimi ustadnamələri, gəraylı,
qoşma, təcnis müxəmməs və deyişmələri ilə adını xalqın yaddaşına yazıb. Özü də bu böyükləri
öyrənə-öyrənə günlərin birində ustada çevrilib. “Xalqın sevinci və kədəri, onun zalımlıra və
istismarçılara qarşı apardığı qəhrəmanlıq mübarizəsi, təbiətə məhəbbəti aşıqların
yaradıcılığında öz bədii ifadəsini tapmışdır (İsmayılov, 2002: 4.s. 27). Aşıq havaları içərisində
elə havalar var ki, təbiətin tərənnümünü təsvir etmək üçün istər melodiya baxımından, istərsə
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də oxunuş avaz baxımından sanki həmin havanın üstünə biçilmişdir. Göyçə gülü aşıq havasına
Dirili Qurbaninin “Bənövşə” rədifli qoşması, Kərəm gözəlləməsi aşıq havasına “Əsli və
Kərəm” dastanından gələn “belə bax” rədifli qoşması, Koroğlu cəngi aşıq havasına “Koroğlu
dastanı”ndan gələn “hanı mənim Qoç Koroğlum” rədifli gəraylısı, İbrahimi, aşıq havasına
“Aşıq Qərib dastanı”ndan gələn “Ana mən Qəribəm Qərib” gəraylısı bu silsilə aşıq
havalarındandır. Aşıq sələflərinin irsini öyrənə-öyrənə, eşitdiklərini sinəsinə yaza-yaza, bunları
da sözə düzüb, dastan eyləyib eldən-elə, obadan-obaya gəzə-gəzə xeyirdə-şərdə dolaşmış, toya,
bayrama rövnəq, dərdə, qəmə təsəlli vermiş, nəsihət eləmişdir (Namazov, 2004: 5.s. 3). Aşığın
sazı ilə sözü gördüklərini sinədəftər edərək tərənnüm etməklə yanaşı qarşılaşdığı maraqlı
məqamları da şeir düzümünə gətirib təqdim etmək bacarığını ortaya qoyur. Sözün vəhdətindən
sazın zümzüməsindən yaranan havalar vardır ki, bunlar da kiçik ölçülü qım-qımılar adlanır.
Belə havalar daha çox xoş ovqat yaratmaq yumor hisslərini oyatmaq məqamlarında istifadə
olunur. Ənənənin davamlığında Gədəbəy aşıq mühiti xüsusilə diqqəti cəlb edir və son
dövürlərdə çıxan kitablar, Q. Namazovun “Aşıqlar” (I hissə, Bakı, 2004), İ. Tapdığın tərtib
etdiyi “Gədəbəy şairıəri və aşıqları” (Bakı, Azərnəşr, 2005), Y. Babayevin tərtib etdiyi “Üç el
şairi” (Bakı, Diplomat, 1999) bunun bariz nümunəsidir. Bu mühitdə elə sənətkarlar var ki,
orjinal düşüncəsi, böyük yaradıcılıq imkanları ilə diqqəti cəlb edir. Bu sırada Emir Məhərrəm
daha çox maraqlı görünür:
Ay ləkə bağladı günəş qaraldı,
Yaranmış bəşərin qəlbi daraldı,
Bahar xəzan oldu, aləm saraldı,
Bağların bülbülü, gülü kəsildi (Qasımlı, 2015: 8.s. 24).
Bu arjinal düşüncənin, özünəməxsus deyimin nəticəsi idi ki, hələ keçən əsrin iyriminci
illərinin sonlarından Gədəbəy aşıq mühiti görkəmli folklorşünas H. Əlizadənin diqqətini cəlb
edir. Solo ifaçılıq aşıq sənətinin inkişaf etmiş və əsas oxunuş məqamlarından kənara çıxmaqla
yeni yol açmışdır desək yanılmarıq. Həm ənənədən gələn , həm də mühitlərin birlikdə fəaliyyəti
aşıq sənətinin dastançılıq və oxuma sahəsini solo ifaçılığın inkişafına təsiri ilə eyniləşdirdi. Bu
özünü sazın kök məqamlarında da aydın göstərdi. Artıq aşıq sənətində yeni dövrün
başlandığının şahidi oluruq. Hər bir aşıq havasının öz kökündə ifa olunması zərurəti meydana
çıxmışdır ki, bu da tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməyə bilməzdi. Gədəbəy aşıq mühiti
görkəmli folklorşünas H. Əlizadənin diqqətini cəlb edir. Məsələn, H. Əlizadə 1938- ci ildə Vəli
Bayramovun “Yeriyir” rədifli qoşmasını verir:
Baxtafar başına, ay çeşmə sənin,
Hər səhər üstünə sona yeriyir.
Gözlərini süzür, canımı üzür,
Qəmzələri nahaq qana yeriyir (Əlizadə, 1938: 3.s. 86).
Bu şeir Dədə Ələsgərin yaradıcılığındakı təsiredicilik və müraciət formalarını xatırlarır.
Yadımıza ustadın “Dolanır” rədifli qoşması gəlir.
Axşam sabah çeşmə sənin başına,
Bilirsənmi necə canlar dolanır!?
Büllür buxaq lalə yanaq, ay qabaq,
Şahmar zülfü pərişanlar dolanır (Üç el şairi, 1999: 11.s. 91).
Bütün bunlar, ənənənin davamlılığı , ruh yaxınlığı və mühitdən gələn təsirlərdir. Həmin
mühitin bir sıra sənətkarlarının əsərlərini toplamağa çalışır. Miskin Vəlinin “Gözəllər”,
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“Yeriyir”, “Görmüşəm” (Allahmanlı, 1997: 6.s.83-88) şeirlərini verir. Bu yaxınlarda çıxan
“Gədəbəy şairləri və aşıqları” (Bakı, Azərnəşr, 2005) kitabında isə yüz on aşığın haqqında qısa
və kifayət qədər konkret məlumat verilir (Gədəbəy, 2005: 2.s. 208-341). Göründüyü kimi aşıq
havaları həm tədqiqatçıların həm də musiqiçilərin diqqətindən kənarda qalmır. Bu səbəbdən də
aşıq havalarının digər janrın ifaçıları tərəfindən istifadə edilməsi nəticəsində musiqidə fərqli
oxunuş forması yaranır ki, bu da son nəticədə instrumental ifanın klassik ənənədən çıxması ilə
nəticələnir. Beləliklə iki yol yaranır: mükəmməl dəqiq ifa və qarışıq qeyri dəqiq ifa. Qeyd etmək
lazımdır ki, aşıq havalarının düzgün ifası oxunuş yolunu bilməkdən keçir. Çünki, aşıq
havalarının əksəriyyətində necə oxunursa melodiya elə ifa olunur. Məlum olduğu kimi, “aşıq
təkrarolunmazdır. Bu sənət xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi yaradıcılıq ənənələri üzərində yaranıb
formalaşmışdır” (Əfəndiyev, 1991: 9.s. 227). Deməli oxunuşla ifanın eyniləşməsi o anlama
gəlir ki, ifanı bacarmayan lakin oxumağı bilən dinləyici aşıq havasını ifa edən sənətkarın səf və
ya düz ifa etdiyini tuta bilər. Bunun bir tərəfi mühitdən gəlirsə digər tərəfi şeirə musiqiyə olan
vurğunluqdan gəlir. Nəzərə alsaq ki, aşıqlar daha çox təbiət qoynunda çalıb oxuyublar. Onda
həmin mənzərənin təsirindən qaynaqlanan dinləyicinin aşıq qədər bilməsi normal görünə bilər.
Bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi sənət və sənətkarın yrtişməsi üçün mühitlərin rolunun əsas
olduğunu bir daha ortaya qoyur.
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TƏLƏBƏNİN ASUDƏ VAXTININ TƏŞKİLİ İSTİQAMƏTLƏRİ
DIRECTIONS OF ORGANIZATION OF STUDENT'S LEISURE TIME
Zoya Velibayova
Baku, ADPU
ÖZET
Elmi məqalədə asudə vaxt anlayışı, onun mahiyyət və məzmununa aydınlıq gətirilmişdir.
Tələbənin asudə vaxtının necə təşkil olunması, tələbənin vaxt büdcəsi, tələbə və tələbə
təşkilatları ilə iş sektorunun əsas fəaliyyət istiqamətləri, tələbə gənclərin asudə vaxtının öz
xüsusiyyətləri aşkara çıxarılaraq öyrənilmişdir. Tələbələrin vaxt büdcəsindən əlverişli şəkildə
istifadəsindən ötrü bir sıra pedaqoji tələblər irəli sürülmüşdür: tələbələrin vaxt büdcəsinin
sistematik və diferensial öyrənilməsi (fakültədən asılı olaraq), fakültəsindən, fəaliyyət
növlərindən, yerinə yetirilən işin xarakterindən asılı olaraq tələbələrin iş və asudə vaxtının
optimal təşkili, zehni sağlamlığın və aktiv istirahətin, müvəqqəti rejimin əhəmiyyətinin izahı
və təbliği, tələbələrin kollektiv elmi, mədəni və estetik fəaliyyətinin təşkili, kollektiv iş və
istirahət prosesində tələbələr arasında ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması, tələbəmüəllim ünsiyyətinin hərtərəfli inkişafı, tələbə-müəllim qarşılıqlı əlaqəsi və s.
Tələbələrin üç səbəbdən səmərəli boş vaxt sərf etməmələrinin səbəbləri:tədris yükünün ağırlığı,
məcburi məşqdən sonra yorğunluq, təhsili müəssisələrində asudə vaxtın qənaətbəxş təşkili
aşkara çıxarılmışdır.
Gəncliyin spesifik xüsusiyyətləri:axtarış, yaradıcılıq və təcrübə fəaliyyətinin yayılması,
mühitin orijinallığı.
Asudə vaxtlarda fəaliyyət göstərən gənclərdə ünsiyyət formalarının təsnifi və onların əsas
xüsusiyyətləri: zamanla (qısa müddətli, dövri, sistematik), təbiətinə görə (passiv, aktiv),
kontaktların istiqamətinə görə (birbaşa və dolayı) aşkara çıxarılaraq öyrənilmişdir.
Gənclərin asudə vaxt strategiyaları:"kommunal" (xeyriyyə tədbirlərində iştirak, ictimai faydalı
fəaliyyət və s.), hər şeyi həyatdan götür, ya da cavan ikən gəz (ekstremal idman növləri ilə
məşğul olmaq və s.), həyatın mənasını axtarın və ya gələcəyə gedən yolları axtarın (idman,
musiqi, həvəskar tamaşalarda iştirak və s.), rahatla (televizora baxmaq, musiqi dinləmək və s.),
boş vaxtınızı heç olmasa bir şeylə məşğul etmək (xüsusi hədəflər olmadan gəzinti, toplantılar),
qayğı (stresi azaltmaq, problem həll etməkdən qaçınmaq üçün alkoqol, dərman
istifadəsi),şok (qeyri-rəsmi gənclər birliklərinə üzvlük və s.), tənhalıqdan qaçış (İnternet üçün
hobbi, kafe və diskotekaları ziyarət etmək, kütləvi tədbirlər və s.), prestij (müasir idman üçün
hobbi, qabaqcıl klubları, diskotekaları və s. ziyarət) müəyyən olunaraq üzə çıxarılmışdır.
Elmi məqalədə tam şəkildə asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün kifayət qədər imkanlar və onların
həyata keçirilməsi yolları geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmjuşdur.
Açar sözlər: asudə vaxt, vaxt büccəsi, boş vaxt, tələb, təlim, tələbə
ABSTRACT
The scientific article clarifies the concept of leisure time, its essence and content. How the
student's leisure time is organized, the student's time budget, the main activities of the sector
working with students and student organizations, the peculiarities of the student's leisure time
were revealed and studied. There are a number of pedagogical requirements for the optimal use
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of students' time budget: systematic and differential study of students' time budget (depending
on the faculty), optimal organization of students' work and leisure time, mental health and
active, depending on the faculty, activities, nature of work explanation and promotion of the
importance of rest, temporary regime, organization of collective scientific, cultural and
aesthetic activities of students, formation of communication culture between students in the
process of collective work and rest, comprehensive development of student-teacher
communication, student-teacher interaction, etc.
The reasons why students do not spend their free time effectively for three reasons were
revealed: the weight of the teaching load, fatigue after compulsory training, and the satisfactory
organization of leisure time in educational institutions.
Specific features of youth: search, spread of creative and practical activity, originality of the
environment.
The classification of forms of communication in young people working in leisure time and their
main features: by time (short-term, periodic, systematic), by nature (passive, active), by the
direction of contacts (direct and indirect) were studied.
Young people's leisure strategies: "communal" (participation in charity events, socially useful
activities, etc.), take everything from life, or walk when you are young (do extreme sports, etc.),
look for meaning in life or go to the future look for ways (sports, music, participation in amateur
performances, etc.), relax (watch TV, listen to music, etc.), spend your free time on at least
something (walking without special goals, meetings), care (reduce stress, problem alcohol (drug
use to avoid resolution), shock (membership in informal youth associations, etc.), escape from
loneliness (hobby for the Internet, visiting cafes and discos, public events, etc.), prestige (hobby
for modern sports, visits to leading clubs, discos, etc.) were identified.
The scientific article covers a wide range of opportunities for the effective organization of
leisure time and ways to implement them.
Keywords: leisure, time budget, free time, demand, training, student
Asudə vaxt dedikdə, nə başa düşülür? Asudə vaxt sadəcə boş vaxt demək deyildir. Asudə vaxt
özü də sərvətdir. Şəxsiyyətin istirahətinə, öz üzərində çalışmasına, insanlarla fəal ünsiyyətinə,
əylənməsinə, vaxtını şən və mənalı keçirməsinə, idman-sağlamlıq tədbirlərində iştirak
etməsinə, səyahətə, gəzintiyə, yürüşə çıxmasına şərait yaratdığı üçün çox zəruri amildir. Asudə
vaxt tələbənin həyat fəaliyyətinin bu və ya digər növünün, o cümlədən, dincəlmək, təlim əməyi
zamanı sərf olunan qüvvələri yenidən əxz etməkdən ötrü vacib bilinən zehni və fiziki qüvvə və
qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə zəruri vaxt məkanıdır. Z. Müslümov yazır: “Asudə
vaxtı əlindən alınmış, asudə vaxtsızlığa məhkum olunmuş şəxsin həyatı sadəcə işgəncə
olardı.”(4,s.72)
Təhsillə əlaqəsi olan saatları (məşğələlərə hazırlaşmaq, təhsil müəssisəsinə getmək və geri
qayıtmaq), evə verilən tapşırıqların icrasına fizioloji tələbatın yerinə yetirilməsinə ayrılan vaxtı
(şəxsi gigiyena, qidalanma, yuxu və s.) auditoriyadankənar vaxtdan çıxdıqda qalan saatlar asudə
vaxt sayılır. Mühazirələrin, seminar və praktik məşğələlərin səviyyəsini yüksəltmək asudə
vaxtın həcminin artmasına da böyük kömək göstərir. Bu nəylə aydınlaşdırıla bilər? Ayrı-ayrı
mühazirələrin, eləcə də praktik məşğələlərin keyfiyyət baxımından aşağı səviyyədə olması
tələbələr arasında təlim materialı ilə tanış olmaq tələbatı yaradır. Elə bunun nəticəsidir ki,
auditoriyadankənar məşğələlərə vaxt məsrəfi çoxalır ki, bu da asudə vaxtın həcminə təsir edir
və onu azaldır. Nəqliyyata, yeməkxanada növbəyə dayanmağa sərf olunan vaxtın qısaldılması
asudə vaxtın həcminin artmasına imkan verir. Əksinə, lazım olan ədəbiyyatların tədris
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müəssisəsinin kitabxanasında tapılmaması, yaxud kitabın səhifələrinin cırıq olması,
yataqxanada zəruri məişət şəraitinin çatışmaması asudə vaxtın həcmini azaldır. s .O. Əfəndi
yazır: Tələbənin vaxt büdcəsi 3 əsas hissədən təşkil edilmişdir: dərsdənkənar vaxt, dərs vaxtı
və boş vaxt. (1, s.101)
Təlimin müddəti (cədvəl təhsil prosesi, müstəqil iş üçün ayrılan vaxtla əlaqəli olaraq müəyyən
edilir);
Sinifdən kənar fəaliyyətlər (səyahət, nəqliyyat, şəxsi qayğı, yemək, yuxu və s. Üçün sərf olunan
vaxt);
Boş vaxt (ictimai fəaliyyətlərə, estetik və fiziki inkişafa, ünsiyyətə sərf olunan vaxt). Asudə
vaxtın düzgün təşkili tələbənin məqsədlərindən, şüurundan, işindən və istirahətindən, maraq və
meyllərindən, vərdişlərindən, fəaliyyət formalarını seçmək bacarığından asılıdır. Tədris ili
ərzində tələbələrin tədris və elmi fəaliyyətinin həcmi və intensivliyi, asudə vaxtının strukturu
və məzmunu daim dəyişir, vaxt büdcəsi dinamikdir.
Boş vaxtın doğru şəkildə təşkil ediilməsi tələbələrin mənəvi və estetik inkişafı, bilik, bacarıq
və təhsilinin artırılması üçün çox zəruridir.
Tələbələrin vaxt büdcəsindən əlverişli şəkildə istifadənin məqsədyönlü təşkili üçün bir sıra
pedaqoji tələblərə riayət etmək vacibdir:
- Tələbələrin vaxt büdcəsinin sistematik və diferensial öyrənilməsi (fakültədən asılı olaraq);
- Fakültəsindən, fəaliyyət növlərindən, yerinə yetirilən işin xarakterindən asılı olaraq tələbələrin
iş və asudə vaxtının optimal təşkili;
- Zehni sağlamlığın və aktiv istirahətin, müvəqqəti rejimin əhəmiyyətinin izahı və təbliği;
- tələbələrin kollektiv elmi, mədəni və estetik fəaliyyətinin təşkili;
- kollektiv iş və istirahət prosesində tələbələr arasında ünsiyyət mədəniyyətinin
formalaşdırılması;
- Tələbə-müəllim ünsiyyətinin hərtərəfli inkişafı, tələbə-müəllim qarşılıqlı əlaqəsi.
Tələbələrin asudə vaxtının bir qismi: a) təhsil aldıqları tədris ocağı tərəfindən məqsədyönlü
şəkildə ayrı-ayrı auditoriyadankənar tədbirlər vasitəsilə təşkil olunur: b) ailənin nəzərdə
tutduğu, planlaşdırdığı tədbirlərin hesabına təmin olunur;
c) tələbə kollektivinin, qrupundakı ayrı-ayrı tələbələrin təşəbbüsü ilə onların hər birinin
yaxından iştirakı ilə təmin olunur;
d) hər bir tələbə özü öz asudə vaxtını planlaşdırır.
Təhsil müəssisələrində tələbə-gənclərin mənəvi simasının təşəkkül tapıb formalaşması çox
mürəkkəb olub təhsildə tərbiyənin üzvi vəhdətdə qovuşmasını nəzərdə tutur. Gələcək
müəllimlərin, gənc nəsillərin tərbiyəçilərinin hazırlığı kompleks səciyyə, sistem xarakterinə
malikdir. Onların əxlaqi keyfiyyətlərinin, vətəndaşlıq mövqeyinin, dünyagörüşünün, sosial
fəallığının təşəkkül tapmasını, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsini nəzərdə tutur. Qrupa
mənsubluq tələbənin özünə inamını artırır, ona əlavə özünütəsdiq imkanları verir,
özünüqiymətin yüksəlməsinə səbəb olur. A. Hacıyeva yazır: “Gənclərin özünüqiyməti
ziddiyyətli olur. Özünüqiymət onun davranışı və təlim fəaliyyətinin tənzimləyicisidir. Tələbə
özünüqiymətinin əsasında istiqamətlənmədən, xarakterdən, qabiliyyətlərdən asılı olaraq özünə
ya düzgün, ya da qeyri-adekvat münasibət yaranır. Nəticədə özünüqiymət, ya şəxsiyyətin
inkişafı üçün stimula, ya da ləngidici amilə çevrilir.”(3, s. 178)
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Televiziya, radio, internet və bədii ədəbiyyat oxumaq kimi adi istirahət fəaliyyətlərinə əlavə
olaraq, tələbələr ümumiyyətlə üz-üzə qarşılıqlı əlaqə, fiziki hazırlıq, ictimai iş, təbiət gəzintiləri
və bədii yaradıcılıq kimi fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. R.Hüseynzadə və M.İsmayılova
komandanın çox vacib xüsusiyyətlərə malik olduğuna inanırlar. Bunlar komandadakı psixoloji
mühiti, komanda üzvləri arasındakı münasibətləri əks etdirən xüsusiyyətlərdir. Bu
xüsusiyyətlərdən biri də komanda birliyi və mütəşəkkillikdir. (2, s. 395)
Tələbələr üç səbəbdən səmərəli boş vaxt sərf etmirlər:
1. Tədris yükünün ağırlığı;
2. Məcburi məşqdən sonra yorğunluq;
3. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində asudə vaxtın qənaətbəxş təşkili.
Günümüzdə, tələbələrin vaxt büdcəsində aparıcı yer icbari təhsildə tutulur və onların müstəqil
işləməyə mümkün qədər çox vaxt ayırmalarına imkan vermir. Bu zaman tələbə boş vaxt
hesabına müstəqil işlərlə məşğul olmalıdır. Boş vaxt azalır, minimuma endirilir və daha çox
əmək tələb edən fəaliyyətlə (misal üçün, idman, yaradıcılıq) məşğul olmaq demək olar ki,
mümkün deyil. Bu və digər oxşar ziddiyyətləri aradan qaldırmaq və hər bir təhsil
müəssisəsindəki şagirdlərdə zaman büdcəsi mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün aşağıdakı
pedaqoji vəzifələri həll etmək lazımdır:
- ilk növbədə məcburi və müstəqil işə sərf olunan vaxt nisbəti sonuncunun xeyrinə
dəyişdirilməlidir;
- tələbələrin müstəqil işi üzərində sistemli nəzarət formalarını inkişaf etdirmək və gücləndirmək
lazımdır;
- şöbələrdə, laboratoriyalarda, kabinetlərdə və kitabxanalarda tələbələrin müstəqil işinin
səmərəli təşkilini təmin etmək üçün müvafiq maddi baza yaradılmalıdır;
-şagirdlərə iş və istirahətin elmi təşkili barədə məlumat verilməli, uyğun bacarıq və vərdişlər
aşılanmalıdır;
-işin və asudə vaxtın mədəni təşkili tələbə həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir;
- şagirdlərin sinifdənkənar fəaliyyətinin kollektiv formalarını inkişaf etdirməlidir;
-tələbələr asudə vaxtlarını düzgün idarə etmə və vaxt idarə etmə mədəniyyətini inkişaf
etdirməlidirlər.
Məzmun baxımından asudə vaxtın quruluşuna ünsiyyət daxildir; idman və istirahət fəaliyyəti,
oyunlar və açıq istirahət; passiv reproduktiv və ya istirahət fəaliyyəti (gəzinti, televiziya
proqramlarına baxmaq, musiqi dinləmək və s.); aktiv təbiətin intellektual və idrak fəaliyyəti
(oxu, dərnəklərdə dərslər, seçmə fənlərdə iştirak və s.); bədii, texniki, təbiətşünaslıq və s.
yaradıcılıq; tətbiqi xarakterli həvəskar fəaliyyətlər (tikiş, toxuma, fotoqrafiya və s.)
Sosial cəhətdən aktiv fəaliyyətlər (sosial hərəkatlar, birliklər, təşkilatlar çərçivəsində
fəaliyyətlər, xeyriyyəçilik fəaliyyətləri, qarşılıqlı yardım) və s.daxildir. Məsələn, bunlardan
Tələbə Gənclər Təşkilatlarını misal göstərə bilərik. Tələbə Gənclər Təşkilatlarının tarixi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin «Azərbaycan
Respublikasında gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq
edilməsi haqqında» 2005-ci il 15 fevral tarixli 41 №li Sərəncamı ilə bağlıdır. Həmin sərəncamın
icrası ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşən vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə
Təhsil Naziri Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasında gənclər və tələbələrlə işin
təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında 2005-ci il 28 fevral tarixli
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89 №li əmr imzalayıb. Bununla da bütün dövlət və qeyri-dövlət təhsil müəssisələrində
tələbələrin sayından asılı olaraq tələbə-gənclər təşkilatlarının yaradılması başlanıb.
Tələbə Gənclər Təşkilatlarının fəaliyyətlərini tənzimləmək məqsədilə 2005-ci ilin 6-7 may
tarixlərində Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi (indiki Gənclər və İdman Nazirliyi) və Təhsil
Nazirliyi Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən Tələbə-Gənclər
Təşkilatlarının Əsasnaməsi»ni təsdiq ediblər. 2007-ci ildə isə, Əsasnamə yenidən işlənərək hər
iki nazirlik tərəfindən təsdiq olunub, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə paylanıb.
Tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş sektorun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
tələbələrin asudə vaxtını və istirahətini təşkil etməkdir. Buraya daxildir:
-Gənc liderlər, İdarəetmə və təşkilatı quruluş və Layihələrin hazırlanması və icrası adı altında
təlim kursları və düşərgələr;
-Bakı şəhəri üzrə boulinq üzrə yarışlar;
-Gənclik-Rəssamlıq-İnkişaf adlı düşərgə;
-Tələbələrin Qəbələ, Oğuz və Şəki rayonlarında olan tarixi abidələrə ekskursiya-yay istirahət
düşərgəsi.
Tələbə gənclərin asudə vaxtının öz xüsusiyyətləri var. Gənclərin asudə vaxtı, spesifik mənəvi
və fiziki ehtiyaclarına və ona xas olan sosial və psixoloji xüsusiyyətlərinə görə digər yaş
qruplarının asudə vaxtından xeyli dərəcədə fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərə artan emosional, fiziki
hərəkətlilik, dinamik əhval-ruhiyyə dəyişiklikləri, görmə və intellektual həssaslıq daxildir.
Gənclər yeni, bilinməyən hər şeyə cəlb olunur. Gəncliyin spesifik xüsusiyyətləri onun axtarış
fəaliyyətinin üstünlük təşkil etməsini əhatə edir.
Gəncliyin spesifik xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
1. Axtarış, yaradıcılıq və təcrübə fəaliyyətinin yayılması. Gənclər davamlı duyğu axını verərək,
psixikanı bütöv bir şəkildə ələ keçirən fəaliyyətlərə daha çox meyllidirlər. Yeni hisslər və
çətinliklə monoton, ixtisaslaşdırılmış fəaliyyətlərə uyğunlaşır. Oyun fəaliyyəti təbiətdə
universaldır, demək olar ki, hər yaşda və sosial statusda olan insanları cəlb edir. Gənclər
arasında oyun fəaliyyətinə maraq olduqca qabarıqdır. Bu maraq dairəsi geniş və müxtəlifdir:
televiziya və qəzet viktorinalarında, müsabiqələrdə iştirak; kompüter oyunları; idman. Oyun
fenomeni, gənclərin ehtiyatsızlıqla batdığı böyük, inanılmaz dərəcədə sürətlə böyüyən bir
dünyaya səbəb olur. Günümüzün çətin sosial-iqtisadi mühitində oyun dünyası gənclər üzərində
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu dünya gənclərə gündəlik işlərinə fasilə verir. İşə və digər
dəyərlərə diqqətlərini itirdikləri üçün gənclər oyuna girir, virtual aləmlərin məkanına keçir.
Gənclərin mədəni və asudə vaxtının hazırlanması və keçirilməsi praktikasının çoxsaylı
müşahidələri göstərir ki, onların uğuru, əsasən gənclərin rəqabət, ixtiraçılıq səylərinə sövq edən
oyun bloklarının daxil edilməsindən asılıdır.
2.Gənclərin asudə vaxtının digər xüsusiyyətləri bunlardır gedişatındakı mühitin
orijinallığı.Valideyn mühiti, bir qayda olaraq, gənclərin asudə vaxtları üçün prioritet bir mərkəz
deyil. Gənclərin böyük əksəriyyəti boş vaxtlarını evdən kənarda, həmyaşıdlarının yanında
keçirməyə üstünlük verirlər
Həmyaşıdları ilə ünsiyyət üçün gözlənti, gənclərin emosional təmaslara olan böyük ehtiyacı ilə
izah olunur.
Gənclərin asudə vaxtının diqqətəlayiq bir xüsusiyyəti, ünsiyyətdə bariz psixoloji rahatlıq
arzusu, müxtəlif sosial-psixoloji mənşəli insanlarla ünsiyyətdə müəyyən bacarıqlara
yiyələnmək istəyidir.
Asudə vaxt şəraitində gənclərin ünsiyyəti, ilk növbədə aşağıdakı ehtiyacları ödəyir:
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Emosional təmasa ehtiyac, empatiya, bir qayda olaraq, kiçik, ilkin qruplarda (ailə, dostlar
qrupu, gənclik) təmin edilir . İnformasiyaya ehtiyac gənclərin ünsiyyətinin ikinci növünü təşkil
edir. Məlumat qrupundakı ünsiyyət, bir qayda olaraq, "eruditlər" ətrafında başqalarının
olmadığı və digərləri üçün dəyərli olan müəyyən məlumatlara sahib olan insanlar ətrafında
təşkil edilir.
Birgə fəaliyyətlər üçün səylərin birləşdirilməsinə ehtiyac yalnız istehsal və iqtisadi deyil, həm
də istirahət sahələrində yaranır.
Bütün müxtəliflik ünsiyyət formaları asudə vaxtlarda fəaliyyət göstərən gənclər aşağıdakılara
görə təsnif edilə bilər .Əsas xüsusiyyətləri:
-Zamanla (qısa müddətli, dövri, sistematik);
-Təbiətinə görə (passiv, aktiv);
-Kontaktların istiqamətinə görə (birbaşa və dolayı).
Hədəf istiqamətləri və gənclərin asudə vaxtında ehtiyaclarını ödəmək üçün mexanizmlər
üzərində aparılan sosioloji tədqiqatlara əsasən aşağıdakılar müəyyən edilmişdir. Gənclərin
asudə vaxt strategiyaları:
1. "kommunal" (xeyriyyə tədbirlərində iştirak, ictimai faydalı fəaliyyət və s.),
2.Hər şeyi həyatdan götür, ya da cavan ikən gəz (ekstremal idman növləri ilə məşğul olmaq və
s.),
3.Həyatın mənasını axtarın və ya gələcəyə gedən yolları axtarın (idman, musiqi, həvəskar
tamaşalarda iştirak və s.),
4. rahatla (televizora baxmaq, musiqi dinləmək və s.),
5.Boş vaxtınızı heç olmasa bir şeylə məşğul etmək (xüsusi hədəflər olmadan gəzinti,
toplantılar),
6.qayğı (stresi azaltmaq, problem həll etməkdən qaçınmaq üçün alkoqol, dərman istifadəsi),
7.Şok (qeyri-rəsmi gənclər birliklərinə üzvlük və s.),
8.Tənhalıqdan qaçış (İnternet üçün hobbi, kafe və diskotekaları ziyarət etmək, kütləvi tədbirlər
və s.),
9.Prestij (müasir idman üçün hobbi, qabaqcıl klubları, diskotekaları və s. ziyarət).
Tələbə gənclər üçün boş vaxtların təşkili və keçirilməsi üçün tələblər aşağıdakılardır:
1. Hər şeydən əvvəl, ona yaxınlaşmalısınız. Müəyyən fəaliyyətləri, asudə fəaliyyət formalarını
seçərkən və təşkil edərkən onların tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə almaq, insanda hansı şəxsiyyət
xüsusiyyətlərini formalaşdırmağa və ya birləşdirməyə kömək edəcəklərini aydın şəkildə
anlamaq lazımdır.
2. Tələbə gənclərin asudə vaxtının təşkili üçün ikinci tələb onun şübhəsiz olmasıdır.
Yəni müxtəlif, maraqlı, əyləncəli və sadə olmamalıdır. Təklif olunan fəaliyyətlərin həm
məzmunu, həm də forması tələbə gənclərin ehtiyac və maraqlarına cavab verməlidir. Ən
rahat forma bunun üçün artıq həyat tərəfindən hazırlanmışdır - həvəskar dərnəklər və maraq
klubları. Bu klublar niyə cəlbedicidir? Bunlar ilk növbədə multidisipliner: siyasi, idman,
turizm, sağlamlıq, təbiət həvəskarları, elmi və texniki yaradıcılıq, oxucular, həvəskar mahnıları,
kolleksiyaçılar, kitabsevərlər, istirahət günü, gənc ailə və s.məsələləri əhatə edir. Klubda
isə bir peşədə ortaq maraqları olan insanların nisbətən kiçik birliyi əhatə olunur. Bu bir təhsil,
təhsil və ünsiyyət məktəbidir. Kluba müəyyən bir məşğuliyyəti, asudə vaxt "kvalifikasiyasını"
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mükəmməl mənimsəmək istəyən insanlar gəlir. Bəzi klublar və həvəskar dərnəklər hətta uyğun
dərs formaları təşkil edirlər.
Tələbə gənclərin asudə vaxtı, sanki yeniyetmələrin asudə vaxtının dəyənəyini ələ keçirir,
gücləndirir və bir çox cəhətdən bir gəncdə boş vaxta münasibətini tamamilə müəyyənləşdirəcək
belə vərdiş və bacarıqları qoyur. Bir insanın həyatının bu mərhələsində fərdi bir istirahət və
istirahət tərzi inkişaf etdirilir, boş vaxtın təşkili ilə bağlı ilk təcrübə toplanır, müəyyən
fəaliyyətlərə bağlılıq yaranır.
Azərbaycan Tələbələr Birliyinin təsisçisi və sədri E.Aslanov yazır:” Məncə, tələbələrin asudə
vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Hər bir regionda artıq
Gənlər Evi vardır. Artıq hər bir rayonda belə evlərin tikilməsi prosesi gedir. Bundan başqa,
dövlətin
dəstəyi
sayəsində
hər il yüzlərlə
gənclər
təşkilatının
layihələri
maliyyələşdirilir ki, burada da əsas məqsəd gənclərin inkişafı və asudə vaxtlarının səmərəli
təşkilidir. Habelə Gənclər Fondu da fərdi gənclərin layihələrini maliyyələşdirir ki, bu da məhz
gənclərin öz ideyalarını reallaşdırması üçün əla fürsətlər verir. Gördüyünüz kimi, asudə vaxtın
səmərəli təşkili üçün kifayət qədər imkanlar vardır. Əsas odur ki, gənclər asudə vaxtlarının
təşkilini düzgün etsinlər. Həm istirahət etsinlər, həm də öz şəxsi inkişaflarını təmin edə
bilsinlər.
Əsas məsələ gənclərimizin sağlam yetişməsidir ki, gələcəkdə, qeyd etdiyim kimi, dövlətə,
millətə faydalı ola bilsinlər.”(5)
Sözügedən məsələni dəyərləndirən İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının rəhbəri
Məhərrəm Zülfüqarlının sözlərinə görə, son illər bu istiqamətdə bir sıra işlər görülür: Gənclərin
asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı dövlətin gördüyü işlər dəstəklənməlidir.
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BİR TELE ÇALIŞMA BİÇİMİ OLAN EV ESASLI ÇALIŞMA MODELİ ÜZERİNDEN
SOSYAL İZOLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SOCIAL ISOLATION THROUGH WORKING FROM HOME OFFICE
WITH A TELE WORKING FORM
Naile ERDEM
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Çanakkale
ORCID NO: 0000-0003-3039-324X
ÖZET
Bilgi toplumu, bilgi teknolojilerindeki değişim ve gelişimin ortaya çıkardığı bir toplum yapısı
olarak tanımlanabilir. Bu değişim ve gelişim günümüzde hala devam etmektedir. Hızla gelişen
teknoloji tüketim alışkanlıkları, zevkler, hayatta kalma, barınma, güvenlik gibi ihtiyaçların
karşılanmasına odaklanmıştır. Tele çalışma modeli bu değişimin bir örneğini teşkil etmektedir.
Bu sistem uzaktan bilgisayar, tablet veya telefon gibi araçlarla başka bilgisayarlara ve bu yolla
da kişiler veya araçlara bağlanmaya imkân tanıyan bir çalışma yöntemidir. Covid-19 salgın
sürecinin başlamasıyla bir tele çalışma biçimi olan ev esaslı çalışma modeli kullanılmaya
başlanmıştır ve bu uygulamanın Covid sonrası dönemde de devam etmesi beklenmektedir.
Ev esaslı çalışma modeli bireyin sosyal yaşamında bazı değişimler meydana getirmiştir.
Çalışma mekanlarından uzaklaşan birey kendisine özel bir alan oluşturmuştur. Bu durum ortaya
sosyal izolasyon kavramını çıkarmıştır. Çalışmanın amacı, tele çalışma türlerinden olan ev
esaslı çalışma modelinin, bireyin sosyal izolasyon sürecine etkisini irdelemektir.
Ev esaslı çalışma modeli bilgi toplumunda gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı bir tele çalışma
yöntemidir. Covid-19 bu modelin yaygın olarak kamu ve özel sektörde kullanımını sağlamıştır.
Ev esaslı çalışma modeliyle insanların toplumsal yaşamında da değişmeler meydana gelmiştir.
Sosyal izolasyon bu değişmelerden biri olarak kabul edilmiş ve çalışmada irdelenmiştir.
Bilgi toplumu teknoloji ile çevrelenmiş bir toplum yapısını ifade etmektedir ve bu toplumdaki
bireyler gelişen teknoloji ile hayatına giren yeni modellerden hem olumlu hem olumsuz
etkilenmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji ve çözümleri her zaman olumlu sonuçları
beraberinde getirmemektedir. Covid-19 sürecinde ev esaslı çalışma modelinin bir sonucu olan
sosyal izolasyon bu savımızın örneğini ortaya koymaktadır. Kendisine özel alanlar yaratan
birey yalnızlaşma ile karşı karşıya kalmıştır ve sosyal izolasyon toplumda varlığını artarak
göstermeye başlamıştır.
Anahtar kelimeler: Bilgi toplumu, tele çalışma, ev esaslı çalışma, uzaktan erişim.
ABSTRACT
Information society can be defined as a social structure that is introduced by the change and
progress of information technologies. This change and progress still continue today. They focus
on fulfilling needs like rapidly developing technology consumption habits, pleasures, survival,
shelter-in, and security. The model of telework constitutes an example of this change. This
system is a working method that enables connecting computers with remote computers, tablets,
and telephones, thus enabling the connection between individuals and tools. With the start of
the Covid-19 epidemic process, the teleworking model, which is a home working has started to
be used, and this implementation is expected to continue post-Covid period.
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The working from home model has brought about some changes in the social life of the
individual. The individual, who moved away from the workplace, had to construct himself a
private place. This situation has revealed the concept of social isolation. The study aims to
examine the effect of the teleworking model on the social isolation process of the individual.
The working from home model is a teleworking method created by the developing technology
in the information society. Covid-19 has made this model widely used in the public and private
sectors. With the model of working from home, changes have also occurred in the social life of
people. Social isolation was accepted as one of these changes, and this is examined in the study.
Information society stands for a social structure surrounded by technology, and individuals in
this society are affected by these new models that came to his life positively and negatively
with the developing technology. Technology and solutions that make our lives easier do not
always bring positive results. Social isolation, a result of the working from home model during
the Covid-19 process, sets out an example of this argument. The individual who creates private
spaces for himself has been faced with loneliness, and social isolation has begun to show its
existence in society.
Keywords: Information society, telework, working from home, remote access.
1. BİLGİ TOPLUMU
Bilgi toplumu bilgi ve toplum özelinde iki ayrı kavram olarak düşünülecek olursa; ham verilerin
uzmanlık, deneyim ve araştırma sonucunda düzenlenmiş, analiz edilmiş, sınıflandırılmış ve
kullanıma hazırlanmış esnek bir bileşim, enformasyon, bilim kavramı (Yılmaz, 2009: 100)
ile;sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşime giren ve ortak bir kültüre sahip çok sayıda
insanın bir araya gelerek oluşturduğu birliktelik ise toplum (Karataş, 2015: 1) kavramı ile
tanımlanmıştır. Günümüzde, ülkemizde yapılan çalışmalarda bilgi ve enformasyon sözcükleri
genellikle aynı anlamda ve bir birlerinin yerine kullanılmaktadır.
Çoğunlukla bilgi kavramıyla ifade edilen enformasyon aslında bilgi kavramından farklı
anlamlar taşımaktadır. Enformasyon daha çok bilginin işlenerek sistemli hale getirilmesi
şeklinde tanımlanmıştır. Bu kavram bilgi gibi eski çağların ürünü olarak kabul edilebilecek bir
kavramın yanında daha yeni bir kavram olarak kabul edilmektedir. Bilgi enformasyon demek
değildir. Manuel Castells’e göre enformasyon örgütlenmiş ve iletilen veridir (Yılmaz, 2009:
100; Kayaduman, 2018: 332).
Bilgi toplumu ve enformasyon toplumu kavramlarına bakacak olursak, bir birinin yerine
kullanılan bu iki kavramın akademik çalışmalarda sıkça kullanıldığını görebiliriz. Bilgi
toplumu, bilginin yaratılmasını, dağıtılması ve yönlendirilmesini temel ekonomik ve kültürel
faaliyetler olduğu ve bunların özellikle bileşim süreçleri ve internet ile desteklendiği süreçler
olarak tanımlanmaktadır (Heywood, 2018: 242). Bir başka tanım bilgi toplumunu her çeşit
bilginin üretildiği, bilgi ağlarıyla şekillenmiş, hazır olan bilgilere erişimi imkanlı kılan ve
erişilen bu bilgileri dağıtabilen hemen hemen her sektörde kullanıma uygun toplum yapısı
biçiminde ifade etmektedir (Nas, 2020: 9). Enformasyon toplumu ise, enformasyon kavramıyla
bütünleşmiş olarak, bilginin işlenmesi, iletilmesi ve kullanımı süreçleri olarak tanımlanabilir
(Göker, 2001: 5). Castells enformasyon kavramını yeni iletişim teknolojileri bağlamında
düzenlenmiş ve iletilmiş veri olarak tanımlarken Rafeli enformasyonu alıcı tarafından alındığı
zaman bir farklılık meydana getiren, bir mesaj taşıyan düzenlenmiş veri şeklinde tanımlamıştır.
Bu gibi görüşlere bağlı olarak, enformasyon toplumu yaklaşımında teknoloji devrimi ile
enformasyon teknolojilerini merkeze alan enformasyon toplumuna geçildiği vurgulanmaktadır
(Aktaş, 2007: 183). Günümüzde bilgi toplumu kavramı enformasyon toplumu kavramından
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daha yaygın kullanılmaktadır; üniversitelerde ders isimleri bilgi toplumu kavramıyla
karşılanmaktadır (Çakır, 2018: 22).
Bilgi toplumu, bilgisayar ve bilgisayarlarla bağlantılı araçların kullanıldığı, bireysellik ve kitle
iletişimin sınırların ötesine geçtiği, temel faaliyetlerin bilgi olgusu üzerine kurulduğu, üretici
ve tüketicileri bir araya getiren hizmet türünün bilgi işlem hizmetleri olarak şekillendiği,
sermaye olarak insanın ön plana çıktığı, eğitimin süresiz hale geldiği, her türlü bilgi kaynağının
ve bilgi merkezinin önem kazandığı, bilginin sahipliği ve kontrolü için uluslar üstü örgütlerin
kurumlaştığı bir toplum biçimidir (Ünal, 2009: 126). Bilgi toplumu, bilgisayarlar, robotlar,
kredi kartları, video oyunları, stereo, volkmen, uzay mekiği, biyolojik devrim, enerji
biçimlerindeki değişmeler, dünyanın yeni jeopolitik dengesi, global esim, yerinden yönetimin
teşvik edilmesi, elektronik bankacılık, enformasyon, işçileri, çalışma saatlerinin seçimli olması,
ataerkilliğe başkaldırı, fert kimliğinin araştırılması, ırk veya etnik kökene bağlılık ve bütün
bunların ötesinde değişimin hızlanması şeklinde ortaya çıkmaktadır(Hazar, 2006: 21-22).
Hızlanan değişim yeni çalışma biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. En az bir teknolojik araçla
gerçekleştirilen tele çalışma modeli bu yeni çalışma biçimlerinden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
2. TELE ÇALIŞMA
Bilgi toplumunun gerçekten de yeni bir yaşam tarzı getirdiği görülmektedir. Bu yeni yaşam
tarzı çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları, fabrikalardaki çoğu üretim hattını gereksiz kılan
üretim yöntemleri, çekirdek aileden farklı yeni aileler, elektronik kulübe diye
adlandırabileceğimiz yeni bir kurum, geleceğin kökten değişmiş olan okul ve şirketleri üzerinde
yükselmiştir (Hazar, 2006: 21). Çalışan profili, istihdam yapısı ve istihdam şartları gibi çalışma
ilişkilerini belirleyen unsurlar da bu süreç içerisinde değişime uğramıştır. Bilgi toplumunda
oluşmakta olan ekonomik yapı yeni çalışma ve çalışan modellerini de gündeme getirmiştir
(Alkan Meşur, 2010: 2).
