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TOROS ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
KAZAK DEVLET KIZLAR PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ
EL EZHER ÜNİVERSİTESİ
M. TINIŞBAYEV KAZAK ARAÇ VE İLETİŞİM AKADEMİSİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
EL EZHER ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAZAK DEVLET KIZLAR PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

DR. ŞABAN ÇETİN
DR. SERAP KILIÇ ALTUN
DR. ŞAFAK KAYPAK
DR. ŞARA MAJITAYEVA
DR. ŞAYAN ULUSAN
DR. ŞEFİK ÖZDEMİR
DR. ŞİRİN ŞENGEL
DR. TAKASHİ HASUNI
DR. T. M. ABDULFETTAH MUHAMMED
DR. TANSU HİLMİ HANÇER
DR. TSENDİİN BATTULGA
DR. T.O. ABISEVA
DR. TUGHRAL YAMIN
DR. TÜLAY ORTABAĞ
DR. TÜRKMEN TAŞER AKBAŞ
DR. UĞUR KURTARAN
DR. ULBOSIN KIYAKBAEVA
DR. USAM FARUK İMAM
DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER
DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ
DR. VELİ URHAN
DR. VECİHİ SÖNMEZ
DR. VERA ABRAMENKOVA
DR.VEYSEL BOZKURT
DR. VEYSEL ÇAKMAK
DR. VEYSİ GÜNAL
DR. VLADEMİR VISLIVIY
DR. WAKAKO SADAHIRO
DR. WALİ RAHMAN
DR. YANG ZİTONG
DR. YASEMİN ERTEK MORKOÇ
DR. YASİN ÇAKIREL
DR. YASİN DÖNMEZ
DR. YASSER ALİ MUHAMMED ALİ
DR.YAVUZ SELİM DÜGER
DR. YOSHİO KANAZAKI
DR.YUNUS EMRE TANSÜ
DR. YÜCEL GELİŞLİ
DR. ZEHRA HAJRULAI-MUSLIU
DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
DR. ZEKERİYA NAS
DR. ZİA UR REHMAN
DR. ZEYNEP KARAÇOR
DR. ZUHAL ÖNEZ ÇETİN
DR. ZÜBEYİR BAĞCI
DR. ZÜLEYHA YILMAZ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
E.A. BUKETOV KARAGANDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MOĞOLİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
KAZAKH STATE WOMEN’S TEACHER TRAİNİNG UNİVERSİTY
PAKİSTAN NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
EL EZHER ÜNİVERSİTESİ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
RUSYA AİLE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ
İSTANABUL ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
UKRAYNA MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
SARHAD UNİVERSİTY OF SCİENCE & INFORMATİON
WUHAN ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TOHOKU UNİVERSİTY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
CYRIL METHODIUS ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YILÜNİVERSİTESİ
A/P NATİONAL DEFENCE UNİVERSİTY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ

II. GAP ZİRVESİ PROGRAMI
GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
05.10.2018
OTURUM-I - SAAT 10:00-12:00 SALON-1
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN
Dr. Salih UÇAK
İsmet ALACA
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN
Arş. Gör. Caner ÇAKI
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
Arş. Gör. Caner ÇAKI
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR (oturum 2. Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR
Ramiz HESENOV

ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİÎ ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA
İL ÖZEL İDARELERİ (Varlığı Bir Dert Yokluğu Yara)
BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE 6. BÖLGEYE SAĞLANAN TEŞVİKLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KANADA PROPAGANDA POSTERLERİNDE ALMANLARIN SUNUMU
RUSYA ÇARLIĞI’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA PROPAGANDA AMAÇLI KULLANDIĞI POSTERLERİN
GÖSTERGE BİLİMSEL ANALİZİ
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ STRESİ, TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İŞ-AİLE YAŞAM DENGESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ UMUTSUZLUK SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ZÜLFİ BEY’İN LOZAN KONFERANSINDA MUSUL SORUNUNA BAKIŞI
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GAZİANTEP’İN İDARİ YAPISI
AZERBAIJAN IN THE WORLD WAR II

05.10.2018
OTURUM- II - SAAT 14:00-16:00 SALON-2
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Arş. Gör. Ayşe TURHAN
Arş. Gör. Ayşe TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE (2. Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ
Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK

DİNÎ-FELSEFÎ YARATMA ALGISI -İlk Dönem Kelamı Bağlamında Bir DeğerlendirmeMU’TEZİLE’NİN İLAHÎ SIFATLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMINDA TEVHİD İLKESİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ
HZ. PEYGAMBER’E SAYGININ KAYNAĞI VE ÖNEMİ
MADDÎ VE MANEVÎ HAYATIMIZDA DUANIN YERİ
HZ. PEYGAMBER’İN ÖZEL OLARAK İLGİLENDİĞİ SAHÂBÎ: MUÂZ B. CEBEL
AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER
ÜÇ MİSTİK ŞİİRİN MUKAYESESİ: ÇİLE, AMENTÜ MEÇHULÜN SALTANATI
MEHMET ÂKİF ERSOY’UN EZANLAR ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DENEME
HABİL KABİL KISSASI BAĞLAMINDA ALLAH VE AHİRET İNANCININ ÖFKE KONTROLÜNE ETKİSİ
YANLIŞ ALGILANA İKİ KAVRAM SABIR VE TEVEKKÜL

II. GAP ZİRVESİ PROGRAMI
GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
06.10.2018
OTURUM I. 09:30-11:00 SALON-1
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN
(2. Başkan)
Doç. Dr. Hasan AYAYDIN
Öğr. Gör. Abdulkadir BARUT
Öğr. Gör. Fahrettin PALA
Doç. Dr. Hasan AYAYDIN
Öğr. Gör. Abdulkadir BARUT
Şeyma ÇOŞKUNOĞLU
Zekeriya Emre YAŞAR
Dr. Mehmet CÜREOĞLU
Doç. Dr. Cengiz DURAN
Prof. Dr. Sema BEHDİOĞLU
Filiz ÖZBAY

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE KREDİ NOTUNUN BELİRLENMESİNDE KULANILAN KRİTERLER AÇISINDAN
TÜRKİYE-AB KARŞILAŞTIRMASI
BİST METAL ANA SANAYİ FİRMALRININ FİNANSAL PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ VE
MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜ FİRMALARININ PERFORMANSLARININ ELECTRE YÖNTEMİ İLE
ANALİZ EDİLMESİ
ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN NİCEL PERFORMANS ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN RİSKLERİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
TÜRKİYE’DE 2006 YILI SONRASI SOSYAL İÇERİKLİ KAMU HARCAMALARININ GELİŞİMİ

06.10.2018
OTURUM II. 13:30-15:30 SALON-1
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ebru AK
Dr. Öğr. Üyesi Ebru AK
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI
Öğr. Gör. Figen KANBİR (2. Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFADAR
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KUBAR
Gülşen CANSEVER
Arş. Gör. Metin İLHAN
İbrahim DOYUMĞAÇ
Öğr. Gör. Ahat TEZCAN
Öğr. Gör. Ahat TEZCAN
İbrahim DOYUMĞAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Abdürrauf AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMIRAY
AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMIRAY
AKBULUT

FEMİNİST ÇEVİRİ VE FEMİNİST ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİYLE GÖRÜNMEZLİĞİN REDDİ
GELENEKSEL TOPLUM YAPISINDA KADININ YERİ
MEKÂN HAFIZASINDA AİDİYET ARAMA PRATİKLERİ: BOŞ ZAMAN KÜLTÜRÜ VE DELİLER KAHVEHANESİ ÖRNEĞİ
ARTAN TEHLİKE, MEDYAYA YANSIYAN KADIN CİNAYETLERİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
TÜRKÇE ORGAN ADLARININ İDRAK DİLBİLİMSEL AÇIDAN YÖNELİMSEL METOFORİK İNCELENMESİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜRETİCİ-DÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: BİR DURUM
ÇALIŞMASI
İNSANİ/SOSYAL BİLİMLER BAĞLAMINDA ŞEYH SA’DÎ ŞİRAZİ’NİN GÜLİSTAN’INI YENİDEN OKUMAK: GENEL BİR
BAKIŞ
LEXICAL SELECTION AND TRANSLATION EFFECT: EXPERIMENTAL STUDY ON TURKISH SECOND LANGUAGE
LEARNERS
L1 TRANSFER EFFECTS ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION: READING AND WORD RECOGNITION

06.10.2018
OTURUM III. 16:00-18:00 SALON-1
OTURUM BAŞKANI: Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA
Dr. Oğr. Üyesi Mahire ÖZÇALIK
(2. Başkan)
Dr. Oğr. Üyesi Mahire ÖZÇALIK
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ
Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA
Ahmet ERUN
Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA
Ahmet ERUN
Dr. Hamid RAJBEH
Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU
Mimar: Beyza Nur ÇALIŞKAN
Arş. Gör. Sümeyra ARSLAN
Arş. Gör. Sümeyra ARSLAN
Mimar: Beyza Nur ÇALIŞKAN

PEYZAJ TASARIMI VE TARİHİ KENTLERİN ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ
UYGUR KÜLTÜRÜNDE SİVİL KONUTLARDA PEYZAJ TASARIMI
TEK YAPI ÖLÇEĞİNDE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ PLANI ÖRNEĞİ: MARDİN KASIMİYE (SULTAN KASIM) MEDRESESİ
GELENEKSEL MARDİN EVLERİ’NDE YAPILAN YENİ EKLERİN TARİHİ DOKUYA VERDİĞİ TAHRİP
KÜLTÜREL MİRAS VE DENİZLİ
KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK KÖRÜKLÜ ÇİZME VE TAVAS’TAKİ (DENİZLİ) USTASI
UNUSUAL MOSQUE IMAM IN IRAN
M. AKİF İNAN’IN ŞİİRLERİNDEN BİLİNÇALTINA YOLCULUK
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ ÖRNEĞİ
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MAHREMİYET: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ ÖRNEĞİ

OTURUM I. 10:00-12:00 SALON-6
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa TALAS
Cahit KAYA
Doç. Dr. Engin ÖNER
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Dr. Bayrzhan BOTAKARAYEV
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Leila KARIMI
Öğr. Gör. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
Doç. Dr. H. Yunus TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Doç. Dr. H. Yunus TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Doç. Dr. H. Yunus TAŞ
Öğr. Gör. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
Rashid HAKIMOV
Yaşar PEKTANÇ
Doç. Dr. Baran ARSLAN
Doç. Dr. Baran ARSLAN

THE EFFECT OF PERSONAL AND ENVİRONMENTAL FACTORS ON ARTİCİPATİON OF CANCER SURVİVORS
KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU
BİR SOSYAL BİLİMCİ OLARAK KÂTİP ÇELEBİ
СУФИЙСКИЙ ФИЛОСОФ ХОДЖА АХМЕТ ЯССАВИ
SOSYAL BİLİMLERİN TOPLUMSAL ETKİLERİ
QUALIFIED JOBLESSES IN IRAQ
Z KUŞAĞININ E-TİCARET ALGISI VE E-TİCARETİ KULLANMA SIKLIĞI DURUM ANALİZİ
TÜRKİYE’ DE ÖZELLEŞTİRME TERCİHİ VE UYGULAMADAKİ SONUÇLARI
VERGİLEME VE KAYIT DIŞI EKONOMİ İLİŞKİSİ

OPPORTUNITIES AND RISKS OF TRADE RELATIONS OF KYRGYZSTAN WITH UZBEKISTAN
ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI
HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞINDA BİREYSEL ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA FARKLILIKLAR
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA MARKA AŞKI DÜZEYİNDEKİ FARKLILIKLAR

FOTOĞRAF GALERİSİ

İKSAD- İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ
BİLİM KURULU
KONGRE PROGRAMI
FOTOĞRAF GALERİSİ
İÇİNDEKİLER
SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ VE TAM METİNLER
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Dr. Salih UÇAK
ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİÎ ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA
İsmet ALACA
İL ÖZEL İDARELERİ (Varlığı Bir Dert Yokluğu Yara)
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN
BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE 6. BÖLGEYE SAĞLANAN
TEŞVİKLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Caner ÇAKI & Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KANADA PROPAGANDA POSTERLERİNDE
ALMANLARIN SUNUMU
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA & Arş. Gör. Caner ÇAKI
RUSYA ÇARLIĞI’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA PROPAGANDA AMAÇLI
KULLANDIĞI POSTERLERİN GÖSTERGE BİLİMSEL ANALİZİ
Ramiz HESENOV
AZERBAIJAN IN THE WORLD WAR II
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ STRESİ, TÜKENMİŞLİK SENDROMU
VE İŞ-AİLE YAŞAM DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ UMUTSUZLUK
SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR
DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ZÜLFİ BEY’İN LOZAN KONFERANSINDA MUSUL
SORUNUNA BAKIŞI
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GAZİANTEP’İN İDARİ YAPISI
Arş. Gör. Ayşe TURHAN
DİNÎ-FELSEFÎ YARATMA ALGISI -İlk Dönem Kelamı Bağlamında Bir DeğerlendirmeArş. Gör. Ayşe TURHAN
MU’TEZİLE’NİN İLAHÎ SIFATLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMINDA TEVHİD İLKESİNİN
BELİRLEYİCİLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE
HZ. PEYGAMBER’E SAYGININ KAYNAĞI VE ÖNEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE
MADDÎ VE MANEVÎ HAYATIMIZDA DUANIN YERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
HZ. PEYGAMBER’İN ÖZEL OLARAK İLGİLENDİĞİ SAHÂBÎ: MUÂZ B. CEBEL
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ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE:
LÂMİÎ ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA
Dr. Salih UÇAK
Milli Eğitim Bakanlığı, salihucak21@hotmail.com
ÖZET
Ne anun gibi var kûh-ı felek-çehr
Ne Bursa gibi gök altında bir şehr
Lâmiî Çelebi
Şehir, insani maceranın bir bütün olarak vücut bulduğu olgulardan biridir. Şehir, bazen
hayranlık uyandıran bir güzelliği, bazen de kaotik bir yapıyı temsil eder. Bu hem şehirle hem
de şehre bakan gözle ilgilidir. Şehri inşa eden anlayışla şehri yaşanmaz kılan asıl unsur
“insandır.” İnsanın “düalist” yapısı, bu farklılığın ortaya çıkmasında etkili olur.
Kadim şehirlerin ihtiva ettiği kimlik, “mana ile suret”in teşekkülünden ibarettir. Bu
bağlamda şehrengizler, şehir hayatının güzellikleriyle güzellerini tasvir ederken hemen hemen
hiçbir olumsuz anlatıma yer vermezler. Manzum olarak kaleme alınan bu eserler, klasik
edebiyatımızda ilgi görmüş pek çok şair tarafından yazılmıştır. XVI. yüzyıldan itibaren Türk
edebiyatında görülmeye başlayan bu tür, Osmanlı şehirlerini tanımak için önemli bilgiler
sunmaktadır. Lâmiî Çelebi’nin 656 beyitlik “Bursa Şehrengizi” pek çok yönüyle dikkat çeken
bir eserdir. Sebeb-i telif bölümünde eserin Bursa’ya gelecek olan Kanuni’ye sunmak üzere
yazıldığını öğreniriz. Devir açısından tarihe not düşülen bu eserle Cumhuriyet döneminde
“Beş Şehir” adlı eserinde Bursa’ya yer veren Tanpınar’ın şehir monografisini karşılaştırmak,
hem ilginç hem de şehrin tarihi seyri açısından gereklidir. “Bursa’da Zaman” şiirinde cami
avlusunda şakırdayan suyu ve kanat şakırtısını estetik bir hazla tasvir eden Tanpınar, tarihin
Bursa’ya kattığı güzellikleri apayrı bir hayranlıkla yansıtır.
Bu çalışmada Lâmiî Çelebi ile Tanpınar’ın Bursa izlenimleri karşılaştırılmalı olarak
verilmiş, şehir kimliğinin oluşumunda etkili olan musiki, mimari, insan gelenek ve diğer
kültürel unsurlar belli bir metodolojiyle kaleme alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bursa, Monografi, Lâmiî Çelebi, Şehrengiz, Tanpınar.
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İL ÖZEL İDARELERİ
(Varlığı Bir Dert Yokluğu Yara)
İsmet ALACA
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ialaca@agri.edu.tr
ÖZET
Türkiye’de yer yönünden yerel yönetimler sisteminin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan
miras alınmış köklü bir geleneğe dayanan kurumu olan İl Özel İdaresi, öteden beri illerle var
oluşu ile de büyükşehirlerde ortadan kaldırılarak yok edilişi ile de sürekli gündeme
gelmektedir. Gündem derken, kurumu vücuda getiren seçmenlerden ziyade, işin, hukuki ve
akademik yönüyle, içinde yer alan çeşitli kesimleri daha çok ilgilendirmiştir.
İl Özel İdarelerini önemli ve özel kılan şey, yerel demokrasinin bir parçası olması,
Anayasamızda en büyük taşra birimi olan il yönetimi ile birlikte kurulması ve genel karar
organlarının seçimle iş başına gelmesidir. Halkın il düzeyindeki neredeyse tüm hizmetlere
katılımına aracılık etmesi bu yapıyı daha da önemli kılmaktadır. Yerel seçimlerde il
sathındaki altyapı, yol, su, katı atık, çevre, eğitim, sağlık ve sair tüm hizmetler için yerel
seçimlerde belirlediği il genel meclisi üyeleri, halkın anılan hizmetlerdeki etkinlik düzeyini
belirler.
Bu çalışma, Türkiye ölçeğinde, il özel idarelerinin varlık nedenlerini hatırlatmanın yanı
sıra, yokluğunun bir bakıma halkın ildeki hizmet politikalarına katılımından yoksun
bırakılması anlamına geldiğini, bu durumun yerelleşmeye, hizmet önceliklerine karar
verilmesine, yerel demokrasiye olası etkilerini tartışmayı hedefler. Çalışmanın sorusu,
merkezi yönetimin il özel idaresini peyderpey kaldırmasının, demokratik halk katılımını nasıl
etkilediği yönündedir. Çalışmanın hipotezi ise halkın yerel yönetim üzerindeki yetkilerine
sahip çıkmadığı, depolitize olduğu yönündedir.
Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde il özel idaresinin tarihsel var
olma sürecinden bahsederken, mevcut il özel idaresinin yapısını, görevlerini ve organlarını
irdelemektedir. İkinci bölümde demokratik katılım, yerel demokrasi ve demokratik bilinç
düzeyi tartışılmaktadır. Son bölümde ise çalışmanın hipotezi sorgulanmakta ve sonuç bölümü
ile analiz tamamlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İl Özel İdaresi, Demokratik Katılım, Yerel Demokrasi.
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BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE 6. BÖLGEYE SAĞLANAN
TEŞVİKLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, minenur@gazi.edu.tr
ÖZET
Yatırım teşvik sisteminin yasal zeminini oluşturan “2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” 1. maddesinde belirtildiği üzere, kalkınma planları ve
yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda; tasarrufların katma değeri yüksek
yatırımlara yönlendirilmesini, üretim ve istihdamın artırılmasını, uluslararası rekabet gücünü
artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile
stratejik yatırımların özendirilmesini, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını, bölgesel
gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan yatırım teşvik sistemi,
“genel teşvik uygulamaları” “bölgesel teşvik uygulamaları”, “büyük ölçekli yatırımların
teşviki” ve “stratejik yatırımların teşviki” bileşenlerinden oluşmakta ve yeni bölgesel ayrım
doğrultusunda İBBS Düzey-3 Bölgelerini esas alan 6’lı bölge sınıflandırmasına göre
şekillendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını
ve en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını önceleyen yatırım
teşvik sisteminin bileşenlerinden “bölgesel teşvik sistemi” çerçevesinde, “6. Bölge”’ye
sağlanan teşvik ve destekleri incelemek ve bu bölgede gerçekleştirilen yatırımları
değerlendirmektir.
Bu doğrultuda, çalışmanın ilk kısmında öncelikle son yatırım teşvik sistemi yeni
bölgesel harita, amaçlar, bileşenler ve araçlar yönünden ortaya konulmakta, çalışmanın
izleyen kısmında, Türkiye’de bölgesel nitelikli teşvik ve desteklerin gelişim sürecine
değinilerek “bölgesel teşvik sistemi” kapsamında “6. Bölge” özelinde uygulanan teşvik ve
destekler, teşvik ve vergi mevzuatında yapılan değişiklikler ve son yasal düzenlemeler de
dikkate alınarak incelenmekte ve uygulama sonuçları itibariyle değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yatırım Teşvik Sistemi, Bölgesel Teşvikler
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KANADA PROPAGANDA POSTERLERİNDE
ALMANLARIN SUNUMU
THE PRESENTATION OF GERMANS IN CANADA PROPAGANDA POSTERS IN THE
FIRST WORLD WAR
Arş. Gör. Caner ÇAKI
İnönü Üniversitesi, caner.caki@inonu.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, mehmet.gulada@özal.edu.tr
ÖZET
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Kanada, 1 Temmuz 1867 yılında İngiltere ile
imzalanan İngiliz Kuzey Amerika Yasası gereğince Almanya'ya karşı İngiltere'nin yanında
Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bu süreçte Kanada'da Alman karşıtı bir kamuoyu inşa edilme
yoluna gidilmişti. Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada'da propaganda amaçlı
kullanılan posterlerde Almanların nasıl ve ne yönde yansıtıldıkları ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla WW1Propaganda sitesi tarafından belirlenen Kanada'nın Birinci
Dünya Savaşı'nda Almanları konu alan 5 propaganda posteri nitel araştırma yöntemleri
içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemine tabi tutularak incelemiştir. Posterler,
Fransız Antropolog Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli ışığında ele alınmıştır.
Çalışmada "kahraman" ve "cesaret" soyut kavramları Kanadalı askerler, "korkaklık" ve
"despotluk" soyut kavramları ise Alman askerler üzerinden somutlaştırılarak, Kanadalıların
savaşa katılması teşvik edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kanada, Propaganda, Poster, Almanya, Göstergebilim
ABSTRACT
Canada, a member of the Commonwealth of Nations, attended to First World War
alongside Britain against Germany in accordance with the British North American Act, which
was signed with the United Kingdom on July 1, 1867. In this process, an anti-German public
opinion was established in Canada. In this study, the posters used for propaganda in Canada
during the First World War were tried to show how and for what purpose Germans were
reflected. For this purpose, 5 propaganda posters of Canada regarding Germans in the First
World War, as determined by WW1Propaganda site, were examined by semiotical analysis
method in the qualitative research methods. The posters were analyzed in light of the French
Anthropologist Claude Lévi-Strauss's Contradiction Model. In the findings obtained, it was
found that the abstract concepts such as "hero" and "courage" were embodied in Canadian
soldiers, abstract concepts such as "cowardice" and "despot" were embodied in German
soldiers and the posters encouraged the Canadians to join the war.
Keywords: Canada, Propaganda, Poster, Germany, Semiotics
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GİRİŞ
Birinci Dünya Savaşı'nda, Büyük Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Çarlık Rusyası ile
birlikte Alman İmparatorluğu'nun liderliğini yürüttüğü İttifak Devletleri'ne karşı savaşa
girmişti. Bu süreçte Kanada da, İngiltere ile imzalanan antlaşma gereği İttifak Devletleri'ne
savaş açmıştı. Kanada, savaşa girmesinin ardından Almanya'ya karşı kamuoyu oluşturabilmek
için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Bu amaçla, Kanada'nın Almanya karşıtı
propaganda faaliyetlerinde kullandığı en önemli propaganda araçlarından biri posterler
olmuştur. Kanada propagandası posterler üzerinden Almanlara karşı Kanada toplumunda
nefret söylemi inşa etmeyi planlamıştır. Çalışma kapsamında Kanada propagandasında
Almanların nasıl ve ne yönde yansıtıldıkları, göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Son yıllarda göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak, alanda bazı önemli
propaganda incelemelerinin yapıldığı görülmektedir. Bunlar içerisinde; Çakı (2018a), "Birinci
Dünya Savaşı’ndaki Alman Propaganda Kartpostallarında Kullanılan Karikatürlerde Türklerin
Sunumunun Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi" adlı çalışmada Birinci Dünya Savaşı'nda
Alman İmparatorluğu'nda propaganda amaçlı kullanılan kartpostallarda Türklerin nasıl ve ne
yönde sunulduklarını incelemiştir. Çalışma sonucunda Türklerin "kahraman", "dost" ve
"misafirperver" metaforları üzerinden sunulduğu görülmüştür. Çakı vd. (2018), "HorstWessel" Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası" adlı çalışmada Nazi
Almanyası'nda de facto milli marş olarak kullanılan Horst Wessel propaganda şarkısı
üzerinden Nazizm ideolojisinin inşasını ele almıştır. Çalışma sonucunda Nazizm ideolojisinin
kitleler nezdinde yüceltilmesine karşın, Komünizm ideolojisinin ağır bir şekilde eleştirildiği
ortaya çıkmıştır. Çakı (2018b), "Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait
Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi" adlı çalışmada mitinglerin propaganda amaçlı
kullanımlarını Nazi Almanyası'nda düzenlenen Nürnberg Mitingleri üzerinden incelemiştir.
Elde edilen bulgularda, Nazi propagandasının mitingleri Alman Devlet Başkanı Adolf
Hitler'in kült lider olarak inşa edilmesinde kullandığı ortaya çıkarılmıştır. Çakı ve Gülada
(2018), "Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası" adlı çalışmada İkinci Dünya Savaşı'nda
kurulan Vichy Fransası özelinde işgal propagandasının nasıl ve ne yönde kullanıldığını
incelemiştir. Çalışmanın sonucunda Fransız propagandasının posterler üzerinden Müttefik
Devletleri'ne karşı nefret söylemi inşa ettiği bulunmuştur.
Alanda yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda Kanada'nın Birinci Dünya
Savaşı'nda propaganda amaçlı kullandığı propaganda posterlerinde Almanların sunumunu
inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu açıdan mevcut çalışmanın alanda
önemli bir boşluğu gidereceği düşünülmektedir.
1. Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada'ya Genel Bakış
Almanya ve Birleşik Krallık arasındaki düşmanlık, 1871 yılında Almanya'nın
Başbakan Otto von Bismarck önderliğinde siyasi birliğini sağlaması ile başlamıştı (Strachan,
2014: 58). Nitekim Almanya birliğini sağladıktan kısa bir süre sonra büyük bir ağır sanayi
hamlesine girişmiş ve Avrupa'nın önde gelen sanayi ülkelerinden biri olmayı başarmıştı.
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 5

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Diğer yandan Almanya'nın deniz aşırı Afrika ve Pasifik'te elde ettiği sömürgeler, Büyük
Britanya'nın çıkarlarını tehdit etmeye başlamıştı (Gilbert, 2011: 234). Almanya'nın, Büyük
Britanya'nın nüfuzu altına bulunan Müslümanların yanında olduğunu bildiren açıklamaları iki
ülke ilişkilerini kopma noktasına getirmekteydi. Nihayetinde 1914 yılında Birinci Dünya
Savaşı'nın patlak vermesiyle İngiltere ve Almanya resmi olarak savaşa girmiş oldu (Ortaylı,
2006: 16).
4 Ağustos 1914 tarihinde Birleşik Krallık, Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti.
Aynı gün Kanada Genel Valiliği, Kanada ve Almanya arasında savaşın başladığını
duyurmuştu. Kanada, Kanadalı Seferi Kuvvetleri (Canadian Expeditionary Force, CEF)
adında İngiltere'yi desteklemek amacıyla askeri bir birim meydana getirmişti. Kanada
askerleri Almanlara karşı mücadele edilen Batı Cephesi'nde büyük yararlılıklar göstermişti
(Hart, 2018: 240). Fransa'nın da İtilaf Devletleri Bloğu'nda yer alması Kanada'da yaşayan
Fransız kökenli Kanadalıların da savaşta aktif olarak rol almasını sağlamıştı. Birinci Dünya
Savaşı'nın başında Kanada Ordusu küçük askeri birliklerden meydana gelmekteydi. Kanada
propagandası, bu süreçte halkı seferber edebilmek için yoğun bir şekilde faaliyet
yürütmekteydi. Kanada'nın İtilaf Devletleri içerisindeki en önemli özelliği kozmopolit bir
yapıya sahip olmasıydı. Kanada'da Avrupa kıtasından pek çok farklı milletin yanında aynı
zaman Çinli ve Japonyalılarda bulunmaktaydı. Kanada yönetimi bu süreçte ülkesinde bulunan
farklı etnik yapıları bir araya getirebilmek için Alman karşıtı bir propaganda faaliyetine
girişmekteydi (Buitenhuis, 2011: 141). Nitekim Kanada ordusunun önemli bir kısmının
gönüllülerden meydana gelmesi, Kanada yönetiminin titiz bir propaganda süreci yürütmesini
zorunlu kılmaktaydı. Kanada aynı zamanda ordusunu güçlendirmek için Kanada halkının
savaş bonolarını satın almasını da teşvik etmekteydi.
2. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya İmparatorluğu'na Karşı Yürütülen
Propaganda Faaliyetleri
Propaganda, hedef kitleye mesajların tek yönlü bir iletişim yöntemiyle yoğun olarak
aktarılmasını ifade etmektedir (Aziz, 2007: 15). Çakı'nın tanımına göre propagandanın dört
temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; belirli bir plan ve amaç doğrultusunda olması,
tek yönlü iletişimi kullanması, bireylerden ziyade kitleleri hedef alması ve temel amacı ikna
etmesi şeklindedir (Çakı, 2018c: 16). Propaganda disiplininin tarihi insanlık tarihi kadar eski
olduğuna inanılmaktadır. Buna karşın, propagandanın dünya tarihinde en etkili olduğu dönem
20. yüzyıl olmuştur. Bu dönemde kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler, bilginin çok
kısa bir süre içerisinde geçmişe nazaran çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler, propagandanın etki alanının genişlemesine neden olmuştur (Akarcalı,
2003: 17). Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda propaganda askeri ve siyasi yönden gerek İtilaf
Devletleri, gerekse İttifak Devletleri tarafından etkin bir şekilde kullanılmıştır (Çankaya,
2008: 15). Bu süreçte taraflar birbirlerine karşı üstün gelebilmek için propaganda yoluyla
kitleleri rakiplerine karşı seferber etmeye çalışmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nce yapılan propaganda faaliyetlerinde
Almanların genel olarak hedef alındığı görülmektedir. İtilaf Devletleri tarafından kullanılan
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propaganda görsellerinde, Alman askerleri "Hunlar" olarak adlandırılmıştır. Böylece 5.
yüzyılda Avrupa Hunları'nın Avrupa kıtasına yapmış oldukları akınlara Alman askerleri
üzerinden atıfta bulunulmuştur (Jowett ve O'donnell, 2014: 217). Alman askerlerinin tıpkı
Hunlar gibi Avrupa'yı büyük bir yıkıma uğratacakları algısının kitleler nezdinde inşa edilmesi
amaçlanmıştır. Diğer yandan Almanlara yönelik nefret söylemini arttırabilmek için bu
dönemde Almanlara yönelik zulüm propagandasının da (atrocity propaganda) etkin bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir. Bu dönemde gazete ve dergilerde yayınlanan karikatürlerden,
duvarlara asılan propaganda posterlerine kadar sözde Almanların Avrupa kıtasında yapmış
olduğu katliamlara ve yıkımlara yer verilmekteydi (Öymen, 2007: 122-123). Propaganda
faaliyetlerinde, Avrupa'nın tamamının Almanların eline geçmeden, İtilaf Devletleri'nin
harekete geçmesi istenmekteydi. Bu amaçla Almanlara ve müttefiklerine karşı savaşması için
kitlelerin askere yazılmaları telkin edilmekteydi. Diğer yandan İtilaf ordularının Almanlara
karşı verilen mücadelede ekonomik yönden desteklenebilmesi için kitlelerin savaş bonosu
almaları yönünde propaganda yapılmaktaydı. Propaganda faaliyetlerinde, İtilaf ordularının
savaş bonoları ile güçlendirildiği ve Almanlara karşı daha başarılı olduğu gösterilmekteydi.
İtilaf Devletleri'nce Almanlara yönelik yapılan propaganda faaliyetlerinden bir diğeri
de Almanların kitleler gözünde itibarsızlaştırılmasıydı. İtilaf propagandası, Almanların
itibarsızlaştırılmasında mizahi öğelere sıklıkla yer vermekteydi. Bu süreçte İtilaf propagandası
Alman İmparatoru II. Wilhelm'in görsellerinden yararlanmaktaydı. Propaganda amaçlı
hazırlanan görsellerde II. Wilhelm, zayıf, güçsüz ve korkak olarak yansıtılmaktaydı.
Görsellerde verilen mesajlar, Almanların görüldüğü kadar güçlü olmadığı ve onlara yönelik
yapılacak kararlı bir saldırının nihai zaferi getireceği şeklindeydi. Buna karşın Alman
propagandasında da İtilaf askerleri güçsüz ve zayıf olarak gösterilmekteydi (Çakı, 2018a: 81).
Birinci Dünya Savaşı'nda Alman Ordusu'nda onbaşı rütbesinde savaşan Adolf Hitler,
İtilaf Devletleri'nin Almanlara yönelik propaganda faaliyetlerini oldukça başarılı bulmaktaydı.
Buna karşın Almanların İtilaf Devletleri'ne karşı yapılan propagandasını başarısız olarak
görmekteydi. Hitler, Kavgam adlı kitabında İtilaf Devletleri'nin propaganda faaliyetlerini şu
şekilde değerlendirmektedir;
"Oysa İngilizlerin ve Amerikalıların savaş propagandaları psikolojik yönden akla
uygundu. Kendi milletlerine Almanları barbar olarak gösteriyorlardı ve her askeri savaşın
dehşetine karşı koymaya hazırlıyorlardı. Böylece asker cephede hayal kırıklığına uğramaktan
korunuyordu ve kendisine karşı kullanılan, ölüm saçan silah, ilk aldığı bilgileri doğruluyordu
ve hükümetinin verdiği güvencenin de doğru olduğuna inanıyordu. Böyle düşünen asker
düşmanına büyük bir hırsla saldırır. İşte böylece hiçbir İngiliz askeri, savaştan önce
ülkesinde kendisine yanlış bilgi verilmediğini anlıyordu" (Hitler, 2004: 155).
Hitler'in Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Almanlara yönelik yürüttüğü
propaganda faaliyetleri, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi propagandasının temellerinin
atılmasını sağlayacaktı.
3. Yöntem
3. 1. Çalışmanın Amacı
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Çalışmanın temel amacı Birinci Dünya Savaşı'ndaki Kanada propaganda posterlerinde
İttifak Devletleri'nin önderliğini yürüten Almanların nasıl ve ne yönde sunulduklarını ortaya
koymaktır. Böylece, Kanada propagandasının Almanlara karşı halkı seferber etmesinde
posterlerden nasıl yararlandığı açıklanmaya çalışılmıştır.
3. 2. Çalışmanın Önemi
Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Kanada propaganda posterleri özelinde çalışma,
savaşlarda propaganda posterlerinin düşman inşasında nasıl kullanıldığını açıklaması
bakımından önem taşımaktadır.
3. 3. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi
Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada tarafından Almanların konu edildiği tüm
propaganda posterleri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Buna karşın tüm posterlere
ulaşmanın güçlüğünden dolayı çalışmada örneklem kullanılmıştır. Çalışmada
WW1propagadan sitesi tarafından belirlenen Kanada propaganda posterleri içerisinde amaçlı
örneklem metodu kullanılarak belirlenen beş propaganda posteri çalışmanın örneklemi olarak
belirlenmiştir. Diğer posterlerin çalışmanın dışında tutulmasının temel nedeni; içerik ve konu
bakımından birbirlerine benzemesidir.
3. 4. Çalışmanın Sınırlılıkları
Çalışmada yalnızca beş posterin incelenmesi çalışmanın temel sınırlılığını meydana
getirmektedir. Diğer yandan çalışmanın yalnızca Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli
üzerinden yürütülmesi de bir diğer önemli sınırlılığı teşkil etmektedir. Nitekim,
göstergebilimsel analiz yöntemi içerisinde Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce,
Roland Barthes gibi farklı uzmanların modelleri bulunmaktadır.
3. 5. Çalışmanın Soruları
Çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır;
Birinci Dünya Savaşı'nda Kanada tarafından kullanılan propaganda posterlerinde;
- Almanlar hangi karşıtlıklar üzerinden yansıtılmıştır?
- Hangi konular ön plana çıkarılmıştır?
3. 6. Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz
metodu kullanılmıştır. Posterler, Fransız Antropolog Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar
Modeli ışığında ele alınmıştır.
Göstergebilim, göstergeler yoluyla inşa edilen anlamları inceleyen bir bilim dalıdır.
Gösterge ise belirli soyut kavramların insan zihninde somut hale getirilmesini ifade
etmektedir (Çetin ve Sönmez, 2015: 199). Göstergebilim, resim, müzik, film, reklam vb. pek
çok alanın analizinde kullanılan bir sosyal bilimler analiz yöntemidir. Alanda pek çok farklı
uzmanın göstergebilimsel analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Fransız
Antropolog Claude Lévi-Strauss'un İki Karşıtlıklar Modeli'dir. Modelde Lévi-Strauss, bir
kültürün doğru ve yanlışları, dost ve düşmanları ikili karşıtlıklar üzerinden kendisinin inşa
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ettiğini iddia etmektedir (Lévi-Strauss, 2007: 70). Lévi-Strauss kültürün kendi kuralları
dışında yaşayan ve kendi gibi olmayanları yaban olarak adlandırdığı ve dışladığını
söylemektedir. Kültür, düşman olarak gördüğü gruplara yönelik olumsuz soyut kavramları
somutlaştırmaktadır. Böylece diğer kültür ötekileştirilmekte ve dışlanmaktadır. Kültür kendi
yapay doğrularını belli bir süre sonra içselleştirerek doğallaştırmakta ve genel doğrular olarak
görmeye başlamaktadır. Kültür inşa edilen mitler yardımıyla doğayı algıladığı illüzyonuna
kapılmaktadır (Lévi-Strauss, 2013: 37).
Çalışma kapsamında İkili Karşıtlıklar Modeli bağlamında, Kanada propaganda
posterlerinden Almanların hangi soyut kavramlar üzerinde ötekileştirilerek, ötekileştirildiği
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
4. Analiz
Çalışmanın bu bölümünde, "Kaçış", "Zafer", "Dünya", "Militarizm" ve "Düşman"
başlıklarındaki propaganda posterleri göstergebilimsel analize tabi tutulmuştur.
4. 1. "Kaçış" Konulu Propaganda Posteri
"Kaçış" konulu propaganda posterinde, Alman askerlerinin bir yöne doğru kaçmakta
oldukları resmedilmektedir. Görsel kodlarda, kaçmakta olan Alman askerlerinin çevresinde
bombaların patladığı görülmektedir. Yazılı kodlarda, Alman askerlerinin yenilmesi için
Kanadalı erkeklerin askere yazılması istenmektedir.
Resim 1. "Kaçış" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynak: WW1propaganda, 2018).
Savaşta İngiltere'de olduğu gibi Kanada da, İttifak Devletleri'ne karşı savaşması için
Kanadalı gönüllülerin orduya yazılmasını isteyen propaganda faaliyetleri yürütmüştü. Poster,
ikili karşıtlıklar üzerinden incelendiğinde, Almanların "korkak" ve "savaşma becerisi
olmayan" askerler olarak temsil edildiği görülmektedir. Buna karşın Kanadalı askerler
"kahraman" olarak sunulmaktadır. Kanada propagandası böylece Kanadalıların orduya
yazılarak Almanları kolay bir şekilde yenebilecekleri algısının oluşmasını amaçlamıştır.
4. 2. "Zafer" Konulu Propaganda Posteri
"Zafer" konulu propaganda posterinde elinde tüfeği ile bir gemi güvertesinde
beklemekte olan Kanadalı askerin resmedildiği görülmektedir. Kinetik göstergeler içerisinde
yer alan jestlerinde Kanadalı askerin mutlu olduğu yansıtılmaktadır. Görsel kodlar içerisinde
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Kanadalı askerin hemen yanında Alman Ordusu'na ait bir asker miğferinin yer aldığı
görülmektedir. Posterin hemen altında bulunan yazılı kodda, Kanadalı askerlerin evlerine
zafer ile dönebilmeleri için savaş bonosu alınması gerektiği telkin edilmektedir.
Resim 2. "Zafer" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynak: WW1propaganda, 2018).
Posterdeki yazılı kodlarda, Kanadalıların Almanlara karşı zafer kazanabilmesi için
Kanada halkının savaş bonolarını satın alması gerektiği vurgulanmaktadır. Nitekim Kanadalı
askerin yanında resmedilen miğfer doğrudan Alman askerlerini temsil etmektedir. Kanada
askerinin Alman miğferini ele geçirmesi, Kanadalıların Almanları yendiği mesajını
oluşturmaktadır. Posterde Almanlar, "mağlup" olarak yansıtılırken, Kanadalı askerler "galip"
ve "kahraman" olarak temsil edilmektedir. Böylece Kanada propagandası savaşın Kanadalılar
tarafından kazanılacağı mesajını kitlelere aktarmaya çalışmaktadır.
4. 3. "Dünya" Konulu Propaganda Posteri
"Dünya" konulu propaganda posteri diğer posterlerden farklı olarak İngilizce değil,
Fransızca olarak propaganda mesajını kitlelere iletmektedir. Posterde, Kanadalıların Prusya
Kartalı'na karşı savaşması telkin edilmektedir. Posterin hemen arkasında Fransız bayrağının
görseli bulunmaktadır. Posterdeki görsel kodlarda bir askerin arkasında bulunan dünya
resmini işaret ettiği görülmektedir. Sunum kodlarında, dünyanın üzerinde bir horozun kartala
saldırdığı resmedilmektedir.

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 10

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Resim 3. "Dünya" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynak: WW1propaganda, 2018).
Posterde resmedilen horoz, Fransa'yı; kartal ise Almanya'yı simgelemektedir. Görsel
kodlarda kartalın dünyanın üzerinde konumlandırılması, Alman İmparatorluğu'nun dünyayı
ele geçirme gayesi içerisinde olduğunu göstermektedir. Buna karşın horozun kartala
saldırması, Fransa'nın Almanların emperyalist amaçlarına karşı savaştığı propaganda mitinin
oluşmasını sağlamaktadır. Posterde, Almanlar, "tehlike" ve "işgalci" olarak temsil edilirken,
Fransızlar "kurtarıcı" olarak sunulmaktadır. Böylece posterde Alman İmparatorluğu'na karşı
İngiltere ve Fransa'nın var olma mücadelesine Kanadalıların da katkı sağlaması istenmektedir.
4. 4. "Militarizm" Konulu Propaganda Posteri
"Militarizm" konulu propaganda posterinde propaganda mesajı doğrudan yazılı kodlar
üzerinden verilmiştir. Posterde "Savaş veya başkalarının savaşabileceği bedeli öde" ve
"İngiliz özgürlüğü mü yoksa Prusya militarizmi mi, hangisi?" şeklinde yazılı kod
bulunmaktadır.
Resim 4. "Militarizm" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynak: WW1propaganda, 2018).
"Militarizm" konulu propaganda posteri, çalışma kapsamında ikili karşıtlıkların
doğrudan inşa edildiği tek posteri oluşturmaktadır. Posterdeki yazılı kodlarda Kanada halkının
bir seçim yapması istenmektedir. Posterde, Kanadalıların ya savaşmadan doğrudan Almanlara
teslim olmaları ve Alman militarizmi altında yaşamalarını ya da Almanlara karşı savaşarak
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İngiliz özgürlüğü içerisinde yaşamalarını tercih etmeleri istenmektedir. Bunu
gerçekleştirebilmek için Kanadalıların ya doğrudan Almanlara karşı savaşması ya da
ekonomik yönden Kanada Ordusu'na destek vermesi istenmektedir. Posterde, Almanlar
"işgalci" olarak temsil edilirken; İngilizler, Kanadalıların özgürlüğünün teminatı olarak
sunulmaktadır. Posterde doğrudan korku unsuru oluşturularak, Kanadalıların Almanlara karşı
harekete geçmeleri istenmektedir.
4. 5. "Düşman" Konulu Propaganda Posteri
"Düşman" konulu propaganda posterinde İttifak Devletleri'nden dört liderin
resmedildiği görülmektedir. Posterde, "Savaş bonolarını satın almak için dört neden" şeklinde
yazılı kod bulunmaktadır.
Resim 5. "Düşman" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynak: WW1propaganda, 2018).
Kanada propagandası, Kanada halkı nezdinde İttifak Devletleri'ne karşı kamuoyu
oluşturmak için İttifak Devletleri'nin liderlerini posterde kullanmaktadır. Posterde İttifak
Devletleri'nin liderleri ve özellikle Alman İmparatoru II. Wilhelm'in görseli "düşman" ve
"tehdit" olarak sunulmaktadır. Böylece Kanada halkının İttifak Devletleri'ne karşı harekete
geçmesi ve savaş bonolarını satın almaları telkin edilmektedir.
SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı'nda posterler, diğer İtilaf Devletleri'nde olduğu gibi Kanada
tarafından da propaganda amaçlı etkin bir şekilde kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
incelenen Kanada propaganda posterlerinde, Almanların ne şekilde sunulduğu ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgularda Kanada propagandasının, Kanada kamuoyunu
harekete geçirebilmek için kendisinden binlerce kilometre uzaklıktaki Alman
İmparatorluğu'na yönelik posterler üzerinden nefret söylemi inşa ettiği görülmüştür.
Posterlerde, Almanların tüm dünyayı ele geçirme planları olduğu şeklinde bir algı
oluşturulmuş, bu süreçte Kanada'nın diğer İtilaf Devletleri gibi Almanya'yı durdurmak için
harekete geçmesi gerektiği telkin edilmiştir. Posterlerdeki görsel ve yazılı kodlarda İngiltere
ve Fransa'nın Almanya'ya karşı savaşmasının yüceltilmeye çalışıldığı görülmüştür. Diğer
yandan posterlerde Kanadalıların Almanlara karşı savaşta askere yazılması için kitlelerin ikna
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edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Kanada propagandası, askere yazılmayan Kanadalıların da
mali olarak orduya destek vermesini istemiştir.
Kanada propagandası, posterler üzerinden verdikleri mesajları kitlelere kabul
ettirebilmek için Almanlara yönelik inşa ettikleri nefret söyleminden yararlandıkları
görülmüştür. Nitekim Kanadalıların, Almanlara karşı savaşmadıkları taktirde, Prusya
militarizmi altında özgürlüklerini kaybedeceklerine vurgu yapılmıştır. Posterlerde
Kanadalılar, kahraman, kurtarıcı gibi olumlu kavramlar üzerinden somutlaştırılmasına karşın,
Almanlar genel olarak işgalci kavramı üzerinden temsil edilmiştir. Diğer yandan Almanlar,
korkak olarak temsil edilerek Kanadalıların savaşı kazanacağına dair bir algının inşa edilmeye
çalışıldığı görülmüştür. Son olarak posterlerde Kanadalıların savaşta başarı elde edebilmesi
için Kanada halkının savaş bonolarını satın almasının sıklıkla vurgulandığı ortaya
çıkarılmıştır.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, propaganda görselleri üzerinden düşman
algısının nasıl oluşturulduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Buna karşın
gelecek çalışmaların, daha güncel örnekler üzerinden propaganda görsellerinin düşman
inşasında ne yönde kullanıldıkları mevcut çalışmada elde edilen bulgular ile karşılaştırmalı
olarak incelemesi alana katkı sağlayacaktır.
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RUSYA ÇARLIĞI’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA PROPAGANDA AMAÇLI
KULLANDIĞI POSTERLERİN GÖSTERGE BİLİMSEL ANALİZİ
THE SEMIOTIC ANALYSIS OF POSTERS USED FOR THE PURPOSE OF
PROPAGANDA IN THE FIRST WORLD WAR OF TSARDOM OF RUSSIA
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, mehmet.gulada@özal.edu.tr
Arş. Gör. Caner ÇAKI
İnönü Üniversitesi, caner.caki@inonu.edu.tr
ÖZET
Rusya Çarlığı, 1914 yılında İttifak Devletleri'ne karşı Birinci Dünya Savaşı'na katıldı.
Savaş döneminde Rusya büyük ekonomik ve siyasi sorunlar ile yüz yüze gelmişti. Bu süreçte
Çarlık propagandası, savaşın sürdürülebilmesinde Rus kamuoyundan destek alabilmek
amacıyla propaganda faaliyetlerine yöneldi. Bu amaçla Rusya, propaganda faaliyetlerinde
posterlerden yararlanmaya başladı. Çalışmada WW1propaganda sitesince belirlenen Birinci
Dünya Savaşı'nda Rusya Çarlığı tarafından kullanılan dört propaganda amaçlı poster, nitel
araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Posterler, Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın düzanlam ve yananlam
boyutunda göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak ele alınmıştır. Çalışma sonucunda,
posterlerin Rus kamuoyunda Rusya'nın İngiltere ve Fransa ile müttefikliğini güçlendirmek ve
ekonomik yönden ağırlaşan savaş şartlarında Rus halkından destek almak amacıyla
kullanıldıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Birinci Dünya Savaşı, Poster, Propaganda, Göstergebilim
Abstract
The Tsardom of Russia joined the First World War against the Allied Powers in 1914.
During the war, Russia faced major economic and political problems. In this process, the
Tsarist propaganda directed propaganda activities in order to support the Russian public in
maintaining the war. To this end, Russia began to use the posters in its propaganda activities.
In this study, four propaganda posters used by the The Tsardom of Russia during World War
I, determined by WW1propaganda site, were examined using semiotical analysis
methodology in qualitative research methods. The posters were analyzed using the semiotics
analysis method of the French Linguistic Scientist Roland Barthes. As a result of the study, it
was seen that the posters were used in the Russian public to strengthen Russia's alliance with
Britain and France and to receive support from the Russian people in conditions of war that
were becoming more and more economic.
Keywords: Russia, World War I, Poster, Propaganda, Semiotics