Bilgi toplumunun getirdiği en büyük yeniliklerden biri ise terlikler veya pijamalar olarak
nitelendirilebilecek olan çalışanların herhangi bir mekan bağımlılığının olmamasıdır.
Çağımızın en muhteşem icadı bilgisayar olarak kabul edilebilir. Artık bilgisayarlaşma
nedeniyle birey evinde yada dilediği yerde oturarak yada gezerek yanındaki uç birimi
aracılığıyla iş yerine gitmeden işini, iş toplantıları vb. her türlü etkinliğini yürütebilmektedir.
Bu biçimdeki çalışma yöntemine tele çalışma veya home Office adı verilmektedir. Yine de tele
çalışma ve home Office arasında önemli bir fark bulunmaktadır ki o da tele çalışmanın en az
bir bilişim aracıyla gerçekleştirilmesidir (Hazar, 2016: 46; Alkan Meşur, 2010: 2-4).
Tele çalışma, genellikle çalışanı olunan işletmenin dışında; evde veya başka bir mekanda
gerçekleştirilen iş eylemidir. Bu çalışma modelinde bilgi teknolojilerine ait araç ve gereçler
kullanılarak işletme ile iletişime geçilir. İş merkezinden uzakta çalışma eylemini gerçekleştirme
manasına gelen tele çalışma evden çalışmayı ifade eden eski bir çalışma biçimi olarak kabul
edilmektedir ancak bu çalışma modeli günümüzde yer değiştirerek gerçekleştirilen çalışma
eyleminide karşılamaktadır. Bu çalışma modelinin günümüzde farkl şekillerde uygulanması
ortaya tele çalışma modellerini çıkarmıştır; buna göre firmanın ana ofisinden veya temel hizmet
birimlerinden uzakta çalışılan “tele merkez esaslı tele çalışma”, merkez ofisle seyahat ederken
teknolojik araçlarla bağlantı kurularak gerçekleştirilen mobil tele çalışma ve işlerin teknolojik
araçlarla evden yürütülmesiyle ortaya çıkan ev esaslı tele çalışma şeklinde üç tele çalışma
modelinden söz edebiliriz (İncenacar, 2019). Çalışmanın konusunu bir tele çalışma modeli olan
ev esaslı çalışma modeli ve bu çalışma modelinin Covid-19 sürecinde sosyal izolasyona etkisi
oluşturduğundan, ev esaslı çalışma modeli hakkında daha ayrıntılı açıklama yapmamız yerinde
olacaktır.
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3. EV ESASLI ÇALIŞMA
Küreselleşmenin etkilerini hissettirmeye başladığı 1980’li yıllardan sonra, bilgi devriminin bir
sonucu olarak yeni çalışma biçimlerine yönelimler artmıştır. Hizmet ve bilgi temelli ekonomik
sektörlerle ilintili teknolojik süreç mekandan bağımsız istihdam seçeneklerini beraberinde
getirmiştir. Teknolojide meydana gelen gelişme hızı, internetin yaygınlaşması, çalışanların ve
şirketlerin esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duyması ve donanım maliyetlerinin düşmesi gibi
etkenler tele çalışma uygulamalarındaki artışı desteklemiştir (Alkan Meşur, 2010: 4). Şirketler
ve kamu tarafından daha fazla tercih edilmeye başlayan ev esaslı çalışma sistemi de bir tele
çalışma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır (Alkan Meşur, 2010: 6; Kaya ve Doğan, 2016:
1074-1076).
Ev esaslı çalışma modelinin her kes tarafından kabul gören, detaylı bir tanımı bulunmamaktadır.
Çalışanın, telefon, faks, elektronik posta gibi teknolojik araçları kullanarak çalışmalarını
yürütmesi ve bu çalışmaları evden yapması yoluyla gerçekleştirdiği çalışma modeline ev esaslı
çalışma modeli denmektedir. Bu çalışma modelinin tercih edilmesinde teşfik edici nedenler ve
eleştirildiği yönler bulunmaktadır (İncenacar, 2019).
Ev esaslı çalışma modelinin olumlu sayılabilecek özelliklerini sıralamak istersek özerklik
arzusundan ötürü çalışanların istekli davrandığını söyleyebiliriz. Ev esaslı tele çalışma yani
home Office, çalışanlara ofis ortamından daha rahat ve gürültüden uzak çalışma imkanı
sağlamaktadır. Evden çalışanlar ofiste maruz kaldıkları müdahalelerden uzaklaşmakta, aile
yaşamından kopmamakta ve kendisine özel dinlenme fırsatları yaratarak çalışmakta,
performansını kendisi belirleyebilmektedir. Evden çalışmanın bir başka avantajı da masrafları
azaltmasıdır; giyim ve ulaşım gibi giderlerin yükü çalışan üzerinden kalkmaktadır. Özellikle,
yeni anne olmuş kadınlar, çocuklu aileler, bakıma muhtaç yakını olanlar, yaşlılar ve engelliler
evden çalışmayı kendileri açısından avantaj olarak görmektedirler. Evden çalışma modeline
getirilen temel eleştiri ise çalışanların ofis ve meslektaşlarıyla yüz yüze iletişimlerinin
azalmasıyla yaşanan sosyal izolasyon sorunudur. Ayrıca kişide bir topluluğa veya gruba aidiyet
hissi olmamaktadır. Yine, evden çalışma biçiminin uygulanması durumunda her eve teknolojik
donanımın sağlanmasının zorunluluğu işverenlerin maliyetini arttırmaktadır. Bunun yanında
kişinin sosyal haklarında ve ücret hacminde gerileme olmaktadır. İş ve ev arasındaki ayrım
ortadan kalkar ve kişilerde işe aşırı bağımlılık (işkolik) durumu gelişebilmektedir. Profösyonel
destek alınamaması, kariyer gelişim imkanlarının daralması ve yasal belirsizlikler ise evden
çalışmanın öteki olumsuz sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır (Alkan Meşur, 2010: 6;
Tiryaki, 2016; İncenacar, 2019). Ev esaslı çalışma modelinin olumsuz sonuçlarından biri olarak
kabul edilen sosyal izolasyon süreci çalışmamızın devamında Covid-19 salgın hastalığı ve
ülkemiz dikkate alınarak incelenmiştir.
4. COVİD-19 SÜRECİNDE EV ESASLI ÇALIŞMANIN SOSYAL İZOLASYON
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sosyal izolasyon, yapısal olarak açıklanacak olursa, sosyal etkileşimlerde yetersizlik, insanlarla
bağlantıların veya temasın olmaması durumu şeklinde tanımlanabilir. Bireyin yakın ve uzak
tanıdıklarıyla, mikro veya makro topluluklarla, arkadaş, akraba ve ihtiyaç duyulan kişilerle
temasının olmaması durumu söz konusudur. kişiler, gruplar ya da kültürler birbirleriyle iletişim
kurmazlar ya da işbirliği yapmazlar ya da iletişimi kaybederler, bu da genellikle açık çatışmaya
yol açar (Masoom, 2016: 241).
Bir başka tanım, yukarıdaki tanımlamaya benzer biçimde sosyal izolasyonu şu şekilde
tanımlamaktadır; Sosyal izolasyon bireyin kendisini diğer insanlardan uzaklaştırmasıdır. Bu
kavram, kişinin başka insanlarla çok az miktarda anlamlı ilişkisinin bulunması veya kişinin
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insanlarla ilişkisinin bulunmaması şeklinde de ifade edilmektedir (Güleryüz, Esentaş, Yıldız ve
Güzel, 2020: 33). Ülkemizde Covid-19 etkilerinden korunmak amacıyla sosyal izolasyon bir
tedbir olarak uygulanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020). Bu durum sosyal izolasyonun olumsuz
etkilerinin Covid-19 sürecinde ülkemizde artarak görülmesine neden olmuştur.
Korona virüs (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen,
küresel bir salgındır. COVID-19 salgını, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak, insanların
davranışlarını, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını değiştirmelerine yol açan küresel bir sosyal
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Halen etkisini devam ettiren COVID-19 sürecinde
ortaya çıkan sosyal mesafe kuralı, karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları,
kurumların ve iş yerlerinin kapatılması, çalışma saatlerinde esneklik, uzaktan eğitim ve evden
çalışma uygulaması hayatımızdaki değişimlerin başlıcalarıdır. Bu değişimler sosyal
yaşamımızın gidişatını etkilemekte ve alışkanlıklarımız ile davranışlarımızı belirlemektedir.
Covid-19 ile içerisinde bulunduğumuz süreç ekonomik, sosyal, psikolojik, bir çok alanda
üzerimizdeki etkisini derinden hissettirmektedir.
COVID-19 pandemisiyle birlikte, dünya genelinde özellikle insanların toplu olarak bir araya
geldikleri ortamlar, durumlar salgının yayılma hızını arttırdığı için “evde kal” çağrısını
destekleyecek nitelikte çeşitli yasaklar, kısıtlamalar getirilerek sosyal izolasyonun sağlanması
amaçlanmıştır (Zeybekoğlu Akbaş ve Dursun, 2020: 90). Ülkemizde de Covid-19 etkilerinden
korunmak amacıyla sosyal izolasyon bir tedbir olarak uygulanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020).
Bu kapsamda hafta sonları sokağa çıkma yasağı, toplu alanlardaki etkileşimin azaltılması
amacıyla paket servis uygulamasının yasallaştırılması, şehirler arası seyehatin izne bağlanması,
ilk, orta ve üniversite öğretimlerine ara verilerek, uzaktan eğitim modeline geçilmesi, hertürlü
eğlence, spor ve kültürel etkinliğin ertelenmesi, toplu taşıma kapasitesinin sınırlandırılması,
kamuda çalışanlara esnek çalışma saatlerinin uygulanmaya başlaması ülkemizde salgın
sürecinde alınan tedbirler arasındadır (İç İşleri Bakanlığı, 2020; Budak ve Korkmaz, 2020: 7374). Bu süreçte hayati öneme sahip çalışma alanlarının dışında kalan pek çok sektörde evden
çalışma uygulamasına geçilmiştir. Covid-19 sürecinde kamu sektörü veya özel sektör çalışanı
olmak farketmeksizin; çalışma yaşamında yer alan kadın ve erkekler ev esaslı çalışma
uygulamasına uyum sağlamak ve evden çalışmayı gerçekleştirmek zorunda kalmıştır
(Zeybekoğlu Akbaş ve Dursun, 2020: 90). Bankalar, telekominikasyon şirketleri, kamu kurum
ve kuruluşları ve tüm devlet daireleri, özel şirketler evden çalışma modelini ya tamamen yada
kısmen uygulamaya koymuşlardır. Bu durum çalışanların ofis arkadaşlarıyla yüz yüze
iletişimini azaltmıştır ve sosyal izolasyon kendisini artarak göstermeye başlamıştır (Alkan
Meşur, 2010: 6; Tiryaki, 2016).
Ev esaslı çalışma modeli tekil çalışma koşullarını ortaya çıkarmıştır. Sosyalleşmenin boyutu
telefon ve bilgisayar aracılığı ile gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum kişileri ofis
arkadaşlarından uzaklaştırmaktadır. Evde çalışan bireyler, kendilerine bir çalışma alanı
oluşturdukları için ofis arkadaşlarından izole olmakla kalmamakta, ev halkından da izole hale
gelmektedir. En geleneksel düzeyde olan misafirlik, kahve, sinema gibi sosyalleşme biçimleri
dahi engellenmektedir. Özellikle çalışma saatlerindeki esneklik ve çalışmanın günün tüm
zamanına yayılması bu sosyalleşme biçimlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum da sosyal
izolasyonun birey üzerindeki etkisini arttırmaktadır ve toplumda kendisini izole etmiş, başka
bireylerle minimal düzeyde ilişki kuran veya hiç ilişki kurmayan bireyler ortaya çıkarmıştır.
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SONUÇ
İnternetin erişim gücü ve bu gücün sürekli artış göstermesi, internete erişimin kolay ve ucuz
olması, işverenlerin mevcut işlemlerinin bir kısmını uzaktan erişim modelleri ile yürütebilmesi
evden çalışma modelinin uygulama alanının genişleyeceğini göstermektedir (Tiryaki, 2016).
Bu genişleme sosyal izolasyonun artmasına neden olabilir. Böyle bir geleceği ön görecek
olursak; kişiler arası ilişkilerin zayıflayarak işlevini yitirmesi, kişiler arası yetersizliğe gibi
sonuçlarla karşılaşılması beklenmektedir. Etik yapıların çöktüğü işlevsiz bir toplumun
belirtileri görülmeye başlar. Gelişen teknoloji toplumda bir anomi durumu yaratmakta; özellikle
bağlantısız toplum yapıları sosyal izolasyon olgusuyla bağdaştırılmaktadır. Bireylerin
yabancılaşması tam bir izolasyon durumuna yol açar. Yalnız kişisel çıkarların egemen olduğu
bir toplum yapısı bireyleri tehdit ve örtülü düşmanlık içerisinde bırakır. Dışarıdaki tehdit
algısına karşı bireyler ilişkilerini komşuluk düzeyine düşürerek daha mikro alanlar oluşturma
eğilimi gösterir (Masoom, 2016: 242). Bu durum ortaya değişime uğramış ilişkiler çıkarabilir.
Ev esaslı çalışma modeli sosyal izolasyona neden olmaktadır ve kanımız o dir ki ev esaslı
çalışma devam ederse sosyal izolasyon artacaktır. Evlere kapanan insanların sosyal medyayı
kullanma oranı artacaktır. Günümüzde sosyal medya fenomenlerindeki artış bu görüşümüzün
bir örneğini teşkil etmektedir.
Ev esaslı çalışma modelinin devam etmesi ve neden olduğu sosyal izolasyonun insan
davranışlarında da bazı değişikliklere neden olması beklenebilir. İçine kapanma, Tahammül
seviyesinin düşmesi, Kalabalık korkusu, Yüz yüze iletişimde zorlanma bu değişimlerden
bazıları olarak görülebilir. Yapılan bir araştırmada sosyal izolasyonun tahammül seviyesiyle
negatif yönlü olduğu tespit edilmiştir (Bilge ve Bilge, 2020: 46-47). Bu da evden çalışan ve
sosyal izolasyona maruz kalan bireylerin dış dünyaya karşı tahammül gücünün zayıfladığı
anlamına gelmektedir. Bu durum ev esaslı çalışma modelinin sonlanmasından sonra bireylerin
ofis ortamına uyum sağlamakta zorlanması şeklinde yorumlanabilir.
Sosyal izolasyon süreci günümüzde ev esaslı çalışma modeli üzerinden devam etmektedir. kimi
kaynaklara göre Covid hayatımızın bir parçası olduğundan insanlar bu salgının getirdiği
değişimlerle yaşamını sürdürecektir ve sosyal izolasyon da artarak devam edecektir. Böyle bir
durum ise yukarıda söz ettiğimiz olumsuz durumları birey açısından kaçınılmaz kılacaktır.
Kendisine özel alanlar yaratan birey tekil olarak yaşamını sürdürmeye çalışırken kendi
dışındaki her şeyle bağlantısını ya tamamen kopartacak yada zayıflatacaktır. Bu da ortaya
yalnızlaşmış, iletişim hastası, korkak ve saldırgan bireyler çıkartacaktır. Bu sonuçlar covid-19
ile artan sosyal izolasyonun kaçınılmaz sonuçları olarak kabul edilmelidir.
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TÜRK SİYASAL HAYATINDA SAĞ PARTİLERDE BÖLÜNME: 1960-1980
DIVISION IN THE RIGHT PARTIES IN TURKISH POLITICAL LIFE: 1960-1980
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Çanakkale
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ÖZET
Türk siyasal hayatında ideolojilerin belirgin biçimde siyasal partiler üzerinde etkili olduğu
zaman dilimi 1960-1980 arası dönemdir. Siyasal parti oluşumları Osmanlı Devleti’nin son
döneminde görülmüştür ve bölünmeler bu dönemde başlamıştır. Bu bölünmenin sağ-sol
yelpazesinde kendisini göstermesi ise 1960-1980 yılları arasında olmuştur. Çalışmanın konusu
aynı dönemde sağ partilerde meydana gelen bölünmelerdir. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi
ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi-Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden dönemdeki sağ parti
bölünmeleri incelenmiştir. Çalışmada kullanılan nitel yöntem için kitap, makale, bildiri ve
dergilerden yararlanılmış ve döküman analiz yöntemi uygulanmıştır. 12 Eylül askeri
müdahalesine giden süreçte, sağ partilerin uzlaşmadan uzak tutumu bu partileri destekleyen
tabanların ayrışmasına neden olmuştur. Sağ partilerde meydana gelen bölünmeler müdahalenin
nedenlerinden olmuştur. Böylece 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle başlayan bir dönem 12 Eylül
1980’de yapılan ikinci bir müdahale ile son bulmuştur.
Anahtar kelimeler: Siyasal parti, ideoloji, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi
ABSTRACT
The period between 1960-1980 is the period in which ideologies have a significant influence
on political parties in Turkish political life. Political party formations were observed during the
Ottoman period and the divisions started in this period. This division shows itself in the rightleft spectrum in 1960-1980. The subject of the study is the splits that occurred in right-wing
parties in the same period. The divisions of the right-wing parties in the period were analyzed
through the Justice Party, the National Salvation Party and the Republican Peasant Nation
Party-Nationalist Movement Party. For the qualitative method used in the study, books, articles,
papers and journals and document analysis method was applied to study. Division of the right
parties was one of the reasons for the military intervention. Thus, a period that started with the
military intervention of 27 May 1960 ended with a second intervention on 12 September 1980.
Keywords: Political party, ideology, Justice Party, National Salvation Party, Republican
Peasant Nation Party.
1. SİYASAL PARTİ
Siyasal partiler, modern anlamda düşünülecek olursa, ilk örnekler olan Fransa, Birleşik Kralık
ve Amerika Birleşik Devletleri ele alındığında ancak iki yüz yıllık yeni bir kavram olarak kabul
edilebilir (Kapani, 2018: 173; Çağlayandereli, 2017; Arslan 2016: 162). Bu kavram çeşitli
tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu tanımlara göre siyasal parti, iktidarı ele geçirmeyi
veya ona ortak olmayı amaç edinmiş; siyasal süreçleri biçimlendirme amacı taşıyan; seçimle,
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sınırlı bir süreyle iktidara getirilen ve vatandaşlar ile devlet arasında köprü olarak da görülen;
bir program etrafında örgütlenmiş topluluklardır (Kapani, 2018: 173; Öztekin, 2011: 95;
Kışlalı, 2018: 177; Arslan, 2016: 157; Demirhan, 2016: 3). Ayrıca siyasal partiler, modern
demokrasilerde kamuoyuna biçim veren geniş halk örgütleridir (Düverger, 1993: 15).
Siyasal partilerin ilk örneklerinin görüldüğü Fransa, Birleşik Krallık ve ABD’de kadro parti tipi
ilk parti oluşumlarıyken; 19. Yüzyılın ortalarına doğru kitle partilerinin ortaya çıkışıyla siyasal
partilerin amaçladığı insan gruplarında da değişiklikler görülmeye başladı. Bu durum kitleleri
peşinden sürüklemeye başlayan işçi partilerine karşı oy hakkının genişlemesi ve kadro
partilerinin zenginlerin örgütlenme biçimleri olmaktan çıkmasıyla sonuçlanmıştır (Bottomore,
2017: 61; Düverger, 1993: 18-36). Ülkemizde ise siyasal partilerin doğuş hikayesi Osmanlı
İmparatorluğunun son dönemlerine uzanmaktadır. İlk örnekleri cemiyet ve dernekler biçiminde
örgütlenen ilk siyasal parti tipleri ortak idealdan uzak olmaları nedeniyle gerçek anlamda
siyasal parti olarak adlandırılamadı (Göktürk, 2016: 68; Uzun, 2013b: 8; Karakurt, 2016: 43).
Bununla birlikte tarihimizin ilk siyasal parti oluşumu İttihat ve Terakki Partisi olarak kabul
edilmektedir (Uzun, 2013b: 8). Şüphesiz bu parti oluşumu ülkemizdeki siyasal parti
oluşumlarına model olmuştur ve günümüzdeki siyasal partilerin dayanağını oluşturmaktadır.
2. İDEOLOJİ
İdeoloji kavramı üzerine tartışmaların olduğu; olumlu ve olumsuz olma durumu üzerine hem
fikir olunmamış özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Pozitif ve negatif anlamları üzerine
tartışmaların olduğu bu kavram sosyal bilimlerde “en kaygan” kavram olarak tarif edilmektedir
(Baradat, 2012: 12; Heywood, 2015B: 23). İlk kullanımı olumlu kabul edilen ideoloji “aklın
aydınlatıcı ışığı” anlamına gelmekteydi ve aydınlanma devrinin ortaya çıkardığı yeni
kavramlardan biriydi (Saklı, 2019: 110) bu olumlu anlam Fransız devrimi döneminde de
varlığını korudu; kavramın ilk kullanıcısı olarak kabul edilen Destutt de Tracy fikirlerle ilgili
tutarlı bir çalışma alanı oluşturmayı amaçlamıştı, fakat ideoloji kavramı zamanla olumlu
anlamından çıkarılmış, güvensiz, kuşku duyulan bir kavram biçiminde kullanılmıştır. İdeoloji,
toplumu yanlış hayallere karşı korumak için sökülüp atılmaları gereken yabancı unsurlar;
baskıcı birer deli gömleği olarak görülmeye başlanmıştır (Freeden, 2003: 10-11; Heywood,
2015a: 137; Bora, 2017: 84-85).
İdeoloji kavramını derinleştirerek, kavrama olumsuz anlam yükleyen bir düşünür de Marx
olmuştur. Alman düşünür ideolojiyi hem bir “yanılsama” hem de “bir toplumsal sınıfın
düşünsel donanımı” olarak iki şekilde temellendirmiştir. Düşünüre göre oldukça açık anlamlı
bir kavram olan ideoloji yönetici sınıfın düşüncelerinin toplum nezdinde doğru ve normal
görülmesinde yardımcı olmaktadır (Gürçınar, 2015: 450; Aytaç, 2017: 110-111). Marx’ın
düşünceleri daha sonraki düşünürler üzerinde de etkili olmuştur ve ideoloji kavramı farklı
anlamlar kazanmıştır.
Genel bir tanım yapılacak olursa: “İdeoloji bir siyasal düzeni muhafaza etmeye, tamamen
ortadan kaldırmaya veya yeni bir düzen kurmaya yönelik, örgütlü siyasal eylemler için zemin
oluşturan, kendi içinde tutarlı bir dünya görüşü ve düşünce sistemidir.” Bu ideolojinin
disiplinler arasındaki genel bir tanımı olarak kabul edilmektedir (Karatepe, 2014: 17)
İkinci dünya savaşından sonra, faşizm, Nazizm gibi ideolojilerin yenilgisi bu kavramın
varlığının sorgulanmasına ortam hazırlamıştır. Bir grup düşünür ideolojilerin sonunun geldiğini
ifade etmeye başlamıştır fakat bir süre sonra patlak veren öğrenci hareketleri bu tezin
sorgulanmasına neden olmuştur (Mardin, 2017: 169-174; Heywood, 2015a: 138). günümüzde
ideolojiler varlığını sürdürmekte ve siyasal partiler üzerinde etkilerini hala göstermektedir.
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Sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık günümüzde de temel ideolojiler olarak kabul edilirken,
yeşil hareketi, feminizm, İslamcılık, anarşizm gibi ideolojiler ideolojimsi olarak
adlandırılmaktadır ve bu ideolojiler yelpazeler üzerinde konumlandırılarak bir birleriyle
ilişkileri gösterilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde oluşturulan tablolar ideolojileri sağ ve sol olarak
ikiye bölmüştür ve bu tablolar yelpaze olarak adlandırılmıştır.
Peki, sol ve sağ kavramları neyi karşılamaktadır? Sol ve sağ terimlerin temelini karşıtlık ilkesi
oluşturmaktadır. Bu iki terim açıkça çatışan iki terimdir. Karşıt terimler olmaları nedeni ile
yönelik oldukları alana kıyasla karşılıklı olarak birbirini dışlayıcıdırlar ve birbirine bağlı olarak
da güçsüzleştiricidirler. Dışlayıcıdırlar çünkü hiçbir hareket aynı anda hem sağ, hem de sol
taraftarı olamaz. Güçsüzleştiricidirler çünkü bir hareket ya da öğreti yalnız sağ veya sol taraftarı
olabilir (Bobbio, 1994: 46). Bu da gücü ikiye böler.
Siyaset biliminde siyasal yelpazenin ilk örneğini Lineer (düz) yelpaze oluşturmaktadır. Bu
yelpazenin ortaya atılmasıyla başlayan süreç, bu yelpazenin eksiklerinin giderilmesi amacıyla
Hans Eysenck’in lineara “otoriteye karşı tavır” biçiminde bir boyut daha eklemesiyle gelişme
göstermiştir. En sağ ve en solu ideolojik konum olarak birbirine oldukça yakın gösteren bir
yelpaze biçimi olan at nalı siyasal yelpaze ise bu iki ucun birbirlerine yakınlaşma eğilimlerini
tablolaştırmıştır. Son bir siyasal yelpaze çeşidi ise üçgen siyasal yelpazedir. Alman düşünür F.
A. Hayek tarafından geliştirilmiş bu yelpaze üç ana ideoloji olan Sosyalizm, Liberalizm ve
Muhafazakârlık ideolojilerine yer verilmiştir (Yayla, 2019: 111-113; Dönmez, 2019: 55-57).
Öte yandan, sağ ve sol ideolojilerin günümüzdeki durumu sorgulanırken, siyasal partiler bu
ideolojilerden ayrı düşünülmemelidir. Bu bağlamda, siyasal partiler yukarıda bahsi geçen
yelpazeler dikkate alınarak sınıflandırılabilir (Roskin, Cord, Medeiros & Jones, 2012: 236).
Çalışmanın devamında Türkiye’de 1960-1980 yılları arasındaki sağ partiler ele alınmış ve
Lireer yelpaze dikkate alınmıştır.
Çalışmanın dönemi olan 1960-1980 arası dönem düşünülecek olursa; merkez sağda AP, merkez
solda CHP, aşırı sağda milliyetçi-muhafazakâr özellik gösteren MNP, MSP ve MHP ve aşırı
solda Türkiye İşçi Partisi (TİP) konumlanmıştır (Börklüoğlu, 2019: 89-91; Şanlı, 2019: 38-40;
Uçar, 2017: 102). Söz konusu dönemin siyasal görünümü bu partilerin ideolojileri, söylemleri,
eylemleri ve dolayısıyla politikaları üzerinden şekillenmiş, sağ ve sol ideoloji kendisini
Türkiye’de hissettirmiştir.
3. TÜRKİYE’DE SAĞ PARTİLERDE BÖLÜNME: 1960-1980
Bir siyasal sistemde birden fazla siyasal parti görülebilir. Siyaset bilimciler bu siyasal partilerin
ortaya çıkışını çeşitli kuramlarla açıklamaya çalışmışlardır. Arendt siyasal partilerin ortaya
çıkışını sorun boyutlarıyla açıklamaya çalışan kuramcıdır. Bu düşünür toplumdaki sorun
boyutlarıyla sistemde varlık gösteren siyasal partiler arasında ilişki olduğunu öne sürmektedir.
Bir sorun boyutu en az iki siyasal partiyi, birden fazla sorun boyutu ise birçok siyasal partiyi
ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda sistemde iki sorun boyutu var ise üç siyasal partinin
varlığından söz edilebilir.
Arendt’e göre sorun boyutlarını yedi kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar: sosyoekonomik, dinsel, kültürel-etnik, şehirsel-kırsal, rejime ilişkin, dış politikaya ilişkin ve
maddecilik sonrası(post-materyalist) sorun boyutlarıdır (Özbudun, 2016: 3). Bu sorun
boyutlarından bazıları ele aldığımız dönemde ülkemizde görülmüştür ve sağ partiler bu sorun
boyutları etrafında bölünerek gelişme göstermiştir.
1960-1980 yılları düşünülecek olursa Türkiyenin sağ partilerini AP, CKMP / MHP, MNP /
MSP (Börklüoğlu, 2019: 89-91) oluştururken sol partiler TİP ve ortanın solu söylemiyle CHP
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tarafından temsil edilmekteydi (Şanlı, 2019: 38-40; Uçar, 2017: 102). Bu siyasal partiler etnikkültürel, sosyoekonomik, dinsel, rejime ilişkin gibi sorun boyutlarıyla bölünmüştür. Çalışmanın
konusu itibariyle bu siyasal partilerden sağda konumlanmış olanlar içerisinde meydana gelen
bölünmeler incelenmiştir
3.1. ADALET PARTİSİ
Adalet Partisi DP’nin 1960 askeri müdahalesinden sonra kapatılmasıyla, onun devamı olarak
kurulan ve ilk kuruluş aşamasında DP’nin mirasçısı olarak görülen siyasal partidir. İçerisinde
farklı tabanlardan birçok kesimi barındırdığı için bir koalisyon partisi olarak da
tanımlanmaktadır (Demirci Güler, 2003: 50-51). Parti içerisinde kapatılan DP millet vekilleri,
milliyetçi muhafazakar kesim gibi aşırıcıları ve ordudan emekli edilenler, siyasete yeni girenler,
serbes meslek mensupları, üst düzey bürokratlar gibi ılımlıları (Kurt, 2013: 220; Çavdar, 2013:
161-162; Çelik, 2005: 285-286; Levi, 1991: 136) aynı anda barındırmaktaydı.
DP’liler AP içerisinde bulunan DP ruhunu yaşatmak ve DP politikasını yeniden hayata
geçirmek isterken, İslamcı milliyetçi politik kesim de aşırı muhafazakâr ve milliyetçi
eğilimlerini parti içinde kabul ettirmeye çalışmıştır. Ilımlılar grubuna dâhil olup, politikaya yeni
girenler ise farklı siyasal fikirlere sahip olmalarından dolayı henüz bir birlik
oluşturamamışlardı. Partiye yeni katılan bu ılımlı kanadın güçlenmesi 1964 yılından sonra,
Süleyman Demirel’in genel başkanlık koltuğunu kazanmasıyla mümkün olmuştur.
Genel başkan olduktan sonra, 1969 yılına kadar partideki farklı kesimler arasında eşit mesafe
esasına dayalı dengeli bir politika izleyen Demirel seçimlerden sonra bu politikasını terk
etmiştir. Yani başlarda AP’nin yükselmesini sağlayan, farklı toplumsal tabanların temsil
edildiği koalisyonlar tabanı Süleyman Demirel’in kesin tercihler yapmak zorunda kaldığı 1970
yılına gelindiğinde siyasal partiler yelpazesinin sağında bölünmelerin nedeni olmuştur (Demirci
Güler, 2003: 50-51; Levi, 1991: 140-141; Tosun, 1999: 104; Çavdar, 2013: 113; Karpat, 2019:
110).
Takvim yaprakları 1970’lere yaklaştığında AP’nin koalisyon tabanında çözülmeler görülmeye
başladı. Bozbeyli önderliğindeki 41 millet vekili Süleyman Demirel’in parti içi oligarşi yarattığı
gerekçesiyle AP’den ayrıldı ve 17 Aralık 1970 tarihinde Demokratik Parti (DP) kurdu. AP’nin
kurucularından Gümüşpala’nın ölümünden sonra ortaya çıkan parti liderliği mücadelesinde
Bilgiç ve Demirel ekseninde bölünen AP’den eski DP’nin temsilciliğini üstlenen grup böylece
ayrılmış oldu (Kurt, 2013: 224; Çelik, 2005: 286; Çavdar, 2013: 113; Fedayi, 2019: 46; Akın,
2019: 382).
DP’nin AP’den kopmasının bir başka nedeni de AP’nin kuruluş yıllarındaki ilkelerden sapmalar
göstermesiydi. Sonuçta AP, DP’nin devamı olan bir siyasal partiydi; fakat sonradan DP’nin
felsefesi, kadroları, hatıraları ikinci plana atılmıştı, bu da bölünmeleri kaçınılmaz hale
getirmişti. Ayrıca AP döneminde uygulanan ekonomi politikaları da DP oluşumunun ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Siyasal ve idari mekanizmalar aracılığı ile desteklenen sanayi sektörü
karşısında toprak ve küçük ticaret burjuvazisi güç kaybediyordu. Sonuçta bir sektörün gelişmesi
diğer sektörün aleyhine oluyordu (Tosun, 1999: 100-101; Levi, 1991: 140-145; Çavuşoğlu,
2009: 270; Çaylak ve Baran, 2018: 459).
AP’den koparak parti oluşumuyla sonuçlanan bir başka hareket MNP’nin kurulmasıyla
olmuştur. Demirel ve onun AP’sini yabancı sermayeye bağımlı olmakla eleştiren Necmettin
Erbakan bağımsız millet vekili olarak meclise girdikten sonra, kendisi gibi bağımsız olarak
meclise giren arkadaşlarıyla birlikte Milli Nizam Partisi’ni kurmuştur (Zürcher, 2013: 372;
Akyol, 2011: 101; Ahmad, 2016: 172). Başlangıçta AP çatısı altında örgütlenen tarikat ve
cemaatlar MNP çatısı altında örgütlenmeye başladı (Bakırcı, 2019: 77; Akyol, 2011: 101).
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MNP, Anadolu’daki muhafazakâr tabanın oyuna talip olmuştur (Kurt, 2013: 226). Erbakan
Demirel’i özellikle yabancı sermaye olmak üzere, büyük sermayeye bağımlı olmakla
suçluyordu. Ona göre Demirel, İslam’a sırtını dönmüştü ve ülkedeki sorunların temelini
oluşturan şey Osmanlı-İslam mirasının terkedilmesi ve taklide dayalı bir batılılaşmanın
benimsenmesiydi (Bakırcı, 2019: 77). Böylece aşırı sağın ifadesi olarak kabul edilen, dini
ögelere vurgu yapan sağ, merkez sağdan uzaklaşarak MNP çatısı altında örgütlenmiştir
(Çavuşoğlu, 2009: 269; Zürcher, 2013: 368). İslami kanadın temsilcisi olarak görülen bu sağ
partinin ömrü fazla uzun olmadı, parti laiklik karşıtlığı ile suçlanarak Anayasa Mahkemesi
tarafından kapatıldı (Akgül, 2019: 21).
3.2. MİLLİ SELAMET PARTİSİ
MSP, MNP’nin anayasa mahkemesi tarafından kapatılmasının akabinde, Erbakan’sız olarak 11
Ekim 1972 tarihinde kurulmuştur (Akın, 2019: 385-388; Poyraz, 2013: 317-318). 1973 genel
seçimlerinde MSP 48 millet vekiliyle meclise girmeyi başarmıştır. Böylece sağın İslam
görüşünü temsil eden kesimler yüzde on barajını aşarak mecliste temsil olanağı bulmuştur
(Akgül, 2019: 23; Fedayi, 2018: 497; Akın, 2019: 396).
Erbakan 1973 seçimlerinden hemen sonra MSP’nin genel başkanlık koltuğuna oturmuştur ve
partisi içinden yapılan tüm eleştirilere karşın seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP ile
anlaşmış ve CHP-MSP koalisyonunu kurmuştur. Böylece Milli Görüş Hareketi(MGH)’ni ilk
kez olarak iktidara taşıma başarısını yakalamıştır. Bu başarı onun ve partisinin düşüncelerinin
siyasal alanda yer bulmasını sağlamıştır. Böylece Siyasal İslam kavramı Türk siyasal
yaşamında ele alınmaya başlanmıştır (Çaha ve Baykal, 2017: 6; Üste, 2016: 86; Fedayi, 2018:
497; Koç, 2013: 142, 145; Ahmad, 2016: 191-193).
Birinci Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti kurulduktan sonra MSP içerisinde muhalefet baş
göstermeye başlamıştı. Örneğin Nurcu bir vekil olan Muş milletvekili Hamdi Çelebi koalisyona
tepki göstererek partiden istifa etti (Akgül, 2019: 25). Sonuçta, İslam inancına dayalı görüşlerin
bu kesimler tarafından din karşıtı kabul edilen CHP görüşleriyle bir araya gelmesi partideki
bazı kesimler tarafından kabul edilebilir değildi. Bu durum özellikle nurcuların çeşitli
gerekçelerle partiden ayrılmasıyla sonuçlandı (Arpacı, 2017: 232-233).
MSP’de şiddetlenen muhalefet art arda ayrılıkları getirmekteydi. Bu arada erken seçim kararı
alınmıştı ve 1977 yılı içerisinde bir genel seçim yapılacaktı. Tam bu sırada MSP’de Nurcu
cemaatine mensup ve partiden ayrılan; A. Tevfik Paksu, Hüsamettin Akmumcu, Gündüz
Sevilgen, Reşat Saruhan, Ali Acar, Ahmet Akçael, Vahdettin Karaçorlu, Rasim Hancıoğlu,
Cemal Cebeci, Hulusi Özkul, Yahya Akdağ, Cahit Karaçor, Sabri Dörtkol ve Hüseyin Abbas
gibi muhalifler Nizam Partisi(NP)’ni kurdular (Akgül, 2019: 25). Böylece MSP’den parti
oluşumlu bir kopuş gerçekleşti ve bu durum partinin zayıflamasına neden oldu. Sonuçta sağın
daha sağında yeni bir siyasal parti örgütlenmesi toplumda bir bölünme ile sonuçlandı.
3.3. CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ / MİLLİYETÇİ HAREKET
PARTİSİ
1960 askeri müdahalesinde kapatılmayan partilerden biri de CKMP olmuştu. Bu parti Osman
Bölükbaşı önderliğinde, yeni anayasanın siyasete izin vermesinden sonra aktif siyasete devam
etti ve CHP karşısında konumlanarak kapatılan DP’nin oylarını kazanmayı hedefledi. Siyasetini
de bu hedefe yönelik olarak yürütmekteydi. Bu partiden ilk kopuş daha ilk yıllarda, Köylü
kesimin temsilcisi olan Bölükbaşının partiden ayrılmasıyla gerçekleşti; Bölük başı Millet
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Partisi’ni kurarak CKMP’den ayrıldı (Koç, 2013: 131; Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, 2020; Akın, 2019: 382).
Atmışlı yılların ortalarından itibaren CKMP’de Alparslan Türkeş ve onu destekleyenlerin
etkinliği artmaya başladı; 1965 yılında yapılan büyük kongrede parti başkanı seçilen Türkeş
bundan sonra partinin programını ve teşkilatını şekillendirmeye başladı (Atabay, 2015: 212;
Akyol, 2011: 95; Zürcher, 2013: 371). Yayınlanan parti programında milliyetçiliğin parti
prensiplerinden olduğu belirtilmiştir (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Programı, 1964).
CKMP için milliyetçi ve muhafazakâr parti demek yanlış olmayacaktır, fakat partide milliyetçiTürkçü ideolojinin bir siyasal ideoloji olarak temel alınması olgusu Alparslan Türkeş ve
ekibinin partiye girmesinden sonra oluşmuştur (Zürcher, 2013: 371-372). Partide meydana
gelen ayrılıklarda bundan sonra belirginleşmiştir. Türkeş ve politikaları nedeniyle partinin
totaliter bir görünüm kazandığını düşünen üyeler partiden ayrıldı (Uzun, 2013a: 242). Bunun
yanında, Türkeş’i seküler milliyetçilikten muhafazakar milliyetçiliğe kaymakla eleştiren MBK
üyeleri de partiden ayrıldılar. Çünkü 1969 yılına kadar Türkeş Laikliğin savunucusuydu fakat
daha sonra İslam mirasının Türk ulus mirasının bir parçası olduğunu vurgulamaya başlamıştı;
bu da laik kesimlerin ayrılmasıyla sonuçlandı (Erken, 2014: 140-141; Zürcher, 2013: 372).
İsmi değişen ve Milliyetçi Hareket Partisi olan (MHP) CKMP 1970’ler de üye eksenli
bölünmelere uğramaya devam etti. Alparslan Türkeş’in arkadaşlarının partiye giren
muhafazakar gençlerle anlaşmazlıklar yaşaması bu kişilerin partiden ayrılmasıyla sonuçlandı
(Erken, 2014: 140-141; Zürcher, 2013: 372). bunun yanında Türkeş’in “Tanrı Dağı kadar Türk,
Hira Dağı kadar Müslüman” olmak üzerine söyledikleri Nihal Atsız ve arkadaşlarının itiraz
etmesiyle, akabinde bu kişilerin partiden ihraç edilmesiyle sonuçlandı (Karakurt, 2016: 42).
Son olarak ele aldığımız CKMP / MHP içerisinde meydana gelen bölünmeler (ihraç, istifa)
Bölükbaşının MP’si dışında parti oluşumuyla sonuçlanmamıştır. İdeolojik temelli bu
bölünmeler partinin giderek daha sağa kayması ve merkezden uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştır.
Çünkü Lineer yelpazede milliyetçilik ve muhafazakarlık oldukça uçlarda yer almaktadır.
Böylece sağın üçüncü büyük partisi olan CKMP / MHP’de sağdaki parçalanmalardaki yerini
almıştır.
SONUÇ
Bir siyasal sistemde birden fazla siyasal parti bulunabilir; bu siyasal partilerin ortaya çıkışıyla
o toplumdaki sorun boyutları bir birinden ayrı düşünülmemelidir. Arendt’in ortaya koyduğu
yedi sorun boyutu ele alınacak olursa çalışmada sözü edilen üç siyasal partinin Türk siyasal
hayatındaki bölünmeleri bu kategorilerden bazılarıyla örneklendirilebileceği söylenebilir.
Arendt’in sorun boyutlarından sosyoekonomik, etnik-kültürel ve dinsel olanları 1960-1980
yılları arasında sağ partilerde bölünmeler meydana getirmiştir.
AP içerisinde meydana gelen bölünmeler düşünülecek olursa, bunda AP tarafından uygulanan
ekonomi politikalarının etkisinden söz edilebilir. DP ve MNP kanadının temsilcileri AP
tarafından sanayi girişimcilerine ve sermaye sahiplerine uygulanan politikalardan rahatsız
olarak partiden ayrılmışlardı ve bu da ortaya sosyoekonomik sorun boyutuyla bölünmeler
çıkarmıştır.
Sağın ikinci partisi olan MSP içerisinde meydana gelen bölünmelere bakılacak olursa, dinsel
sorun boyutundan kaynaklı bir bölünmeden söz edilebilir. Parti içerisindeki İslam geleneklerine
daha fazla vurgu yapma eğiliminde olan nurcu kesimler, Erbakan’ın CHP gibi İslam’a mesafeli
veya dini öğeleri dışlayan bir partiyle yapılan ortaklığı kabul etmeyerek partide bölünmeyi
gerçekleştirmiştir. Bu kesimler daha sağa kayarak sağdaki bölünmeyi derinleştirmiştir ve bu
dinsel boyutlu bir bölünme olarak kabul edilebilir.
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Çalışmamız içerisinde işlediğimiz sağın üçüncü siyasal partisi ise CKMP / MHP olmuştur ve
bu partide meydana gelen bölünmeler MP dışında parti oluşumuyla sonuçlanmasa da sağdaki
bölünmeler için önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Etnik-kültürel sorun boyutuyla gerçekleşen
bir bölünme kabul edilebilecek bu bölünmede partide Türkçü ideolojiyi benimseyenlerle partiyi
totaliter olmakla eleştirenler arasındaki ayrılık bölünme gerçekleştirmiştir. Partide meydana
gelen bir diğer bölünme partiye giren yeni muhafazakar gençler ile partinin içerisinde bulunan
Türkeş’in arkadaşları arasındaki anlaşmazlıktan ortaya çıkmıştır. Bu bölünme ise etnik-kültürel
bölünmeden değil, dinsel bir bölünme olarak kabul edilebilir. CKMP / MHP’de meydana gelen
bölünmeler de sağın parçalı görünümüne katkı sağlamıştır.
Takvimler 1980 yılını gösterdiğinde toplumdaki bölünme hem sokaklara hem meclise hakim
oldu. Cumhurbaşkanı seçimi bile gerçekleştirilememekteydi. Kötü giden ekonomi, toplumda
artan şiddet, siyasal partiler arasındaki kutuplaşmaların sokaklarda da kendisi göstermesi ve
büyük bir oy potansiyeline sahip sağın parçalanmışlığı 12 Eylül askeri müdahalesinin
gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Böylece 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle başlayan bir
dönem 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle son bulmuştur.
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CYNTHİA ENLOE'NİN ‘MUZLAR, PLAJLAR VE ASKERİ ÜSLER - FEMİNİST
BAKIŞ AÇISINDAN ULUSLARARASI SİYASET’ ADLI KİTABININ
İNCELENMESİ
A REVIEW OF CYNTHIA ENLOE'S BOOK ON 'BANANAS, BEACHES AND BASES:
MAKING FEMINIST SENSE OF INTERNATIONAL POLITICS'
Dr. Asiye ŞİMŞEK ADEMİ
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID NO: 0000-0002-7725-336X
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Cynthia Enloe'nin yazdığı ‘Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler – Feminist
Bakış Açısından Uluslararası Siyaset’ adlı kitabın incelenmesi ve özetlenmesidir. Bu kitap
kadın sorunlarına son derece geniş bir perspektiften bakarak çözüme dair öneriler sunmaktadır.
Kadın sorunlarını sadece belirli bir kesimin sorunu olarak algılamayan yazar ezilen tüm
kadınların sorunlarını görmemizi sağlamaktadır. Kadınların nerdeyse yaşadığı hiçbir sorunun
tesadüfî olmadığını vurgulayarak küresel kapitalist politikaların bu ezilmelere neden olduğunu
son derece çarpıcı örneklerle ortaya koyan yazar bu şekilde; kadınların ezilmelerinin altında
yatan gerçek nedenleri anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Sekiz bölümden oluşan kitabın her bölümünde ayrı bir kadın sorunu ele alınmaktadır. Bu
bölümlerde kadınların en temel sorunlarından, uluslararası alandaki makro sorunlarına kadar
ele alınmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu sorunlar ekonomiden, turizme,
milliyetçilikten, sömürgeciliğe, Marksizme, hatta Militarizme kadar geniş bir yelpazede ele
alınmaktadır. Bunların yanı sıra, diplomasi, sosyetedeki konum, üretim, tüketim, hatta tekstil
ve bankacılık gibi alanlarda yaşanılan sorunlara kadar değinmektedir. Bu bölümlerin her
birinde, farklı örnekler üzerinden sorunların çıplak gözle görülmesini sağlayan yazar;
feminizmi geleneksel bağlamından kopararak, farklı ve daha derinlikli bir boyuta taşımaktadır.
Feminizm teorisinin en büyük sorunu teorik bağlamından kopamamasıdır. Yazar bu basmakalıp
düşünceyi de yıkarak; herkesin hayatın içerisindeki pratiklerle feminizmi anlamasına yardımcı
olarak bu alana katkı sunmaktadır.
Feminizmin pratiği hakkında yazılan bu eser feminizmi anlamamız noktasında çok ciddi
katkılar sunmaktadır. Bununla birlikte bazı eleştiriye haiz noktaları da bulunmaktadır.
Günümüz Feminizm çalışmalarına her ne kaynaklık etse de tam olarak istifade edilecek bir eser
değildir. Çünkü bu kitap 32 yıl önce yazılmıştır. Kitabın eski olması iki önemli sonuç
doğurmaktadır. Bu sonuçlardan ilki daha doğrusu sorun diyelim; olaylar çok geçmişte kaldığı
için insana biraz demodelik hissi vermesidir. Sonuçlardan ikincisi ise, buna da faydası diyelim;
bugün var olan sorunlarının kökenlerinin nereye dayandığını anlamamıza son derece yardımcı
olmasıdır. Bu bakış açısıyla, kendi ülkelerimizde yaşanan güncel sorunların tarihsel kökenini
bulmamıza ve günümüz feminist hareketlerinin doğasını daha iyi kavramamıza yardımcı
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Cynthia Enloe, Feminizm, Uluslararası Siyaset.
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze and summarize the book named 'Bananas, Beaches and
Military Bases – International Politics from a Feminist Perspective' by Cynthia Enloe. This
book looks at women's problems from a very broad perspective and offers suggestions for
solutions. The author, who does not perceive women's problems as the problem of only a certain
group, allows us to see the problems of all oppressed women. Emphasizing that no problem
experienced by women is coincidental, the author reveals with striking examples that global
capitalist policies cause these oppressions; It helps us understand the real reasons behind
women's oppression.
Each chapter of the book, which consists of eight chapters, deals with a separate women's issue.
In these sections, from the most basic problems of women to the macro problems in the
international arena, solutions are presented. These problems are discussed in a wide range from
economy to tourism, nationalism, colonialism, Marxism and even militarism. In addition to
these, it touches upon the problems experienced in areas such as diplomacy, position in society,
production, consumption, even textile and banking. In each of these sections, the author, who
provides the naked eye to see the problems through different examples; It takes feminism away
from its traditional context and carries it to a different and deeper dimension. The biggest
problem of the theory of feminism is that it cannot break away from its theoretical context. The
author breaks down this stereotype; It contributes to this field by helping everyone understand
feminism with practices in life.
This work, written about the practice of feminism, makes very serious contributions to our
understanding of feminism. However, there are also some points of criticism.Whatever the
source of today's Feminism studies, it is not a work that can be fully utilized. Because this book
was written 32 years ago. The fact that the book is old has two important consequences. Let's
call the first of these results a problem; because the events are so far in the past, it gives a feeling
of being a little outdated. The second of the results, let's call it the benefit; is that it helps us to
understand where the roots of the problems that exist today are based on. From this point of
view, it has helped us to find the historical roots of current problems in our own countries and
to better understand the nature of contemporary feminist movements.
Keywords: Cynthia Enloe, Feminism, International Politics.
GİRİŞ
Cynthia Enloe'nin kaleme aldığı kitap kadın sorunlarına son derece geniş bir perspektiften
bakarak çözüme dair öneriler sunuyor. Kadın sorunlarını sadece belirli bir kesimin sorunu
olarak algılamayan yazar ezilen tüm kadınların sorunlarını görmemizi sağlıyor. Kadınların
nerdeyse yaşadığı hiçbir sorunun tesadüfî olmadığını vurgulayarak küresel kapitalist
politikaların bu ezilmelere neden olduğunu son derece çarpıcı örneklerle ortaya koyan yazar bu
şekilde; kadınların ezilmelerinin altında yatan gerçek nedenleri anlamamıza yardımcı oluyor.
Sekiz bölümden oluşan kitabın her bölümünde ayrı bir kadın sorunu ele alınmıştır. Her bölümde
farklı örnekler üzerinden sorunların çıplak gözle görülmesini sağlayan yazar; feminizmi
geleneksel bağlamından kopararak, farklı ve daha derinlikli bir boyuta taşımaktadır.
Feminizmin en büyük sorunu teoride kalmasıdır. Yazar bu basmakalıp düşünceyi de yıkarak
herkesin hayatın içerisindeki pratiklerden feminizmi anlamasına yardımcı olmaktadır.
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1. BÖLÜM: TOPLUMSAL CİNSİYET DÜNYAYI NASIL DÖNDÜRÜYOR
Bu bölümde anlatılmak istenen ana konu genelde feminizmin özelde de toplumsal cinsiyetin
önemidir. Feminizmin öneminin daha iyi anlaşılması için konu iki ana başlıkta incelenmiştir.
İlk bölümde daha çok kadınların ekonomiye katkıları ulusal ve uluslararası düzeyde
incelenirken, bu katkının görmezden gelindiği üzerinde durulmuştur. Aynı bölümde kadınların
uluslararası camiadaki görünmezliği ' Kadınlar Nerede? İran/Kontra Meselesinden elde edilen
ipuçları' başlığı altında meseleye ait örneklerle çok çarpıcı bir biçimde açıklanmıştır.
Yazar eğer dünyaya feminist bir bakış açısıyla bakarsak 'geleneksel' ya da biyolojik denilen
şeylerin aslında sonradan oluşturulup, oluşturulmadığının sormayı da öğreneceğimizi
söylemiştir. Bu bakış açısı Simone De Beauvar'ın Sartre'dan alarak feminizme uyguladığı
davranış sorgulanmasını çağrıştırmaktadır. Sartre davranışlarımızın kökeninde ne olduğunu, bu
davranışlara doğuştan mı sahip olduğumuzu yoksa sonradan mı geliştirdiğimizi sorgulamıştır.
Simone De Beauvar da bu sorgulamayı alarak feminizme uygulamıştır. Kadınlık ve erkeklik
davranışlarına doğuştan mı sahip olduğumuzu yoksa sonradan mı geliştirdiğimizi sorgulamıştır.
Bölümde turizm olgusu iktidarı zengin eden, kadınları da bu alanda düşük seviyeli işlerde
çalışmaya zorlayan bir olgu olarak anlatılmış. Bu olgu Jamaika’ya tatil amacıyla giden Avrupalı
kadının bu ülkeye verdiği döviz sayesinde Jamaika hükümetinin dış borçlarını kapatırken,
Jamaikalı kadının ise oda hizmetçisi olarak çalışmasına neden olduğunu, böylece var olan
uluslararası sistemin devam etmesine neden olduğunu iddia etmiştir. Burada yazar bunları
anlatırken kendisi bile feminist olmasına rağmen 2. sınıf kategorisinde sayılan 'oda hizmetçisi'
ni görmezden gelmiştir. Oysa burada sadece Avrupalı beyaz turist kadın uluslararası sistemin
devamlılığını sağlamamaktadır. Oda hizmetçiliğini gelir kapısı olarak gören, belki de bir
erkeğin tahakkümü altına girmektense kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan fakat farkında
olmadan sistemini devamını sağlayan kadının incelenmesi de çok önemlidir. Çünkü bu işi
neden yaptığının anlaşılması konunun çözüme kavuşturulması açısından son derece önemlidir.
Bu bölüm var olan erkek egemen siyasi yapıyı sadece erkeklerin değil kadınların oluşturduğunu
ve kadının kendi oluşturduğu yapıyı yine kendisinin değiştirebileceğini göstermesi bakımından
çok anlamlıdır. Kadınların siyasi yapının nasıl oluştuğunun ve kendilerini nasıl ikinci sınıf
haline getirdiğini anlamaları sistemi değiştirmelerine yarayacak en önemli araçtır. Bölümün en
cazip yanı ise feminizmin kadınları sürekli ezik ve ikinci sınıf olarak tasvir ederek mağdur
edebiyatından faydalanan yapısı yerine feminist bakış açısıyla kadınları da eleştirerek sistemin
şu anki halinden onları da sorumlu tutmasıdır. Bunu da kadınların; erkeklerin sömürge
imparatorlukları kurmalarına göz yumduklarını söyleyerek yapmıştır çünkü ona göre bu
kadınlar sömürge imparatorluklarını kuranların eşleri, misyonerler, seyahat yazarı
andropologturlar. Yazarın diğer feministlerin aksine kadınları da var olan siyasi düzenin devam
ettiricisi olarak görmesi son derece mükemmel bir bakış açısıdır.
2. BÖLÜM: PLAJDA: CİNSİYETÇİLİK VE TURİZM
Bu bölüm turizm alanındaki cinsiyetçilik üzerine yapılan tartışmalardan oluşmaktadır. Bu
bölümde de yine ilk bölümdeki gibi kadınların ekonomiye katkılarından bahsedilmiştir. Bu
bölümde önceki bölümde görmezden geldiğini söylediğimiz 'ikinci sınıf' oda hizmetçisi
kadınların daha görünür olduğu, sadece Avrupalı beyaz kadın üzerinden feminizm varsayımları
yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca kadınların seyahat hakkına sahip olmalarının ve seks işçisi
olarak çalıştırılmalarının devletleri nasıl kalkındırdığından ve turizm sektörünü her anlamda
ihya eden kadınların buna rağmen endüstriye hâkim olmamalarının ortaya çıkardığı
eşitsizlikten bahsetmiştir. Bölümün en ilgi çekici yanı ise devletleri doğrudan sorgulamasıdır.
Devletlerin oluşturduğu politikalar nedeniyle kadınları seks işçisi olarak çalışmaya
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zorladığından bahsedilmiştir. Turizmin yoksul ülkeler için bir gelir kapısı olmasının, yoksul
ülkeleri sömürge dönemindeki gibi bağımlı yaptığını çok çapıcı bir biçimde ortaya koymuştur.
Sömürge döneminde yoksul ülkeler tek bir mal satarak sömürge olurken, bu yüzyılda ise
bozulmamış olmaları sebebiyle hem cazibe merkezi ve hem de seks turizmiyle sömürge
olmaktadırlar.
Yazar turizmin eşitsizliği arttırdığını, sadece iktidarı ve ülkeyi zenginleştirdiğini yazmış.
Sonrasında ise; Yoksulla zengin arasındaki farkı azaltıyor mu yoksa arttırıyor mu? Çevreye
zarar mı veriyor kadınları oda hizmetçisi mi yapıyor şeklinde sorularla bu olguya eleştiriler
yöneltmiştir. 2000 Yılında da turizm sektörünün petrol endüstrisinden daha çok insan istihdam
edeceğini yazmıştır. Yani kısacası turizmin gelişmesinin kadın erkek eşitsizliğini arttıracağını
iddia etmiştir. Yazarın öngörüsü doğrulanmış gerçekten de turizm son yıllarda ülkeleri
geçindiren ana gelir kapısı olmuştur. Ben turizm sektöründe 2012 yılında çalışmış biri olarak
yazarın turizmin gelişmesinin kadın erkek eşitsizliğini arttıracağı eleştirisine katılmıyorum
çünkü sadece kadınlar değil erkekler de turizmde hizmetçi olarak çalışmaktadır. Hatta benim
çalıştığım otelde tüm aşçılar erkekti. Hatta bu durumu tam tersi şekilde eleştiriyordum neden
daha fazla kadının bu alanda istihdam edilmediğini, bir gelir kapısına sahip olmadığını
sorguluyordum. Çünkü oteldeki aşçı erkekler muazzam derecede yüksek ücret alıyorlardı.
Kadınların da alması gerektiğini düşünüyordum. Ayrıca feminist bakış açısına sahip biri olarak;
kadınların çalışıp ülkelerini zenginleştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü
ülkenin zenginleşmesi kadın ve erkeklerin zenginleşmesinin önünü açarak kadınların mali
problemlerini çözeceğine inanıyorum. Bu da kadınların sorunlarına en azından maddi düzeyde
çözüm sağlayacaktır.
Bu bölümde genel itibariyle Marksist Feminizm teorisinin bakış açısı hâkimdir. Marksist
feministlere göre kadınların ezilmesinin temel nedeni kapitalizmdir. Tüm diğer ezilenler gibi
kadınlar da ancak bu sistemden kurtulup sosyalist sisteme geçilince hiç kimseye bağımlı
olmayacaklarından erkeklerden bağımsız olacaklardır. Yazar kadınların turizm sektöründe hem
adi işlerde hem de seks turizminde çalışmalarının tamamen devletler tarafından teşvik edildiğini
savunmaktadır. Bu yöntemle bir uluslararası pazar oluştuğunu ve çoğu turistin uluslararası
alanda sadece seks turizmi için seyahat ettiğini vurgulamıştır. Bu da bizi, kadınların acımasız
şartlarda çalışmalarına devletlerarasında var olan kapitalist sistemin neden olduğunu
düşünmeye sevk etmektedir.
3. BÖLÜM: MİLLİYETÇİLİK VE ERKEKLİK
Bu bölümde milliyetçilik ve sömürgecilik yargıları irdelenmeye çalışılmıştır. Kadınların
Milliyetçi hareketler içersindeki konumunu tartışmaya açan yazar; kadınların bu hareketler
içersinde nasıl pasifize edildiğini anlamamıza yardım edecek ipuçları sunmaya çalışmıştır.
Kadınların sömürgeciliğe karşı verilen mücadelelerde son derece aktif olmalarına hatta yer yer
sömürgeciliğin hem nesnesi hem de öznesi konumunda olmalarına rağmen bu rollerinin nasıl
yadsındığını çok çarpıcı örneklerle ifade etmiştir. Kadınların Milliyetçi hareketlerde; sadece
mücadele sırasında yok sayılmadıklarını bu hareketlerin başarıya ulaşmasından sonra
oluşturulan kurumsal yapılarda da yine yok sayıldıklarını belirtmiştir. Yazarın bu açıklamaları
günümüz feminist hareketlerine yol göstermesi açısından son derece önemlidir. Çünkü yazar
feministlerin milliyetçi hareketlere destek olmaya çalışırken farkında olmadan feminist
değerleri bu hareketlere kurban verdiklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan kurumlarda da
hak ettikleri değeri alamadıklarını tarihten örneklerle açıklamıştır. Günümüz feminist
hareketlerin bu örneklerden ders çıkarmaları ve sonuna kadar kendi değerlerini korumaları,
hareketlerin başarıya ulaşmalarında son derece büyük bir öneme sahiptir.
Bölümün en can alıcı noktalarından biri de hiç kuşkusuz feminizmin tarihine ve kaynaklarına
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yöneltilen eleştirilerdir. Feminizmin kaynağının batı kökenli olduğu iddialarını tarihi örneklerle
çürüten yazar bu fikirlerden nemalanan batı kadınlarını ve üçüncü dünya erkeklerini son derece
etkileyici ifadelerle eleştirmiştir. Batı kadınlarını eleştiren yazar bu kadınların feminist
fikirlerinin yaratıcılarının kendi anneleri olduğunu düşünmelerini eleştirmiş ve yanıldıklarını
Vietnam’ın feminist tarihinden örneklerle açıklamıştır. Aynı şekilde üçüncü dünya
ülkelerindeki feministlerin kendi ülkelerindeki erkeklerce her zaman batıdan alındığı iddia
edilen feminist fikirlerle hareket etmekle suçlandıklarını söyleyerek Vietnam örneğinin bu
iddiaların yersizliğini de ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Feminizmin batıdan alınmadığı
aksine kadın ezilmesinin son derece doğal görünmeye başladığı üçüncü dünya ülkelerinde
filizlendiğini ifade etmiştir. Bölüm boyunca çok çarpıcı örneklerle batılı feministler eleştirilmiş;
batılı kadınların sömürgeleştirilen topraklarda kendi imparatorluklarını yaymak için mücadele
etmelerinin sömürge kadınlarının ezilmesindeki rolü açıklanmıştır. Hatta feminist hareketlerin
en öncülerinden sayılan süfrajetlerin bile bu tuzağa düşerek sırf oy hakkının meşruiyetini
sağlamak için sömürge ülkelerine giden kadınları eleştirmemelerinin oy hakkından çok
sömürgeciliği meşrulaştırdığını ifade etmiştir.
Yazar bölümün sonuç kısmında "Feminist dayanışma ağlarının küresel çapta önerildiği ve
genişletildiği günümüz dünyasında, sağlam bir ulusal, ırksal ve sınıfsal kimlik duygusuna sahip
olmazsak, sanayileşmiş Batı'nın orta sınıf kadınlarının kendileri için geliştirdiği feminist
modellere teslim olmak ve bunları eleştirmeden benimsemek durumunda kalırız" ifadelerini
kullanmıştır. Bu ifadeler Türkiye'de feminizmin neden gelişmediğini anlamamıza yardımcı
oluyor. Çünkü Atatürk Cumhuriyet döneminde batıdan alınma kanunları Türkiye'de
yerleştirmeye çalışırken kadınlara da oy hakkını da kendiliğinden vermiştir. Yani kadınlar
hiçbir mücadelede bulunmadan kendiliğinden oy hakkına sahip olmuşlardır. Fakat seçme ve
seçilme hakkında sahip olan kadınlar bu hakkın verilmesinden 30 yıl sonra bile seçilme
haklarını kullanmakta zorluklarla karşılaşmışlardır. 1960'larda ilk kadın partisini kuran Nezihe
Muhittin başarıya ulaşamamış ve partisi kapatılmıştır. Türkiye feministlerine göre bu durum
yazarın da belirttiği gibi kendisi mücadele etmeyen kadının dayatmayla aldığı haklarını
kullanmayı öğrenememesinden kaynaklanmaktadır.
4. BÖLÜM: ASKERİ ÜSLERDEKİ KADINLAR
Bu bölümde askeri üslerin varlığını tartışmaya açan yazar; askeri üs tartışmalarının derinine
inerek bu üslerin varlığının sadece askeri ve siyasi anlamda tartışılmasının yeterli olup
olmadığını sorguluyor. Yazara göre askeri üsler tartışılacaksa; bu tartışma ancak buradaki
kadınların varlığı sorgulanarak yapılabilir. Bu üslerdeki kadınların varlığına dair yapılacak
geniş çaplı araştırmalar ve sunulacak raporlarla askeri üslerin sonlandırılması ya da en azından
belirli kısıtlamalara tabi tutulması sağlanabilir. Yazara göre askeri üsleri eleştirip bu doğrultuda
eylem yapan feministler sadece bu üslerin başka yerlere taşınmasını sağlayabilmekte; bu ise
üssün taşındığı yerlerdeki kadınların hayatını mahvetmekten başka bir işe yaramamaktadır.
Kısacası feminist hareketlerin sonuçları kadınlara yarar sağlamaktan uzaklaşmakla kalmayıp
sorunları daha geniş alanlara yaymaktadır. Bu sorunun çözümü için feministlere önerilerde
bulunan yazar; askeri üslerin olduğu yerlerdeki kadınlarla askeri üssün taşınacağı yerlerdeki
kadınlar arasında kurulacak iletişimin sorunun çözümüne çok daha büyük katkılar
sağlayacağını dile getirmektedir.
Bölümün en çekici yanlarından biri yazarın askeri üslerdeki kadınları anlatırken bunu sorunun
tüm muhataplarını içine alacak şekilde yapmasıdır. Böyle bir açıklama şekli kadın sorunlarının
anlaşılmasında son derece kullanışlı bir yöntemdir. Gerçekten de askeri üslerdeki kadın
sorununun sadece bir taraf açısından değerlendirilmeyip olaya tüm ezilen tarafların gözünden
bakılması çok daha gerçekçi çözüm önerileri sunulmasını sağlayacaktır. Örneğin burada sadece
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fahişelerin sorunlarına yoğunlaşmak üste çalışan asker kadının buradaki fahişeler nedeniyle
yaşadığı ezilme şeklini görmememize neden olacaktır. Bu doğrultuda yazar; askeri üslerdeki
kadın sorunlarına sadece burada çalışan, kocası asker olan, üssü protesto eden veya üs
yakınında fahişe olarak çalışan kadınların gözünden bakmamış. Tüm taraflar açısından
bakmıştır. Bu sorunlar için sunulacak çözüm önerilerinin diğer kadınların ezilmelerinde nasıl
bir rol oynayacağını çok ayrıntılı bir biçimde tartışmıştır. Tartışma sonunda da yine tüm bu
kadınları kapsayacak şekilde çözüm önerileri sunmuştur.
Yazarın askeri üslerdeki kadın sorunlarına dair sunduğu çözüm önerilerinin genişliği yaptığı
alan araştırmasının genişliğini gözler önüne sermesi açısından da son derece anlamlıdır.
Bölümün önemi sağladığı pratik faydalar açısından da değerlendirilebilir. Yazar diğer
feministlerin aksine sadece eleştirmekle yetinmemiş çözüme son dair son derece anlamlı ve
gerçekte de uygulanabilecek çözüm önerileri sunmuştur.
5. BÖLÜM: DİPLOMAT EŞLERİ
Bölüm kadınların uluslararası siyasetteki etkilerine rağmen hak ettikleri değeri neden
göremediklerini sorgulayan tartışmalardan oluşmaktadır. Yazar; yurt dışına diplomatik
görevlerle giden erkeklerin ülke siyasetine yaptıkları katkıların devletler tarafından takdir
edildiğini belirtmiştir. Buna rağmen bu erkeklere yardım eşlerinin hiçbir şekilde devletler
tarafından takdir edilmediğini hatta emeklerinin sömürüldüğünü iddia etmiştir. Oysa erkeklerin
yaptığı diplomasi işi kadınların yardımlarına bağlıdır. Şöyle ki; bir diplomat sadece elçilikte
çalışarak gittiği ülkeyle sıkı ilişkiler kuramaz. Bunun yerine o ülkede belli başlı toplantılar
yaparak evinde çeşitli davetler düzenleyerek o ülke ilişkilerine katkıda bulunur. Yemek
düzenleme davetlere katılma işleri ise tamamen bu erkeklerin eşlerine bağlıdır. Yani bu kadınlar
iki ülke arası diplomatik ilişkilerde bu kadar önemli rol oynamalarına tüm bu organizasyonları
yönetmelerine rağmen emekleri devletler tarafından saygıyla karşılanmamaktadır. Hatta
görülmemektedir. Oysa bu kadınlar eşlerinin görevleri uğruna kendi kariyerlerinden vazgeçip
hiçbir güvence ya da maaş almadan tüm diplomatik sorumlulukları üstlenmektedirler.
Yazar bu bölümde kadınların çok önemli sorunlarına parmak basmakta uluslararası siyasette
kadın etkisini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Genelde kadın sorunlarının fakirlikten veya adi
işlerde çalışmaktan kaynaklandığı görüşünü çürütmekte tam tersine uluslararası siyasette rol
oynayacak kadar yüksek kesimler içersinde yer alan kadınların bile ezilmekten kurtulamadığını
çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Yazarın anlattığı sorun çok önemli olmasına rağmen bu bölüm hem diğer bölümlere göre uzun
olması ve hem sürekli tekrar eden örnekler kullanılması nedeniyle kitabın geneline göre çok
zayıf kalmıştır. Kadınların yaşadıkları sorunları örneklendirmeye çalışan yazar; örnekleri
yorumlamak yerine sürekli daha fazla örnek vermeyi tercih etmiştir. Bu da okumayı
zorlaştırarak bölümün sıkıcı olmasına neden olmuştur. Yazar daha az örnek vererek bu
örneklerin yorumlarına önem verseydi bölüm çok daha anlaşılır olabilirdi. Çünkü sürekli örnek
verilmesi insana sadece memurluğun sayılarını hesaplıyormuş ya da sorunlarıyla ilgileniyormuş
hissi veriyor. Yani sanki kadın sorunları memur hesaplamaları içinde kaybolmuştur.
6. BÖLÜM: CARMEN MİRANDA AKLIMDA: MUZUN ULUSLARARASI SİYASETİ
Yazar bu bölümde; ülkelerin tüketim alışkanlıklarının nasıl ortaya çıktığını ve bu tüketimin
karşılanması için ülkelerin başvurduğu temel yöntemleri irdelemeye çalışmıştır. Bu temel
yöntemlerin en başında hiç kuşkusuz sömürgecilik gelmektedir. Yazar sömürgeciliğin
oluşumunu ve ekonomik dayanaklarını tartışmaya açarak kadınların sömürgecilikte nasıl bir rol
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oynadığını incelemeye çalışmıştır. Tek taraflı basit bir inceleme yoluna gitmeyen yazar tüketimi
tüm kadınlar açısından değerlendirmiştir. Tüketimin ilk halkasını oluşturan reklamcılık
endüstrisinde rol alan kadınları, bu reklamlarla tüketime yönlendirilen gelişmiş ülke kadınlarını
ve en nihayetinde bu tüketimi karşılayacak çiftçi kadınları incelemiştir. Hatta bunlarla da
yetinmeyerek, sömürü düzeni içersinde kalıp isyan etmemeleri için erkek üreticilere sunulan
fahişe kadınların da bu düzen içersindeki rollerini açıklamıştır. Bölüm dünya sömürü sisteminin
en başından beri nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak düşünce yöntemleri
sunmaktadır.
Bölüm dünya sömürü sisteminin kadınlara ne kadar muhtaç olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Ayrıca kadınların bu gerçeğin farkına vararak sistemi dönüştürecek temel güce sahip
olduklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bölümün bir diğer çarpıcı yanı ise, yazarın
cümleleriyle ifade edecek olursak; "Bir kadın, askeri tacizin hedefi olduğu halde bir erkek köylü
eylemciyi nasıl eleştirme cesaretinde bulunabilir?" Yani bir kadın kendi köyü sömürgeciler
tarafından militarize edilmişken nasıl köy içersindeki sisteme başkaldıran ilerici hareketin
erkeklerini ve bu hareketlerin erkeksi olmasını eleştirebilir? Kısaca özetleyecek olursak
sömürge sistemleri bir köye girdikleri zaman askeri güçle köyü sindirmekte; köydeki bu yapıyı
eleştiren ilerici hareketler de erkek odaklı düşünmekten kurtulamamaktadır. Burada en çok
ezilen kesim olan kadın ise bu askeri güçlerin tacizine maruz kalırken kendi köylüsü olan
erkeklerin oluşturduğu sistemi eleştirememektedir. Bu bakış açısı feminist hareketlerin
eleştirilerinin yönünü belirlemesi açısından son derece büyük öneme sahiptir. Çünkü günümüz
yapıları teknolojik gelişmeler nedeniyle çok daha büyük ölçekli ve karmaşıktır. Bu nedenle bu
yapıları eleştirecek olan feministler büyük ölçekli yapıları değil de daha alt yapıları
eleştirmektedirler. Bu da eleştirinin hedefine ulaşamamasına ve sistemin dönüştürülememesine
neden olmakta ve kadınların acılarını azaltmamaktadır. Bu karışıklıkların önlenmesi feminist
hareketlerin başarıya ulaşmalarında son derece önemlidir.
7. BÖLÜM: KOT PANTOLONLAR VE BANKACILAR
Bu bölüm kadın tekstil işçileri ve bankacılar hakkından yazılmıştır. Kadın tekstil işçilerinin
ezilme nedenlerini araştıran yazar; sorunu hem kadın ve erkekleri hem de ülkeleri kıyaslayarak
analiz etmeye çalışmıştır. Erkeklerin emeğinin karşılığının kadınlara oranla daha iyi bir şekilde
verildiğini söyleyen yazar kadınların düşük ücret almalarının altında yatan psikolojik nedenleri
incelemiştir. Bu psikolojik nedenlerin başında ise dikiş dikmenin kadının doğasında var olduğu
ve kadınların aile reisi sayılmamalarından dolayı paraya erkekler kadar ihtiyaçları olmadığı
varsayımları gelmektedir. Yazar farklı ülkelerdeki fabrikalarda yaptığı çalışmada erkeklerle
kadınlar arasındaki ücret farkına dikkat çekmiştir. Bunu yaparken eskisi gibi eşit işe farklı ücret
tartışmalarının tarihte kaldığı gerçeğini fark etmiş, yeni ezilme biçiminin çok daha farklı ve
daha görünmez bir biçimde ortaya çıktığını göstermiştir. Bu yeni ezilme biçiminde erkek eşit
işten fazla ücret kazanmıyor ama bir şekilde fabrikalardaki önemli görülen işlerin başına
getirilerek kadınlardan daha fazla kazanmaktadırlar. Bölümün kuşkusuz en önemli yanı bu yeni
ezilme şekillerini ortaya çıkarmasıdır. Bu ezilme şeklinin belirlenmesi artık eşit işlere eşit
ücretler verildiği ve bu sayede kadınlarının hiçbir sorununun kalmadığı varsayımlarına cevap
olması açısından çok önemlidir.
Bölümde Marksist teoriye ait kavramlar kullanılmıştır. Kapitalizmin kadın erkek arasındaki
eşitsizlikten beslendiğine dair kanıtlar sunulması, eşitsizliğin ancak örgütlenmeye çözüleceği
ve bu yüzden tüm kadınlara örgütlü hareket etmeleri tavsiyesinde bulunulması bunun en büyük
örnekleridir. Kısacası feminizmin Marksist teoriye ait kavramlarla açıklanmasından dolayı
bölüm Marksist Feminizm teorisiyle şekillenmiştir diyebiliriz.
Bölümün en ilgi çekici yanı 1989'da yani yaklaşık otuz yıl öncesinde yazılmasına rağmen kendi
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ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında bize bir fikir sunabilmesidir. Örneğin ülkelerin hafif
sanayiden ağır sanayiye geçmesinin gelişmişlik düzeyini arttırdığını söylemesi bugün
Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından son derece önemlidir. Türkiye de
bugün büyük bir heyecanla tekstil gibi hafif sanayiden otomotiv sanayisine geçiş yapmaktadır.
Çok daha ilginç bir örneği Güney Kore üzerinden veren yazar gelişmekte olan ülkelerin ağır
sanayiye yönelmeleriyle gelişmiş ülkelere kategorisine geçeceklerini söylemiştir. Daha
sonrasında ise gelişen ülkeler arasına katılan ülkelerin olimpiyatlara ev sahipliği yapma
isteğinde bulunacaklarını iddia etmiştir. Türkiye batılıların otuz yıl önce yaşadığı bu süreci
günümüzde yaşamakta ve yerli otomobil üretimine geçerken olimpiyatlara ev sahipliği yapmak
için başvuruda bulunmuş maalesef reddedilmiştir. Bu bölüm kendi ülkemizin gelişmişlik
düzeyini anlamamız açısından son derece önem arz etmektedir.
8. BÖLÜM: "TIPKI AİLEDEN BİRİ GİBİ": DÜNYA SİYASETİNDE EV
HİZMETÇİLERİ
Bölüm feminizmin kendi içerisinde açmaz gibi görünen en büyük sorununu yorumlamaya
çalışmıştır. Yazar şimdiye kadarki bölümlerde kadınların çalışma hayatına adaptasyonu, sadece
erkeklere ait olduğu varsayılan alanlarda söz sahibi olmalarının önündeki engelleri yorumlamış
ve bu konuda yol gösterici bilgiler de sunmuştur. Fakat kadınların çalışma hayatına girişi,
kariyer yapmaları, yarı zamanlı işlerde çalışmak yerine tam zamanlı işlerde çalışmaya
başlamaları kendi evlerine kadın hizmetçiler almalarına neden olmuştur. Bu da kendisi feminist
bir bakış açısıyla kariyer yapan kadının başka kadının ezilmesinden sorumlu tutulmasına neden
olmuştur. Yazar bu konuyu farklı kadınların farklı bakış açılarıyla yorumladıklarını ve
rasyonelleştirdiklerini iddia etmektedir. Fakat bu ezilme şeklinde doğrudan evlerinde hizmetçi
çalıştıran kadınların sorumlu tutulamayacağını. Bunun da tıpkı diğer ezilme şekilleri gibi
kapitalizmin ve imparatorluk, ülke kısacası erkek siyasetlerinin sonucu olduğunu
söylemektedir. Çünkü bu kadar para hırsının olduğu ülkelerde kadınlar bir şekilde göçmen
olarak başka ülkelere gitmek zorunda kalıyor ve orda en iyi bildikleri varsayılan iş olan ev işine
yönlendiriliyorlar. Kapitalizmin de bu göçlerin ve başka ülkelerde çalışmanın önünü açması bu
kadınların sorunlarına tuz biber oluyor. Kısacası imparatorluklar kendi topraklarındaki
sorunlarını kadınları başka ülkelere dadı olarak göndererek çözmeye çalışıyorlardı.
SONUÇ
Feminizmin pratiği hakkında yazılan bu eser feminizmi anlamamız noktasında çok ciddi
katkılar sunmaktadır. Bununla birlikte bazı eleştiriye haiz noktaları da bulunmaktadır.
Günümüz Feminizm çalışmalarına her ne kaynaklık etse de tam olarak istifade edilecek bir eser
değildir. Çünkü bu kitap 32 yıl önce yazılmıştır. Kitabın eski olması iki önemli sonuç
doğurmuştur. Bu sonuçlardan ilki daha doğrusu sorun diyelim; olaylar çok geçmişte kaldığı için
insana biraz demodelik hissi vermesidir. Sonuçlardan ikincisi ise, daha doğrusu faydası
diyelim; bugün var olan sorunlarının kökenlerinin nereye dayandığını anlamamıza son derece
yardımcı olmasıdır. Bu bakış açısıyla, kendi ülkelerimizde yaşanan güncel sorunların tarihsel
kökenini bulmamıza ve günümüz feminist hareketlerinin doğasını daha iyi kavramamıza
yardımcı olmuştur.
KAYNAKÇA
Enloe, C. (1989), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International
Politics, University of California Press, California.
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EMİR KEBİR’İN HAYATI VE İRAN REFORM HAREKETLERİ
THE LİFE OF EMİR KEBİR AND THE IRANİAN REFORM MOVEMENTS
Dr. Asiye ŞİMŞEK ADEMİ
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erzurum, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0002-7725-336X
ÖZET
Bu çalışmanın amacı İran yakın tarihinde çok önemli bir yeri olan reform hareketlerinin en
önemli temsilcilerinden Mirza Emri Kebir (Mirza Taki Han) in tanıtılması ve faaliyetlerinin
araştırılmasıdır. İran reform hareketleri de Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki reformlarla
paralellik göstermektedir. İlk benzerlik olarak aynı tarihlerde başlamasını sayarsak bir diğer
benzerlik de aynı alanlarda başlamasıdır diyebiliriz. Yani Osmanlı İmparatorluğu’nda da Kaçar
Hanedanlığı’nda da aynı dönemlerde ve ilk olarak askeri alanda reformlar gerçekleştirilmiştir.
Bu reformların İran’daki en büyük temsilcisi hiç kuşkusuz Emir Kebir’dir. Türkiye akademik
yazınında İran reform hareketleri üzerine ciddi alan oluşmamıştır. Yapılan çalışmalar genel
anlamda reform hareketlerine odaklanmış ve ayrıntılarına girilmemiştir. Bu çalışmanın
amaçlarından biri de bu boşluğu doldurmaktır. Çünkü bu reformlar genel anlamda Osmanlı’dan
esinlenilerek gerçekleştirilmiştir. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı reformları
konusunda sadece etkilenen değil etkileyen konumda da olduğunu göstermesi açısından son
derece önemlidir. Reformlar kadar bu reformları uygulayan kişileri ve hayatlarının ayrıntılarını
bilmek de konuyu anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle çalışmamızın odak noktası Emir
Kebir ve onun görüşleri olacaktır.
Doğum tarihi 1807 olan Emir Kebir İran’da bulunan Farahan kentinde dünyaya gelmiştir.
Babasının üst düzey devlet adamlarından birinin aşçısı olması hasebiyle Emir Kebir son derece
elit bir ortamda büyümüştür. Bu durum onun son derece bilgili ve devlet işlerine hâkim biri
olmasını sağlamıştır. Çünkü İran geleneklerine göre varlıklı aileler yanlarında çalışanların
ailelerinin bakımlarını da üstlenir, çocuklarını da kendi çocukları gibi büyütürlermiş. Emir
Kebir’in babasının yanında çalıştığı devlet adamı da Emir Kebiri bu geleneklere göre büyütmüş,
kendi çocuğuyla aynı eğitimi almasına yardım etmiştir (Sultanzade, 2021). Böylece Emir Kebir
İran siyasetini, bürokrasisini ve entelektüel hayatını henüz çok küçük yaştayken kavramaya
başlamıştır. Emir Kebir’in kendi yetenekleri ve şehzadelerle aldığı eğitim sonucu geliştirdiği
karakteri; Tebriz hükümdarlarının ilgisini çekmiş ve böylece aktif siyasi hayatı başlamıştır.
Tüm bu olanlar Emir Kebir’in ileride gerçekleştireceği reformların zihinsel yapısının
oluşmasındaki en büyük etkendi. Bu çalışmada da Emir Kebir’in hayatı ve reformlardaki rolü
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler; Emir Kebir, Kaçar Hanedanlığı, Osmanlığı İmparatorluğu, İran.
ABSTRACT
The aim of this study is to introduce Mirza Emri Kebir (Mirza Taki Khan), one of the most
important representatives of the reform movements, which has a very important place in the
recent history of Iran, and to investigate his activities. Iranian reform movements also show
parallelism with the reforms of the Ottoman Empire. If we count that it starts on the same dates
as the first similarity, we can say that another similarity is that it starts in the same areas. In
other words, reforms in the military field were carried out in the Ottoman Empire and the Qajar
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Dynasty at the same time and for the first time. The greatest representative of these reforms in
Iran is undoubtedly Emir Kebir. There has not been a serious field on Iranian reform movements
in Turkish academic literature. Studies have focused on reform movements in general and have
not been entered into details. One of the aims of this study is to fill this gap. Because these
reforms were generally inspired by the Ottoman Empire. This situation is extremely important
in terms of showing that the Ottoman Empire was not only affected but also influencing
Western reforms. Knowing the details of the people and their lives as well as the reforms will
help us understand the subject. Therefore, the focus of our study will be Emir Kebir and his
views.
Emir Kebir, was born in Farahan, Iran (1807). Emir Kebir grew up in an extremely elite
environment, as his father was the cook of one of the top statesmen. This situation made him
extremely knowledgeable and competent in state affairs. Because, according to Iranian
traditions, wealthy families also take care of the families of their employees and raise their
children as their own. The statesman Emir Kebir worked with his father also raised Emir Kebir
according to these traditions and helped him receive the same education as his own child
(Sultanzade, 2021). Thus, Emir Kebir began to grasp the Iranian politics, bureaucracy and
intellectual life at a very young age. Emir Kebir's own talents and the character he developed
as a result of the training he received with the princes; He attracted the attention of Tabriz rulers
and thus his active political life began. All these events were the biggest factor in the formation
of the mental structure of the future reforms of Emir Kebir. In this study, Emir Kebir's life and
his role in reforms will be examined.
Keywords; Emir Kebir, Qajar Dynasty, Ottoman Empire, Iran.
MİRZA TAKİ HAN(EMİR KEBİR)’IN HAYATI
1807 yılında İran’ın Farahan kentinde dünyaya gelen Mirza Taki Han’ın babası üst düzey devlet
adamalrından birinin aşçısıydı. Bu sayede Emir Kebir son derece elit bir ortamda büyümüştür.
Bu durum onun son derece bilgili ve devlet işlerine hakim biri olmasını sağlamıştır. Çünkü İran
geleneklerine göre varlıklı aileler yanlarında çalışanların ailelerinin bakımlarını da üstlenir,
çocuklarını da kendi çocukları gibi büyütürlermiş. Emir Kebir’in babasının yanında çalıştığı
devlet adamı da Emir Kebiri bu geleneklere göre büyütmüş, kendi çocuğuyla aynı eğitimi
almasına yardım etmiştir.
Yetenekleri ve bilgisi sayesinde Tebriz hükümdarlarının ilgisini çeken Emir Kebir, çok genç
yaşta devlet işlerine atılmışve 20 yaşındayken Azerbaycan ordusunda katip olarak işe
başlamıştır. Sonrasında ise orduda hızla yükselen Emir Kebir, 1837 yılında idari ve askeri
alanda en yüksek rütbe sayılan Azerbaycan vilayeti Emir Nizam (ordu komutanı)’lığına
atanmıştır.
Emir Kebir’in hızlı yükselişi ve Nasıreddin Şahın başa geçmesine yardım etmesi kariyerinde
çok önemli bir yere gelmesine yardımcı olmuştur. Nasıreddin Şah’ın kızkardeşiyle evlenmiş
daha sonrasında ise başbakanlığa kadar yükselmiştir. Bu sayede hayalindeki reformları çok
daha rahat bir şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşmuştur. Tüm bunlar sonucunda aşağıdaki
reformaları gerçekleştirmiştir.
EMİR KEBİR’İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ REFORMLAR
Bu çalışmanın temel amacı Emir Kebir’i tanıtmak olsa da asıl amaç gerçekleştirdiği reformların
incelenmesidir. Emir Kebir’in gerçekleştirdiği reformlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
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Devlet adamlarıyla halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında bilgi edinmelerini
ve ülkede bilgi oluşumu ve akışını sağlamak amacıyla ‘Vakayi-i İttifakiye’ gazetesinin
kurulmasını sağlamıştır.