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 15

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
GİRİŞ
Rusya Çarlığı, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa ile birlikte İtilaf
Devletleri'ne karşı savaşmıştı. Bu süreçte Rusya Çarlığı, başta Alman İmparatorluğu olmak
üzere Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'a karşı dört farklı
cephede savaşı sürdürmüştü. Rusya Çarlığı, ülke içerisinde yaşanan iç karışıklıklara rağmen
İttifak Devletleri'ne karşı savaşı üç yıl boyunca devam ettirmişti. Bu aşamada Rusya Çarlığı,
müttefikleri İngiltere ve Fransa'ya nazaran sınırlı da olsa posterleri propaganda amaçlı
kullanmıştı. Propaganda posterleri üzerinden Rus yönetimi, halkının savaşı sürdürmesini
amaçlamıştır. Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı döneminde Çarlık Rusyası tarafından
propaganda amaçlı posterlerin nasıl ve ne yönde kullanıldığı göstergebilimsel analiz yöntemi
kullanılarak incelenmiştir.
Son yıllarda propaganda posterlerinin propaganda amaçlı kullanımı göstergebilimsel
analiz yöntemi kullanılarak inceleyen alanda önemli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmalar içerisinde; Çakı (2018a), "Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal
Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme" adlı çalışmada Nazi Almanyası'nın
desteğinde kurulan İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nde (1943-1945) dost ve düşman inşasında
propaganda amaçlı posterlerin nasıl ve ne yönde kullanıldığını incelemiştir. Çalışma
sonucunda posterler üzerinden Nazilere karşı olumlu mitlerin inşa edilmeye çalışıldığı
görülmüştür. Çakı ve Gülada (2018), "Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası" adlı çalışmada
2. Dünya Savaşı döneminde kurulan Vichy Fransası'nda işgal amaçlı propagandanın ne yönde
kullanıldığını incelemiştir. Elde edilen bulgularda Fransız propagandasının Müttefik
Devletleri'ne karşı nefret söylemi oluşturmaya çalıştığı ortaya çıkarılmıştır. Çakı (2018b),
"Weimar Cumhuriyeti'nde Bolşevizm'in Korku Çekiciliği Bağlamında Alman Propaganda
Posterlerinde Kullanımı" adlı çalışmada Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulan
Weimar Cumhuriyeti'nde Komünizm'e karşı algı oluşturabilmek için posterlerin propaganda
amaçlı kullanımını ele almıştır. Çalışmada, Komünizm'in Almanya'ya yıkım ve sefalet
getireceği algısı üzerinden Alman halkının Komünizm'e destek vermesinin önüne geçilmeye
çalışıldığı bulunmuştur. Çakı ve Topbaş (2018), "Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen
Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak" adlı
çalışmada göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) 2017 Alman Federal
Seçimleri üzerinden propaganda faaliyetleri posterler üzerinden ele alınmıştır. Çalışma
sonucunda sağ popülist söylemler üzerinden göçmenlerin ötekileştirilmesine yönelik
propaganda yürütüldüğü ortaya çıkarılmıştır.
Alanda yapılan kapsamlı literatür taramasında Rusya Çarlığı döneminde posterlerin
propaganda amaçlı kullanımlarını inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu
açıdan çalışma alanda özgün olma niteliği taşımaktadır.
1. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya Çarlığı'na Genel Bakış
Rusya Çarlığı'nın temel siyaseti güney bölgesindeki sınırlarını genişleterek, sıcak
denizlere inmekti. Bu amaçla 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında İngiltere ve
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Japonya ile çıkar çatışmasına girmişti. Çıkar çatışmaları 1905 yılında Rusya ve Japonya
arasında savaşa neden olmuştu. Savaşın sonucunda Rusya, Japonya'ya karşı ağır bir yenilgi
almış ve Uzak Doğu'daki yayılmacı politikasını bir süreliğine ertelemek zorunda kalmıştı.
Rusya'nın, Japonya'da aldığı ağır yenilgiler, ülke içerisinde Çarlık rejimine karşı
ayaklanmaların baş göstermesine neden olmuştu (Riasanovsky ve Steinberg, 2011: 434).
Çarlık, kendisine yönelik başlayan isyanları şiddet yoluyla bastırmış, fakat artan muhalefetin
önüne geçememişti.
Çarlık Rusya, Japonya ile yürütülen savaştan sonra yönünü Balkanlara çevirmişti.
Balkanları nüfuzu altına alan Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'na karşı Sırbistan'ın
yanında yer alarak bölgenin tamamen Germenleşmesinin önüne geçmeyi planlanmıştı. Buna
karşın Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan'ın yanında yer almıştı. İngiltere ve Fransa
da Almanya'nın, Avrupa'nın tamamında kuracağından çekindikleri etki alanından dolayı
çıkabilecek herhangi bir çatışmada Rusya'yı desteklemeyi planlamaktaydı (Gülboy, 2004: 84).
1914 yılında Avusturya-Macaristan veliahttının, Sırplı bir milliyetçi tarafından Saraybosna'da
öldürülmesinin ardından Rusya, Sırbistan'ın yanında Almanya ve Avusturya-Macaristan'a
karşı cephe almıştı (Hart, 2018: 21). Nihayetinde Rusya, İngiltere ve Fransa'nın liderlik ettiği
İtilaf Bloğu, Almanya ve Avusturya Macaristan'a karşı savaşa girmişti. Rusya'nın, İttifak
Devletleri'ne karşı savaşı sürdürebilmesi için İngiltere ve Fransa'nın yardımlarına ihtiyaç
duymaktaydı. Buna karşın, Osmanlı İmparatorluğu'nun, İttifak Devletleri'nin yanında savaşa
katılması, Rusya'ya karşı Kafkaslarda yeni bir cephenin açılmasına, aynı zamanda
Boğazlardan Rusya'ya gelebilecek yardımların önlenmesine yol açmıştı. Rusya, 1914 yılında
Almanya'ya karşı Tannenberg'de telafi edilemez bir yenilgi almıştı (Strachan, 2014: 169).
Rusya'nın aldığı askeri yenilgiler, ekonomik kriz ile birleşince Çarlık yönetimine karşı ülke
genelinde huzurlukların artmasına açmıştı.
1917 yılında başlayan ayaklanmalardan sonra Mart ayında Çar II. Nikolay tahttan
feragat ettiğini bildirmişti. Ülke genelinde huzursuzlar çarın tahttan ayrılmasından sonra da
devam etmişti. Nihayetinde 1917 yılının Ekim ayında Vladimir Lenin önderliğinde başlayan
devrim ile Rusya'da sosyalist bir yönetim kurulmuştu (İrge, 2006: 29). Yönetimin Lenin
önderliğinde, Komünistlerin eline geçmesi ile Rusya, 1918 yılında İttifak Devletleri ile
imzalanan Brest Litovsk Barış Antlaşması ile savaştan çekilmişti.
2. Askeri Amaçlı Propaganda Posterleri
Propaganda, kitle iletişim araçları yoluyla kitlelere belirli bir fikir veya ideolojiyi
kabul ettirmeyi amaçlayan ikna odaklı bir iletişim türüdür. Propagandada kaynaktan alıcıya
tek yönlü bir iletişim mevcuttur. Propagandacı, verdiği mesajın kitleler tarafından doğrudan
kabul edilmesini istemektedir. Bu açıdan propagandada mesajın tartışılması, yorumlanması
veya eleştirilmesi mümkün değildir. Propaganda, propaganda yapana yarar sağlamayı
amaçlamaktadır.
Propaganda siyasi, ekonomik, toplumsal pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu
alanların başında da askeri propaganda gelmektedir. Askeri propaganda, bir ülkenin savaşta
halkının moralini yüksek tutmak, düşmanlarının moralini bozmak, müttefiklerine destek
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sağlamak ve tarafsız ülkeleri kendi safına çekmek gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Askeri
propagandada, pek çok farklı kitle iletişim aracından yararlanılmaktadır. 20. yüzyılda yaşanan
gelişmeler ile askeri amaçlı propaganda faaliyetleri geniş kitleleri etkileme şansı elde etmiştir.
Propagandanın bu dönemde geniş kitlelere ulaşma ve onlar üzerinde güçlü bir nüfuz elde etme
olanağı, kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler ile mümkün olmuştur (Çankaya, 2008:
26). Bu süreçte askeri propaganda amaçlı en etkili kullanılan kitle iletişim araçlarından biri de
posterler olmuştur. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda posterler kitlelerin belirli
bir fikir ve ideolojiyi benimsemesi amacıyla ülkelerin dört bir yanını süslemişlerdi.
Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan propaganda posterleri genel olarak kitlelerin
askere katılmasını sağlamak ve düşmanlara yönelik nefret söylemi inşa etmek amacıyla
kullanılmaktaydı. Özellikle İtilaf Devletleri tarafından kullanılan propaganda posterlerinde,
Almanya'ya karşı olumsuz bir imaj çizilmekte, kitlelerin Almanya ve müttefiklerine karşı
harekete geçmesi amaçlanmaktaydı (Öymen, 2014: 119). Bu dönemde cephelerde ihtiyaç
duyulan asker ihtiyacını karşılamak için posterler üzerinden inşa edilen vatan sevgisi, yurt
savunması gibi konular ön plana çıkarılmıştır. Böylece kitlelerin gönüllü olarak askere
yazılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, halkı ekonomik yönden seferber edebilmek için
posterler üzerinden savaş bonolarının satın alınması yönünde kitlelerin ikna edilmesi
amaçlanmıştır (Jowett ve O'donnell, 2014: 166). Kitlelere propaganda posterleri üzerinden
savaş bonolarını satın aldıklarında düşmanı daha kolay yenebilecekleri yönünde mesajlar
verilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı'nda propaganda posterlerinin altın çağını yaşadığı bir dönem
olmuştur. Bu dönemde, dünyada etkili olan Komünizm, Faşizm ve Nazizm gibi ideolojiler,
kitleler üzerinde tahakküm kurmak ve onları istedikleri yönde ikna edebilmek için propaganda
posterlerini kullanmıştır. İdeolojilerin birbirlerine karşı inşa ettikleri nefret söylemleri de
doğrudan posterler üzerinden kitlelere yansıtılmıştır. Nazizm'i hedef alan söylemler Adolf
Hitler, Faşizm'i hedef alan söylemler Benito Mussolini, Komünizm'i hedef alan söylemler de
Joseph Stalin'in posterlerde kullanılan görselleri üzerinden yansıtılmıştır. Posterlerde, devlet
liderleri ağır bir şekilde eleştirilmiş ve kitleler nezdinde itibarsızlaştırılmaları amaçlanmıştır.
Propaganda posterlerinde yine bu dönemde de savaş bonolarının satın alınması telkin
edilmiştir. Kitlelerin ya gönüllü olarak orduya katılmaları ya da savaş bonosu satın alarak
orduyu desteklemeleri istenmiştir. Propaganda bu dönemde Nazi Almanyası tarafından
kitlelerin yönlendirilmesinde etkili bir silah olarak kullanılmıştır (Domenach, 2003: 40).
Posterlerin askeri propaganda amaçlı kullanımında diğer kitle iletişim araçlarına göre
bazı önemli üstünlükleri bulunmaktadır. İnsanlar, televizyonda veya radyoda istemedikleri bir
propaganda ile karşılaştıklarında cihazları kapatabilmektedir. Aynı şekilde gazete veya
dergiler üzerinden yapılan propagandada, hedef kitle verilen mesajları yazılı basını satını
almayarak reddedebilmektedir. Buna karşı insanların sokaklarda bulunan posterlerden kaçma
gibi bir şansları bulunmamaktadır. İnsanlar propaganda amaçlı duvara asılan postere bir kaç
saniyeliğine de olsa bakabilmektedir (Akarcalı, 2003: 109). Bu süreçte bir kaç kelime ile veya
yalnızca bir görsel ile hazırlanan propaganda posterlerinin propaganda mesajlarını kitlelere
aktarmaları için birkaç saniye yeterli olabilmektedir.
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Günümüzde askeri amaçlı propaganda posterlerinin kullanımı sınırlı da olsa devam
etmektedir. Buna karşın askeri amaçlı yapılan propagandalara günümüzde televizyonda veya
online ortamda daha sık karşılaşılmaktadır.
3. Metodoloji
3. 1. Çalışmanın Amacı
Çalışmanın temel amacı, Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya Çarlığı'nın propaganda
amaçlı posterleri nasıl ve ne yönde kullandığını ortaya koymaktır. Rusya Çarlığı savaşa dahil
olduğu 1914 yılından, Ekim Devrimi ile yıkıldığı 1917 yılına kadar propaganda amaçlı hangi
konular üzerinde durduğu çalışma kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır.
3. 2. Çalışmanın Önemi
Çalışma, Rusya Çarlığı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yürüttüğü propaganda
çalışmalarına ışık tutması bakımından önem taşımaktadır. Diğer yandan konuyla ilgili alanda
sınırlı çalışmanın yürütülmesi çalışmayı önemli kılmaktadır.
3. 3. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi
Birinci Dünya Rusya Çarlığı tarafından propaganda amaçlı kullanılan tüm propaganda
posterleri çalışmanın evreni oluşturmaktadır. Buna karşın tüm propaganda posterine
ulaşmadaki güçlükten dolayı çalışmada örneklem kullanılma yoluna gidilmiştir. Bu amaçla
çalışma kapsamında WW1propaganda adlı sitenin belirlediği 4 propaganda posteri analize
tabi tutulmuştur.
3. 4. Çalışmanın Sınırlılıkları
Çalışmanın yalnızca dört propaganda posteri üzerinden yürütülmesi ve elde edilen
bulgular çerçevesinde genellemelerde bulunulması çalışmanın temel sınırlılığını
oluşturmaktadır. Diğer yandan çalışmanın göstergebilimsel analizinde yalnızca Barthes'ın
düzanlam, yananlam ve mit kavramları üzerinden ele alınması da çalışmanın bir diğer önemli
sınırlılığını meydana getirmektedir.
3. 5. Çalışmanın Soruları
Çalışma kapsamında aşağıdaki sorular sorulmuştur;
- Rusya Çarlığı'nda propaganda amaçlı ön plana çıkarılan konular nelerdir?
- Propaganda posterleri üzerinden hangi mitler inşa edilmektedir?
3. 6. Çalışmanın Yöntemi
Çalışma kapsamında propaganda posterleri nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer
alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak incelenmiştir.
Gösterge, insan zihindeki soyut bir kavramın somutlaştırılarak ifade edilmesidir (Çetin
ve Elif Eşiyok, 2015: 199). Göstergebilim ise göstergeler yoluyla inşa edilen anlamları
inceleyen bir bilim dalıdır. Fransız Dil Bilimci Roland Barthes, göstergebilimin günümüzde
müzik, resim, fotoğraf, reklam, film vb. geniş bir alanda kullanılmasını sağlamıştır. Barthes,
göstergebilimde düzanlam ve yananlam olarak iki kavramının üzerinde durmaktadır.
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Düzanlam, herkes tarafından kabul edilen evrensel anlamı ifade ederken; yananlam kültürden
kültüre değişen özgün anlamı ortaya koymaktadır (Barthes, 2016: 84). Örneğin, düzanlamda
terazi bir ölçü aracıyken, yananlamda adalet kavramını temsil edebilmektedir. Barthes'ın
göstergebilimde üzerinde önemli durduğu bir diğer nokta mit kavramıdır. Mit, toplum
içerisinde belirli olay, durum veya kişilere yönelik oluşturulan hikayeleri kapsamaktadır.
Barthes, egemen güçlerin kültür içerisinde inşa ettiği mitler ile toplumu yönetebildiğini
söylemektedir.
Çalışmada Barthes, düzanlam, yananlam ve mit kavramları üzerinden posterlerin
yorumlanması amaçlanmıştır.
4. Analiz
Çalışmanın bu bölümünde "İtilaf Devletleri", "Uçak", "Zafer" ve "Saldırı" başlıklı dört
propaganda posterinin göstergebilimsel analizi yapılmıştır.
4. 1. "İtilaf Devletleri" Konulu Propaganda Posteri
"İtilaf Devletleri" konulu propaganda posteri düzanlam açısından incelendiğinde,
posterde sağ ellerini bir araya getiren üç askerin resmedildiği görülmektedir. Görsel kodlar
içerisinde posterde askerlerin sırasıyla Fransız, İngiliz ve Rus olduğu yansıtılmaktadır. Diğer
yandan askerlerin arkasında bulunan Fransız, İngiliz ve Rus bayrakları da askerlerin milletleri
hakkında bilgi vermektedir.
Resim 1: "İtilaf Devletleri" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynakça: WW1propaganda, 2018)
Birinci Dünya Savaşı'na Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanında katılmıştı. Üç ülke,
Alman İmparatorluğu'nun öncülüğündeki İttifak Devletleri'ne karşı mücadele etmekteydi.
Savaşta üç ülkede birbirlerine yardımlarda bulunmaktaydı. Poster yananlam açısından
incelendiğinde, posterde Rus propagandasının Rus halkına İngiliz ve Fransız askerlerini
olumlu olarak yansıtmaya çalıştığı görülmektedir. Nitekim Rusya, Fransa İmparatoru
Napolyon Bonapart döneminde beri Fransa ile rekabet halinde bulunmaktaydı. Diğer yandan
Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki hedefleri nedeniyle de Kırım Savaşı'nda beri
İngiltere'ye karşı mesafeli bir dış politika izlemekteydi. Posterde yananlam boyutunda tüm bu
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 20

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
algıların yıkıldığı ve Rusya'nın eski iki düşmanının, dost ve müttefik olarak yansıtılmaya
çalışıldığı görülmektedir. Posterde yer alan askerler, doğrudan İngiliz, Fransız ve Rus
ordularının metonimi (temsili) olarak kullanılmıştır. Posterde, Rusya'nın İngiltere ve Fransa
ile dost ve müttefik olduğuna dair propaganda mitinin inşa edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Böylece Rus propagandası Rus kamuoyundan, İngiltere ve Fransa'ya karşı yürütülen
müttefiklik antlaşmalarında destek almayı amaçlamıştır.
4. 2. "Uçak" Konulu Propaganda Posteri
"Uçak" konulu propaganda posteri düzanlam boyutunda incelendiğinde, posterde bir
askerin bir savaş uçağının üzerinde olduğu ve elindeki tüfeği bir yöne doğrulttuğu
görülmektedir. Posterdeki yazılı kodlarda Rus halkının savaş bonosu satın almasına teşvik
edildiği ortaya çıkmaktadır.
Resim 2: "Uçak" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynakça: WW1propaganda, 2018)
Çarlık Rusyası, savaşın başında aldığı ağır yenilgilerden sonra Rus halkında olumlu
bir imaj inşa edebilmek için Rus Ordusu'nun modernizasyonunu sağlamayı planlamıştır. Bu
amaçla ekonomik desteği de Rus halkının alacağı savaş bonolarından temin etmeyi
amaçlamıştır. Posterdeki yazılı ve görsel kodlarda, Rus ordularının teknolojik açıdan
geliştirilmesinin, Rus halkının ekonomik desteği ile mümkün olabileceğine yönelik
propaganda miti inşa edilmektedir. Bu yolla Rus halkının askeri yönden olduğu kadar,
ekonomik yönden de seferber edilmesi amaçlanmıştır.
4. 3. "Zafer" Konulu Propaganda Posteri
"Zafer" konulu propaganda posteri düzanlam açısından incelendiğinde, posterde Çarlık
Ordusu'na ait bir askerin üzerinde "Zafere kadar savaş" yazılı kodları bulunan bir bayrak
tuttuğu görülmektedir. Sunum kodları içerisinde asker mutlu ve coşkulu olarak
yansıtılmaktadır.
Resim 3: "Zafer" Konulu Propaganda Posteri
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(Kaynakça: WW1propaganda, 2018)
Birinci Dünya Savaşı'nın başında Alman orduları Tannenberg Savaşı'nda Rus
ordularını büyük bir yenilgiye uğratmıştı. Yenilginin ardından Rus Ordusu'nun dünya
genelindeki olumlu imajı sarsılmıştı. Bu süreçte Çarlık yönetimini Rus halkının savaş karşıtı
herhangi bir eyleme geçmesini önlemek için propaganda faaliyeti yürütmekteydi. Poster
yananlam açısından incelendiğinde, posterdeki yazılı ve görsel kodlar üzerinden Rus halkının
yenilgilerin ardından teslim olmayacağı ve savaşı kararlılıkla Almanya ve müttefiklerinin
teslim olacağı tarihe kadar sürdüreceğini bildirmektedir. Posterde resmedilen askerin Rus
Ordusu'nun metonimi olarak sunulması, Rus askerlerinin hepsinin savaşı sürdürmek
istediklerine yönelik bir propaganda mitinin inşa edilmesini sağlamaktadır.
4. "Saldırı" Konulu Propaganda Posteri
"Saldırı" konulu propaganda posteri düzanlam açısından incelendiğinde, posterde
elinde mızraklar ile saldırıya geçen iki Rus atlısı olduğu görülmektedir. Posterdeki yazılı
kodlarda Rus halkının savaş bonosu alması teşvik edilmektedir.
Resim 4: "Saldırı" Konulu Propaganda Posteri

(Kaynakça: WW1propaganda, 2018)
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Birinci Dünya Savaşı'nda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İttifak
Devletleri, savaşın ağır ekonomik yükü ile baş edebilmek için kitlelerin savaş bonosu almasını
teşvik eden propaganda faaliyetlerine yönelmişti. Poster yananlam açısından incelendiğinde,
posterde Rus ordularının savaşı daha kısa sürede kazanabilmesi için Rus halkının savaş
bonosu alması gerektiği anlatılmaktadır. Kitlelere mesaj verebilmek için atlı iki askerin bir
yöne doğru saldırıya geçtiği görsele yer verilmiştir. Rus propagandası, büyük yıkım ve acıya
yol açan savaşın uzun süre devam etmemesi için, Rus halkının ekonomik desteği ile savaşın
daha kısa sürede bitirilebileceği propaganda mitini inşa etmektedir. Böylece Rus halkının
orduyu desteklemesi, Rus ordusunun eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi amaçlanmaktadır.
SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası'nın propaganda faaliyetlerinin diğer İtilaf
Devletleri'ne göre daha az olduğu görülmektedir. Rus halkının okuma-yazma oranının düşük
olması, kitle iletişim araçlarının yetersizliği ve Çarlık Rusyası'nın geniş toprakları üzerinde
mesajın ulaşımını sağlayacak lojistiğin oldukça sınırlı olması bunun altında yatan nedenlerden
bazıları olarak gösterilebilmektedir. Çarlık Rusyası bu süreçte sınırlı sayıda olsa da
posterlerden propaganda amaçlı yararlandığı görülmüştür. Çalışma kapsamında incelenen
Rusya Çarlığı'nın propaganda posterlerinde genel olarak Rusya'nın İngiltere ve Fransa ile olan
müttefikliğine vurgu yapıldığı, savaşın daha kısa sürede bitirilebilmesi için Rus halkının savaş
bonosu almasının teşvik edildiği ve Rus halkının zaferin elde edileceği güne kadar savaşı
sürmesi gerektiği öne çıkarılmıştır.
Çarlık Rusyası propaganda posterlerinde Rus halkının savaşın sürdürülmesi yönünde
ikna edebilmek için bazı propaganda mitlerini inşa ettiği görülmektedir. Bunlardan, Rusya'nın
İngiltere ve Fransa ile dost olduğu miti ile İtilaf Bloğu'na yönelik Rus halkının desteğinin
sürdürülmesi amaçlanmıştır. Nitekim savaşın sürdürülebilmesi, bloğun devamı ile mümkün
olabilmektedir. Diğer yandan, savaşın kazanılabilmesi için Rus halkının ekonomik desteğinin
zorunlu olduğuna yönelik bir diğer mit inşa edilmektedir. Böylece Rus Ordusu'nun
eksikliklerinin Rus halkının yardımları ile kapatılabileceği planlanmaktadır. Son olarak Rus
askerlerinin savaşın sürdürülmesine yönelik büyük bir istek ve coşku içerisinde olduğuna
yönelik propaganda miti inşa edilmektedir. Bu yolla Rus halkının savaşın sürdürülmesine
yönelik isteklerinin arttırılması, Rusya içerisinde ortaya çıkan her türlü savaş karşıtı
propagandanın marjinalleştirilerek ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada, Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası'nın son yıllarında kullanılan
propaganda posterleri göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma
alanda özgün olması bakımından önem taşımaktadır. Gelecek çalışmaların, Sovyet Birliği
Dönemi'nde ve Rusya Federasyonu'nda kullanılan propaganda posterlerini incelemesi ve elde
edilen bulgular ile mevcut çalışma arasında bir karşılaştırmada bulunması alana katkı
sağlayacaktır.
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AZERBAIJAN IN THE WORLD WAR II
Ramiz HESENOV
National Academy of Sciences, Azerbaijan
ABSTRACT
The Azerbaijan Soviet Socialist Republic entered the Great Patriotic War together with
the entire Soviet Union on June 22, 1941. In the Great Patriotic War, every fifth resident of
Azerbaijan fought with arms: with a population of 3.4 million people (1941), 681,000 went to
the front Man (of which more than 10 thousand are women). 250 thousand Azerbaijani
soldiers died on the battlefields. Over 400 thousand Azerbaijanis were awarded with military
orders and medals, 14 soldiers - full holders of the Order of Glory, 123 - Heroes of the Soviet
Union.
On the territory of Azerbaijan, 87 battalions, 1123 self-defense detachments were
created, the 77th, 223rd, 396th, 402nd and 416th national rifle divisions were formed, fighting
from the foothills of the Caucasus to the Baltic states, Eastern Europe and Berlin . As Marshal
Zhukov writes in his book “Memories and Reflections,” “the 416th division was among the
first who broke into Berlin from the east: the commander was D. Syzranov, the head of the
political department was Colonel R. Medzhidov.” During the war years, Azerbaijan was the
main supplier to the front of oil and oil products (over 70% of the total volume produced in
that period in the USSR). During the years of the Great Patriotic War, the Azerbaijani oil
workers produced up to 80% of the fuel of the entire, then common, USSR In the first year of
the war, 23.5 million tons of oil was shipped. In total, 75 million tons of oil was sent for
military needs during the Great Patriotic War. For years, the former Russian ambassador to
Azerbaijan, Vasily Istratov, recalled: "Without the natural resources of Azerbaijan, there
would have been no victory in the Great Patriotic War."

Keywords: Azerbaijan, World War II, resources.
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ STRESİ, TÜKENMİŞLİK
SENDROMU VE İŞ-AİLE YAŞAM DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ŞANLIURFA
İLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu, ozlemozer@harran.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, tükenmişlik sendromu ve iş-aile
yaşam dengesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini,
Şanlıurfa ilinde görev yapan Türkiye serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali
müşavirler birliği odasına kayıtlı yaklaşık 413 serbest muhasebeci mali müşavir
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler 188 serbest muhasebeci mali müşavirden
toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda meslek mensuplarının iş stresi ile duygusal tükenme
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, iş stresi ve duygusal tükenme ile işin aileye
olumsuz etkisi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu, iş stresi ve duygusal tükenme ile
düşük kişisel başarı ve aile-iş uyumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: iş stresi, tükenmişlik sendromu, iş-aile yaşam dengesi, muhasebe
meslek mensubu
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the relationship between job stress, burnout
syndrome and work-family life balance of accounting professionals. The universe of study,
public accountants who work in the province of Sanliurfa Turkey constitutes a financial
consultant and certified public accountants association registered about 413 public
accountants in the room. Within the scope of the research, 188 independent accountant
financial advisors were gathered. The results of the analysis showed that there was a positive
and significant relationship between job stress and emotional exhaustion, and there was a
significant and negative relationship between job stress and emotional exhaustion and the
negative effect of work on family, job stress and emotional exhaustion, low personal
achievement and family- it was found that there was no significant relationship between the
two.
Keywords: work stres, burnout syndrome, work-family life balance, accountant
profession
1.

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ve iletişim kolaylığı hayatımızın birçok alanında etkili olmuştur.
Özellikle iş yaşamını etkileyen teknoloji insan gücü ile uzun sürede yapılan işleri makineler
sayesinde daha kısa sürede tamamlayarak zaman ve paradan tasarruf sağlamıştır. Ancak her
ne kadar teknoloji iş yaşamıyla bütünleşmiş olsa da insan gücünün etkisi yadsınamaz. Çünkü
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o teknolojiyi denetleyecek olan yine aynı teknolojiyi üreten veya o teknoloji hakkında eğitim
alan insanlardır. Teknoloji iş yaşamına büyük kolaylık getirmiş olsa da her meslek grubu için
teknolojinin büyük etkisinden söz etmek mümkün değildir. Güvenlik, inşaat, sanayi, finans
gibi alanlar teknoloji ile ne kadar bütünleşmiş olsa da işin büyük kısmı yine de insan gücüyle
yapılıyor. Hal böyle olunca bu iş alanlarında çalışan insanlarda iş stresi, iş ve aile arasında
oluşan ikilem ve kişilerin başarılı olma içgüdüsü gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
İnsan psikolojisinin temelinde bulunan toplumsal baskı, ait olma duygusu, başarı
içgüdüsü ve duygusal ihtiyaçlar gibi varoluşun başından beri süregelen etkenler iş yaşamında
önemli rol oynuyor. Bu etkenlerin karşılanma yüzdesi ise iş verimliliği ve stres ile doğru
orantılıdır. Günlük yaşantımızda sürekli karşılaşmış olduğumuz bireylerin iş yaşamından
şikâyetleri ve yaşamış oldukları hayattan memnuniyetsizlikleri stresin artmasına doğal olarak
da ilişkilerde sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Geçmiş yıllarda insanların daha
mutlu olduğunu ve iletişimin daha kuvvetli olduğunu yaşlı insanlardan birçok kez
duymuşuzdur. Günümüzde ise ortaya çıkan bu iş stresi ve memnuniyetsizlik işsizlik oranının
yüksek olması, yaşam koşullarının zorlaşması, iş yükünün fazla olması gibi nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Özellikle mali konularda zorluk çeken bireylerin kısa sürede daha fazla
para kazanma hırsı sonucu yaşanan olumsuzluklar bireylerde stresle beraber sağlık
sorunlarına neden olmaktadır. Hayatımızda sürekli kullanılan “ayağını yorganına göre uzat”
atasözü de iş yaşamında ve kişisel yaşamda yaşanan mali sorunları dikkat çekmek amacıyla
kullanılmaktadır.
Mali konular her zaman bireyler ve iş yerleri için büyük önem arz etmektedir. Hal
böyle olunca da mali konular ile ilgilenecek meslek grubu olan muhasebe mesleği ortaya
çıkmıştır. Bireylerin ve işletmelerin mali konularda takibini yapan bu meslek gurubunda konu
özellikle para olunca iş yükünün artmasına neden olmuştur. Teknolojinin bu meslek alanına
katkısı çok olsa da insan gücünün özellikle zihinsel aktivitenin bol olduğu bu meslek
grubunda streste yoğun olmaktadır. Çünkü stresin en büyük beslenme kaynağı aşırı uyarılan
zihindir. Zihnin dinç olması ise bireylerin hayatta ki ilişkileri ve meslekten almış oldukları
haz duygusu ile doğru orantılıdır. Kişinin ailesi ve toplumla olan ilişkileri ne kadar düzenli
olursa bu iş yaşamına aynı derece de olumlu olarak yansır. Toplumu oluşturan bireylerde
ortaya çıkan olumsuzluklar ise en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak toplumda
bozulmalara neden olur. Günümüz yaşam koşulları ele alındığında özellikle paranın ön planda
olduğu iş yaşamı muhasebe mesleğini yapan birçok kişide stres ile beraber aile ilişkilerinde
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tabi ki de iş yaşamında karşımıza çıkan stresin birçok sebebi
olduğu gibi bu sebeplerin hepsi de işten kaynaklı değildir. Düşük bir orana sahip olsa da aile
yaşamında veya kişinin kendi yaşamında oluşan olumsuzluklarda iş yaşamına yansıyarak stres
oluşumuna sebep olabilir. Bundan dolayıdır ki iş yaşamı ile özel yaşam arasındaki denge
hassas bir teraziye benzer ve herhangi bir tarafta meydana gelen olumlu ya da olumsuz
yaşantı aradaki dengeyi etkiler.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, tükenmişlik sendromu
ve iş-aile uyum dengesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çalışma uygulama yönüyle
orijinaldir. Çünkü Şanlıurfa ilinde daha önce böyle bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
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2.1.

İş Stresi

Stres, son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Bilim adamları bu terim
üzerine yapmış oldukları çalışmalar neticesinde neredeyse ‘stres’ i günümüzün hastalığı
olarak tanımlamaktadırlar. Ancak bu terimi sadece çağımızın insanına özgü olarak
nitelendirmek son derece yanlıştır. Çünkü stresle insanlar her yüzyılda karşı karşıya
kalmışlardır (Aslan, 2014: 4). Duran (2017: 11) ilk olarak stresi bireyi tehlike altına alan ve
zorlayan çevre talepleri, ikinci olarak da bireyin bulunduğu şartlardan dolayı dengesinin
bozulması ve buna neden olan fiziksel ve psiko-sosyal bütün sebepler olduğunu söyleyerek
stresi iki değişik açıdan ele almıştır. İş dünyasında çeşitli nedenlerden dolayı görülen stres,
hem çalışanlar hem de patronlar için iş veriminde düşüklük, işe karşı ilgisizlik, iş
davranışlarında olumsuz tepkiler gibi sonuçlar ortaya koymaktadır. Sonuçları düşünüldüğünde
hızlı bir şekilde çözülmesi gereken bir hastalıktır (Cam, 2004: 2). Çalışanların içinde
bulundukları stres, sıkıntı, yorgunluk ve gerginlik iş sorumluluklarını yürütmekte güçlük
çekmelerine neden olmaktadır (Turunç ve Çelik, 2010: 496). İş stresi, çalışanların fiziksel
veya psikolojik davranışlarında değişikliğe sebep olan onları normal düzenden çarpıtan işle
ilgili olaylardan oluşan psikolojik bir durumdur. Yani çalışanların çalıştıkları ortamdan
etkilenerek oradaki stres unsurlarına karşı verdikleri tepkidir (Gül, 2007: 319).
Çalışma ortamlarında stresin kaçınılmaz bir durum olduğu herkes tarafından bilinen bir
gerçektir. Çalışma ortamındaki bu stresin işin özelliklerinden kaynaklanan yönleri de vardır.
Tabi ki her ne sebepten oluşursa oluşsun stres çalışanlar üzerinde aynı etkiyi yaratmaktadır.
Fakat aynı çalışma ortamında çalışanların stresten etkilenme dereceleri aynı olmamaktadır, bir
kısmı fazla bir kısmı daha az etkilenmektedir. Bu sebeple iş stresi değerlendirilirken ve
önlemler aranırken toplumsal koşullar, kişisel özellikler dikkate alınmalıdır (Yüksel, 2014:
116).
Bünyesel bir tepki verme olayı olan stres, çalışanlarda isteksizlik, verim düşüklüğü,
dikkatsizlik, iş kazaları gibi sonuçlara sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerde
huzursuzluk, gerginlik, uykusuzluk, iştahsızlık, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler
göstermektedir. Kişilerde meydana gelen bu durumun örgütün tamamını etkilemesi
sonucunda işlerde olumsuzluklar oluşur, üretimde azalma meydana gelir. Tüm bunlarla
birlikte çalışanlarda mesleki tükenmişlik sendromu gözlenebilir (Yılmaz, 2016: 32).
2.2.

Tükenmişlik Sendromu

Toplumumuzda iş görenler, işlerini yerine getirirken çok fazla insanla iletişim halinde
olmak zorundadır. Bu durumla özellikle hizmet sektöründe çok fazla karşılaşılmaktadır.
Yoğun çalışma ortamı maalesef iş görenlerde psiko-sosyal sorunlara sebep olmaktadır. Bu
sorunların en önemlilerinden biri de tükenme sendromudur (Derin ve Demirel, 2012: 511).
Greene 1961 yılında yayınladığı “Bir Tükenmişlik Olayı” (A Brunt-Out Case) isimli eserinde
ruhsal açıdan çöküntüye uğramış bir mimarın işini bırakıp Afrika ormanlarına kaçışını
anlatmıştır. Romanda aşırı derecede bitkinlik ile idealizmini kaybetmesi vurgulanmıştır
(Yıldırım ve İçerli, 2010: 124). Tükenmişlik, bir tür “insan-işini” yapan bireyler arasında
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sıklıkla ortaya çıkan bir duygusal tükenme ve sinizm sendromudur. Tükenmişlik
sendromunun önemli bir yönü, duygusal tükenme duygularının artmasıdır. Duygusal
kaynakları tükendiği için, çalışanlar artık kendilerini psikolojik bir düzeyde
veremeyeceklerini hissederler. Bir başka yönü de, müşterileri hakkında olumsuz, alaycı tutum
ve duyguların gelişmesidir. Müşterilere bu tür olumsuz tepkiler, duygusal tükenme
deneyimine bağlanabilir, yani tükenmişliğin bu iki yönü bir şekilde ilişkili görünmektedir
(Maslach ve Jackson, 1981: 99). Tükenmişlik sendromu, insanların iş ilişkilerinden
kaynaklanan sorunlarla ilgilidir. İlk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger “başarısız
olma, enerjinin azalması, yerine getirilemeyen arzular neticesinde bireyin ruhunda oluşan
tükenme hissi” şeklinde tanımlamıştır (Ardıç ve Polatçı, 2009: 22).
Tükenmişlik kişiyi, iş yerini, çalışma ve sosyo-kültürel çevresini olumsuz etkileyen bir
durumdur. Yapılan araştırmalar neticesinde birçok soruna, işten ayrılmalara hatta psikolojik
hastalıklara yol açtığı görülmüştür. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, iş yükü gibi durumlar
tükenmişliği etkileyen faktörlerdir (Baykan ve ark., 2014: 123). Tükenmişlik belirtileri genel
olarak beş gruba ayrılmaktadır. İlk grubu bedensel belirtiler, ikinci grubu duygusal belirtiler,
üçüncü grubu davranışsal belirtiler, dördüncü grubu kişiler arası ilişkiler ve beşinci grubu ise
tutumlara ilişkin belirtiler oluşturmaktadır. Bunlardan bedensel belirtiler vücut sağlığı ve
hastalıklarla ilişkilendirilirken; duygusal belirtiler stres, endişe ve depresyon ile; davranışsal
belirtiler iş başarısındaki verimsizliklerle; kişiler arası ilişkiler ise aile ve arkadaşları etkileyen
hareketlerle örneklendirilmektedir (Çağlar ve Demirtaş, 2011: 32).
Mesleki tükenmişlik sendromu, bireyin kendi istekleri doğrultusunda belirlediği
hedeflere ulaşamayıp hüzne uğrayarak bıkkınlık yaşaması ve tükendiğini hissetmesidir.
Ayrıca bireyin sürekli aynı kişilerle bir arada olması, müşterilerinin sayısının fazla olması,
onlarla geçirdiği sürenin artması tükenmişlik düzeyini artırmaktadır (Cemaloğlu ve
Erdemoğlu Şahin, 2007: 467).
2.3.

İş – Aile Yaşam Dengesi

Son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda yaşanan büyük değişimler iş dünyası açısından
da yeni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bireyin yaşamında iş dünyası giderek odak
noktası olmaya başlamıştır. İş yoğunluğu gün geçtikçe artmıştır ve bu da bireyi işe bağımlı
hale getirmektedir. Ancak ailenin psikolojik fonksiyonları da aynı süreçte artış
göstermektedir. Bu durumda iş – aile yaşam dengesi ve bu dengeyi sağlayabilmenin önemi
gün geçtikçe artmaktadır (Özen Kapız, 2002: 139). Araştırmalar neticesinde çalışanların iş ve
aile yaşamları arasında düzenli bir denge kurmaları gerektiği görülmektedir. Bu denge ile
birlikte iş yaşamlarında daha verimli olacakları ve ailelerine daha fazla zaman ayırarak daha
mutlu olabilecekleri düşünülmektedir. Ancak bunun pek de kolay olmadığı görülmektedir.
Çünkü iş aile yaşamı sürekli bir değişim içindedir (Efeoğlu ve Özgen, 2007: 238).
Çalışan kişilerin aile ortamında veya çalışma ortamında yaşadığı olumsuzluklar
yaşamlarının diğer bölümünü de doğrudan etkilemektedir. Kişilerin bu her iki yaşam
ortamının birbirini etkilemesi de yaşamlarında denge kurulmasını gerektirmektedir (Doğrul ve
Tekeli, 2010: 13). Yani kişilerin iş yerlerinde yaşadıkları herhangi bir durum aile yaşamlarını
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da etkilemektedir. İş yerinde yaşadıkları olumsuz bir durumun sonucunu aileye de stres,
sıkıntı, olumsuz tepkilerle yansıtmaktadırlar. Tabi ki aynı zamanda yaşanan mutluluklar da
aile yaşamına etki etmektedir. Bunun tam tersi durumda söz konusu olabilmektedir. Aile
yaşamında yaşanan olumsuz olaylar kişinin iş yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Aile içi
anlaşmazlıklar neticesinde kafasında aile sorunlarıyla işe gelen kişi kendisini işe veremez ve
verimli bir şekilde çalışamaz. Başka bir açıdan bakıldığında ise aile içi sorunlar yaşayan kişi
sorunları düşünmemek için kendisini işe verip daha yoğun çalışmaya da başlayabilir. Tüm
bunlar dikkate alındığında iş – aile yaşam dengesi büyük bir öneme sahiptir (Bülbül ve Giray,
2012: 102).
İş ve aile yaşamı dengesi, bireyin her iki olguya da etkin bir şekilde katılması ve
gereksinimlerinin karşılanmasıdır (Topgül, 2016: 218). Bu denge çalışanların çalışma
yaşamlarındaki başarıları ile aile yaşamlarındaki mutlulukları arasındaki etkileşimi
sergilemektedir (Akyüz, 2015: 5). İş – aile dengesi, kişinin iş ve ailesiyle aynı oranda birlikte
olması ve bunların gereksinimlerini karşılayarak tatmin olmasıdır. Bu denge, hem zaman hem
bağlılık hem de tatmin olma olarak eşit ayarlanmalıdır. Zaman dengesi, iş ve aileye eşit
oranda zaman ayırmayı; bağlılık dengesi, hem işe hem de aileye duyulan psikolojik bağlılığı
sağlamayı; tatmin olma dengesi ise her ikisinde de yaptıklarından eşit tatmin düzeyine
ulaşmayı ifade etmektedir (Karaman, 2015: 44).
Kişiler her kim olurlarsa olsunlar iş-aile dengelemesini sağlamak zorundadırlar.
Kısacası iş-aile yaşam dengesi, kişinin en az rol çatışmasıyla hem aile hayatında hem de
çalışma hayatında doyuma ulaşmasıdır (Taşbaş, 2010: 99). Rekabet, kariyer, terfi gibi
sebeplerle çalışan bireyler yaşamlarının çoğunluğunda işlerine daha fazla zaman
ayırmaktadırlar. Ancak iş – aile dengesi sağlanmalıdır. İyi bir iş ve aile yaşamı dengesi,
çocuklar içinde daha iyi bir gelişim demektir. Çünkü çocuklar çalışan anne-babalarıyla daha
çok zaman geçirebilmektedirler (Özmete ve Eker, 2012: 6). Günümüzde insanlar ailelerine
daha fazla zaman ayırmak istemektedirler ve onlarla daha çok şey paylaşma çabasındadırlar.
Ancak iş yoğunluğunun ayarlanamaması gibi durumlarda bu sağlanamamakta ve
dengesizlikler oluşmaktadır (Belenli Çakmak, 2004: 23).
3.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, tükenmişlik sendromu ve iş-aile yaşam
dengesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada öncelikle toplanan
verilerle ölçeklere ilişkin analizler yapılmıştır. Daha sonra korelasyon analizi yapılarak
araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Analizlerde SPSS 23.0 ve AMOS
21.0 paket programları kullanılmıştır.
3.1.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Şanlıurfa ilinde kayıtlı olan serbest muhasebeci mali müşavirlerden
oluşmuştur. Şanlıurfa serbest muhasebeci mali müşavirler odasına kayıtlı yaklaşık 413 mali
müşavir bulunmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata
payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 185 kişi olarak hesap edilmiş, 220 mali müşavire
anket formu gönderilmiş ve 208 form geri dönmüştür. Yapılan inceleme sonucu 20 form
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özensiz doldurma ve boş bırakma nedeniyle analiz dışı tutulmuş ve 188 kişi ile analizlere
devam edilmiştir.
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde katılımcıların
%12,2’ si kız, %87,8’ i erkektir. Katılımcıların yaşa göre dağılımı incelendiğinde %4,3’ ü 25
yaş ve altı, %16’ sı 26-30 yaş, %26,6’ sı 31-35 yaş, %27,7’ si 36-40 yaş ve %25,5’ i 41 yaş ve
üstündedir. Medeni durum incelendiğinde ise %70,7’ si evli ve %29,3’ ü bekârdır. Mesleği
icra etme sürelerine bakıldığında ise %3,7’ sinin 1yıldan az, %20,7’ sinin 1-3 yıl, %28,2’
sinin 4-6 yıl ve %47,3’ ünün 7 yıl ve daha fazla olduğu görülmüştür.
3.2.

Araştırmada Kullanılan Ölçekler

İş Stresi Ölçeği: Meslek mensuplarının iş stresi düzeylerini belirlemek amacıyla House
ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçeye çevrilen tek
boyutlu ve 7 maddeli ölçek kullanılmıştır. Yapılan çalışmada ölçeğin standart sapması 0,9605,
güvenilirlik seviyesi cronbach’s alpha 0,837 bulunmuştur.
Bu araştırma kapsamında toplanan verilerle öncelikle iş stresi maddeleri için keşfedici
faktör analizi yapılmış, ölçek tek boyutlu yapısıyla keşfedilmiştir ve 7 madde ile analizlere
devam edilmiştir. Bartlett testi (p=0,000) ve Keiser – Meyer - Olkin katsayısı (0,828) olarak
tespit edilmiş ve faktör analizi için örneklem sayısının yeterli olduğuna karar verilmiştir.
Ölçekteki maddeler için Cronbach’s alpha (0,806) katsayısına göre elde edilen verilerin
güvenirliği yüksek düzeydedir. Ayrıca işsizlik kaygısı ölçeğinin elde edilen verilere uyum
sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin tek
faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu İş Stresi Ölçeğinin Uyum İyiliği Değerleri
X2 / df
CFI
NFI
RMSEA
2,007
0,962
0,929
0,073
Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerini
belirlemek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.
Üç boyut ve 22 maddeden oluşan söz konusu tükenmişlik ölçeğinin Türkçe geçerlemesi Ergin
(1992) tarafından yapılmış, duygusal tükenme güvenilirlik seviyesi cronbach’s alpha 0,83,
duyarsızlaşma güvenilirlik seviyesi cronbach’s alpha 0,71 ve düşük kişisel başarı güvenilirlik
seviyesi cronbach’s alpha 0,72 bulunmuştur.
Bu araştırma kapsamında toplanan verilerle tükenmişlik ölçeği maddeleri için keşfedici
faktör analizi yapılmış ve ölçek iki boyutlu yapısıyla keşfedilmiştir. Faktör yüklerinin düşük
olması sebebiyle TDT3, TDT6, TDT7, TDT8, TDT9, TD1, TD2, TD3, TD4, TD5,
TKB1,TKB3 ve TKB4 soruları analizden çıkartılmış ve 9 madde ile analizlere devam
edilmiştir. Bartlett testi (p=0,000) ve Keiser – Meyer - Olkin katsayısı (0,753) olarak tespit
edilmiş ve faktör analizi için örneklem sayısının yeterli olduğuna karar verilmiştir.
Boyutlardaki soru maddeleri incelendiğinde birinci boyuta yüklenen soruların duygusal
tükenme ve ikinci boyuta yüklenen soruların düşük kişisel başarı olduğu anlaşılmıştır.
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Duygusal tükenme Cronbach’s alpha katsayısı 0,773 ve düşük kişisel başarı Cronbach’s alpha
katsayısı 0,713 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tükenmişlik ölçeğinin elde edilen verilere
uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve
ölçeğin iki faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen uyum iyiliği değerleri
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Tükenmişlik Ölçeğinin Uyum İyiliği
Değerleri
X2 / df
CFI
NFI
RMSEA
2,034
0,924
0,867
0,074
İş-Aile Yaşam Ölçeği: Meslek mensuplarının iş-aile yaşam düzeylerini belirlemek
amacıyla ölçek Apaydın (2011)’ın doktora tezinden alınmıştır. Apaydın (2011:125) ilk olarak,
bu konudaki çalışma ve ölçeklerden (Vatansever, 2008; Geurts, Taris, Komiper, Dikkers, Van
Hooff ve Kinnunen, 2005; Temel, 2005; Aycan ve Eskin, 2005; Dex ve Bond, 2005;
Greenhaus, Collins ve Shaw, 2003; Hill ve diğerleri, 2001;White, 1999; Bielby ve Bielby,
1989) yararlanarak 31 maddeden oluşan bir soru formu oluşturmuştur. Formdaki maddelerin
uzman görüşü ile kapsam geçerliğinin sağlanması sonrası farklı yöntemlerle geçerlilik ve
güvenilirliğini test etmiştir. Üç boyut (İşin aileye etkisi, Ailenin işe etkisi ve Aile-iş uyumu)
ve 17 maddeden oluşan ölçeğin akademisyenlere uygulanmış şekli kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan ölçeklere ilişkin tüm boyutlarda yer alan ifadeler 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür.
Bu araştırma kapsamında toplanan verilerle öncelikle iş-aile yaşam ölçeği maddeleri
için keşfedici faktör analizi yapılmış ve ölçek iki boyutlu yapısıyla keşfedilmiştir. Faktör
yüklerinin düşük olması sebebiyle AİO1, AİO2, AİO3, AİU2, AİU3 ve AİU8 soruları
analizden çıkartılmış ve 11 madde ile analizlere devam edilmiştir. Bartlett testi (p=0,000) ve
Keiser – Meyer - Olkin katsayısı (0,820) olarak tespit edilmiş ve faktör analizi için örneklem
sayısının yeterli olduğuna karar verilmiştir. Boyutlardaki soru maddeleri incelendiğinde
birinci boyuta yüklenen soruların işin aileye olumsuz etkisi ve ikinci boyuta yüklenen
soruların aile iş uyumu olduğu anlaşılmıştır. İşin aileye olumsuz etkisi Cronbach’s alpha
katsayısı 0,881 ve aile iş uyumu Cronbach’s alpha katsayısı 0,744 olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca iş aile yaşam ölçeğinin elde edilen verilere uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemek
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin iki faktörlü yapısına uyum sağladığı
belirlenmiştir. Elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu İş-Aile Yaşam Ölçeğinin Uyum İyiliği
Değerleri
X2 / df
CFI
GFI
RMSEA
1,993
0,947
0,924
0,073
3.3.