Ülkenin mali ve idari sistemini düzeltmek, devletin gelir ve giderlerini ayarlamak
amacıyla özel bir komisyonun oluşturulması, sarayın masraflarının düşürülmesi ve saraylılar
ile güç merkezine yakın kişilerin hesapsız harcamalarının önünün kapatılmasını sağladı.

Ülkede etkin bir vergi sistemini oluşturarak yeterli miktarda vergi ödemeyen büyük
mülk ve arsa sahiplerine vergi uygulanmasını sağladı.

İran’da yeni ordu oluşturulmasını, askeri okulun kuruluşunu ve bu amaç için tarafsız
ülkelerden hocaların istihdamını, ayrıca ülkenin çeşitli yerlerinde silah ve mühimmat
fabrikalarının kuruluşu ile garnizon oluşturulmasını ve İngiltereden gemi alımı ile deniz
kuvvetlerinin kurulmasını gerçekleştirdi.

Ülke genelinde ve dışında cereyan eden durumlar hakkında bilgi edinme ve yabancı
büyükelçilikler ile yabancı elemanların istihbarat faaliyetlerine karşı önlemlerin alınması
amacıyla istihbarat ve güvenlik sisteminin oluşturulmasını sağladı.

Sermaye mallarının ihracat ve ithalatını kontrol altına almak amacıyla ülkenin dış ticaret
ile ekonomisini organize etti.

Yurt dışı seyahatleri sonucunda elde edilen tecrübelerle çeşitli alanlarda fabrikalar
kurarak, gençlerin meslek edinmeleri için yurt dışına; Rusya, İstanbul ve Avrupa’ya işgücünü
gönderdi.

Ülkenin her tarafına erişim amacıyla posta sisteminin ve çapar hanelerin kurulmasını
sağladı.

Hastahane yapımı, Sağlık sisteminde reform ve özellikle aşılama ve önleyici sağlık
hizmetleri üzerine vurgu yaparak, hastalıkların ülkeye girişini önlemek amacıyla ülke
sınırlarında karantina uygulaması yoluyla sağlık sisteminin düzeltilmesini sağladı.
Emir Kebir’in yurt içindeki reformları, başta Nasıreddin Şah’ın annesi (kayınvalidesi) olmak
üzere saray ve devlet erkanının memnuniyetsizliğine neden olmuştur. Emir Kebir’den rahatsız
olan muhalifler onun, Şah’ı tahttan indirip yerine kendisinin geçme niyetinde olduğuna
inandırdılar Şahın. Emir Kebir’in Rusya ve İngiltere’ye karşı izlediği bağımsızlık yanlısı
politikalar İran sarayında önemli rol oynayan dış güçlerin de memnuniyetsizliğine neden oldu.
Bu husumetler ve komplolar neticesinde Emir Kebir sadrazamlığının 3. yılında, Nasıreddin
Şah’ın emriyle sadrazamlıktan azledildi ve Kaşan kentine sürgüne gönderildi. İki ay sonra ise
Fin hamamında idam edildi.
SONUÇ
Emir Kebir’in İran’a yaptığı hizmetler son derece önemlidir. Özellikle gerçekleştirdiği
reformalar İran modernleşmesi için mihenk taşı niteliğindeydi. Bizim açımızdan en önemli
özelliği ise Osmanlı dönemindeki reformlardan etkilenmiş olmasıydı. Özetle Osmanlı
reformlarda sadece Avrupa’dan etkilenen bir imparatorluk değil aynı zamanda etkileyen
konumunda bir imparatorluktu. Emir Kebir’in bir diğer önemli özelliği ise 2. Erzurum
Antlaşmasına İran’ı temsilen katılan kişi olması. Bu antlaşmadan sonra İran siyasetinde çok
önemli roller üstlenmeye başlamıştır. Özetle bu çalışma İran ve Osmanlı arasında özel bir yere
sahip olan Emir Kebir’i tanıtmıştır.
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MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI HALİNDE AÇILACAK
İSTİHKAK DAVASI
ACTION OF REPLENISHMENT CASES IN WHICH THE GOODS IN DISPUTE ARE IN
THE POSSESSION OF THIRD PARTY
Sultan Büşra KUL ALKAN
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selçuklu, KONYA
ORCID NO: 0000-0003-4929-5033
ÖZET
İstihkak davası, İcra ve İflas Kanunu’nda 96-99. Maddeleri aralarında düzenlenmiş olan tespit
niteliğinde dava türüdür. İstihkak davası, hacze konu mal üzerinde ihtilaf olması halinde söz
konusu ihtilafın giderilmesi amacıyla açılan bir davadır. Yani, cebri icra esnasında hacze konu
edilen mal üzerinde, somut olayın durumuna göre borçlu veya üçüncü bir kişi tarafından aidiyet
iddiasında bulunulması halinde, söz konusu malın kime ait olduğunun tespitinin yapılmasını
amaç edinen davaya istihkak davası denmektedir.
Tahsil edilemeyen bir borç neticesinde usulüne uygun bir icra takibi yapılmış ve neticesinde
haciz işlemi safhasına geçilmişse, alacaklının talebi üzerine icra müdürü haciz işlemi yapmak
durumundadır. Yapılan haciz işlemi esnasında alacaklı borçlunun kendi mallarına haciz
konulmasını isteyebileceği gibi üçüncü kişinin elinde mevcut olan malların borçluya ait olduğu
gerekçesiyle üçüncü kişinin elindeki mallara da haciz konulmasını isteyebilmektedir. Yapılan
haciz işlemi esnasında üçüncü kişi tarafından hacze konu edilen malların kendisine ait olduğuna
ilişkin iddiasını haciz tutanağına geçirmesine istihkak iddiası denmektedir. Üçüncü kişinin
hacze konu edilen mala ilişkin aidiyet iddiasına karşı alacaklının halen söz konusu malların
üçüncü kişiye değil borçluya ait olduğu yönündeki iddiası devam etmekte ise kendisine kanun
koyucu tarafından verilen süre içerisinde icra mahkemelerinde istihkak davası açarak söz
konusu ihtilafı giderme imkânı tanınmıştır.
Çalışmamızın konusunu, hacze konu edilen malın üçüncü kişinin elinde olması halinde açılacak
olan istihkak davası oluşturmaktadır. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmakta olup, ilk
bölümde genel hatlarıyla istihkak iddiası ve istihkak davasının tanımı ile istihkak iddiasının
ileri sürülme usulünden bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise, istihkak davasının türü olan ve
çalışmamıza esas konu edilen malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası
açabilmek için aranan şartlar ve yargılama usulünden bahsedilmiştir.
Üçüncü ve son bölümde ise, malın üçüncü kişinin elinde olması halinde açılmış olan istihkak
davasının neticelenmesi ve bu neticelendirmeden sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
değişikliğe uğradığı tarihe göre istihkak davası hangi tarihte açılmış ise buna göre
başvurulabilecek olağan ve olağanüstü kanun yolları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İstihkak İddiası, Haciz, Üçüncü Kişi
ABSTRACT
Action of replenishment is a type of declatory lawsuit regulated between articles 96-99 of the
Execution and Bankruptcy Law. Action of replenishment is a lawsuit filed in order to resolve
the conflict in the event of a dispute over the distrained goods. In other words, the action of
replenishment is a lawsuit that aims to determine the owner of the goods in case of a claim of
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ownership by the debtor or a third party, depending on the situation of the concrete case, on the
distrained goods during the compulsory execution.
If, as a result of an uncollectible debt, a duly execution proceeding has been made and as a
result, the attachment process has been initiated, the bailiff has to operate attachment action
upon the request of the creditor. During the process of seizure, the creditor may request a lien
on the debtor's own property, or he/she may also request a lien on the goods held by the third
party on the grounds that the goods in the possession of the third party belong to the debtor.
During the process of seizure, it is called a replenishment claim for the third party to record the
lien minute that the goods that are subject to seizure belong to him/her. If the creditor's claim
that the aforementioned goods belong to the debtor, not the third party, against the third party's
claim of belonging to the property subject to seizure, he/she is given the opportunity to settle
the dispute in question by filing an action of replenishment at the enforcement courts within the
period given by the legislator.
The subject of this study is the action of replenishment to be filed if the property subject to
seizure is in the possession of a third party. The study is divided into three main parts, and in
the first part, the definition of the claim of replenishment, the definition of the action of
replenishment and the method of asserting the claim of replenishment are mentioned. In the
second part, the conditions and the trial procedure for filing an action of replenishment, which
is the type of it and the main subject of our study, in case the goods are in the possession of a
third party, are mentioned. In the third and last part, end of proceedings and decision making
process of the action of replenishment cases where the goods are in possession of the third party
and right to appeal regarding amendments made in Code of Civil Procedure are explained.
Keywords: Claim Of Replenishment, Seizure, Third Party
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URFA’DA SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE VE ALINAN ÖNLEMLER
(1923-1933)
EPIDEMIC DISEASES AND MEASURES TAKEN IN URFA (1923-1933)
Dr. Öğr. Üyesi Ferit Yücebaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü
ÖZET
Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı savaş ve toprak kayıplarıyla geçtiğinden salgın hastalıklar da
buna bağlı olarak artmaya başlamıştı. Özellikle I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle beraber
Anadolu’ya yoğun bir göç yaşanmış ve bu durum salgınların yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Cumhuriyet Türkiyesi, ilk iş olarak bulaşıcı hastalıklar ve yoklukla mücadele etmeye çalıştı.
Buna rağmen sürdürülmeye çalışılan mücadele istenen düzeyde değildi. Bütün olumsuzluklara
rağmen salgınların önüne geçmek için çeşitli çözümler üretilmiş ve bunların uygulanmasına
çalışılmıştır. Urfa’nın Suriye sınırında bulunması ve sınırın muğlak yapısı kaçak geçişlerle
beraber salgın hastalıkların da önce Urfa ve daha sonra çevre illere yayılmaktaydı. Çünkü bazı
salgın hastalıklar Suriye ve Orta Doğu’dan Urfa’ya geçmekteydi. Urfa ve çevresinde
karşılaşılan salgın hastalıklar arasında trahom, sıtma, verem, frengi, kolera, çiçek, tifüs ve
difteriyle beraber çocuk ishallerine de rastlanılmaktaydı. Bu salgınlardan biri olan sıtma
hastalığı hem ülke genelinde hem de bölgede ziyadesiyle görülmekteydi. Sıtma bu dönemde
Türkiye’nin “Kara Belası” olarak nitelendirilmişti. Hastalığı ortadan kaldırmak için Sıtma
Mücadele Kanunu çıkarılmıştı. Ayrıca sağlıkla ilgili faaliyetler Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Vekâleti vasıtasıyla yürütülmüş ve bu kapsamında Urfa’da da bir takım faaliyetlere
başlamıştı. Özellikle doktor, hemşire ve sağlık memuru istihdamına önem verilerek sağlık
sorunlarına çözümler üretilmişti. Bütçe imkânlarının el verdiği ölçüde Urfa’da memleket
hastanesi, dispanserler ve seyyar sağlık teşkilatları oluşturulmuş ve salgınlarla etkin bir şekilde
mücadele edilmişti. Salgın hastalıklarla mücadelede Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin çalışmaları da
kayda değerdi. Bu cemiyetin Urfa’da da şubesi bulunmaktaydı. Hükümetlerin sağlıkla ilgili
faaliyetlerinin istenen düzeyde olmaması ve bölgede etkili tedbirlerin alınamaması sadece
bütçenin yetersizliğinden de kaynaklanmamaktaydı. Sağlık memurlarının ve doktorların
bölgeye gitmek istememesinin de bunda etkisi vardı. Ayrıca kendi alanında uzman doktorların
yeteri kadar bulunamaması da önemli bir sorundu. Bu sorunu çözmek için Cumhuriyet
hükümetleri mecburi görev yapma uygulamasını getirerek doktor maaşlarına zam yaptı. Bunun
yanında bölgeye salgınlarla mücadele kapsamında ilaçlar da gönderildi. Bunlar arasında adını
sıkça duyduğumuz Neosalvarsan ve Kinin gibi ilaçlar bulunmaktaydı. Devlet bu ilaçları bedava
dağıtmıştı. Salgınları önlemek amacıyla aşılama uygulamalarına başlanmış ve bu amaçla gezici
sağlık araçları bölgeye sevk edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Urfa, Salgın Hastalıklar, Sıtma, Trahom.
ABSTRACT
Since the last century of the Ottoman Empire passed with wars and land losses, epidemics began
to increase accordingly. Especially with the loss of the First World War, there was an intense
migration to Anatolia and this caused the spread of epidemics. The Republic of Turkey tried to
fight infectious diseases and poverty as the first thing. Despite this, the struggle that was tried
to be continued was not at the desired level. Despite all the negativities, various solutions have
been produced and tried to be implemented in order to prevent epidemics. The fact that Urfa
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was on the Syrian border and the ambiguous structure of the border caused epidemics to spread
first to Urfa and then to the surrounding provinces, along with illegal crossings. Because some
epidemic diseases were passing from Syria and the Middle East to Urfa. Among the epidemic
diseases encountered in Urfa and its surroundings, trachoma, malaria, tuberculosis, syphilis,
cholera, smallpox, typhus and diphtheria were also encountered, as well as children's diarrhea.
Malaria, one of these epidemics, was widely seen both throughout the country and in the region.
Malaria was described as Turkey's "Black Trouble" in this period. Malaria Control Law was
enacted to eradicate the disease. In addition, health-related activities were carried out through
the Ministry of Health and Social Affairs and within this scope, some activities were started in
Urfa. Special attention was paid to the employment of doctors, nurses and health officers, and
solutions were produced for health problems. The hometown hospital, dispensaries and mobile
health organizations were established in Urfa to the extent the budget possibilities allowed, and
epidemics were effectively fought. The efforts of the Red Crescent Society in the fight against
epidemics were also noteworthy. This society also had a branch in Urfa. The fact that the healthrelated activities of the governments were not at the desired level and that effective measures
could not be taken in the region was not only due to the inadequacy of the budget. The fact that
health officials and doctors did not want to go to the area also had an effect on this. In addition,
the lack of sufficient number of specialist doctors in their field was also an important problem.
To solve this problem, Republican governments introduced the practice of compulsory duty,
increasing the salaries of doctors. In addition, medicines were also sent to the region as part of
the fight against epidemics. Among these were drugs such as Neosalvarsan and Quinine, which
we hear frequently. The government distributed these drugs for free. In order to prevent
epidemics, vaccination practices were started and mobile health vehicles were sent to the region
for this purpose.
Keywords: Urfa, Epidemics, Malaria, Trachoma.
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TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK SİNEMASINDA ADALET ARAYIŞI
THE SEEKING JUSTICE IN SOCIAL REALISTIC CINEMA
Dr. Pelin YOLCU
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Diyarbakır
ORCID NO: 0000-0002-7235-4671
Öğr. Gör. Nurcan AKGÜNEŞ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Diyarbakır
ORCID NO: 0000-0003-2627-2453
ÖZET
Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı Gecelerin Ötesi filmi Film, hem düzeni eleştirdiği hem
de köşeyi dönme arzusunda olan insanların hayatın gerçeklerine çarpıp yıkılmasını anlatan ilk
film olduğu için sinema tarihimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Filmlerinde toplumsal
olayları inceleyen Erksan bu filminde de dar gelirli Anadolu insanın yaşam mücadelesini verir.
Dar gelirli insanların maddi imkânsızlıklarını, gelir seviyesindeki adaletsiz dağılımı, sınıf
atlama mücadeleleri, kısa yoldan zengin olup köşeyi dönme isteklerinin işlendiği film,
Toplumsal Gerçekçilik akımının en güzel örneklerindendir.
Aristo felsefesinde yer alan Dağıtıcı adalet ve Düzenleyici adalet bulgularına erişilebileceği
varsayımından hareketle Erksan’ın Gecelerin Ötesi filmi örneklem olarak belirlenmiştir.
Çalışmada Aristo felsefesi doğrultusunda Erksan sinemasından Gecelerin Ötesi filminin analizi
yapılacaktır. Bir eylemin adaletli yada adaletsiz oluşu, eylemde bulunanın adil yada adil
olmaması, yasaya uygunluk, refah ve zenginlik gibi Aristo’nun Dağıtıcı adalet anahtar
kavramlarıyla birlikte filmin çözümlenmesi Aristo felsefesinin sinemaya yansıması bakımından
önemlidir.
Anahtar kelimeler: Aristo, Metin Erksan, Toplumsal Gerçeklik, Sinema
ABSTRACT
The movie "Beyond the Nights" directed by Metin Erksan is of great importance in terms of
our cinema history, as it is the first movie that both criticizes the order and tells about the
destruction of people who want to turn the corner against the realities of life. Erksan, who
examines social events in her films, also gives the struggle for life of low-income Anatolian
people in this film. The film, which deals with the financial impossibilities of low-income
people, the inequitable distribution of income, their struggle for class advancement, their desire
to get rich quick and turn the corner, is one of the best examples of the Social Realism
movement. Based on the assumption that the findings of Distributive justice and Regulatory
justice in Aristotelian philosophy can be accessed, Erksan's movie "Beyond the Nights" was
determined as a sample. In the study, the analysis of the movie "Beyond the Nights" from
Erksan cinema will be made in line with the philosophy of Aristotle. The analysis of the film
together with Aristotle's key concepts of distributive justice, such as being just or unjust of an
action, just or unjust of the perpetrator, compliance with the law, welfare and wealth, is
important in terms of the reflection of Aristotelian philosophy on cinema.
Keywords: Aristotle, Metin Erksan, Social Reality, Cinema
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GİRİŞ
Her insan grubunun kendine özgü bir kültürü vardır. Bunlardan bir bölümü kendi
kültürümüzden çok farklıdır ve bizim alışkın olduğumuz kavramsal çerçeveye başvurularak
anlaşılmaları olanak dışıdır. Buradan çıkarılacak sonuç, başka kültürleri kendi ölçütlerimize
göre yargılamamamız gerektiğidir. Araştırmamın temelinde Kültürün, bir toplumun, bir grubun
ve onun üyelerinin, toplumsal hayatlarını, algılarını, anlamlandırma süreçlerini, düşünme
biçimlerini, iletişim kurma şekillerini, yaşantılarını ve gündelik hayat pratiklerini belirleyen en
temel unsur olduğu yer almaktadır.
Kültürel farklılaşma kavramı, kültürlerarasında var olan farklı algılara, anlayışlara, inanışlara,
düşünüşlere, yaşam tarzlarına vb. gönderme yapar. Kültürel farklılaşma kavramı, çok açık bir
biçimde “kültürler arasında var olan farklılıklara” işaret etmektedir. Bu farklılıkları; “ırk, din,
kültür, kalıtsal özellikler, fiziksel ve zihinsel yetenekler, yaş, cinsiyet, cinsel tercih ve diğer
karakteristiklerden doğan deneyimlerin ve bakış açılarının çeşitliliğidir” şeklinde
tanımlamaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmada Doküman analizi yöntemi ile literatür tarama yordama tekniği kullanılmıştır.
KÜLTÜR KAVRAMI
Kültür, sosyal bilimlerde ciddi şekilde kavramsallaştırılmaya çalışılan, çok sayıda tanımı
yapılamışsa da üzerinde uzlaşıya varılmış bir tanımı bulunmayan bu nedenle her çalışmada,
hangi anlamda kullanılacağının ifade edilmesi gereken bir kavram olan kültür, Kültür, anlam
örüntülerinin tarihsel olarak aktarımıdır (Terzi, 2005),
“Kültür dilin getirdiği olanaklar üzerinde kurulmuştur. Dil ve düşünce birbirinden ayrı
düşünülemez.” (Yengin, 1996:13).
Sosyal bilimler literatüründe ;Kültür insanın doğanın verdiklerinin yanında kendi arzusu ve
birikimleri ile ortaya koyduklarının tümüne verilen addır.
Hegel, kültürü “doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı herşey”;
Tylor, “bir toplumun üyeleri tarafından oluşturulan bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve
diğer tüm alışkanlıkları içeren bir bütün olarak ” tarif ederken;
Geertz, paylaşılan anlamlar olarak tanımlar.
Türk Dil Kurumu sözlüğü, kültürü (ekin, eski dilde hars) şu şekilde tanımlamaktadır; 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.
En genel şekliyle kültür, “zihnin aktif olarak geliştirilmesi” olarak adlandırılmıştır. Bu durumda
bireyler “kültürlü kişi”, zihinsel gelişme süreci “kültürel etkinlikler”, zihinsel gelişme sürecinde
kullanılan araçlar ise “sanatsal ve beşerî entelektüel çabalar” anlamı kazanmıştır.
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İLETİŞİM
İnsanlar arası iletişim; bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak
ve alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanarak
aktarılması sürecidir.
İletişim, insanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren toplumsal etkileşimlerde rol
oynayan sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla, bazı anlamları aralarında paylaşmaları
sürecidir (Telman ve Ünsal, 2005).
İletişim modellerinin içinde rekabet, iş birliği, bireycilik, saldırganlık, yardımseverlik gibi
kültürel fenomenler vardır. Kültürel tutumlarla, tarihle ve değerlerle tutarlı olan iletişim kültürü
yansıtır (Ellis ve Maoz, 2003).
İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel öğeleri şunlardır:
A. kaynak
B. ileti
C. kodlama-kod açma
D. oluk (kanal)
E. alıcı F. iletişimin etkileri
G. yansıma
H. iletişim sürecinin diğer öğeleri
a. toplayıcı yankı
b. gürültü
c. seçici alğı
(İletişimin şifrelenmesi):Mesajın ortak kültüre ait göstergelerle
KÜLTÜR ve İLETİŞİM
Her bireyin kültürel çevreden öğrendiği kurallar onun şekillenmesinde etkili olur. Peterson,
Jensen ve Rivers kültür ve iletişimin birbirini kuşattığını, iletişimin, bireylerin sosyalleşmesinin
taşıyıcısı olduğunu ifade ederek iletişimi kültürün taşıyıcısı konumuna getirir. Hall iletişimi,
“kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların kişilerarası etkileşimin kültürel kalıplarını
kuramsal olarak ifade edebilecekleri bir alan olarak” tarif eder.
İletişim ve kültür arasında doğrudan bir ilişki vardır. Belirli bir iletişim tarzı belirli bir kültüre
özgüdür ve var olan kültürel fenomenler iletişim süreciyle açığa çıkarlar. Bütün insan eylemleri,
bir etkileşim durumu içinde belirli bir değer taşıyan bir mesaja sahiptir. Her mesaj paylaşılmış
semboller sistemidir ve kültürel anlamlar taşımaktadır (Ellis ve Maoz, 2003).
Kültür ve iletişim karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Kültür, dil ile iletilerek bireylerin
sosyalleşmesi sağlanır ve bireylerin iletme yolu ve tarzı bireyler veya gruplar arasında uzun bir
süre paylaşılırsa dil kültürü değiştirebilir (Gudykunst, 1997).
Yakın geçmişe kadar kültürün iletişimi yarattığı kabul edilmekteydi ve araştırmacıların çoğu
iletişim olgusunu araya giren değişken veya nedensel değişken olarak ele almaktaydılar
(Kowalski, 2000).
Kültür ve iletişim araştırmalarının önemi Schein tarafından vurgulanmıştır (Morley,34(3), 253268. ve Shockley-Zalabak, 1997).
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KÜLTÜR VE KODLAMA
Bilginin, düşüncenin duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj haline getirilmesidir. Harfler,
semboller, şekiller, el hareketleri iletişimin
gerçekleşmesi, kaynağın mesajı alıcıya
ulaştırmasıyla , iletişimin etkinliği ise, gönderilen mesajın anlamı ve etkisinin, alıcıya tam
olarak iletilme gücüyle ölçülür. Bu da aynı kültürel değerlere, normlara değer yargılarına sahip
bireyler tarafından ancak mesajın kodunun, kaynağa kodladığı gibi, hedef tarafından
açılmasıyla mümkün olabilir. Yaşadığımız dünya, olduğu gibi değil bireyin ya da kitlenin
algıladığı kadardır. Kaynak var olduğu ve ürettiği kadar değil, mesajını alıcıya doğru kodlama
ve doğru araç (kanal-medya) ile ulaştırabildiği ölçüde vardır.
İletişim süreci içerisinde 'mesajlar ancak kod-açma yoluyla, kâğıt üzerindeki anlamsız işaretler,
ya da bir takım ses ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp, anlam kazanırlar. İletişimde mesajın
içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine kodlama, kodlanarak gelen mesajın içeriğinin alıcı
tarafından anlaşılması için yapılan çözümleme sürecine ise, kod çözme (kod açma) denir.
Duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan en yaygın kod dildir. “Her dil, biliş, kural ve
hatta duygu çağrışımları olan kültürel bir kargo taşır (Berger & Huntington, 2003:11).
İletişim temel Öğelerinden Kodlama ve kod açma öğesini ve kültür ile ilişkisini inceleyecek
olursak; Kültür, bireylerin iletileri kodlama ve kod açımlama süreçlerinde belirleyiciliği
İletişimin başarısı, mesajın alıcı tarafından kod açmanın kodlandığı şekilde yapılmasına
bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın mesaja aynı anlamı vermesi ile mümkün olur. Ortak yaşantı
ve deneyimlerin bir yansıması olarak, iletişimde ortak bir dilinin kullanılması, kod açmanın
etkin bir şekilde gerçekleşmesinin ilk koşuludur.
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YARATTIĞI İLETİŞİM SORUNLARI
Küresel dünyanın en önemli aktörlerinden biri durumuna gelen çok uluslu şirketler, turizm
etkinlikleri, çevresel ve toplumsal aktivistleri içeren sanal topluluklar farklı kültürleri aynı
ortamda bir araya getiren, birlikte hareket etmeye zorlayan alanların başında gelmektedir. Farklı
kültürlerde yetişmiş bireyler bir araya geldiklerinde, genellikle ilk refleks olarak kendi
alışkanlıklarının doğru ve uygun olduğu düşüncesiyle hareket etme eğilimi gösterdikleri için;
alışılmışın dışında yaklaşım ve tarzlar yanlış, eksik, gayri ahlâki veya ilkel olarak
algılanabilmektedir.
Kültür şoku kavramı ilk kez Kalvero Oberg tarafından 1960 yılında, yeni bir kültür içinde ne
yapılacağının bilinmemesinden kaynaklanan sıkıntı ve kaygılı hali tanımlamak için
kullanılmıştır.
Kültürlerarası iletişim sürecini etkileyerek sürecin etkin bir şekilde gerçekleşmesine engel olan
faktörler ise normlar, roller, etnomerkezcilik, belirsizlik - kaygı düzeyi ile kalıp düşünce ve
önyargılardır.
Kültürlerarası iletişim çalışmalarında üzerinde durulan ve çözümlenmeye çalışılan ortak
sorunlar ise şöyle sıralanabilir;


İnsanları belli kalıplara yerleştirme (stereotip)



Diğerleri hakkındaki ön yargılar



Cinsiyet, yaş, ırk, din gibi farkların getirdiği olumsuzluklar ve yanlış anlamalar



Kültürel değerleri taşıyan insanın hoşgörüden yoksun olması



Kültürün dışa kapalı, dışa karşı şüpheci ve katı olması
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Kendini beğenmişlik ve diğer kültürlere saygı eksikliği



Kültürel empati yokluğu

KALIP DÜŞÜNCELER VE ÖN YARGILAR
İnsanlar, dünyayı anlayabilmek, üzerinde düşünebilmek ve bazı konularda öngörülerde
bulunmak isterler. Bu nedenle, her bir uyaranı ayrı ayrı değil, bir sınıflamaya ya da gruplamaya
tabi tutarak değerlendirir ve ona göre tepkide bulunurlar. Bu sınıflandırma ve gruplama
işlemine kategorilendirme denir. Çeşitli çalışmalar, kategorilerin erken dönemde oluştuğunu
göstermiştir.
Kalıp yargılar: Önyargı ve kalıp yargı birbirinden farklı, ama birbirini tamamlayan
kavramlardır. Kalıp yargılar, belirli bir objeye ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran,
böylece onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş bir takım izlenimler,
atıflar bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir.
Stereotip ya da kalıp düşünceler hakkında bilgi verecek ilk şey, kelimenin kendisidir.
“Stereotip” terimi, basım endüstrisinde kullanılan, bir sayfa ya da paragrafın birden çok
kopyalanmasını sağlayan metal kabın adıdır 42. Kalıp düşünce ya da stereotip, sosyal
bilimlerde, “bir toplumsal gruba ilişkin inançlar; insanları bir takım türlere, tiplere bölmeyi
ifade eden zihinsel yapıtlar; çevreyi anlama sürecinde karar vermeyi kolaylaştırma işlevine
sahip, merkezi, kemikleşmiş, şematik, büyük ölçüde yanlış bilişsel formlar43” olarak tarif
edilir.
Lippman kitabında, steerotip kavramını, “kafamızın içindeki resimler” olarak tarif eder.
Lippman’a göre insan hareketlerinin temeli gerçek dünyadan alınan bilgiler olamaz. Çünkü,
gerçek dünya çok büyük ve çok karmaşıktır. Bu nedenle insanlar, kendileri ve kültürleri
tarafından biçimlendirilmiş resimler yapar ve bu resimler aracılığı ile hareket ederler.

Kalıp düşünceler, bir grubun başka bir grup hakkında, üyelerine aktardığı ve
aralarındaki çatışmayı yansıtan düşüncelerdir.


Kalıp düşünceler, belirli gruplar hakkında sahip olunan bilgilerin bir özetidir.


Kalıp düşünceler, kişi için, her yeni tutum objesi veya karşılaşılan kimse ile ilgili olarak
baştan yeni bir öğrenme sürecinden geçme yerine kişiye bazı eğilim ve beklentileri kullanma
olanağı sağlayarak onun işini kolaylaştırır ve davranışlarına düzen ve tutarlılık kazandırır.

Stereotipler, özellikle bilgileri ve yeni durumları hızla sınıflandırmaya yarayan
basitleştirme ve genellemeler olduğu için, bir konu, durum, olay ya da kişi hakkında yanlış
sonuçlara varmaya neden olabilir.