Araştırma Hipotezleri

Belirlenen amaç ve teorik açıklamalar ışığında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibi
olmuştur:
H1a: İş stresi ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
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H1b: Duygusal tükenme ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
H1c: Düşük kişisel başarı ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
H1d: İşin aileye olumsuz etkisi ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
H1e: Aile iş uyumu ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
H2a: İş stresi ile mesleği icra etme yılı arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
H2b: Duygusal tükenme ile mesleği icra etme yılı arasında olumlu yönde anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır.
H2c: Düşük kişisel başarı ile mesleği icra etme yılı arasında olumlu yönde anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır.
H2d: İşin aileye olumsuz etkisi ile mesleği icra etme yılı arasında olumlu yönde anlamlı
bir farklılık bulunmaktadır.
H2e: Aile iş uyumu ile mesleği icra etme yılı arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.
4.

ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1.

Hipotez Testleri

Tablo 4: İş Stresi, Duygusal Tükenme, Düşük Kişisel Başarı, İşin Aileye Olumsuz
Etkisi ve Aile İş Uyumu Algılarının Cinsiyet Değişkeni Bakımından İncelenmesi
Değişkenler
İş Stresi
Duygusal
Tükenme
Düşük Kişisel
Başarı
İşin Aileye
Olumsuz
Etkisi
Aile İş Uyumu

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
23
165
23
165
23
165

Kız
Erkek

23
165

23
165

Ort.
2,6584
2,9792
2,2500
3,1015
2,6609
2,4636
3,3043
3,1495

S.S.
,90221
,96262
,82572
1,07348
,68870
,89505
,99956
1,16167

3,4783
3,8085

,64028
,84460

T

P

-1,508

0,133

-4,449

0,000

1,015

0,311

0,608

0,544

-1,803

0,073

İş stresi, duygusal tükenme, düşük kişisel başarı, işin aileye olumsuz etkisi ve aile iş
uyumu algılarının cinsiyet değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 4’ te verilmiştir. Yapılan
student-t testine göre iş stresi ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık olmadığı
(p=0,133), düşük kişisel başarı ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık
olmadığı (p=0,311), işin aileye olumsuz etkisi ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir
farklılık olmadığı (p=0,544) ve aile iş uyumu ile cinsiyet arasında olumlu yönde anlamlı bir
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farklılık olmadığı (p=0,073) görülmektedir. Sadece duygusal tükenme ile cinsiyet arasında
olumlu yönde anlamlı bir farklılık olduğu (p=0,000) tespit edilmiştir.
4.2.

Anova Analiz Sonuçları

Tablo 5: İş Stresi, Duygusal Tükenme, Düşük Kişisel Başarı, İşin Aileye Olumsuz
Etkisi ve Aile İş Uyumu Algılarının Mesleği İcra Etme Yılı Değişkeni Bakımından
İncelenmesi
Değişkenler

İş Stresi

Duygusal
Tükenme

Düşük Kişisel
Başarı

İşin Aileye
Olumsuz
Etkisi

Aile İş Uyumu

Yıl
1Yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7Yılve üstü

1Yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7Yılve üstü

1Yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7Yılve üstü

1Yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7Yılve üstü

1Yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7Yılve üstü
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N
7
3
9
5
3
8
9
7
3
9
5
3
8
9
7
3
9
5
3
8
9
7
3
9
5
3
8
9
7
3
9
5
3
8
9

Ort.
2,3878
2,6813
2,7817
3,1910

S.S.
,66861
,88456
,93493
96769

F

P

4,470

0,005

2,2857
2,7564
2,8066
3,2725

,87117
1,00080
1,07601
1,07307

4,348

0,005

2,2571
2,4821
2,3981
2,5618

1,08759
,77149
,77571
,95531

0,559

0,643

3,6667
3,3761
3,3239
2,9457

1,18634
1,07790
1,04821
1,19150

2,383

0,071

4,3143
3,7538
3,8868
3,6607

,45981
,79002
,72908
,90273

1,909

0,130
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İş stresi, duygusal tükenme, düşük kişisel başarı, işin aileye olumsuz etkisi ve aile iş
uyumu algılarının mesleği icra etme yılı değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 5’ te
verilmiştir. Yapılan ANOVA testine göre düşük kişisel başarı ile mesleği icra etme yılı
değişkenleri arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık olmadığı (p=0,643), işin aileye
olumsuz etkisi ile mesleği icra etme yılı değişkenleri arasında olumlu yönde anlamlı bir
farklılık olmadığı (p=0,071) ve aile iş uyumu ile mesleği icra etme yılı değişkenleri arasında
olumlu yönde anlamlı bir farklılık olmadığı (p=0,130) tespit edilmiştir. Ancak duygusal
tükenme ile mesleği icra etme yılı değişkeni arasında olumlu yönde anlamlı bir fark (p=0,005)
ve iş stresi ile mesleği icra etme yılı değişkenleri arasında olumlu yönde anlamlı bir fark
(p=0,005) bulunmuştur. Farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan Tukey testine göre
farklılık 1-3 yıl ile 7 yıl ve üstü mesleği icra etme yılı gruplarının ortalamalarının farklı
olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 6: İş Stresi – Mesleği İcra Etme Yılı Tukey Analizi
Yıl
İş Stresi

Yıl
1Yıldan az
4-6 Yıl
7Yılve üstü

1-3 Yıl

Tukey
0,870
0,957
0,025*

4.3. Korelasyon Sonuçları
Tablo 7: Korelasyon Analizi Sonuçları
İş
Stresi
İş Stresi
Duygusal Tükenme
Düşük Kişisel Başarı
İşin Aileye Olumsuz
Etkisi
Aile İş Uyumu

Duygusa
1
Tükenme

Düşük Kişisel
Başarı

İşin Aileye
Olumsuz
Etkisi

1
,67**
,01
-,68**

1
,04
-,63**

1
-,03

1

-,04

-,11

-,49**

,07

Aile İş
Uyumu

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
İş stresi, duygusal tükenme, düşük kişisel başarı, işin aileye olumsuz etkisi ve aile iş
uyumu boyutları arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile araştırılmıştır ve Tablo 7’ de
verilmektedir. Elde edilen bulgulara göre iş stresi ile duygusal tükenme boyutları arasında
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (r(188)= .67, p<.01). İş stresi ile işin aileye olumsuz
etkisi boyutları arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır (r(188)= -.68, p<.01).
Duygusal tükenme ile işin aileye olumsuz etkisi boyutları arasında anlamlı ve negatif yönlü
bir ilişki vardır (r(188)= -.63, p<.01). Düşük kişisel başarı ile aile iş uyumu boyutları arasında
anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır (r(188)= -.49, p<.01). Değişkenler arasındaki pozitif
yönlü bir ilişkinin varlığı iki değişkenin birlikte değiştiğini göstermektedir. “İş stresi ile
duygusal tükenme” birlikte artmakta veya azalmaktadır. Ancak iş stresi ile düşük kişisel
başarı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r(188)=.01, p=.890). İş stresi ile
aile iş uyumu boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r(188)= -.04, p=.632).
Duygusal tükenme ile düşük kişisel başarı boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
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(r(188)=.04, p=634). Duygusal tükenme ile aile iş uyumu boyutları arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (r(188)= -.11, p=.139). İşin aileye olumsuz etkisi ile aile iş uyumu arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r(188)=.07, p=328).
3.

SONUÇ

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, tükenmişlik sendromu
ve iş-aile yaşam dengesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Şanlıurfa ilindeki 188
serbest muhasebeci mali müşavirden toplanan verilerle yapılan analiz sonucunda önemli
sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada cinsiyet ile duygusal tükenme arasında olumlu yönde
anlamlı bir farklılık olduğu ancak cinsiyet ile iş stresi, düşük kişisel başarı, işin aileye
olumsuz etkisi, aile iş uyumu arasında olumlu yönde anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür. Buradan hareketle cinsiyetin sadece kişilerin duygusal tükenmişliğine yani
duygusal yönden hislerinin yok oluşuna etki ettiği söylenebilir. Meslek mensuplarının mesleği
icra etme yılları ile iş stresi arasında olumlu yönde anlamlı bir fark olduğu ve bu farklılığın 13 yıl ile 7 ve daha fazla yıl arasındaki ortalamaların farklılığından meydana geldiği
görülmüştür. Genel olarak düşünüldüğünde zaten mesleğe yeni başlayan insanlar da göreve
yeni başlama heyecanı büyük stres yaratmaktadır. Birey de oluşan mesleği yapıp yapamama
korkusu ayrı bir duyguya sebebiyet vermektedir.
İş stresi ile duygusal tükenme korelasyon katsayısı pozitif çıkmıştır. Yani iş stresi ile
duygusal tükenme değişkenleri birlikte değişmektedir. Bu sonucun en büyük etkeni ilde
çalışan meslek mensuplarının yoğun çalışma tempolarından kaynaklandığı söylenebilir.
Maalesef stres günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İş ve sosyal hayat insanlarda
heyecana, gerginliklere, fiziksel ve psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Stresi
tamamen yok edebilmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Ancak stresle baş edebilme
yollarının bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde stresin artmasıyla birlikte birçok hastalık
da ortaya çıkmaktadır. Bireyler baş ağrıları, mide bulantıları ile birlikte mutsuzluğa
sürüklenmektedir. Ruhsal bir çöküntü içine girmektedirler. Stres ve duygusal tükenme,
çalışanların iş verimliliği, işe gidip gitmeme istekleri, işten ayrılma düşünceleri ile doğrudan
alakalıdır. Hayatının yarısını iş yerinde geçiren birey olduğu ortamdan mutlu olabilmeli. Bu
mutluluk çalışma ortamının rahatlığı, alınan ücret, çalışma arkadaşları ile ilişkiler gibi
etkenlerle doğrudan ilişkilidir. Meslek mensuplarının yoğun çalışma ortamlarında gelen
mükellefleri ile olan ilişkileri, mükelleflerin davranış şekilleri elbetteki etkili olmaktadır.
Ayrıca mesleklerini yerine getirme karşılığında aldıkları ücret düzeyleri çok büyük etken
olmaktadır. Yeterince iyi ücret alamadığını düşünen kişiler işlerinde verimli olamazlar ve
bunun stresi ile birlikte duygusal tükenmeye sebebiyet verirler. Çalışma ortamının rahatlığı
işini kanunlara uygun şekilde yapmanın verdiği rahatlık insanda büyük bir mutluluk
sunmaktadır. Ancak araştırmanın yapıldığı şehir göz önüne alındığında yaşayan insanların
genelde birbirleri ile eş dost akrabalıkları göz önüne alınmaktadır. Bu nedenle mükelleflerin
maliye konusunda meslek mensuplarından yanlış istekleri olduğu bilinen bir gerçektir. Kanun
dışına çıkmayan görevini yasal olarak düzgün yerine getirmek isteyen mükelleflerde bunun
verdiği bir streste meydana gelmektedir.
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İş stresi ve duygusal tükenme ile işin aileye olumsuz etkisi korelasyon katsayısı anlamlı
fakat negatif çıkmıştır. Bu göstermektedir ki biri artarken diğeri azalmaktadır. Yani meslek
mensuplarının iş stresi artarken işlerinin aileye olumsuz etkisi azalmaktadır. Buradan
hareketle bireylerin iş yerinde yaşadıkları durumları evlerine ailelerine yansıtmadıkları
söylenebilir. İş yerinde yaşadıkları sıkıntıları orada bırakıp ailelerine taşımamaları aile
hayatına ne kadar değer verdiklerini göstermektedir denilebilir. Aynı şekilde bireylerin içinde
bulundukları duygusal sorunları ailelerine yansıtmadıkları söylenebilir. Bütün bunları aile
hayatlarına verdikleri önemle alakalıdır. Yani şartlar ne olursa olsun aile mutluluğunu ön
planda tutmaktadırlar. Aynı zamanda iş stresi ile aile iş uyumu korelasyon katsayısı sonucu
anlamsız çıkmıştır. Yani bireyin iş stresi ile aile iş uyumunun birbirini etkilemediği
söylenebilir. Çalışmamıza paralel olarak Hacıhasanoğlu ve Karaca (2004) da yapmış oldukları
çalışma neticesinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının iş stresi ile duygusal
tükenme arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır.
Araştırmacı ve uygulayıcılara yapılacak olan yeni araştırmaların farklı bölgelerde ve
farklı meslek mensupları da dâhil edilerek yapılması önerilebilir.
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ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ
UMUTSUZLUK SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu, ozlemozer@harran.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarının umutsuzluk
seviyelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ nde bir devlet üniversitesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarında 2017
– 2018 eğitim ve öğretim yılında çeşitli bölümlerde ve programlarda öğrenim gören yaklaşık
20.000 öğrenci; örneklemini ise bölüm ve programlarda okuyan son sınıf öğrencilerinden
tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen 382 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan analiz sonucunda
öğrencilerin işsizlik kaygılarının içsel sebeplerden umutsuzluk düzeyleri üzerinde pozitif ve
anlamlı etkisinin olduğu, dışsal sebeplerden kaynaklı umutsuzluk düzeyi üzerinde ise etkisinin
bulunmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: işsizlik, işsizlik kaygısı, umutsuzluk
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effects of university unemployment on the
hopelessness levels of senior students. The universe of the research is about 20,000 students
who study in various departments and programs in the faculties and vocational schools of a
state university in Southeastern Anatolia Region in the academic year of 2017 - 2018; the
sample consists of 382 students selected by random sample method from the senior students
who read in department and programs. As a result of the analysis, it was determined that the
unemployment worries of the students had a positive and significant effect on the
hopelessness levels from the internal causes and no effect on the hopelessness level due to the
external causes.
Keywords: unemployment, anxiety about unemployment, hopelessness
1.

GİRİŞ

Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların
da çalışma hayatına katılması, üretimin insansızlaştırılmasına yönelik gayretlerin artması
istihdam piyasalarını etkilemektedir. Artan işgücü ile birlikte yeterli istihdamın
sağlanamaması, işsizlik sorununu ortaya çıkarmıştır. İşsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan tüm
ülkelerin sorunlarının başında gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2017 verilerine
göre işsizlik oranı %10,2’ dir. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlerin
sayısı 2017 yılı Haziran döneminde 3 milyon 251 bin kişi olmuştur. 15-24 yaş grubunu içeren
genç nüfusta işsizlik oranı %20,6’ dır. Kısacası topluma genel olarak baktığımızda her yaştan
işsiz sayısı vardır. Ancak bunun büyük bir çoğunluğunu genç işsizler oluşturmaktadır. Genç
işsizlerin önemli bir bölümü eğitimli kişilerdir. Türkiye’ de üniversiteye giren öğrencilerin
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kaygısı sınava girmeden önce başlamaktadır. Tabi bu kaygı üniversiteyi kazandıktan sonra da
bitmemektedir. Üniversiteye devam ettikleri süre boyunca bu kaygılar çoğalmaktadır.
Barınma sorunları, geçim sorunları her şey öğrencilerin kaygılarını artırmaktadır. Gençlerin
bin bir çaba ile mezun oldukları üniversitelerden sonra iş arama dönemleri başlamaktadır. Bu
süreç uzadıkça gençler umutsuzluğa düşmektedir. Üniversite sonrası işe girememe, işe girme
süresinin uzun olması gençlerde ruhsal sıkıntılara yol açmaktadır. Elbetteki bu durum onların
bütün hayatlarını etkilemektedir. Bu yüzden gençler işsizlik kaygısı ile tamamen umutsuzluğa
düşebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, üniversite son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin işsizlik
kaygısının umutsuzluk seviyeleri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma uygulama
yönüyle orijinaldir. Çünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde daha önce böyle bir araştırmaya
rastlanılmamıştır. Ayrıca üniversite son sınıf öğrencilerinin hayata tutunmalarında önemli bir
faktör olan umut veya umutsuzluk üzerinde işsizlik kaygısının ortaya konulması açısından da
bu araştırma önemli görülmektedir.
2.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. İşsizlik Kaygısı
Tarih boyunca işsizlik tüm toplumların en önemli sorunlarının başında gelmiştir. Asıl
olarak sanayi devrimiyle birlikte farklı boyutlarda da olsa tüm ülkelerde görülmeye
başlamıştır. Bütün bunlara rağmen 1980’ lere kadar gelişmekte olan ülkelerin sorunu iken
daha sonrasında gelişmiş ülkelerinde sorunu haline gelmiştir (Güney, 2009: 136). Modern
çağın ekonomik ve sosyal bir olgusu olan işsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomiler
için bir sorun kaynağıdır. İşgücünden üretim amacıyla yararlanılmasından beri devam eden
ayrıca tüm önlemlere rağmen etkisini gün geçtikçe arttıran ekonomiyi olumsuz yönde
etkileyen bir gerçektir. Çalışmak isteyen ancak iş bulamayıp çalışamayan insanların
ekonomide söz sahibi olanların beceriksizliği olan bir olgudur (Aydemir, 2013: 116).
Gençlik genel olarak 15 ile 24 yaş arasındaki kişileri kapsamaktadır. Bu tanımlama
zaman boyutunda ve ülkeler arasında verileri karşılaştırmak için Birleşmiş Milletler (UN),
Dünya Bankası (WB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kuruluşlar
tarafından birçok göstergede kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’ na göre
genç işsiz, 15-24 yaş aralığında bulunan, referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan
kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2
hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişilerdir (Aslan, 2015: 72-73). Gelişmekte
olan şartlarla birlikte ayak uydurulması gereken modern yaşam ile beraber yeni değerleri
benimsemek zorunda kalan kişiler için hayat daha kaygı verici hale gelmiştir. Çünkü artık
kişinin çalışması, iş bulması ve yaşamını sürdürebilmesi gerekmektedir. Bu durumda da
çalışma kişi için zorunlu hale gelmiştir (Özbek, 2007: 46).

2.2. Umutsuzluk
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Umut ve umutsuzluk birbirinin tam zıttı kavramlardır. Umut geleceğe dair bir amacı
gerçekleştirmek için olumlu, umutsuzluk ise olumsuz beklentileri içermektedir. Umut bireyin
yaşama gücüdür ve birey umutlu olduğu müddetçe gelecekle ilgili planlar yapar. Umutsuzluk
1986 yılında Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği tarafından “bireyin sınırlı ya da
hiç alternatif göremediği veya kişisel seçenekler bulamadığı ve kendi yararı için enerji sarf
edemediği bir durum” olarak tanımlanmıştır (Deveci vd., 2012: 313).
Umutsuzluk, geleceğe karşı hissedilen kötümserliğin artmasına rağmen iyimserliğin
azalması ya da tamamen yok olmasıdır. Gelecekte olabileceklerin şimdikinden iyi olmayacağı
ve geleceğe yönelik olumsuz bakış umutsuzluk kavramını açığa çıkarmaktadır (Saraç, 2015:
11). Umutsuzluk, kişinin başarısızlıklarına yenik düşmesi yani onları hiçbir zaman
yenemeyeceğini düşünmesi, problemler ile başa çıkamayacağını hissetmesi, yaşantısına yanlış
anlamlar yüklemesi ve amacına ulaşmak için çabalamadığı halde bunlardan direk olarak
negatif sonuçlar beklemesidir (Taslak ve Işıkay, 2015: 109).
İnsanlarda umutsuzluk duygusu bir hastalık sonucu olabileceği gibi hastalık nedeni de
olabilir. Bu olumsuz his, kişinin etrafında meydana gelen olayları çözülemez sorunlar olarak
görmesinden kaynaklanmaktadır. İlgisizlik, üzüntü, karamsarlık ve umursamama
davranışlarına sebep olmaktadır. İnsanların kendilerini tükenmiş hissetmesi dışarıdan destek
alması gerektiğinin bir göstergesidir. Aslında her şey kişinin kendinde olduğu gibi burada da
kişi umutsuzluğunu, üstesinden gelebileceği bir durum olarak da algılayabilir,
çözümlenemeyecek bir durum olarak da algılayabilir (Yıldırım ve Keskinkılıç Kara, 2017:
573).
3.

HİPOTEZ

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal
Eğilimler Araştırması” 2013 yılı sonuçlarına göre Türkiye’ de en önemli sorun işsizlik
olarak tespit edilmiştir (http://www.khas.edu.tr/news/970). İşsizlik ve genç işsizlik sorunu
Türkiye’ nin ekonomik sorunlarından birisidir. Genç işsizliğin normal işsizliğe göre daha
fazla olmasının sebebi gençlerin ilk kez iş arıyor olmasıdır. Gençlerin işsiz kalma olasılığı
yaşlılara göre iki kat daha fazladır. İş yaşamına atılmalarındaki temel sorun eğitimden iş
hayatına geçişte yaşanan genel zorluklardır (Tekin, 2015: 40). Üniversite dönemi öğrencilerin
hayatlarında önemli yıllar olmasına rağmen kaygılarının da en fazla olduğu dönemdir.
Üniversite öğrencisi olmak kaygı ve stres ortamında bulunmaktır. Bunun sebepleri; yaşanılan
çevreden ve aileden ayrılma, bir mesleğe aday olma, iş bulmaya ilişkin belirsizlikler, asıl
hayata giriş ve aşırı stres sayılabilir. Üniversite öğrenimi boyunca özellikle ileriye yönelik
planlamalar kapsamında dersler ve sınavların öğrencilerde kaygı yaşanmasına neden olduğu
gözlenmektedir. Sınavlarda başarılı olma ile gelecekte olması istenenlerin gerçekleşmesi
bağlamında öğrenciler sıkıntı yaşamakta ve başarılı olma arzusu ile bu sıkıntı kaygıya
dönüşebilmektedir (Deveci vd., 2012: 190). Uz Baş ve Kabasakal (2013) çalışmalarında
üniversite öğrenimini, kişisel, sosyal, mesleki ve ekonomik birçok sorunla karşılaşılan bir
geçiş dönemi olarak vurgulamışlardır. Üniversite öğrencilerinin bu dönemde karşı karşıya
kaldıkları sorunlardan birisinin de umutsuzluk olduğunu belirtmişlerdir.
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Akıncı (2016) yükseköğretimli gençliğin işsizlik kaygısı ve çalışma hayatı algısı yüksek
lisans tezinde Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama yapmıştır.
Halen eğitim süreci devam eden yükseköğretimli gençlerin mezun olduktan sonraki döneme
ilişkin işsiz kalma durumlarına yönelik kaygı düzeylerini araştırmıştır. Eğitimli gençlerin
işsizlik kaygısına yönelik algılarının farklılaştığı; yükseköğretimli gençlerin geleceklerinden
umutsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Aslan (2015) son sınıfta öğrenim gören üniversite
öğrencilerinin işsizlik algılarına bağlı kaygı ve umutsuzluk düzeylerini ve potansiyel işsiz
kalma durumu ile karşılaştıklarındaki durumu belirlemek üzere bir çalışma yapmıştır.
Öğrencilerin cinsiyet ile kaygı, akademik başarı düzeyleri ile umutsuzluk, fakülte düzeyleri ile
sürekli kaygı, iş deneyimi ile kaygı ve umutsuzluk, alınan eğitimin iş yaşamına başlangıç için
yeterliliği ile kaygı ve umutsuzluk puanları arasında anlamlı farklılıklar bulmuştur. Bu
kapsamda yapılan çalışmalar da dikkate alınarak aşağıdaki hipotez sunulmuştur:
H1: İşsizlik kaygısının umutsuzluk üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi vardır.
4.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Üniversite öğrencilerinin işsizlik kaygılarının umutsuzluk seviyeleri üzerine etkisini
ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada öncelikle toplanan verilerle ölçeklere ilişkin
analizler yapılmıştır. Daha sonra bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerine etkisini
belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılarak araştırma kapsamında oluşturulan hipotez test
edilmiştir. Analizlerde SPSS 23.0 ve AMOS 21.0 paket programları kullanılmıştır.
4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ ndeki bir devlet üniversitesindeki
son sınıf öğrencilerden oluşmuştur. Üniversitenin bölüm ve programlarında öğrenim gören
kayıtlı yaklaşık 20.000öğrenci bulunmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları
içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 378 kişi olarak hesap
edilmiş, 410 öğrenciye anket formu gönderilmiş ve 395 form geri dönmüştür. Yapılan
inceleme sonucu 13 form özensiz doldurma ve boş bırakma nedeniyle analiz dışı tutulmuş ve
382 kişi ile analizlere devam edilmiştir.
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde katılımcıların
%43,5’inin kız, %56,5’ inin erkektir. Katılımcıların yaşa göre dağılımı incelendiğinde %31,8’
inin 21 yaş ve altı, %47,3’ ünün 22-24 yaş, %20,9’ unun 25 yaş ve üstündedir. Ailenin aylık
geliri incelendiğinde ise en fazla yüzdeyle %29,0 ile 1.501-2.500TL aylık gelire sahipken en
az yüzdeyle %19,7 ile 4.001TL ve üstü aylık gelire sahiptir. Buna istinaden katılımcının aylık
harcaması ise %25,6’ sının 450TL ve altı, %24,8’ inin 451- 650TL, %27,5’ inin 651 –
1.000TL ve %22,1’ inin 1.001TL ve üstüdür.
4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler
İşsizlik Kaygısı Ölçeği: Öğrencilerin işsizlik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla
Spielberger ve arkadaşları (1964) nın çalışmalarından faydalanılarak Tekin (2015) tarafından
geliştirilen dört boyutlu ve 26 maddeli ölçek kullanılmıştır. Yapılan çalışmada ölçeğin
açıkladığı varyans %47,432, güvenilirlik seviyesi cronbach’s alpha 0,900 bulunmuştur.
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Ölçekte cevaplar 5’li likert yöntemiyle alınmıştır (1=Tamamen katılmıyorum ve 5=Tamamen
katılıyorum).
Bu araştırma kapsamında toplanan verilerle öncelikle işsizlik kaygısı ölçeği maddeleri
için keşfedici faktör analizi yapılmış ve ölçek tek boyutlu yapısıyla keşfedilmiştir. Faktör
yüklerinin düşük olması sebebiyle İİDİ2_1 ve İKKÖ5_1 soruları analizden çıkartılmış ve 24
madde ile analizlere devam edilmiştir. Bartlett testi (p=0,000) ve Keiser – Meyer - Olkin
katsayısı (0,908) olarak tespit edilmiş ve faktör analizi için örneklem sayısının yeterli
olduğuna karar verilmiştir. Ölçekteki maddeler için Cronbach’s alpha (0,888) katsayısına göre
elde edilen verilerin güvenirliği yüksek düzeydedir. Ayrıca işsizlik kaygısı ölçeğinin elde
edilen verilere uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi
yapılmış ve ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen uyum
iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu İşsizlik Kaygısı Ölçeğinin Uyum İyiliği
Değerleri
X2 / df
GFI
CFI
RMSEA
1,785
0,913
0,913
0,045
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek
amacıyla Beck ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Üç boyut ve
20 maddeden oluşan söz konusu umutsuzluk ölçeğinin Türkçe geçerlemesi Seber ve
arkadaşları (1993) tarafından yapılmış, test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0,737, güvenilirlik
seviyesi cronbach’s alpha 0,86 bulunmuştur.
Bu araştırma kapsamında toplanan verilerle umutsuzluk ölçeği maddeleri için keşfedici
faktör analizi yapılmış ve ölçek iki boyutlu yapısıyla keşfedilmiştir. Her iki boyutta da faktör
yükü yüksek çıktığı için UGB3_1 sorusu analizden çıkartılmış ve 19 madde ile analizlere
devam edilmiştir. Bartlett testi (p=0,000) ve Keiser – Meyer - Olkin katsayısı (0,824) olarak
tespit edilmiş ve faktör analizi için örneklem sayısının yeterli olduğuna karar verilmiştir.
Boyutlardaki soru maddeleri incelendiğinde birinci boyuta yüklenen soruların içsel sebepten
umutsuzluk, ikinci boyuta yüklenen soruların ise dışsal sebepten umutsuzluk olduğu
anlaşılmıştır. İçsel sebepten umutsuzluk Cronbach’s alpha katsayısı 0,806 ve dışsal sebepten
umutsuzluk Cronbach’s alpha katsayısı 0,780 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca umutsuzluk
ölçeğinin elde edilen verilere uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla doğrulayıcı
faktör analizi yapılmış ve ölçeğin iki faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Elde
edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Umutsuzluk Ölçeğinin Uyum İyiliği Değerleri
X2 / df
1,884

5.

GFI
0,93

CFI
0,914

RMSEA
0,048
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Araştırma sonucunda elde edilen verilerle SPSS 23.0 ve Amos 21 programında analizler
yapılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada işsizlik kaygısı, içsel sebepten umutsuzluk ve dışsal
sebepten umutsuzluk arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. Analizin ikinci aşamasında ise
regresyon analizleri yapılmıştır.
Tablo 3: Umutsuzluk Boyutları İle İşsizlik Kaygısı Arasındaki Korelasyon Katsayıları

İçsel sebepten
umutsuzluk
Dışsal sebepten
umutsuzluk
İşsizlik kaygısı

Dışsal sebepten
umutsuzluk

Kolerasyon katsayısı

İçsel sebepten
umutsuzluk
(,806)

Kolerasyon katsayısı

,139***

(,780)

Kolerasyon katsayısı

,542***

-,014

İşsizlik kaygısı

(,888)

Dışsal sebepten umutsuzluk ile işsizlik kaygısı arasındaki bir ilişkinin olmadığı
(p>0,05), ancak içsel sebepten umutsuzluk ile dışsal sebepten umutsuzluk ve işsizlik kaygısı
arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu Tablo 3’ te görülmektedir (p<0,05). Elde edilen bu
sonuç bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisinin olabileceğine yönelik önemli
bir emare olduğundan araştırma kapsamında oluşturulan hipotezi test etmek amacıyla
doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve sonuçları Tablo 4 ve 5’ te sunulmuştur.
Tablo 4: İşsizlik Kaygısının İçsel Sebepten Kaynaklı Umutsuzluk Üzerine Etkisine
Yönelik Doğrusal Regresyon Bulguları
Sabit
İşsizlik kaygısı
R
,542

Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları
0,946
0,602
0,542
R kare
Düzeltilmiş R kare
0,293
0,291

T
6,324
12,558
F
157,714

p
0,000
0,000
p
,000

Regresyon analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlıdır [F=157,714, p<0,001].
Düzeltilmiş R2 değeri 0,291’ dir. Bu sonuca göre, içsel sebepten umutsuzluk seviyesindeki
varyansın %29,1’ inin işsizlik kaygısına bağlı olduğu görülmektedir.
Tablo 5: İşsizlik Kaygısının Dışsal Sebepten Kaynaklı Umutsuzluk Üzerine Etkisine
Yönelik Doğrusal Regresyon Bulguları
Sabit
İşsizlik kaygısı
R
,014

Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları
2,864
-0,015
-0,014
R kare
Düzeltilmiş R kare
0,000
-0,002

T
16,458
-0,270
F
0,073

p
0,000
0,787
P
,787

Regresyon analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı değildir [F=0,073, p>0,05].
Düzeltilmiş R2 değeri -0,002’ dir. Buna göre öğrencilerin dışsal kaynaklı umutsuzluk
düzeyleri üzerinde işsizlik kaygısının anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
6.
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Bu çalışmanın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarının umutsuzluk
seviyeleri üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ ndeki bir
devlet üniversitesinde eğitim gören 382 son sınıf öğrencisinden toplanan verilerle yapılan
analiz sonucunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada işsizlik kaygısı ile dışsal sebepten
umutsuzluk korelasyon katsayısı sonucu anlamsız çıkmıştır. Bu sonucun en büyük
etkenlerden birisinin anketin uygulanmış olduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısından
kaynaklandığı düşünülebilir. Öğrencilerin ankette bulunan sorulara çoğunlukla aynı cevapları
vermesi toplumdaki baskıya ve koşulsuz kabule işaret etmektedir. Bundan dolayı anketin
uygulanmış olduğu bölgedeki iş imkânlarının kısıtlı olması ve sosyal yapının baskın olması
öğrencilerin şartları koşulsuz kabul ederek özgür düşüncelerinde kısıtlama oluşmasına sebep
olmaktadır.
İşsizlik kaygısı ile içsel sebepten umutsuzluk korelasyon katsayısı pozitif çıkmıştır. Bu
sonucun en büyük etkeni bölgede bulunan öğrencilerde sıkça rastlanan duygusal karmaşa ile
ilişkilendirilebilir. Bu karmaşanın sosyo-ekonomik baskı ile öğrencilerin sosyal medya ve
internet gibi global bir yapı üzerinden ulaşmış oldukları bilgilerin çelişmesinden doğduğu
düşünülmektedir. Yaşanan bu karmaşa sonucuna dışsal sebepten umutsuzluk korelasyon
katsayısının anlamsız çıkmasından da ulaşabiliriz. Bölgedeki sosyo-ekonomik yapı her ne
kadar baskıcı olsa da öğrencilerin içsel olarak hayal ettiği dünya farklı olduğundan bireysel
farklılıklar anket sonuçlarını etkilemiştir. Çalışmamıza paralel olarak Dereli ve Kabataş
(2009) da yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin iş bulma konusunda endişeli olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Ayrıca içsel sebepten umutsuzluk ile dışsal sebepten umutsuzluk korelasyon
katsayısının pozitif yönlü olduğu görülmektedir. Bunun sonucunun bireylerde oluşan içsel
sebepler ile dışsal sebeplerden kaynaklı duygusal karmaşa olduğu düşünülmektedir. Sosyoekonomik baskının olduğu bölgelerde aynı zamanda bilgiye erişimin kolay olması bireylerde
duygusal karmaşayla karar verme yetisinin düşmesine sebep olabilir.
Araştırmacı ve uygulayıcılara yapılacak olan yeni araştırmaların farklı bölgelerde, farklı
okullarda ve farklı yaş grupları da dâhil edilerek yapılması önerilebilir.
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ZÜLFİ BEY’İN LOZAN KONFERANSINDA
MUSUL SORUNUNA BAKIŞI
DİYARBAKIR DEPUTY ZÜLFİ BEY’S OUTLOOK ON MOSUL QUESTION AT THE
LAUSANNE CONFERENCE
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR
Adıyaman Üniversitesi, m.kopar@hotmail.com
ÖZET
1876 yılında Diyarbakır’da doğan Zülfi Bey ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır İbtidai
Mektebi ve Askeri Rüştiye’yi tamamladıktan sonra Mülki İdadiyi okuyarak kâtip ve
mümeyyiz olarak devlet hizmetine girdi. 1912 yılında yapılan seçimlerde Osmanlı Meclisi’ne
Diyarbakır milletvekili olarak seçildi. Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra
Ermeniler ilgili propaganda yaptığı gerekçesiyle, 1919 yılında İngilizler tarafından
tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderildi. 14 Ocak 1920 yılında yapılan seçimlerinde
tekrar Diyarbakır milletvekili oldu. Ancak sürgünde bulunduğundan dolayı Meclis’e
katılamadı. 1921 yılında İngilizler tarafından serbest bırakılınca Ankara’ya gelerek
TBMM’sinde Diyarbakır milletvekili olarak takdim edildi. 1922 yılında Lozan Barış
Konferansına gidecek Temsilci heyetine danışman olarak atandı ve konferansın sonuna kadar
bu görevde kaldı. Bu bildiride Lozan konferansına katılan Zülfi Bey’in Lozan Konferansında
Musul Meselesine bakışı, görüşleri ve izlenimleri bu bildirinin konusunu oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meclis, Milletvekili, İstiklal, İktisat, Lozan
ABSTRACT
Zülfi Bey was born in Diyarbakır in 1876. After his primary and secondary education in
Diyarbakır Primary School (İbtidai Mekteb) and Military Secondary School (Askeri Rüştiye),
Zülfi Bey went to the state service as a clerk and an examiner by completing civilian high
school (Mülki İdadi). He was elected as Diyarbakır deputy for the Ottoman Parliament in
1912. Following the signing of the Armistice of Mudros, he was arrested by the British and
sent to exile in Malta in 1919 on the grounds that he made propaganda about the Armenians.
He was re-elected as Diyarbakır deputy on January 14, 1920. However, he could not attend
the Parliament because he was in exile. After he was released by the British in 1921, he came
to Ankara and was presented as Diyarbakır deputy in Turkish Grand National Assembly. He
was appointed as a consultant to the Representative delegation that would go to the Lausanne
Peace Conference in 1922 and remained in this post until the end of the conference. This
paper focuses on the views, opinions and impressions of Zülfi Bey, who attended the
Lausanne Conference, on Mosul question.
Keywords: Parliament, Deputy, Independence, Economy, Lausanne.
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GAZİANTEP’İN İDARİ YAPISI
Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR
Adıyaman Üniversitesi, m.kopar@hotmail.com
ÖZET
Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devleti, Anadolu’nun az bir kısmı hariç,
topraklarının hemen hemen tamamı işgale uğramış, yapılan milli mücadele neticesinde Misakı Milli sınırları dâhilinde kalan yerlerin çoğu işgalden kurtarılmıştır. Yeni kurulmuş olan
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vilayetlerin idaresini yeni rejime uygun bir şekilde yeniden
düzenlemiştir. 1921 yılında yapılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile vilayetlerin idaresinde
önemli değişiklikler yapmış, ülke vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar ise nahiyelere
ayrılmıştır. 1920 yılında Türkiye’de 71 vilayet varken bu sayı 1923 yılında 74’e çıkarılmıştır.
İl vasfını kazanan yerlerden birisi de Gaziantep’tir. 1924 yılında vilayet olan Gaziantep, aynı
yıl çıkarılan yeni anayasaya göre, idari teşkilata kavuşmuştur. Bu bildiri de, Erken
Cumhuriyet Dönemi Gaziantep ilinin idari yapısı hakkında meydana gelen gelişmeleri tespit
etmek amacına yönelik olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vilayet, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Kaza, Nahiye, Köy
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DİNÎ-FELSEFÎ YARATMA ALGISI
-İlk Dönem Kelamı Bağlamında Bir DeğerlendirmeArş. Gör. Ayşe TURHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, ayseturhan91@gmail.com
ÖZET
Yaratma problemi, felsefe ile din/kelam arasındaki başlıca ayrışma konusunu
oluşturmaktadır. Kelamın tabiata bakışı ile felsefenin bakışı arasında temel bir fark vardır.
Kelamcılar yaratmayı izah ederken Allah’ın varlığını temellendirmeyi amaçlamaktadırlar.
Ancak filozofların akılcı bir yaklaşımla yaratmanın kendisini ele almayı amaçladıkları
görülmektedir. Dolayısıyla felsefeye nazaran kelam, dinî bir kaygıyla hareket etmektedir.
Kelamın dinî bir kaygı barındırması yaratma konusundaki yaklaşımının şekillenmesinde de
etkili olmuştur. Bu da kelamcılar bakımından meselelerin izahını belli ölçüde zorlaştırmıştır.
Yaratmaya ilişkin kelam ve felsefe arasındaki en temel farklılık, kelam yoktan
yaratmayı vurgularken felsefenin yaratmayı sebeplere bağlayarak izah etmesinden
kaynaklanmaktadır. Kelam, alemin yaratılmasından, Allah’ın varlığına delil teşkil etmesi
itibarıyla bahsetmektedir. Nitekim kelamcılar alemi, Allah’ın varlığına ilişkin en büyük delil
olarak görmektedirler. Yunan filozofları ve İslam filozofları alemin yaratılmamış olduğunu
iddia ederken kelamcılar ısrarla ‘Allah’tan başka her şey’ olarak ifade ettikleri alemin
yaratılmış/hâdis olduğunu vurgulamaktadırlar. Kelamcılar yaratma konusuna kelamî bir
muhteva ile cevher, araz gibi felsefenin kavramlarını kullanarak izah geliştirmişlerdir. Bu
bağlamda kelamcılar cevher-araz tanımlarında Allah’ın mutlak kudretini, ilmini, alemi
Allah’ın yarattığını ve alemin, Allah’ın mutlak kudreti neticesinde sonlu ve sınırlı olduğunu
vurgulamayı amaçlamaktadırlar. Onlar her ne kadar yaratmayı açıklarken Yunan
felsefesinden aldıkları kavramları kullanmış olsalar da bu kavramların içeriklendirmesini ve
niteliklerini dinî bir kaygı ile belirlemişler ve söz konusu kavramları, bu kavramları ihdas
edenlere karşı yine onların iddialarının aksini kanıtlamak üzere kullanmayı başarmışlardır.
Ayrıntılarda fikir ayrılıkları yaşanmış olsa da başta Mu’tezile kelamcıları olmak üzere İslam
kelamcılarının geneli yaratma konusunda ortak bir tavır içindedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratma, kelam, felsefe.
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MU’TEZİLE’NİN İLAHÎ SIFATLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMINDA TEVHİD
İLKESİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ
Arş. Gör. Ayşe TURHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, ayseturhan91@gmail.com
ÖZET
Kelamî iddialar genel itibarıyla dinî, siyasî ve sosyo-kültürel nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkmıştır. Burada dinî nedenlerle, kelamcıların kendi yaklaşımlarını desteklemesi için
dinin temel prensiplerine başvurması kastedilmektedir. Dinî nedenlerin yerini bazen naslar
almaktayken bazen de tevhîd, tenzih, adalet, kudret gibi prensipler söz konusu nedenleri
oluşturmaktadır. Bu bağlamda mu’tezilî kelam da en temel iddialarını, usûl-ü hamsenin ilki
kabul edilen tevhid ilkesi ile temellendirmektedir. Tevhid ilkesinin mu’tezilî kelamcılar
tarafından kendi iddialarını güçlü kılacak dinî bir argüman olarak kullanımı, belirgin bir
şekilde ilahî sıfatlar konusunda görülmektedir. Yani Mu’tezile, Allah’ın sıfatlarına ilişkin
yaklaşımını tevhîd ilkesi üzerine kurgulamıştır. Bu, zât-sıfat birlikteliğini öngören mu’tezilî
iddiada açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Nitekim mu’tezilî kelamcılara göre sıfatların
zâttan ayrı olması kadîm varlıkların çoğaltılması anlamına gelecektir ki bu durum tevhid
ilkesine aykırıdır. Yine mu’tezilî kelamcılar tevhîd vurgusunun bir gereği olarak haberi
sıfatları te’vil etmiştir. Allah’a yed, vech ve istivâ gibi sıfatların doğrudan nispeti ayrıca
tenzihe ilişkin problem teşkil edecektir. Mu’tezilî kelamcılar, ru’yetullah konusunu da haberi
sıfatlar bağlamında tartışmıştır. Onlara göre ru’yeti mümkün görmek tenzih ve dolayısıyla
tevhîd doktrini ile çelişecektir. Dolayısıyla itikadî tercihlerine bir gerekçe oluşturmak
amacıyla dinin temel prensiplerine başvurmak, kelamî yapılanmaları daha güçlü hale
getirecektir. Bu bağlamda mu’tezilî tevhid vurgusu da mu’tezilî iddiaları güçlü kılmak
bakımından asıl teşkil etmektedir.
Anahtar kelimeler: Mu’tezile, sıfat, tevhid.
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HZ. PEYGAMBER’E SAYGININ KAYNAĞI VE ÖNEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE
Harran Üniversitesi, cuneytgokce@gmail.com
1.

ÖZET

Bir kısım insanlar -Efendimiz de dahil olmak üzere- bütün peygamberleri bizim gibi
sıradan insanlar düzeyine indirmekte ve onları kendi dönemlerine hapsetme cesaretinde
bulunmaktadırlar. Onlara göre peygamberler tarihsel bir misyon ifa ederek çekip gittiler. Bu
tür düşünceler bir değer kaybı olmanın yanı sıra peygamberlik anlayışına da saygısızlıktır.
İslâm inancına göre, bütün peygamberler Allah tarafından görevlendirilmişler ve
“peygamber” olma bakımdan aralarında hiçbir fark yoktur. Nitekim yüce Allah şöyle
buyurmaktadır “Bizzat Peygamber, Rabbinden kendisine indirilen vahye iman etti, Müminler
de iman ettiler. Bunların her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine
inandı. O’nun peygamberlerinden hiç biri arasında ayırım yapmayız.” (el-Bakara, 2/285)
Pek çok ayet-i kerimede Hz. Peygamber'e itâatin Allah'a itâat demek olduğu ifade
edilmiştir. Nitekim:
a)
"Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 4/80).
b)
"... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakla-dıysa ondan da
sakının..." (Haşr, 59/7) gibi ayetler örnek verilebilir.
Ayrıca "Deki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.' De ki: 'Allah'a ve
Peygamber'e itâat edin!' Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez." (Âl-i İmrân,
3/31-32) ayetinden de bu konunun önemi rahatça anlaşılmaktadır.
İşte biz bu çalışmamızda Hz. Peygamber’i sevme ve O’na saygı göstermenin gerekli
olduğunu temel kaynaklarımıza baş vurarak ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Sözcükler: Peygambere itaat, Sünnet_i Seniyye, Dinin Kaynağı, Vahiy
2.

PEYGAMBERLERE İMAN KONUSUNDA TEMEL YAKLAŞIM

İslâm inancına göre istisnasız bütün peygamberler inanılmayı ve saygı gösterilmeyi hak
etmektedirler; aralarında her hangi bir fark yoktur. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Bizzat Peygamber, Rabbinden kendisine indirilen vahye iman etti, Müminler de iman ettiler.
Bunların her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. O’nun
peygamberlerinden hiç biri arasında ayırım yapmayız.”1
Hatta bütün İlâhî dinlerin ve mukaddes kitapların tutumu da aynıdır. Yani sonra gelen
peygamber önceki peygamberleri onayladığı gibi önceki peygamberler de kendilerinden sonra
peygamberler geleceğini ve İlâhi daveti sürdürüp tamamlayacaklarını haber vermişler,

1

el-Bakara, 2/285.
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ümmetlerinden onlara da iman etmelerini istemişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de önceki
peygamberlerin bu ifadelerini nakleden âyetler mevcuttur.2
Kuşkusuz Hz. Peygamber bu noktada farklılık arz eder; çünkü O (s.a.s) son
peygamberdir.
4.

HZ. PEYGAMBER’ SAYGININ TEMEL DAYANAĞI

Peygambere saygı, onun yüklenmiş olduğu İlâhî görevin bir icabıdır. Ancak
Peygamberler Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi bazen babalarıyla, 3 Hz. Nuh örneğinde
olduğu gibi bazende çocuklarıyla imtihan edilmişlerdir.4 Cenâb-ı Hak, kendi mesajını
insanlara iletecek ve onları yeryüzündeki “halife”si olgunluğuna eriştirecek olan
peygamberleri insanlar arasından seçmiş ve tâbir caiz ise özel bir eğitim ile yetiştirmiştir. Bazı
peygamberlere yukarıdaki örneklerde de belirtildiği üzre en yakınları iman etmediği gibi bir
kısmı da en büyük desteği aile efradından almıştır. Örneğin ilk vahiy karşılaşan Hz.
Muhammed Efendimize en büyük destekçi eşi Hz. Hatice olmuştur.5 Böylece ömrünün
sonuna kadar Hz. Peygamber’in gönlünde yer almış ve pek çok hadis-i şerife konu olmuştur.6
Kur'an ve hadis kitaplarında, sünnete uymanın, dinin vazgeçilmez bir esası olduğunu
kesin olarak ifade eden âyet ve hadisler pek çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:
"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulü'l-emre de itaat
edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanızonu Allah'a ve Resûl'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir."7
Tefsir alimleri "onu Allah'a ve Resulüne götürün" emrini, "Kur'an'a ve sünnete müracaat
edin", şeklinde tefsir etmişlerdir.
Resûlullah (s.a.s.)'ın Sünnetine İmtisalı, Kur'an ile Hadis Arasında Kopmaz Bir Bağ
Olduğunu Bildiren Hadisler:
Ebu Dâvud, Irbâd b. Sâriye'den rivayet etmiştir: Resûlullah (a.s.m.) bir gün bize namaz
kıldırdı, sonra yüzünü bize çevirdi, öyle beliğ bir konuşma yaptı ki, kalpler ürperdi, gözler yaş
döktü. Dinleyenlerden bir adam,
"Ya Resûlallah! Sanki bu veda eden birisinin konuşmasıdır. O hâlde bize ne gibi şeyleri
vasiyet edersin." dedi. Resûlallah,
"Size Allah'ın azabından korkmayı, rahmetinden ümitvar olmayı, siyah bir köle de olsa
büyüklerinizi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Biliniz ki, aranızdan benden sonra
yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman benim sünnetime ve doğru yolda
giden râşit halifelerimin sünnetine sarılınız. Sadece bunlara yapışınız. Sakın başka yollara
sapmayınız. Dinde yeni işler yapmaktan şiddetle sakınınız. Çünkü dinde yapılacak her yenilik
bid'at, her bid'at ise sapıklıktır. Sapıklığın her çeşidi insanı ateşe iter."8 buyurdular.
2

bk. Âl-i İmran, 3/ 81; es-Saf, 61/ 6.
Mahmut Öztürk, (2016). Peygamberlerin Aile Bireyleriyle İmtihanı, 81, Ankara: Sonçağ.
4
Öztürk, 159.
5
Ömer Sabuncu, (2016). Hz. Hatice, 81, İstanbul: Semerkand.
6
Sabuncu, 107.
7
Nisa, 4/59
8
Ebu Davud, Edep, 32.
3
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Buhari ve Müslim, Enes (r.a.) den rivayet etmişlerdir: Resûlullah (a.s.m.) şöyle
buyurmuştur:
"Sizden hiç biriniz -ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha
sevgili oluncaya kadar- iman etmez." 9
Hazret-i Peygamber:
"Allah Teâla'nın rahmeti benim vekillerim üzerine olsun." diye buyurmuş.
"Vekilleriniz kimlerdir?" diye sorulunca,
"Sünnetimi yaşatıp Allah Teâla'nın kullarına öğretenlerdir." cevabını vermişlerdir.10
"Nebinizin sünnetini terk ederseniz, dalalete düşersiniz."11
"Sünnetimi terk edene Allah ve ben lanet ederiz."12
"Bizim yolumuza uymayan bir işi yapanın bu ameli merduttur."13
Bunlar, bu konuda vârit olan âyet ve hadislerden bir nebzedir. Kur'an'da ve hadis
kitaplarında sünnete sarılmanın, dinin vazgeçilmez bir esası olduğunu kesin olarak ifade eden
âyet ve hadisler pek çoktur. Hal böyle olunca "Yalnız Kur'an ile amel edelim" iddiası
ciddiyetten uzaktır. Samimi Müslümanlar bu tür iddialara kulak vermezler.
5.

KUR’ÂN-SÜNNET İLİŞKİSİ

Hz. Peygamber’in hal hareket ve davranışlarına kısaca Sünnet denilmiştir. Sünnet,
sözlük anlamı itibariyle “yol, gidiş, tabiat, prensip, kanun” anlamlarını ifade eder. Bir terim
olarak Sünnet, Peygamber Efendimizin (s.a.s) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına
gelir. Takrir, bir konuda sükût etmekle, o işi reddetmemek demektir.
Hadis-i Şerifler, âyetleri açıklarlar. Âyetlerde kısa ve öz olarak beyan edilen İlâhî
maksatları izah ederler. Kur'an'da yer almayan bir konuda ise hüküm ortaya koyarlar.
“Namaz kılın!..” emri mücmeldir; tafsilat hadise bırakılmıştır. Namazların rekat sayıları,
kılınma biçimleri âyette tafsilatıyla verilmiş değildir. O halde, sünnet olmasaydı, “namaz
kılın” emri nasıl yerine getirilecekti?
“Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”14 Aynı şekilde, “zekât verin” emrinin
de tafsilatı ve teferruatı hadis-i şeriflerle sabit olmuştur.
Buna göre hadis-i şerifler “Kur’an’ın birinci tefsiri” ifadesini kullanılabilir. Allah
Resulünün (s.a.s.), Kur’an âyetleri hakkında yaptığı açıklamalar “ilk tefsir” olduğu gibi,
sorulan fıkhî sorulara verdiği cevaplar da ilk fetvalardır. Keza, yaptığı içtihatlar da ilk
içtihatlardır. Allah Resulü (s.a.s.) ümmetine her hususta rehber olduğu gibi bu noktada da
öncülük etmiştir.
“İşittikleri haberi, Peygambere veya yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların
arasından hüküm çıkarmaya gücü yetenler, onun ne olduğunu bilirlerdi.”15
9

Birgivi, et-Tarikat-ül-Muhammediye, s. 5-8.
Gazali, İhyâ, I/36)
11
Neseî, İmamet, 50
12
Tirmizi, Kader, 17.
13
Buhari, el-İ’tisam, 20.
14
Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1
15
Nisa, 4/83.
10
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SÜNNET’İN DAYANAĞI

Sünnete ittiba etmeyi Allah sevgisinin şartı olarak takdim eden bir âyet-i kerime:
“De ki, Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.”16
Resulûllah Efendimiz (s.a.s.), Allah’ın sevdiği ve razı olduğu örnek insandır. Ona
uymayan kimsenin Allah sevgisi, sözde kalmaya mahkûmdur. Hakikat bu iken, sadece âyetle
amel etme vehmine kapılarak sünnetten yüz çevirmek, Allah’ın sevdiği zata benzemeyi terk
etmek demektir.
Bir insan, Kur’an-ı Kerim’i hadislerin ışığında değil de kendi fikriyle yorumlamaya
kalkışırsa, ortaya çıkacak yol Allah Resulünün (s.a.s.) değil, o adamın şahsî yolu olacaktır. Bu
yolun ise nereye çıkacağı bellidir. Kur’anı anlamaktan maksat onu yaşamak ve yaşatmaktır.
Bu noktada, en büyük rehber Allah Resulüdür. Bu gerçeği bizzat Kur’an âyetlerinden
okumaya devam edelim:
“Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının.
Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çetindir.” 17
“O, kendiliğinden konuşmaz. Onun konuşması ancak indirilen bir vahiy iledir.” 18“Kim
Resule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” 19
İttiba-ı sünnet denilince, Allah Resulünün (s.a.s.) izinden gitmeyi ve böylece her konuda
istikamet üzere olmayı anlıyoruz.
Şimdi, kendi nefsimize şu soruyu soralım: Bir mümin, Asr-ı saadete kavuşsaydı ne
yapacaktı? Elbette ki, Allah Resulünü (s.a.s.) her hususta adım adım takip edecekti. Öyle
değil mi?
İşte bugün, Onun (s.a.s.) sünnetlerine harfiyen uymak da aynı mânâyı taşır.
7.

SÜNNET VE ÇEŞİTLERİ

Bir Müslüman, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) taklit etmeğe, farzlardan başlar. Allah'ın
emirleri farz olmakla birlikte, Allah Resulünün (s.a.s.) onları işlemesi cihetiyle, aynı zamanda
sünnettirler. Yani, Allah'ın emirlerine harfiyen uyan ve yasaklarından hassasiyetle kaçınan bir
mümin, sünnetin farz kısmını yerine getirmiş olur.
Farzları yerine getiren bir mümin, manevî terakkisini nafile ibadetlerle sürdürür. Nafile
denilince, farz ve vacip dışında kalan ibadetler anlaşılır.
Namazların sünnetleri nafile ibadet gurubuna girdiği gibi, kuşluk namazı, tahiyye-i
mescit namazı, gece namazı gibi nice nafile ibadetler de vardır.
“Âdât-ı hasene” ise, Allah Resulünün (s.a.s.) yeme, içme, oturma gibi beşerî fiilleridir.
Bunların her biri, insanlar için güzel birer örnektir. Bir mümin, âdet olarak her gün icra ettiği
bu gibi işleri, Allah Resülünün (s.a.s.) yaptığı şekilde yapmaya çalışırsa, ayrı bir feyiz kaynağı
daha bulmuş ve dünya işlerinde bile huzuru yakalama imkânına kavuşmuş olur.
16

Âl-i İmran, 3/31
Haşir, 59/7.
18
Necm, 53/3-4.
19
Nisa, 4/80.
17
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Ahval grubuna giren sünnetlere gelince, bunlar “takvadan, muhabbetten, güzel ahlâkın
bütün şubelerinden, insanî seciyelerin en üstünlerinden ve beşerî karakterlerin en
sağlamlarından” örülmüş ve dokunmuş muhteşem bir tablo teşkil ederler.
Kalbin Allah sevgisi ve Allah korkusuyla dolu olması da hâl grubuna giren
sünnetlerdendir.
“... İçinizde Allahı en çok seven benim. Ve Ondan en fazla da ben korkarım...”20
8.

HZ. PEYGAMBERE SAYGISIZLIĞIN CEZASI

Saygısızlığın tarifinden ve bu konuda bazı âlimlerin görüşlerinden yukarıda
bahsetmiştik. Konuyla ilgili eserlerde saygısızlık kabul edilen hususları şöylece sıralamak
mümkündür:
Sövmek (seb ve şetm): Dil uzatmak, şahsiyet zedeleyici ithamlarda bulunmak.
Ayıplamak (ta’yip): Akıl, din ve örf açısından doğru ve güzel bulunmayan hususları
nisbet etmek. Bu hususlar peygamberin bedeni, huyu veya hayatıyla ilgili olabilir.
İftira (kazif): Zina ettiğini iddia etmek veya veled-i zina olduğunu söylemek.
Fizyonomisini değişik olarak anlatmak: Siyah, cüce, kör, topal... diye vasıflandırmak.
Alay etmek, hafife almak.
Dolaylı ve üstü kapalı bir şekilde yukarıdaki hususları ifade etmek (ta’riz).
Tespit edebildiğim kadarıyla Hz. Peygambere saygısızlık göstermenin dinî hükmü
konusunu ilk kez ele alıp etraflıca inceleyen Kadı îyâz olmuştur (öl. 544/1149). Ancak mesele
ilk dönemlerden itibaren İslâm âlimlerince ele alınmış ve detaylı bir şekilde tartışılmıştır.
Kadı İyâz’ın naklettiğine göre Abbasî halifelerinden Harun Reşid, Hz. Peygamber’e
(sallallahu aleyhi ve sellem) dil uzatana verilecek ceza hakkında İmam Mâlik’in görüşünü
sormuş ve Irak’lı âlimlerin, dayakla cezalandırabileceği tarzında fetva verdiklerini sözlerine
ilâve etmiştir. Mâlik bu tarz fetvaya öfkelenmiş ve halifeye şöyle cevap vermiştir: “Ey
müminlerin emiri! Peygamberlerine dil uzatıldıktan sonra Müslümanların varlığı nasıl devam
edebilir? Peygamberlere dil uzatan (söven) öldürülür, Ashâb-ı Kirâm’a dil uzatan ise dayakla
cezalandırılır.” Kadı Îyaz’ın kanaatine göre söz konusu Irak âlimlerinin görüşü ciddiye
alınmamalıdır. Çünkü Peygambere sebbedenin ölümle cezalandırılması hakkında âlimlerin
ittifakı (icmâ) vardır.21 Bazı İslâm bilginleri bu konuda risaleler yazmışlardır.22
SONUÇ
Allah’tan başka hiçbir varlığa tanrılık nisbet etmemek, yalnız O’na kulluk etmek
İslâm’ın ana prensibidir. Bunun dışında kalan her türlü saygı, sevgi ve nazik davranışı Hz.
Muhammed’den (s.a.s.) esirgememek de Müslüman olmanın sembolüdür. “Muhammed” adı,
“Peygamber” (Nebî, Resul) kelimesi ibadetlerimizin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.
Ezanda, kamette, tehiyyatta, salli-bâriklerde, diğer ibadet ve zikirlerimizde bu ad ve kelimeler
her gün, her mümin tarafından yüzlerce defa saygıyla anılmaktadır. Yahudi ve Hristiyanların
20

Buhârî, Nikah 1; Müslim, Nikah 5
eş-Şifâ, II, 492-493.
22
Bekir Topaloğlu, “Hz. Peygambere Saygısızlığın Hükmü”, Diyanet Dergisi Hicret Özel sayısı, s. 27. Ankara,
1980.
21
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mahrum olduğu bu saygı nimetinin kıymetini bilmeli ve onların düştüğü mâneviyat
bunalımına düşmemeliyiz.23
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MADDÎ VE MANEVÎ HAYATIMIZDA DUANIN YERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cüneyt GÖKÇE
Harran Üniversitesi, cuneytgokce@gmail.com
ÖZET
Seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allah’a yalvarmak, O’ndan dilekte bulunmak,
O’na yakarmak.
Dua, kulun bütün benliğiyle Rabbine karşı arzu ve isteklerini en içten ve en samimi
ifadelerle dile getirmesidir. Halin arzıdır; arzuhaldir. Kulluğun neticesi yani acziyetin
itirafıdır.
Uzaklarda ama çok uzaklarda sevdiğimiz insanlar var. Dilimiz onlar için duaya
durduğunda hiç dinmeyen bir hasreti, bir özlemi gideriyormuş gibi hissederiz kendimizi.
Görüşmeyeli nice zaman olmuştur. Ama dualarla ve en iyi dileklerle bir nebze olsun azalır
acılar, azalır hasret acıları ve aradaki mesafenin giderek anlamsızlaştığını hissederiz. Ahirette
ya da dünyada olmuş o kişi, pek fark etmez. Mekân da, zaman da Allah’ın... Dilerse kaldırır,
dilerse bitiştirir. Dilerse ruhu kanatlandırır. Dualarımın önündeki her engeli düz eder.
Fazıl Hüsnü Dağlarca; “bir çocuk kadar güzel olur, başını göğe doğru kaldıran” diyor.
…ve ilahî kelam:
“Duanız olmasa, Rabbim size ne kıymet verirdi.”
Bu çalışmada duanın maddî-manevî hayatımızdaki önemine dikkat çekilecek ve nasıl
bir tesir bıraktığına vurgu yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dua, Türkçe Dua, Yalvarış, Niyaz, Duanın gücü
1.

DUAYA GENEL BAKIŞ

Dua, kulun bütün benliğiyle Rabbine karşı arzu ve isteklerini en içten ve en samimi
ifadelerle dile getirmesidir. Halin arzıdır; arzuhaldir. Kulluğun neticesi yani acziyetin
itirafıdır.
Dua, bir kapı çalma olayıdır bir dergaha sığınmadır; bir istektir, arzudur. Kainat sahibini
kapısını çalma, arzu ve isteklerini O’na sunma ve O’nun dergahına sığınmadır. Bütün dertlere
ait cümle dermanın O’nun yanında ve eczanesinde bulunduğu şuuruna varma ve yükselme
mertebesidir.
Dua bir buluşmadır; yüce Yaratıcıyla bir araya gelmedir. O’na muhatap olma/olabilme
makamıdır. Değer verildiğini anlama, kendi varlığının farkına varma; kime muhatap olup
kiminle bir araya gelme bilincini elde etmedir. Varlığın sahibiyle var olma ve varlığını fark
etme zirvesidir.
Bir toparlanmadır, dua… Kendini gözden geçirme, sorumluluklarını hatırlama, verilen
değere layık olabilme çabası olma ve elde edilen nimetlerin sahibine karşı vazifelerini gözden
geçirme muhasebesidir.
Dua, kulun Rabbine açılması; sırlarını ifade etmesi, “Sen’den başka sığınacağım ve
rahatlıkla içimi dökeceğim başka kimsem yok” itirafında bulunmanın adıdır. “Bir” Olanla
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hemhal ve hemdem olmanın yansımasıdır. O’nu anlamanın, O’nun rahmetini ve şefkatini
hissetmenin tezahürüdür.
Yalnız olmadığımızı görmenin adıdır, dua… Bizi bizden daha iyi bilen ve tanıyan
Bir’inin varlığını bütün zerratımızla hissetmenin göstergesidir.
Dua bir pusuladır. Kulun yönünü Yaratıcısına çeviren bir pusula… Her istek ve
arzumuzun merciini tayin eden pusula… Elçisinin yoluna yönelten bir pusula… Resulünü
rehber edinmişlerin sağlam yoluna yüzleri çeviren bir pusula… Allah’a açılan kapıyı gösteren
bir pusula…
Kul, dua ile kıymet kazandığını bilir. Çünkü o, “Eğer duanız olmasa Rabb’imin katında
ne öneminiz var” (Furkan, 77) ferman-ı ezeliyi okumuştur. Dolayısıyla acziyetini itiraf eder.
Dua, kulu muhatabiyet makamına yüceltir. Dua başlı başına bir ibadet olduğundan süreklilik
arz etmesi gereken bir özelliğe sahiptir.
Mü’min yaptığı her duanın mutlaka “cevaplandırıldığına” inanır. Nitekim yüce Allah
buyuruyor: “Bana dua edin, size cevap vereyim.” (Mü’min, 60) Şu halde bütün duaların
“cevaplandırılması” ilahî taahhüt altındadır.
Yaptığımız bir takım duaların kabul edilmediği göz önünde bulundurulursa “cevap
verme” ile “kabul etme”nin aynı şeyler olmadığı anlaşılır. Her duaya mutlaka cevap verilir.
Ancak o isteği “aynen” kabul etmek ya da etmemek Allah’ın hikmetine bağlıdır. O, Hakim-i
mutlak olduğundan en güzelini ve en hayırlısını O daha iyi bilir.
2.

DUANIN MAHİYETİ VE ÖNEMİ

2.1.

DUA NEDİR?

Seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allah'a yalvarmak, O'ndan dilekte bulunmak,
O'na yakarmak.1‘Dua’ kelimesi, ‘davet ve da’va’ gibi aynı kökten gelmektedir. ‘Davet’ veya
da’va’ sözlükte, çağırmak, seslenmek, yakarmak, yardım isteğinde bulunmak, isimlendirmek,
sığınmak ve ilgi kurmak gibi anlamlara gelir.
‘Dua’ sözlükte, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, aciz olandan güçlü olana doğru
meydana gelen bir istek ve niyazda bulunmadır. Küçüğün büyükten olan ricası, söz, fiil ve
davranış olarak yalvarmak, samimi istek ve içtenlikle olur.
Kavram olarak ‘dua’, kulun Allah’a sığınma ve yakarışını, Allah’ın yüceliği karşısında
kulun güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve tazim (yüce bilme) duyguları içerisinde lütfunu,
yardımını ve affını dilemesini ifade eder.
Dua’da asıl hedef kulun kendi durumunu Allah’a arzetmesi (sunması) olduğuna göre,
bu, kul ile Allah arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkide kul, kendini yaratan ve rızık veren
Rabbine halini arzeder, acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir, hatalarını ve eksikliklerini iletir;
bunun karşısında o Yüce Makam’dan yardım, bağış, af ve merhamet, güç ve destek ister. Bu
durum, kulun Allah’a bir bağlılığı, bir tesilimiyetidir.2
Dua kelimesi, "çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" manasındaki da'vet
ve da'vâ kelimeleri gibi masdar olup, "küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya iletilen talep"
1
2

M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/417
Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 150
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anlamında isim olarak da kullanılır. İslâm literatüründe ise, kulun Allah'ın yüceliği karşısında
aczini itiraf etmesini, sevgi ve ta'zim duyguları içinde lütuf ve yardım dilemesini ifade eder. 3
2.2.

DUANIN MAHİYETİ

Buna göre ‘dua’ mü’minler için ibadettir. Allah’ı Rabb bilip O’nun önünde secdeye
kapananlar, ihtiyaçlarını Allah’a bildirirler ve O’ndan yardım dilerler. Nitekim Fatiha
Sûresinde sürekli ‘Yalnız sana sığınırız ve yalnızca senden yardım dileriz’ derler.
Dua etmeyi önemsemeyenler, ibadeti önemsemeyenlerdir. Bu gibi kimselerin müstekbir
oldukları yukarıda geçmişti. Ancak kibirliler, yani kendilerini üstün makamda görenler,
Allah’tan bir şey istemeye tenezzül etmezler. Böyle bir anlayış şüphesiz ki sapıklığın ve
azgınlığın ta kendisidir.
Esasen insan güçsüz olduğu için başkasının yardımına muhtaçtır. Sıkıştığı zaman
birilerinden yardım ister. Ancak insanın öyle ihtiyaçları olur ki, başkalarının onu karşılaması
mümkün değildir. İşte böyle bir noktada Allah’a inanmayan inkârcılar ve O’na ortak koşan
müşrikler bile ortak koştukları tanrılarını bir tarafa atar ve Âlemlerin Rabbi Allah’tan yardım
isterler:
“İnsana bir zarar dokundu mu, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua
eder: zararı üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarar için Bize dua
etmemiş gibi döner-gider” 4
İlk insandan günümüze kadar bütün insanların hayatında ibadet ve dua olayı
gündemdedir. Din ve ibadet konularında geçtiği gibi, insan hak veya batıl mutlaka bir dine
inanır. Allah’a inananlar Allah’ın, Allah’ı unutanlar ise ilâh diye inandığı bir şeyin önünde
ibadet eder, ona sığınır, ondan yardım ister, ya da ondan korkar. Dua etmek te bu tapınmanın
bir parçasıdır. İster müslüman olsun, ister gayri müslim olsun; kimileri rahata kavuşunca,
kendini güçlü hissedince dua etmekten kaçınır. Bu gibilerin hayatında dua’nın yer almaması
işin aslını değiştirmez. Onlar da dara düşünce sığınılacak ve yardım istenecek bir melce
(kucak) ararlar.
İslâma göre ise duanın ibadet olarak apayrı bir yeri vardır. İslâma göre dua, bir
psikolojik rahatlama aracı değildir. Hele hele bazılarının zannettiği gibi, işleri görünmeyen bir
ilâh’a havele etmek hiç değildir. Dua, bir korkunun, bir endişenin, bir ürpertinin sonucunda
bir sığınma, o ürpertiden kurtuluş arzusu da sayılamaz. Eski dinlerde olduğu gibi
kızgınlığından ve kötülüğünden kurtulmak üzere ilâhlara el açmak ta değildir.
Dua bir iman, bir aksiyon, bir çaba ve uyanıştır. Allah’ı ve O’na ait hakimiyeti, ilâhlığı
tanıma, itiraf etmedir. Hayatın amacını idrak etme, yaşayışı programa koyma, ilerisi için
hazırlık yapma, Din için çalışmaya (cihada) azmetme, toparlanma ve eksikliklerini
gidermedir.
Dua, Allah’ın makamından sürekli bir istemedir. Bu isteme mü’min için itikat, bir şiar
(müslüman olmanın işareti), bir hayat hedefidir. Mü’min özlediği İslâmí hayata dua ederek

3
4

Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları
Yunus: 10/12; Zümer: 39/49
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kapı açmaya çalışır. O, Allah’ın bitmez-tükenmez hazinelerini, iyi bir mü’min olma uğruna
ister, onların yeryüzüne inmesini niyaz eder.
Dua mü’min için, yüce idealleri, dünya ve içindekilerden daha değerli şeyleri
bulabilmenin, onlara ulaşmak için çaba göstermenin aracıdır. İnsanların yaşaması için araç
kılınan ‘dünya ve ondan bir şeye sahip olmak’ tekamül (ileriye gitme) değildir. İnsan için
tekâmül bunun da ötesinde yüce hedeflerdir.
Dua, mü’mini ayrılığın yalnızlığından kurtarır. Dua, mü’minin, aşkının, muhabbetinin
ve saygısının eyleme dönüşmüş şeklidir.
Mü’min, dua etmeden önce duaya hazırlanır. Yani o önce fiilí duada bulunur. İbadetini
noksansız yapmaya çalışır. Varacağı hedef için gerekli çalışmaları yapar. Tehlikelere karşı
yeteri kadar tedbir alır. Emredileni yapar, yasaklanandan kaçar. Bundan sonra da amelin
kabulü için dua eder, gücünü aşan konularda Allah’tan yardım diler, eksikliğinin
tamamlanması, hatasının affi için Allah’a sığınır, tevbe eder. Allah’a bağlılığını ve sevgisini
dua ile ortaya koyar.
Duaya hazır olma noktasında Peygamberimizin tavrı örnektir. O, her konuda yılmadan,
usanmadan, kınayanların kınamasından korkmadan ısrarlı bir şekilde çalıştı, mücadele için
lazım olan şartları yerine getirdi. Hatta ayakları şişinceye kadar ibadete gece gündüz devam
etti. Rabbinin rızası dışında hiç bir iş yapmamaya özen gösterdi. Peygamberlik görevini
hakkıyla yerine getirdi ve sonra da ellerini açıp her an, belki günde yetmiş defa Rabbine dua
etti. Dua ile Rabbine halini arzetti.
Mü’min, her konuda üzerine düşen görevi yaptıktan sonra duaya da başvuracaktır.
Kısaca ‘dua etmeye yüzü olacaktır’. Hiç bir şey yapmadan, çalışmadan, tehliklere karşı tedbir
almadan, toplumun ve nefsin ıslahı için bir şey yapmadan, günahlardan korunmadan;
‘Rabbim, şunu yap, bunu hallediver, istersen affet, düşmanı kahret, ortalığı düzelt,
ihtiyaçlarımızı gider’ demek dua değildir. Böyle yapmanın duanın ihlasıyla bir ilgisi yoktur.
DUANIN ÖNEMİ
Her konuda Rabbine muhtaç, aciz ve güçsüz olan kula düşen görev, güçsüzlüğünü
bilerek Rabbine dua etmesi, Rabbe yakışan da kulunun içten yaptığı duayı dilerse kabul
etmesidir.
Mü’minlerin Allah’a dua etmelerini emreden bizzat Rabbimizdir. Kur’an şöyle diyor:
“Rabbiniz dedi ki: ‘Bana dua edin, size icabet edeyim (karşılığını vereyim). Doğrusu
bana ibadet etmekten büyüklenenler (müstekbirler) boyun bükmüş olarak Cehenneme
gireceklerdir.” 5
Bazı insanlar kendilerini Allah’tan müstağni görürler, Allah’a muhtaç olmadıklarını
düşünürler. Onlar, kendilerini güçlü sanan kibirli kimselerdir (müstekbirlerdir). Böyle
kimseler Allah’a dua etmeyi lüzumsuz sayarlar, buna ihtiyaçları olmadığını sanırlar. Âyette,
dua ile ibadet kavramlarının beraber anılması da önemlidir. Buna göre dua, ibadetin bir
parçasıdır ve birbirlerini bütünlerler.

5

Ğafir: 40/60
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Rabbimiz (cc) kullarına yakın olduğunu, dua edenlerin dualarına karşılık vereceğini,
insanların O’nun çağrısına uymaları gerektiğini haber veriyor.6
Kur’an’ın bir çok âyetinde Peygamberimize sorulan sorulara ‘söyle ki, de ki’ sözüyle
başlayan cevaplar verilmektedir. Ancak bu âyette, ‘kullarım sana benden sorarlarsa ben
onlara yakınım’ buyurmaktadır. Diğer âyetlerde olduğu gibi ‘de ki’ sözü kullanılmamıştır.
Buradaki yakınlık ‘dua’ ile açıklanmıştır ki, bu dua’nın arada bir aracı olmaksızın ‘Allah’a
yapılması gerektiğine bir işarettir. Kul, normal zamanlarda bir takım araçlara ihtiyaç duysa
bile dua zamanı Allah ile kul arasında hiç bir aracı yoktur. Tıpkı ibadette olduğu gibi.
Allah (cc) kendisine ibadet ve dua eden kullarına yakındır. Bu yakınlık elbette mecazi
olup, Allah’ın kulun ibadet ve duasına önem verdiğini, bunları boşa çıkarmayacağını, dua ve
ibadette bulunan kulun derecesinin yüksekliğini ifade eder. Allah (cc), dua eden, kendisinden
isteyen, kendisine başvuran, acizliğini, yetmezliğini idrak eden, bağışlanma dileyen kulunu
sevmektedir. Çünkü dua etmek, bir anlamda Rabbe itaat ve boyun eğmektir, O’nun yüceliğine
iman etmektir, O’nun her şeye gücünün yettiğini itiraf etmektir.
Kulun bu şekilde davranması iman ve teslimiyettir.
Dua etmeyen kullarına karşı Allah’ın sitemi şöyledir:
“De ki: ‘Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten
yalanladınız; artık (bunun azabı) kaçınılmaz olacaktır.”7
Hakk dini yalanlayan kimseler dua etmekten de kaçınırlar. Çünkü öyleleri yakaracak,
çağıracak başka ilâhlar bulurlar. Hallerini onlara arzederler, yalancı ilâhların onların imdadına
koşmalarını beklerler. İman edip te Allah’a yakaran kulların dereceleri ise Allah’ın dilediği
yere kadar yükselir.
Dua eden kulun kalbi Allah’tan başka bir şeyle meşgul olursa, duası amacına ulaşmaz.
Nefsin istekleri, Allah’ın dışındaki sevgiler ve amaçlar, duayı hedefinden uzaklaştırır.
Dua’nın ihlas, samimiyet, alçak gönüllü bir halde olması gerekir. Kişi, kendi arzularına esir
olduğu müddetçe Allah’a bu anlamda yaklaşamaz, arzular sürekli engel olurlar. Kur’an şöyle
emrediyor:
“Rabbinize yalvara yalvara ve içten dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.
Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesat) çıkarmayın; O’na korkarak ve
umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.”8
Bu şekilde yapılan bir dua Allah’a yakınlık aracıdır ve ibadetlerin en üstünüdür.
Peygamberimiz (sav) ‘dua ibadetin iliğidir (özüdür)’ buyurmuştur.9
Yine Peygamberimiz (sav) ‘Dua ibadetin kendisidir’ diyerek10. ayeti okudu.11
İslâmda dua’nın önemine ve ibadet olarak faziletine ait sayısız hadis vardır. Bu
hadislerde dua etmenin önemi, ne zaman nasıl ve hangi yöntemlerle dua edileceği, kimlerin
6

Bakara: 2/186
Furkan: 25/77
8
A’raf: 7/55-56
9
Tirmizí, Daavât: 1, Hadis no: 3371, 5/456
10
Mü’min: 40/60
11
Ebu Davud, Salat, Hadis no: 1479, 2/76; İbni Mace, Dua: 1, Hadis no: 3828, 2/1258. Ahmed b. Hanbel,
Müsned: 4/267, 271, 276; Tirmizí, Tefsir: 42, Hadis no: 3247, 5/374.
7
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duasının kabul olunacağı, hangi kelimelerle dua etmenin daha iyi olacağı, dua’nın kulun
hayatına getireceği şuuru, rahatlığı, dua ile Allah’ın yapacağı bağışları bulabiliriz.12
2.3.

DUANIN AMACI

Müslümanın duasında kısaca üç önemli amaç olabilir
a.
Günahlarının affını isteme. Mü’min, elinden geldiği kadar günahlardan kaçınır.
Ancak yine de hatalı olduğunu düşünerek sürekli affını ister, çaresizliğinden dolayı Allah'tan
merhamet talebinde bulunur.
b.
Ümit ve arzu. Mü’min, hakkıyla ibadet edebilme hidâyette olabilme ve
Allah’ın yardımına ulaşabilme arzusunda olur.
c.
Allah’tan yardım, izzet lütuf, rahmet, başarı isteklerinde bulunur. Bütün bu
istekleri de gerekli çabayı gösterdikten sonra ortaya koyar. Mü’min, emirleri yerine getirir,
yasaklardan kaçar, kulluğunu en samimi bir şekilde yapmaya çalışır. Sonra da yukarıda
sayılan şeyleri Rabbinden ister. Mağfirete ulaşmayı, cezadan ve gazaptan kurtulmayı, Allah’ın
rızasını hak etmeyi arzu eder.
Duanın belli bir zamanı yoktur. Ancak hadislerde geçtiği gibi, gecenin son üçte birinde,
farz namazların sonunda, savaş esnasında, ezan ile kaamet arasında, yağmur yağarken,
secdede iken, seher vakitlerinde13,Cuma saatinde, oruçlu orucunu açtığı zamanda, Kurban
bayramı arefesinde, Kadir gecesinde yapılacak dualar daha makbûldür ve kabul edilme
ihtimalleri daha fazladır.
Kur’an’daki dua âyetleriyle, Peygamberimizin dualarıyla, ya da büyüklerden bize
ulaşan (me’sur) dualarla dua etmek mümkün olduğu gibi, kendi dilimizle, içimizden geldiği
gibi dua etmemiz de mümkündür. Kendi halimizi ve isteklerimizi en iyi yine kendimiz dile
getirebiliriz. Dua dilinin Arapça olması da şart değildir.
Allah’ın güzel isimleriyle (esmau’l hüsna) ile dua etmek Kur’an’ın emridir.14
Bazı kimselerin duaları peşinen kabul edilir. Bunlar mazlumlar, misafirler ve çocuğuna
dua eden babalardır.15
Aslında mü’minlerin ihlasla yapacakları bütün dualar kabul edilir. Mü’min böyle
duaların karşılığının nasıl verildiğini bilemez ama Kur’an dua edenlere Allah’ın karşılık
vereceğini müjdeliyor.16
Duanın ana hedefi, insanın halini Allah'a arzetmesi ve O'na niyazda bulunması
olduğuna göre, dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamını taşır. Bir başka söyleyişle dua;
sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprüdür.
Dua, insanın kendi kendine yetmediğinin ifadesidir. İstisnasız, mü'min olan ve olmayan her
insan dua eder. Çünkü dua ruhun ihtiyacıdır. Her insan, ruh ve beden ikilisinden oluştuğu için
her ruh sahibi varlık için dua gereklidir. Ama, dua edilmeye tek yetkili ve hak sahibi varlık
12

Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 151-153.
Âli İmran: 2/17
14
A’raf: 7/180.
15
Ebu Davud, Salat, hadis no: 1536, 2/89; İbni Mace, Dua: 11, Hadis no: 3862, 2/1270; Tirmizí, Birr: 7, Hadis
no: 1905, 4/314
16
Ğafir: 40/60.
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Allah olmasına rağmen, insanlar farklı mercîlere dua edebilirler. Fakat herkesin tartışmasız bir
şekilde kabul etmesi gereken bir gerçek vardır, o da; dua edilen varlığın hiçbir konuda acziyet
göstermemesi için sonsuz bir güce sahip olması gerekir. Değilse bu vasıflara sahip olmayan
bir varlığa dua etmenin bir anlamı olmaz.
"Sana fayda da zarar da veremeyecek Allah'tan başkasına dua etme/yalvarma. Öyle
yaparsan şüphesiz zâlimlerden olursun." 17
"Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da
yalvardıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey
kapsa, onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de âciz!" 18
Cenab-ı Allah, mü'min kullarına namaz kılmayı emrederek en az günde 40 defa Fâtiha
sûresini okutmak suretiyle "Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım dileriz."19
âyetini tekrar ettiriyor. Hiç şüphesiz herhangi bir şeyi sırf nakarat olsun diye Rabbımız bizlere
tekrar ettirmez. Ama bunu tekrar ettiriyorsa, mutlaka çok önemli olduğundan dolayıdır. Bu
âyetin önemi nereden kaynaklanıyor? Hemen belirtelim ki, bu âyetin önemi, kulluğun sadece
Allah'a yapılmasını ve yardımın sadece Allah'tan talep edilmesini istemesinden ve
emretmesinden kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yardımın sadece Allah'tan
olabileceğine dair birçok âyet vardır.
"Yardım ancak güçlü ve hakîm olan Allah katındandır." 20
"Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur." 21
"Allah size dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter." 22
"Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer
sana bir hayır dilerse O'nun keremini geri çevirecek (hiçbir güç) yoktur. O hayrını
kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü O bağışlayan ve pek merhamet edendir." 23
İbn Abbas (r.a.)'dan: O der ki, bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'ın terkisinde idim. Buyurdu ki;
"Evlât, sana birkaç söz belleteyim: Allah'ı (yani emir ve yasaklarını) gözet ki, Allah da
seni gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu karşında bulasın. (Bir şey) istediğin vakit Allah'tan iste,
yardım dilediğin vakit Allah'tan dile. Şunu bil ki, bütün yaratıklar elbirliğiyle sana bir fayda
vermek isteseler, Allah'ın sana yazdığından fazla bir şey yapamazlar. Aynı şekilde tüm
yaratıklar elbirliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ın sana takdir ettiği zarardan
fazlasını yapamazlar. Kalemler (işleri sona erip) kaldırılmış, sayfalar da (üzerlerindeki
yazılar tamam olup) kurumuştur.24
Görüldüğü gibi, yardımın sadece Allah'tan olabileceğine ve sadece O'na dua edip
yardım isteneceğine dair apaçık nasslar olduğu halde, günümüzde birtakım kimselerin darda
kaldıkları bazı anlarda "meded ya filân baba, meded ya şeyh" gibi tabirlerle Allah'tan
17

Yûnus: 10/106
Hac: 22/73
19
Fâtiha: 1/5
20
Âl-i İmrân: 3/126
21
Tevbe: 9/116
22
Nisâ: 4/45
23
Yûnus: 10/107
24
Tirmizî.
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başkasından yardım istediklerini müşâhede etmekteyiz. Hatta bazen de "himmet et ya filân"
demek suretiyle Allah'tan başkasına yönelmektedirler.25 Bu şekilde yöneldikleri varlıklar ister
hayatta olsun, isterse vefat etmiş olsun fark etmez. Böyle davranışlar tevhide aykırıdır, şirktir.
Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin bile darda kaldıkları anlarda dini sadece Allah'a has
kılarak, bütün şirk koştukları şeyleri unutarak sadece o an Allah'a yalvardıkları
zikrediliyor:"Gemiye
bindikleri
zaman,
dini
yalnız
Allah'a
has kılarak O'na yalvarırlar. Ama Allah onları karaya çıkararak kurtarınca, kendilerine
verdiği nimete nankörlük ederek O'na hemen şirk koşarlar. Zevklensinler bakalım, yakında
bileceklerdir." 26
"İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra Allah,
katından onlara bir rahmet tattırınca içlerinden birtakımı kendilerine verdiklerimize
nankörlük ederek Rablerine şirk koşarlar. Zevklenin bakalım, yakında göreceksiniz." 27
Bu âyetlerde de belirtildiği gibi, insanın darda kaldığında o an her şeyi unutarak sadece
Allah'a yalvarması fıtratın kanunu olup, yardımın sadece Allah'tan olduğu ve Allah'tan
isteneceğini gösteren mûcizevî fıtrî delillerden biridir. Âyetlerde Allah, insanları kurtardıktan
sonra onların şirk koşmaya başladıklarını ifade ediyor. Tabii bu nankörlük (küfür)dür. Çünkü
gerçekte insanları kurtaran Allah olduğu halde onlar kurtulduktan sonra bunu Allah'tan
başkasına bağlıyorlar. Mesela, "o anda filan olmasaydı ben şimdi hayatta değildim" veya "o
an şeyhim himmet etmeseydi perişan olmuştum." diyerek Allah'ı unutuyorlar.
"Hak dua, ancak Allah'a yapılır. O'ndan başka dua ettikleri şeyler, onların isteklerini
hiçbir şeyle karşılamazlar. (Onların karşılaması) ancak (kuyu başında durup su) ağzına
gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki (suyu avuçlayıp ağzına
koymadıktan sonra) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası böylece boşa gitmiştir."
28

"Allah'ı bırakıp da kendilerine yalvardıkları kimseler hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü
onların kendileri yaratılmışlardır." 29
"Allah'ın dışında yalvardığınız kimseler sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlü iseniz,
onları çağırın da size cevap versinler bakalım." 30
"De ki: Allah'ı bırakıp da (ilâh olduğunu) ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar,
sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar,
Rablerine -hangisi daha yakın olacak diye- vesile ararlar. O'nun rahmetini umarlar ve
azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınmaya değer." 31
Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Felak ve Nâs sûrelerini indirerek bizlerin,
yaratıkların birtakım şerlerinden nasıl ve kime sığınacağımızı açık bir şekilde beyan etmiştir.
25

Himmet: Azim, gayret, enerji, istek,arzu, meyil, kalbin bütün kuvveti ile herhangi bir varlığa yönelmek,
meyletmek demektir
26
Ankebût: 29/65-66
27
Rûm: 30/33-34
28
Ra'd: 13/14
29
Nahl: 16/20
30
A'râf: 7/194
31
İsrâ: 17/56-57
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Bir insanın Allah'a iman ettiğini gösteren önemli alametlerden bir tanesi de duadır. Dua
eden insan, kendisinin aciz ve zayıf bir kul olduğunu, istediklerini kendi başına yerine
getiremeyeceğini ve bunları ancak kendisine Allah'ın verebileceğini kabul etmiş olur. Dua,
Allah'a kul olmanın en saf, en temiz, en samimi ifadelerindendir. Kuran'da da müminlerin
temel vasıflarından birinin "sabah akşam sabrederek Allah'a dua etmek" olduğu şöyle haber
verilir:
"Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret.
Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi
zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi "istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve işinde
aşırılığa gidene itaat etme." 32Ancak duanın ne demek olduğunu ve nasıl yapıldığını iyi
bilmek gerekir. Çünkü Kuran dışı kaynaklardan (örneğin, geleneklerden, anne-babadan,
çevreden) öğrenilen dua anlayışı, çoğu kez Kur’an'da tarif edilen gerçek dua kavramına
uymamaktadır. Bu nedenle Kur’an'da bu konuda verilen bakış açısını ve ruh halini iyi
kavramak gerekmektedir.
Duanın gerçekten istenerek ve gerçekten Allah'a karşı insanın acizliğinin ve fakirliğinin
kavranarak yapılması gerekir. Bu durumda yapılacak bir dua, Kuran'da tarif edilen "için için
ve yalvara yalvara" tanımına uygun olacaktır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:
"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.33
Kur’an'da da müminlerin duaları anlatılırken gizli bir şekilde ve son derece samimi bir
ruh haliyle dua ettikleri haber verilir. Hz. Zekeriya bu konuda örnek verilen peygamberlerden
biridir:
"(Bu) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine gizlice seslendiği
zaman; demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle
tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım
adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana kendi katından bir
yardımcı armağan et." 34
Bir başka ayette ise duanın "umut ve korku" dolu yapılması gerektiği haber verilir:
"Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler..."35
Mümin, hem Allah'a karşı içli, saygı dolu bir korku duyacak, hem de onun rahmetini ve
nimetini ümit edecektir.
Allah, samimi bir biçimde, Kendi rızası aranarak yapılan bir duayı kabul edecektir.
Kur’an'da, bu konuda bildirilen ayetler şöyledir:
"Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua
ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap
versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar." 36
"Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten
büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir."37
32

Kehf: 18/28
Araf: 7/55
34
Meryem: 18/2-5
35
Secde: 32/16
36
Bakara: 2/186
33
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İnsan, dua ederken Allah'ın kendisine icabet edeceğinden emin olmalıdır. Allah'ın her
yeri çepeçevre sarıp-kuşattığının farkında olup, buna içtenlikle iman eden bir mümin, Allah'ın
kendisini her an, her cepheden görüp-duyduğunun bilinciyle dua eder. Coşkulu bir beklenti
içinde, bir an dahi olsun ümitsizliğe kapılmadan, duasına icabet edilmesini bekler. Allah'ın
adaletine olan kesin inancı sebebiyle, aceleci ve ümitsiz bir tutum sergilemekten kaçınır.
Kuran ayetlerinin rehberliğinde kendini yönlendiren bir müminin zihninde, duasının
karşılığını görememek yönünde en ufak bir şüpheye yer yoktur.
Duayı, Allah'ın yardımından kesinlikle kuşkuya düşmeden, kabul olacağına kesin olarak
iman ederek dile getirmek gerekir. Aksi bir tutum içinde bulunan, yani Allah'ın icabetine karşı
kuşku ile yaklaşan kişi ise, daha başlangıçta Kuran mantığı ile ters düşer. Çünkü duanın
özünde, tam bir inanmışlık ve içtenlikle Allah'a yönelme yatar. Hz. Salih'in ayette haber
verilen, "... Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır (duaları) kabul edendir." 38sözüyle ifade
ettiği gibi, mümin Allah'a karşı tam bir güven içinde olmalıdır.
Allah her zaman samimi bir duaya icabet eder. Ancak bu icabet, her zaman insanın
talebinin aynen yerine getirilmesi demek değildir.39Çünkü insan, "... Olur ki hoşunuza
gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah
bilir de siz bilmezsiniz" 40hükmüne göre, aynı örnekteki çocuk gibi, neyin iyi neyin kötü
olduğunu her zaman ayırt edemeyebilir. Ve bu yüzden farkında olmadan "İnsan hayra dua
ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir" 41ayetine göre, belki gerçekte
zararlı olan bir şeyi istiyor olabilir.
Bu nedenle insan Allah'tan, öncelikle O'nun rızasını, O'nun rahmetini talep etmelidir.
Allah'tan kendisini eğitmesini, olgunlaştırmasını dilemelidir. Bunun nasıl olacağını Allah
daha iyi bilir. Nitekim peygamberlerin duaları da bu şekildedir. Hz. Süleyman'ın "... hoşnut
olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et" 42şeklindeki duası, örnektir.
Bunun yanı sıra, mümin, Allah'ın Kuran'da övdüğü ve hedef olarak gösterdiği her türlü
nimeti Allah'tan isteyebilir. Bu konularda yaptığı duasında ise son derece samimi ve içten
davranmalı, istediği herşey için Allah'a dua etmekten çekinmemelidir. Çünkü insanın neler
istediğini bilen, bunun da ötesinde o isteği onun içine koyan, zaten Allah'tır.
Allah dualara icabet edendir. Müminlerin samimi dualarını asla cevapsız bırakmaz.
Geçmişte peygamberlerin duası ile helak edilen kavimler bu konuda bir örnektir:
"(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu43
gitti."
Kuran'da bunun daha pek çok örneği verilmektedir. Allah duaları karşılığında pek çok
peygamber ve salih mümini sıkıntıdan kurtarmış ve nimetlendirmiştir:

37

Mümin: 40/60
Hud: 11/61
39
Nitekim "icabet", "cevap vermek" anlamına gelir
40
Bakara: 2/216
41
İsra: 17/11
42
Neml: 27/19
43
İbrahim: 14/15
38
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Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni
sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın." Böylece onun duasına icabet ettik.
Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir
olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik İsmail, İdris ve Zü'l-Kifl, hepsi
sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk, şüphesiz onlar salih kimselerdi. Balık sahibi
(Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya
düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka ilah
yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda bulunmuştu. Bunun
üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte Biz, iman edenleri böyle
kurtarırız. Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Rabbim, beni yalnız başıma
bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın." Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı
armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı,
umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi."44
Dua eden insan, Allah'ın kendisini gördüğünü, duyduğunu kavramış, O'na olan saygı ve
korkusunu ortaya koymuş ve O'nun önünde kulluğunu açıkça kabul etmiş olur. Bu nedenle
dua büyük bir ibadettir. Dolayısıyla dua, yalnızca dua sırasında istenen şey için değil, başlı
başına bir ibadet olduğu için de yapılır. İnsanı dua etmeye yönelten her türlü istek, bu ibadetin
vaktinin geldiğinin göstergesidir. İnsanın istekleri sürekli olduğu için, duası da sürekli
olmalıdır. İnsanın yoğun bir konsantrasyon yaşayacağı belli vakitler -örneğin, Kuran'da sabah
namazı sonrasındaki duaya ve gece vaktine dikkat çekilir- olabilir. Ama gün içinde de
müminin sürekli dua halinde olması gerekir. Her iş, her olay Allah'ın kontrolünde geliştiğine
göre, herşeyde Allah'a yönelmek ve O'ndan istemek gerekmektedir. Mümin herhangi bir iş
üzerindeyken de yaptığı işte başarılı olmak ve yapılan iş sayesinde Allah'ın rızasını kazanmak
için dua edebilir. Nitekim Kuran'da Hz. İbrahim'in bu tür bir duası örnek gösterilmektedir:
"İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Kabe'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua
etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin." 45
Mümin, "Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler"46ayetinde tarif
edildiği gibi, her durumda Allah'a dua edebilir, O'na dönüp-yönelebilir. Nitekim Kuran'da
müminlerin bu özelliği sık sık övgüyle anlatılmaktadır:
"Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi." 47
"Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir
muvahhiddi ve o müşriklerden değildi." 48
"Sen onların söylediklerine karşı sabret ve Bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla;
çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a) yönelen biriydi." 49
"... Gerçekten, Biz onu (Eyüb'ü) sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima
Allah'a) yönelip-dönen biriydi." 50
44
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Duanın önemini kavramak için, aşağıdaki ayet önemlidir:
"De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten
yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır." 51
Bu arada Kuran'da sık sık vurgulanan önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir.
Kuran'da bildirildiğine göre, Allah'tan başka ilahlar edinenler (müşrikler) de kimi zaman
Allah'a dua etmektedirler. Ancak bu kişilerin duası ile müminlerin duası arasında büyük bir
fark vardır. Müminler, her zaman ve her durumda Allah'a yönelirler. Sıkıntı ya da rahatlık
karşısında tavırları değişmez. Sürekli olarak Allah'a karşı olan acizliklerini bilir ve dua halini
korurlar. Müşrikler ise, hayatlarının büyük kısmında Allah'ı unutmuş, O'ndan yüz çevirmiş
durumdadırlar. Böyle zamanlarda Allah'tan başka taptıkları varlıkların peşinde koşar, onlara
yönelirler. Ancak büyük bir zorlukla ve sıkıntıyla karşılaştıklarında Allah'ı hatırlar ve O'na
karşı acizliklerini kabullenip dua ederler. Sıkıntı halinde yaptıkları bu dua samimidir; ancak
sıkıntı geçtikten sonra tekrar eski hallerine dönerler. Allah'a dua etmiş, Allah'tan medet
ummuş olduklarını unutur ve nankörlük ederler.
Kuran'da, bu müşrik tavrının pek çok örneği verilir:
"İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken Bize dua
eder; zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarara Bizi hiç
çağırmamış gibi döner-gider. İşte, ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle
süslenmiştir."52
"İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer; ona bir şer dokunduğu zaman
ise, artık o, geniş (kapsamlı ve derinlemesine) bir dua sahibidir." 53
"İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş olarak Rabbine dua
eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği zaman, daha önce O'na dua ettiğini unutur ve
O'nun yolundan saptırmak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkârınla biraz
(dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın." 54
"İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Bize dua eder; sonra tarafımızdan ona bir nimet
ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir bilgi(m) dolayısıyla verildi." Hayır; bu bir fitne
(deneme)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar." 55
"İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' olarak, Rablerine
dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir grup Rablerine şirk
koşarlar." 56
Bazı ayetlerde ise denizde çaresizlik içinde kalmış insanların örneği verilir: İnsanlar,
batmak üzere olan bir gemide olduklarında son derece samimi bir şekilde dua etmekte,
Allah'tan bağışlanma ve kurtuluş dilemektedirler. Burada yaptıkları dua samimidir, çünkü
Allah'tan başka taptıkları herhangi bir varlığın (örneğin, aileleri, kavimleri, liderleri vb.)
50
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kendilerini kurtaramayacağını anlamış ve yalnızca Allah'a yönelmişlerdir. Ancak Allah onları
boğulmaktan kurtarıp karaya çıkardığında hemen müşrik tavrını yeniden gösterir ve Allah'ı
unuturlar. Kuran'da onların bu tavırları şöyle bildirilir:
"Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman, onlar
da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve (tam) bununla sevinmektelerken, ona çılgınca bir
rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir; onlar artık bu (dalgalarla)
gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde O'na "gönülden katıksız bağlılar (muhlisler)"
olarak Allah'a dua etmeye başlarlar: "Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan,
muhakkak sana şükredenlerden olacağız." Ama (Allah) onları kurtarınca, hemen haksız yere,
yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız, ancak kendi aleyhinizedir;
(bu) dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz Bizedir, Biz de yaptıklarınızı size
haber vereceğiz." 57 "Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca O'na
"halis kılan gönülden bağlılar" olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar (dua ederler). Böylece
onları karaya çıkarıp-kurtarınca, artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim
ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez." 58
"De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz (açıktan ve)
gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: Andolsun, bizi bundan kurtarırsan,
gerçekten şükredenlerden oluruz." De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah
kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız." 59
Oysa müminlerin yapması gereken her ortamda dua halini sürdürmek, Allah'tan başka
dost ve yardımcı olmadığını kavrayarak Allah'a güvenmektir:
"Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; kafirler hoş
görmese de." 60
"De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiçbir
şeyi) ortak koşmuyorum." 61
Mümin dua ettiği, Allah'tan yardım dilediği zaman gerçek mutluluğu ve huzuru yakalar.
Kendi gücünün hiçbir şeye yetmediğini, ancak gücü herşeye yeten Rabbimizin kendisini
koruyup-gözettiğini hisseder. Bu, insan için en büyük mutluluktur. Bu nedenle dua bir zevktir
ve cennette de sürecektir. Kuran'da, müminlerin cennette de dua halinde olduğu şöyle haber
verilir:
"İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları imanları dolayısıyla
altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip-iletir (hidayet eder).
Oradaki duaları: "Allah'ım, Sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik temennileri: "Selam"dır;
dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." 62
3.