ÖNYARGI
Önyargılar: Kanıta, herhangi bir bilgi ya da deneyime dayanmayan her türlü olumsuz “ön fikir”
anlamındadır. Önyargılar, bu şekilde yaklaştığımız kişi veya gruplarla aramıza fiziksel ya da
sosyal mesafe koymamıza neden olan, ayrımcılıkla yakından ilişkili tutumlardır. Önyargılar
davranışa dönüştüğünde ise ayrımcılık söz konusu olmaktadır.
Önyargı terimi, bir gruba karşı yöneltilen negatif duygu ve tutumlardır.
Allport, herhangi bir gruptan bir kişiye, sadece o gruba ait olması nedeniyle gösterilen muhalif
ya da düşmanca tutumlar olarak tanımladığı önyargıların, kategorik düşünmenin ve
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stereotiplerin yani aşırı genellemelerin ve insanlardaki doğal bir eğilimin sonucu olduğunu
söyler.
Bir tutum olarak önyargıların üç bileşeni vardır:


Bilişsel parça: Toplumsal grubun üyeleri hakkındaki inançlar.


Davranışsal parça: Grup üyelerine karşı yapılan davranışlar. Dış gruba üye olduğu için
bir kişiye negatif şekilde davranmak önyargının davranışsal parçasıdır.


Etki parçası: Grup üyeleri hakkındaki duygular

Sosyal bilimler, önyargıların ve stereotiplerin çocuklukta öğrenilmeye başladığını kabul eder.
Çocuk, içinde bulunduğu toplum içinde, üyelerini tutarlı bir şekilde teşhis edemeden önce bile
dış gruplar için kullanılan etiketleri öğrenir ve bunların duygusal değerini hisseder.
KALIP DÜŞÜNCELERİN VE ÖN YARGILARIN KÜLTÜRLERARASI
İLETİŞİMDEKİ İŞLEVLERİ
Çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak bir arada yaşadığı
dünyamızda, birbirimizi anlayarak, uyum içinde yaşamamız gerekmektedir. Bu bağlamda
“kültürel çeşitlilik” ve “farklılıklara saygı” konusu, küreselleşen dünyamızın en önemli
meselelerinden biri haline gelmiştir.
Farklı özelliklere sahip kişilerin, grupların birlikte, sorunsuz yaşamalarının önüne geçen ve
iletişimdeki işlevleri:


önyargılar,



kalıp yargılar,



ayrımcılık ve bu zihinsel arka plandan türeyen



nefret söylemleridir.

Hiyerarşik biçimde örgütlenen toplumlarda, “güç sahibi olma” öğretisi kimin yukarıda, kimin
aşağıda olduğu konusunda bir tür söz birliği oluşturur ve bu yapı bireylerin zihninde
normalleşir. Zihnimiz otoriter, tek biçimli, hiyerarşinin doğal olduğu fikriyle şekillenir;
böylelikle de ‘aşağıdaki’, ‘dezavantajlı’, ‘farklı’ gruplara karşı önyargı geliştirilmesi ve
ayrımcılık yapılması yaygınlaşır.
Kalıp düşünceler, sözel ifade formları olarak gündelik dilde çeşitli şekillerde sıkça kullanılır ve
bu formların aktarımı yoluyla uzun süre ayakta kalır.Sözel ifade formları olarak kalıp
düşünceleri karmaşıklıklarına göre üç grupta toplar:

Sözcüğün açık anlamından yararlanılarak sıfat olarak kullanılması sonucu elde edilen
basit sözel fomlar,


Kalıp düşüncenin bir cümle olarak ifade edildiği daha karmaşık formlar


Masal, hikaye, efsane, anekdot, fıkra ve türküler gibi daha karmaşık sözel formlar kalıp
düşüncelerin gündelik iletişimde nasıl kullanıldıklarını gösterir.
Önyargıların ve kalıp düşüncelerin sonucu ayrımcılıktır.

Karşı Olmayı İfade Etme: Önyargı sahibi insanlar kendisi gibi önyargılı olan
insanlarla konuşur ve düşmanca duygularını ifade ederler.
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Uzak Durma: Eğer önyargı daha yoğun ise, birey hoşlanmadığı ya da önyargılı olduğu
kişi ve gruplarla birarada olmaktan kaçınır.

Ayrımcılık: Kişi önyargılı olduğu grupların iş, konut, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden
yararlanmasına ve politik haklarını kullanmasına karşıdır.

Fiziksel Saldırı: Önyargılı olunan gruba karşı şiddet yada şiddet sayılabilecek bazı
saldırılar yapılır.


Yok Etme: Linç etme olayları buna örnek olarak verilebilir.

Filmin Adı: ALMANYA’YA HOŞGELDİNİZ
Filmin Konusu :
Filmde, 1960'larda Almanya'nın yaptığı işçi çağrısı
üzerine Almanya'ya giden bir milyon birinci işçi olan
Hüseyin'in hayatı konu alınmaktadır. . Ailesini
memleketinde bırakıp Almanya'ya giden Hüseyin,
orada canla başla çalışıp ailesini rahat ettirecek kadar
para yollamaya başlar.

a-Mesajların kültürden kültüre farklılık gösteren enformasyon, ilişkisel, kendini ifade ve çağrı
yönleri.
İletişim, karşılıklı enformasyon alışverişidir. Bu enformasyon alışverişi, sözlü gerçekleştiği
gibi, sözlü olmayan farklı yolla da gerçekleşir. Söz konusu bu yolları ve yolların etmenlerini
belirleyen başlıca kaynak “kültür”dür.Kültürden Kültüre Değişim Gösteren Vücut Dili. Vücut
dili ; günlük hayatta kullandığımız el, kol hareketleri diğer insanlarla iletişim kurarken bolca
kullandığımız, duygularımızı doğru ifade etmemize en az kurduğumuz cümleler kadar etki eden
unsurların başında geliyor.
Filmde Hüseyin’in en küçük oğlu Ali’nin Türkçe bilmediği ve eşininde Alman olduğu, Cenk
isminde çocukları vardır. Ali Almanya’da büyümenin ve Alman bir eşle evlenmenin etkisiyle
yaşadığı kültürel değişim farklılık çok yansımaktadır.Ali ana dili olan Türkçe’yi hiç
bilmemekte kendini duygularını tamamen bir Alman gibi ifade etmektedir.Ve davranışları da
bu yöndedir.
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Türk olan Ali Alman eşiyle büyüttükleri çocukları Cenk hiç Türkçe bilmemekte, okulda
arkadaşları tarafından okulda Türk olmadığına dair alay konusu olmaktadır. Öyle ki çocuğun
örnek edindiği ve benimsediği kültür, kendini ifade etme tercihi ve iletişimi tamamen bir
Alman gibi olduğundan,çocuk zaman zaman Alman mı yoksa Türk mü olduğunu
sorgulamaktadır.
b-Kültüre özgü yan anlamlar ve yan anlamlar ile ifade edilen kültürel değerler, normlar, kalıp
düşünceler, fikirler, yönelimler, davranış kalıpları.
Farklı din ve kültüre sahip başka bir ülkede çalışmak, yaşamak fikri görülmektedir. Filmde
Hüseyin’in ailesinin iki kuşak sonrasını göstermektedir. Ve kaybetmememiz gereken ve asla
kaybetmeyeceğimizi düşündüğümüz değerlerimizi nasıl da kolay kaybettiğimizi acı bir biçimde
görürüz.
Yıllar içerisinde içinde sahip oldukları kültürel değerleri ,normları, kalıp düşüncelerin nasıl
yumuşadığı hatta Hüseyin dışında tüm aile fertlerinin tamamen yaşadıkları kültüre ait fikirleri
benimsedikleri kendi fikirlerinden uzaklaştıkları, yönelimleri ve davranışlarının tamamen
yaşadıkları kültürle özdeşleştiği ve kendi öz kültürlerinden hiçbir şeyin kalmadığı
görülmektedir. O memleketini bırakmak istemeyen eşi Fatma, Alman vatandaşlığına
geçebilmek için domuz eti bile yiyebilecek kadar değerlerini kaybetmiş, arkadaşlarını ve
köyünü bırakmak istemeyen oğulları Veli ve Muhammed yıllar sonra , artık kavgalarını bile
Almanca ettiklerini ailesinden yeni yıl kutlaması için çam ağacı süslemelerini ve hediyeler
almalarını istedikleri görülmektedir. Hüseyin’in torunu Canan ise bir İngiliz’den gayrimeşru
bir ç ocuğu olacaktır.
c-Yanlış anlamalar, sözsüz kodlar ve karşı tarafın tepkisi
Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler
aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. Günlük iletişimin önemli bir kısmı sözsüz
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iletişime dayanır. Sözsüz iletişimde bilginin iletimi kültüre bağlı değişiklikler gösterdiği gibi,
cinsiyete bağlı olarak da değişebilir.
Temel olarak sözsüz iletişim iki kanala dayanır: Görülebilir kanal (jestler, mimikler, yüz
ifadeleri, beden duruşu vb.) ve yarıdilsel (paralinguistic) kanal (ses tonu, şiddeti, hızı vb.) Sözlü
iletişimin dayandığı sözsel kanalla birlikte bu üç kanala iletişim kanalları adı verilir.
Film de özellikle Hüseyin ve ailesinin Almanya’ya ilk gittikleri yıllarda yabancı dil
bilmediklerinden bazı sahnelerde sözsüz iletişime başvurduklarını ve yanlış anlaşılmaların
olduğu görülmektedir. Hüseyin’in eşi markete gider süt ve ekmek almak ister.Ancak
Görülebilir kanal (jestler, mimikler, yüz ifadeleri, beden duruşu vb.) aracılığıyla derdini
anlatmaya çalışır.Anlatımı yeterli olamaz ve market çalışanı tarafından yanlış anlaşılır. Ekmek
yerine sucuk verir.Daha sonra süt ister ama bu defa yarı dilsel (paralinguistic) kanal (ses tonu,
şiddeti, hızı vb.) dediğimiz yolla anlatmaya çalışır.Jest ve mimiklerin yanında süte çağrışım
yapmak için inek sesi çıkarır.Süt sağma hareketi yapar ve market çalışanı bu sefer doğru anlar
ve sütü verir.Market çalışanı da yine el hareketi ile para istediğini anlatır.
Bütün insanlar konuşurken seslerini kullanırlar ama bunun yanı sıra yüzümüz, ellerimiz,
kollarımız gibi bazı organlarımız da karşılıklı iletişimde etkin rol oynar.  El ve kollarla işaret
ve hareket yaparak konuşmanın etkisini arttırırız.  Anlaşmanın sağlanması için başımızı
sallarız.  Hitap edilen kişilerin algılarını veya tepkilerini ölçmek için yüz ifadelerine dikkat
ederiz.  Sözlü iletişimin mümkün olmadığı durumlarda dil bilmediğimiz durumlarda
(gürültülü ortamlarda, su altı sporlarında, hava ve deniz taşımacılığında v.b.) işaret dilini
kullanırız.
d-Yabancının algılanması ve kültürel farklılıkların açıklanması.
Kültür, bir toplumun, bir grubun ve
onun
üyelerinin,
toplumsal
hayatlarını, algılarını, anlamlandırma
süreçlerini, düşünme biçimlerini,
iletişim
kurma
şekillerini,
yaşantılarını ve gündelik hayat
pratiklerini belirleyen en temel
unsurlardan
biridir.
Kültürel
farklılaşma
kavramı,
kültürlerarasında var olan farklı
algılara,
anlayışlara,
inanışlara,
düşünüşlere, yaşam tarzlarına vb.
gönderme yapar. Kültürel farklılaşma
kavramı, çok açık bir biçimde
“kültürler
arasında
var
olan
farklılıklara” işaret etmektedir. Bu farklılıkları; “ırk, din, kültür, kalıtsal özellikler, fiziksel ve
zihinsel yetenekler, yaş, cinsiyet, cinsel tercih ve diğer karakteristiklerden doğan deneyimlerin
ve bakış açılarının çeşitliliğidir” şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre, her kültürün bir diğer
kültürden farklı olan algı, anlayış, değer yargısı, gelenek ve görenek, inanış, düşünce yapısı,
yaşam tarzı, iletişim kurma biçimleri vb. vardır. Buna göre, her kültürün üyelerinin bir duruma
veya olaya bakışı, algısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle, kültürlerarasında kimi
uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların yaşanması olasıdır. Bunun ise en temel nedeni, her bireyin
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olaya ya da duruma kendi kişisel kültür çerçevesinden bakması, durumu kendi kültürel
perspektifinden değerlendirmesidir.
Almanya’ ya Hoşgeldiniz Filmn’de kültürel farklılıklara filmin başından sonuna kadar birçok
sahnede anlatılmıştır. Yabancıların kültürü algılayış biçimleri kültürel farklılıklar birçok
sahnede karşımıza çıkmıştır. Hüseyin’in torunu Canan’ın İngiliz sevgilisiyle evlilik dışı
yakınlaşması, çocuk sahibi olması İngiliz sevgilisi tarafından oldukça normal karşılanması
ancak Türk örf adetlerinde kültürümüzde bu durumun normal olmayışı,yine Hüseyin ve eşinin
Alman vatandaşı olmak için Alman görevlinin dayattığı 4. Maddedeki şartlar, domuz etinin
onlarda yenilebilmesi bizde haram olması, eğlenme biçimleri bizim Türk örf adetleriyle
birbirinden ne kadar farklı olduğunu göstermektedir.
Kültürel farklılıkların insanların kendi kültürlerini başka kültürlere yansıtarak egemen kılma
çabası içine girmesidir. Bu tür yaklaşımlar sağlıksız ilişkilerin oluşmasına iletişim
kopukluklarına ve kültürlerin değerlerin yok olmasına sebep olmaktadır.
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ÖZET
İletişim ve kültür arasında doğrudan bir ilişki vardır. Belirli bir iletişim tarzı belirli bir kültüre
özgüdür ve var olan kültürel fenomenler iletişim süreciyle açığa çıkarlar. Bütün insan eylemleri,
bir etkileşim durumu içinde belirli bir değer taşıyan bir mesaja sahiptir.Ancak. farklı kültürlerde
yetişmiş bireyler bir araya geldiklerinde, genellikle ilk refleks olarak kendi alışkanlıklarının
doğru ve uygun olduğu düşüncesiyle hareket etme eğilimi gösterdikleri için; alışılmışın dışında
yaklaşım ve tarzlar yanlış, eksik, gayri ahlâki veya ilkel olarak algılanabilmektedir. Bunun en
iyi örneği İnsanın kentler, bölgeler, ülkeler arasındaki bireysel ya da kitlesel hareketidir. Eski
tarihlerden beri görülen, günümüzde de devam eden, ekonomik sosyal ve eğitim sebebiyle
iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sayesinde de insanların da ülkeler
arasındaki hareketini ve uzun süreli yerleşmelerini artırmış durumdadır. Farklı kültürlerde
yetişen daha fazla oranda insan karşılamakta, birlikte çalışmakta ve yaşamaktadır. Uluslararası
göç, çok farklı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimi ile ortaya çıkan kültürel uyum
sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan kültürlerarası iletişim kavramının önemi
artmaktadır. Bu çalışmada ‘’Almanya’ya Hoşgeldiniz’’ filmi üzerinden göç etmek durumunda
kalan insanların önce yaşadıkları kültürel yabancılaşma ve kültürel şok sonra yıllar içerisinde
sahip oldukları kültürel değerleri ,normları, kalıp düşüncelerin nasıl yumuşadığı, yaşadıkları
kültürel değişim ve yönelimleri ve davranışlarının tamamen yaşadıkları kültürle özdeşleştiği bu
bütün bu süreçte yaşanan uyum yada uyumsuzluklar değerlendirilmektedir.Farklı kültürlerde
buluşan bireylerin yaşadıkları kültürel uyum , kültür şoku,kültürlerarası iletişimin ortaya
koyduğu kavramlar çerçevesinde yaklaşılmakta ve kültürlerarası iletişimin rolü
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası iletişim,Kültür ve iletişim,İletişim, Göç, Kültürel uyum,
Kültür şoku
ABSTRACT
There is a direct relationship between communication and culture. A certain communication
style is specific to a particular culture and existing cultural phenomena are revealed through the
communication process. All human actions have a message that carries a certain value in an
interaction situation. When individuals brought up in different cultures come together, they tend
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to act with the thought that their habits are correct and appropriate as a first reflex; Unorthodox
approaches and styles can be perceived as wrong, incomplete, immoral or primitive. The best
example of this is the individual or mass movement of Man between cities, regions, countries.
Thanks to the advances in communication and transportation technologies, which have been
seen since ancient times and continue today, due to economic, social and educational reasons,
it has also increased the movement of people between countries and their long-term settlement.
More people who grew up in different cultures are meeting, working and living together.
International migration brings along cultural adaptation problems that arise with the interaction
of individuals from very different cultures. In this respect, the importance of the concept of
intercultural communication is increasing. In this study, people who had to immigrate through
the movie "Welcome to Germany" first experienced the cultural alienation and cultural shock,
then their cultural values, norms, how their stereotypes softened over the years, their cultural
changes and orientations and their behaviors were completely identified with the culture they
lived in. The harmony or incompatibility experienced in this whole process is evaluated.
Cultural harmony experienced by individuals meeting in different cultures, culture shock,
concepts revealed by intercultural communication are approached and the role of intercultural
communication is examined.
Keywords: Intercultural communication, Culture and communication, Communication,
Migration, Cultural adaptation, Culture shock
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OKULLARDA KAPSAYICI LİDERLİK UYGULAMALARI
INCLUSIVE LEADERSHIP PRACTICES in SCHOOLS
Dr. Ali CÜLHA
MEB
ORCID NO: 0000-0002-5215-0823
ÖZET
Kapsayıcı liderlik, öğrencilerin yetenek, yaş, ırk, sınıf ve cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle
öğrenme süreçlerinden ve etkinliklerinden dışlanma ve dezavantajlı konumda olma
durumlarına yoğunlaşan bir liderlik yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır. Araştırmada okullarda
okul müdürlerinin sergilediği kapsayıcı liderlik uygulamalarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırma Türkiye gibi gelişmekte olan ve son yıllarda yoğun mülteci akınıyla karşı karşıya
kalan bir ülkenin okullarındaki kapsayıcı liderlik uygulamalarını konu edinmesi bakımından
önemli görülmektedir. Araştırma karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel ve
nitel verileri aynı zaman diliminde toplandığından yakınsayan karma yöntem deseni tercih
edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda Okçu ve Deviren (2020) tarafından geliştirilen
Kapsayıcı Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise araştırmacı
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde (Eyyubiye, Haliliye ve
Karaköprü) mülteci öğrencisi olan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan
öğretmenler oluşturmaktadır. Nicel boyutun katılımcıları 222, nitel boyutun katılımcıları ise
14 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutundaki verilerin analiz edilmesinde
SPSS 26 programı kullanılırken, nitel boyutunun verileri manuel olarak analiz edilmiştir. Nicel
verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerden
yararlanılmıştır. Ayrıca t-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin çoğu zaman
öğretmenlerin görüşlerini aldıkları, onları dinledikleri ancak uygulama aşamasında son
kararları yine kendilerinin verdiği söylenebilir. Okul müdürlerinin öğretmenleri takdir etmesi
ve görüşlerini dikkate alması öğretmenleri motive eden araçlar olarak öne çıkmıştır. Genel
manada okul müdürlerinin tutarlı ve adil oldukları, kimseyi dışlamadıkları ortaya çıkan
bulgulardan biridir. Okul müdürlerinin kriz anlarında sorumluluk aldıkları, suçlayıcı bir tutum
sergilemedikleri de öne çıkmaktadır. Son olarak okul müdürlerinin okuldaki işlerin nasıl
yürüdüğü hakkında bilgi sahibi oldukları da katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu bulgular
dikkate alındığında araştırmanın temel sonucu olarak Türkiye’deki okullarda okul müdürlerinin
kapsayıcı liderlik uygulamalarını başarılı bir şekilde uyguladıklarını söylemek mümkündür.
Son olarak bu araştırmanın Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiş olması ve Türkiye evrenini
yansıtmayabileceği bir sınırlılık olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim-Öğretim, Okul, Liderlik, Kapsayıcı Liderlik
ABSTRACT
Inclusive leadership stands out as a leadership approach that focuses on the exclusion of
students from learning processes and activities and being in a disadvantageous position due to
their characteristics such as talent, age, race, class and gender. In the research, it is aimed to
reveal the inclusive leadership practices exhibited by school principals in schools. The research
is considered important in that it deals with inclusive leadership practices in the schools of a
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developing country like Turkey, which has faced an intense refugee influx in recent years. The
research was carried out with mixed method. Since the quantitative and qualitative data of the
study were collected at the same time, the convergent mixed method design was preferred. In
the quantitative dimension of the research, the Inclusive Leadership Scale developed by Okçu
and Deviren (2020) was used. In the qualitative dimension of the research, a semi-structured
interview form developed by the researcher was used. The universe of the research consists of
teachers working in primary, secondary and high schools who are refugee students in the central
districts of Şanlıurfa province (Eyyubiye, Haliliye and Karaköprü) in the 2021-2022 academic
year. The participants of the quantitative dimension consisted of 222 teachers and the
participants of the qualitative dimension consisted of 14 teachers. While the SPSS 26 program
was used to analyze the data in the quantitative dimension of the research, the data in the
qualitative dimension were analyzed manually. In the analysis of quantitative data, descriptive
statistics such as arithmetic mean, percentage and standard deviation were used. In addition, tTest and ANOVA were used. Qualitative data were analyzed by content analysis method.
According to the research findings, it can be said that school principals often take the opinions
of teachers and listen to them, but they still make the final decisions during the implementation
phase. School principals' appreciation of teachers and their consideration of their opinions stand
out as tools that motivate teachers. In general, it is one of the findings that school principals are
consistent and fair and do not exclude anyone. It is also prominent that school principals take
responsibility in times of crisis and do not display an accusatory attitude. Finally, it was stated
by the participants that school principals have knowledge about how things work at
school.When the findings are taken into consideration, it is possible to say that school principals
in Turkey successfully implement inclusive leadership practices as the main result of the
research. Finally, it is seen as a limitation that this research was carried out in Şanlıurfa and
may not reflect the population of Turkey.
Keywords: Education, School, Leadership, Inclusive Leadership
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BİLSEM'Lİ ÖĞRENCİLERİN İSTİKLAL MARŞI BESTELENME SÜRECİ
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF NATIONAL ANTHEM COMPOSITION PROCESS AWARENESS
OF BİLSEM STUDENTS
Deniz TURAN TUNÇ
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN
ORCID NO: 0000-0001-5155-7309
Çağla GÜNDÜZ
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN
ORCID NO: 0000-0002-2294-0728
Defne Elif GÖKBİLGİN
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN
ORCID NO: 0000-0001-6514-8776
ÖZET
İstiklal Marşı; milli duygularımızı simgeleyen, vatanımıza olan bağlılığımızı ifade eden, Türk
milletinin bağımsızlık haykırışı olan en kıymetli eserdir. Dönemin zorlu şartlarında Türk
milletine umut, hürriyet, vatanseverlik, cesaret vb. duyguları aşılayarak yazarların kalemlerini,
askerlerin tüfeklerini, halkın inancını alevlendirmiştir. Bu bağlamda çeşitli şiir ve beste
yarışmaları düzenleyerek milli şuurumuza en yakışanı belirlenmiştir ve hep bir ağızdan
söylenen bu duygu yüklü marşta hem şairin hem bestecinin payı büyüktür. Çalışmamızın evreni
BİLSEM Özel yetenekleri Geliştirme ve Proje alanında eğitim gören 10-18 yaş grubu
bireylerden oluşmaktadır. Amacımız BİLSEM’ li öğrencilerin milli marşımızın bestelenme
süreci ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bestelenme süreciyle ilgili bilgi dağarcığına katkı
sağlamaktır. Çalışmamızda nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır.
Pandemi nedeni ile çalışmada araç olarak online form kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin
bu husustaki bilgilerinin eksik kaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Beste, milli, marş, yarışma, İstiklal Marşı.
ABSTRACT
Independence anthem is the most precious work that symbolizes our national feelings,
expresses our loyalty to our homeland and it is the Turkish nation's cry for independence. In the
difficult conditions of the period, hope, freedom, patriotism, courage, etc. were given to the
Turkish nation. By instilling feelings, it has inflamed the pens of the writers, the rifles of the
soldiers, and the faith of the people. In this context, by organizing various poetry and
composition competitions, the most befitting of our national consciousness has been
determined, and both the poet and the composer have a great share in this emotionally charged
anthem, which is sung in unison. The universe of our study consists of individuals aged 10-18
who are trained in the field of BİLSEM Special Talents Development and Project. Our aim is
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to raise awareness of BİLSEM students about the composition process of our national anthem
and to contribute to their knowledge of the composition process. In our study, descriptive
method, one of the quantitative research methods was used. Due to the pandemic, the online
form was used as a tool in the study. As a result, it was seen that the students' knowledge on
this issue was lacking.
Keywords: Composition, national anthem, competition, National Anthem.
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ÜSTÜNLERDE NOTA OKUR YAZARLIĞININ HIZLI OKUMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF NOTE LITERACY ON SPEED READING IN SENIORS
Deniz TURAN TUNÇ
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/Samsun
ORCID NO: 0000-0001-5155-7309
Çağla GÜNDÜZ
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/SAMSUN
ORCID NO: 0000-0002-2294-0728
İrem Ekin AKAL
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Bölümü,
İlkadım/Samsun
ORCID NO: 0000-0002-1113-6486
ÖZET
Günlük yaşamımız içerisinde en önemli aktivitelerden biri okumaktır. Her yaşa hitap eden bu
eylem hızlı okuma tekniklerinin yaygınlaşmasıyla daha da çekici hale gelmiştir. Konu ile ilgili
birçok çalışma yapılmış, hızlı okuma tekniklerinin nota okur yazarlığı ve deşifre yapmaya etkisi
araştırılmıştır. Fakat bu çalışmada tersten gidiş yapılarak nota okur yazarlığı ve deşifre
yapmanın hızlı okumaya etkisi araştırılmıştır. Hızlı okuma tekniklerinde kullanılan gözün aktif
görme alanını genişletme çalışmalarının eş değer şekilde deşifre yapma çalışmalarında da
kullanılıyor olması ortak nokta sayılmıştır. Çalışmadaki hipotezimiz nota okur yazarlığının hızlı
okuma üzerinde olumlu bir etkisi olduğu yönündedir. Çalışmanın evreni Bilim ve Sanat
Merkezi proje alanında eğitim gören 20 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Yüz yüze yapılması
planlanan görüşmeler pandemi nedeni ile online görüşme programı üzerinden yapılmıştır. 10
nota okur yazar öğrenci ve 10 nota okur yazar olmayan öğrenci ile bireysel görüşmeler
yapılmış; süre ve metin izleme takibi ise proje danışmanı ve proje sahibi öğrenciler ile 2 yönlü
kayıt altına alınmıştır. Nota okuma becerisine sahip olan grubun verilmiş olan metni
okuma süresinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika iken, yine aynı metni eşit koşullarda
okuyup nota okuma becerisine sahip olmayan bireylerin metni okuma sürelerinin aritmetik
ortalaması ise yaklaşık 1 dakika 24 saniye bulunmuştur. Araştırmada milisaniyeler göz ardı
edilmiştir. Araştırma sonucu hipotezi doğrulamıştır.
Anahtar Kelimeler: Nota, Hızlı okuma, Süre, Nota okuma, Deşifre
ABSTRACT
One of the most important activities in our daily life is reading. This action, which appeals to
all ages, has become even more attractive with the spread of speed reading techniques. Many
studies have been carried out on the subject, and the effect of speed reading techniques on note
literacy and sight-reading has been investigated. However, in this study, the effect of note
literacy and sight-reading on speed reading was investigated by going backwards. It is
considered a common point that the activities of expanding the active visual field of the eye,
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which are used in speed reading techniques, are equally used in deciphering studies. Our
hypothesis in the study is that note literacy has a positive effect on speed reading. The universe
of the study consists of 20 high school students studying in the Science and Art Center project
area. Face-to-face interviews were made via the online meeting program due to the pandemic.
Individual interviews were conducted with 10 literate students and 10 illiterate students; time
and text tracking were recorded in two ways with the project consultant and the project owner
students. While the arithmetic average of the reading time of the given text of the group with
the skill of reading notes was approximately 1 minute, the arithmetic average of the reading
time of the individuals who read the same text under equal conditions and did not have the
ability to read the notes was found to be approximately 1 minute and 24 seconds. Milliseconds
were ignored in the study. The result of the research confirmed the hypothesis.
Keywords: Note, Speed reading, Duration, Note reading, Decipher
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TÜRKİYE'DE SAĞLIK HARCAMALARI VE MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURES AND
MACROECONOMIC INDICATORS IN TURKEY WITH THE ARDL METHOD
Prof. Dr. Taner Akçacı
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
UTİL Bölümü, Gaziantep
ORCID ID: 0000-0002-5343-0894
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Albayrak
Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Besni/Adıyaman
ORCID ID: 0000-0001-8516-9224
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Gaziantep Üniversitesi, Nizip Meslek Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Nizip/Gaziantep
ORCID ID: 0000-0002-2325-6135
ÖZET
Sağlık, bir ülkenin refahını ve insani gelişmeyi sağlamaya odaklanmak için kilit faktörlerden
biridir. Ülkeler, kalkınmada da önemli olan sosyal sağlığı korumak için sağlık ve sunum
konusunda çok önemlidir. Sağlık harcamaları ülkelere ve gelişmişlik düzeylerine göre
değişiklik göstermektedir. Ayrıca sağlık harcamaları da ekonomik şoklardan etkilenmektedir.
Bu etki nedeniyle sağlık harcamaları döneme bağlı olarak artmakta veya azalmaktadır. Sağlık
harcamaları da birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle sağlık harcamaları ve sağlık
politikaları dikkatle izlenmeli ve gelişmeler doğrultusunda siyasi faaliyet sağlanmalıdır. Bu
çalışmada 1984-2019 verileri ile sağlık harcamalarını etkileyen makroekonomik göstergelerden
enflasyon-kentleşme ve brüt sermaye oluşumu arasındaki ilişki Bai-Perron çoklu yapısal
kırılma ve ARDL entegrasyon testleri ile incelenmiştir. Bai-Perron'un çoklu yapısal kırılma
testi sonuçlarına göre sağlık harcamalarının 1998, 2003, 2008 yılları arasında meydana gelen
makroekonomik şoklar ve krizlerden etkilendiği görülmektedir. Yapısal kırılmanın etkisini
incelemek için kukla değişken yapısal kırılma tarihleri için oluşturulmuştur. ARDL sınır testi
sonuçları, değişkenler arasında ilişkinin var olduğunu göstermektedir. ARDL uzun vadeli
tahmin sonuçlarından elde edilen bulgular, 2003 yılındaki yapısal kırılmanın anlamlı ve pozitif
olduğunu göstermiştir. ARDL bulguları, kentleşme, brüt sermaye oluşumu ve enflasyon
üzerinde uzun vadeli etkisi olan herhangi bir kanıt sunmamıştır. Kısa dönemde kentleşme ve
brüt sermaye oluşumunun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı olmuştur.
Kısa dönemde kentleşme ve brüt sermaye oluşumunun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olmuştur. Enflasyonun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi
negatiftir ve katsayı olarak istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca, birleşmeden elde edilen
sonuçlar, kısa dönemde 2003 yılında yaşanan yapısal kırılmanın sağlık harcamalarını olumlu,
2008 yılındaki yapısal kırılmanın ise sağlık harcamalarını olumsuz etkilediğini göstermektedir.
Çalışmanın sonuçları, ekonomik istikrarın sağlık harcamaları ve hizmetlerin sunumu açısından
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olduğu kadar ekonomi politikası açısından da kritik olduğunu göstermektedir. Ayrıca sağlık
yatırımlarının sağlık hizmeti sunumu ve kalitesi açısından önemli olduğunu ve artan şehirleşme
ile birlikte sağlık harcamalarının artmasının sağlık sektöründe kaynak tahsisi ve verimliliği
sağlamak için büyük önem taşıdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Enflasyon, Kentleşme, ARDL.
ABSTRACT
Health is one of the key factors to focus on ensuring the well-being of a country and human
development. The countries are very important to health care and presentation to protect social
health that is also important in development. Health expenditures vary depending on countries
and their level of development. In addition, health expenditures are affected by economic
shocks. Due to this effect, health expenditures are increasing or decreasing depending on the
period. Health expenditures are also affected by many factors. Therefore, health expenditures
and health policies should be carefully monitored and political activity should be provided in
line with developments. In this study, the relationship between the 1984-2019 data and the
formation of inflation-urbanization and gross capital from macroeconomic indicators affecting
health expenditures was examined by the Bai-Perron multi-structural break and ARDL
integration tests. According to Bai-Perron's multiple structural break test results, health
expenditures are seen to be affected by macroeconomic shocks and crises that occurred between
1998, 2003, 2008. The dummy variable has been created for structural break dates to examine
the impact of a structural break. The ARDL boundary test results indicate that the relationship
between variables exists. The findings from the ARDL long-term estimation results showed
that the structural fracture in 2003 was meaningful and positive. ARDL findings have not
presented any evidence that has a long-term impact on urbanization, gross capital formation,
and inflation. In the short period, the impact of urbanization and gross capital formation on
health expenditures has been positive and statistically significant.
In the short period, the impact of urbanization and gross capital formation on health
expenditures has been positive and statistically significant. The impact of inflation on health
expenditures is negative and statistically significant as a coefficient. In addition, results from
the unification show that the structural break in 2003 in the short period positively affects health
expenditures, while the structural break in 2008 negatively affects health expenditures. The
results of the study show that economic stability is critical in terms of health expenditures and
the delivery of services, as well as in terms of economic policy. It also shows that health
investments are important in terms of the delivery and quality of health care and that increasing
health spending along with the increase in urbanization is of great importance to ensure resource
allocation and efficiency in the healthcare sector.
Keywords: Health Expenditures, Inflation, Urbanization, ARDL.
1. GİRİŞ
Sağlık harcaması, sağlık şartlarının gelişimi ve korunması amacıyla koruma, beslenme, bakım
ve geliştirme amacı ile yapılan cari ve yatırım harcamalarının tamamına denilmektedir. Kamu
harcamaları kalemleri arasında yer alan eğitim ve sağlık harcamaları beşerî sermaye olarak
adlandırılmakta olup, dolayısıyla eğitimli ve sağlıklı işgücü genellikle ülkelerin kalkınma
süreçlerinde kalkınma carileri olarak da tanımlanmaktadır. Eğitim ve sağlık hizmetleri,
ülkelerin büyüme ve kalkınmaları için önemli bir yere sahip olduğu için diğer kamu
harcamalarından farklı değerlendirilmektedir (Sağdıç ve Yıldız, 2021: 17).
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Günümüzde sosyal devlet anlayışı ilkesinin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, devletin sosyal
ve beşerî fonksiyonları da genişlemiştir. Sosyal devlet anlayışı ile ortaya çıkan değişimlerle
birlikte bireylere yapılan sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları da artış göstermiştir. Sağlık
ikinci dünya savaşı sonrası Sağlık, II. Dünya savaşının ardından 1948 yılında yürürlüğe giren
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde evrensel olarak kabul edilmiş temel haklar arasında yer
almıştır. Bu sayede sağlık harcamalarına ülkelerin verdiği önem yıllara göre artış gösterirken,
ülkelerin sağlık sektörü ve hizmetlerindeki reformlarıyla da sağlıklı bir toplum ve beraberinde
kuvvetli bir beşerî sermaye kaynağının oluşması sağlanmıştır (Dikmen, 2021: 235).
Ülkeler için beşerî sermayenin önemli unsurlarından birisi olan sağlık hem bireylerin yaşam
kalitesini artırması hem de işgücünün etkinliği ve verimliliği üzerinde doğrudan etkisini
göstermektedir. Diğer taraftan sağlık, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refah düzeyinin
sağlanması bakımından da giderek daha önemli olarak kabul edilmektedir. Bu önem nedeniyle
de tüm ülkelerde yapılan sağlık harcamaları günümüze kadar artış göstermeye devam etmiştir.
Sağlık harcamalarına ayrılan oran belirlenirken harcamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi olmuştur (Gençoğlu vd., 2020: 1284).
Ülkelerin sağlık düzeyleri ile ekonomik büyüme ve kalkınmaları arasında doğrusal bir ilişki
bulunduğu ülkelerin deneyimleri ve tecrübeleriyle ortaya çıkmıştır. Gelişmiş toplumlarda
sağlık sektörüne milli gelir içerisinde ayrılan pay artmakla beraber, bireylerin sağlıkla ilgili
bilgi ve farkındalıklarının da arttığı görülmektedir. Sağlık hizmetleri ve sunumunda başarılı
olan ülkelerin ekonomik olarak da gelişmiş olması sağlığın kalkınmadaki önemini göstermesi
bakımından da anlamlıdır. Sağlık harcamaları ülkelerin makroekonomik göstergelerinde
meydana gelen gelişmeye bağlı olarak artarken sağlık göstergeleri de olumlu etkilenmektedir.
Özetle belirtilecek olursa, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sağlık hizmetleri ve sunumu yanında
ülke yatırımlarını da pozitif etkilemektedir (Sayılı vd., 2017: 2). Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasındaki farklılıklarının en önemli nedenlerinden birisini, beşerî sermaye faktörleri
oluşturmaktadır. Nitekim 2019 yılının sonlarında küresel etkisini gösteren ve tüm dünya
ülkelerini etkisi altına alan COVİD-19 küresel salgını, sağlık sektörünün toplumsal huzuru
sağlamada önemini ve değerini ortaya koymuştur.
Sağlık harcamaları çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada sağlık ve hizmetlerinin
önemi nedeniyle Türkiye’de temel sağlık göstergeleri ile makroekonomik göstergeler
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 1984-2019 dönemi
verileri kullanılmış ve sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerden enflasyon, kentleşme ile brüt
sermaye oluşumu ARDL sınır yaklaşımıyla incelenmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Türkiye’de Sağlık Harcamaları
Türkiye’de sağlık harcamaları 1980 sonrasındaki gelişim süreci incelendiğinde artış eğilimini
sürdürdüğü görülmektedir. Sağlık harcamaları verilerinin yıllara göre gelişimi Şekil 1’de
gösterilmektedir.
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Şekil 1: Kamu Sağlık Harcamaları (1984-2019)
Kamu Sağlık Harcaması
6

5

4

3

2

1
1984

1986 1988

1990 1992

1994 1996

1998 2000

2002

2004 2006

2008 2010

2012 2014

2016 2018

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri
Şekil 1’de 1984-2019 dönemi verileri incelendiğinde kamu sağlık harcamalarının sürekli arttığı
görülmektedir. Kamu sağlık harcamaları 1990’lı yıllarda görülen ekonomik istikrarsızlıklardan
ve 1994 yılında meydana gelen 5 Nisan Krizi sonrası meydana gelen gelişmelerden olumsuz
etkilenerek negatif bir seyir izlemiştir. Diğer taraftan benzeri durum 2008 yılında meydana
gelen küresel krizle de ortaya çıkarak kamu sağlık harcamalarının da negatif etkilendiği ve
sonraki yıllarda azalma gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu sonuç sağlık harcamalarıyla birlikte
ortaya çıkan gelişmelerin sağlık hizmetleri ve sunumu yanı sıra kalitesini de olumsuz
etkilediğini göstermektedir.
2.2. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon, Kentleşme ve Brüt Sermaye Oluşumu
Enflasyon, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin fiyatlarında görülen artışlardır.
Başka bir şekilde belirtilecek olursa, enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen
sürekli artışlardır (TCMB, 2004: 3).
Kentleşme kavramı, ülkelerin sanayileşme faaliyetleri ile birlikte kırsal alanlarda meydana
gelen ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bir dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Başka bir
ifade ile kentleşme kavramı, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan insanların kentsel yerleşim
yerlerine doğru dağılmasını ifade etmektedir. Kentsel ve kırsal bölgeler arasında meydana gelen
temel fark ise kentsel nüfus alanlarının daha geniş, daha yoğun ve daha heterojen yerleşim
yerlerinde olmasına rağmen, kırsal nüfusun ise daha küçük, daha sığ ve kentlere göre daha az
farklılaştırılmış yerlerde yaşaması olarak görülmektedir (Polat ve Sancar, 2021: 4).
Ulusal ekonomik hesaplarda sermaye birikimi olarak da bilinen sermaye oluşumu, üretimde
kullanılmak üzere yapılara, ekipmanlara ve yazılımlara yapılan yeni yatırımdır. Sermaye stoku
ise mevcut sermaye stokunun herhangi bir zamanda (örneğin yapılar, ekipman ve yazılım)
değerini temsil eder. Sermaye oluşumu veya yeni yatırım, cari yılın amortismanının brüt veya
net olarak ölçülebilir. Brüt yatırım ölçüsü, kullanılmış sermaye mallarının (amortisman) yanı
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sıra ulusun sermaye stokunu genişleten sermaye mallarının yerini alan sermaye mallarını
içermektedir (Sensening ve Donahoe, 2006: 11).
Çalışma kapsamında incelenen Türkiye’deki enflasyon, kentleşme ve brüt sermaye oranlarının
1984 sonrası gelişimine ait veriler düzenlenerek tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Türkiye’de Enflasyon, Kentleşme ve Brüt Sermaye Oluşumu (1984-2019)
YIL
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Enflasyon (%)
31,390271
48,3923231
44,9617302
34,610076
38,8558435
68,8096434
63,2725525
60,3038691
65,978568
70,0761039
66,093843
105,214986
89,1133172
80,4121511
85,6693616
84,6413435
64,8674876
54,9153706
54,4001888
44,9641209
21,6024384
8,59826168
8,17916037
9,59724212
8,75618091
10,4441284
6,25097663
8,56644421
6,47187967
8,89156997
7,49309031
8,85457271
7,67085365
7,77513415
11,1443111
16,3324639