DUANIN USUL VE ADABI
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3.1. DUA EDERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Duanın muhteviyatı, Allah'tan istenen meseleyle ilgili olmalıdır. Meselâ yemek duası
ayrıdır yolculuğa çıkıldığında yapılacak dua ayrıdır... Birçok konuda Hz. Peygamber
(s.a.s.)'den nakledilmiş dualar mevcuttur. Kur'ân-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin duaları
zikredilir. Dua bu me'sur dualarla yapılabileceği gibi, kişinin kendi gönlünden kopanın
anlatımı da olabilir. Ancak belli davranışlarda; meselâ kabir ziyaretlerinde, yemeklerden
sonra, helâya girerken, yeni bir elbise giyerken, yolculuğa çıkarken... Hz. Muhammed
(s.a.s.)'den nakledilmiş dualarla dua etmek hem sünnet, hem de daha güzeldir.
Dua eden kişi gönülden etmeli, duasında iyi şeyleri isteyerek kendisi de o doğrultuda
çaba sarfetmelidir. Kişi duasında samimiyetini tavırlarıyla da ortaya koymalıdır. Meselâ
duasında Allah'ın emirlerine itaat eden samimi bir müslüman olmayı ifade ediyorsa,
hareketleriyle de böyle bir müslüman olma çabası içerisinde olmalıdır. Bir hadis-i şerifte
şöyle buyurulmaktadır:
"Biliniz ki, Allahu Teâlâ, kendisinden gafil bir kalbin duasını kabul etmez."63
Şüphesiz ki Allah insanın kalbinden geçenleri ve ihtiyaçlarını bilir. Ancak dil ile dua
etmenin insanın kendisinin eğitilmesi konusunda etkisi vardır. Ayrıca dua Allah'ın bir emrinin
yerine getirilmesidir, bir ibadettir. Kur'ân-ı Kerim'de Hak Teâlâ kendisine nasıl dua
edileceğini kullarına öğretir, resûllerinin dualarını bize haber verir. Müminler önce bu dualara
bakmak ve böyle dualarla Allah'ı zikretmek durumundadırlar. Gerçekten bilmediğimizi ve en
güzelini öğreten Allah'tır.
"... Ey rabbimiz unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma... " 64
Eyüp Aleyhisselâm, "Ya Rabbi, gerçekten benim başıma bela geldi.Halbuki sen
merhametlilerin merhametlisisin."); 65Zekeriya (a.s.), "Rabbim, beni yalnız bırakma..."66Âdem
(a.s.),"Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez ve bize acımazsan
mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz." 67diyerek dua etmişlerdir. "Beni müslüman olarak
öldür ve beni salih kullarına kat..." 68duası Yusuf (a.s.)'ın; "Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden idim." duası da Yunus (a.s.)'ın duasıdır.
İmam Ahmed b. Hanbel'in Ebû Saîd el-Hudrî'den (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîste:
"Duanın karşılıksız kalmayacağı, bilâkis üç şeyden birinin mutlaka meydana geleceği; ya
kabul ya âhirete bırakma yahut eda edilen dua oranında günahın affedileceği" beyan
buyurulmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyurur: "Ümmetimden yetmiş bin kişi sorgusuz sualsiz
Cennet'e girecektir. Bunlar, rukye talep etmeyen, dağlayarak tedavi yapmayan, olayları
uğursuzluğa yormayanlar ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir."69 Yani müminler ancak
"Bize Allah yeter. " demelidir. Rukye, okuyup üfleyerek tedavi demektir. Bütün peygamberler
63
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en kötü durumlarda yalnız Allah'a sığınmışlardır. Bunu da namazla yapmışlardır. Çünkü dua
esas olarak namazdadır ve devamlılığı vardır.
Müslüman müslüman kardeşi için dua edebilir. Rasûlullah, "Kim bir hidayete çağırırsa,
o hidayete tabi olanların mükafatının aynısı onların mükafatından hiçbir eksilme olmaksızın
bu kimseye de verilir." buyurmuştur.70 Ebeveyn, kendilerine dua eden çocuklarının amelinden
istifade eder: "İnsanoğlu öldüğü zaman artık ameli kesilmiştir. Yalnız şu üç şey bunun
dışındadır: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve dua eden salih evlât."71 Rasûlullah,
ümmetinden kendisine dua etmelerini istemiştir. Cenâb-ı Hak, "O'na salât ve selâm getirin“
72
diye emretmiştir. Mümin, Allah'tan peygamber için vesîleyi isterse kıyamette o kimseye
onun şefaati haktır. Rasûlullah umreye giden Ömer (r.a.)'e: "Bizi de duandan unutma
kardeşim." demiştir.73 Rasûlullah her zaman ümmetini sadece Allah'a kulluğa çağırmıştır.
Hanefi fukâhâsı: "Bir yaratık aracılığıyla Allah'tan bir şey istenemez" demiştir. Hz. İbrahim,
"Doğrusu benim Rabbim duayı işiticidir." 74demiştir. Hz. Peygamber: “Biriniz dua edeceği
zaman Allah'a hamd ve senâ ile başlasın, Rasûlüne salâvât getirsin ve bundan sonra artık
dilediği duayı yapsın." buyurmuştur.75
3.2. DUANIN ÂDÂBI:
Hz. Peygamber'e Allah'ı sormuşlardı. Cevaben Allah buyurdu ki:
"Kullarım sana beni sorduklarında: Ben muhakkak ki, yakınım, bana dua ettiğinde dua
edenin duasına icâbet ederim." 76Dua ederken seslerini aşırı şekilde yükseltenleri gören
Rasûlullah, şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar! Kendinize gelin. Çünkü siz bir sağırı veya
uzaktaki birini çağırmıyor, ancak herşeyi işiten ve çok yakın bulunan birine dua ediyorsunuz.
Sizin kendisine dua ettiğiniz size bineğinizin boynundan daha yakındır."77 Kul, duasında Allah
ile arasında hiçbir engel hiçbir vasıta bulunmadığını böylece bilir; dua ederken yalnızca
Allah'ı düşünür. Kalp başka birşey ile meşgulken dua etmek manasızdır. "Âmin" diye bağırıp
çağırmak da manasızdır. İnsan dua ederek Allah'a yöneldiğinde, dileği, Allah'tan istediği
şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olacak sebeplerin yaratılmasıdır. Yani kul eylemiyle
yakınlaşmazsa, ettiği duanın mânâsı olmaz. Tembelliği huy edinmiş biri rızık için dua
edebilir, ama önce çalışması lâzımdır... Duada riya olmaz. Duanın hemen kabul edilmesinde
acele edilmez. Hiçbir dua boşa gitmez. En güzel sözlerden biri "Lâ havle velâ kuvvete illâ
billah"tır.
Gönülden, gizlice, bağırmadan, samimiyetle dua edilir. "Rabbınıza gönülden ve gizlice
yalvarın. Doğrusu o, aşırı gidenleri sevmez."78 Secîli, kafiyeli, yazılı dualarda riya vardır.
70
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Başkalarına dua ediyor görüntüsü vermek de böyledir. Bu şekilde ağlayarak dua edenin
gözyaşları öteki insanları etkilemek içindir ve duası riyadır. Özel olarak komutlu dua da
böyledir.79
4.

DUANIN GÜNLÜK HAYAMIZDAKİ YERİ

4.1.
Uykudan önce: "Ey Allah'ım senin adınla ölür ve dirilirim."80
4.2.
Uykudan sonra: "Bizi uyku gibi bir ölümle öldürdükten sonra dirilten Allah'a
hamd olsun. Dönüş ancak O'nadır."81
4.3.
Sabahleyin: "Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık, senin yardımınla
akşamladık, senin yardımınla yaşıyor, senin yardımınla ölüyoruz. Kabirden kalkış sanadır."82
4.4.
Akşamleyin: "Allah'ım, senden dünya ve âhirette selâmet isterim. Allah'ım,
senden dînim, dünyam, ehlim ve malım hakkında beni bağışlamanı ve selâmete çıkarmanı
isterim. Allah'ım, benim ayıplarımı örtüver. Korktuklarımdan emin kıl. Allah'ım, Önümden
arkamdan, sağımdan solumdan ve üzerimden gelecek belâları defederek beni koru. Altımdan
gelecek ani belâlardan senin azametine sığınırım."83
4.5.
Evden Çıkarken: "Allah'ın ismiyle Allah'a güvendim. O'nun gücünden başka
hiçbir güç yoktur."
4.6.
Ezandan sonra: Ezanı tekrarlamak, salât ve selâm etmek ve "Allah'tan başka
ilâh yoktur o tektir ortağı yoktur, Muhammed kulu ve Rasûlüdür, Rab olarak Allah'a, din
olarak İslâm'a, peygamber olarak Muhammed'e râzı oldum" demek.
4.7.
Sıkıntılarda: "Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih
ederim. Muhakkak ben zalimlerden oldum." demek sünnettir.
5.

MANEVİ HAYATIMIZDA DUANIN YERİ

5.1

RUHÎ GIDA OLARAK DUA:

Dua; keyfiyetine, şiddetine ve güçlü söylenişine bağlı olarak ruh ve cismimizi etkiler.
Dua eden çehrelerde önceleri var olan vurdumduymazlık, eksiklik, kıskançlık ve kötülük
duyguları; yerlerini iyiliğe, başkalarına yardım etmeye, hayırlarını istemeye terk eder. Dua
ortamında insan, kendini olduğu gibi görür. Hırsını, hatalarını, yanlış düşüncelerini, kibir ve
gururunu belirleyerek ahlâkî görevlerini yerine getirmeye hazır bir duruma ulaşır.
Dua bir yükseliştir. Her dua ruhtan bir filizin yeşermesi, boy sürmesidir. Dua, fâni
maddeden mana sonsuzluğuna doğru bir sıçrayıştır. Dua, hesaplaşma ile birlikte ruhun nur
denizlerinde yıkanmasıdır; temizlenmesi ve güçlenmesidir. Dua, bir yeniden doğuştur. Dua,
sessiz inilti, gürültüsüz feryattır. Dua, en manalı sessizliktir.84
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M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/418.
Buhârî, Ezkar, 6.
81
Buhari, Ezkar, 13.
82
Ebu Davut, Daavat, 16.
83
Tirmizi, Ezkar, 41.
84
Hasan Eker, Dua Bilinci, Denge Y. s. 13-15.
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Allah, kulunun dua etmesini ister; bunu yapmazsa kendisine değer vermeyeceğini
bildirir.85 Kendisini unutmuş, yabancı ellere düşmüş olanların hidâyete ermeleri için,
"yalvarsınlar diye" musibetler gönderir.86 "Beni çağırın, Bana dua ederek benden isteyin,
duanıza icabet edeyim." der 87"İçten yalvararak, gizli gizli Rabbinize niyaz edin, O duada
aşırı gidenleri sevmez." 88Hikmeti gerektirirse, kulunun faydasına göre istenileni verir.
Kur'an, makbul kulların dua etmeleri üzerine Allah'ın, onların dileklerini gerçekleştirmiş
olmasının örnekleriyle doludur. Hz. İbrahim'in Mekke hakkındaki duası; yaşı geçkin olduğu
halde ona oğul vermesi; Hz. Zekeriya'nın böyle bir dileğini yerine getirmesi; Hz. Mûsâ'nın
Firavun aleyhindeki duası; Hz. Eyyub'un duası; Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ve mü'minlerin
duaları vb. Allah'ın çaresiz kalana icabet ettiğini insanlar, hatta müşrikler bildikleri için,
mecbur kalınca O'na yalvarırlar.
Sıkıntıların parlattığı fıtrat, hevâ ve hevesin zulüm ve taşkınlıklarıyla yeniden kirlenir.
Ancak, Allah'a verdikleri ahde sâdık kalan mü'minler değişmezler. Kur'an'ın birçok âyeti,
anlattığımız özellikleri tasvir eder.
"Bir fırtına çıkıp onları her taraftan dalgaların sardığı, çepeçevre kuşatıldıklarını
sandıkları anda ise, Allah'ın dinine sarılarak, 'Bizi bu tehlikeden kurtarırsan, and olsun ki,
şükredenlerden oluruz.' diye gönülden O'na yalvarırlar. Allah onları kurtarınca hemen
yeryüzünde haksız yere taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar! Dünya hayatı boyunca yaptığınız
taşkınlık, sadece kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz Bizedir. Yaptıklarınızı size
gösteririz."89Bâtıl ve uydurma tanrılar, tapanların kendilerinden beklediği en önemli
özelliklerden olan icâbetten (duâyı kabul ederek, dileği yerine getirmekten) de mahrumdurlar.
"Kendisine kıyâmet gününe kadar icâbet etmeyecek, Allah'tan başka şeylere yalvarandan
daha sapık kim olabilir? Çünkü yalvardıkları şeyler, yalvarışlarından habersizdirler." 90
SONUÇ
"De ki: 'Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin ki?" 91
Dua bir ibadettir, ibadetlerin özüdür.Tüm hayatı içine alıp kucaklayan bir ibadet olarak
duanın en belirgin vasfı, tevazudur. Ancak kibirden arınmış insanlar dua etmeye yanaşırlar.
Yaratıcıya sunabilecekleri tek geçer akçedir dua. Çünkü O'nun katında malın-mülkün, bir
ömrün boş yere harcandığı, uğrunda savaşlar verilen beşeri değerlerin bir kıymeti yoktur. Bizi
O'nun katında değerli kılan ve rızasına yaklaştıran tek değerdir dua.
Dua, varoluşun gayesi olan ibadetin en önemli unsurlarından biridir. "Ve cinleri ve
insanları yalnızca Bana ibadet etmeleri için yarattım."92 diyerek varoluş gayemizi beyan eden
Rabbimiz, şüphesiz selim akıl sahipleri için en doğru hedefi göstermiştir.

85

Furkan: 25/77
A'râf: 7/64
87
Mü'min: 40/60
88
A'râf: 7/55
89
10/Yûnus, 22-23
90
46/Ahkaf, 5
91
Furkan: 25/77
92
Zâriyat: 51/56.
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Dua, kalbin maddi alemin kirlerinden kurtularak manevi alemlere doğru yelken açması,
ruhun kusursuz bir kemal, sonsuz bir kudret ve merhamet, eşsiz bir güzellik sahibi olan
Allah'a doğru yükselişe geçmesidir.
Dua öyle sözle sınırlanacak, kelamın kabuğuna sığacak kadar küçük ve değersiz
değildir. O eylemdir, hayat tarzıdır. Değil mi ki dua bir davranış modeli, hayatın kendisidir;
öyleyse hayatı kuşatmalı, hayat dua ile anlamlandırılmalıdır. Bir manada kalbimiz her an dua
ile atmalı, dilimizle gönlümüz arasında sözlü ve fiili yakarışlarda bulunarak yıkılmaz köprüler
kurmalıyız.
Dua, insanı neden-sonuç ilişkilerine mahkum eden çağımız hastalıklarından
determinizmin ilacıdır. Eskiyi karalayıp yeni olan her şeyi baş tacı etmeyi tavsiye eden
modernizmin yok ettiği hasletleri yeniden kazandıracak tek değerdir dua ve şeytanlaşmış insanların ürettiği içi kof değerlerden kurtaracak olan şifa kaynağıdır.
Dua bir çeşit sihir olmadığı gibi, nesnel çerçevesi belli, deney ve gözlemle tahlil
edilebilir bilimsel yasalara da bağlı değildir. Allah'a samimiyetle yönelmek ve O'nun gaybi
yardımlarının olmadığı, O'nun izni olmadığı hiçbir şeyin kainatta gerçekleşmeyeceği bilincine
ermektir. Dua, Allah'tan bağımsız kendi kendine saat gibi işleyen tasavvurları yok ederken
suya, tuza, pirinç tanelerine üfleyerek tedavi niyeti izhar eden şarlatanlığı da reddeder.
Dua ibadetin özü, Rabbe kulluğun bir ifadesidir. Yoksa ihtiyaçlarımızı karşılamakla
görevli bir memura sunulan dilekçe değildir. Bir tevekkül aracı olarak işlerimizin başını ve
sonunu anlamlandıran bir münâcattır. Ve dua tüm sorunlarımızın ancak kainatın sahibi olan
Allah'ın iradesi ile göndereceği gaybi yardımlarla çözüleceği bilincine ermektir.
Dua; zayıflığımızı, acizliğimizi, yoksulluğumuzu bir bir dışa vurarak şahadet etmek,
sonsuz yaratma kudretini tespih ederek Yüce Rabbimizden bu şahitliğe şahitlik etmesini
beklemektir.
Dua, sadece ihtiyaç bildirmek değil, insanın manevi duyarlılığını itiraf ederek dışa
vurması, ilahi nimetlere karşı duyduğumuz hayranlık hissini dile getirmektir.
Dua; bencillikten, yaşanan anın olumsuz koşullarından; inançlarımızın sorunlarımız
tarafından biçimlendirilmesinden Allah'a sığınmaktır.
Dua, öz benliğimizin sahip olduğu yüce duyguları korumaktır. Hanif olarak Allah'ın
yarattığı öz olan fıtrata gözümüzü gönlümüzü çevirmek, olumlu insani erdemliliklere talip
olmaktır.
Dua, Rabbimizin bitmez tükenmez hazinelerine bizi götüren esrarlı bir anahtar gibidir.
Dua; hem nimetler içinde yüzmekten duyduğumuz memnuniyeti, hem de ilahi azaptan
duyduğumuz korkuyu, kötü bir işten dolayı duyduğumuz pişmanlığı samimi bir şekilde dile
getirmenin en güvenilir yoludur.
Dini şuuru harekete geçirecek, Yüce Kudret'e teslimiyeti doğuracak görsel ayetlerle
dolu olan evrende iradeli bir ibadet olan dua, insanın Yaratıcı'ya sunabileceği tek geçer
akçedir.
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HZ. PEYGAMBER’İN ÖZEL OLARAK İLGİLENDİĞİ SAHÂBÎ: MUÂZ B. CEBEL
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Harran Üniversitesi, omersabuncu@harran.edu.tr
GİRİŞ
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) muhatap olduğu insanlar arasında farklı kültür, bilgi ve algıya
sahip olanların yanı sıra, farklı fizik ve mizaca sahip olanlar da vardı. Bunlardan biri de bir
ayağı sakat, uzun boylu ve heybetli bir kişi olan Muâz b. Cebel’di. Muâz her zaman Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) yanında bulunmaya gayret eder, merak ettiği konuları sorup öğrenirdi.
Hz. Peygamber de onu sever, bazen Ufeyr adlı eşeğinin terkisine bindirirdi.
Hicretten on sekiz yıl önce Medine’de dünyaya gelen Muâz, on sekiz yaşında iken
Müslüman oldu ve İkinci Akabe Biatı’na (622) katıldı. Yirmi veya yirmi bir yaşında iken
Bedir Gazvesi’ne (2/624) katıldı. Hz. Peygamber (s.a.s.) ile beraber Uhud (3/625) ve Hendek
(5/627) başta olmak üzere -Huneyn (8/630) ve Tâif (8/630) dışındaki- bütün gazvelere katıldı.
Bu savaşlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Mekke fethinin ardından
Resûlullah, Huneyn Gazvesi’ne giderken onu Mekke’ye önce emîr, ardından Kur’an ve dinî
bilgiler muallimi tayin etti. Hz. Peygamber (s.a.s.), hicretin 9. yılı Muâz’ı, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî
ile birlikte Yemen’e elçi, zekât memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Muâz’ı Yemen’e giden
heyete başkan tayin etti.
Asr-ı saâdette Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezbere bilen birkaç kişiden biri olan Muâz,
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendilerinden Kur’an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahâbî
arasında yer alıyordu. Yine o devirde fetva veren altı sahâbîden biri olan Muâz’ı Hz.
Peygamber (s.a.s.) helâl ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterirdi.
Muâz b. Cebel’in Nesebi, Künyesi ve Ailesi
Miladi 603 yılında Medine’de dünyaya gelen Muâz b. Cebel’in kaynaklarda belirtilen
nesebi şöyledir: Muâz b. Cebel b. Amr b. Evs b. Âiz b. Adî b. Kaʻb b. Amr b. Üdey b.
Saʻd’dır.1 Nesebi bazı kaynaklarda daha geriye götürülmektedir.2
Muâz’ın künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Muâz b. Cebel, hicretten on sekiz yıl önce
miladî 603 yılında Medine’de dünyaya geldi. Hazrecî ve Cüşemî nisbeleriyle anılmıştır.
Annesi, Cüheyne’nin Benî er-Ribʻa kolundan Hind bt. Sehl’dir. Hazrecoğulları’nın Benî Udey
koluna mensup olan babasının ölümü üzerine annesi Hind bint Sehl b. Cüheyne, Medine

1

Ebû Abdullah Muhammed b. Saʻd b. Meni’ ez-Zührî (ö. 230/845) İbn Saʻd, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 2. Bs (Beyrut:
Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1418/1997), 3: 438.
2
Muâz b. Cebel b. Amr b. Evs b. Âiz b. Adî b. Kaʻb b. Amr b. Üdey b. Ali b. Esed b. Sâride b. Yezîd b. Cuşem b. Adî
b. Nâbî b. Temîm b. Ka’b b. Seleme’dir. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö.
852/1449) İbn Hacer, el-İsâbe fî temyîzi’s-Sahâbe: Sahâbe-i Kirâm Ansiklopedisi, trc. Naim Erdoğan, 2. Bs
(İstanbul: İz Yayıncılık, 2010), 4: 351.
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civarında yaşayan ve cimriliğiyle tanınan Benî Selime oğullarının reisi Ced b. Kays ile
evlendi.3
Muâz, Selime b. Saʻd’ın kardeşidir. Muâz’ın anne-bir kardeşi Bedir ehlinden Abdullah
b. el-Ced b. Kays el-Ensârî’dir. Muâz’ın Ümmü Abdullah isminde bir kızı vardı. Aynı
zamanda Hz. Peygamber’e (s.a.s.) biat eden hanım sahâbîler arasında olan bu kızın annesi,
Benî Selime’den Ümmü Amr bt. Hâlid b. Amr b. Adî b. Sinân b. Nâbi b. Amr b. Sevâd’dır.4
Bu kızdan başka Muâz’ın iki oğlu daha vardı. Bunlardan birinin adı Abdurrahman’dı. Ancak
diğerinin adı ile bu çocukların annelerinin adı zikredilmemiştir.5
Muâz b. Cebel uzun boylu, beyaz tenli, güzel dişli, büyük gözlü, iki kaşının arası dolu,
kıvırcık saçlı bir adamdı.6
Hz. Peygamber Döneminde Muâz
Ensâr’dan yetmiş kişi ile birlikte İkinci Akabe biatine katıldı. Muâz b. Cebel Müslüman
olunca, Saʻlebe b. Ganeme ve Abdullah b. Üneys’le birlikte Benî Selime’nin putlarını kırdılar.
Hz. Peygamber (s.a.s.) Muâz b. Cebel’i Abdullah b. Mesʻûd ile kardeş yaptı. İbn Saʻd’a göre
bunda ihtilaf yoktur. Özellikle -başkasının zikretmediği- Muhammed b. İshâk’ın rivayetine
göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.) onu Caʻfer b. Ebû Tâlib ile kardeş yaptığı rivayeti doğru
değildir. Çünkü Allah Resûlü’nün Muhacir ve Ensâr arasında kardeşleştirme yapması,
Medine’ye gelmesinden sonra, Bedir Gazvesi’nden önce idi. Bedir Gazvesi’nden hemen sonra
miras âyetleri indi ve kardeşleştirme sona erdi. Caʻfer b. Ebû Tâlib bundan önce Mekke’den
Habeşistan’a hicret etmişti. Allah Resûlü’nün ashâbını birbirleriyle kardeş yaptığı sırada o
halâ Habeşistan’da bulunuyordu. Medine’ye gelişi bundan yedi sene sonra olduğuna göre bu
rivayetin doğru olması mümkün görünmemektedir.7
Muâz b. Cebel her zaman Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yanında bulunmaya gayret eder,
merak ettiği konuları sorup öğrenirdi. Hz. Peygamber de onu sever, bazen Ufeyr adlı eşeğinin
terkisine bindirirdi.8 Bu arada aralarında güzel sohbetler olurdu. Muâz sorular sorar Hz.
Peygamber de cevaplardı.9
Hz. Peygamber (s.a.s.) Huneyn’e sefere çıkacağı zaman Muâz b. Cebel’i Mekkelilere
Kur’an ve fıkhı öğretmesi için bıraktı.10
Hz. Peygamber (s.a.s.), İslâm’a davet için veya İslâm’ı kabul eden kabilelere başta
İslâm’ı öğretmek üzere çeşitli amaçlarla görevliler gönderirdi. Görevli şahıslar,
gönderildikleri yerlerde, çoğu zaman İslâm’a davet, dini öğretmek, kadılık, komutanlık ve
3

M. Yaşar Kandemir, “Muâz b. Cebel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005),
30: 338.
4
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 437.
5
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 438.
6
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 443.
7
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 438.
8
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 338.
9
Mehmet Çiçekana, Muâz b. Cebel Hayatı ve Şahsiyeti (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005), 72.
10
Ebû Abdullah Muhammed b. Saʻd b. Meni’ ez-Zührî (ö. 230/845) İbn Saʻd, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 2. Bs (Beyrut:
Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1418/1997), 2: 265.
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âmillik gibi vazifeleri de yerine getirirlerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) hicretin 9. yılında benzer
amaçlarla Muâz’ı Yemen’e gönderdi.
Hz. Peygamber (s.a.s.) Muâz’ı Yemen’e göndereceği zaman “Sen, kitap ehli olan bir
kavim üzerine vali olarak gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini ‘Allah’tan başka ilah
olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resûlü olduğuna’ tanıklık etmeye çağır. Eğer onlar
bunda sana itaat ederlerse, onlara Allah’ın kendilerine her gece ve gündüzde beş vakit namazı
farz kıldığını haber ver. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse, bu defa da kendilerine,
Allah’ın onlara zekâtı farz kıldığını, bunun zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber
ver. Eğer onlar bununla da sana itaat ederlerse, seni onların en kıymetli mallarını almaktan
sakındırırım. Bir de mazlumun duasından sakın. Çünkü mazlum ile Allah arasında duanın
kabulüne engel olacak hiçbir perde yoktur”11 buyurdu.12
Hz. Peygamber (s.a.s.) yine Muâz’a, “Sana hüküm vermen gereken bir mesele arz
edilince ne ile hükmedersin?” dedi. Muâz, “Allah’ın Kitabı’ndaki ile hüküm veririm.” dedi.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Eğer Allah’ın Kitabı’nda yoksa ne yaparsın?” diye sordu. “Allah
Resûlü’nün hüküm verdiği şeyle hüküm veririm.” dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Resûl’ün
hüküm verdiği bir şey yoksa ne yaparsın?” diye sordu. “Re’yimle ictihad ederim, hüküm
vermekten çekinmem.” dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) göğsüne hafifçe vurdu ve şöyle dedi:
“Resûlü’nü memnun edecek şekilde, Allah Resûlü’nün elçisini muvaffak kılan Allah’a
hamdolsun.” Hz. Peygamber (s.a.s.) Muâz’ı Yemen’e gönderirken onlara şöyle bir mektup
yazdı: “Ben ehlimden hayırlı olan birini, onların en bilgilisini ve en dindarını size
gönderdim.”13 Hz. Peygamber, Muâz gibi bilgisine ve imanına güvendiği birini Yemen
halkına göndermesi, onun Müslümanların eğitimine ve dini doğru anlamalarına verdiği önemi
gösterir. Muâz’ın Hz. Peygamber’i memnun edecek cevaplar vermesi de, Allah Resûlu’nun
Muâz’ı iyi bir şekilde eğittiğini ve Muâz’ın dini doğru bir şekilde özümsediğine işaret eder.
Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) Muâz’ı Yemen’e gönderirken ona, “İnsanlara karşı
muamelen güzel olsun.” şeklinde vasiyette bulundu.14 Yemen heyetini uğurlarken bir süre
Muâz’ın yanında yürüyen Resûl-i Ekrem’in ona belki bir daha görüşemeyeceklerini,
Medine’ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrini bulacağını söyleyince Muâz ağladı; Hz.
Peygamber de onu teselli etti.15
Muâz b. Cebel, Yemen’deki Benî Bekre kabilesinin Sekûn kolundan bir hanımla
evlendi. Peygamberlik iddiasında bulunan ve kısa sürede Yemen’in birçok bölgesine hâkim
olan Esved el-Ansî’nin üç ay içinde ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı.
Muâz topal bir adamdı. Yemen’de insanlara namaz kıldırdığı zaman bir ayağını uzattı,
insanlar da onunla birlikte ayaklarını uzattılar. Namazını bitirdiği zaman onlara, “Güzel
11

Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870) Buhârî, el-Câmi’u’l-müsnedi’ssahîhi’l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallahü ‘aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih, thk. Muhammed
Züheyr b. Nasır (Dâru Tavkı’n-Necat, 1422/2001), 5: 162.
12
Kasım Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (a.s.) Devri Kronolojisi, 3. Bs (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011),
927.
13
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 438.
14
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 439.
15
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 338.
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yaptınız, fakat bundan sonra ayağınızı uzatmayınız. Çünkü ben namazda ayağımı hasta
olduğum için uzattım.” dedi.16 Bu hadiseden her şeyin taklit edilmemesi, hikmetinin ne
olduğunu anlamamız gerektiği fikrini çıkarmak mümkündür.
Ebû İdrîs el-Havlânî’den şöyle aktarılmaktadır: “Şam mescidine girdim. Orada ön
dişleri parlayan bir genç vardı. Çevresinde insanlar halka olmuştu. Bir konuda görüş
ayrılığına düştükleri zaman konuyu ona sorarlar ve onun görüşünü alırlardı. Onun kim
olduğunu sordum. “Bu Muâz b. Cebel’dir.” dediler. Ertesi gün öğlen sıcağında çıkıp mescide
gittiğimde onun benden önce geldiğini ve namaz kıldığını gördüm. Namazını bitirmesi için
bekledim. Sonra ona doğru gittim, selâm verdim ve “Allah’a yemin olsun ki, ben seni Allah
için seviyorum.” dedim. O, “Allah!” dedi. Ben, “Allah!” dedim. O “Allah!” dedi. Ben,
“Allah!” dedim. Sonra sert bir şekilde beni gömleğimden tuttu. Beni kendine doğru çekti ve
“Sana müjdeler olsun. Allah Resûlü’nün şöyle dediğini işittim: Şanı Yüce Allah buyurdu ki:
Benim rızam için birbirleriyle sevişenlere, benim rızam için karşılıklı oturup sohbet edenlere,
benim rızam için birbirlerine hediye verenlere ve benim rızam için birbirlerini ziyaret
edenlere rahmetim vacip oldu.”17
Muâz b. Cebel, Cened âmilliğine ilâveten kazâ işlerini yürütmek, halka İslâm’ın
esaslarını ve Kur’ân-ı Kerim’i öğretmek, sadece Himyerî bölgesinde değil diğer güney
bölgelerinde de hem muallimlik yapmak hem de bu yoldaki faaliyetleri teftiş etmek gibi
görevleri yerine getirmiştir. Muâz b. Cebel, Yemen’de kaldığı süre içinde diğer görevlilerin
de katkısı ile birçok kabilenin İslâm’ı kabul etmesini sağlamıştır.18
Hz. Peygamber vefat ettiğinde Muâz ordu komutanı idi.19 11 (632) yılında görevini
tamamladı ve Hz. Peygamber’in vefatından bir süre sonra Medine’ye döndü.20
Hz. Peygamber’in Muâz Hakkındaki Bazı Sözleri
1.
Allah Resûlü (s.a.s.), “Ümmetimden haram ve helali en iyi bilen Muâz b.
Cebel’dir.” dedi.21
2.
“Âlimler kıyamet gününde toplandıkları zaman, Muâz b. Cebel bir taş atımı
kadar onların önünde olacaktır.”22
3.
“Muâz kıyamet gününde âlimlerden, bir ok atımı önde gelir.”
4.
“Kıyamet gününde âlimler arasında Muâz’ın bir ayrıcalığı olacaktır.”23
Hz. Peygamber’in Vefatından Sonra Muâz
Muâz, Hz. Ebû Bekir devrinde Suriye fetihlerine katılmak için halifeden izin istedi. Hz.
Ömer, onun bilgisine ihtiyaç duyulacağı gerekçesiyle izin verilmemesini telkin ettiyse de
halife, şehit olmak isteyen kimseyi engellemeye hakkı olmadığını söyleyerek ona izin verdi.
16

İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 439.
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 440.
18
Adnan Demircan, Siyer (İstanbul: Beyan Yayınları, 2016), 93.
19
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 439.
20
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 338.
21
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 439.
22
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 443.
23
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 2: 264.
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Muâz, önemli görevler üstlendiği Ecnâdeyn (13/634) ve Yermük (15/636) savaşlarıyla
Dımaşk’ın fethinde (14/635) bulundu. Ecnâdeyn Savaşı’nda ordunun sağ kanadına kumanda
etti. Hz. Ömer halifelik görevini üstlendiğinde Suriye ordusunun kumandanı Ebû Ubeyde b.
Cerrâh ile ona bir mektup yazdı.24
Hz. Ömer onun için, “Eğer Muâz b. Cebel yaşasaydı, onu, benden sonra halife olarak
tavsiye ederdim. Rabbim onu benden sorsaydı şöyle derdim: Ya Rabbî! Peygamber’inin şöyle
dediğini işittim: “Âlimler kıyamet gününde toplandıkları zaman, Muâz b. Cebel bir taş atımı
kadar onların önünde olacak.”25
Hz. Ömer Câbiye’de bir hutbe irad etti: “Kim fıkıhtan sormak istiyorsa Muâz b. Cebel’e
gitsin.” dedi. Muâz b. Cebel, Şam’a gittiğinde Hz. Ömer şöyle dedi: “Gidişi Medine ve
ahalisinde fıkıhta ve onlara fetva verdiği konularda boşluk bıraktı. Bu konuda insanların
kendisine olan ihtiyaçlarından dolayı onu burada bırakması için Ebû Bekir’le konuşmuştum;
ancak bu teklifimi reddederek, “Bir yöne yönelmiş ve şehadetin peşinde olan bir adamı
alıkoyamam.” dedi. Ona, “Vallahi, kişiye şehadet nasip edilmişse adam kendi evinde
yatağında memleketinden ayrılmadan da buna nail olabilir.” dedim. Kaʻb b. Mâlik dedi ki:
Muâz b. Cebel, Resûlullah’ın (s.a.s.) ve Ebû Bekir’in hayatında fetva verirdi.26
Abdullah b. Amr şöyle diyordu: Bize Âkıleyn’den rivayet ettiler. Ona “Âkıleyn
kimdirler?” diye sorulunca, “Onlar, Muâz b. Cebel ve Ebü’d-Derdâ’dır.” diyordu. Muâz dedi
ki: “Nerden gelirse gelsin ilmi al.”27
Vefatı
Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, Amvâs bölgesindeki veba salgınında vefat edince, Muâz b.
Cebel’i yerine vekil tayin etti. Ebû Ubeyde’nin hastalığı şiddetlenince insanlar Muâz’a,
“Allah’a dua et, üzerimizden bu belayı kaldırsın.” dediler. Muâz, “Bu bir belâ değil,
Peygamberinizin (s.a.s.) daveti, sizden önceki salih insanların ölümü ve Allah’ın içinizden
bazılarına mahsus kıldığı bir şehitliktir. Ey İnsanlar! Dört şey vardır ki, kim onlardan bir şeyin
kendisine isabet etmemesine gücü yetiyorsa, o şey ona isabet etmez.” dedi. İnsanlar, “Onlar
nedir?” diye sordular. Muâz, “Öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda bâtıl hâkim olacak. O
zamanda bir kişi sabahleyin bir din üzere olacak, akşama başka bir din üzere olacak.” Adam,
“Allah’a yemin olsun ki, ben ne üzere olduğumu bilmiyorum.” diyecek. Basiret üzere
yaşamayacak ve basiret üzere ölmeyecek. Bir kişiye, -Allah’ın kızdığı yalanı söylemesi içinAllah’ın malından verilecektir. Allah’ım! Muâz’ın ailesine bu rahmetten yeterli nasibi ver.”
Sonra iki oğlu taûn hastalığına yakalandı. Muâz, “Kendinizi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu.
Onlar, “Ey babamız! “Hak, Rabbindendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma.” (Yûnus 10/94)
ayetini okudular. Muâz, “İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksınız.” (Sâffât 37/102) ayeti
ile cevap verdi. Sonra iki hanımı taûn hastalığına yakalanıp onlar da vefat ettiler. Daha sonra
taûn hastalığı kendisini başparmağından yakaladı. Ağzıyla ona dokunarak şöyle demeye
24

Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 338.
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 443.
26
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 2: 265.
27
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 2: 266.
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başladı: “Allah’ım! O küçüktür. Onun hakkında bana hayır ve bereket ver. Çünkü sen küçük
şeylere de hayır ve bereket verensin.” Muâz bu hastalıktan dolayı vefat etti.28
Muâz b. Cebel vefatının yaklaştığı sırada bazen baygınlık geçiriyor bazen de kendine
geliyordu. Kendine geldiğinde şöyle dediği rivayet edilir: “Allah’ım! Emanetini al, zira seni
seveceğime dair sana söz vermişim.”29
Muâz, hicretin 18. Senesinde (639) Hz. Ömer’in hilafeti zamanında otuz sekiz yaşında
vefat etti.30 Muâz’ın kabri bugün İrbid vilâyetine (muhâfaza) bağlı Ağvârüşşimâliye livâsında
kendi adıyla anılan köyde bulunmaktadır. Kabri üzerine küçük bir mescid ve türbe
yaptırılmıştır.31
Muâz’ın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kâtiplerinden olduğu ve hazinedarları (sâhibü
beytilmâl)32 arasında yer aldığı zikredilmiştir. İnsanlara iyiyi ve hayırlı olanı öğretmesi ve
güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahâbîler onu Hz. İbrâhim’e (a.s.) benzetirdi.33 Hz.
Ömer, hilâfeti zamanında fıkhî meseleler için Muâz b. Cebel’e başvurulmasını tavsiye ederdi.
Muâz geceleyin bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur’an okur ve namaz kılardı. Daha dinç
ibadet edebilmek niyetiyle uyuduğunu, bu sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi.
Muâz b. Cebel Hz. Peygamber’den 157 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan ikisi Ṣaḥîḥ-i
Buḫârî ile Ṣaḥîḥ-i Müslim’de, üçü sadece Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de, biri sadece Ṣaḥîḥ-i Müslim’de
bulunmaktadır. Rivayetleri toplu halde Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almıştır. Pek
çok konuda fetva vermesi ve sahâbîlerin bilmedikleri hadisleri ona sormaları Muâz’ın çok
hadis bildiğini, fakat az rivayette bulunduğunu göstermekte, Hz. Peygamber’den yazdığı
hadisleri ihtiva eden bir sahîfesi olduğu da anlaşılmaktadır.34
Muâz muallim olması ve ilimde ileri seviyede bulunması hasebiyle özellikle hadis ve
fıkıh konularında pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında Abdullah b. Ömer, Abdullah
b. Abbâs, Abdullah b. Amr b. el-As, Câbir b. Abdullah ve Ebû Musa el-Eşʻari sayılabilir.35
Bunların yanı sıra kendisinden Abdullah b. Ebû Evfâ, Abdurrahman b. Semüre, Câbir b.
Abdullah, Ebû Ümâme el-Bâhilî, Enes b. Mâlik gibi sahâbîler; Yemen’e onunla birlikte giden
Abdurrahman b. Ganm ile Abdurrahman İbn Ebû Leylâ, onu Yemen’de tanıyan Amr b.
Meymûn, Atâ b. Yesâr, Ebû Müslim el-Havlânî, Şakîk b. Seleme, Ebü’l-Esved ed-Düelî,
Esved b. Yezîd, Hâlid b. Ma‘dân, Kâdî Şüreyh, Kays b. Ebû Hâzim, Mesrûk b. Ecda‘ gibi
tâbiîler hadis, fıkıh ve kıraat öğrenmiştir.
Muâz’ın Allah’ı zikrederek imanı güçlendirmek gerektiğini anlatmak üzere, “Gelin, bir
saat oturup mümin olalım” dediği nakledilmiş36; “Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda
28

İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 3: 442.
Ebû Abdullah Muhammed b. Saʻd b. Meni’ ez-Zührî (ö. 230/845) İbn Saʻd, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 2. Bs (Beyrut:
Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1418/1997), 7: 272.
30
İbn Saʻd, Tabakât, 1418/1997, 7: 273.
31
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 338.
32
Erdoğan Merçil, “Hazinedar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17:
141. Diğerleri Hz. Ömer, Bilâl-i Habeşî ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh’tır.
33
İbn Hacer, el-İsâbe fî temyîzi’s-Sahâbe: Sahâbe-i Kirâm Ansiklopedisi, 4: 352.
34
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 339.
35
Âdem Apak, İslâm’ın Örnek Şahsiyetleri Ashâb-ı Kirâm, 2. Bs (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016), 348.
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etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün”37 “İnsanlarla az, Rabbinle çok
konuş; belki o zaman kalbin rabbini görür”38 gibi sözlerine kaynaklarda yer verilmiştir.39
Muâz Hakkında Yapılmış Çalışmalar
Muâz hakkında tespit edebildiğimiz biri Arap âleminden olmak üzere 4 yüksek lisans
tezi bulunmaktadır:
1.
Muaz bin Cebel Hayatı, Kişiliği ve İslam Tarihi ve Kültüründeki Yeri, Musa
Güler, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
/ İslam Tarihi Bilim Dalı, 2001.
2.
Muâz b. Cebel Hayatı ve Şahsiyeti, Mehmet Çiçekana, Selçuk Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı,
Konya 2005.
3.
Muaz İbn Cebel’in Hayatı ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Ahmet Özcan,
Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana
Bilim Dalı, 2013.
4.
Mer‘î Mecdû‘ Abdullah el-Karenî, Muʿâẕ b. Cebel: Aḳżıyetühû ve
merviyyâtühû adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır (1400/1979, Câmiatü’l-İmâm
Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye el-ma‘hedü’l-âlî li’l-kazâ).
KİTAPLAR
1.
Abdülhamîd Mahmûd Tahmâz, Muʿâẕ b. Cebel: İmâmü’l-ʿulemâʾ ve
muʿallimü’n-nâsi’l-ḫayr,
2.
Abdülhamîd Sâlih Hamdân, İmâmü’l-ʿulemâʾ Muʿâẕ b. Cebel
MAKALELER
1.
Sema Gül, “Muâz b. Cebel’in Yemen’e Gönderilmesiyle İlişkilendirilen
Rivâyetlerin Şekil Yönünden Tahlili”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
2.
Hattâb, Mahmûd Şît, Mu’âz b. Cebel el-Ensârî el-Hazrecî es-Sahâbî el-’Âlim
es-Sefîr el-Mücâhid (Radıyallâhü anh), Mecelletu’l-Mecmai’l-Fıkhiyyi’l-İslâmî: Râbıtatü’lÂlemi’l- İslâmî, 1424/2003, sayı: 1, s. 339-384.
SONUÇ
Hz. Peygamber, çevresindeki insanlara değer vermiş, onları kabiliyetlerine göre
yetiştirmeye çalışmıştır. Yetiştirdiği kişileri de en uygun yerlerde istihdam etmeye özen
göstermiştir. Birlikte zaman geçirdikleri zaman zarfında özel olarak eğittiği Muâz b. Cebel’i
zamanı geldiğinde Yemen’e vali olarak göndermesi Hz. Peygamber’in bir devlet adamı olarak
36

Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870) Buhârî, el-Câmi’u’l-müsnedi’ssahîhi’l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallahü ‘aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih, thk. Muhammed
Züheyr b. Nasır (Dâru Tavkı’n-Necat, 1422/2001), 1: 11.
37
İbn Ebû Âsım, Kitâbü’z-Zühd, nşr. Abdülalî Abdülhamîd Hâmid, (Kahire, 1408/1987), 180.
38
Abdülhamîd Sâlih Hamdân, İmâmü’l-ʻulema Muâz b. Cebel, (Kahire 1410/1990) 67.
39
Kandemir, “Muâz b. Cebel”, 30: 339.
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yönetim anlayışı hakkında ipuçları verecek niteliktedir. Kaynaklarda yer alan bilgilerden
Muâz’ın valilik görevini layıkıyla yaptığı anlaşılmaktadır. Şüphesiz bu, Hz. Peygamber’in bir
devlet başkanı olarak yaptığı uygulamaların yerindeliğinin de göstergelerindendir. Muâz’ın
Hz. Peygamber’den sonra bir köşeye çekilmeyip hayatını aktif olarak cihada çıkan mücahitler
arasında geçirmesi de onun bildikleriyle amel eden bir şahsiyet olduğunun en güzel kanıtıdır.
Hz. Peygamber’in Muâz b. Cebel için onun ilmine yönelik ifadeleri, Muâz’ın
toplumdaki özel yerini ortaya koyar. Nitekim onun Yemen’e gönderilişinde Hz. Peygamber’in
sorularına verdiği cevaplar, nasıl bir ilme sahip olduğunu gösterir. Onun Kur’an, sünnet ve
re’yine müracaat edeceğini ifade etmesi, daha sonra teşekkül edecek İslâmî ilimler için de bir
kaynak ifade olmuştur. Dolayısıyla, İslâmî ilimlerin sistematik yapılarının oluşmasında Muâz
b. Cebel’in katkısı büyük olmuştur.
Muâz b. Cebel ve onun gibi diğer sahâbenin her yönüyle bugünkü gençlere örnek olacak
şahsiyetler oldukları için hayatlarının ve İslâm’a ve İslâmî ilimlere hizmetlerinin anlaşılıp
anlatılması büyük önem arz etmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Harran Üniversitesi, omersabuncu@harran.edu.tr
GİRİŞ
Hz. Peygamber, her hususta üsve-i hasene olduğu gibi, aile hayatında da insanlığa en
güzel örnektir. Onun aile hayatını öğrenmek, eşleriyle olan muhabbet ve diyaloguna vurgu
yapmak; günümüz aile yapısının hangi temeller üzerine inşa edilmesi gerektiği noktasında
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Günümüzde pek çok mecrada tartışılan bir konu olan
kadının dindeki yeri, Hz. Peygamber’in uygulamalarında çok net bir şekilde görülür. Bu
sebeple, Hz. Peygamber’in hayatı, evlilikleri ve hanımlarına karşı tutumları bir aile reisi
olması yönüyle tarih boyunca Müslümanların ilgisini çekmiştir.
Birçoğu Arabistan’ın asil ve zengin ailelerinden gelen ve daha önceleri rahat bir hayat
süren Hz. Peygamber’in hanımları, farklı yaşlarda ve mizaçlarda olan insanlardı. Onlar
arasında bazı eşleri Hz. Peygamber’le evlenmeden önce de seçkin bir yere sahipti. Allah
Resûlü onların seçkin oluşlarını değil, çalışmada görüleceği üzere başka sebepleri önceleyerek
evlenmiştir.
Çalışmanın konusu, esas olarak Hz. Peygamber’in aile reisliği olmakla beraber, o
dönemin aile yapısı, geleneksel Arap toplumunun kadına bakışı ve Hz. Peygamber’in
hanımlarıyla olan münasebetleridir.
Câhiliye Devrinde Kadın
Câhiliye döneminde egemen olan kabile hayatının doğası, erkeğe daha çok değer
verilmesini gerektiriyordu.1 Çöl hayatının zorluğu, sürekli savaş hali erkeği öne çıkarıyor,
kadının geri plana itilmesine neden oluyordu. Câhiliye devrinde orta ve aşağı tabakalarda
genel olarak kadının hiçbir önemi yoktu. Bu durum zaten doğuştan başlıyordu. Bilhassa aşağı
tabakalardaki kadının, kocasının yanındaki değeri, onun mülkiyetinde olan malların
değerinden daha fazla değildi. Araplarda kadının siyasette de pek bir rolü yoktu; erkeklerle
beraber diğer meselelere iştirak etmesi de hemen hemen mümkün değildi. Eşraf sınıfına
mensup kadınların durumu ise nispeten farklı idi ve birçok konuda hak sahibiydiler.2
Kadın hakkındaki bu olumsuz duruma rağmen Arap toplumlarında, çölün karşı
konulamaz şartlarına dayanabilmek için erkek kadar olmasa bile kadının çabasına da ihtiyaç
duyulmaktaydı. Erkek savaşlarda yağmacılık ile uğraşırken, çadırda çocuklara bakmak,
develeri sağmak, hurma lifinden hasır, deve yününden bornoz örmek de kadına özgü
görevlerdi. Bunun yanı sıra kabile bir baskına uğradığı zaman savaşçılara su taşımak, onları
şiirlerle cesaretlendirmek, yaralıları tedavi etmek de kadınlara ait görevlerdi. Fakat bu görevler
kadınlara bir hukuk veya şeref sağlamıyordu.
1
2

Bk. Günaltay, 118–120.
Günaltay, s. 117–118.
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Câhiliye devrinde kadınların, ticaret hayatının önemli merkezlerinden olan ve Arap
yarımadasının çeşitli yerlerinde kurulan panayırlarda alışveriş yaptıkları ve ticarî faaliyette
bulundukları ve ayrıca belli yer ve zamanlarda yapılan bu faaliyetlerden başka, kendi yaşadıkları
yerlerde de ticarete katıldıkları anlaşılmaktadır.3 Dolayısıyla, Cahiliye’de kadının değeri mal
varlığıyla ilişkiliydi.
İslâm, önceki Arap geleneğinin kadına bakışının tersine, kadınlar arasında da eşraf-avam
ayrımı yapmamış, kadına gereken konumu vermiştir. Bizzat Hz. Peygamber, hanımlarına
verdiği değeri göstermiş, toplumdaki diğer kadınlara da gereken değerin verilmesini sürekli
öğütlemiştir. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir. İslâm, kadınlara Arap geleneğinin
tavrını dikkate alıp da bir iade-i itibar yapmamıştır. İslâm’ın kadına bakışı Arap geleneğine
göre belirlenmemiştir. Zira İslâm, hayatın her alanına olduğu gibi, erkeğe karşı olduğu gibi
kadına karşı da kendisine has bir anlayışa sahiptir.
Hz. Peygamber’in Hanımlarıyla Geçimi
Hz. Peygamber, her hususta olduğu gibi aile hayatında da insanlığa güzel bir örnektir.
Bu örnekliği insanlara aktarmada çok önemli bir görev üstlenen Hz. Peygamber’in eşlerinin
birçokları Arabistan’ın asil ve zengin ailelerinden gelen ve daha önceleri rahat bir hayat
sürmekte olan kadınlardı. Bunun yanında onlar farklı yaşlarda ve doğal olarak farklı mizaçlara
sahiptiler.
“Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır, eşleri de onların anneleridir.”
Ahzâb 33/6) âyeti bize Hz. Peygamber’in eşlerinin biz müminler için anne mesabesinde
olduğunu açıklar. Onların anne olması, Peygamber’in vefatından sonra onlarla
evlenilemeyeceğini bildirmesi yanında, örnek anneler olarak onların izlenmesinin ve onlara
saygı duyulmasının gereğine de işaret eder.
Peygamberimiz, yirmi beş yaşında ilk evliliğini yapmıştır. Bu evliliğini 40 yaşlarında
dul ve çocuk sahibi bir kadın olan Hz. Hatice ile gerçekleştirmiştir. Hatice vefat edinceye
kadar sadece onunla evli kalmıştır. Hz. Hatice’nin vefatından sonra yaşından sonra bazı
hanımlarla evlenmiştir. Onun bu evlilikleri pek çok hikmetlere yönelik olarak gerçekleşmiştir.
Her şeyden önce o, bu evliliklerini Yüce Allah’ın izin ve emriyle yapmıştır. Hanımlar
kanalıyla İslâm’ın iyice anlaşılıp diğer hanımlara ulaştırılması, bazı dini hükümlerin pratik
olarak uygulanışı, yeni akrabalık bağlarının oluşturulması, evlilik yoluyla çeşitli kabilelerin
desteğinin sağlanması, kimsesiz dul kadınların koruma altına alınması, farklı konumlardaki
kadınlarla iyi geçinme konusunda örnek olma bu hikmetlerin başında yer alır.4 Hz.
Peygamber, ilk eşi Hz. Hatice hakkında şöyle buyurmuştur: “Hatice, dünyadaki kadınların en
hayırlısıdır.”5 Onun cennette altından evi vardır.”6 “Ben onun üstünlüğünü kesinlikle
biliyorum.” “Bana onun sevgisi bahşedildi.”7 “Ben Hatice’nin sevdiklerini severim.”8 Hz.
3

Arabistan fuarları hakkında geniş bilgi için bk. Hamidullah, s. 787.
Akpınar, s. 17.
5
İbn ‘Abdilber, IV, 1821; İbnü’l-Esîr, VII, 83.
6
İbn İshâk, s. 227.
7
Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe” 44/12 (hadis no: 2435).
8
Geniş bilgi için bkz: Sabuncu, Son Peygambere İlk İnanan İnsan, Müminlerin Annesi Hz. Hatice, s. 107-112.
4
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Hatice’ye olan sevgi ve saygısı muhakkak ki, ilk hanımının Allah Resûlü’nün en zor
zamanında “Allah seni rezil etmez” diyerek yanında durması sebebiyledir.
Resûlullah’ın eşlerinin İslâm tarihinde en önemli rol oynayanlarının başında Hz. Âişe
gelir. Hz. Âişe ile Hz. Peygamber arasındaki aile bağı sevgi, anlayış ve hürmet esası üzerine
kurulmuştur. Kendisine büyük yakınlık ve sevgi gösteren Hz. Peygamber ile koşu yaptığı,
onun omuzuna dayanarak Mescid-i Nebevî’de mızraklarıyla savaş oyunları oynayan
Habeşliler’i seyrettiği ve Hz. Peygamber’e nazlanmaktan hoşlandığı bilinmektedir. Hz.
Peygamber de onunla bir arada bulunmaktan, bilhassa gece seyahatlerinde kendisiyle sohbet
etmekten, davetlere onunla birlikte katılmaktan,9 sorularına cevap vermekten pek memnun
olurdu. Esasen Hz. Âişe zekâsı, anlayışı, kuvvetli hâfızası, güzel konuşması, Kur’ân-ı Kerîm’i
ve Hz. Peygamber’i en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları sayesinde Hz.
Peygamber’in yanında müstesna bir mevki kazandı. Hz. Peygamber onun kabiliyetlerinin
gelişmesine yardım edince baba evindeki eğitimi, vahyin aydınlattığı Peygamber evinde daha
da gelişti, olgunlaştı ve derinleşti. Bilemediklerini, anlayamadıklarını, eksik ve yanlışlarını,
hatta Kur’ân ile Hz. Peygamber’in hadisleri arasındaki kendi anlayışına göre farklılık arz eden
hususları Hz. Peygamber’e sormak ve onunla müzakere etmek gibi güzel bir alışkanlığı
vardı.10
Bir gün Hz. Âişe Resûlullah’a “Hangi eşin cennete girecek?” diye sorunca Resûlullah
“Sen onlardansın” diye cevap vermiştir.11 Hz. Âişe, Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu
aktarıyor: “Senin cennette zevcem olduğunu öğrendikten sonra ölüme hiç aldırış
etmiyorum.”12 Başka bir gün Hz. Âişe, Resûlullah’a: “Bana karşı sevgin nasıldır?” diye sordu.
Resûlullah, “Düğüm gibi kuvvetli” buyurdu. Hz. Âişe, “Peki düğüm nasıl?” diye sorduğunda
Resûlullah: “Bildiğin gibi (ilk günkü gibi)” buyurdu.13
Resûlullah’ın aile reisliği onu hanımlarına yardım etmekten alıkoymazdı. Zira birlikte
paylaşılan bir hayatın gereklerinin birlikte yerine getirilmesinin gereğini göstermiş oluyordu.
Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre Peygamberimiz ev işlerinde eşlerine yardım eder, et-kabak
doğrar, evi süpürür ve çeşitli hizmetler görürdü. O, eşlerinin yanına güzel kokular sürünerek
giderdi. Hanımlarıyla monoton bir karı-koca ilişkisi sürdürmekten ziyade, onlarla ilmî
tartışmalar yapan, şakalaşan, yarışan, meşru dairede onların eğlenmelerine izin veren ve bunu
sağlayan, onların isteklerini imkânlar ölçüsünde karşılayan, kendisinden memnun
kalmadıkları takdirde onları boşanma konusunda serbest bırakmasını bilen örnek bir koca idi.
Hz. Âişe bir gün, eşi sandallarını onarmakla, kendisi de ip eğirmekle uğraşırken, Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) yüzünün aydınlığını gördü. Şaşkınlıkla veya korkuyla bir an ona
bakındıktan sonra, hemen onun ışıldayan simasına uygun, övgü dolu bir âyeti ezbere okudu.
9

Resûlullah’ın İranlı bir komşusu vardı. Bir gün Resûlullah için yemek hazırladı ve sonra gelip kendisini davet
etti. Resûlullah Âişe’yi göstererek davetli olup olmadığını sordu. ‘Hayır’ cevabını alınca Resûlullah da
gelemeyeceğini ifade etti. Bu olay üç defa tekrarlandı. Üçüncüsünde o kişi, Hz. Âişe’nin de davetli
olduğunu söyleyince davete beraber icabet ettiler. (Müslim, c. 3, s. 1609; Nedvî, s. 90).
10
Mustafa Fayda, “Âişe”, DİA, c. 2, s. 202.
11
İbn Sa‘d, c. 8, s. 52.
12
Şâmî, c. 11, s. 189.
13
Şâmî, c. 11, s. 191.
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Hz. Muhammed’in (s.a.s.): “Ey Âişe! Sen Allah’ın bana bir armağanısın, senin bana eğlence
ve moral kaynağı olduğun gibi ben sana olamıyorum.” diyerek ayağa kalktı ve Hz. Âişe’nin
alnından öptü.14
Hanımları da Hz. Peygamber’in kıymetini bilirlerdi. Hz. Âişe, sevgili eşinin canını
sıkan kişileri yanından uzaklaştırır; güneşe maruz kalmaması gibi fizikî rahatlığı ve sağlığı
konularında onu uyarır; hastalandığında hemşirelik yapardı. Ona hizmet etmek ve en sevdiği
kokuyu sürmekten zevk alırdı. Kadın olarak onu sevdiğini söylemesi için sevgili eşine (s.a.s.)
takılır; aynı leğende yıkanmak ve aynı kaptan içmek gibi yakınlıklardan da çok hoşlanırdı.15
Resûlullah’ın diğer bir hanımı ise, Safiyye annemizdir. Nadir oğullarıyla Hicretin 7.
yılında yapılan Hayber savaşında babası ve kocası öldürülerek esir düşen, daha sonra da Hz.
Peygamber’le evlenen Hz. Safiyye “Babamın ve kocamın öldürülmesine neden olduğu halde
Allah’ın Resûlü beni hoşnut etti.” diyerek Hz. Peygamber’in güzelliklerini özetler. Nitekim
Peygamberimiz iki dizini birleştirerek durur ve eşi Hz. Safiye onun dizlerine basarak devesine
binerdi. Onu ‘Yahudi kızı’16 diye hakir gören kumalarına karşı Hz. Peygamber ona, “Benim
kocam Muhammed, babam Harun, amcam ise Musa’dır.”17 demesini tavsiye etmiştir.18
Hudeybiye anlaşmasında çaresiz kalan Hz. Peygamber eşi Ümmü Seleme ile istişare
etmiş ve onun teklifi doğrultusunda hareket etmiş ve problem böylece çözülmüştü. Bir
hadislerinde o, şöyle diyordu: “Kendilerini ilgilendiren konularda kadınlarla istişare ediniz.”
Hanımları ile arasında ufak tefek tartışmalar olmuş, ama onların hepsini en güzel bir şekilde
tatlıya bağlamasını bilmiştir.
Eşleri, onun yanında rahatlıkla fikirlerini söyleyebilir ve hatta onunla tartışabilirlerdi.
Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sene, ağaç altında Rıdvan Biati yapılınca Hz. Peygamber,
“Ağacın altında bana biat edenler, İnşallah cehenneme girmez.” buyurmuştu. Orada bulunan
Hz. Hafsa şöyle karşılık vermişti: “Evet, girer ey Allah’ın Resulü!” Peygamberimiz kızar gibi
olunca, o şu âyeti okuyarak cevap vermişti: “İçinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu,
Rabbin için kesinleşmiş bir sözdür.” (Meryem 19/71). Bunun üzerine Peygamberimiz bir
sonraki âyeti okuyarak ona cevap vermiştir: “Sonra Biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız,
zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.” (Meryem 19/72). Bu olay hem eşi Hz.
Hafsa’nın geniş Kur’an kültürüne ve hem de fikirlerini rahatlıkla Hz. Peygamber’e söyleyip
onunla tartışabildiğine tanıklık etmektedir.19
Bir Peygamber, bir aile reisi olarak Resûlullah’ın (s.a.s.) şu sözlerini zikretmek onun
aile reisliğini özetlemesi bakımından mühimdir: “Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı iyi
davrananınızdır.”20

14

Sabuncu, “Âişe Bt. Ebû Bekir”, s. 185-187.
Abbott, s. 77.
16
İbn Saʻd, VIII, 126-127.
17
İbn Saʻd, VIII, 126-128.
18
Sabuncu, “Safiyye Bt. Huyey”, s. 471-472.
19
Akpınar, 20.
20
Tirmizi, Sünenü’t-Tirmizî, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Daru İhyâi’t-türâsi’l-arabî, t.y. 5 Cilt, V, 466.
15
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Resûlullah, aileye iyi davranmayı imanı güzelleştiren bir husus olarak zikretmiştir:
“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlaki bakımdan en güzel olan ve ailesine
şefkat ve mülayemetle davranandır.”21
“Kadınlara karşı hep hayır tavsiye edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emanettir.”22
“Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve
onları incitecek çirkin sözler söylemeyin.”23
“Harcayacağın tüm harcamalardan dolayı, Allah’ın izniyle mükâfat alacaksın. Hatta
eşinin ağzına verdiğin bir lokmanın bile karşılığını alacaksın.”24 buyuran Hz. Peygamber, bu
konuda en güzel örnekliği sunmuştur.
O, Yüce Allah’ın “Eşlerinizle en güzel bir biçimde geçinin.” (en-Nisâ 4/19) emrini en
güzel bir biçimde uygulamıştır. O, eşleriyle en güzel bir şekilde geçinmiş, onlara her konuda
yardımcı olmuştur. Onları hayatlarında ve vefatlarında her zaman hayırla anmıştır. O, “Ey
Âişe, bu gece bana, Rabbime ibadet için izin verir misin?” diyerek nafile ibadet için
eşlerinden izin isteyecek kadar ince bir ruha sahiptir. Kadınların çokça dayak yediği günümüz
dünyasında, kadını dövmeyi İslâm’ın gereği gibi görenler, Hz. Peygamber’in bu örnekliğini
göz önüne getirmek zorundadırlar. Peygamberimizin yirmi üç yılda insanlığa tebliğ ettiği
dinin özeti mesabesinde olan Veda Hutbesi’nde de şu önemli cümleler yer almıştır: “Ey
insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.
Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da
sizin üzerinizde hakları vardır.”25
Hz. Peygamber’in Eşlerine Duyduğu Sevgi
Resûlullah, hanımlarına olduğu kadar onların ailelerine de değer vermiştir. Bir
defasında Hz. Hatice’nin kız kardeşi Hâle’nin içeri girmek üzere izin istediğini duyan Hz.
Peygamber, onun sesini ve izin isteme tarzını Hz. Hatice’nin sesine ve tavrına benzeterek
heyecanlanmış ve “Aman Allah’ım, bu Huveylid kızı Hâle’dir!” demişti. Bu vefa duygusunu
ve sevgiyi kıskanan Hz. Peygamber’in genç hanımı Âişe, bizzat itiraf ettiği gibi hayatında en
çok Hz. Hatice’yi kıskanmış, ölüp gitmiş bir kadını ne diye hâlâ anıp durduğunu, üstelik
Allah’ın kendisine ondan daha hayırlısını verdiğini söyleyerek bu duygusunu ifade etmiştir.
Hz. Peygamber, Hz. Hatice’nin aleyhinde konuşulmasından rahatsız olmuştur. Âişe’nin
kendisini ondan daha hayırlı görmesini tasvip etmemiş, davasına kimsenin inanmadığı
günlerde onun inandığını, halkın kendisini yalanladığı sırada onun tasdik ettiğini, hiç
kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslâm davasını malıyla desteklediğini,26
üstelik diğer eşlerinden çocuğu olmadığı halde Cenâb-ı Hakk’ın kendisine ondan çocuk
verdiğini söylemiştir. 27
21

Tirmizi, Sünenü’t-Tirmizî, III, 466.
Ebu Davûd, es-Sünen, Beyrut: Daru’l-kitabi’l-arabî, 4 cilt, t.y., II, 222.
23
Ebu Davûd, es-Sünen, II, 210.
24
Buhârî, el-Câmiʻu’s-Sahîh, I, 21.
25
Ebu Davûd, es-Sünen, II, 222.
26
Öztürk, s. 79.
27
İbnü’l-Esîr, VII, 84; Kandemir, “Hatice”, DİA, XVI, 466.
22
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Hz. Peygamber’in ilk hanımını büyük bir şefkatle sevdiğinde hiç şüphe yoktur. Hz.
Peygamber, Hz. Hatice’nin ölümünden dolayı çok üzülmüş,28 hüzünlenmiş hatta bundan
dolayı rahatsızlanmasından korkulur duruma gelmiş, bu hal Âişe ile evleninceye kadar devam
etmiştir.29
Hz. Âişe bir gün Resûlullah’ı morali yerinde görür ve ona: “Yâ Resûlallah! Benim için
Allah’a dua et!” der. Resûlullah elini kaldırıp: “Yâ Rabbi, Âişe’nin gelmiş geçmiş, gizli açık
bütün günahlarını bağışla!” diye dua etti. Bunun üzerine Hz. Âişe gülünce Resûlullah: “Duam
çok mu hoşuna gitti? ”diye sordu. Hz. Âişe: “Senin duan nasıl hoşuma gitmez yâ Resûlallah”
diye cevap verdi. Resûlullah arkasından buyurdu ki: “Allah’a yemin olsun ki, ben bu duayı
her namazda ümmetim için de yapıyorum.”30
Hz. Âişe bir gün, eşi sandallarını onarmakla, kendisi de ip eğirmekle uğraşırken, Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) yüzünün aydınlığını gördü. Şaşkınlıkla veya korkuyla bir an ona
bakındıktan sonra, hemen onun ışıldayan simasına uygun, övgü dolu bir âyeti ezbere okudu.
Hz. Muhammed (s.a.s.): “Ey Âişe! Sen Allah’ın bana bir armağanısın, senin bana eğlence ve
moral kaynağı olduğun gibi ben sana olamıyorum.” diyerek ayağa kalktı ve Hz. Âişe’yi
alnından öptü.
Hz. Âişe, sevgili eşinin canını sıkan kişileri yanından uzaklaştırır; güneşe maruz
kalmaması gibi fizikî rahatlığı ve sağlığı konularında onu uyarır; hastalandığında hemşirelik
yapardı. Ona hizmet etmek ve en sevdiği kokuyu sürmekten zevk alırdı. Kadın olarak onu
sevdiğini söylemesi için sevgili eşine (s.a.s.) takılır; aynı leğende yıkanmak ve aynı kaptan
içmek gibi yakınlıklardan da çok hoşlanırdı.31
SONUÇ
Cahiliye dönemi, birçok konuda olduğu gibi kadın konusunda da zulüm dönemi
olmuştur. Kadının toplumda bir değerinin olmadığı bir dönemin ardından gelen İslâm bir
tepki olarak değil, dinin gereği olarak kadının konumunu açıklamıştır.
Kadının dindeki yerini de diğer meselelerde olduğu gibi en güzel açıklayan ve
hanımlarına karşı en iyi olan muhakkak ki, Hz. Peygamber’dir. O, hanımlarına sevgi ve saygı
göstermiş, onlarla gerekli hususları istişare etmiş, onlarla şakalaşmıştır. Safiye annemizin
kocasının ve babasının öldürülmesine sebep olduğunu düşündüğü Hz. Peygamber’in ne denli
iyi bir aile reisi olduğunu anlatması, Hz. Peygamber’in aileye verdiği önemi gösterir. Bugün
çokça tartışılan kadına şiddet gibi hususlara karşı alınabilecek en etkili tedbir Hz.
Peygamber’in aile reisliğinin ve hanımlarına karşı davranışının keyfiyetini insanlara net bir
şekilde anlatmaktır.
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Öztürk, s. 252.
İbn Hacer, VII, 83.
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Buhârî, c. 5, s. 29; Şâmî, c. 11, s. 193.
31
Abbott, s. 77.
29

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 90

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Akpınar, Ali, “ Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği”, Diyanet İlmi Dergi, c.
45, S:1, (2009).
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870).
el-Câmi’u’l-müsnedi’s-sahîhi’l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallahü ‘aleyhi ve sellem ve
sünenihî ve eyyâmih. Thk. Muhammed Züheyr b. Nasır. 9 Cilt. Dâru Tavkı’n-Necat,
1422/2001.
Fayda, Mustafa, “Âişe”, DİA, İstanbul: TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi,
1989.
Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri, sad. M. Mahfuz SöylemezMustafa Hizmetli, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1997.
Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan, İstanbul: Beyan
Yayınları, 2004.
İbn Abdülber, Ebû ‘Umer Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed (ö. 463/1071), el-İsti‘âb fî
Ma‘rifeti’l-Ashâb, thk. Ali Muhammed el-Becâvî, 1. Baskı, 4 cilt, Beyrut, 1412/1992.
İbnü’l-Esîr, İzzuddîn Ebü’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed (ö. 630/1232),
Üsdü’l-Ğâbe fî Ma‘rifeti’s-Sahâbe, 7 cilt, Kahire: Darü’ş-Şi‘b, 1390/1970.
İbn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askalânî (ö. 852/1448), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe:
Sahâbe-i Kirâm Ansiklopedisi, ter. Naim Erdoğan, İlmî red. Mehmet Yılmaz, 2. Baskı, 5 cilt,
İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
İbn İshâk, Muhammed b. İshâk b. Yesâr (ö. 151/768), Sîretü İbn İshâk, thk. Süheyl
Zekkâr, 1. Baskı, Beyrut: Dârü’l-fikr, 1398/1978.
İbn Sa‘d, Muhammed b. Saʻd b. Menî el-Hâşimî el-Basrî (ö. 230/845), et-Tabakâtü’lKübrâ, 2. Baskı, 9 cilt, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1418/1997.
Kandemir, M. Yaşar, “Hatice”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 465–466.
Müslim, Müslim b. el-Haccâc Ebü’l-Hüseyn el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî (ö. 261-874), elCâmi’ü’s-Sahîh, thk. Muhammmed Fuâd Abdu’l-Bâkî, 5 cilt, Beyrût: Dâru İhyâu’t-türâs elArabî, y.y.
Nedvî, Süleymân, (1884-1953) Sîretü’s-seyyide Âişe ümmi’l-mü’minîn, 2. Baskı,
Dımaşk: Dâru’l-kalem, 1431/2010.
Öztürk, Mahmut, Peygamberlerin Aile Bireyleriyle İmtihanı, Sonçağ Yayınları, Ankara,
2016.
Sabuncu, Ömer, Son Peygambere İlk İnanan İnsan, Müminlerin Annesi Hz. Hatice,
Semerkand Yayıncılık, 6. Baskı, İstanbul, 2016.
Sabuncu, Ömer, “Âişe Bt. Ebû Bekir”, Mü’minlerin Anneleri, ed. Adnan Demircan,
Ömer Sabuncu, Siyer Yayınları, İstanbul, 2017.
Sabuncu, Ömer, “Safiyye Bt. Huyey”, Mü’minlerin Anneleri, ed. Adnan Demircan,
Ömer Sabuncu, Siyer Yayınları, İstanbul, 2017.
eş-Şâmî, Şemsuddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf es-Sâlihî edDimaşkî, (ö. 972/1536), Peygamber Külliyatı, çev. Halil İbrahim Kaçar, İstanbul: Ocak
Yayıncılık, 2004.
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 91

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Tirmizi, Sünenü’t-Tirmizî, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Daru İhyâi’t-türâsi’l-arabî,
t.y. 5 Cilt, 3: 466.

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 92

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
İKİ MİSTİK ŞİİRİN MUKAYESESİ: ÇİLE VE AMENTÜ
COMPARISON OF TWO MISTIC POETRY: ÇİLE, AND AMENTÜ
Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ
Harran Üniversitesi, leventbilgi@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmada Necip Fazıl Kısakürek ve İsmet Özel’in Çile ve Amentü şiirleri mukayese
edilecektir.
Çile ve Amentü şiirleri, şairlerin hayatı sorguladığı, varoluş kaygılarını ortaya
koydukları şiirledir. Bu soruların şiire dönüştürülme işlevi, elbette ki şairlerin şahsiyet ve
kültür prizmalarına yansıyarak farklı renklerde kristalleşmişlerdir. Çile’de Necip Fazıl’ı,
Amentü’de İsmet Özel’i görmemiz mümkündür.
Bu çalışma, şiir planında benzerlik ve farklılıkların mukayesesini hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, varoluş, şair, mukayese
ABSTRACT
In this study, Necip Fazıl Kısakürek and İsmet Özel; The poems of Çile, Amentü, will
be compared.
The poems of Çile, Amentü are poems that question the life of poets and reveal their
concerns of existence. The function of transforming these questions into poems, of course, is
reflected in the personalities and cultural prisms of the poets and crystallized in different
colors. We can see Necip Fazil in Çile, İsmet Özel in Amentü.
This study aims to compare the similarities and differences in the poetry plan.
Keywords: Poetry, existence, poet, comparison
GİRİŞ
Dünya edebiyatında bilinen en eski şiir teorisi kitabı Aristo’ya aittir, Poetica adını
taşımaktadır. Onun M.Ö. 334 yılında yazdığı tahmin edilen bu kitabından günümüze ancak bir
kısmı kalabilmiştir. Aristo’dan sonra batıda şiir sanatıyla ilgili, aynı adı taşıyan bir çok eser
yazılmıştır. Horace’nin, Ronsard’ın, Boileou’nun, Paul Claudel’in, Max Jakop’un hepsi
poetika adını taşıyan kitaplarından başka, değişik adlarla yazılmış şiir teorisi eserleri de
mevcuttur.
Fransızca poetıgue, İngilizce poetica, Latince poetica, olarak bilinen poetika kelimesi
kısaca ve basit bir karşılıkla şiir sanatı, yahut şiir üzerine teoriler için kullanılmaktadır.
Poetika, şiirle ilgili her meseleyle uğraşır. Şiirin tarifinden başlayarak, şiirin şekli, vezni,
kafiyesi, nazım şekilleri, ahenk, armoni, aliterasyon, asonans, ritm, şiirin dili, şiirin
muhtevası, imajlar, edebî sanatlar, şiirin ferdî ve sosyal karakteri poetikanın kapsamına
girmektedir. Bütün bu tahlillerin amacı şiirin kavranabilmesi, şiirde güzelin, şairin vermek
istediğinin yakalanması içindir.
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Her şairin kendisine has orijinal bir yanı vardır. Biz, şiirinde şairi, şairin orijinalliğini
görürüz. Yapılacak olan tahlilde şairin insan olarak gerçekliği ve orijinalliği önemlidir.
Mehmet Kaplan’ın meşhur ifadesiyle “Her şiir kendine has formu ister.” Form ve muhtevanın
işlenişi bizzat şiire baktığı gibi, şairin şahsiyetine de bakmaktadır. Bugün altında imzası
olmasa da Akif’in, Yahya Kemal’in, Necip Fazıl’ın, Nazım’ın şiirini tanıyabiliyorsak; bu,
şiirleriyle şairin özleşmiş olduğunun ifadesidir. Şiirden şairi, şairden şiiri ayrı düşünmek
mümkün değildir, eksikliktir.
Ben neyim, kâinat nedir, görünen varlıklar ve görünmeyen âlem ile ilişkilerim nedir
soruları sanatın temel sorularıdır. Sanat, insanın, kâinatın; insanın kâinatla maddi manevi
ilişkilerinin kâşifidir. Sanatkâr, bildiğimizi sandığımız ve yabancısı olduğumuz dünyalara
yelken açma cesaretini gösterebilen bir kâşiftir.
Şair, bize yaşadığımız hayatın, insanın yaşaması gereken hayat olmadığını da öğretir.
Bin bir numaralarla, sonsuz icatlar, metal, taş ve boya ile örtmeye çalıştığımız ruhumuzun ve
his âlemimizin Promete’sidir o. Biz insan olduğumuzu şair ve şiirle farkına varırız. Varlığa
insanca bakmanın, ruhumuzla, gönlümüzle, gözyaşıyla bakmanın hazzını şiirle tadarız.
Şiir bir sonuç değil bir süreçtir. Hayattan bir an, yüzlerce, milyonlarca anın içinden
parıldayan bir kesittir. O, tek bir an veya anların ifadesidir. Sonsuzluğun içinde bizim için
parıldayan bir aynadır. Biz eğilir, o aynaya bakar ve kendimizi görürüz. Aynanın bizi
aksettirmesi için Baudelaire’in öğretisiyle “Şiirin önünde şiirin kendisinden başka bir şey
olmamalıdır.”1 Bu ifade şiir kelimesinin önüne bir başka kelime koyulmamalıdır şeklinde de
düşünülebilir. İdeolojik şiir, dini şiir, ahlaki şiir, sosyalist şiir yoktur. Bir yazı, ya şiirdir veya
değildir. Afrika veya aşk hakkında yazılan şiirleri şiir yapan onların ne ile ilgili yazılmış
oldukları değildir. Afrika ile ilgili çok güzel bir şiir yazılabilirken, aşk için yazılan her
manzume şiir olmayabilir.
Klasik edebiyatımızda insanın “ne ve nerede” olduğu meselesi yoktur. Çünkü o hayat
tarzının sorularının cevabı önceden verilmiştir. Şair, kendi dışında verilmiş cevapları
kabullenmiştir. Arama ihtiyacı hissetmemektedir.
Çile ve Amentü şiirleri, şairlerin hayatı sorguladığı, varoluş kaygılarını ortaya
koydukları şiirlerdir. Bu soruların şiire dönüştürülme işlevi, elbette ki şairlerin şahsiyet ve
kültür prizmalarına yansıyarak farklı renklerde kristalleşmişlerdir. Çile’de Necip Fazıl’ı,
Amentü’de İsmet Özel’i görmemiz mümkündür. Bu çalışma, şiir planında benzerlik ve
farklılıkların mukayesesini hedeflemektedir.
NECİP FAZIL KISAKÜREK VE ÇİLE
Necip Fazıl, 1904 Yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümüne girdi ise de bitiremeden ayrıldı. Bir aralık, hükümet hesabına yüksek öğrenimini
yapmak üzere, Paris’e gidip Sarbon’a devama başladı. Fakat orasına da bitiremedi. İstanbul’a
döndükten sonra, memur olarak çalıştı. Nihayet, memurluktan ayrılarak gazeteci ve yazar
oldu. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkardı ve bazı günlük fıkra yazarlığı yapmaya başladı.

1

Baudelaire, Charles., Paris Kasveti, Çev: Hasan Anamur, Beki Haleva, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008, s.18.
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İlk şiir kitabı olan Örümcek Ağı’nı 1925 de bastırdı. Bunu 1928 de Kaldırımlar takip
etti. Bundan sonra yayımladığı kitaplar, önceki kitaplarında çıkmış şiirlerinden yaptığı
seçmelere yenilerini de eklemek suretiyle meydana gelmiştir. Bu şekilde bastırdığı üç
eserinden birincisi Ben ve Ötesi, ikincisi Sonsuzluk Kervanı ve üçüncüsü de Çile 2 dir. Şiirleri
birincisinde kronolojik olarak, yani yazıldıkları yıllara göre sıralandıkları halde; ikinci ve
üçüncüde, konularına göre sıralanmışlardır. Şair, son iki kitabının müşterek önsözlerinde bu
kitaplarına aldığı şiirlerin dışında kalanlarının kendisi ile artık bir ilgisinin olmadığını bildirir.
Necip Fazı şiirlerinin ilk neşirlerinden çeşitli kitaplarına girmelerine kadar pek çoğunda
birçok defa başlıkları, kıta düzenlerini, ithafları ve kelimeleri değiştiren nadir şairlerdendir.
Sonsuzluk Kervanı'ndan itibaren bir araya topladığı şiirlerini değişik başlıklar altında
gruplandırmıştır. Bu gruplandırmada da zaman zaman değişiklikler görülmektedir. Çile'nin
son baskılarında on dört ana başlık vardır. Bunlar sırayla "Allah, İnsan. Ölüm, Şehir, Tabiat.
Kadın, Korku, Daüssıla, Ukde, Hafakan, Dekor, Tecrit, Kahramanlar. Dava ve Cemiyet"
adlarını taşımaktadır. Eylül 1992' de 19. baskısı yapılan Çile'nin son bölümüne "Poetika,
İdeolocya Örgüsü'nün Şiir ve Sanat Bölümü" başlığını taşıyan bir yazı, şairin on bir maddelik
"Vasiyet''i, "Yayınevinin Eki" olan fotoğraf ve el yazısı örnekleri konulmuştur.
Kısakürek, şiir sanatı hakkındaki düşüncelerini, daha etraflı ve sistemli bir şekilde son
kitabı Çile’nin sonuna koyduğu Poetika bölümünde anlatır: Şair, sınırlı bir duygulanma
çerçevesinde kalmayan, üstün idrak seviyesine erişen, ne yaptığının yanı başında niçin ve
nasıl yaptığını da bilen ve mutlak hakikati arayandır. O halde şiir de buna paralel olarak,
varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolundan giderek Allah’ı yani mutlak hakikati arama
işidir. Bu işi başarabilmek için şiirin yürüdüğü yol ise, en sarp kestirme yoldur. Bu yoldan
gitmek suretiyle mutlak hakikate yani âlemin namütenahi kesretinden büyük ve merkezi
vahdete ulaşmak, onun biricik vazifesidir.3 Şair “Ben şairim, gaibi kurcalayan çilingir/Canlı
cenazelerin başında Münker-Nekir”4 diyerek şairliğinin gizemli bir şey olduğunu anlatır.
Necip Fazıl’ın şiirleri, Nazım Hikmet ile yükselen sosyal-ideolojik muhtevalı şiire bir
reaksiyon niteliğini taşır ve tam karşı kutupta yer alır.5 Bilindiği üzere son asırda Batıdan
gelen cereyanların tesiri ile dinden uzaklaşan bir kısım aydınlar Kur'an'a farklı şekillerde

2

Necip Fazıl şiirlerini topladığı en önemli eserine Çile adını vermiştir. Şiirlerim ve Şairliğim başlıklı önsözünde
Çile'yi ana kitabı olarak takdim eder. Onda bütün şiirleri arasından bir süzme ve bütünleştirme yaptığını
söyleyerek, bu kitabın dışındaki şiirlerinin artık kendisine mal edilmemesini ister. Gerçekten de bazı dergilerde
kalmış olanlarla, önceki kitaplarına giren şiirlerinden kırk kadarı Çile'ye alınmamıştır. Bu seçimde, şairin
birtakım estetik düşüncelerinin yanı sıra, daha çok onun 1940'lardan sonraki din, toplum ve ahlak konusundaki
görüşlerinin etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarında yazdığı ve ölümünden sonra kitabına ilave edilenlerle
birlikte Çile'de 173 şiir, ayrıca kendisinin noktalama adını verdiği 213 beyit bulunmaktadır. Bölüm
başlıklarından da anlaşıldığı gibi Çile'de yer alan şiirler fertten cemiyete kadar uzanan birçok meseleyi
kapsamaktadır. Ancak esere hâkim olan tavır, daha çok şairin kendi "ben"i ile olan mücadelesi veya kaynağı
meçhul bir boşluk duygusudur.
3
Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2013, s.470-499.
4
A.g.e, s.88.
5
M.Orhan Okay. Necip Fazıl Kısakürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. 24.
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sataşıp inkara götürücü söz ve tavırlar içine girerken Necip Fazıl gibi muhafazakar aydınlar
daima Kur’an’dan yararlanmış vesataşmalara karşı O'nu müdafaa gayretine girmişlerdir.6
Son devir Türk şiirinin en kuvvetli liriklerinden bir olan şairdeki yeni sanat anlayış,
1932-1938 yılları arasındaki dönemde, yavaş yavaş gelişmiştir. Bu müddet, yerden göklere
doğru yolun aranması ile geçer. Ve nihayet şair imanla hakikati bulur. Onun bu noktadan
sonra bazı şiirlerini tamamen Tefsir, Hadis ve Siyer gibi belli başlı İslami ilimler ışığında
kurguladığı görülür. Bunun bilinçli bir tercih olduğu da bizzat kendisinden menkuldür.
Ülkemizde din ve edebiyatın birlikteliği Tanzima’la birlikte farklı bir aşamada seyretse de
Necip Fazıl çoğu muhafazakâr aydın gibi İslamî kaynaklardan etkilenmiş ve beslenmiştir.
Ancak Necip Fazıl açısından durum, bir kültür havzasında yaşamanın müellifin eserlerine
basit bir yansımasından ibaret değildir. Zira o, yeri geldiğinde İslamî değerlerin hararetli bir
savunucu olma misyonunu üstlenmekle, anlatacaklarının sağlam temellere dayanması
gerektiğinin farkındalığını hep taşımıştır.7 Necip Fazıl’a göre sanat Allah’ı aramaktır.
"Kaldırımlar" şairin ferdiyetçiliğinin, "Çile" mistik ve metafizik devresinin, "Sakarya
Türküsü" ise millet, tarih. siyaset gibi problemleri ele aldığı cemiyetçiliğinin belirgin nirengi
noktalarının dile getirildiği şiirleridir.”8
Çile adlı uzun manzumesi, şairin artık kendisini Allah’a tamamen vermesi yeni sanat
anlayışını göstermesi bakımından ilginçtir. Şair, bu şiirini yazmaya 1936 yılında başlamış ve
1939 yılında tamamlamıştır.9 Şiirin adı önce Senfoni/Senfonya olarak düşünülmüş ve bu
şekilde yayımlanmış, daha sonra Çile olarak değiştirilmiştir. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî
(1281/1865-1362/1943) ile tanışmasından sonraki dönemde kaleme aldığı 28 dörtlükten
oluşan Çile, Cumhuriyet devri Türk şiirinin 1923 kuşağı şairlerinden Necip Fazıl
Kısakürek’in adıyla özdeşleşen en güçlü ve en ünlü şiirlerinden biridir.
ÇİLE ŞİİRİ
Çile kelimesi, ‘eziyet, ıstırap ve azap’ gibi anlamlarının yanında tasavvufta da önemli
bir kavramdır. Tasavvufta, nefsin kötü duygulardan arınması ve mükemmelliğe ulaşılabilmesi
için ‘kırk gün süren bir çile’ süreci vardır. Buna ‘Allah’a ulaşmak için çekilen zahmet’
anlamında ‘çile çekmek’ denir. Daha sonra çile deyimleşerek anlam genişlemesine uğramıştır.
Necip Fazıl Kısakürek’in Çile adlı şiirinde insanın varlıkla ilgili soruları bir yağmur gibi
boşalmakta ve zihinlerimizi istila etmektedir:
“Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...”10
6

Mahmut Öztürk, Necip Fazıl Kısakürek’in Esselam Adlı Kitabında Kur’anı Telmihler ve İktibaslar, İSTEM:
İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 20, s. 131-154.
7
Mahmut Öztürk, Necip Fazıl’ın Esselâm’daki Bazı Şiirlerinin İslami Kaynaklardaki Rivayetlerle Mukayesesi,
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: XXI, sayı: 35, s. 53-92, s. 58.
8
Orhan Okay, Çile, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, c, 25, s. 488.
9
Ali Haydar Haksal, Necip Fazıl: Büyük Doğu Irmağı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007. s. 18.
10
Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.16.
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Bu sorgulama gaiplerin sesidir. Yani insanın yaradılışında mevcuttur. İnsan soran
arayan mahlûktur. Sorgunun başladığı yerde ise, bizi koruyup muhafaza eden
alışkanlıklarımız veya geleneklerimizle sığındıklarımız tepemizden uçup gidecektir.
Şair daha ilk dörtlükte sorgulama hücumuna uğrayan hayat, boşluk anahtar kelimeleri
ile bizi şaşkınlığa çevirecektir. Boşluk güvensizliktir. Sığındığımız kalelerin bir bir
yıkılmasıdır. Boşluğu hisseden insan kızıl kıyamete şahit olacaktır:
“Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avcı.”
Ateşten zehrini tattım bu okun.
Bir anda kül etti can elmasımı.
Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.”11
Her şey bu boşluk ve kızılca kıyameti hissediş ile başlayacak ve bu okun ateşten zehrini
tadan insan artık yerinde duramayacaktır. Aklımızda zincirleri vurularak dizginlenen sorular,
bir kusmuk gibi ortaya dökülecek, dünya, boşluk, hakikat, rüya, akıllılık, sarhoşluk meydana
sükun edecektir:
“Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
Al sana hakikat, al sana rüya!
İşte akıllılık, işte sarhoşluk!
Ensemin örsünde bir demir balyoz,
Kapandım yatağa son çare diye.
Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,
Yepyeni bir dünya etti hediye.
Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor;
Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir kâinat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim.
Nesin sen, hakikat olsan da çekil!
Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam!
Otursun yerine bende her şekil;
Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam!”12
Kısakürek fikir çilesine ensesinin örsünde bir demir balyoz gibi görmekte, yepyeni bir
dünya arzu etmektedir. Ona göre dünya bir vehim, kâinat muşamba bir dekordur. İnsanlık
vatan, sevgili, dost, hoca gibi kavramların yerine oturmasını istemektedir.
Necip Fazıl hayatı boyunca yıkık ve şaşkın bir şekilde hakikati arayıp durmuştur.
Ancak, kendisine öğretilen şartlandırılan fikirler bile bir çift kelepçe gibi onu aramaktadır.
11
12

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.16.
Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.17.
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Kısakürek bu arayışların, sıcak yerdeki kezzap gibi kendisine azap verdiğini, ancak
yanmadan bir yere ulaşılamayacağını söylemektedir. O, çilesinden büyük işkencenin
olmadığını söylemekte fakat bu çileyi sevmektedir.
“Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.
Deliler köyünden bir menzil aşkın,
Her fikir içimde bir çift kelepçe.
Niçin küçülüyor eşya uzakta?
Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl?
Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?
Sonum varmış, onu öğrensem asıl?”13
Şair, dipsiz göklerden, sonsuz mesafelerden ürkmektedir. Sonunu aramayıp, mahiyetini
idrak edemediği her şey onu huzursuz etmektedir. Benliği bir kazan, aklı kepçe gibi hakikati
aramaktadır. Ama her fikir içinde aklına takılan bir kelepçe gibidir. Ve ikinci kıtada şair ardı
ardına sorular sorar: Niçin eşya uzata küçülmektedir? Rüyada gözsüz nasıl görüyoruz?
Zamanın bir yuvarlaktaki raksı nedir? Asıl bütün bunlardan da öte bir sonumuz vardır ve bunu
öğrensek.
“Büyücü, büyücü ne bana hıncın?
Bu kükürtlü duman, nedir inimde?
Camdan keskin, kıldan ince kılıcın,
Bir zehirli kıymık gibi, beynimde.
Lûgat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildiği dilden bir isim!
Eski esvaplarım, tutun elimden;
Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?”14
Hayat bir büyücü gibidir. Şaire candan keskin, kıldan ince kılıcı ile ve hıncı ile saldıran
bir büyücü. Şairin beynine zehirli bir kıymık girmiştir artık. Onun bu arayışı bırakıp, zamanın
oyuncakları ile oyalanması mümkün değildir. Ben kimim sorusu beyninde çınlayıp
durmaktadır.
“Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim,
Dev sancılarımın budur kaynağı!
Ne yalanlarda var, ne hakikatta,
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.
Boşuna gezmişim, yok tabiatta,
İçimdeki kadar iniş ve çıkış.”15
13

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.17.

14

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.18.
Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s.18.