Kentleşme Oranı (%)
47.073472
48.114155
49.133937
50.128541
51.100924
52.053765
52.992487
53.921760
54.840590
55.748948
56.653804
57.564204
58.486456
59.423282
60.372568
61.329676
62.287397
63.240194
64.192243
65.145367
66.089402
67.010930
67.903469
68.756810
69.581848
70.418604
71.321399
72.326988
73.443863
74.653016
75.928564
77.231907
78.529409
79.821724
81.101892
82.319724

Brüt Sermaye Oluşumu (%)
1310,256
1246,825
1368,401
1510,677
1705,895
1745,365
2021,859
2794,35
2735,708
2842,37
3180,188
2270,338
2897,866
3053,947
3144,386
4496,497
4108,123
4316,549
3119,566
3659,94
4718,2
6040,608
7384,252
8035,377
9711,874
10854,17
9038,52
10672,39
11335,51
11707,26
12519,39
12095,85
10948,72
10820,63
10513,65
9370,176

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri
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Tablo 1’de 1984-2019 yıllarına ait Türkiye’de enflasyon, kentleşme ve brüt sermayeye ait
veriler bulunmaktadır. Bu verilere göre, Türkiye’de 1984 yılında %31,39 seviyelerinde olan
enflasyon rakamları 2004 yılından itibaren tek haneli rakamlara düşmüş ve 2008 sonrasında
etkisini gösteren krize kadar da tek haneli rakamlarda seyir etmiştir. 2008’de %10 seviyelerini
aşan enflasyon rakamları 2009 yılında krizin etkisinin atlatılması ile birlikte tekrar tek haneli
rakamlara dönmüş ve 2017 yılına kadar da devam etmiştir. 2017 yılından sonra çift haneli
rakamlara çıkan enflasyon oranları Küresel Salgın Krizinin etkisiyle de çift haneli rakamlar da
seyir etmeye devam etmiştir. Kentleşme oranı ise 1984 yılından 2019 yılına kadar sürekli artış
göstermiştir. 1984’te %47 düzeylerinde olan kentleşme oranı 2019 yılında %82 seviyelerine
kadar yükselmiştir. Brüt sermaye oranlarının ise ortalama olarak 1984 yılında %13 iken sonraki
yıllarda sürekli artış göstererek %93 düzeyine kadar yükselişini sürdürmüştür.
3. LİTERATÜR
Sağlık harcamaları ile ilgili literatürde farklı bağımsız değişkenlerle analiz edilmiş birçok
çalışma mevcuttur. Genel olarak çoğunlukla sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi inceleyen literatür çalışmalarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu
çalışmada ise farklı değişkenler ele alınmıştır. Bu kısımda da çalışma kapsamında olan
makroekonomik veriler ile sağlık harcamaları arasında yapılan çalışmalar ele alınacaktır.
Enflasyon olgusu birçok faktörü olumsuz etkilediği gibi sağlık harcamaları üzerinde de
olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu konuda literatürde yapılan çalışmalardan birisi ise,
Artan ve diğerleri (2017), BRICS ülkelerinde sağlık harcamalarının belirleyicileri üzerine bir
araştırma yapmıştır. Bu araştırmada 2000-2013 yıllarına ait verileri kullanarak Veri Zarflama
Analizi (VZA) yardımıyla analiz etmiştir. Analizin sonuçlarına göre enflasyon oranlarının
sağlık harcamalarını negatif yönlü etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bir çalışma ise
Çıraklı (2018) tarafından yapılmış, Türkiye’de sağlık harcamaları ile makroekonomik
göstergeler arasındaki ilişkiyi 1974-2015 verilerini kullanarak ARDL yöntemini kullanmıştır.
Çalışmanın bulgularında ise, enflasyon oranları ile sağlık harcamaları arasında negatif yönlü
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Mozaffari ve diğerleri (2020), İran ekonomisinde sağlık
harcamaları, büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ARDL analizi yardımıyla 1974-2015
yıllarına ait veriler yardımıyla incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda sağlık harcamaları ile
enflasyon arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir.
Kentleşme ile birlikte tüm dünya ülkelerinde sağlık harcamaları artmıştır. Bu konu ile ilgili
Rezaei ve diğerleri (2016), İran’da sağlık harcamalarının belirleyiciler üzerine bir araştırma
yapmışlardır. Bu araştırmanın sonucuna göre kentleşme ile sağlık harcamaları arasında pozitif
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir araştırma ise Altuntaş ve Özyurt (2020), Türkiye’de
kentleşme ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi 1980-2017 yıllarına ait verilerle TodaYamamoto Nedensellik testi yardımıyla incelemişlerdir. Araştırmanın bulgularında ise
kentleşme ile sağlık harcamaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Başka bir çalışma ise Kılıç ve Kurt (2020) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada
1975-2018 yıllarına ait veriler kullanmış ve analiz olarak ise ARDL yönteminden
faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgusuna göre kentleşme ile sağlık harcamaları arasında pozitif
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında Sensening ve Donahoe (2006) tarafından yapılan
bir araştırmada da 1960-2004 döneminde brüt sermaye yatırımlarının çok faktörlü üretkenlik,
teknolojik değişimin etkisi ve yatırımın toplam sağlık harcaması ile ilişkili ve etkili olduğu
sonuçlarına ulaştı. Taban (2006) ise 1968-2003 dönemini incelediği araştırmasında doğumda
yaşam beklentisi, sağlık kurumlarının sayısı, yatak sayısı ve yatırım ile reel GSYH arasında
pozitif bir ilişkinin bulunduğunu ve sağlıktaki iyileşmenin ekonomik büyümeyi pozitif
etkilediği bulgularına ulaşmıştır. Tosun (2018) ise Türkiye araştırmasında sağlık
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harcamalarının gelirdeki değişimlere duyarlı olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Araştırma ayrıca
gelirde yaşanacak bir artışa kıyasla sağlık harcamalarında daha fazla arttığını da göstermiştir.
Ayrıca doğurganlık oranı ve yaşlı nüfusun sağlık harcamalarının en önemli belirleyicileri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
TÜRKİYE'DE
SAĞLIK
HARCAMALARI
VE
MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL YÖNTEMİYLE
ANALİZİ
EKONOMETRİK YÖNTEM
Sağlık harcamaları ve göstergeleri çok sayıda faktörden pozitif veya negatif olarak
etkilenmektedir. Bu nedenle farklı değişkenler kullanmak suretiyle sağlık harcamalarını
etkileyen faktörlerin etkilerinin belirlenmesi sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları bakımından
önem taşımaktadır. Sağlık harcamaları üzerindeki etkilerin belirlenmesi amacıyla bu çalışmada
1984-2019 dönemi verileriyle sağlık harcamaları ile enflasyon, kentleşme ve brüt sermaye
oluşumu arasındaki ilişki modellenerek incelenmiştir. Model için oluşturulan denklem ise şu
şekildedir;
SHARC =β0+ β1INF;t+ β2KNT;t+β3INV;t+ε;t
Sağlık Harcamaları (SHARC), Cari ABD Doları cinsinden kamu sağlık harcamalarını
göstermektedir. Cari sağlık harcamaları ile ilgili tahminler, her yıl tüketilen sağlık mallarını ve
hizmetlerini kapsamaktadır. Enflasyon (TUFE), Tüketici fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon
oranıdır. Bir mal ve hizmet sepeti satın almanın ortalama tüketiciye oluşturduğu maliyetteki
yıllık yüzdesel değişimi yansıtmaktadır. Kentleşme (KNT), yıllık kentleşme oranını
göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde Google, Google Scholar, SCOPUS ve diğer
internet kaynaklarındaki literatür incelenmiştir. Araştırmanın sürdürülmesinde Eviews 12
yazılım programından yararlanılmıştır.
Araştırmada öncelikle serilerin durağanlık düzeyleri tespit edilmiştir. Makroekonomik
göstergeler çoğunlukla yapısal kırılmaya maruz bulunduğundan dolayı çoklu yapısal kırılmaları
test eden Bai-Perron testiyle kırılma tespitleri yapılmıştır. Daha sonra kırılma tarihleri için
kukla değişken oluşturulmuş ve sağlık harcamaları üzerinde yapısal kırılma etkileri tahmin
edilmeye çalışılmıştır.
ADF, PP VE BAI-PERRON BİRİM KÖK TESTLERİ
Zaman serisi analizlerinin en önemli koşullarından birisi serilerin durağanlık koşullarının
belirlenmesidir. ARDL analizlerinde serilerin I(0) ve I(1) formlarında analizi yapılabilmekte
iken I(2) formunda analizi yapılamamaktadır. Bu nedenle serilerin I(2) formunda
bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle analizimizde serilerin hangi
düzeyde entegre olduğunu belirlemek amacıyla Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) ve PhilipsPerron (PP) testleri yapılmıştır.
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UNIT ROOT TEST TABLE (ADF)
SHARC
INF
Düzey
Sabit
t İstatistiği
-6.2736
-0.9343
0.0000***
Olasılık
0.7655
Sabit & Trend
t İstatistiği
-6.1976
-1.8038
0.0001***
Olasılık
0.6820
d(SHARC)
d(INF)
Birinci Fark
Sabit
t İstatistiği
-10.0757
-5.7900
0.0000***
0.0000***
Olasılık
Sabit & Trend
t İstatistiği
-9.9277
-5.7409
0.0000***
0.0002***
Olasılık
UNIT ROOT TEST TABLE (PP)
SHARC
INF
Düzey
Sabit
t İstatistiği
-6.4339
-0.9721
0.0000***
Olasılık
0.7527
Sabit & Trend
t İstatistiği
-6.6198
-1.7940
0.0000***
Olasılık
0.6868
d(SHARC)
d(INF)
Birinci Fark
Sabit
t İstatistiği
-19.5114
-5.7892
0.0001***
0.0000***
Olasılık
Sabit & Trend
t İstatistiği
-20.2386
-5.7390
0.0000***
0.0002***
Olasılık

KNT
-3.5444
0.0133**
-2.8300
0.1976
d(KNT)
-3.2950
0.0230**
-3.8426
0.0262**

BSO
-1.0127
0.7379
-1.7591
0.7028
d(BSO)
-5.8534
0.0000***
-5.7671
0.0002***

KNT
-6.6294
0.0000***
-4.1550
0.0124**
d(KNT)
-3.1065
0.0355**
-3.7821
0.0300**

BSO
-1.0021
0.7417
-1.8567
0.6552
d(BSO)
-5.8495
0.0000***
-5.7655
0.0002***

ADF Test sonuçlarına göre, SHARC değişkeni düzeyde durağandır. KNT değişkeni ise PP
testine göre düzeyde durağan iken ADF testine göre sabit ve trendde durağan değildir. Ancak
serilerin tamamının farkta durağanlık şartını sağladığı görülmektedir. Serilerin I(2) düzeyinde
entegre olmaması ARDL analizi için gerekli iznin sağlandığını göstermektedir.
Makroekonomik değişkenlerin en önemli özelliklerinden birisi de yapısal kırılmaya maruz
kalmalarıdır. Gelişmiş ve karmaşık yapısal kırılmaları tespit etmede kullanılan en önemli
yöntemlerden birisi BP metodolojisidir. BP metodolojinde 1’den M’e global olarak belirlenen
kırılmalara göre bilgi kriteri kullanılmıştır. Testin en özelliklerinden birisi birden fazla kesme
noktalarını yakalayabilmesi ve belirleyebilmesidir. Testi yapmadan önce yapmamız gereken
bazı varsayımlar var. Birincisi, en fazla kırılma sayısı 5, kırpma yüzdesi 15 ve önem düzeyi test
için 0,05'tir (* ile işaretlenir).
BP metodolojisinde F İstatistik değerleri değişen regresörlerin sayısına göre ölçeklenir.
Varsayılan anlamlılık düzeyi 0.05’tir (* ile işaretlenir). Bai-Perron testi, modelde iki kesme
noktasının bulunduğunu göstermektedir. Sıfır kesme noktası bir kesme lehine, bir kesme
noktası ise iki kesme lehine reddedilir (m=2).
Tablo 5: 1'den M'ye küresel olarak belirlenmiş kırılmalar için Bai-Perron testi
Kırılma
1*
2*
3*
4*
5*

Ölçeklendirilmiş
F-İstatistiği
1.497173
1.831528
1.850368
1.438966
1.139375
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Kritik
Değer
1.497173
2.176525
2.663784
2.474214
2.500215

Kırılma Tarihleri
19
15, 20
15, 20, 25
6, 14, 19, 24
6, 14, 19, 24, 32
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UDMax
İstatistiği*
WDMax
İstatistiği*
Kırılma
Tarihleri
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1.850368

UDMax
Değeri **
WDMax
Değeri**

2.663784

Kritik

8.88

Kritik

9.91

1998, 2003, 2008

Tablo 5, ölçeklenmiş ve ağırlıklı F istatistikleri ile Bai-Perron kritik değerlerini göstermektedir
(Bai ve Perron, 2003). 1'den M'ye kadar global olarak belirlenen kırılmalar BP metodolojisinde
sıfır hipotezinin reddedilemeyeceği zamana kadar 1'den maksimum kırılma sayısına kadar
sürdürülmüştür. Sonuçlar, ölçeklenmiş F istatistik ve ağırlıklı F istatistik değerlerinin kritik
değerleri aştığını ve BP metodolojisince belirlenen UDMax ve WDMax değerleri
doğrultusunda 1998, 2003 ve 2008 tarihlerinde üç yapısal kırılmaya işaret etmektedir. Modelde
dördüncü bir kırılma lehine herhangi bir sonuç elde edilememiştir.
Yapısal kırılma testinin belirlenmesinden sonra yapısal kırılma tarihleri için kukla değişken
oluşturulmuş ve modele eklenerek ARDL eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Akaike Bilgi
Kriterine (AIC) göre belirlenen uygun gecikme sayıları doğrultusunda, ARDL(4, 3, 3, 2, 1, 3,
3) modelinin teşhis sonuçları elde edilmiştir (Tablo 4). Model sonuçları otokorelasyon, değişen
varyans, normal dağılım varsayımı ve model kurma hatası çerçevelerinde herhangi bir sorunun
bulunmadığını göstermiştir. Model için uygulanan sınır testi ile kritik değer 6.523593 olarak
hesaplanmıştır. F-İstatistik değeri, alt ve üst kritik değerlerle karşılaştırılmış, tüm anlamlılık
düzeylerinde eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu gözlemleniştir. Bu nedenle de Ho hipotezi
reddedilmiş ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. ARDL modelinden elde edilen test sonuçları, uzun
dönemde eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermiştir.
Tablo 4: Sınır Testi Alt ve Üst Kritik Değerleri
Model K M
ARDL(4, 3, 3, 2, 1,
3, 3)

6

4

F
İstatistiği

6.523593

Önem
I(0)
I(1)
Düzeyi
10% 2.12
3.23
5%

2.45

3.61

2.5%
1%

2.75
3.15

3.99
4.43

ARDL eşbütünleşme modelinden elde edilen uzun dönem seviye tahmin sonuçlarına göre
model değişkenleri ile sağlık harcamaları arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi
sonuçlarına ulaşılamamıştır. Model sonuçlarına göre K2003 değişkeni ile sağlık harcamaları
arasında katsayı olarak pozitif ve istatiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı sonuç elde
edilememiştir. Diğer taraftan yapısal kırılma ile belirlenen K1998 ve ve K2008 model
değişkenleri sağlık harcamalarına etki yaptığına dair herhangi bir bulgu sunmamıştır.
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ARDL Uzun ve Kısa Dönem Tahmin Sonuçları
Uzun Dönem Seviye Tahmin Sonuçları
Değişken
Katsayı
Standart Hata t-İstatistiği
Olasılık
KNT
1.447610
1.117217
1.295728
0.2427
INF
0.050647
0.062135
0.815117
0.4461
INV
2.01E-11
2.26E-11
0.887889
0.4088
K1998
-3.984100
2.853208
-1.396358
0.2121
K2003
7.440992
2.801119
2.656435
0.0377
K2008
-2.551369
2.884363
-0.884552
0.4104
EC = SHARC- (1.4476*KNT + 0.0506*INF + 0.0000*INV -3.9841*K1998 +7.4410*K2003
-2.5514*K2008)
Kısa Dönem Tahmin Sonuçları
C
-16.59394
1.766474
0.0001
D(SHARC(-1))
0.893824
0.170329
5.247628
0.0019
D(SHARC(-2))
0.579124
0.129326
4.478015
0.0042
D(SHARC(-3))
0.253363
0.111279
2.276837
0.0631
D(KNT)
5.712169
1.715230
3.330265
0.0158
D(KNT(-1))
0.390213
1.942226
0.200910
0.8474
D(KNT(-2))
-6.152280
1.877586
-3.276697
0.0169
D(INF)
-0.153430
0.036547
-4.198115
0.0057
D(INF(-1))
-0.361827
0.052147
-6.938615
0.0004
D(INF(-2))
-0.170304
0.042302
-4.025952
0.0069
D(INV)
5.78E-11
1.95E-11
2.967226
0.0250
D(INV(-1))
4.54E-11
2.33E-11
1.949845
0.0991
D(K1998)
-1.177278
1.915940
-0.614465
0.5615
D(K2003)
8.046504
2.157345
3.729818
0.0097
D(K2008)
-9.019169
1.697047
-5.314625
0.0018
CointEq(-1)*
-3.015414
0.315529
-9.556689
0.0001
R-squared
0.979984
X2BG
3.858333
0.1484
Adjusted
R- 0.948292
X2BPG
0.767376
0.7079
squared
F-statistic
30.92204
X2JB
1.459085
0.482129
(0.000000)
Durbin-Watson
2.112857
X2Ramsey
1.704429
0.1490
ARDL modelinden elde edilen kısa dönem tahmin sonuçlarına göre sağlık harcamaları
gecikmeli değerlerinde katsayı olarak pozitif ve istatiksel %1 ve %10 anlamlılık seviyelerinde
anlamlıdır. KNT değişkeni ise normal ve gecikmeli katsayılarında pozitif, ikinci gecikmeli
değerinde negatif ve istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. INF değişkeni katsayısı ve
gecikmeli değerlerinde negatif ve istatiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. INV değişkeninin
katsayısı ve birinci gecikmeli değeri ise pozitif ve istatiksel olarak %5 ve %10 düzeylerinde
anlamlılığa sahiptir. Yapısal kırılma ile belirlenen K1998 kukla değişkeni katsayı olarak negatif
iken istatiksel olarak önemsizdir. Bununla birlikte K2003 kukla değişkeninin katsayısı pozitif,
gecikmeli değerlerinde ise negatif ve istatiksel olarak %1 ve %10 düzeylerinde anlamlı
bulunmuştur. K2008 kukla değişkeni ise normal ve birinci gecikmeli değerlerde katsayı olarak
negatif ve istatiksel olarak anlamlı iken ikinci gecikmede katsayı olarak negatif ve istatiksel
olarak önemsizdir.
Modelde hata düzeltme katsayısı beklentilerle uyumlu olarak katsayı olarak negatif ve istatiksel
olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre hata düzeltme modeli katsayısı ile elde edilen katsayı
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değeri kısa dönemdeki şok etkilerinin ve dengeden sapmaların uzun dönemde
giderilebileceğine işaret etmektedir. Katsayı tahmin değeri -3.015414 olup kısa dönem şokların
ardından uzun dönem dengesinde meydana gelecek sapmaların bir dönem sonrasında %33
kadarının giderilebileceğine işaret etmektedir. Ayrıca denklemin R2’si %97 olup, oldukça
yüksek ve anlamlıdır.
Modelde parametrelerin istikrarlılık sergileyip sergilemediği CUSUM-Q ve CUSUM Square
testleri ile incelenmiştir. Modelde parametrelerin alt ve üst sınır çizgileri arasında bulunması
nedeniyle parametre dengesi açısından herhangi bir sorunun oluşmadığı görülmüştür.
8
1.6

6
4

1.2

2
0.8

0
-2

0.4

-4
0.0
-0.4

-6
-8
31

32

33
CUSUM of Squares

34

35

36

31

32

33
CUSUM

5% Significance

34

35

36

5% Significance

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sağlık ülkelerin kalkınması bakımından anahtar özelliğe sahip önemli hizmet alanlarından
birisidir. Beşeri kalkınmanın önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilen sağlık hizmetleri
ve sunumu ülkelerin geleceği bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu önem özellikle küresel
salgının ortaya koyduğu etkilerle hissedilmiştir. Bu nedenle ülkelerin sağlık harcamalarını
artırdığı görülmektedir.
Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için büyük bir öneme sahip olan sağlık
harcamaları ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin yönünü incelemek amacıyla
Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma ve ARDL sınır testi analizlerinden yararlanılmıştır.
Türkiye’deki sağlık harcamalarının 1984-2019 dönemi verileriyle incelendiği çalışmanın
sonuçlarına göre sağlık harcamalarının 1998, 2003 ve 2008 tarihlerinde kırılma etkisiyle
karşılaştığı görülmektedir. Bunun yanında eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için yapılan ARDL
uzun dönem analizi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi tespit
edilemezken, 2003 yılının uzun dönemde yapısal kırılmaya etki ettiği bulgularına ulaşılmıştır.
Diğer taraftan bulgular, kısa dönemde değişkenler arasında ilişkinin bulunduğunu da
göstermektedir. Buna göre, kısa dönemde kentleşme ve brüt sermaye oluşumunun sağlık
harcamaları üzerindeki etkisi pozitif, enflasyonun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi
negatiftir. Bulgular literatürdeki önceki çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur ve
desteklenmektedir.
Sonuç olarak sağlık harcamalarının makroekonomik şoklardan etkilendiğini ve buna bağlı
olarak da sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. Sağlık hizmetlerinin
sunumu ve kalitesi bakımından sağlık harcamalarının artırılabilmesi için her şeyden önce
Türkiye’de makroekonomik göstergelerin iyileştirilmesine ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
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MÜASİR ANBAR – YÜKSƏK EFFEKTİVLİK VƏ KEYFİYYƏT
Rüstəmova Nuray Fərman qızı
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin dissertantı
ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci, Müəllim
ORCID NO: 0000-0002-2336-5067
XÜLASƏ
Tədarük zəncirində anbar zəncirin üzvlərini bir-birinə bağlayan və rəqabətçi faktor olaraq
özünü göstərir. Buna görə də anbarları effektiv idarəetmək və resurslarını səmərəli formada
istifadə etmək vacibdir. Anbar əməliyyatlarına nəzarət, izləmə üçün anbar idarəetmə sistemləri
(AİS) inkişaf etdirilmişdir. Nəzərə almalıyıq ki, bazarın dinamik olması anbar sistemlərinin də
inkişafının sürətləndirilməsinə zəmin yaradır. Məqalədə yeni anbar texnologiyaları nəzərdən
keçirilmiş və tətbiqinin vacibliyi araşdırılmışdır. Müasir anbar texnologiyasının əsas prinsipi
“insanlara məhsul”dur. Operator avtomatlaşdırılmış anbar sisteminin qarşısında dayanır və
anbarda hərəkət etmədən məhsulların hərəkətini təmin edir. Çıxarılması və yerləşdirilməsi üçün
nəzərdə tutulmuş məhsullar müvafiq düyməni basdıqdan sonra avtomatik olaraq yerləşdiyi
yerdən operatorun iş yerinə köçürülür. Avtomatlaşdırılmış anbar sistemləri sayəsində ümumi
anbar sahəsinin 80%-nə qədər qənaət etmək mümkündür. Avtomatlaşdırılmış saxlama
sistemləri birbaşa istehsal xəttində də yerləşə bilər ki, bu da komponentlərin istehsal prosesinə
daxil olma müddətini azaldır. Müxtəlif ticarət, xidmət və digər müəssisələrin minlərlə kiçik
yükləri mövcuddur: alətlər, istehsal üçün avadanlıqlar, müxtəlif əşyalar, ehtiyat hissələri və s.
Bu yüklər isə daimi nəzarət və saxlama təhlükəsizliyi tələb edir. Yüklərin daşınması çox vaxt
aparır və bir neçə nəfərin işləməsini zəruri edir. Avtomatlaşdırılmış sistemlər isə xidmət
işçilərinin sayını azaldır və sadəcə 1 (bir) operatorun xidməti kifayət edir. Avtomatlaşdırılmış
sistemlərin tətbiq olunduğu sahələr olduqca genişdir: avtomobil və nəqliyyat şirkətləri,
aviasiya, istehsal müəssisələri, topdan və pərakəndə satış müəssisələri, ticarət müəssisələri,
banklar, arxivlər, apteklər, dövlət və inzibati idarələr, təmir sexləri və s. Anbar tədarük-istehsalsatış zəncirinin ayrılmaz və vacib hissəsidir. Anbar bu zəncirin bütün üzvlərinin əlaqələrində
iştirak edir və məhsulların keyfiyyət və kəmiyyətinə təsir göstərir. Məhsullar istər xammal, istər
son məhsul olaraq müştərilərə çatanadək bir çox anbar əməliyyatlarına məruz qalırlar.
Anbarların səmərəli işləyə bilməsi üçün iş gücü, resurs və inventarların yaxşı idarəedilməsi
vacibdir.
Beləliklə, müasir anbar sistemi xərclərin, məhsulların daşınması, yerdəyişməsinə, axtarılmasına
sərf edilən vaxtın azalmasına şərait yaradır. Müasir anbar sistemi məhsulun, materialların,
xammalın keyfiyyətini qorumağa kömək edir, işçiləri qeyri effektiv idarəetmə və saxlama
əməliyyatlarından azad edir və nəticədə personal xərclərini azaldır.
Açar sözlər: ənənəvi anbar sistemi, avtomatlaşdırılmış saxlama sistemləri, ağıllı anbar
ABSTRACT
In the supply chain, the warehouse manifests itself as a competitive factor that binds the
members of the chain together. Therefore, it is important to effectively manage warehouses and
use resources efficiently. Warehouse management systems (WMS) have been developed to
monitor and track warehouse operations. We must take into account that the dynamic nature of
the market also accelerates the development of warehousing systems. The article examines new
warehousing technologies and examines the importance of their application. The main principle
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of modern warehousing technology is "product to people". The operator stands in front of the
automated warehouse system and ensures the movement of products without moving in the
warehouse. Products intended for removal and placement are automatically transferred from
their location to the operator's workplace after pressing the appropriate button. Thanks to
automated warehousing systems, it is possible to save up to 80% of the total warehousing area.
Automated storage systems can also be located directly on the production line, which reduces
the time it takes for components to enter the production process. There are thousands of small
loads of various trade, service and other enterprises: tools, production equipment, various items,
spare parts and so on. These loads require constant monitoring and storage safety. Cargo
transportation is time consuming and requires several people to work. Automated systems
reduce the number of service personnel and only the service of 1 (one) operator is sufficient.
The areas of application of automated systems are very wide: automobile and transport
companies, aviation, manufacturing enterprises, wholesale and retail enterprises, trade
enterprises, banks, archives, pharmacies, government and administrative offices, repair shops,
etc. Warehouse is an integral and important part of the supply-production-sales chain. The
warehouse is involved in the relationships of all members of this chain and affects the quality
and quantity of products. Products undergo many warehousing operations, both as raw materials
and as final products, before reaching customers. Good management of manpower, resources
and inventory is essential for warehouses to operate efficiently.
Thus, the modern warehousing system reduces costs, time spent on transportation, relocation
and search of products. A modern warehousing system helps maintain the quality of products,
materials, and raw materials, frees employees from inefficient management and storage
operations, and consequently reduces staff costs.
Key words: traditional warehousing system, automated storage systems, smart warehouse
GİRİŞ
Müasir anbar texnologiyasının əsas prinsipi “insanlara məhsul”dur. Operator
avtomatlaşdırılmış anbar sisteminin qarşısında dayanır və anbarda hərəkət etmədən məhsulların
hərəkətini təmin edir. Çıxarılması və yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar müvafiq
düyməni basdıqdan sonra avtomatik olaraq yerləşdiyi yerdən operatorun iş yerinə köçürülür.
Avtomatlaşdırılmış anbar sistemləri sayəsində ümumi anbar sahəsinin 80%-nə qədər qənaət
etmək mümkündür. Avtomatlaşdırılmış saxlama sistemləri birbaşa istehsal xəttində də yerləşə
bilər ki, bu da komponentlərin istehsal prosesinə daxil olma müddətini azaldır. Beləliklə, müasir
anbar sistemi xərclərin, məhsulların daşınması, yerdəyişməsinə, axtarılmasına sərf edilən
vaxtın azalmasına şərait yaradır.
Avtomatlaşdırılmış anbar sistemləri
“Ağıllı (intelektual) anbar” sistemi anbar logistikasının yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmasını
təmin edir. Anbar avtomatik sistemlərinin konfiqurasiya variantları 1. Bir funksional bölməyə
malik avtomatik sistemin topologiyası 2. İki funksional vahidi olan avtomatik sistemin
topologiyası.
Məhsulların hərəkət tipinə görə anbarlaşdırma sistemləri karusel və lift növlərinə bölünür.
Avtomatlaşdırılmış karusel anbar sistemlərində bütün yüklər ölçüləri (eni, dərinliyi,
hündürlüyü) saxlanılan yükün ölçüləri ilə tam uyğunlaşdırılan xüsusi çoxfunksiyalı rəflərdə
saxlama sistemidir. Lift saxlama sistemi məhsulları, paletləri avtomatik olaraq məhsulların
çatdırılma pəncərəsinə çatdıran şaquli tipli kompakt, dinamik avtomatlaşdırılmış sistemdir. Bu
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sistem yüksək mərtəbəli qurulmuş modullardan ibarətdir və şaquli blokların qurulması
prinsipinə uyğun dizayn edilmişdir. Hər bir yük kompüter tərəfindən idarə olunan
manipulyatorla idarə edilir. Litf tipli avtomatlaşdırılmış anbarlar müəssisələrə binaların bütün
hündürlüyünü (30metrə qədər) istifadə etməyə imkan verir. Bu sistem çox çevikdir, istifadə
zamanı daha çox yük saxlamaq üçün rəflərin sayını dəyişdirmək mümkündür.
Qeyd edilən sistemlərdən hər hansı birinin seçimi saxlanılacaq yükün növündən və
parametrlərindən asılıdır. Yükün ümumi ölçüləri (dərinliyi, eni, hündürlüyü, çəkisi, həcmi)
dəyişməzsə, onda sənaye və ofis istifadəsi üçün şaquli karusel sistemi istifadə edilə bilər. Belə
ki, rəfləri daşıyan konteynerin hündürlüyünü və dərinliyini seçdikdən sonra onları dəyişdirmək
mümkün olmayacaqdır. Buna görə də fərqli fiziki parametrləri olan yüklərin saxlanması üçün
lift sisteminin seçilməsi daha uyğun olar. Hər hansı bir sistemi seçərkən, yükün xüsusiyyətləri
ilə bərabər, həm də avtomatlaşdırılmış texnoloji kompleksin quraşdırılacağı otağın parametrləri
də nəzərə alınmalıdır. Karusel sistemi iki yan bərk divardan ibarət olduğuna görə dəyişdirmək
mümkün olmur. Avtomatlaşdırılmış lift anbar tikintisi xüsusi qaldırıcı cihazların köməyi
olmadan asanlıqla yığılmış müxtəlif yüksəkliklərdə olan bir moduldan ibarətdir.
Müxtəlif ticarət, xidmət və digər müəssisələrin minlərlə kiçik yükləri mövcuddur: alətlər,
istehsal üçün avadanlıqlar, müxtəlif əşyalar, ehtiyat hissələri və s. Bu yüklər isə daimi nəzarət
və saxlama təhlükəsizliyi tələb edir. Yüklərin daşınması çox vaxt aparır və bir neçə nəfərin
işləməsini zəruri edir. Avtomatlaşdırılmış sistemlər isə xidmət işçilərinin sayını azaldır və
sadəcə 1 (bir) operatorun xidməti kifayət edir. Avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiq olunduğu
sahələr olduqca genişdir: avtomobil və nəqliyyat şirkətləri, aviasiya, istehsal müəssisələri,
topdan və pərakəndə satış müəssisələri, ticarət müəssisələri, banklar, arxivlər, apteklər, dövlət
və inzibati idarələr, təmir sexləri və s.
Avtomatlaşdırılmış anbar sisteminin üstünlükləri
Anbarlar malların qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması, göndərilməyə hazırlanması və müştəriyə
çatdırılması proseslərinin həyata keçirildiyi tikililər, binalar və ya müxtəlif qurğulardır.
Anbarlar əsasən ölçüsünə, məhsulların yığılma hündürlüyünə, saxlama rejiminə, istifadəçi
sayına, anbar əməliyyatlarının mexanikləşdirilmə dərəcəsi, dəmir yolu və ya digər nəqliyyatlara
yaxınlığı və ya çıxışı, bölüşdürmə zəncirindəki yerinə görə müxtəlif cür təsnif edilir.
Anbar tədarük-istehsal-satış zəncirinin ayrılmaz və vacib hissəsidir. Anbar bu zəncirin bütün
üzvlərinin əlaqələrində iştirak edir və məhsulların keyfiyyət və kəmiyyətinə təsir göstərir.
Məhsullar istər xammal, istər son məhsul olaraq müştərilərə çatanadək bir çox anbar
əməliyyatlarına məruz qalırlar. Anbarların səmərəli işləyə bilməsi üçün iş gücü, resurs və
inventarların yaxşı idarəedilməsi vacibdir. Anbarlarda məhsulların təslimatı ilə başlayan bu
müddət lazımi yoxlamaların keçirilməsindən sonra qeydiyyatın aparılması və anbardakı yerinə
yerləşdirilməsi ilə davam edir. Növbəti addımda sifarişlərə uyğun məhsulların bölüşdürülməsi
prosesi başlayır. Anbarın idarəedilməsi şirkətlərdə rəqabət prosesində üstünlük verən logistik
funsiyadır. Anbarlardakı qarışıq əməliyyatları idarə edə bilmək də çətin və qarışıqdır. Tələb
anında anbarda tələbat olan məhsul haqqında informasiyanın (mövcudluğu, ölçüləri, sayı və s.)
əldə edilə bilməməsi sifarişin ləğvinə və ya itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Həmçinin anbar
idarəetmə sistemlərinin mövcudluğu müştəri şikayətlərinin azalmasına və müştəri
məmnuniyyətinin artmasına gətirib çıxara bilər. Məhsulların saxlanma və seçilmə xərclərini
azaldan istehsalçılar, son məhsulun istehsal xərclərini gözlə görülən səviyyədə azalda bilərlər.
Bu səbəbdən də yüksək saxlama sıxlığı və səhvsiz çatdırılma xüsusiyyətlərini təmin edən
avtomatlaşdırılmış sistemlər istehsalçılar arasında geniş yayılmağa başladı. Müasir anbar
dedikdə, yükləmə və boşaltma əməliyaytlarını yerinə yetirən mexanizmlərlə təchiz edilən
mürəkkəb bir kompleksdir. Anbar əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması riskləri azaltmağa,
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yerləri daha səmərəli istifadə etməyə və istehsal mədəniyyətini artırmağa şərait yaradır.
Avtomatlaşdırılmış saxlama sistemlərinin gətirdiyi üstünlüklər:


Logistik kompleksin yüksək iş qabiliyyəti;



Anbar sahəsinin səmərəli istifadəsi;



İşçilərin və anbar avadanlıqlarının iş vaxtının rasional istifadəsi;



Məhsulların təhlükəsizliyi;



Sifarişlərin kompleksləşdirilməsinin dəqiqliyi;



Yeni malların vaxtında daxil olması;



Xətasız məhsul qəbulu və göndərilməsi;



İnventar sayımının düzgün və sürətli təşkili;



Sürətli hərəkət nəticəsində xərclərin azaldılması;



Lazımsız anbar əməliyyatlarına vaxt sərf edilməməsi;



İnventarlaşmanın sürətli icrası.

Ağıllı anbar sistemlərinin avtomatlaşdırılması
Anbarlar insanların qiymətli məhsularının saxlanıldığı məkanlar olduğu üün təhlükə riski və
potensialına da sahibdirlər. Qeyd edilən risklər anbarlardakı məhsullardan başqa anbarlarda
istifadə edilən avadanlıqlar və anbar quruluşundan da asılı ola bilir. Buna görə də risklər
müəyyənləşdirilməli, aradan qaldırılmalıdır. Aradan qaldırmaq mümkün olmadığı hallarda ən
azından nəzarət altında saxlanılmalıdır.
Ağıllı anbar sistemləri e-ticarət fəaliyyətini sadələşdirən yeni texnoloji bir sistemdir.
Ağıllı anbar sistemlərini formalaşdırmaq və ya mövcud anbarın səmərəli işləməsini təmin
etmək üçün əsas istiqamətlər aşağıdakılar ola bilər:
Ağıllı anbar sistemlərinin avtomatlaşdırılması – Ağıllı anbar sistemlərinin dizaynından
faydalanarkən əməliyyatlar həddən artıq avtomatlaşdırıla bilər.
Ağıllı anbarların uyğunlaşdırılması – ağıllı anbarlaşdırma sistemi texnologiya və yer istifadəsi
baxımından sürətli dəyişən müəssisələrə, dəyişən tələblərə və vaxt dəyişikliklərinə
uyğunlaşmalıdır.
İnteqrasiya olunmuş ağıllı anbarlaşdırma sistemi – Ağıllı anbar sistemi sayəsində anbarı
mövcud zamana əsasən idarəetmək mümkündür. Yəni, anbarda reallaşan bütün əməliyyatlar
haqqında həmin anda məlumat əldə etmək bacarığı formalaşdırmaq, performansı izləmək və
hər hansı problem yarandıqda sürətli bir şəkildə həll etmək mümkündür.
Ağıllı anbar sistemi məhsulun təhlükəsiz saxlanılmasını təmin edir, sifarişləri verilmiş siyahıya
uyğun yerinə yetirir və tam avtomatik sistemdə lazımi ardıcıllıqla yerləşdirir.
Anbarın avtomatlaşdırılması müasir müəssisələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiq
edilməsinin ən bariz nümunələrindəndir.
Mövcud anbar sistemi qeyri effektivdirsə, logistik dizayn prosesini mütəxəssislərə həvalə
etmək daha yaxşıdır. Gələcəkdə daha da böyük problem və zərərlərin qarşısını almaq üçün,
anbar sisteminin yoxlanılması, yenidən qurulması və ya modernləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra
işlər görülməlidir. Yalnız anbar logistika problemlərinin bütün kompleksi üzərində aparılan
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kompleks işlərdə bütövlükdə şirkətin xərclərini azaltmaq və anbarın səmərəliliyini artırmaq
üçün ən böyük potensial gizlidir.
Sovet dövründən miras qalmış, ölkəyə səpələnmiş bir neçə saxlama yeri. Müasir bazarda
rəqabət şəraitində belə bir "geri" anbar sistemi şirkətin inkişafını ləngitməyə başlayır və
müştərilərin əksəriyyətinin itkisinə səbəb olur. Anbar öz məqsədinə cavab verməlidir və onun
səmərəliliyi avadanlıq və işin təşkili məsələsidir. Və müvəffəqiyyətin açarı, hər zamanki kimi,
detallarda və nüanslarda var. Əvvəla, əsasların optimal sayını, həcmlərini və yerini
müəyyənləşdiririk. Sonra şirkətin ümumi logistik zəncirindəki anbar sistemini nəzərdən
keçirəcəyik və konseptual olaraq optimallaşdıracağıq. Audit şirkətinin iş prosesləri kömək
edəcəkdir. Düşünülməmiş qərarların icrasından yaranan riskləri azaltmaq və ən azı növbəti beş
il üçün şirkətin bazarda inkişaf konsepsiyasını nəzərə almaq. Yoxlama şirkətin real axınlarını,
yaxın gələcəkdə mümkün artımını və ya azalmasını müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. Bu
məlumatlara əsasən hazırkı vəziyyəti göstərən yük daşınması xəritəsi yaradılır və yük axınlarını
simulyasiya edən hesablama modeli hazırlanır. Modelləşdirmə ilə anbar bazalarının optimal
yerləri müəyyənləşdirilir. Daşınma xərclərini azaltırıq, bu obyektlərdə işlənmiş optimal yük
daşınmasını və nəticədə ən optimal ərazini və həcmini əldə edirik.
Anbar sisteminin modernləşdirilməsinin genişlənmiş konsepsiyasını hazırlayaraq bazaların
özlərini dizayn etməyə keçməyin vaxtı gəldi. İki yol var: mövcud obyektlərin yenidən
qurulması və ya modernləşdirilməsi. Hər metodun müsbət və mənfi cəhətləri var.
Ümumiyyətlə, şirkət sahiblərinin öz fəaliyyətlərində 3 hərəkət istiqamətləri var: 1. Anbar
fəaliyyətlərini outsource etmək; 2. Anbar sahəsinin genişləndirilməsi və orda anbar logistikasını
sıfırdan yüksək səviyyədə təşkil etmək; 3. Anbar texnologiyalarınnı səmərəliliyinin artırılması
ilə anbarların modernləşdirilməsi.
Əsas problem ondan ibarətdir ki, indiyədək müəssisələr anbarı istehsal kimi yox, yalnız saxlama
yeri kimi qəbul edir. Anbar əslində yığımın həyata keçirildiyi istehsal sahəsidir. Son məhsulun
sərbəst buraxılması üzrə ilk və çox vacib mərhələdir. Əslində köhnəlmiş texnoloji proseslər
hələ bə bəzi müəssisələrin anbarlarında istifadə edilir. İndiki dövrdə anbar anbar avadanlığı
kompleksidir. Anbar logistikasının əsas vəzifələri yüklərin saxlanılması, çatdırılmağa
hazırlanması, inventarın idarəedilməsi, fiziki proseslərin performansının yaxşılaşdırılması,
müştərilərə çatdırılmanın təşkilidir. Anbarların logistik sistemdə istifadəsinin üstünlükləri
qənaətli partiyalar şəklində malların daşınması ilə xərclərinin azaldılması, sığorta və mövsümi
ehtiyatların yaradılması yolu ilə tələb və təkjlifin əlaqələndirilməsi və uyğunlaşdırılması, aktiv
satış strategiyasını təmin etmək üçün şərait yaratmaq, satış bazarlarının coğrafi əhatə dairsinin
artırılması, çevik xidmət siyasəti üçün şərait yaradılmasıdır. İstənilən nəticəyə çatmaq üçün
anbarın modernləşdirilməsi vacibdir. Bu prosesdə tədricən modernləşdirmə ən düzgün həlldir.
Anbar idarəetmə sistemlərinin tətbiqindən sonra əsas göstəricilərdəki dəyişikliklər və “Ağıllı
anbar” texnologiyalarının tətbiqinin effektivliyini müqayisəli şəkildə ifadə edək.
Göstəricilər
1
2
3
4

Anbar dövriyyəsinin
artması
Anbar işçilərinin ixtisarı
Anbar avadanlığının
istifadəsinin azalması
Anbar sahəsindən istifadə
nisbətinin artırılması
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Ənənəvi anbar idarəetmə
avtomatlaşdırılmış anbar
sistemi
sistemi
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2-dən 8 dəfəyə qədər
25%-ə qədər

Dəfələrlə

25%-ə qədər

Dəfələrlə

30%-ə qədər
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Ənənəvi anbar sistemində qeyd edilən dəyişikliklərin səbəbi:


Əmək məhsuldarlığının artırılması;


İşçi heyətin dəyişkənliyi – sürətli, məhsuldarlığı azaltmadan lazım olduqda işçinin iş
çox olan sahələrə yerini dəyişmək;


Yükləmə boşaltma texnoloji əməliyyatlarının optimallaşdırılması;



Anbar sahəsindən istifadənin effektivliyinin artırılması.

“Ağıllı anbar” avtomatlaşdırılmış anbar sistemində qeyd edilən effektivliyin səbəbi:


Bütün yükləmə əməliyyatlarının tam avtomatlaşdırılması;



Xidmət edən sistemə sadə bir operatorun lazım olması;



Bir sistem mövcud olan texnikanı əvəz edir;



Çatdırılma əməliyyatlarının etibarlılığını nəzarət altında saxlamağa imkan verir;


Hər hansı problem yarandığı ahlda operator avtomatik olaraq onları görür və lazımi
düzəlişləri etmək üçün müvafiq bölmələrə yönləndirir. [12]
Avtomatlaşdırılmış saxlama sistemlərindən istifadə edərək anbar komponentlərinə yeni bir
yanaşmanın tətbiqi anbarın effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və lazımi istehsal
hədəflərinə çatmağa imkan verir:

Məhsulların istehsala buraxılması ilə birbaşa əlaqəli olmayan işlərə operatorun sərf
etdiyi vaxtın azaldılması;

Anbarın vəziyyətinə tam nəzarət: tələb olunan məhsulların mövcudluğu barədə
məlumatların olması, məhsulların anbar qalıqları ilə tam uyğunlaşdırıla bilməsi;


Fərqli məhsulların hazırlanmasına və dəyişdirilməsinə sərf olunan vaxtın azaldılması;



İşlərin ümumi məhsuldarlığının artırılması;


Komplektləşdirilmə üçün hazırlıq müddətinin azaldılması. Məhsul spesifikasiyasına
uyğun olaraq komplektləşdirilmə sayəsində avtomatik boşaldılmanın ən qısa müddətdə
edilməsi;

İnsan amilinin aradan qaldırılması; Komplektləşdirilmə səhvləri tamamilə istisna
olunur.

Saxlama şərtlərinə uyğunluğun olması; Komponentlər müvafiq rütubət xüsusiyyətlərinə
uyğun saxlanılır və temperatur daim nəzarətdə olur.


İstehsal sahəsinə qənaət etməyə şərait yaratması;


Komponentlərin
mümkünlüyü

uçotunun

avtomatlaşdırılması.

Komponentlərin

izlənilməsinin


Anbarın istismarı və istehsal üçün yer amilinin səmərəli istifadə edilməsi, işçilərin əmək
haqqı fondunun optimallaşdırılması və işsiz qalma müddətinin azaldılması hesabına əldə
olunan ümumi xərclərə qənaət edilməsi. [13]
NƏTİCƏ
Müasir anbar sistemi məhsulun, materialların, xammalın keyfiyyətini qorumağa kömək edir,
işçiləri qeyri effektiv idarəetmə və saxlama əməliyyatlarından azad edir, nəticədə personal
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xərclərini azaldır. Ümumilikdə, müasir anbar sistemlərinin təmin etdiyi üstünlüklər aşağıdakı
kimi qruplaşdırıla bilər:
1.
Müştəri məmnuniyyətinin dərəcəsini xarakterizə göstəricilər: - sifarişlərin vaxtında
yerinə yetirilməsi, gecikmələrin azalması, şikayətlərin azalması, məhsulların qaytarılma
səviyyəsinin azalması.
2.
Anbar keyfiyyətini artırması: - Sifariş parametrlərinin dəqiq yerinə yetirilməsi, anbarın
daxili iş rejiminə uyğunluq.
3.
Vaxtın optimallaşdırılması: - logistik dövrənin vaxtı – sifarişin işləmə müddəti, malların
çatdırılma müddətinin optimallaşdırılması.
4.
Xərc göstəriciləri: - Ehtiyatların saxlanılma xərcləri, anbardaxili nəqliyyat xərcləri,
saxlama xərcləri, qablaşdırma və digər logistik xərclərin minimallaşdırılması.
5.
Maliyyə-iqtisadi göstəricilər: - anbar sahəsindən istifadənin, müəyyən bir dövr üçün
dövriyyə vahidi xərclərinin, anbarın tikilməsinə qoyulan investisiyanın ödəniş müddətinin
optimallaşdırılması.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KIRGIZ ÖĞRENİCİLERİNİN YAZILI
ANLATIM KÂĞITLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF WRITTEN WORKS BY KYRGYZ STUDENTS LEARNİNG
TURKISH
Dr. Sibel BARCIN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ÖZET
Yazma, hem ana dilin edinilmesinde hem de yeni bir dilin öğrenilmesinde en zor beceridir.
Dolayısıyla öğrenicilerde hata yapma korkusu oluşabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada
“Kırgız öğrenicilerin A1 düzeyinde Türkiye Türkçesi öğrenirken yazma becerisinde yaptıkları
hatalar nelerdir?” sorusu araştırılmıştır.
Araştırmayı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 25 Kırgız öğrenici oluşturur. A1
düzeyinde öğrenim gören öğrenicilerin yazma becerisindeki hataları belirlemek amacıyla yazılı
anlatımları incelenmiş; yapılan hataları ve sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada
veriler, incelenen yazılı anlatım kâğıtlarından elde edilmiştir. Elde edilen bulgular temelinde
öğrenicilerin en çok hatayı biçim bilgisinde ve yazımda yaptıkları, bununla birlikte aktarma
hatalarının çok olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi öğretimi, Yazılı anlatım, Kırgızistan.
ABSTRACT
Comprehension skills are listening and reading; expression skills are speaking and writing in
language teaching. One of the main purposes of grammar teaching is to be able to use the target
language as a communication language in various environments. For this purpose, it is expected
to realize the function-centered principles, from simple to complex and from near to far. Writing
is the most difficult skill in both the acquisition of the first language and the learning of a new
language. Therefore, students may have a fear of making a mistake. However, psychological,
mental and teaching processes affect language teaching. The necessity to obey grammatical
rules can increase the learner's writing anxiety. For this reason, it is more appropriate to teach
the stages of writing skill carefully. This study explored the question "What mistakes do Kyrgyz
students make when writing at the A1 level?" The study involved 25 Kyrgyz students who
studied at the Kyrgyz-Turkish Manas University at the school of foreign languages in the 20202021 academic year.
In the course of the study, the written works of Kyrgyz students who received their education
at the A1 level were checked in order to determine their mistakes in writing; the errors and their
reasons were tried to be determined. For this reason, the study used a cross-sectional survey
model. The research data was formed from examined written works. The results showed that
the most mistakes were made in spelling and punctuation; translation mistakes are lots, it
became clear that these were mainly intralingual mistakes.
Keywords: Teaching Turkish, Written expression, Kyrgyzstan.

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

119

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA
1.

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

GİRİŞ

Duygu ve düşünceleri yazı ile ifade edebilmek için belirli bir birikime sahip olmak gerekir. Bu
kapsamda yazma becerisinin gelişimi dil gelişimi açısından önemlidir.
Alanda yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde dil öğretiminin dinleme, konuşma, okuma ve
yazmadan oluşan dört temel beceriyi gerektiren çok boyutlu bir iş olduğu (Açık, 2008: 2),
yazma becerisinin diğer dil becerilerine göre daha zor ve en son geliştirilebilen bir beceri olduğu
(Temizkan ve Yalçınkaya, 2013: 82) yönünde tespitler yer almaktadır. Bununla birlikte yazma
eğitiminin kişinin yaşantısı yoluyla edindiği bilgi ve birikimi düşlem gücü ve imgelemiyle
yoğurarak kâğıda aktarmasından çok daha karmaşık anlam taşıdığı (Genç, 2017: 33),
düşüncesini yazılı ifade edemediğini düşünen öğrencilerde dil öğrenmeye karşı olumsuz bir
tepkinin oluştuğu (Çakır, 2010: 167), yazma becerisinin bir dönüt kaynağı olduğu (Ak Başoğul
ve Can, 2014: 102) yönünde çalışmalara rastlanmaktadır.
2.

YÖNTEM

Bu araştırmada yanlış çözümlemesinden yararlanılmıştır. Bölükbaş (2011: 1359), bu kavramı
şöyle açıklamıştır: “Yanlış çözümlemesi, öğrencilerin yaptıkları yanlışların gözlenmesi ve belli
bir sisteme göre sınıflandırılıp analiz edilmesidir.”
2.1.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrenicilerin yazılı anlatımlarında
yaptıkları hataları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel problem cümlesi
şöyledir:
Kırgız öğrenicilerin A1 düzeyinde Türkiye Türkçesi öğrenirken yazma becerisinde yaptıkları
hatalar nelerdi?
2.2.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreninde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 düzeyindeki öğreniciler yer
almıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi, Dil Hazırlık Bölümünde öğrenimlerini tamamlayan 25 öğrenici
oluşturmuştur.
2.3.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, öğrenicilere kendilerini tanıtmaları üzerine bir kompozisyon yazdırılarak
toplanmıştır.
3.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde ses bilgisi, biçim bilgisi, yazım ve noktalama başlıkları altında gruplanan hatalar
gösterilmiş ve belirlenen hatalar yorumlanmıştır. Hataları sınıflandırmada Çangal’ın (2021)
çalışmasından yararlanılmıştır.
3.1.

Ses Bilgisi Hataları

3.1.1. Ünlü Uyumu ile Yapılan Hatalar
Ö3. Y. Benim en büyük hayalım doktor olmak. Bu hayalım için öğrenciyim.
D. Benim en büyük hayalim doktor olmak. Bu hayalim için öğrenciyim.
Türkiye Türkçesinde alıntı kelimelerde kalınlık-incelik kuralına uymayan kelimeler vardır.
Hayal kelimesi bunlardan biridir.
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3.1.2. Seslerin (a-e, ı-i, o-ö, u-ü) Karıştırılması ile İlgili Yapılan Hatalar
Ö8. Y. Ben iyi ve adıl bir insanım.
D. Ben iyi ve adil bir insanım.
Alıntı kelimelerden olan adil kelimesinin Kırgız Türkçesindeki yazılışı adıldır. Öğrenici bu
cümlede ses benzerliğinden dolayı hata yapmıştır.
3.1.3. Ünlü Düşmesi ile İlgili Yapılan Hatalar
Ö2. Y. Bir arkadaşım şehire gitti.
D. Bir arkadaşım şehre gitti.
Türkiye Türkçesinde şehir kelimesine yönelme durumu eki gelince /i/ sesi düşer. Örneğin şehir
> şehre olur. Bununla birlikte Kırgız Türkçesinde bu alıntı kelimede farklılık mevcuttur. Kırgız
Türkçesinde şehir kelimesinin yazılışı şaardır. /ı/ sesi düşmez. Öğrenici bu cümlede olumsuz
aktarım yapmıştır. Kırgız Türkçesindeki söz konusu kelimeyi Türkiye Türkçesine aktarmıştır.
Ö7. Y. Her vakitin kendi özellikleri var.
D. Her vaktin kendi özellikleri var.
Vakit kelimesi Kırgız Türkçesinde ubakıt olarak yer alır. Öğrenici alıntı bir kelime olan vakit
kelimesinde /i/ sesini düşürmeyerek hata yapmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle bazı öğrenicilerin bu iki alıntı kelimede sorun yaşadıkları ve
kelimelerin ses benzerliğinden dolayı hata yaptıkları öngörülmektedir.
3.2.

Biçim Bilgisi Hataları

3.2.1. Ek Fiil Çekimi ile İlgili Yapılan Hatalar
Ö1. Y. Cömert ve sevecen bir insanmın.
D. Cömert ve sevecen bir insanım.
Ö23. Y. Kahverengi saçlı, mavi gözlü, uzun boylu ve zayıf çocuyum.
D. Kahverengi saçlı, mavi gözlü, uzun boylu ve zayıf çocuğum.
Ö17. Y. Çocukluğum çok parlaktı ve neşelidi.
D. Çocukluğum çok parlaktı ve neşeliydi.
Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı gibi öğreniciler isim cümlesinde hata yapmışlardır. Türkiye
Türkçesinde “Ben insanım.” cümlesinin karşılığı Kırgız Türkçesinde “Men adammın.” olarak
geçmektedir. Öğrenici olumsuz aktarım yapmıştır.
3.2.2. Belirtili İsim Tamlamasında Yapılan Hatalar
Ö5. Y. Çünkü hayattın en güzel anlarını çocukluğumuzda yaşıyoruz.
D. Çünkü hayatın en güzel anlarını çocukluğumuzda yaşıyoruz.
Bu cümlede öğrenici Kırgız Türkçesinden olumsuz aktarım yapmıştır. Kırgız Türkçesinde
tamlayan ekleri +dın / +din/ +dun / +dün / +tın / +tin / +tun / +tün şeklindedir.
3.2.3. İyelik Eki ile İlgili Yapılan Hatalar
Ö12. Y. Benin aklıma çok şey geliyordu.
D. Benim aklıma çok şey geliyordu.

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

121

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

Bu cümlede öğrenici Kırgız Türkçesinden olumsuz aktarım yapmıştır. Türkiye Türkçesinde
ben; Kırgız Türkçesinde men olarak geçmektedir. Bu sebeple “benim evim” Kırgız Türkçesinde
“meniŋ üyüm” demektir.
3.2.4. Belirtme Durumu ile İlgili Yapılan Hatalar
Ö1. Y. Genel olarak benim ve yakınımdaki tüm insanların mutlu olmasın istiyorum.
D. Genel olarak benim ve yakınımdaki tüm insanların mutlu olmasını istiyorum.
Türkiye Türkçesinde üçüncü tekil kişi ile belirtme durumu eki arasına zamir n’si gelmektedir.
Ancak Kırgız Türkçesinde zamir n’sinden sonra belirtme eki yer almamaktadır.
Ö6. Y. Ben çocukluğumdu çok seviyorum.
D. Ben çocukluğumu çok seviyorum.
Kırgız Türkçesinde belirtme durumu eklerinden biri +du ekidir. Öğrenici olumsuz aktarım
yapmıştır.
3.2.5. Çokluk Eki ile “Çok” Kelimesinin Birlikte Kullanımından Kaynaklanan Hatalar
Ö13. Y. İnsanlar büyüyünce çok sorunlara sahip oluyorlar.
D. İnsanlar büyüyünce çok soruna sahip oluyorlar.
Ö18. Y. Benim birçok çocukluk arkadaşlarım vardı.
D. Benim birçok çocukluk arkadaşım vardı.
Ö2. Y. Benim çok hayallerim var.
D. Benim çok hayalim var.
Çoğu öğrenicinin bu hatayı yaptığı görülmektedir.
3.2.6. Sayı Adı ile “Çok” Kelimesinin Birlikte Kullanımından Kaynaklanan Hatalar
Ö14. Y. Sadece iki çocukluk arkadaşlarım vardır.
D. Sadece iki çocukluk arkadaşım vardır.
Yukarıdaki cümledeki gibi hatalar kimi zaman görülmektedir.
3.2.7. “da, de” Bağlacının Kullanımı ile İlgili Hatalar
Ö3. Y. Müziği da seviyorum.
D. Müziği de seviyorum.
Türkiye Türkçesinde da bağlacının de şekli olmasına karşın Kırgız Türkçesinde da bağlacının
de şekli yoktur. Öğrenici olumsuz aktarım yapmıştır.
3.3.

Yazım ve Noktalama Hataları

Ö5. Y. Şimdi bioloji bölümünde okuyorum.
D. Şimdi biyoloji bölümünde okuyorum.
Öğrenici bu cümlede biyoloji kelimesinin yazımında hata yapmıştır. Biyoloji kelimesinin
Rusçadaki şekli “biologiya”dır.
Ö24. Y. Ben 21. Mayıs 2003’te doğdum.
D. Ben 21 Mayıs 2003’te doğdum.
Ö16. Y. 3. Ekim 2002’de doğdum.
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D. 3 Ekim 2002’de doğdum.
Kırgız Türkçesinde tarih belirtirken sıra sayı eki getirilmektedir.
Ö25. Y. Biri birimizin ev ödevlerine yardım ediyorduk.
D. Birbirimizin ev ödevlerine yardım ediyorduk.
Ö12. Y. Bir birimizi çok seviyoruz.
D. Birbirimizi çok seviyoruz.
Birbiri zamiri Kırgız Türkçesinde biri biri şeklinde ayrı yazılmaktadır. Öğrenicilerin ana
dillerinde olumsuz aktarım yaptıkları görülmektedir.
Ö2. Y. Çizmeyi seviyorum. Bu yüzden Manas üniversitesindeki resim bölümünü seçtim.
D. Çizmeyi seviyorum. Bu yüzden Manas Üniversitesindeki resim bölümünü seçtim.
Ö18. Y. Ben Kırgızistan- Türkiye Manas üniversitesinde okuyorum.
D. Ben Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde okuyorum.
Ö8. Y. Ben kırgızistanda doğdum.
D. Ben Kırgızistan’da doğdum.
Ö4. Y. Hafta içi her gün türkçe dersi oluyor.
D. Hafta içi her gün Türkçe dersi oluyor.
Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi öğreniciler kurum, yer ve dil adını küçük harfle
başlatmışlardır. Bunların sebeplerine bakıldığında Kırgız Türkçesinde kurum adlarında ilk
kelimenin büyük harfle, sonraki kelimenin ise küçük harfle başlatılması ve dil adlarının küçük
harfle yazılması gösterilebilir.
3.3.1. Mevsim Adlarının Yazımı ile İlgili Hatalar
Ö20. Y. Doğum günüm yazında.
D. Doğum günüm ilkbaharda.
Yukarıdaki cümlede hem yalancı eş değerlere bir örnek vardır hem de Kırgız Türkçesinden
Türkiye Türkçesine olumsuz aktarım vardır. Oğuz Türkçesinde yaz, Kırgız Türkçesinde caz
olarak yazılır ve ilkbahar demektir. Bununla birlikte Kırgız Türkçesinde cazda Türkiye
Türkçesinde yazın demektir.
4.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, öğreniciler tarafından en çok diller arası
hatalar yapıldığı, daha sonra sırasıyla dil içi hatalar ve gelişimle ilgili hataların yer aldığı
görülmektedir. Dolayısıyla öğrenicilerin en çok kendi ana dillerinin etkisiyle hatalar yaptıkları
öngörülmektedir. Bununla birlikte öğrenicilerin yazılı anlatım kâğıtları incelendiğinde en çok
biçim bilgisinde ve yazımda zorlandıkları tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile alan yazındaki bazı çalışmaların benzer sonuçlar taşıdığı
görülmektedir. Bölükbaş (2011: 1365) 20 Arap öğrenici ile yaptığı araştırmasında öğrenicilerin
en çok yazım konusunda hata yaptıklarını ifade etmiştir. Çangal (2021) ise 30 Cezayirli öğrenici
ile yaptığı araştırmasında, öğrenicilerin en çok ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, yazım ve
noktalamada hata yaptıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu bilgilere ek olarak alanyazında benzer
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sonuçlara ulaşan araştırmalardan biri Akın ve İzgi’nin (2018) 96 Suriyeli öğrenici ile yaptığı
çalışmadır.
Diller arası hataların sebeplerine bakıldığında söz konusu öğrenicilerin ana dillerine göre
düşünerek Türkiye Türkçesine aktarmalarıdır. Bu bağlamda öğreticinin hedef kitleyi iyi
tanıması yazma becerisini geliştirmede önemli bir unsurdur. Kara’nın (2010: 688)
araştırmasında Türk soylu öğreniciler için elde ettiği sonuçlar ile bu çalışma örtüşmektedir.
Dil içi hatalara bakıldığında Türkiye Türkçesindeki bazı özelliklerin Kırgız Türkçesinde
olmaması sonucu öğrenicilerin zorlandıkları tespit edilmiştir. Örnek olarak yazım ve
noktalamadaki kurallar gösterilebilir. Buna ilaveten gelişimle ilgili hatalara bakıldığında
öğrenicilerin hedef dilin gelişmesi adına az tekrar yapmaları gösterilebilir.
Araştırma sonucunda Kırgız Türkçesi ile hedef dil arasında benzerlikler olmasına karşın
öğrenicilerin Kırgız Türkçesinden olumsuz aktarım yaptığı görülmektedir. Bu olumsuz
aktarımların önüne geçilmesi için hedef dille kurulan bağın artırılması önemlidir.
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ÖZET
Günümüzde enerji dünya ekonomisinde önemli yere sahiptir. Enerji; üretim sürecinin
sürekliliği için vazgeçilmez bir üretim girdisidir. Bu bakımdan tüm ülkeler, her türlü
imkânlarından yararlanarak enerji üretimlerini artırmaya çalışmaktadırlar. Kişi başına tüketilen
enerji miktarı bir ülkenin ekonomik durumunu, refah ve gelişmişlik derecesini ortaya koymaya
yarayan kriterlerin başında gelmektedir.
Osmanlı Devleti döneminde başlayan sınırlı bir bölgeye yönelik elektrik üretimi, yıllar içinde
daha geniş alanları da içine alacak şekilde artmıştır. Kurumsallaşmaya yönelik ilk adım ise 1970
yılında atılmış ve Türkiye Ekonomi Kurumu kurulmuştur. Dünya ekonomisinin seyrinin
neoliberal politikalar çevresinde yoğunlaşması Türkiye elektrik enerjisi piyasalarını da
etkilemiştir. Kamu tarafından yürütülen elektrik üretim süreci zaman içinde aşama aşama
tasfiye edilmiş ve elektrik enerjisi üretimi günümüzde özel sektöre bırakılmıştır. Günümüzde
ise; elektrik enerjisi üretimi ve alçak gerilim elektrik dağıtımı özel sektör tarafından idame
edilirken, yüksek gerilim elektrik iletimi kamu tarafından yapılmaktadır. Özet olarak Türkiye
elektrik enerjisi piyasası karma bir yapıyı temsil etmektedir.
Bu çalışmada yenilenebilir enerji üretiminde etkin rol oynayan hidroelektrik enerji
santrallerinin, Türkiye enerji piyasalarındaki yeri yıllar itibariyle kurulu güç, sayı, diğer enerji
kaynakları karşısındaki durumu aktarılmıştır. Ardından Türkiye’nin hidroelektrik enerji ile
elektrik üretimine elverişli bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen, bu potansiyelin
değerlendirilme durumu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santral, Yenilenebilir Enerji.
Jel Sınıflandırması: N7, O13, P48.
ABSTRACT
Today, energy has an important place in the world economy. Energy; It is an indispensable
production input for the continuity of the production process. In this respect, all countries are
trying to increase their energy production by taking advantage of all kinds of opportunities. The
amount of energy consumed per capita is one of the criteria that reveal the economic status,
welfare and development level of a country.
Electricity production for a limited region, which started in the Ottoman period, has increased
over the years to include larger areas. The first step towards institutionalization was taken in
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1970 and the Turkish Economic Institution was established. The concentration of the world
economy around neoliberal policies has also affected Turkey's electricity energy markets. The
electricity generation process carried out by the public has been gradually liquidated over time
and the electricity generation has now been left to the private sector. Today, however; While
electricity generation and low voltage electricity distribution are carried out by the private
sector, high voltage electricity transmission is carried out by the public sector. In summary, the
Turkish electricity energy market represents a mixed structure.
In this study, the place of hydroelectric power plants, which play an active role in renewable
energy production, in Turkey's energy markets, installed power, number, and situation against
other energy sources are explained. Then, although Turkey has a geography suitable for
electricity generation with hydroelectric energy, the evaluation of this potential was
investigated.
Keywords: Electric Energy, Hydroelectric Power Plant, Renewable Energy.
Jel Classification: N7, O13, P48.
GİRİŞ
Osmanlı Devleti döneminde başlayan sınırlı bir bölgeye yönelik olarak başlayan elektrik
üretimi, yıllar içinde daha geniş alanları da içine alacak şekilde artmıştır. Türkiye elektrik
piyasasında kurumsallaşmaya yönelik ilk adım 1970 yılında atılmış ve Türkiye Ekonomi
Kurumu kurulmuştur. Dünya ekonomisinin seyrinin neoliberal politikalar çevresinde
yoğunlaşması Türkiye elektrik enerjisi piyasalarını etkilemiş ve kamu tarafından yürütülen
elektrik üretimi, süreç içinde aşama aşama tasfiye edilmiş ve elektrik enerjisi üretimi
günümüzde özel sektöre bırakılmıştır. Bugün bakıldığında, elektrik enerjisi üretimi ve alçak
gerilim elektrik dağıtımı özel sektör tarafından idame edilirken, yüksek gerilim elektrik iletimi
devlet tarafından yapılmaktadır. Özetle, günümüzde Türkiye elektrik enerjisi piyasası karma
bir yapıyı temsil etmektedir.
Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik santrallerin Türkiye enerji
piyasalarındaki yeri yıllar itibariyle kurulu güç, sayı, diğer enerji kaynakları ile karşılaştırılarak
verilmiş, hidroelektrik enerji ile elektrik üretimine elverişli bir ülke olunmasına rağmen bu
potansiyelin yeteri kadar değerlendirilmediğine dikkat çekilmiştir.
1. TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASI
1.1. Sektör Gelişimi
1902 yılında Tarsus’ta kurulan hidroelektrik santral ile Osmanlı Devleti döneminde ilk kez
yapılan elektrik enerjisi üretimini, 1914 yılında Macar şirketi tarafından Haliç kıyılarına
kurulan Silahtarağa Elektrik Santrali izlemiştir. 1952 yılından sonra Ambarlı Elektrik Santrali
ile İstanbul’un elektrik ihtiyacını karşılayan Silahtarağa Elektrik Santrali 1983 kapatılmıştır
(Engin, 2010, 234).
1970 yılında Türkiye’de elektrik enerjisi piyasasındaki ilk kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu
iktisadî devlet teşekkülü olarak kurulmuş ve tekeli altında elektriğin üretimi, iletimi ve
dağıtımından sorumlu tutulmuştur (1312 sayılı kanun, Madde 3).
1973 yılında Petrol Krizi ile dünya ekonomisinde maliyet artışları baş göstermiş, kamu
mülkiyetinde bulunan elektrik sektöründe özelleştirme ve serbestleştirmeler ağırlık kazanmaya
başlamıştır (Ünal, 2007, 84). Bu durum Türkiye’ye de yansımıştır. Yeni piyasa odaklı anlayışta
özelleştirmeler kamu kesiminde yaygın olarak görülen verimsizliklerin ortadan kaldırılmasında
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bir araç olarak görülmüştür. Elektrik talebindeki hacimli artış ile Türk hükümetleri üretim
kapasitesinin arttırılmasında gerekli olan yatırımlar için, elektrik sektörüne özel sektör
yatırımcılarını çekerek kamu bütçesi üzerindeki yükü azaltmaya çalışmıştır (Atiyas vd., 2012,
21). 1982 yılı 2705 sayılı kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekelinde bulunan elektrik
üretim, iletim ve dağıtımı, özel işletmelerin elektrik üretimi yapmasının önü açılarak piyasaya
özel sektörün girişi sağlanmıştır (2705 sayılı kanun, Madde 2). 1984 yılında 3096 sayılı kanun
ile Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve yabancı özel şirketlerin elektrik üretim, iletim,
dağıtım ve ticareti serbestleştirilmiştir. Elektrik piyasasındaki arz tekeli esnetilmeye ve
rekabetçi yapının tesisi başlamıştır (3096 sayılı kanun, Madde 1). 1994 yılında Türkiye Elektrik
Kurumu daha etkin ve verimli bir şekilde çalışma ve özelleştirme politikaları doğrultusunda,
Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı
altında iki ayrı iktisadî devlet teşekkülü olarak yapılandırılmıştır. 2001 yılına gelindiğinde,
elektrik piyasasında rekabete dayalı serbest piyasaya geçilmiş ve TEAŞ; TEİAŞ, EÜAŞ ve
TETAŞ olarak üç ayrı iktisadî devlet teşekkülüne bölünmüştür (TEİAŞ). Aynı zamanda
TEDAŞ elektrik dağıtım işini 21 bölgeye1 ayırarak her bir bölge için ayrı dağıtıcılara
devretmiştir. Bunun yanı sıra 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPDK kurulmuş; piyasa
takibi, lisans dağıtımı, fiyatlandırma esaslarının tespiti ve denetiminden sorumlu tutulmuştur.
1.2. Günümüz Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasasından İzlenimler
Türkiye elektrik piyasasında TEK’in tasfiyesi, ardından elektrik dağıtımının 21 dağıtıcı
bölgesel tekele verilmesine kadar geçen süreçte kurulu güç, elektrik üretiminde kullanılan
enerjinin türü ve menşei, enerji ithalatındaki değişim, kayıp kaçak oranları ve pek çok faktör;
piyasa ve enerji politikaları açısından önem arz etmektedir. Türkiye elektrik piyasasının güncel
durumu çeşitli verilerle ortaya konulmuştur.
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Şekil 1: Türkiye Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Değişimi
Kaynak: TEİAŞ

ADM EDAŞ, Akdeniz EDAŞ, AKEDAŞ, Aras EDAŞ, AYEDAŞ, Başkent EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ, Çamlıbel
EDAŞ, Çoruh EDAŞ, Dicle EDAŞ, Fırat EDAŞ, Gediz EDAŞ, Kayseri ve Civarı EDAŞ, Meram EDAŞ,
Osmangazi EDAŞ, Sakarya EDAŞ, Toroslar EDAŞ, Trakya EDAŞ, Uludağ EDAŞ, Vangölü EDAŞ, Yeşilırmak
EDAŞ.
1
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Şekil 1’de 1980’den günümüze yurtiçinde elektrik üretimi için kurulan tesislerin kurulu gücü
sunulmuştur. TEİAŞ’tan elde edilen veriler ışığında Şekil 1’de görüldüğü üzere, Türkiye’deki
elektrik tesislerinin kurulu gücü genel olarak artış seyri göstermekle birlikte 2011 sonrası artış
hız kazanmış ve kurulu güç 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %31 artarak 95,890.0
Megawatt’a ulaşmıştır.
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Şekil 2: 2020 Yılı Türkiye'de Kurulu Gücün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı
(Mw)
Kaynak: TEİAŞ
Şekil 2’de Türkiye’nin 2007-2020 yıllarındaki kurulu gücünün birincil enerji kaynaklarına göre
dağılımındaki değişim verilmiştir. 2020 yılında üretilen elektriğin yaklaşık olarak yarısı
doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan üretim yapan termik santrallerde üretilmiştir. Rüzgar,
güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan üretim son yıllarda ön plana çıkmış olsa da
ağırlıklı üretim hala fosil yakıtlar üzerinden devam etmektedir. Bu noktada fosil yakıtlara ve
enerjide dışa bağımlılık ön plana çıkmaktadır.
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Şekil 3: 2010 ve 2020 Yılları İçin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Türkiye Kurulu Gücü
Kaynak: TEİAŞ
Daha net karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla Şekil 3 verilmiştir. Şekil 3’te 2010 ve 2020
yıllarına ait birincil enerji kaynaklarına göre Türkiye kurulu gücündeki değişim aktarılmıştır.
10 yıl içinde doğalgaz ve hidrolik kaynaklardan elde edilen üretim iki kat artışın yanı sıra,
rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı da ciddi ölçüde artmıştır. Bunun
yanı sıra fosil yakıtlardan elektrik üretimi toplamda iki katından daha fazla artış göstermiştir.
Türkiye özellikle güneş, rüzgar ve jeotermal olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları için
yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelleri kullanarak hem ithal edilen fosil yakıt oranını
düşürme hem de yenilenebilir enerji ile çevreye verilen zararı azaltma şansına sahiptir.
Şekil
4:

ETKB 2019 Strateji Belgesi ve 2023 Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı’nda Erişilmesi
Öngörülen Kapasiteler
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Şekil 4’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Strateji Planı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji
Eylem Planı’nda öngörülen yenilenebilir enerji kurulu güçlerine ulaşabilmek için; 2017 yılı
sonundaki kurulu güç değerlerine göre 2019 yılına kadar %19,3, 2023 yılına kadar ise %56,8
oranında artış gerekmektedir. Bu plana göre, 2023’te Türkiye kurulu gücünün %49’unu
yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacaktır.
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Şekil 5: Yerli ve İthal Kaynakların 2000-2017 Yılları Kurulu Güç İçindeki Payı
Kaynak: TEİAŞ
*Çok yakıtlı santralların kurulu gücü dâhil değildir.
Şekil 5’te yerli ve ithal kaynakların 2000-2017 yılları kurulu güç içindeki payı gösterilmektedir.
Dönem dönem azalmalar olmasına karşın ithal kaynakların oranı toplam kaynağın yarıdan
fazlasını oluşturmaktadır. 2017 yılında ise ithal kaynakların oranı %56,8 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarına rağmen, bu noktada kendine
yetebilirlikte düşük bir performans sergilemektedir. Enerji ihtiyacının yarısından fazlasını,
hemen hemen tüm petrol ve doğalgaz talebi ithal edilmekte ve bu enerji ithalatı dış ticaret
açığını ciddi oranda arttırmaktadır.
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Toplam
İthalat
(Milyar $)
140,92
185,54
240,84
236,5
251,7
242,2
207,1
198,6
233,8
236
244

Dış Ticaret
Dengesi(Milyar
$)
-12,16
-45,47
-75,09
-84,1
-99,9
-84,6
-63,1
-56,1
-76,8
-66
-62

Enerji
İthalatı
(Milyar $)
29,90
38,49
54,11
60,1
55,9
54,9
37,8
27,2
37,2
46
43

Enerji İthalatının Dış
Ticaret Dengesine
Oranı (%)
245,88
84,64
72,06
71,46
56
64,8
59,90
48,5
48,4
69,6
69,3

Tablo 1: 2009-2019 Yılları Dış Ticaret Açığında Enerji İthalatının Payı
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*Tahmini
Kaynak: Orta Vadeli Program (2019-2021), Orta Vadeli Program 2018-2020, Orta Vadeli
Program (2015-2017), Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Tablo 1’de 2009-2019 yıllarına ait ithalat, dış ticaret açığı, enerji ithalatı ve enerji ithalatının
dış ticaret açığına oranı verilmiştir. Veriler incelendiğinde toplam ithalatın giderek artan seyir
izlediği gözlenmektedir. Bununla beraber; dış ticaret açığı 2014, 2015 ve 2016 yıllarında nispî
olarak düşüş göstermiş olsa da genel eğilim artış yönünde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatı
çoğunlukla düşüş seyrinde olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki enerji ithalatına azalan
oranda yansımış hatta 2014 yılında enerji ithalatındaki azalışa rağmen dış ticaret açığına etkisi
artmıştır. Ayrıca 2019 yılına ait tahmini verilerde enerji ithalatındaki 3 Milyar $’lık azalışa
rağmen, dış açıktaki enerji ithalatı payına yansımasının düşük düzeyde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Enerjideki dışa bağımlılık dış ticaret açığında kendini net olarak
göstermektedir. Bu noktada dış ticaret açığını oluşturan diğer kalemlerin fiyatları ve döviz kuru
etkisi ön plana çıkmaktadır.
2. TÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ
2.1. Türkiye’nin Su Potansiyeli
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm olup, yılda ortalama 450 milyar m 3
suya tekabül etmektedir. Türkiye’nin brüt yerüstü suyu potansiyeli ise 172 milyar m 3’tür.
Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak
tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar m 3’tür. 18 milyar m3
olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte Türkiye’nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı
su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3 olup, 54 milyar m3’ü kullanılmaktadır.
Türkiye’de 25 adet drenaj havzası bulunmaktadır. Bu havzalardan 14’ü nehir havzası, 7’si irili
ufaklı nehirlerden oluşan müteferrik havza ve 4’ü ise denize boşalımı olmayan kapalı
havzalardan oluşmaktadır.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yayımlanan 2014 Türkiye’nin Su
Riskleri Raporu’nda, su kaynakları ile ilgili ön plana çıkan sorunlar şöyle özetlenmiştir:
• Planlama çalışmalarının havza ölçeğinde yapılmayışı, hidrolojik sistemleri doğrudan
etkilemekte ve bazı dere ve sulak alanların yok olmasına sebep olmaktadır.
• Tarımsal faaliyetler için kaynaklardan aşırı su çekilmesi ve suyun verimli kullanılmaması gibi
nedenlerle birçok tatlı su ekosistemi, ekonomik ve ekolojik değerini yitirmektedir.
• Kirlenen su kaynakları yalnız biyolojik çeşitliliği değil aynı zamanda geçim kaynakları suya
bağlı olan çok sayıda insanı da doğrudan etkilemektedir.
• Büyük ölçekli altyapı projeleri (otoyollar, kentleşme, vb) ve madencilik faaliyetleri, su
kaynaklarını ve özellikle sulak alan ekosistemlerini doğrudan etkilemektedir. Öte yandan, bu
tür yatırımlar hem yapım hem de işletme aşamasında yoğun su tüketebilmekte veya su
kaynakları üzerinde kirletici etki yaratabilmektedir.
2.2 Türkiye’de Hidroelektrik Santraller
2.2.1. Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi
Türkiye teorik açıdan hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh iken teknik olarak kullanılabilir
hidroelektrik potansiyeli 216 milyar kWh olarak ifade edilmektedir. Ancak Türkiye’nin gerek
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ekonomik açıdan gerek sosyal açıdan ve gerekse çevresel açıdan mevcut yatırımlar ile
yapılabilir hidroelektrik potansiyeli 158 milyar kWh/yıl olarak belirtilmektedir. Geliştirilecek
proje ve planlar sayesinde 180 milyar kWh olması öngörülmektedir.
İlk olarak 1956 yılında başlayan hidroelektrik potansiyeli 2016 yılı itibarı ile 66 adet HES
işletmesine ulaşmıştır. Bu hidroelektrik potansiyeli ortalama yıllık üretimin 43.992 milyar kWh
miktarına denk gelmektedir (ÇŞB, 2016, s. 29). Bu veriler 2016 yılı sonu HES’lerin durumunu
belirtmektedir. Hidroelektrik santrali projelerinin sayısının bu seviyelere yükselmesi
beraberinde çevre üzerindeki baskıyı da arttırmaktadır.
Diğer taraftan bir ülkenin sınırları içerisinde akış halinde olan suların %100 verimle
kullanılması varsayımına dayanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin teorik olarak
hidroelektrik potansiyelini oluşturmaktadır. Ancak varolan teknolojik boyut bu verimin
tamamen kullanılmasına elverişli durumda değildir. Bu yüzden bu potansiyelin azami olarak
kullanılması teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyel diye ifade edilmektedir. Aynı
sebeplerden dolayı Türkiye’nin de mevcut hidroelektrik potansiyel gücü tam olarak
kullanılamayabilir. Çünkü gerek ekonomik gerek sosyal şartlar buna imkan tanımayabilir.
Ayrıca Türkiye’nin teknik hidroelektrik potansiyeli dünyadaki teorik potansiyelin %1,5’ini,
Avrupa’daki hidroelektrik potansiyelin ise %17,6’sını oluşturmaktadır. Bu durum hidroelektrik
potansiyeli açısından Türkiye’nin çok iyi durumda olmadığını ifade etmektedir (DSİ, 2016, s.
67).
Türkiye’deki teknik ve ekonomik boyutlar göz önünde bulundurulduğunda hidroelektrik
potansiyelin tamamen kullanılmasıyla 2023 yılında hidroelektrik kurulu gücün 34 bin MW’a
yükseltilmesi planlanmaktadır (ÇŞB, 2016, s. 16). Türkiye’nin coğrafi özelliklerinden dolayı
hidroelektrik gücünden faydalanmak istenmektedir. Bu yüzden son dönemlerde hızla artan HES
projeleri dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu bakış açısıyla hidroelektrik santrallerin
Türkiye’deki mevcut durumuna göz atacak olursak 685 adet HES aktif olarak çalışmakta, 83
adet HES inşaat halinde ve 639 adet HES ise henüz inşaatına başlanmadığı gözükmektedir. Bu
inşaatına başlanmayan HES uygulamalarının kimisinin lisansı alınmış, kimisinin önlisansı
alınmış proje durumundadırlar. Halihazırda bekleyen veya inşaat aşamasına geçmemiş HES
uygulamaları kurulacakları yerlerde çevre ve ekolojik yaşam üzerinde etki yapmaları
kaçınılmaz gözükmektedir. Özellikle proje aşamasındaki HES profili bu durumu daha net bir
şekilde gözler önüne sermektedir. Çünkü bu projeler çevre üzerinde baskıyı kaçınılmaz
kılmaktadır. Tablo 2’deki veriler bu durumu açık olarak ifade etmektedir.
Durum
İşletmede
İnşaatı Devam Eden

Toplam
Güç(Mw)
31.336
1.500

Kurulu Oran (%)

Üretim Lisansı Alınan

1.187

2.7

Önlisans Alınan
Proje Aşamasında

2.775
6.789

6.4
15.6

Toplam

43.612

100

67.9
3.4

Tablo 2: HES’lerin Potansiyel Durumu
Kaynak: DSİ
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2.2.2. Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerin Durumu
Türkiye elektrik üretimi içerisinde hidroelektrik üretimin payı, 1980’lerde %60’lar civarında
iken, 1990’lı yıllardan itibaren doğal gazın, 2000’li yıllardan itibaren ithal kömürün elektrik
üretim amacıyla kullanılmaya başlanması ve yanlış politikalar sonucunda herhangi bir planlama
olmadan yapımına izin verilen ve teşvik edilen santrallerin devreye girmesiyle birlikte 2014'te
%16’lara kadar düşürülmüştür.