15
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İnsan, toz kanatlı aciz bir kelebektir. Ancak minicik gövdesine Kafdağı yüklenmiştir.
Basit bir zerredir. Ama Arşa gebedir. Dev sancıların kaynağı bu acz ve hakikatin
büyüklüğüdür. Tabiatta bile insanın içindeki kadar iniş ve çıkış yoktur.
Şair, Çile şiirinde bu günün sorgulanması ile yetinmemektedir. Ona göre hem geçmiş
hem gelecek zamanın bilmecesi çözülmelidir. İnsanın nereden geldiği, niye yaratıldığı ve
nereye gideceği bilinmelidir. İnsanın dünyada ve hayatta hakikati yakalayabilmesinin yolu bu
sorulardan geçmektedir.
Kısakürek, şiirin sonlarında bizi ve her şeyi yaratan, terbiye eden, her an muhtaç
olduğumuz ve bir gün O’na döneceğimiz bilinmez meşhuru, Rabbini bulmaktadır.
Böylece ezel fikrini, ebet duygusunu anlamakta, âhenge ve birliği dâhil olmaktadır.
Artık fani ve gölge varlıklar onu tatmin etmemektedir. Kısakürek, şairliği bile bu hakikatin
karşısında basit görerek cüceye vermekte, şimdi gözünün büyük sanatkârlıkta olduğunu
söylemektedir.
Şairin artık tek gayesi, öteler biricik meselesi sonsuza varmaktır. Bu bağlamda, şiir,
kaostan nizama, ferdin varlık karşısında yaşamış olduğu fikrî ızdıraplardan huzura yönelişin
bir ifadesi gibidir. “Çile, varlık problemi çevresinde dolanır. Problem şairin kendi varlığı
değildir, asıl problem genel anlamda varoluştur…”16 Hece ölçüsünün 6+5 = 11’li kalıbıyla
kaleme alınan Çile’de konu, şairin fikir çilesidir.
Bir insan olarak Necip Fazıl bu şiirinde hayatının muhasebesini yaparak varlık, hayat
ve kainat içindeki yerini fizik, dünya ve metafizik dünya bağlamında sorgular. Çile şiirinin
türü felsefî şiirdir. Necip Fazıl Bâbıâli adlı eserinde bu felsefi sorgulamasını şöyle
açıklamıştır:
“…Avrupalının (kriz entelektüel) veya (kriz metafizik) dediği, korkunç üstü korkunç bir
buhran, madde ötesini kurcalama buhranı… Her şeyin künhünü, dibini, dayanağını, aslını,
zatını arama belâsı… Belâ ki, belâ; insanda bedahet duygusu diye bir şey bırakmayan ve ona
zorla Mutlak’ı aratan belâ… Zaman nedir, mekân nedir, aydınlık nedir, karanlık nedir, var
nedir, yok nedir, ‘ne’ nedir?...”17
İSMET ÖZEL
1944 yılında Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de doğdu.
Hacettepe Üniversitesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.18
İsmet Özel, 1963 yılında yayınlamaya başladığı ilk şiirlerinde, öncelikle imge
yoğunluğu ve sözcük seçmede gösterdiği titizlikle ilgi çekmişti. Şiiri insan gerçeğini
irdelemenin özel bir bilgi alanı sayarak bu dönemin ürünlerine Geceleyin Bir Koşu (1966)
adlı ilk eserinde topladı. Türk şiirinin yenilikçi deneylerini toplumcu bir tutumla
bağdaştırabilmekte gösterdiği başarı, ikinci kitabı Evet İsyan’ ın (1969) büyük yankılar
uyandırmasını sağladı. 1970 yılında Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini
16

Mehmet Kahraman. “Türk Edebiyatında Yüzakı ‘Çile”, Mavera, Aylık Edebiyat Dergisi, 1979, Yıl: 3, C. 3, S.
27 Şubat, s. 16.
17
Necip Fazıl Kısakürek Bâbıâli, Bütün Eserleri, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2014, s.178.
18
Ahmet Kaya, İsmet Özel Hayatı, Şiiri ve Poetikası, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış
Doktora Tezi, Kasım 2014, s.38.
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çıkardı. Sonraki yıllarda siyasi ve felsefi görüşleri bakımından köklü değişiklikler yaşayan
Özel, Müslüman dünya görüşüne bağlandı. Şiir anlayışını ortaya koymak üzere yazdığı Şiir
Okuma Kılavuzu (1980)’nu yazdı. O döneme kadar yazdığı şiirlerini Erbain (1987)’ de
topluca yayımladı.
İsmet Özel, Yeni Devir, Yeni Şafak ve Milli Gazete’de günlük fıkralar yazdı. Gerek bu
yazılarda gerekse ilk deneme kitabı Üç Mesele’ de (1978) İslam kaynaklarına bağlı kalarak
gerçekçi ve haklı bir çıkış yolu arama çabalarını savundu. Bir çok fikir ve deneme kitabı
çıkardı.
AMENTÜ ŞİİRİ
“İnsan
eşraf-i mahlukattır, derdi babam
bu sözün sözler içinde bir yeri vardı
ama bir eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman
bu söz asıl anlamını kavradı
geçti çıvgınların, çıbanların, reklamların arasından
geçti tarih denilen tamahkar tüccarı
kararmış rakamların yarıklarından sızarak
bu söz yüreğime kadar alçaldı
damar kesildi, kandır akacak
ama kan kesilince damardan sıcak
sımsıcak kelimeler boşandı
aşk için karnıma ve göğsüme
ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden
aşk ve ölüm bana yeniden
su ve ateş ve toprak yeniden yorumladı.”19
Amentü, 1974 yılında Diriliş dergisinde yayınlanarak İsmet Özel’in ihtidasını duyuran
otobiyografik bir şiirdir. Şiirin konusunu, şairin İslam-küfür, eski hayatı ile yeni hayatı
arasındaki farklar oluşturmaktadır. Şiirde, Özel’in Marksist bir dünya görüşünden İslamcılığa
geçmesi ve bunun arka planında dönemin bazı sıkıntıları dillendirilmektedir.
Dini bir terim olan Amentü, İslamiyet’in ilk kapısını ifade eden manzumeler bütünüdür.
İman, ancak bu manzumelerin bütününe inanmakla mümkündür. İslami manada Amentü,
iman etmiş olmanın şartı ve simgesidir. Allah’a inanmakla başlayan bu silsile, meleklere,
kitaplara, resullere, ahrete ve kadere iman şeklinde birbirinden ayrılamayacak şubeler olarak
gösterilir. İman bu şubelerin bütününe, bütünlük içinde ve aynı teslimiyetle inanmayı
gerekmektedir.
1970’li yıllara kadar Sosyalist bir hayat görüşünü benimseyen İsmet Özel, bu yıllarda
hakikat arayışını İslamiyet’i tercih şeklinde bir köşe taşına getirmiştir. Bu tercihini bir müddet
suskunlukla benimseyen şair, nihayet Amentü adlı şiiriyle imanını herkese ilan etmiş; aynı
zamanda bu tercihi ile artık şiir yazamaz düşüncesinde olanları utandırmıştır.
19

İsmet Özel, Erbain, İklim Yayınları, İstanbul, 1987, s.35.
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Amentü, insanın eşref-i mahlûkat oluşu ile başlamaktadır. Yani, yaratılmışların en
şereflisi. Bu söz yazarın babası tarafından söylenmektedir. Bunun için de sözlerden bir sözdür
ve yazar için soyuttur. Bir ifade ne kadar büyük olursa olsun yaşanılmadıkça
hissedilmemekte, bizim olmamaktadır. İsmet Özel’ce eşref-i mahlukat ifadesi, sadece
sözlerden önemli bir söz olduğu zaman asıl anlamını kavrayacaktır.
Sembolik ifadeleri seven İkinci Yeni hareketinin ilham kaynakları ile yoğrulmuş olan
İsmet Özel, Amentü şiirini eşref-i mahlukat anahtar kelimesi içine yerleştirmiş, bütün şiir bu
mananın anlaşılması etrafında dönüp durmuş ve nihayet; “eşref-i mahlukat nedir bildim”
mısraları ile sona ermiştir.
Eşref-i mahlûkat çıvgınların, çıbanların reklamların, kararmış rakamların arasında
anlaşılmaz. O, bütün hayatın, buhranların, çıkmazların, çilenin yarıklardan sızan bir ışıktır.
Eşref-i mahlûkat, hayatın ve fikrin ıstırabını yaşamakta idrak edilebilir ancak. Eylül ayı
sonbaharın başlangıcı, tabiatın ölmeye başladığı, her şeyin sararıp, yaşamdan çok
melankolinin, hislerin hâkim olduğu bir aydır. Şair, eylül ayının psikolojisini intihar sembolü
ile birleştirerek okuyucuya; intihar fikrine kadar gidemeyen düşüncenin eşref-i mahlûkatı
anlamasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Ancak intihara kadar gidebilen bir düşünce
ölüme ve yüreğimize sürülen uyuşturucuları aşabilir. Yüreğimizi ve toprağı yeniden
yorumlamamız mümkün değildir. Bu kavramlar açılıp tanımlamadan eşref-i mahlûkat
anlaşılamaz.
Otantiklik arayışını yaşamının her döneminde sürdüren Özel, hayatı dokunulur kılmak
için yaşama ve oluşturduğu kendilik gerçekliklerine sımsıkı sarılır. Bu gerçekliklerinin
karşısına çıkan akıldışı durumlara karşı takındığı başkaldırı tavrı ise yaşamının hiçbir
döneminde değişmez. Öyle ki İslami inancın çizgisinde yürümeye başladığı bir dönemde
yazdığı Amentü şiirinde de bireyleri otantiklikten uzaklaştıran modernizme ve beraberinde
çağdaşlığın ve gelişmişliğin simgesi görülen bürokrasiye karşı eleştirilerini sürdürür:
“Kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın
Yanık yağda boğulan yapıların arasında
delirmek hakkını elde bulundurmak
rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için
bana deha değil
belgeler gerekli
kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza”20
İslami literatürde fücur sınır tanımaz bir şekilde günah işlemek, haktan sapmak
anlamlarına gelir. Çeşitli ayet ve hadislerde yer alan fücur, aklın ve İslam’ın beğenmediği
taşkınlıkları yapan, dünya lezzetlerine düşkün olan, sınırsız isteklerinin tatmini için her türlü
yanlışa sapan bireylerin temel özelliklerine işaret eder. Şiirde, kara fücur çiçekleri ile
dünyanın cehennemleşen yüzüne, kavga gürültülerine gönderme yapılır. Sınırsız arzularının
tatmini için her yola başvuran, diğer insanların varlık alanlarına tecavüz ederek insan olmanın
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anlamını kaybedenler dünyanın cehennemleşmiş yüzünün birer yansımasıdır. Fücur ve günah
modern hayatın alıştığı ve çok da garipsemediği bir şeydir artık.
Bu cehennemin diğer bir ifadesi ise, yanık yağlardır. Modernizmin dev sanayilerinin,
fabrikalarının, işletmelerinin katkı maddesi olan yağlar, simgesel bağlamda dünyayı ve
içindekileri boğan, nefessiz bırakan, nefes aldığımız havayı bozan sanayi kirliliğine işaret
eder. Öte taraftan ruhun boğulduğu bir cehennemi andıran dünyada, çağdaş olmanın yanı sıra
aklını yitirmenin dahi prosedürlere bağlı olduğuu ironik bir dille verilir.
Tüm işlerin belgelerle, mühürlerle yürütüldüğü bürokrasinin insanları esir aldığı
dünyada delirmemek elde değildir. Modern çağın belgelerle, prosedürlerle, her türlü kirlilikle
tutuklanmış insanları var olma sebebini kaybetmiş, dünyanın resmiyetine hapsolmuştur. Şiirde
çağdaş olmanın yolu artık deha ve bilgi değil, belgelerdir. Nitekim medeni olmak için artık
bilgiye ve düşünmeye gerek yoktur. İnsanların, kendileri için düşünen bürokratların, devletin,
memurların efendiliğindeki evraklara teslim olmaları yeterlidir.
İnsan, dilce susulup bedence konuşulan bir çağca yaşamaktadır. Bütün bir medeniyet
insanı robotlaştırmak, düşündürmemek, hissizleştirmek, köle haline getirebilmek için seferber
olmuş, delirmek hakkımızı bile elimizden almışlardır.
Şiir, yasak düşüncelerin, hayatın sorgulanması ile devam etmektedir. Bu
sorgulamalardan korkulmakta, ancak kaçınılmamaktadır. Damar kesilmiş, kan akmaya
başlamıştır artık. Korkular, yalanlar, kelepçeler, sürgünler, gençlik acıları, ten kaygısı, tabular,
solmuş dudaklar, ihtilaller, grevler birbiri ardınca işlenir şiirde.
Amentü şiirinin bir başka önemli unsuru şairin babasıdır. Babasının bir sözüyle
başlayan şiirde baba sık sık hatırlanır. Adeta babası ile eşref-i mahlukat hatırlanır. Baba kâfir
Yunan’ı ülkeden kovmuş ancak Tanrı uludur diyen bir sistemin kulu olmuştur. Böyle bir
babanın çocuğu olan şair ise yıllarca her iki davaya da bigâne Coca Cola’nın sömürgesi olarak
yaşayıp gitmiştir.
Şair, şiirin sonlarında artık hayatı umursamazca yaşamayacağını, babasının ifadesiyle
hayatın kaim olduğu, su, ateş, toprak ve rüzgâr ile yani madde ile yetinemeyeceğini
söylemekte, kendisini, ruhunu da maddeye dâhil etmektedir. Ruh, maddeye hakikatini katan
bir iksir gibidir. Şair, kendisini âlemlere zerk eden ve var edenin inayeti ve lütfu ile eşref-i
mahlûkatın ne olduğunu bilir.
Şiir manzum bir hikâye değildir fakat gerek otobiyografik gerek tarihsel olaylar
barındırmaktadır. Şairler eşyaya sıradan insanların bakmadığı veya bakamadığı yerden
bakarlar. İsmet Özel şiirinde bazı varlıklara farklı anlamlar yüklemektedir. ‘Karpuz
sergilerinde yanan lüküs ile şair rızık kazanmaya işaret eder. Tıpkı sergiyi aydınlatan lüküs
gibi rızık da bir aile ocağını aydınlatır. Yine ‘işaret parmağındaki zincir, cebindeki sedef çakı’
gençliğin uçarılıklarını ifade etmektedir. ‘Cebindeki kırlangıç ve çılgınlık sayfaları’ ise
Kömünist Parti’ye ait bildiriler veya müstehcen fotoğraflar olabilir. ‘Solgun ev, ölü dağ,
solmuş dudak’ menfi imgelerdir. İhtilal sonrası hayatı ifade etmektedirler.
Şiirde Gide yasak düşüncelerin sembolüdür. 1947 doğumlu Fransız şairi Andre Gide
önceleri rahiptir. Sonra dini inkar etmiş, eşcinsel olduğunu açıklamış aykırı biridir. Şair ona
gönderme yaparak cebindeki yasak düşüncelere Gide örneğini vermektedir.
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Şiirde Forbes firması emperyalizmin simgesidir. Anadolu’dan meyan kökü alıp bunu işleyip
onlara geri satmaktadır. Meyan kökü emeği karşılamaktadır. Yine Pan-Am ve Coca Cola da
emperyalist ve kapitalist dünyayı simgelemektedir.
Şiirde geçen Godiva 11. Yüzyılda İngiltere’de yaşamıştır. Lady Godiva, hem sadakatin,
hem başkaldırının, hem tutkunun, hem şefkatin sembolüdür. Kocasının zulmüne karşı halkın
yanında yer almış bir Lord karısıdır. Lord’un ağır vergilerine karşı çıkar ve geri almasını ister.
Lord da ondan şehrin sokaklarında bir at üzerinde çırılçıplak dolaşırsa vergileri indireceğine
söz verir. Lady Godiva vergilerden bezmiş halkı için bunu yapar. Ancak durumu öğrenen halk
o gün dışarıya çıkmaz, herkes perdelerini kapatır ve kimse dışarıya bakmaz. Böylece Lady
Godiva bir halk kahramanı olarak yaşar. Rivayete göre Godiva geçerken sadece bir kişi
bakmış, o da kör olmuştur.
SONUÇ
ÜSLUP VE MUHTEVA BAKIMINDAN ÇİLE, AMENTÜ ŞİİRLERİNİN
MUKAYESELERİ
Bir edebi eserde temel malzeme dildir. Bu malzemenin şahsi kullanımı üslubu meydana
getirir. Bu tercihler seslerin tazminde, kelimelerin seçilmesinde, manalandırılmasında ve
kullanılmasında, hayallerde ve cümlelerin teşekkülünde etkilidir. Wellek’in dediği gibi; “ Bir
heykeltıraş nasıl eserini bir mermer parçasını yontarak meydana getiriyorsa yazar da eserini
belirli bir dilde kelimeler seçerek meydana getirir.”21
Her iki şiirde de seçilen kelimelerin özellikle soyut kelimeler olduğunu görmekteyiz.
Her iki şiir de metafizik mesajlarla yoğrulmuş, kelimeler mana derinliği göz önüne alınarak
seçilmişlerdir. Şiirlerde isim ve isim soyundan kelimelerin yoğunluğu görülmektedir. Bu
maddi isimler değil, mana isimleridir. Özel isimler iki şiirde de yok denecek kadar azdır.
Daha çok cins isimler kullanılmıştır. Çile şiirinde kafiyeler daha isim cinsinden olan
kelimelerdir. Amentü şiirinde kafiyeler daha çok fiil ve fiilimsilerdir.
Çile şiirinde 19 ünlem, 12 soru cümlesi, 3 soru cümlesi, Amentü şiirinde ise 2 ünlem, 6
soru cümlesi vardır. Çile şiirinde ünlem ve soru cümlelerinin çok daha yoğun bir şekilde
kullanıldığını görmekteyiz. Bu bize Çile şiirinde fikir örgüsünün ve soyutluğun çok daha
yoğun olduğunu göstermektedir. Amentü şiiri biraz daha tasvire ağırlık vermektedirler.
Çile şiirinde 1, Amentü şiirinde 9 olumsuz cümle vardır. Her iki şiirde de bol miktarda
devrik cümle kullanılmıştır. Çile şiirinde 11 emir cümlesi, 11 hüküm cümlesi vardır. İstek ve
şart cümleleri kullanılmazken 13 hüküm cümlesi kullanılmıştır.
Amentü şiirinde pek deyim kullanılmamıştır. Çile şiirinde ise bilakis deyimlerin ağırlığı
görülmektedir. Ense kökü, kızıl kıyamet, ihtiyar bacı kazan kepçe, kıldan ince, açıl bunlardan
birkaçıdır.
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Çile şiirinde, gaib, âsa, büyücü, Kafdağı, arş, nur, mavera gibi doğuya ait kelimeler
ağırlıktadır. Bu kelimeleri şiirdeki deyimlerle beraber düşününce şiirin diğer iki şiire göre
eskilerden gelen havasını sezmek mümkündür.
Amentü şiirinde cibinlik, merkep, ecza gibi eskiye ait kelimelerin çok daha az olup;
yazgı, ıhtırmak, ulanmak, katışmak, görklü gibi öztürkçe olup, yaşayan Türkçe’ de
kullanılmayan kelimelerin de mevcudiyetini görmekteyiz. Amentü şiirlerinde diğerlerinden
faklı olarak fly Pan- Ma, drink Caco Cola gibi İngilizce kelimeler de kullanılmıştır.
Her iki şiir de birinci tekil şahsın ağzından yazılmıştır. İki şiire de şairlerin beni, şahsi
maceraları hâkimdir.
Çile şiirindeki daha soyut, daha tekellüfü bir söyleyişe rastlayabilmektedir.;
“Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde…”22
Amentü şiirinde ise bambaşka bir söyleyişle karşılamaktayız.
“Dilce susup
bedence konuşulan bir çağda
biliyorum kolay
kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın
yanık yağda boğulan yapıların arasında
delirmek hakkını elde bulundurmak”23
Amentü şiirinin ikinci bölümünün başından alınan yukarıdaki mısralardaki mana ancak
altı mısrada tamamlanmaktadır. Çile şiirinde mana bir, en çok iki mısrada tamamlanmaktadır.
İsmet Özel Amentü şiirinde biraz da İkinci Yeni tarzına uygun olarak manayı bazen bir mısra
veya bir kelimede bitirerek, bazen beş altı mısraya yayarak şiire bir ritm, bir ahenk
kazandırmıştır. Çile şiirinde noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılırken, Amentü şiirinde
nadiren noktalama işaretleri kullanılmışlardır. Şiirin 17 mısralık ilk bölümünde sadece 4
virgül, sonda bir nokta vardır.
Amentü şiirinde bir bütünlük arzeden on bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm 17, ikinci
bölüm 21, üçüncü bölüm 13, dördüncü bölüm 21, beşinci bölüm 15, altıncı bölüm 13, yedinci
bölüm 18, sekizinci bölüm 6, dokuzuncu bölüm 8, onuncu bölüm 21 mısradan meydana
gelmiştir.
Her iki şiirde muhteva bakımından ne kadar benzerlik arz ediliyorsa, şekil ve üslup
bakımından o kadar farklılık göstermektedir. Her iki şiirde kullanılan olumlu ifadelere girift
bir mana verilerek devrik cümleler kullanılmış, şiirlere metafizik, deruni bir ahenk
kazandırılmıştır. Çile şiiri metafizik yoğunluk bakımından Amentü’ye göre daha çok
kuvvetlidir.
Amentü şiiri Çile’ye göre çok daha günlük hayatın içindedir. Şiir boyunca modernizmin
menfiliklerinin getirdiği soğukluğu hissetmekteyiz. Metafizik su, ateş, toprak, yanık yağ,
22
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mühür, imza, meyan kökü, kelepçe, grev, marşlar gibi maddi motiflerle beraber
kullanılmışlardır. Amentü şiirinde Eylül, Tokat, Forbes, Yunan, Godiva gibi özel isimler
Çile’ye göre daha fazla kullanılmıştır.
Şiirde armoni bir veya birkaç mısradaki seslerin aralarında uyuşması demektir. Bu
ünsüzler arasında olursa aliterasyon, ünlüler arasında olursa asonans adını alır.
Çile şiirinde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yumuşak ünsüzlerle aliterasyon
yapılmıştır;
GaiBlerDen Bir ses geldi Bu adam
Ve uçtu tepemden birden Bire Dam
Şiir boyunca a,i,o,e,u ünlüleri ile yapılmış asonans örnekleri ile karşılaşmaktayız.
Amentü şiirinde ise aliterasyon olarak sert ünsüzler tercih edilmiştir;
GeÇti Çıvgınların Çıbanların reklamların arasından
Kanatları Kara fücur çiçeKleri açmış olan dünyanın
Şiir boyunca a,e,u ile yapılmış asonans örnekleri görebilmekteyiz.
bu söz Asıl AnlAmını kAvrAdı
dAmAr kesildi, kAndır AkAcAK
Çile şiiri 11’li hece ölçüsüyle, Amentü şiiri ise serbest vezinle yazılmışlardır. Sonuç
olarak her iki şiir de muhteva bakımından ne kadar benzerlik arz ediyorsa, şekil ve üslup
bakımından o kadar farklılık göstermektedir.
Mukayeselerimizin sonunda şiirler arasında en büyük benzerliğin muhteva olduğunu
söylemek mümkündür. Her iki şiir de insanın varoluş sorunlarını yoğun bir şekilde ortaya
koymuşladır. Her iki şiirde de konularının gereği olarak yumuşak ve soyut bir söyleyişler
vardır. Kelimeler daha çok manevi yoğunluğu kuvvetli olanlar arasından seçilmişlerdir.
Her iki şiirde de daha çok olumlu cümleler hâkimdir, bol miktarda devrik cümle
kullanılmıştır.
Şiirlerde bugün kullanımdan düşmüş veya kullanımı azalmış kelimelere de yer
verilmiştir. Kelimeleri bakımından Amentü şiiri daha yenidir. Öztürk’çe kelimelerden, Latin
kökenli kelimelere kadar geniş bir yelpaze görülmektedir. Şairler başkasının değil kendi
benleri ile ilgili problemleri ortaya koymuşlardır. Şiirlerin söylenişi yalın ve sadedir. Ancak
cümlelerin anlamları kolay idrak edilemeyecek kadar mücerrettir.
Şiirlerin mukayesesi sonunda, yirmi otuzar yıllık aralarla yazılmış şiirlerde, aynı
konunun iki farklı şair tarafından başarılı bir şekilde işlendiğini görmekteyiz. Farklı
şekillerde, aynı muhteva edebiyatımızın şaheserleri olarak işlenebilmiştir. Bu şiirler adeta,
şiirin konusunun değil, işleniş tarzının, güzelliğinin, şairin gücünün önemli olduğunu ifade
etmektedir.
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN EZANLAR ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DENEME
A STUDY ON “EZANLAR” POETRY OF MEHMET ÂKİF ERSOY
Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ
Harran Üniversitesi, leventbilgi@gmail.com
ÖZET
Yeni Türk edebiyatında ezanla ilgili manzumelerin başında Mehmed Âkif’in, “Ezanlar”
adlı şiiri gelir. Âkif’in dinî karakterde olan şiirlerinde daha çok didaktizm, zaman zaman da
lirizm sezilir. Onu diğer konularda olduğu gibi, dinî meselelerde de bazen bir vaiz, bazen
hikmetli sözler sarf eden bir filozof tavrı içinde görürüz. Ancak asıl sanatkâr ve şair yönünü,
dua karakterindeki şiirlerinde buluruz.
İki bölümden meydana gelen bu şiirin ilk bölümünde şair, ezan nağmeleriyle inleyen
gökyüzü altında uyanarak, güne bu ilâhî sedanın rehberliğiyle başlayan Müslümanları tasvir
eder. İkinci bölümde ise ezanın tabiat ve eşyaya etkisi, bütün bunlardan insan ruhuna verdiği
huzur anlatılır.
Anahtar Kelimeler: Ezan, Âkif, Safahat, şiir
ABSTRACT
Mehmed Âkif's poem Ezanlar comes at the beginning of poems about ezan in the new
Turkish literature. In his poems of the religious character of Âkif, more didactism and
occasionally lyrism were perceived. We see him in the attitude of a philosopher who, like in
other subjects, sometimes deals with religious preoccupation and a preacher, sometimes wise
words. However, we find the true artistic and poetical aspect in his poems of prayer character.
In the first part of this poem, which is composed of two parts, the poet wakes up under
the skiing sky with the call to prayer and describes the Muslims who started the day with the
guidance of this divine saloon. In the second part, the effect of prayer on nature and goods,
and the peace given to the human spirit from all of them is explained.
Keywords: Ezan, Âkif, Safahat, poetry
GİRİŞ
Dünyadaki ilahî veya ilahî olmayan bütün dinlerin bir ibadet şekli, ibadet zamanları ve
toplandıkları mabetleri vardır. İnananlar insanlık tarihi boyunca günün, haftanın belli
zamanlarında buralarda toplanıp hep beraber ibadet ettiler. İbadet zamanlarını belirlemek için
ise her dinde farklı farklı metotlar uygulanmıştır. Hıristiyanlar insanları ayinlerine, vaazlarına
çağırmak, belli zamanları kutlamak için kilise kulelerine yerleştirdikler büyük çanları çalarlar.
Küçük kiliselerde tek bir çan bulunurken, büyüklerinde ise sayıları yirmiye kadar ulaşan
çanlar vardır. Bunlar farklı büyüklükte olabildikleri gibi, farklı tonlarda ses çıkaranları da
vardır. Çanların çalınma zamanları tarih boyunca farklılıklar göstermiş, günde üç defa
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çalınanlar olduğu gibi, bazı zamanlar her saat başı çalınarak saat başlarının duyurulması
amaçlanmıştır. Museviler de toplanmak için boru çalmış, Mecusiler ise ateş yakmışlardır.
EZAN
Farsça’da “Tâzim için eğilmek, kulluk, ibadet” anlamına gelen namaz; sözlükte “dua
etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak” manalarındaki Arapça salat
kelimesinin karşılığı olarak Türkçe’ye geçmiştir.1
İslamiyet’te namaz kılmak için yapılan davete, çağrıya ezan denilmektedir. Ezan günde
beş defa Müslümanlara hem namaz vaktinin başladığını bildirir, hem de onları camiye davet
eder, Allah’ın birliğini hatırlatır. Kur’an-ı Kerimde geçen pek çok ayete göre daha önceki
peygamberlere ve ümmetlerine de namaz emredilmiştir.2 İslam”ın ilk yıllarında bu günkü
bildiğimiz şekilde ezan okunmuyordu. Namaz vakti geldiğinde es-salâte, es-salâte (namaza,
namaza) ya da Es-salâtücâmi’atün (namaz toplayıcıdır) deniliyordu.3
Bilindiği gibi sahabelerden Abdullah b. Zeyd b. Sa’lebe’ye ve Hz. Ömer’e rüyada ezan
öğretilmiş, Resulullah’ın isteği ile ilk ezanı Hz. Bilal yüksek bir evin üzerine çıkarak
okumuştur.4 Hicret’in ilk yılı olan 622 tarihinde Medine’de okunmaya başlanılan ezan,
kâinata Allah’ın büyüklüğünü ve Hz. Muhammed’in nübüvvetini ilan etmenin yanı sıra,
insanları kurtuluşa çağıran, dünyevilikten uhrevîliğe, gafletten Allah’a yakınlaşmaya götüren
ve Müslümanları birleştiren ilahî bir hitaptır.
Ezanın dini anlam ve öneminin yanında bir de toplumsal anlamı vardır. Ezan o bölgede
Müslümanların yaşadığını bildirir, insanlara İslam kardeşliğini, birliği, beraberliği hatırlatır.
Bu bakımdan ezanın okunması sünnet olmakla beraber, dini sosyal mesaj içeren şeâirden
(sembol) sayılmıştır. Ezan aynı zamanda okunduğu belde insanlarının özgürlüklerinin de
sembolüdür. Bu özelliği ile ezan dinin yanında millî bir karakter de kazanmış, Anadolu’da
yeni doğan çocukların kulağına ilk söz olarak ezan okuma geleneği yaygınlaşmıştır. Ölen kişi
de okunan ezanın arkasından kılınan namaz sonrasında defnedilir. Yani böylece insan hayatı
âdeta iki ezan arasındaki bir an gibidir. İslam’ın ilk dönemlerinde ve sonrasında Batı tarzı
hayatın hâkim olmasına kadar Müslümanlar uykularını, uyanma vakitlerini, yeme, içme ve
çalışmalarını hep ezan ve namaza göre ayarlamışlardır.
19. yüzyılda Batılılaşma hareketleriyle birlikte ezan, hayatı programlayan bir ölçü
olmaktan çıkmış ve ezanî saatin yanı başında alafranga saat kullanılmaya başlanmıştır. Ezanî
saat 1925 yılına kadar uygulamada kalmış, miladî takvime geçilirken hicrî ve Rumî
takvimlerle birlikte ezanî saat de kaldırılmıştır.
EZAN VE ŞİİR
Divan edebiyatında ezanla ilgili müstakil bir tür yoktur. Bunun yanında meşhur olan
ezan konulu müstakil şiirler de bulunmamaktadır. Eski edebiyatta ezanla ilgili unsurlar sadece
1

M. Kamil Yaşaroğlu, “Namaz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,(İstanbul:TDV Yayınları): 32/350.
Meryem 19/59, el-Enbiyâ 21/73, Lokmân 31/17, Tâhâ 20/14, vd.
3
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (Ankara: Hisar Yayınevi, 1993): 141.
4
M. Kamil Yaşaroğlu, “Namaz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul:TDV Yayınları): 12/36.
2
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bazı beyitlere girebilmiştir. Ezan ancak dinî duyguların zayıfladığı, sorgulandığı,
edebiyatımızın Batılılaşma sürecinde çeşitli yazı, roman ve şiirlere konu olmuştur. Âkif
Paşa’nın Kaside-i Adem ve Şinasi’nin Münâcât’ında görüldüğü gibi artık metafizik konulara
Batılı bir bakış açısıyla yaklaşılmaya başlanılmıştır. Ezan bilhassa Tanzimat sonrası
edebiyatımızın en önemli ilham kaynaklarından biridir.
“Ezan Tanzimat döneminden sonra çeşitli şiir ve yazılara konu teşkil etmiş, dinî ve millî
yönleriyle işlenmiştir. Ezan ayrıca günün başlangıcını ve sona erişini anlatan tabiat
tasvirlerinin pitoresk manzaraları içinde ümit, ürperti, melâl ve hüzün gibi duyguların
yoğunlaştığı şiirlerde bir motif olarak ortaya çıkmaktadır.”5
Batıcı, İslamcı, Türkçü pek çok şair ve yazarlarımızın cami, vatan, bayrak gibi üzerinde
ittifak ettikleri değerlerimizden biri de ezandır. Ezanın kendisi de aslında içinde ahenk taşıyan
bir şiirdir. Ezan okunuşu ile bölgedeki insanların ruhlarına siner, onlara farkında olmaksızın
dinî ve millî bir kimlik kazandırır. Yahya Kemal ezanın bu mesajından mahrum büyümenin
din ve millilikten mahrum olma anlamına geldiği için “Ezansız Semtler”6 yazısında ezan
sesinden mahrum büyüyen çocuklara acımaktadır. Bu büyülü ses yaşadığımız topraklarda
ruhumuza, karakterimize siner ve bizi Müslüman Türk olarak şekillendirir. Bu anlamda ezan
bir tebliğ değil, imanın ve birliğin telkinidir.
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EZAN ŞİİRLERİ
Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızda tespit edebildiğimiz ezan şiirleri ve şairlerini şöyle
sıralayabiliriz: Ahmet Haşim Allahu Ekber, Abdülhak Hamid Tarhan Tekbir, Aka Gündüz
Ezan Vakitleri, Ahmet Arslan Sabah Ezanı, Arif Nihat Asya Ezan, Hayyiale’l-Felah ve Sabah
Ezanı, âşık Kul Sadi Ezan Sesleri, M. Zerrin Akgün Ezan-ı Muhammedi, Yahya Kemal
Beyatlı Ezan-ı Muhammedi, Mustafa Necati Bursalı Ezan-ı Muhammedi, İsmail A. Çavuş
Ezan, Ahmet Doğan Ezan-ı Muhammedi, Mehmet Âkif Ersoy Ezanlar, Faik Ali Ezan, Bedri
Gürsoy Sabah Ezanı, İshâk Refet Akşam Ezanı, Mehmet Kıdeyş Ezan Sesi, Necip Fazıl
Kısakürek Ezan, Ömer Kirazlı Ezan-ı Muhammedi, Mustafa Asım Köksal Ezanlar, Mithat
Cemal Kuntay Bir Ezan Sesi, Tâhirü’l Mevlevî Ezan-ı Muhammedînin Lisan-ı Kuran İle
Okunması Üzerine, Osman Fahri Sabah Ezanında, Muhsin İlyas Subaşı Yaşanan Hâldir Ezan,
Tevfik Fikret Sabah Ezanında, İsmail hakkı Yılanlıoğlu Sabah Namazı, Faruk Nafiz Çamlıbel
Ezan, Ahmet Zeybek Ezan ve Namaz, Selahaddin Batu Sultanahmet’de Öğle, Bahtiyar
Vahabzâde Ezan Sesine Secde, Sezai Karakoç Hızırla Kırk Saat, Ziya Gökalp Ezan, Halide
Nusret Zorlutuna 45 Yılın Ardından Bir Ezan Sesi, İsmet Özel Amentü, Alper Gencer
Sıradaki Ezan Sevip de Kavuşamayanlar İçin Gelsin, Sinan Özen Ezanlar Bizim İçin
Okunuyor, İbrahim Yılmaz Ezan Sesleri, Ömer Ekinci Micingirt Ezan, Fikret Gürsoy Ezan,
Adem Uysal Ezan Sesi. Bütün bu ezan şiirlerinin yanında bir çok şair de şiirlerinde ezan
motifini mısralarında kullanmışlardır.

5

Halis Ayhan, “Ezan”, Mustafa Uzun, (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul:TDV Yayınları):
12/42.
6
Yahya Kemal, Aziz İstanbul, (İstanbul:Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2010), 126-130.
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN EZANLAR ŞİİRİ
Yeni Türk edebiyatında ezanla ilgili manzumelerin başında Mehmed Âkif’in, “Ezanlar”
adlı şiiri gelir. “Akif’in dünyasında Cami ve ezan iç içedir. Bir yerde ezan okunmuyorsa,
oradaki camiler ibadethane olmaktan çıkmış demektir. Camisi olmayan bir yer ise İslam
yurdu olamaz. Bu yüzden Akif İstiklal Marşı’nda müstakil bir kıtayı ezan ve camilere
ayırmıştır.”7 Âkif’in dinî karakterde olan şiirlerinde daha çok didaktizm, zaman zaman da
lirizm sezilir. “Onu, diğer konularda olduğu gibi, dinî meselelerde de bazen kuru bir vaiz,
bazen hikmetli sözler sarf eden bir filozof tavrı içinde görürüz. Ancak asıl sanatkâr ve şair
yönünü, dua karakterindeki şiirlerinde buluruz.”8
Mehmet Âkif ilk şiir kitabını “Safhalar, devreler, görünüşler, manzaralar” anlamına
gelen “Safahat” adıyla yayımlamıştır. Ancak bu ad daha sonra yedi kitaptan oluşan toplu
şiirlerinin adı olmuştur. Safahat’ı oluşturan yedi kitap şunlardır: 1. Safahat, 2. Süleymaniye
Kürsüsünde, 3. Hakkın Sesleri, 4. Fatih Kürsüsünde, 5. Hatıralar, 6.Asım, 7. Gölgeler. Âkif’in
birçok yerde şiirleri yayınlanmış olmasına rağmen o, bunların bir kısmını Safahat’a dahil
etmemiştir.
Mehmed Âkif, 1908’den önce yazdığı şiirlerinden beğendiklerini, 1908’den sonra
neşretmiş ancak beğenmediklerinin hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisi bir kısmı da
evleriyle birlikte yanmış olan bu manzumelerin miktarının ‘Safahat’a muadil’ olduğunu
söylemektedir.9 İlk kitap olan Safahat’ı teşkil eden şiirlerin tamamı aruz vezni ile olup
1908/1911 yıllarında Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlanmıştır.
Buradaki şiirleri toplumsal nitelikli olup daha çok cahillik, fakirlik, acizlik, istibdat,
yardım, geçim sıkıntısı, kahvehanelerin zararları vb. konulara değinir. “Konularını hayatın
içinden seçtiği eserlerinde, şiirinin kahramanı ya babasından kalan küfeyi tekmeleyen
çocuktur veya hastanede veremden kaburgaları sayılabilecek derecede fenalaşan bir
delikanlıdır. Değerli bir vaizi Süleymaniye kürsüsünde konuşturduğu gibi, şiirlerinde kocasını
meyhanede yakalayan, beddua dolu sitemlerini peş peşe sıralayan konuşkan bir kadına da söz
verebilir.”10 Bölümün en dikkat çekici şiiri Köse İmam’dır. Şair burada toplumdaki ifsadın
had safhalara ulaşmış olmasından ve bundan kurtulmanın zorluklarından bahseder.
Mehmet Âkif’in Ezanlar şiiri iki bölümden meydana gelmektedir. Bu şiirin ilk
bölümünde şair, ezan nağmeleriyle inleyen gökyüzü altında uyanarak, güne bu ilâhî sedanın
rehberliğiyle başlayan Müslümanları tasvir eder. Bu ilk bölümde daha çok ezan sesi, Allah’ın
birliği, ezanın etkileri verilir. Bu ilk bölüm hep Allah, ezan ve insan ruhuna verdiği huzur
etrafında döner. İlk bölüm Âkif’in dinî karakterini yansıtması açısından daha başarılı
mısralarla örülmüştür. Şekil olarak bu bölüm beşli mısralardan oluşması bakımından Divan
edebiyatındaki Muhammes’e benzemekle beraber, kafiye dizilişi bakımından farklıdır.
7

Mahmut Öztürk, “İstiklal Marşını Kur’an Işığında Okumak”, Anadolu’ya Vurulmuş Mühür İstiklal Marşı,
(İstanbul: Kastaş Yayınları, 2017)
8
Orhan Okay, Mehmet Âkif, Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, (Ankara:Akçağ Yayınları, 2005): s.125.
9
Mehmed Âkif Ersoy, Safahat, Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Şule Yayınları, 1999) s. 101-102
10
MahmutÖztürk, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Gerçekleşmeyen Projeleri, Kırıkkale Üniversitesi İslâmî
İlimler Fakültesi Dergisi (KİİFAD), 2016, cilt: I, sayı: 2, s. 61-82, 65-66.
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Âkif’in Ezanlar şiirinin başında, “İhtilâf-ı metâli sebebiyle küre üzerinde ezansız zaman
yoktur.”11 sözü vardır. Yani güneşin doğuş zamanındaki farklılıktan dolayı, dünya üzerinde
ezanın okunmadığı bir an yoktur. Dünyanın bir yerinde geceyken, başka bir yerinde sabah
ezanı, diğer bir yerinde öğlen ezanı, farklı bir yerinde ikindi, akşam, yatsı ezanları
okunmaktadır. Böylece dünya üzerinde ezanın okunmadığı bir zaman yoktur.
Şiirde Allah’ın birliği vurgulanmaktadır:
“Zaman geçmez ki yüz binlerce kalbin vecd-i sekrânı,
Zeminden yükselip, göklerde vahdetzâr-ı Yezdân-ı
Ararken, dehşet-âkîn etmesin bir sayha vicdânı.
Ne lâhûtî sadâ “Allâhu ekber!” sarsıyor cânı…
Bu birgülbank-i Hak’tır, çok mudur inletse ekvânı?”12
Yüzbinlerce kalbin coşkulu heyecanı Allah’ın birliğini hatırlamaktadır. O ilahi ses olan
Allahu ekber! dünyayı bile sarsmaktadır. Allahu ekber sesleri yeryüzünden göklere
yükselmektedir. Bu ses sanki göklerde Alah’ın birliğini aramaktadır. Bu haykırış vicdanları
dehşete düşürmektedir. Bu cihanı inleten ses Allah’a bir dua, bir yakarıştır. Ve bu ses cihanı
inletse layıktır.
“Bu lâhûtî sadâ çıktıkça cûşa-cûş olup yerden,
İner esrâr-ı kudret kibriyâ tavrıyle göklerden.
Bütün âheng-i hilkat yâd ederken Hakk’ı ezberden,
Vicâhî feyz alır artık o nûru’n-nûr-i ezherden:
Hüveydâ şimdi cânandır seherden, şâm-ı esmerden!”13
Bu ilahî ses yerden büyük bir coşkuyla yükselirken, kudret sahibi olan Allah’ın sırları
bütün azametiyle göklerden inmektedir. Yaratılıştaki o büyük uyum, denge hakkı ezberden
zikretmektedir. Sabahlarda, sabah ezanında, akşamlarda akşam ezanında görünen sevgilidir
şimdi. Bu sevgili doğrudan doğruya o apaçık olan nurlar nurundan feyz almaktadır.
“Seher vaktinde mevcûdât, nûşîn hâb içindeyken,
Bu rûhânî nevâ âfâkı mevcâ-mevc edip birden;
Muhîtin kalb-i hâmûşunda başlar bir hazin şîven.
Bakarsın her taraf zulmet, fakat bir zulmet-i rûşen!
Semâ bîdâr, her yıldız Cemâlu’llâh’a bir revzen.”14
Seher vaktinde, bütün varlıklar uyku içindeyken bu manevi ahenk ufukları
dalgalandırmaktadır. Ezan sesiyle beraber etrafın suskun yüreğinde hüzünlü bir inleme başlar.
Adeta her varlık, ezanla beraber zikretmeye, yaratıcısını anmaya koyulur. Âkif burada ezan
sesinde bir hüzün, bir inleme hali bulur. Sabahın sessizliğinde ezan sesi sanki ağlamaklı
Rabbini zikretmektedir. Her taraf karanlıklıdır, ama bu karanlık ışık saçmaktadır. Gökler
uyanıktır, yavaş yavaş ışıldamaktadır. Her yıldız Allah’ın güzelliğine, cemaline açılan bir
penceredir. Artık yıldızları seyredip Allah’ı görmemek mümkün değildir.
11

Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, (İstanbul: Beyan Yayınları, Ekim 2009): 200.
Ersoy, Safahat, 200.
13
Ersoy, Safahat, 200.
14
Ersoy, Safahat, 200.
12
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“Maîşet kayd-ı can-fersâsının mahkûmu, bîzârı,
Bütün bîçâreler gündüz bu yâd-ı merhametkârı,
Duyar sermest olur görmüş kadar ferdâ-yı dîdârı!
O neşveyle, yorulmak şöyle dursun, en ağır bârı,
Sürükler görmeden, göstermeden yılgınlık âsârı.”15
Bu kıtada ilk üç mısra adeta bir nesir cümlesi gibidir. Mehmet Âkif Ersoy şiirde nesir
dilini tercihli ve bilinçli kullanan en önemli şairlerimizdir. Daha çok şairlik kimliğiyle ve
şiirleriyle ön plana çıkmış bir edebiyatçı ve fikir adamı olan Mehmet Âkif, edebiyatı
dolayısıyla şiirlerini halka ulaşmada bir araç olarak kullanır. Derdi ve ıstırabı olan Âkif’in
amacı halkı yanlış Batılılaşmaya ve hurafelere karşı uyarmak; milli ve manevi değerlerin
korunmasını sağlamaktır. Ne var ki şiir dili bu düşüncelerin aktarılması için çok elverişli
değildir. Âkif’te Bir yandan doğuştan gelen ve mizacına mâl olmuş şairlik, diğer yandan halka
bir şeyler anlatma arzusu vardır. Şiirden vazgeçemeyen Âkif, çözümü nesir dili ile şiir dilinin
özelliklerini birlikte barındıran manzum hikâye türünde bulur. Nesir dili onun şiirlerinde
farklı özellikleriyle çok önemli bir yer tutar.16
Bu dizelerde geçim kaygısı mahkumluğu, bezgin ruhları yormaktadır. Bütün bu dert-i
maişet ile uğraşan zavallılar gündüzün koşuşmaları arasında ezan sesini duyarak, Allah’ın
cemalini görmüş gibi rahatlar ve kendilerinden geçerler. Ezan sesinin neşesiyle bu yorgun
ruhlar bir yılgınlık eseri göstermeden çalışır ve en ağır yükleri bile kaldırırlar.
“Güneş mağrib-güzîn olmuş, semâ esmer, ufuk gülgûn;
Zaman durgun, zemin muğber, cihan dembeste, can mahzûn;
Gariblik rû-nümâ yer yer, sükûnet dembedem efzûn...
Bakarsın bir de gülbank-i İlâhî’den dolup gerdûn,
O tenhâyî-i sevdâvî olur Allâh ile meskûn!”
Güneş batmaya meyletmiş, sema kararmaya, ufuk gül rengi gibi kızarmaya başlamıştır.
Zaman bu akşam saatlerinde durgun, yer günün bitişiyle gamlı, dünya suskun ve insanlar
hüzünlüdür. Âkif günün batışı, akşamın gelişi ve karanlığın hakim olmaya başlamasını bütün
yeryüzü ve insanların ruh hali ile beraber verir. Günün batışı, akşamın gelişi bütün varlığı
etkilemektedir. Her yerde bir gariplik hissedilmekte, an ve an sessizlik artmaktadır. Ancak
akşamın bu batış anında ilahî bir yakarışla dolu ezan sesi başlar. O alacakaranlığın sessizliği
birden bire Allah ile dolup taşar. Sanki akşamın batışında yokluğu, faniliği hisseden insan
ruhuna, ezan sesi ebedi varlığı, yok olmayacağını, baki olduğunu, kaybolup gitmeyeceğini
hatırlatır. Baki olan bir Allah’ın kulları olduğumuzu bildirir.
“İnip vaktâ ki leylin dest-i istîlâsı gabrâya,
Serer dünyâya zulmetten adem şeklinde bir sâye;
Nazar medhûş, müstağrak giderken zîr ü bâlâya,
Döner, «Allâhu ekber» cûşu yükseldikçe Mevlâ’ya,

15

Ersoy, Safahat, 202.
Servet Karçığa, Mehmet Âkif’in Şiirlerine Hükmeden “nesir dili”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Cilt: 9 Sayı: 42 V, Şubat 2016.
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O muzlim sîne-i hilkat tecellîzâr-ı Sînâ’ya!”17
Akşamla beraber gecenin o her yeri istila eden eli yeryüzüne iner. Dünyaya karanlıktan
yokluk şeklinde bir gölge yayılır. Göz bu karanlık karşısında hayretler içinde, dalgın dalgın
yere ve göklere bakar. Bu karanlık nereden çıkmıştır? Her yeri, eşyayı ve ruhumuzu nasıl da
istila etmektedir. Yoksa varlık ebediyen bu karanlıklar içinde mi kalacaktır? İnsan karanlığın
hüznü ve garipliği içindeyken birden bire coşkuyla Allahu ekber sedası duyulur. Bu ses
yerlerden Mevla’ya yükselir. Varlıkların hüzünle, gamla kararan sineleri bu sesle Allah’ın
tecelli ettiği Sina’ya yönelir.
Allah’ın Sina’da tecelli etmesi Kur’an’da şöyle anlatılır: “Mûsâ, belirlediğimiz yere
(Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi.
Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa
sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da
baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben
inananların ilkiyim” dedi.”18
Ezan sesiyle beraber adeta insanlar Hz Musa’nın Sina’da tecelli eden Rabbini görmesi
gibi Allah’ı görürler.
“Senin, dem geçmiyor, yâdınla lebrîz olmadan eb’âd;
Ne müdhiş saltanat yâ Rab, nasıl âsûde istibdâd!
O istibdâda hürmettir ezanlar, subhalar, evrâd...
Hayır, sen rûh-i rahmetsin, bu sesler senden ister dâd,
Verir miydin, eğer dâd etmesen, feryâda isti’dâd?”19
Bu kıtada şair Allah’a sesleniyor. Ya Rabbi kâinatın senin zikrinle dolup taşmadığı bir
an bile yoktur. Ne müthiş bir saltanattır, ne büyük bir hükmediliciktir ki huzur veriyorsun!
Bütün ezanlar, tesbihler, dualar o hükmetmeye gösterilen saygılardır. Bu göklere yükselen
ezanlar senden bağışlanma dilerler. Sen merhametin ruhusun, anlamısın. Eğer merhamet
etmeyecek bizleri bağışlamayacak olsan hiç böyle ezanlarla insanları feryat ettirir miydin? Bu
sorunun cevabı içinde yatmaktadır. Allah bize merhamet etmek için feryat ettirir gibi ezanlar
okutmaktadır.
Âkif’e göre ezan Allah’ın azametini ve hâkimiyetini gösteren önemli bir işarettir. Sabah
ezanı karanlıklar içindeki dünyayı aydınlatırken öğlen ezanı geçinme telaşıyla yorgun düşmüş
gönülleri ferahlatır. Akşam ve yatsı ezanı ise sessiz ve karanlık dünyaya Allah’ın
büyüklüğünü hatırlatır. Âkif; ezanlar, tespihler ve zikirlerle her an kendi büyüklüğünü
kullarına gösteren Allah’ın azametine hayrandır. Şiirde günün saatleri, ezan vakitler ve
insanların ruh hali ile bir ilişki kurar. Ve sanki ezan, namaz koşuşan, dünyanın ağırlıklarında
boğulan insanlar için bir teneffüs, bir rahatlama zamanlarıdır.