1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TERMİK
22.168
34.315
50.620
93.934
122.242
155.827
171.638
174.871
171.256
200.416
177.852
182.688
189.652

ÜRETİM(GWh)
HİDROLİK(1)
DİĞER
12.044
6.0
23.147
80.1
35.540
86
30.878
108.9
39.560
153.4
51.795
3.584,6
52.338
5.418,2
57.865
6.760,1
59.245
8.791,5
40.644
10.901,5
66.897
14.861,5
67.274
23.425,2
53.192
22.031,8

TOPLAM(2)
34.218
57.543
86.247
124.921
161.956
211.207
229.395
239.496
239.293
251.962
259.611
273.387
264.876

1/2
35.2
40.2
41.2
24.7
24.4
24.5
22.8
24.2
24.8
16.1
25.8
24.6
20

Tablo 3: 1985-2017 Yılları Termik ve Hidroelektrik Santralin Toplam Üretimdeki Payı
Kaynak: TEİAŞ

Şekil 6: 1985-2017 Yılları Arası Türkiye Termik-Hidrolik Santrallerinde Elektrik Üretiminin
Gelişimi (GWh)
Kaynak: Enerji Görünüm Raporu, 2019.
1985-2017 yılları arası santral üretimleri incelendiğinde; termik santraller üretiminin toplam
üretim içindeki payının %55’in altına hiç düşmediği, dönem ortalamasının %67 civarında

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

133

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

olduğu görülmektedir. Hatta 2001, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam elektrik üretiminin
%80’den fazlası termik santrallerden karşılanmıştır. Toplam üretim içinde hidrolik santral
üretimleri ise %40 ila %16 arasında olup, ortalama %31’dir.

Şekil 7: 1985-2017 Yılları Arası Hidrolik Santrallerinde Elektrik Üretimi ile Toplam Elektrik
Üretimin Miktarı(GWh)
Kaynak: Enerji Görünüm Raporu 2019
Şekil 7’ye bakıldığında 1985-2017 yılları arasında toplam elektrik üretimi içinde hidroelektrik
santrallerden elde edilen üretimin payı giderek azaldığı açıkça görülmektedir.

Şekil 8: Hidroelektrik Santral Üretiminin Tüketimi Karşılama Oranı
Kaynak: Enerji Görünüm Raporu 2019
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Hidroelektrik santrallerden elde edilen üretimin azalması, artan elektrik tüketimini de giderek
daha az karşılar hale gelmiştir. Şekil 8 bu durumu ortaya koymaktadır.
2016 yılı sonu itibariyle barajlı ve akarsu üzerine kurulu HES’lere ait bilgiler ise Tablo 4’te yer
almaktadır.
Kurulu Güç(Mw)

Katkı (%)

Santral Sayısı

Hidrolik(Barajlı)

19.382,2

25,8

113

Hidrolik(Akarsu)

6.849,9

9,1

457

Tablo 4: HES Türüne Göre Kurulu Güç Dağılımı
Kaynak: ÇŞB, 2016, s.103.
Şekil 9’da Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren HES’lerin konumu gösterilmiştir.

Şekil 9: Türkiye’de Aktif Faaliyet Gösteren HES’ler
Kaynak: Enerji Atlası
SONUÇ
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm olup, yılda ortalama 450 milyar m 3 suya
tekabül etmektedir. Brüt yerüstü suyu potansiyeli ise 172 milyar m3’tür. Günümüz teknik ve
ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu
potansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar m3’tür. 18 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu
potansiyeli ile Türkiye’nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam
112 milyar m3 olup, 54 milyar m3’ü kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 25 adet drenaj havzası
bulunmaktadır. Bu havzalardan 14’ü nehir havzası, 7’si irili ufaklı nehirlerden oluşan
müteferrik havza ve 4’ü ise denize boşalımı olmayan kapalı havzalardan oluşmaktadır.
Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli ise 433 milyar kWh iken, teknik olarak
kullanılabilir hidroelektrik potansiyeli 216 milyar kWh olarak ifade edilmektedir. Türkiye’deki
teknik ve ekonomik boyutlar göz önünde bulundurulduğunda hidroelektrik potansiyelin
tamamen kullanılmasıyla 2023 yılında hidroelektrik kurulu gücün 34 bin MW’a yükseltilmesi
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planlanmaktadır. Son dönemlerde hızla artan HES projeleri dikkatleri üzerine çekmektedir.
Şuan mevcut olarak 685 adet HES aktif olarak çalışmaktadır.
Türkiye elektrik üretimi içerisinde hidroelektrik üretimin payı, 1980’lerde %60’lar civarında
iken doğalgaz ve ithal kömürün elektrik üretim amacıyla kullanılmaya başlanması birlikte
2014'te %16’lara kadar düşürülmüştür. Termik santraller üretiminin toplam üretim içindeki
payının %55’in altına hiç düşmediği, dönem ortalamasının %67 civarında olduğu
görülmektedir. Hatta 2001, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam elektrik üretiminin %80’den
fazlası termik santrallerden karşılanmıştır. Toplam üretim içinde hidrolik santral üretimleri ise
%40 ila %16 arasında olup, ortalama %31’dir. Toplam elektrik üretimi içinde hidroelektrik
santrallerden elde edilen üretimin payı giderek azaldığı açıkça görülmektedir. Hidroelektrik
santrallerden elde edilen üretimin azalması, artan elektrik tüketimini de giderek daha az karşılar
hale gelmiştir
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ÖZET
Türkiye işgücü piyasasının temel başarısızlıkları incelendiğinde; ülkedeki hızlı nüfus artışı,
istihdam oranı düşüklüğü, nitelikli işgücünün yetersiz oluşu, gizli işsizlik, kayıt dışı istihdam
ve kadının çalışma hayatına kısıtlı katılımı dikkat çekmektedir. Ayrıca tüm dünyada özellikle
1990 sonrası dönemde teknolojinin önem kazanması ile insan gücüne olan ihtiyaç azalmış, bu
durum sonucunda işsizlik oranları artış göstermiştir.
İşsizlik iktisadi bir sorun olmanın yanı sıra sosyal hayatın tüm aşamalarına etki eden bir
olgudur. Bundan dolayı, işsizliğin önlenmesinde iktisadi büyümenin istihdam yaratabilecek
biçimde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 1990 sonrası şekillenen
iktisadi yapının ve bu yapıda meydana gelen iktisadi büyümenin işsizliği önleyici politikalarla
beraber sürdürülmesi gerekmektedir. Aksi halde gelir dağılımında adalet zedelenecek diğer bir
deyişle yüksek gelirli kesim ile düşük gelirli kesim arasında uçurum her geçen gün artacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1990 sonrası işsizlik sorunun nedenlerini ortaya koymak ve
istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik uygulanan politikaları tartışmaktır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmada öncelikli olarak, 1990 sonrası Türkiye’deki işsizlik ve istihdam
oranlarının mevcut durumu ortaya koyularak işsizlik sorununun nedenleri incelenmeye
çalışılacaktır. Daha sonra, 1990 sonrası Türkiye’de işsizliğin azaltılması ve istihdam
olanaklarının artırılmasına yönelik uygulanan politikalar incelenerek bu politikaların
etkinlikleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İstihdam, İşsizlik Nedenleri, İstihdam Politikaları
Jel Sınıflandırması: J11, J21, E64.
ABSTRACT
When the main failures of the labor market in Turkey are examined; Rapid population growth
in the country, low employment rate, insufficient qualified workforce, hidden unemployment,
unregistered employment and limited participation of women in working life draw attention. In
addition, the need for manpower decreased all over the world, especially in the post-1990
period, with the increasing importance of technology, and as a result of this, unemployment
rates increased.
Unemployment is a phenomenon that affects all stages of social life as well as being an
economic problem. Therefore, it is of great importance to realize economic growth in a way
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that creates employment in the prevention of unemployment. In Turkey, the economic structure
shaped after 1990 and the economic growth that occurred in this structure should be continued
together with the policies to prevent unemployment. Otherwise, fairness in income distribution
will be damaged, in other words, the gap between high-income and low-income people will
increase day by day.
The aim of this study is to reveal the causes of the unemployment problem after 1990 in Turkey
and to discuss the policies implemented to increase employment opportunities. For this purpose,
in this study, firstly, the current situation of unemployment and employment rates in Turkey
after 1990 will be revealed and the causes of the unemployment problem will be examined.
Afterwards, the policies implemented to reduce unemployment and increase employment
opportunities in Turkey after 1990 will be examined and the effectiveness of these policies will
be emphasized.
Key Words: Unemployment, Employment, Causes of Unemployment, Employment Policies
Jel Classification: J11, J21, E64.
GİRİŞ
İşsizlik tüm ülkelerin sorunu olduğu gibi Türkiye Ekonomisi’nin de önemli sorunlarından
biridir. İşsizlik, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar sanayileşmeyle beraber artan bir
eğilim göstermiştir. Teknolojinin yayıldığı bu dönemde makineleşmeyle insan gücüne ihtiyaç
azalırken ve işsizlik sorunu belirgin hale gelmiştir. İşsizlik ekonomik bir sorun olmasının yanı
sıra sosyal hayatı da etkileyen bir unsurdur. Bu sorun dünya ekonomisinde kronik bir hal
almıştır.
Türkiye coğrafi yapı olarak tarıma elverişli bir ülkedir. Teknolojinin gelişimi ve kentleşmenin
hız kazanması ile kırsal nüfus kent hayatına geçiş yapmaya başlamışlardır. Kırdan kentlere göç
ile kırsal kesimde emek miktarı oldukça azalmıştır. Kente göçün fazla oluşu ve istihdam
alanlarının yetersizliği nedeniyle işsizlik daha da görünür hale gelmiştir.
Bu çalışmamın amacı, işsizliğin Türkiye’deki seyrini kavramak, analiz etmek, işsizlikle
mücadele politikalarını açıklamaktır.
1.İŞSİZLİK
İşsizlik, kişinin çalışmak isteyip ve çalışma gücüne sahip olup, verilen ücrete razı gelmesine
rağmen iş bulamamasıdır. Çalışmayı istemeyen ve iş aramayan gruptaki kişiler işsiz olarak
sayılmamaktadır (Yalçın, 2014, s.3). TÜİK’ e göre işsiz, tavsiye dönemi içinde istihdam halinde
olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama yollarından en az birini kullanmış
olması ve 15 gün içinde işe başlayabilecek olan yetimhane, hapishane, kışla vb. yerlerde
yaşayanlar hariç 15-65 yaş arasındaki tüm yaş grubundaki kişilerdir (TÜİK, 2019c, s.11).
İşsizlik türlerine bakılacak olursa; açık işsizlik kavramı bireyin belli bir ücret karşılığında ve
ailesine bakmak için herhangi bir işte çalışmıyor olmasıdır (Uyanık, 2010, s.3). Oluşan bazı
vakitlerde ekonominin kuruluşunda değişimlerin olmasına ve bu yapılan değişimlerin
yaşanması sonucu işsizliğe yol açar, işgücü ile yeni oluşan durumun bütünleşmesine kadar
oluşan işsizlik yapısal işsizliktir (Yılmaz Uçan, 2017, s.15). Konjonktürel işsizlik ekonomilerde
dalgalanmalar sonucu meydana gelen işsizlik türüdür. Bu dalgalanmalar birkaç sektörde veya
birkaç mikroekonomide meydana gelen dalgalanmalar değildir, tüm ekonomiyi kapsayacak
şekildedir. Teknolojik işsizlik, makineleşmeyle beraber insan gücüne ihtiyaç duyulmaması
sonucu ortaya çıkan işsizlik türüdür. Teknolojik gelişme kısa sürede işsizlik yaratır ancak uzun
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devrede istihdam alanı oluşturmaktadır. Mevsimsel işsizlik, yılın bazı dönemlerinde çalışacak
işin olması, geri kalan aylarda iş bulamamasıdır. Geçici işsizlik işe adapte olamayıp, işten
ayrılmasına ve yeni bir iş bulana kadar işsiz kalması sürecine denir (Biçerli, 2016, s.439). Gizli
işsizlik, bireyin çalışıyor görünmesine rağmen üretime marjinal katkısının olmaması
durumudur.
2.DÜNYADA İŞSİZLİĞİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
İşsizlik dünya ekonomisinin genelinde etkili olan bir emek piyasası sorunudur. Küreselleşme
ile dünya ülkelerinde yaşanan herhangi bir sorun diğer ülkeleri de etkilemektedir. İşsizliğin
dünyadaki seyrine bakıldığında, gelişmiş ülkelerde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle
başlarken, gelişmekte olan ülkelerde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde
kendini göstermiştir (Özsağır, 2000, s.283). Bu sürecin başlaması ile teknolojinin yaygın olması
ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme sürecine geçişle tarım toplumu olan
ülkelerin istihdamda ilerlemeye gidilemediğinden yüksek oranda bir işsizlikle karşılaşmışlardır.
Gelişmiş olan ülkelerde bilgi çağına geçişle, iş gücüne katılanların yeterli iş sayısı olmadığında
işsizlik gelişmiş ülkelerde de bir sorun haline gelmiştir. Birçok gelişmiş ülke yüksek ve daimi
işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmıştır (Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, 2006, s.76). Dolayısıyla
bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik yapısı işsizliğe engel değildir. İşsizlik gelişmiş ülkelerin
ekonomik yapısına rağmen var olan bir olgudur.
Gelişmiş ülkelerde işsizlik 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında ekonomik dalgalanmalar
sonucu artarak devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı ve petrol krizleri sonucunda işsizlik hızlı
bir şekilde artmıştır. 1990’lı yıllarda ise dünya ekonomisi küçülmüş; iktisadi krizler, salgın
hastalıklar, savaşlar ve iklim sorunlarıyla yaşandığı bu dönemde işsizlik birçok ülkede kronik
hal almıştır (Özdemir vd., 2006, s.81-84).
Tablo 1: Ülkelere Göre İşsizlik Oranları(%)
ÜLKELER
ABD
Almanya
İtalya
Kanada
Fransa
Japonya
Belçika
İspanya
Hollanda
Türkiye

2015
5.3
4.6
11.9
6.9
10.4
3.4
8.5
22.1
6.9
10.3

2016
4.9
4.1
11.7
7
10.1
3.1
7.8
19.6
6
10.9

2017
4.4
3.8
11.2
6.3
9.4
2.8
7.1
17.2
4.8
10.9

2018
3.9
3.4
10.6
5.8
9.1
2.4
6
15.3
3.8
11

2019
3.7
3
9.9
5.6
8.4
2.3
5.6
14
3.2
13.7

2020
3.9
3
9.8
5.4
8.3
2.3
5.7
13
3
13.2

Kaynak: ILO, https://www.ilo.org/wesodata/chart/70XB-DOou(02.04.2021)
3.TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE GENEL SEYRİ
Türkiye’de işsizliğin genel seyrinde teknolojinin gelişmesi ve işgücünün sanayileşmeye ayak
uyduramaması ile belirgin hale gelmiştir.
Türkiye’de işsizliğin önemli bir sorun olmasına teşkil eden diğer bir unsur ise yaş grubuna göre
en çok işsiz kalan kesimin genç nüfus olmasıdır. Türkiye’de işsizliğin genç nüfusta artması

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

140

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

üretim yapacak dinamik grubun yerine yaş ortalaması yüksek grubun istihdam edilmesi
sonucunu da göstermektedir. Tablo 2’de yaş gruplarına göre işsizlik oranları verilmiştir.
Tablo 2: 2000-2020 Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları (%)
YIL

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

50- 55- 60- 65+
54 59 64

2000 10.7 14.8 7.2 5.0
2005 18.2 20.9 13.2 9.3

4.5
7.7

3.5
6.9

3.0
6.9

3.8 2.2 2.0 0.5
6.9 4.6 2.9 0.8

2010 18.8 23.5 14.9 10.3 9.6
2015 16.5 19.7 13.2 8.9 8.2

8.5
7.8

8.6
7

8.3 6.7 4.4 1.5
8.3 7.2 5.8 2.5

12.4 10.4 9.9

9.3

9

2020 21.1 27.1 18

7.8 6

2.7

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti(2019b
Tabloda görüldüğü üzere, en yüksek işsizliğin yaşandığı yaş grubu 20-24 yaştır. Ardından da
15-19 yaş grubu ve 25-29 yaş grubu gelmektedir. En düşük işsizlik yaşayan grup ise 65+ yaş
grubu olarak görülür. Tablodan anlaşılacağı üzere, genç işsizlik oranları oldukça yüksektir. Yaş
grubu ilerledikçe işsizlik oranlarında azalmalar yaşanmıştır.
Eğitim durumuna göre işsizlik, işsizliğin önemli göstergelerindendir. Türkiye’de eğitim
grubuna göre en yüksek işsizlik lise ve yükseköğretim mezunu bireylerdir. Bu durum eğitimli
yapısının yeterli olmaması ve bireye bilginin yanı sıra deneyim kazandırılmadığını
göstermektedir. Tablo 3’e bakıldığında, Türkiye’de en yüksek işsizlik oranlarının eğitimli
kesimde olduğu ve en az işsizliğin okur-yazar olmayan grupta olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Mezuniyet Durumuna Göre İşsizlik Oranları (%)
YIL
2005
2010
2015
2020

Okur-Yazar
Olmayanlar
4.9
6.0
5.3
9.1

Lise Altı
Eğitimliler
10.1
11.6
10.0
12.7

Lise
13.9
15.9
12.4
15.6

Mesleki ve
Teknik Lise
13.6
13.2
10.2
14.4

Yüksek
Öğretim
10.0
11.0
11.0
12.8

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti(2019b
3.1. Türkiye’ de İşsizliğin Nedenleri
Ülke ekonomilerinde istihdam alanı ile sürekli artan nüfusun arasındaki ilişkinin dengede
olmaması durumu işsizliğin çoğalmasının en önemli nedenini oluşturur. İşsizliğin artmasında
nüfusun yüksek olması, buna nazaran üretilecek üretim mallarının ve üretilecek alanların dar
olması durumu işsizliğin artışına neden olur (Can, 2014, s.8).
Bir toplumda bireyin hayattan beklentilerini karşılamak, ülkenin işsizlik sorununa yıllarca
katlanmak zorunda kalmasının en önemli sorunlarında biri eğitimin yetersizliğidir. Zira
toplumun eğitime bakış açısı hem de verilen eğitimlerin kişiye deneyim kazandırmadan
tamamlanması sonucu istihdam alanlarında emek talebinin gereken ölçüde karşılık
bulamamasına neden olacaktır.
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2019-2023 yıllarını kapsayan Onbirinci Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere, Türkiye işgücü
piyasasının temel sorun alanları şunlardır (Onbirinci Kalkınma Planı, 2018, s.72-81):


İşgücünün eğitim düzeyinin düşük olması,



Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması,



Kayıt dışı istihdam oranının yüksekliği,



Ekonominin iş yaratma kapasitesinin düşüklüğü,



Çalışma sürelerinin uzun olması,



Düşük ücretli çalışmanın yaygın olması,



Beceri uyumsuzluğu ve uyumsuz eşleşme problemi bulunması,



Sigorta prim teşviklerine ilişkin sisteminin karmaşık olması,



Geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına entegre edilmesi,


Genç istihdamı düzeyinin düşüklüğü ve gençlerin işgücü piyasasına girişte yaşadıkları
zorluklar,


İşsizlik sigortası fonundan yararlanmanın güç olması.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de kırdan kentlere geçişle beraber kırda çalışacak insan
gücünün azalmasına rağmen kentlere göç eden bireylerin sanayi ekonomisinde çalışma alanı
bulamaması işsizliği artıran nedenlerdendir (Apaydın, 2018, s.167). Buradaki tarımsal
daralmanın tarımda çalışan genç nüfusun kırdaki yaşam şartlarının zorlaştığı ve çalışma
imkanlarının az olduğu için, kentte istihdam edilme beklentisi cazip gelecek ve kırda çalışan
nüfus azalacaktır. Bu durum üretimde daralmaya neden olduğu için tarım sektöründe gelişme
aksamaktadır.
Emek piyasasında arz ve talebin dengede olmaması istenmeyen durumdur. Arz ve talepte denge
sorununa çözüm olarak aktif bir işgücü piyasasının olmaması işsizliğe kalıcı hale getirmektedir.
Diğer bir ifade ile, emek arz eden nüfus ile emek talep eden kesimin ortak noktada
buluşamaması işsizliği teşkil eden nedenlerdendir (İncekara, 2010, s.24).
3.2. Türkiye’de İşsizlikle Mücadele Politikaları
İşsizlik toplumun her kesimini etkileyen bir sorundur. Bu sorunu çözmede çeşitli politikalar
uygulanabilmektedir. Bu sayede hem toplumda hem ülke ekonomisinde gelişmeler
yaşanacaktır.
İşsizlikle mücadele politikalarının sürdürülmesi ve sonuç alınması için istikrarlı bir ekonomiye
sahip olması gerekmektedir. Küçük seviyede işsizlikle mücadele politikalarında ilerleme
görülebilmesi için Türkiye’de işsizlikte oluşan olumlu ve olumsuz sonuçların çözümlenmesi
gerekmektedir (Uyar, 2005, s.77). Türkiye’de işsizliğin bir diğer nedeni ise, çalışan başına
ödenecek verginin yüksek oluşu nedeniyle işveren maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Asgari
ücretli bir işçinin iş sahibine maliyeti vergiler sebebiyle işçinin aldığı ücretten çok daha fazla
olması durumudur. Bu faktör kayıt dışı ekonomilere geçişe neden olmaktadır (Karabıyık, 2009,
s.187).
İşsizlikle mücadelede çalışma koşullarının esnekleşmesi önemli bir politika yöntemidir.
Esnekleşme iş hayatında, çalışma alanlarında ve çalışma sürelerinde kanunlar ve sözleşmelerin
serbestleşmesi ile yapılabilmektedir (Uyar Bozdağlıoğlu, 2008, s.61). Kriz zamanlarında
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esneklik emek piyasasında işsizlik sorununa belli ölçüde çözüm sunabilmektedir (Köse, 2003,
s.38).
Türkiye’de aktif işgücü politikaları son yıllarda hız kazanmıştır. Türkiye’de bu politikalar
İŞKUR tarafından yönetilmektedir. Politikaların temel amacı işsiz olan kesime mali yardımlar
yapmanın yanı sıra, işsizlerin iş hayatına dönmeleri konusunda yardımcı olmaktır (Acar ve
Kazancı Yabanova, 2017, s.90). Aktif iş gücü politikaları şöyle sıralanabilir:


Kamu çalışma programları; devletin işsizlere sağladığı kısa süreli çalışma programlar,



İş arama sürecine yardımcı olmak,



Mesleki eğitim programlarının yapılması,



Kendi işini yapması için işsizlere sunulan programlar,



İş yerlerine ücret ve istihdam programları sunmak,

Devlet bu program ile işsiz kesime istihdam sağlayan işverenlere ücret yardımları veya
istihdamlarına yardım sağlayarak işsizliği gidermeye çalışmakta ve işsiz kalma süresince maddi
yardımlar sağlamaktadır.
KOBİ işsizlik sorununu çözebilmede etkili olarak, etkin işgücü piyasasının içinde canlı ve
reformcu ve çalışma sürelerini elverişli olarak kullanan işyerleri olan KOBİ’ler önemli bir yere
sahiptir. KOBİ’ler işsizliği gidermede ve istihdamı artırma da büyük bir paya sahiptir (Özdemir
vd., 2006).
Girişimcilik veya kendi işini kurmak isteyenlere devletin destekleme programları, işletmelere
eğitim ve danışmanlık hizmetleri, devletin bu işletmelere krediler sağlaması ile emek
piyasasında işsizlik düşüşe geçebilecektir. KOBİ’lere yapılan teşvikler ile üretim alanlarının
genişlemesi ve üretimin artması ise ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır (Kasapoğlu ve Murat,
2018, s.489).
Türkiye’nin kalkınma hedeflerini daha ileriye taşıyabilmek için, Onbirinci Kalkınma Planı’nda
belirlediği amaçlar;

Özellikle gençler ve düşük eğitimli bireyler olmak üzere, işgücünün temel ve mesleki
becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
geliştirilmesine imkan sağlayacak politikaların oluşturulması.

Dijital dönüşümün ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin işgücü piyasasını
nasıl etkilediği ile bu etkilerin ne şekilde fırsata dönüştürülebileceğinin ortaya konulması.

Son yıllarda yoğun bir şekilde Türkiye’ye göç eden bireylerin işgücü piyasasına
entegrasyonunun nasıl sağlanacağının belirlenmesidir.
Küresel piyasalara uyum sağlayabilen nitelikli bir işgücü piyasası oluşturmak vizyonuyla
belirlenen hedefler şu şekildedir:


Dijitalleşmenin kurumsallaşması.



Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin işgücü piyasalarına yansımalarının belirlenmesi.



Dijital dönüşüme uyum sağlayacak işgücünün yetiştirilmesi.



Genç istihdamının desteklenmesi ve işsizliğin azaltılması.



Kadınların işgücüne katılımlarının artırılması ve kadın istihdamının desteklenmesi.



Göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması.
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Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan Geleceğin Meslekleri araştırmasının sonuçlarına
göre, beş yıl içinde işgücü piyasasında bugün ihtiyaç duyulan becerilerin yüzde 35’i
değişecektir. Dolayısıyla, geleceğin belirsizliği de dikkate alındığında yarının işgücü piyasası
için nasıl hazırlanılması ve gelecekte istihdamda olabilmek için hangi becerilere yatırım
yapılması gerektiği gibi sorulara bugünden yanıt aranmaktadır. Şekil 1’de Türkiye’de
çalışanların eğitim durumuna göre mesleklerin bilgisayarlar tarafından yapılma ihtimali
verilmiştir. Onbirinci Kalkınma Planında belirtilen ve gerçekleştirilmesi gereken hedeflerin
yerinde olduğu daha net anlaşılmaktadır.

SONUÇ
İşsizlik bütün dünyanın genel sorunu olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli sorunlarından
biridir. Cumhuriyet ile beraber savaşlar ve iktisadi krizler ile işsizlik artış göstermiştir.
Türkiye’de işsizliğin nedenleri genel olarak; kırdan kente göçler, hızlı nüfus artışı, eğitimistihdam ilişkisinin kurulamaması, artan işveren maliyetleri, ekonomik büyümenin istihdama
yansıtılamaması, tarım sektöründeki istihdamın daralması, sermaye donanımındaki
yetersizlikler şeklinde sıralanabilmektedir. Türkiye’de işsizlik yaş grubu olarak 20-24 yaş
aralığında, eğitim seviyesine göre ise eğitim düzeyi arttıkça işsizliğin de arttığı görülmektedir.
Türkiye’de işsizlikle mücadele politikalarına bakıldığında, temel amacın işsiz kesime mali
yardımlar ve işsizlerin iş hayatına dönmeleri konusunda yardımcı olunduğu görülmektedir.
Devletin işsizlere sağladığı kısa süreli çalışma programlar, iş arama sürecine yardımcı olmak,
mesleki eğitim programları, girişimciliğin teşviki, işverenlere destekler dikkat çekmektedir.
Ayrıca yarının işgücü piyasası için dijitalleşmenin de göz önünde bulundurularak emek
yapısının bu doğrultuda geliştirilmesi gerekmektedir.
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SON OSMANLI MECLİSİNDEN KALAN KAYSERİ MEBUSLARININ TBMM’YE
DAHİL OLMALARI
THE INCLUSION OF KAYSERİ DEPUTIES, REMAINING FROM THE LAST
OTTOMAN PARLIAMENT, INTO THE TGNA
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ÖZET
Birinci Cihan Harbi’nin sona ermesiyle yenilen İtilaf kuvvetleri arasında yapılan anlaşmalar
neticesinde Osmanlı İmparatorluğu işgal edilmeye başlanmıştı. Bu doğrultuda payitaht olan
İstanbul da İttifak kuvvetlerince kontrol edilmeye çalışılmaktaydı. Bu süreç içerisinde gözlerini
diktikleri en önemli kurumlardan biri de Osmanlı Meclis-i Mebusanıydı.
1914 yılında yapılan seçimler sonucunda açılmış olan meclis İttihatçıların önderliğinde
Osmanlı’nın dünya savaşı dönemini idare etmişti. Fakat savaşın son bulması ve muhalefetin
güçlenmesiyle birlikte 21 Aralık 1918’de meclisin bu üçüncü dönemi son bulmuştu. Sonrasında
meclisin tekrar açılması için seçim yapılması kararı alınmıştı. Akabinde işgal altında olmayan
yerlerde yapılan seçimler sonucunda meclise 164 mebus seçilerek Osmanlı’nın son Meclis-i
Mebusanı 12 Ocak 1920’de oluşturulmuştu.
İşgal güçlerin devamlı göz hapsinde olan bu yeni meclis Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde
benimsediği Misak-ı Millî’nin resmi olarak kabul edilmesini ve yayılmasını sağlamıştı. Bu
karar aynı zamanda meclisin fiili olarak ortadan kalkmasına sebep olmuştu. Meclisin aldığı bu
karar üzerine İngilizler meclisi basmış ve Osmanlı meşruti hayatı sona ermiştir.
Siyasi faaliyetlerine son verilen meclisin vekilleri de zor duruma düşmüştür. Bir kısmı kaçmış
ve Ankara’da kurulacak olan meclise dahil olabilmişlerdi. Ankara’da kurulacak olan yeni
meclise İstanbul’daki vekillerin de katılabilmeleri kararı alınmıştı. Katılacak olan bu
vekillerden ikisi Kayseri’yi temsil eden Ahmet Hilmi ve Ahmet Rıfat beylerdi. Bahsi geçen bu
vekillerin özellikle kendi anılarında ne denli zorlu aşamalardan geçerek Ankara’ya
ulaştıklarından birçok kaynakta bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Meclis-i Mebusan, TBMM, Kayseri mebusları, Ahmet Hilmi Bey, Ahmet
Rıfat Bey
ABSTRACT
With the end of the First World War, the Ottoman Empire began to be occupied as a result of
the agreements made between the defeated Entente forces. In this direction, Istanbul, which was
the capital city, was tried to be controlled by the alliance forces. One of the most important
institutions that they set their eyes on during this process was the Ottoman Parliament.
The parliament, which was opened as a result of the elections held in 1914, managed the
Ottoman World War period under the leadership of the Unionists. However, with the end of the
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war and the strengthening of the opposition, this third term of the parliament came to an end on
December 21, 1918. Afterwards, it was decided to hold elections for the reopening of the
assembly. Subsequently, as a result of the elections held in non-occupied areas, 164 deputies
were elected to the parliament, and the last parliament of the Ottoman Empire was formed on
January 12, 1920.
This new assembly, which was under constant surveillance of the occupying powers, ensured
the official acceptance and spread of the National Pact, which was adopted under the leadership
of Mustafa Kemal Pasha. This decision also led to the de facto dissolution of the parliament.
Upon this decision of the parliament, the British raided the parliament and the Ottoman
constitutional life came to an end.
The deputies of the parliament, whose political activities were terminated, also fell into a
difficult situation. Some of them escaped and were able to be included in the parliament to be
established in Ankara. It was decided that the deputies in Istanbul could also participate in the
new assembly to be established in Ankara. Two of these deputies to attend were Ahmet Hilmi
and Ahmet Rıfat, representing Kayseri. It is mentioned in many sources, especially in their own
memories, that these deputies went through difficult stages and reached Ankara.
Keywords: Ottoman Parliament, TGNA, Kayseri deputies, Ahmet Hilmi Bey, Ahmet Rıfat
Bey

12-14 Nisan 2019
1-2 Kasım 2021

ÖZET KİTABI

148

www.europenjournal.com
KONGRE KİTABI

2021
ŞANLIURFA

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

SİNEMA’DA DİN OLGUSU BAĞLAMINDA SEVEN FİLMİNİN
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Sultan POLAT
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo televizyon ve Sinema Anabilim Dalı,
Selçuklu, Konya
ORCID NO: 0000-0001-7621-4185
ÖZET
Sinema, popüler kültürden hareketle dinsel öğeleri yeniden şekillendiren ve bununla birlikte
popüler kültürü yeniden inşa sürecine tabi kılarak temel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu
çerçeveyle birlikte sinema filmi, kendi içerisinde bir ayna işlevine sahip olsa da yönetmenin
öznel bakış açısıyla yeni bir boyut kazanmaktadır. Filmde kendi bakış açısını yansıtan
yönetmen, düşüncelerini dışa vurmakta ve karakterleri yönlendirmektedir. Aynı zamanda dışa
vurumla birlikte yönetmenin bakış açısı kendi kişisel yönelimlerinin etkisiyle yeni bir bakış
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sinemada yansıtılan söylem ve bunlardan üretilen bilgiler
ışığında yeni olan inşa edilmekte ve bu bilgiler ışığında ise masallar, destanlar, mitolojiler,
edebiyat ritüeller ve filmler vb. anlatılar insanlığın son halinin yeniden üreten bilginin ve
inancın kaynağı olmaktadır.
Sinema sanatına ilişkin belirli çıkarımlarda bulunmak için o ülke sinemasının ülkenin oluştuğu;
toplumsal, sanatsal, yönetimsel, ekonomik, hukuksal, kültürel, teknolojik, siyasal; olgular ve
ortamla çok yakın bir ilişki içinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda da
günümüz modern toplumlarında toplumsal ve kültürel yapının oluşumundaki süreçlerde yer
alan en önemli göstergelerden biri olan dinsel ve mitolojik göstergelerin analiz edilmesi önem
taşımaktadır.
Seven, senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından yazılmış, yönetmenliği ise David Fincher
tarafından yapılmış 1995 yapımı suç ve dram filmidir. Filmde İncil’de yer alan yedi ölümcül
günaha göre kurbanlarını vahşi yöntemlerle öldüren bir seri katili ve onun yakalamaya çalışan
iki polis dedektifinin çabalarını konu almaktadır. Filmde bir seri katil yedi ölümcül günahı
işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi ölümcül günah, hristiyanlık inançlarına
göre; oburluk, açgözlülük, tembellik, kibir, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık ve öfke olarak yer
almaktadır.
Sinemada din olgusu bağlamında seven filminin incelendiği bu çalışmada yöntem olarak
gösterge bilimsel analiz kullanılmıştır. Filmdeki metinlerin anlamlarını çözümlemeye
çalışırken sadece onu oluşturan öğeleri değil, öğeler arasındaki karşılıklı ilişkiyi, seyirci
üzerindeki oluşturduğu etkileri ve bu etkilerin oluşumunda kullanılan tüm teknik öğeleri de
düşünerek inceleme yapılmıştır.
Anahtar Kelime: Sinema, Din, Seven Filmi
ABSTRACT
Cinema creates a basic framework by reshaping religious elements based on popular culture
and subjecting popular culture to the rebuilding process. With this framework, the movie,
although it has a mirror function in itself, gains a new dimension with the subjective point of
view of the director. Reflecting his own point of view in the film, the director expresses his
thoughts and directs the characters. At the same time, a new perspective emerges with the effect
of the director's point of view, his personal orientations, together with the expression. However,
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in the light of the discourse reflected in the cinema and the information produced from them,
the new one is built and in the light of this information, tales, epics, mythologies, literary rituals
and films etc. narratives are the source of knowledge and belief that reproduce the last state of
humanity.
In order to make certain inferences about the art of cinema, the cinema of that country was
formed by the country; social, artistic, administrative, economic, legal, cultural, technological,
political; It should be taken into account that it is in a very close relationship with the facts and
the environment. In this sense, it is important to analyze religious and mythological indicators,
which are one of the most important indicators in the processes of the formation of social and
cultural structure in today's modern societies.
Seven is a 1995 thriller film written by Andrew Kevin Walker and directed by David Fincher.
The film is about a serial killer who brutally murders his victims according to the seven deadly
sins in the Bible, and the efforts of two police detectives trying to catch him. In the movie, a
serial killer kills those who commit the seven deadly sins in his own way. The seven deadly
sins, according to Christian beliefs; Gluttony, Greed, Laziness, Arrogance, Lust, Jealousy and
Anger.
In this study, in which the movie "Seven" is examined in the context of the phenomenon of
religion in cinema, semiotic analysis is used as a method. While trying to analyze the meanings
of the texts in the film, not only the elements that make up it, but also the interrelationships
between the elements, the effects it creates on the audience and all the technical elements used
in the formation of these effects are examined.
Keywords: Cinema, Religion, Seven Movie.
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