17

Ersoy, Safahat, 202.
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Kur’an, A’raf Suresi, 143. Ayet.
Ersoy, Safahat, 202.
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Âkif beş mısralı kıtalardan oluşan bu birinci bölümün sonuna üç yıldız koymuştur.
Ardından ikinci bölüme geçmiştir. Bu ikinci bölüm ard arda gelen beyitler halinde adeta
müstakil bir şiir gibi, Mesnevi tarzında yazılmıştır.
İkinci bölümde ezanın tabiat ve eşyaya etkisi, bütün bunlardan insan ruhuna verdiği
huzur anlatılır. Bu bölümde tabiatı ifade eden yıldızlar, seher, gökler, tabiat, ufuk, gök kubbe,
yeryüzü, manzara, sema kelimeleri çok kullanılır.
Bu bölümde Ezan ve Tanrı ile kâinat arasındaki münasebet20 yoğun olarak verilmiştir.
Âkif burada ezan sesini taş yüreklere bile tesir eden ney sesine, minareleri de sûr-ı İsrafil’e
benzetir. İlk bölümde akşam ezanı daha ön plandayken, ikinci bölümde sabah ezanı daha
öndedir. İlk bölümdeki Allahu ekber seslerinin yanında, ikinci bölümde lailahe illallah sesleri
de görülür. Bu bölümde ümmetin feryadı olan ahlar semaya çıkar, semadan rahmetin ruhu
olup aşağıya iner. Evlerde yavaş yavaş ışıklar yanmaya ve insanlar ezan sesiyle uyanmaya
başlarlar. Şair son mısralarda özellikle ümmet kelimesini ve hemen arkasından üç defa
uyandı, uyandı, uyandı kelimelerini kullanır. Allah’ın feyziyle bu nur yürekleri
aydınlatacaktır. Şair bu son mısralarda sabah ezanındaki insanların namaza uyanışını,
ümmetin uyanışına bağlar. Artık Allah’ın nuru sönmedikçe bu ezan sesleri ümmeti
uyandıracak, yürekler sonsuza kadar aydınlanacaktır.
Bu ikinci bölüm Tevfik Fikret’in Sabah Ezanında şiiri ile aynı şekilde ezan ve tabiat
arasında ilişki kurar. İki şiir de (Ezanlar şiirinin bilhassa ikinci bölümü) sabah ezanı ile
tabiatın uyanmasını, canlılığını, tabiatın o zikre katılmasını anlatır. Fikret’in Sabah Ezanında
şiirinin 1897 yılında, Ezanlar şiirinin ise 1908/1911 yılları arasında yazıldığını düşünürsek,
Âkif’in Ezanlar şiirinin özellikle ikinci bölümünde, Sabah Ezanında şiirinden etkilendiğini
söylemek mümkündür. Allah ve kâinat birlikteliği bize daha çok Şinasi’nin Münâcât’ında,
Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu Asır şiirlerinde görüldüğü gibi Batılı bir felsefe ile gelmiştir.
“Âkif’in “Ezanlar” şiiri, aruzun en fazla kullanılan ve bestelenmeye en uygun olan
“Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün” kalıbıyla yazılmış olmasına rağmen kullanılan
dilin oldukça ağır olmasından şimdiye kadar hiç bestelenip okunmamıştır.”21
Âkif’in pek çok şiirinde ezan geçmektedir. Şair ezanın din, vatan ve millet için taşıdığı
değeri İstiklâl Marşı’nın,
“Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli”22 mısralarında ortaya koymuştur.
Hakkın Sesleri’nde şair, Balkan Savaşları sırasında yapılan mezalimleri anlattıktan
sonra ezanların susturulmasından bahseder:
“Ezanlar sustu... Çanlar inletip durmakta âfakı.
Yazık: Şark’ın semasından Hilal’in geçti işrakı!”23

20

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, (İstanbul:Dergah Yayınları, 12. Baskı, Mart 1994): 33.
Selahattin Çitçi, “Yahya Kemal ve Mehmet Âkif'in Eserlerinde Ezan”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 3/5,
(Ocak-Haziran2011): 72.
21

22
23

Ersoy, Safahat,1040.
Ersoy, Safahat, 184.
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Aynı bölümdeki diğer bir şiirde de Balkan felaketi karşısında artık halkın uyanması
gerektiğini, yoksa ezan sesi yerine çan sesi dinleyeceklerini söyler:
“Artık ey millet-i merhume, sabah oldu uyan!
Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?”24
Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi’nde Balkan Savaşı sırasında harim-i pâk-i şerin
çiğnendiğinden, ezanların susturulup yerine çan çalındığından ve minarelerin ebkem
kaldığından bahseder:
“Beyninde öten çanın sesinden
Binlerce minare ebkem oldu.”25
Fatih Kürsüsünde şiirinde ise vaiz İslâm dünyasının yaralarını sayıp tedavi yollarını
gösterirken o sırada namaz vakti gelir. Okunan ezandaki “Allahu ekber” sesi kubbeleri
çınlatır. Hakk’ın esrarlı zikri semadan yerlere boşanır ve camideki cemaat namaz için
toparlanır:
“Yarınca kubbeyi “Allahu ekber!” ikrarı;
Boşandı yerlere Hakk’ın semâ-yı esrârı.”26
Dini yönü kuvvetli bir insan olarak Âkif’in, ezanı edebiyatımızda en çok kullanan şair
olduğunu söylemek mümkündür.
SONUÇ
İslam toplumlarının vazgeçilmez sembolü olan ezanın, Müslümanların sosyal hayatında
önemli bir dinî, sosyal, psikolojik ve millî etkileri vardır. Bu canlı ve sesli eylem din ve kültür
hayatımızın en önemli unsurlarındandır. Ezan okunurken yaptığımız işi bırakıp dinlemek,
başka sesleri kısmak, hürmet göstermek, milletimizin ezana verdiği kutsiyetin ifadesidir.
Divan edebiyatında münacat, naat, gibi türler olmakla beraber ezan ihmal edilmiş sadece bazı
mısralarda geçmiştir.
Edebiyatımızda ezan, Batı ile etkileşimimizin yoğunlaştığı Tanzimat sonrasında daha
çok müstakil şiirler halinde ele alınmaya başlanılmıştır. Bunu ezanın ses ve musiki yönünün
kuvveti olarak düşünebiliriz. Özellikle Servet-i Fünun’cular ile beraber şiirimizde ses ve
musiki ön plana çıkmıştır.
Daha sonra Osmanlı’nın yıkılışı, toprak ve insan kayıpları şairlerimizi dinî ve millî
unsurlara sevk etmiştir. Ezan bu dönemlerde halkı bilinçlendirmek, eski fetih dönemlerini
hatırlatmak için şiirdeki yerini almıştır. Bu dönemlerde ezan, bayrak gibi bir kurtuluş ve
özgürlük sembolü olarak kullanılmıştır. İslam ve Türk orduları tarafından feth edilen kalelerin
burçlarına önce bayrak asılır, sonra ezan okunurdu. Ezan şiirleri dinî ve millî duygularımızı
harekete geçiren, kutsiyetini ezandan alan çığlıklardır artık.
Mehmet Âkif Ersoy’un Ezanlar şiiri beşer mısralık yedi kıtadan ve otuz dört beyitten
oluşan uzun bir şiirdir. Özellikle ilk bölümde akşam ezanı, ikinci bölümde ise sabah ezanı
üzerinde durulmuştur. Şair daha çok ezanın tabiat ve insan ruhu üzerindeki etkilerini
24

Ersoy, Safahat, 193.
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anlatmıştır. Şiirde tabiat da insan gibi adeta canlı, şuurlu bir varlıktır ve ezan sesinden onlarda
etkilenmekte, yaratıcılarını zikre kalkmaktadırlar. Başka ezan şiirlerine de baktığımızda
özellikle akşam ve sabah ezanlarının çok ele alınması bu zamanların şairlerin ruh hallerine
daha çok hitap etmesi ile açıklanabilir.
Ezan peygamber dönemlerinin safiyetini, o fetih rüzgârlarını günümüze bağlayan bir
mesajdır. Ezan en güzel aksini şiirlerimizde bulan bir ses ve anlam bayrağıdır.
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ALLAH VE AHİRET İNANCININ ÖFKE KONTROLÜNE KATKISI (HABİL-KABİL
ÖRNEĞİ)
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Harran Üniversitesi, mahmutozturk0263@gmail.com
GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalar insanlar etrafında ve çoğunlukla insanların
birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde şekillenir. Bu ilişkiler, peygamber ve insanlar
arasında tebliğ ekseninde olabildiği gibi, diğer insanlar arasında herhangi sosyal bir konuda da
olabilmektedir.
İnsanın olduğu her yerde sosyal çatışmaların yaşanması ihtimal dâhilindedir. İnsanlar
arasındaki sürtüşmeler değerlerin bağlayıcılığını zayıflatabilir veya yok sayma noktasına
götürebilir. Böyle durumlarda insan fıtratındaki kimi olumsuz davranışlar kuvveden fiile
çıkar. Âdemoğlunun içgüdüleri ile akrabalıktan kaynaklanan yakınlık duygusu arasında bir
çatışma potansiyeli her zaman için mevcuttur. Bunun içindir ki kişisel arzu, istek ve çıkarlar
sebebiyle yakın akraba arasında üstünlük ve imtiyaz çekişmesi ortaya çıkabilmektedir. Bu tür
bir çekişme kıskançlığa, kıskançlık da zulüm ve düşmanlığa yol açmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm,
din duygusu ve bizzat dinin yol göstermesi sayesinde bâtıl yerine hakkın, kötülük yerine
iyiliğin tercih edilmesiyle insan doğasının anılan türden kötülüklerden arınacağı sonucunu
çıkarmaya yönelik bir örnek verir:1
Yeryüzünde insan nüfusunun henüz çok az olduğu bir zaman diliminde yaşanan ve
Kur’an-ı Kerim’de zikredilen dramatik Habil-Kabil kıssası, insan türünün her yerde fıtri
özellikleri ile var olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile insan ister bilinçli, ister
bilinçsiz, insan her yerde duygu ve düşünceleri iler vardır. Yeğin’in belirttiği gibi “İnsanların
kendileriyle ve içinde yaşadıkları toplumla uyum içinde hayatlarını devam ettirmelerinde
duygu düşünce ve davranışlar önemli yer tutar. Duygu ve heyecanlar, davranış ve
yaşantımızla birlikte meydana gelir. Hayat boyunca karşılaştığımız olaylar ve davranışlar
bizim duygu ve heyecanlarımızın harekete geçmesi ve şekillenmesinde de etkili olurlar.”2
Eğitilmemiş, kendi haline bırakılmış duygular ifrat ve tefsir derecesinde kendini gösterebilir.
Normal bir insan sevinir, mutlu olur, hüzünlenir, ağlar, güler, kızar, heyecanlanır. Daha da
uzatabileceğimiz bu duygulardan birisi de öfkedir. Öfke hissinin son derece geniş bir alana
sahiptir. Can sıkıntısından gazaba kadar, basit bir gücenme ve küskünlükten aşırı bir öfke
taşkınlığına kadar çeşitli dereceler gösterebilmektedir.3
Habil-kabil kıssasında da benzer bir durum söz konusudur. Kardeşler sahip oldukları
duygu ve düşüncelerine göre konuşmakta ve davranmaktadırlar. Hadisenin neticesi de buna
1

Öztürk, Mahmut, Peygamberlerin Aile Bireyleriyle İmtihanı, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2017, 151-152.
Yeğin, Hüseyin İbrahim, Öfke Duygusu Ve Dinî Açıdan Baş Edebilme Yolları, Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2010, ss. 235 ‐258. s. 236.
3
Gördük, Yunus Emre, “Kur’ân Kıssalarında Peygamberlerin “Öfke”si”, Hikmet Yurdu, Yıl: 8, C: 8, Sayı: 15,
Ocak – Haziran, 2015/1, ss. 121 - 143, 123.
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göre olmuştur. Biz tebliğimizde önce kıssayı özetleyecek sonra kardeşlerin söz ve
davranışlarını ele alacağız.
Ana Hatlarıyla Habil Kabil Kıssası
Habil-Kabil kıssasının yer aldığı Maide suresi, medenî bir sure olup bu döneminin
ikinci yarısında nazil olmuştur. Toplam beş ayette özetlenen bu kıssa İsrailoğlulları ile ilgili
bir bahsin ortasında yer alması itibarıyla da önem arz etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de
belirtildiğine göre iki kardeş Allah’a birer kurban sunarlar. Kurbanlardan birisi kabul
edilirken diğeri reddedilir. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş bunun muhasebesini yapacak
yerde, kardeşine öfkelenerek “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” der. Kardeşi ise Allah’ın
ancak kendisine karşı gelmekten sakınanların kurbanını kabul edeceğini, saldırıya maruz kalsa
bile öldürme kastıyla kendisini tehdit eden kardeşine el uzatmayacağını söyleyip sözlerini
şöyle tamamlar: “Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben istiyorum ki, sen
benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin
cezasıdır.” Fakat akla hitap eden bu sözler öfkeli kardeşini yatıştırmaya yetmez. Nefsine
aldanıp kardeşini öldürür.4
Kıssada bahsi geçen öldürme hadisesi ilk olma özelliği ile her zaman insanların ilgisini
çekmiş, müfessirler de insanlık tarihi kadar eski olan bu hadise ile ilgili rivayetlere ilgisiz
kalamamışlardır. Kur’an-ı Kerim’de yer almayan ancak tefsirlerde yer verilen detaylara ilişkin
rivayetlere baktığımızda, okuyuculara sunulan ayrıntıların benzer kardeş kavgalarında
rahatlıkla rastlanabilecek cinsten şeyler olduğunu görürüz. Kur’an-ı Kerim yer vermediği
halde müfessirler, Habil ve Kabil’in kurban olarak sundukları şeyleri, neden kavga ettiklerini,
Habil ve Kabil’in fiziksel güçlerini, o esnada Hz. Âdem’in hangi sebeple nerede bulunduğunu
ve haberi alınca nasıl bir tepki gösterdiğini rivayetlere dayalı olarak tefsirlerde zikretmişlerdir.
Ancak Elmalılı’nın da altını çizdiği gibi bu detayları kullanırken hata ihtimalinden kurtulmak
mümkün olmadığından bu tür rivayet ve ayrıntılardan sarf-ı nazar ederek yalnız Kur’an’ı
takip etmek en doğru olanıdır.5 Muhammed Abduh, bu müfessirlerin zikrettiği ve ancak vahiy
ile künhü bilinebilecek bu gibi rivayetleri gerçek olmayan ve faydasız bilgiler olarak
değerlendirmektedir.6
Müfessirler, adi bir cinayet vakasının detaylarını serdetmekle yetinmemiş, kıssa
çerçevesinde detaylarını aşağıda vereceğimiz pek çok tartışma konusu da açmışlardır. Bu
bağlamda tartışılan ilk husus kıssanın tarihsel olarak gerçek olup olmadığıdır. Müfessirler bu
vakanın yaşanmışlığına ayette geçen “ ”بالحقifadesini delil gösterirler.7

4

Maide Suresi, 5/27-31.
Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, byy, 1979, III, 1653.
6
Abduh, Muhammed, Tefsirü’l-Menar, Matbaatü’l-Menar, Mısır, 1947, VI, 341.
7
Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili III, 1653. Râzî, kıssa hakkında “Bil hakk”ibaresi ile şunların kastedildiğini
belirtir: 1- Bu kıssa Allah Tela katındandır ve doğruluğu gerçektir. 2-Tevrat ve İncil’de yazılanlara da
uygundur. Gerçek bir amaca (Hasedin kötülüğün anlatmaya) yönelik olarak azil olmuştur. 4-Alınan diğer
faydasız hikâyeler gibi değil; ibret almak üzere gerçek bir kıssa olarak değerlendirilmelidir. Râzî, Fahrüddin
Ebû Abdullah Muhammed El-Kuraşî et-Taberîstani, et-Tefsirü’l-kebir (Mefâtihu’l-gayb), I. Baskı, DarülFikr, Beyrut, 1981, XI, 210.
5
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Kıssanın içeriğinden önce tartışma konusu yapılan diğer bir husus ise bu kardeşlerin
kimlikleridir. Kıssanın hemen ardından İsrail oğullarına vurgu yapılması, Hasan ve Dahhak
gibi müfessirlere Âdem’in söz konusu iki evladının Beni İsrail’den iki kişi olduğunu
düşündürmüşse de8 bu görüş pek taraftar bulmamıştır. Pek çok müfessir kıssanın sonunda
zikredilen karga kıssasından yola çıkarak, buradaki ölüm vakasının yeryüzündeki ilk ölüm
vakası olduğuna, dolayısıyla bu iki kardeşin Habil ve Kabil olduğuna hükmetmişlerdir.9
Mealini yukarıda verdiğimiz kıssayı rivayetler ışığında şöyle özetleyebiliriz.
Hz. Âdem’in iki oğlu arasında bir tartışma çıkar. Tartışma uzayınca Hz. Âdem, oğlu
Kabil’in kendi sözleri ile ikna olmayacağını anlar ve kimin haklı olduğuna karar versin diye
oğulları Habil ve Kabil’in Allah’a birer kurban sınmalarını ister. Kardeşler birer kurban
takdim ederler. Allah Habil’in kurbanını seçer. Ancak Allah’ın kararına da razı olmayan
Kabil, kardeşini öldürmek üzere planlar yapar ve bunu açıklamaktan da çekinmez. Aralarında
geçen tartışmalarda Habil alttan almaya çalışsa da bu tavır Kabil’i yumuşatmaya yetmez.
Kabil ilk fırsatta düşündüğünü gerçekleştirir, kardeşi Habil’i öldürür. Ancak bu durum onu
mutlu etmeye yetmez. Derhal pişman olur. Ancak iş işten geçmiştir.10
Malum olduğu üzere Kur’an kıssalarında gereksiz detaylara yer verilmez. Kıssalardaki
ayrıntılar kıssanın hikmetleri ile doğru orantılıdır. Habil ve Kabil kıssasında da Kur’an-ı
Kerim’in sarahaten belirtmediği bazı hususları kıssa içerisindeki ipuçlarından faydalanarak
tespit etmeye çalışacağız. Bu kıssada Kur’an metni açısından ihtiyaç duyduğumuz incelikler
Habil ve Kabil arasındaki konuşmaların satır aralarında da saklıdır. Habil ve Kabil arasındaki
konuşmaları içeren rivayetler tefsirlerde yer alsa da yapacağımız değerlendirmeler için Kur’an
metnindeki diyalogları esas almakla yetinecek, Habil ve Kabil arasındaki bu karşılıklı
konuşmadan yola çıkarak onların kişilik özelliklerini ve sahip oldukları inançları
yorumlamaya çalışacağız:
Kıssadaki diyalogda ilk söz Kabil’e aittir. Kıssa içerisinde kurbanının kabul edilmemesi
üzerine Kabil’in söylediği “ القتلنكmuhakkak ki seni herhalde öldüreceğim” ifadesi onun
kıssada yer alan tek sözüdür. Buna karşılık Habil’in sözleri ise 27. ayetin sonundan
başlayarak, iki ayet boyunca devam eder ve 29. ayetin sonunda tamamlanır.
Sözlerin içiriğine geçmeden önce bu sözlerin üslubundan hareketle bir takım tespitlerde
bulunmaya çalışacağız.
İnsanların çık kızdığı veya sevindiği zamanlar da “söyleyecek söz bulamıyorum”
dedikleri vakidir. Aşırı heyecan, uzun cümleler kurmaya imkân vermez. Kabil’in tek
kelimelik ifadesini de bu kabilden ele almak gerektiği kanaatindeyiz. Bu tek kelimelik
ifadesinden onun ruh halini tespit etmek hiç de güç değildir. Budak’ın “Engelleme, saldırıya
uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakılma, kısıtlanma ve benzeri durumlarda hissedilen ve
8

Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 209; Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili III, 1652.
Taberî, Muhammed b. Cerir, Cami'ü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an, Kahire, 2001, VIII, 324-325; Zemahşerî,
Muhammed b. Ömer, el-Keşşâf an hakâiki ğavâmizi’t-Tenzil ve ‘uyuni’l-ekâvili fi vücuhi’t-te’vil (Keşşâf), I.
Baskı, Lübnan, Darü'l-Kütübüi'l-İlmiyye, 1995, I, 611; Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 210; Elmalılı, III, 1652,
Merâğî, Ahmed Mustafa, Tefsirü’l-Merâğî, Şirketü Matbaati ve Mektebi Mustafa el Bali, el Halebî ve
Evladuhu, Mısır, 1946, VI, 97.
10
Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 209; Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 611.
9
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genellikle neden olan şeye ya da kişiye yönelik şu ya da bu biçimde saldırgan davranışlarla
sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz bir duygu”11 şeklinde yaptığı öfke tanımına
baktığımızda Kabil’in duygularını ve sözlerini daha rahat değerlendirebiliriz.
Kardeşine onu öldüreceğini söylerken kullandığı tek kelimelik cümlede Kabil’in iki
te’kid edatını birlikte kullanması, bu öfkesinin anlık olmadığını, kardeşini öldürme arzusunun
planlı olduğunu göstermektedir. Öyle anlaşılıyor ki haset onu içten içe kemirmiş, onu ne
pahasına olursa olsun Habil’den kurtulma noktasına getirmiştir. Maide 31. Ayette geçen
“Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ” İfadesinde  طاعfiilinin  تفعلbabından فتطوعت
şeklinde kullanılması da bu düşünceyi güçlü kılmaktadır. Merâğî bu ifadeden kardeşini
öldürme hususunda Kabil’in gelgitler yaşadığını, bazen korktuğunu ancak nefsinin ısrarla
öldürme hususunda kendisini cesaretlendirdiği manasını çıkarır.12
Habil’in konuşmasında ise cümleler daha uzundur. Uzun cümleler kullanmak arka
planda mantıklı bir düşünce yapısı gerektirir. Sükûnetin de verdiği avantajla kişi düşünceleri
tane tane dile getirebilir. Habil’in, eli ayağı dolaşmadan sözlerini söyleyebilmesi onun
özgüven sahibi olduğunu da akla getirmektedir.
Konuşmalarından kardeşlerin dini duygularının yoğunluğunu tespit etmek de
mümkündür. Habil’in konuşmasının üçte birlik kısmını teşkil eden “Allah, ancak kendisine
karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder (…) Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan
korkarım. (….) İşte bu zalimlerin cezasıdır.” gibi ifadeler onun çok sağlam bir Allah ve ahiret
inancına sahip olduğunu göstermektedir.
Kabil’in Allah’ın hükmüne razı olmayıp derhal itiraz etmesinden, onun daha kurbanını
adarken bile içten pazarlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Zira kurbanı kabul edilmeyen bir
insandan beklenen şey onun üzülmesidir. Oysa Kabil kurban hadisesini bir çırpıda geride
bırakmış, tartışmalarına yeni bir boyut kazandırarak kardeşini ölümle tehdit etmeye
başlamıştır. Arınmak için bir fırsat olması gereken kurban, Kabil’de bilenmek için sebebe
dönüşmüştür.
Habil ve Kabil arasındaki konuşmaların Kur’an-ı Kerim’de ifade edilenlerden ibaret
olmadığı muhakkaktır. Bâtılı tasvirden imtina eden Kur’an-ı Kerim hayra davet eden Habil’in
sözleri üzerinden konuyu özetlemektedir. Keza Kabil’in sergilediği tavırları da Habil’in
sözlerinden anlayabiliyoruz.
Kabil’in öldürme tehdidine karşı Habil’in söylediği ilk söz şudur: “Allah ancak
muttakilerden kabul buyurur.” İlk bakışta Kabil’in sözü ile Habil’inki arasındaki uyum fark
edilmese de daha dikkatli bir okuma bunun ipuçlarını vermektedir. Sözlerinden öyle
anlaşılıyor ki Habil, Kabil’in kızgınlığının nedenini bilmektedir. “Ne yapayım Allah benim
kurbanımı kabul etti” şeklinde bir ifade kullanıp şahsını nazara vermek yerine, üçüncü bir
şahıs üzerinden açıklama yapmayı uygun görmektedir. Sergilenmesi gereken tavrı ön plana
koymakta faziletin doğrudan kendi şahsında değil, gösterdiği tavırda olduğunu belirterek

11
12

Yeğin, Hüseyin İbrahim, Öfke Duygusu Ve Dinî Açıdan Baş Edebilme Yolları, s.560.
Merağî, Tefsirü’l-Merâğî, VI, 100.
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isteyen herkesin böyle davranabileceğini ifade etmektedir.13 Habil’in sözlerinde ki takva
vurgusu kurbanla ilgili başka bir ayette de dile getirilmiştir: “Onların etleri ve kanları asla
Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.”14
Habil’in ifadesinden kurbanda sunulan şeyden ziyade kurbanı sunan kişinin niyeti ve
düşüncesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Kabil’in sahip olduklarının kötüsünü, Habil’in
ise en iyisini ve hatta en sevdiğini kurbanlık olarak sunduğu şekliden tefsirlerde yer alan
rivayetler Kur’an-ı Kerim’e aykırı bir yorum sayılmaz. Zira Âl-i İmrân suresinde infak
hususunda altı çizilen hususlardan biriside kişinin sevdiği şeylerden infak etmesidir.15
Habil’in bu ve benzeri sözleri Kabil’i ikna etmeye yetmemiş olmalı ki ondaki kararlılığı
gören Habil sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana
uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi
olan Allah’tan korkarım.”16 Habil, sözlerinde Allah’ı tekrar hatırlatmakta ve Allah’tan
korktuğunu ifade etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şey Habil’in ben merkezli
cümleler kullanmasıdır. İletişimde ben merkezli cümleler kurmak karşıdakini ikna etmede
daha etkili kabul edilir. Habil burada “Allah’tan kork” ifadesi yerine “Ben Allah’tan
korkarım” diyerek kendi duygularını dile getirmektedir. Bu sözden önce söylediği cümlede
Habil’in ne kadar sakin durduğunu, kendinden emin bir şekilde kardeşine cevap verdiğini
hissetmek mümkündür. Ölüm tehdidi karşısında bir kişinin bu denli sakin olması anacak
öfkesini çok iyi kontrol etmesiyle mümkün olabilir. Habil tartışma boyunca sakin durduğu
gibi beden dili ile karşısındakini de sükûnete davet etmektedir.
Müfessirler, Habil’in bu düzeydeki sükûneti üzerine de çeşitli yorumlarda
bulunmuşlardır. Ayet mealinden yola çıkarak Habil’in pasif bir tavır sergilediğini düşünen
müfessirler bu tavrı anlamlı kılacak bazı gerekçeler aramışlardır. Mücahid, bunun kendilerine
konulmuş bir farzdan kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu hükme göre kişi kendisini
öldürmekle tehdit eden kişiyi engelleme çabasında bulunmayacaktır.17 Öfke kontrolü ile
sükûneti bir dereceye kadar muhafaza etmek mümkün ise de bu tavrın boynunu bıçağın altına
uzatma düzeyinde bir teslimiyete kadar genişletmek insan fıtratına uygun olmadığı gibi,
düzeni tamamıyla kötü niyetli insanlara bırakmak anlamına geleceği için toplumun huzuru ve
devamı için de makul görünmemektedir.
Mevdûdî kişinin kendisini ölüme teslim etmesini fazilet olmadığını, faziletin ilk
saldıranın kendisi değil düşmanın olmasını tercih etmek olduğunu söyler. Mevdûdî’ye göre
Habil’in sözleri “sen beni öldürmek için kötü niyetler besleyebilirsin. Fakat ben bunu
yapmam. Beni öldürme planları yapabilirsin, fakat ben senin öldürme planlarını öğrendikten
sonra bile önce davranarak bir şey yapacak değilim.” şeklinde anlaşılmalıdır.
13

Kur’an-ı Kerim’in bu öz ifadesi tefsirlerde şöyle açılır: “Benim günahım ne? Allah ancak muttakilerden kabul
eder. Sen Allah’tan korkup kurbanını sunsaydın senden kabul ederdi. Sen sahip olduğun en değersiz şeyi
kurban ettin Ben ise malımın en değerli olanını sundum.” Taberî, Cami'ü'l-beyan, VIII, 326-327.
14
Hacc, 22/37.
15
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu
bilir.” Âl-i İmran, 3/92.
16
Maide, 5/28.
17
Taberî, Cami'ü'l-beyan, VIII, 329; Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 212.
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Râzî de mutlak bir teslimiyeti anlamlı bulmaz. Ona göre Habil bu sözleri kardeşinin
kendisini öldürmeye niyetli olduğunu gördükten sonra, onun saldırmasından önce ve nasihat
kabilinden, kasıtlı olarak bir kimseyi öldürmenin ne kadar çirkin olduğunu göstermek için
söylemiştir. Yine Habil’in bu sözlerinden savunmanın orantısız güç kullanarak değil;
savunmaya yeterli olabilecek en asgari düzeyde karşılık ile gerçekleştirilmesi gerektiği
anlaşılmalıdır. Öldürmeye yönelme bütün savunma yollarının kapanmasından sonra
başvurulabilecek son çare olmalıdır. Habil’in bu düşüncesinde samimi olduğu yine kullandığı
ifadelerden anlaşılmaktadır. Kardeşi Kabil’in öldürme kararlılığı ifade ederken kullandığı
te’kid unsurlarını Habil, öldürmeye yönelmeyeceğini ifade ederken kullanmaktadır. ما انا بباسط
ifadesindeki te’kid bası onun savunma düşüncesinde kararlı olduğunu göstermektedir.18 Habil,
tamamen savunmasız kalacağından değil; öldürme kastıyla harekete ilk geçen kişini asla
kendisi olmayacağından söz etmektedir.19 Bundan hareketle hüküm çıkaran bazı fakihler,
ölüm tehlikesi karşısında savunmayı şart değil, caiz görürken, Hanefi âlimleri nefsi müdafaa
anlamında savunmayı şart olarak telakki etmişlerdir.20
Esasen bu tartışmalara en güzel cevap yine Kur’an-ı Kerim’de verilmiştir. Habil’in
ifadesini içeren ayetin sonu “Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” şeklinde
tamamlanmaktadır. Buradan açıkça anlaşılmaktadır ki Habil bu ifade ile kardeşine tavrının
gerçek nedenini açıklamaktadır. Bu da Kabil’den korkup çekindiğinden filan değil; sadece ve
sadece Allah Teâlâ’dan korktuğundandır.
Diğer bir tartışma konusu da Habil’in kardeşine seslenirken kullandığı “Ben istiyorum
ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu
zalimlerin cezasıdır.”21 ifadesidir. Habil’in sözlerini, kişiye bir başkasının günahının
yüklenmeyeceğini belirten ayetle beraber ele alan müfessirler 22 Habil’in bir iç muhasebeden
sonra bu sözleri söylediğine kanaat getirmişler, çelişki gibi görünen bu durumu açıklamak için
çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Abduh’un, İbn Abbas’a dayandırdığı bir rivayete göre bu
günahlar, Habil’in katli ve Kabil’in kurbanın kabulünü engelleyen önceki günahlarıdır.23
Râzî’ye göre Habil şöyle demiş olmalıdır. “Bütün bu anlattıklarıma rağmen beni
öldürmeyi düşünürsen, her halde kendimi müdafaa edemeyeceğim bir anımda beni
öldüreceksin. Benim bunu engellememin tek yolu, sen bunu yapmadan önce benim seni
öldürmemdir. Eğer iş bu noktaya gelir de benim veya senin katil olma durumu ortaya çıkarsa
o zaman bu büyük günahı işleyenin ben değil; sen olmanı dilerim.”24
Habil’in bu sözlerinden hareketle çıkarabileceğimiz diğer bir sonuç, ahiret inancının,
onun öfkesini kontrol etmede rol oynadığıdır. Zira kardeşi ile konuşurken cehennemden
bahsetmektedir. Cehennemle cezalandırmanın ise ancak ahirette mümkün olacağı
18

Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 212.
Merağî, Tefsirü’l-Merâğî, IV, 100-102.
20 Ebu Zehra, Muhammed, Zehretü’t-Tefasir, III, 2126.
21
Maide, 5/29.
22
“De ki: “Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mi arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine
kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. 42 Sonra dönüşünüz ancak
Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.” En’am, 6/164
23
Abduh, Tefsirü’l-Menar, VI, 344.
24
Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 213.
19
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bilinmektedir. Tam da bu konuda öfke kontrolünde ahiret inancının etkisini tartışan Yeğin,
şöyle demektedir. “Ahiret’te hesap vermeyi düşünmek insanın öfkeli davranışlar
sergilemekten alıkoyar. Bu bağlamda, insanın yaptığı her fiilin sadece dünyada değil ahirette
de bir karşılığının olduğu düşünerek, yaptığı her davranışın hesabını orada vereceğini
hatırlamaktır. İnanan insandaki ahiret düşüncesi onu yapacağı yanlış davranışları engellemesi
bakımından önemlidir. Zira ahiret inancı, yani, ölümden sonra hayatın devam edeceği ve esas
olanın ahret hayatı olduğu fikri, insanın yaşantısını daha bilinçli bir şekilde geçirmesine,
kendisini oto-kritik etmesine yardımcı olur.25 Öyle anlaşılıyor ki Habil, kendisini
öfkelenmekten alıkoyan bu düşünceyi kardeşine de hatırlatmakta, onun da bu yolla
sakinleşmesini beklemektedir.
Buraya kadar olayda aktif rol üstlenen Kabil’i Maide 30. ayet geçici olarak mef’ul
konumuna düşürmektedir. Bu aşamada Kabil nefsinin hâkimiyetindedir. Kabil’in bir insan
olarak kardeşinin sözlerinden hiç etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Son
aşamasında ona bu fiili işletenin nefis olduğu anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Kabil
kardeşi Habil’i öldürme hususunda kararlı olsa da kafasında cevaplayamadığı bazı sorular
bulunmaktadır. Öldürdükten sonra ne olacak? Başta babası olmak üzere çevresi ona ne
diyecektir? Onu öldürmekle amacına ulaşabilecek midir? Bu kabilden sorularına tatminkâr bir
cevap bulamamak onu tereddüde sevk ederken “nefis” devreye girmekte bu hususlardaki
tereddüdünü gidermektedir. Böylece nefsin kışkırtmasıyla vicdanını tamamen susturan Kabil,
ele geçirdiği bir fırsatta kardeşi Habil’i öldürür. Sonuçta Habil, kurbanı Allah tarafından kabul
edilen halis bir mü’min olarak öldürüp onun huzuruna giderken nefsinin heva ve hevesine tabi
olan Kabil, sebeb-i hasaret olan hırsının saikıyla katil olmuştur. Hem de insan öldürme gibi
köyü bir çığırı açarak…
Kıssayı Habil ve Kabil’in tavırları ve duyguları üzerinden bu şekilde özetledikten sonra
kıssanın asr-ı saadete ve günümüze bakan yönlerine işaret edip konumuzu tamamlayacağız.
Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim bu kıssanın Âdem’in iki oğlunun kıssası olduğunu
sarahaten ifade etmektedir. Yani iki kardeş arasında geçen bir kıssa... Kıssa özetle nefsine
uyan ve hareketlerini taşıdığı haset duygusuna göre düzenleyen kardeşin felaketi ile
sonuçlanmaktadır.
Yukarıda da temas ettiğimiz gibi kıssanın Medine’de ve Yahudilerle ilgili ayetlerin
arasında zikredilmesinin bir anlamı olmalıdır. Son peygamberin kendilerinden geleceğine
ilişkin beklentilerinin gerçekleşmemesi üzerine Yahudiler’in Hz. Muhammed’e (s.a.s.) hased
ettikleri bilinmektedir.26 Hz. Peygamber’in soyu Hz. İsmail’ aracılığı ile Hz. İbrahim’
dayanmaktadır. Yahudiler de neseben babaları Yakup ve dedeleri İshak aracılığı ile Hz.
İbrahim’e ulaşırlar. Hz. Muhammed’in atası Hz. İsmail ve İsrail oğullarının atası Hz. İshak
kardeş olduklarından Yahudiler ve İsmail’in (a.s.) soyundan gelen Araplar amca çocukları
mesabesindedir. “Amcaoğlu” pek çok kültürde kardeş gibi telakki edildiğinden iki kardeş
arasında geçtiği ifade edilen kıssa Asr-ı Saadet’teki Yahudileri yakından ilgilendirmektedir.
25
26

Yeğin, “Öfke Duygusu Ve Dinî Açıdan Baş Edebilme Yolları” , 250.
Sabuncu, Ömer, “Safiyye Bt. Huyey”, Mü’minlerin Anneleri, ed. Adnan Demircan, Ömer Sabuncu, Siyer
Yayınları, İstanbul, 2017, s. 460.

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 123

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Râzî’nin yaklaşımı da bu minval üzeredir. Ona göre bu kıssa ile Yahudilere küfre devam
ettikleri takdirde -Kabil’in, Âdem peygamberin oğlu olması gibi- peygamber neslinden gelmiş
olmalarının kendilerine bir yarar sağlamayacağını hatırlatma anlamını da taşımaktadır.
Yahudiler Hz. Muhammed’i kıskanınca Allah Teâlâ onları hasetten sakındırmak üzere bu
kıssayı vahyetmiştir. 27 Bu kıssa göstermektedir ki nimet sahibi herkes kıskanılır. Allah Teâlâ
Muhammed’i en büyük nimeti (nübüvvetle) ödüllendirince, düşmanların onun aleyhindeki
tuzak ve hilelerde ittifak etmeleri gecikmedi. Bu açıdan kıssa Hz. Muhammed’e teselli
anlamındadır.28 Müslüman olmasalar bile Yahudilerin Kur’an’la yakından ilgilendiği
malumdur. Asr-ı Saadetteki Yahudiler bu vesile ile bir kez daha İslam’a davet edilmişlerdir.
Genelde İslamiyet, özelde Hz. Muhammed aleyhindeki tavırlarından vazgeçmeleri istenmiştir.
Zira şahsi bir değerlendirmeyle haksızlığa uğradığını düşünen Kabil, öfkesini yenemeyip
kardeşini öldürmüş, ama yine de amacına ulaşamamıştır. Tabiri caizse öfkeyle kalkmış,
zararla oturmuştur.
Günümüz açsından da kıssa ibretlik yönlerini hala muhafaza etmektedir. Hala haset ve
kıskançlık habis huylu çıbanlar gibi toplumumuza kan kaybettirmektedir. Yakın akraba,
kardeş ve arkadaşlar arasında olunca hasedin açtığı yaralar daha derin olabilmektedir.
Kardeşliği günümüz Müslümanları arasında tesis etmenin yolu öncelikle kötü huylardan
arınmaktır. Kurulacak kardeşlik o zaman daha güçlü ve kalıcı olacaktır. Keza Habil’in
tavırları da örnek alınacak türdendir. Her ne kadar kardeşi Kabil ikna olmayıp niyetlendiği
cinayeti işlese de bu Allah’ın ezeli takdiri ile gerçekleşmiştir. Müslümanlara düşen olumlu
bakmak ve kıssaları ibretle okuyup ders almak olmalıdır.
SONUÇ
İnsanın bütün davranışları geçmişine bağlı olarak şekillenir. İçinde yaşadığı toplumun
örf ve adetleri gibi kişinin bilgi ve duygu düzeyindeki önceki kazanımları da davranışlarında
etkili olacaktır. İnsanın fıtratında var olan akli, gazabi ve şehevi duygular eğitilebilir
niteliktedir. Bunların kendi halinde bırakılması ifrat ve tefrite yol açabilir.
Ele aldığımız kıssada gazabi duygularında ifrata kaşan bir kardeşin bir diğerini haksız
yere öldürdüğü konu edilmektedir. Allah korkusu ve Ahiret inancına sahip diğer kardeş ise
öfkesine yenilmeyip saldırgan tavırlar sergilememiştir.
Öfkesine sahip olan kardeşin sözleri ona bu davranışları kazandıran saikin Allah ve
ahiret inancı olduğunu açıkça göstermektedir.
KAYNAKÇA
Abduh, Muhammed, Tefsirü’l-Menar, Matbaatü’l-Menar, Mısır, 1947.
Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003.
Ebu Zehra, Muhammed, Zehretü’t-Tefasir, byy, bty.
Gördük, Yunus Emre, “Kur’ân Kıssalarında Peygamberlerin “Öfke”si”, Hikmet Yurdu,
Yıl: 8, C: 8, Sayı: 15, Ocak – Haziran, 2015/1, ss. 121 – 143.
27
28

Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 209.
Râzî, Mefâtihu’l-gayb, XI, 208.

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 124

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Merâğî, Ahmed Mustafa, Tefsirü’l-Merâğî, Şirketü Matbaati ve Mektebi Mustafa el
Bali, el Halebî ve Evladuhu, Mısır, 1946.
Öztürk, Mahmut, Peygamberlerin Aile Bireyleriyle İmtihanı, Sonçağ Yayınları, Ankara,
2017.
Râzî, Fahrüddin Ebû Abdullah Muhammed El-Kuraşî et-Taberîstani, et-Tefsirü’l-kebir
(Mefâtihu’l-gayb),I. Baskı, Darül-Fikr, Beyrut, 1981.
Sabuncu, Ömer, “Safiyye Bt. Huyey”, Mü’minlerin Anneleri, ed. Adnan Demircan,
Ömer Sabuncu, Siyer Yayınları, İstanbul, 2017.
Taberî, Muhammed b. Cerir, Cami'ü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an, Kahire, 2001.
Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, byy, 1979.
Yeğin, Hüseyin İbrahim, Öfke Duygusu Ve Dinî Açıdan Baş Edebilme Yolları,
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2010, ss. 235 ‐258.
Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, el-Keşşaf an hakâiki ğavâmizi’t-Tenzil ve ‘uyuni’lekâvili fi vücuhi’t-te’vil (Keşşâf), I. Baskı, Lübnan, Darü'l-Kütübüi'l-İlmiyye, 1995.

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 125

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
YANLIŞ ALGILANAN BİR KAVRAM OLARAK SABIR
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Harran Üniversitesi, mahmutozturk0263@gmail.com
GİRİŞ
İnsan hayatı inişli çıkışlı pek çok olayla sürüp devam eder. “Her şey zıddı ile kaimdir”
özdeyişinden hareketle hayatın iyilik-kötülük, kolaylık-zorluk, güzellik-çirkinlik, bollukdarlık ikileminde sürüp devam ettiğini söyleyebiliriz. İnsan nefsinin daima hoşuna giden
şeylere talip olduğu hatırlandığında istikameti bulmanın ve istikamet üzere yaşamanın çok da
kolay olmadığı ortaya çıkar. Kur'ân-ı Kerîm’in ifadesiyle İnsana bir zarar geldiği zaman,
Allah’a dua eder; fakat Allah ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir
sıkıntıdan ötürü O’na dua etmemiş gibi geçip gider.1
Oysa insana düşen görev nimetin de sıkıntıların da Allah’tan olduğunu bilip ona göre
davranmaktır.2 Nitekim bu dengeyi sağlayanlar Kur'ân-ı Kerîm’de övgüyle anılmaktadır: “O
takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, bir kötülük
yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı
hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de
onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükâfatı, Rableri
tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir.
Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!”3
Bu bakış açısına sahip olan bir Müslüman, sabrı anlık bir ruh hali olarak değil de bir
yaşam tarzına, olaylara bakış tarzına dönüştürebilirse her türlü karamsarlıktan ve
umutsuzluktan da uzak duracağından hayatına olumlu yön verebilir, karşılaştığı problemleri
daha rahat çözümleyebilir. Sabırlı davranan insan aceleciliğin getirdiği risklerden de kendini
kurtarmış olur.
Sabrın Lügat ve Terim Anlamı
Sabır, lügatte, bir kimseyi bir şeyden alıkoymak, güçlükle bir şeyi zapt etmek,4 sıkıntı
anında nefse hâkim olmak5 anlamlarına gelir. Terim olarak sabır, belanın verdiği acıdan
Allah'ın dışında hiçbir varlığa şikâyette bulunmamaktır.6 Sabır Kur’ân-ı Kerim’de oruç,

1

Yûnus, 10/12.
Bakara, 2/245.
3
Âl-i İmrân, 3/134-136.
4
Mütercim Asım Efendi, Kamusü’l-Muhit Tercümesi, Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı Yayınları,
İstanbul, 2013, II, 457.
5
İbnu Manzûr, Cemalüddin b. Mükerrem, Lisanü’l-‘Arab, Beyrut, bty , IV, 438; İbn Cevzi, Cemâlüddîn Ebü’lFerec Abdurrahmân, Nüzhetü'l-a'yüni'n-nevazir fî ilmi'l-vücuh ve'n-nezair, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 1987,
I, 75.
6
Cürcânî, Ebu’l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali, Ta’rifât, Darü’l-Fikr, Beyrut, 1998. s. 94,
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cesaret, ısrar, rıza ve bilinen yaygın anlamda sabır anlamlarında kullanılmaktadır.7 Biraz daha
açacak olursak, Arapçadaki kullanıma göre ve dil bilimcilerinin değerlendirmelerine göre
sabır, nefsin karşılaştığı çeşitli durumlara karşı aldığı tavra göre, farklı isimler alır. Eğer
nefsin hapsedilmesi, bir musibetten dolayı ise ona sadece sabır denir. Tersi feryat” olur. Savaş
ortamında sabretmenin adı “cesaret” iken onun zıddı, korkaklıktır. Eğer sabır bunaltan bir
felakete karşı gösteriliyorsa buna “rahb-ı sadr/ gönül genişliği” denir, zıddı “bunalma”dır.”
Eğer sabır konuşma hususunda olursa bunun adı “kitman/sır saklam” olur, zıddı, “mezl/sırrı
ifşa etmektir” Kur’ân-ı Kerim'de sabır bütün bu manalar için kullanılmıştır.8 Bakara suresi
177. Ayeti bu anlamları özetler mahiyettedir. “…zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı
zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır.
İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” Şu hadi- şerif de bu anlamı
destekler mahiyettedir: “Mü’minin şanı ne güzeldir. Onun her halinden hayır neşet eder ki bu
ancak bir müminde zuhur edebilir. Ona bir iyilik ulaştığında bundan dolayı şükreder ki bu
onun için bir hayırdır. Bir sıkıntı ile yüz yüze kaldığında ise şükreder. Buda onun için bir
hayra vesiledir.”9
Kur’an-ı Kerim’de Sabır Kavramına Yüklenen Anlamlar
Kur'ân-ı Kerîm’de üzerinde ısrarla durulan ve muhtelif surelerde yüz küsur defa tekrar
edilen sabır kavramı doğrudan insanı ilgilendirdiği için tefsirlerde de tafsilatıyla ele alınmıştır.
Kur’an’ın nazil olan ilk surelerinde sabır konusunun işlenmiş olması oldukça dikkat çekicidir.
Adeta bu ilk surelerde nübüvvetin uzun soluklu bir görev olduğu, başarı için sabrın zorunlu
olduğu işin başında Hz. Peygamber’e ihsas edilmiştir. Kalem suresinde Hz. Peygamber’e,
Allah’ın verdiği görevi sabırla yerine getirmesi emredildikten sonra Yûnus’a atıf yapılmış ve
Resûlullah’a onun hatalı davranışını tekrar etmemesi telkin edilmiştir. Hz. Yunus halkın
hemen iman etmemesine kızarak şehri terk etmişti. Bu izinsiz davranışı O’nun bir deniz
yolculuğunda suya atılması ve uzun bir süre bir balığın karnında kalması ile neticelenmişti.
Mucizevi bir kurutuluştan sonra nübüvvet görevine kaldığı yerde devam etmiştir. Bu kıssa ile
Hz. Muhammed uyarılmakta, Mekke müşriklerinin kendisine gösterdiği muhalefete kızıp da
ümitsizliğe kapılmaması ve peygamberlik görevini sürdürmesi telkin edilmektedir.10
Kalem suresinde Hz. Yunus üzerinden, Hz. Peygamber’e uyarılarda bulunan yüce
Allah, Ahkâf suresinde ise ona örnek alacağı peygamberleri işaret etmiştir: “O halde
(Resûlum), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar
hakkında acele etme, onlar vâdedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece
gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan
7

Damegani, Ebû Abdullah el- Hüseyin b. Muhammed, el-Vücuh ve'n-nazair li-elfazi kitâbillahi'l-aziz. (thk.
Muhammed Hasan Ebü'l-Azm ez-Zefiti) Vizaretü'l-Evkaf, Kahire, 1995, II, 15; Ayrıca Bkz. Bakara, 2/153,
Bakara, 2/175, Sâd, 38/6, Tûr, 52/48, Furkân, 25/42.
8
Asım Efendi, Kamûs Tercümesi, II, 458.
9
Müslim, Ebü'l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi Müslim b. el-Haccac (ö. 261/875), el-Müsnedü’s-Sahih elmuhtasar mine’s-sünen bi-nakli’l-adl ani’l-adli ila Resûlillah s.a.v. (Sahihu Müslim,) (thk. Muhammed Muad
Abdulbaki) Darü İhyai’t-Türasi’l-’Arabi, byy-bty. Zühdve Rikak, 2999.
10
Karaman, Hayreddin, Mustafa Çağrıcı, İbrâhim Kâfi Dönmez, Sadreddin Gümüş, Kur’an Yolu, DİB Yayınları,
Ankara, 2007. V, 439, 440.
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başkası helâk edilir.” Bu ayette Yüce Allah, Hz. Peygamber’e kendisini yalanlayan ve
işkence çektirenlere karşı sabırlı olmasını, onları İslamiyet’e çağırmaya devam etmesini ve bu
konuda ulu’l-azm peygamber arkadaşlarını örnek almasını tavsiye ediyor.12
Büyük müfessir İmam Mâtürîdî, peygamberlerin kavimlerinin alay, iftira ve
yalanlamalarına, her türlü eziyetlerine sabrederek katlanmak ve tebliği aralıksız sürdürmek
zorunda olduklarını söylemektedir. Kaimlerinin olumsuz davranışlarından dolayı onlardan
ayrılmalarına asla izin verilmemiştir. Peygamberlerin sabırla beklemeleri ve kavimlerinin
helaki için dua etmemeleri de hususiyetle onlara terettüp eden vazifelerdendir.13
Okumayı emreden ilk sureden sonra nazil olan üçüncü ve dördüncü surelerde sabır
konusu tekrar vurgulanır: “Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.”14
Kur’an vahyi devam ettikçe sabır konusu çeşitli vesilelerle yüz küsur yerde tekrar edilmiş ve
kavram farklı anlamlarda kullanılmıştır. Mekkî surelerde daha çok olmakla beraber, Medenî
surelerde de sabır konusu işlenmeye devam edilmiştir. Nüzulde 13. sırada yer alan Asr
suresinin içeriğini oluşturan dört ana konudan birisi de sabırdır: “And olsun zamana ki, insan
gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.”15 Allah’ın asra and içerek başladığı
bu surede bütün dünyaya ilan ettiği hakikatlerin dördüncü halkası sabırdır. Müfessirler bu
ayette zikredilen sabrın Allah’a itaat ve işleyenin kınanmasına sebep olacak her türlü
kötülükten nefsi uzak tutmak anlamında olduğunu belirtmişlerdir.16 Sabrın belki en zor olan
türü budur. Zira itaatin zıddı olan isyan bir bakıma kötülükleri isteyen nefsin arzularına
uymaktır. Allah’ın yasakladığı fiilleri ve davranışları yapmaktır. İnsan için sabırların en zoru
alışkın veya meyyal olduğu günahlara karşı sabırdır. Bir insanın alışkanlıklarından vaz
geçmesi bir çocuğun sütten kesilmesine benzer. Yani çok zordur. Bu yüzden insan Rabbinin
sevgisini ve ona bağlı rızasını elde etmeyi düşünerek bir kötülükten vazgeçebilir.17
Sabırlı olmak samimiyeti de beraberinde getirir. Duygu ve düşüncelerinde samimi
olanlar ancak sabredebilirler. Peygamberlerin başarısında sabrın önemli bir yer tutması
bundandır. Kur'ân-ı Kerîm sabretmenin iki insan arasında muhabbetle neticelenebileceğini
belirtmektedir: “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın
ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel
davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı
11

11

Ahkâf, 46/35.
M. Cüneyt Gökçe, “Sabır Dersleri” II. Uluslararası Eyyûb Peygamber Sempozyumu, (21-2 Nisan) Şanlıurfa,
392-395, 393.
13
Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd (ö. 333/944), Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim
(Te’vilâtu ehli’s-sünne), Darü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2005, IX, 259-260.
14
Müzemmil, 73/10.
15
Asr, 103/1-3.
16
Taberî, Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid, Câmiü'l-beyân fî te’vili’l-Kur'ân (thk. Ahmed
Muhammed Şakir), Müessesetü’r-Risale, byy, 2000, XIV, 591; Mâtüridî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, X, 612;
Mâverdî, Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib (ö. 450/1058), Tefsirü'l-Maverdî (en-Nüket ve'l-‘uyun),
Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, byy, VI, 333; İbn Kesir, VIII, 480.
17
Yargıcı, Atilla, “Sevgi ve Sabır İlişkisi” II. Uluslararası Eyyûb Peygamber Sempozyumu, (21-2 Nisan)
Şanlıurfa, 82-91, s.89.
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olanlar kavuşturulur.” Bu yüzden çağdaş müfessirlerden Bayraklı sabrı, “problemleri
çözmek için gayret sarf etmek, meselelere daima olumlu yönden bakıp, kötülüklerin yerine
iyilikleri koyma eylemi” olarak tanımlar. Bir bakıma sabır, “dıştan ve içten gelen etkilere
karşı bir direnmedir. Kur’an’a göre sabır temelli direnme gücü veya becerisi kaosa değil,
birleşmeye ve bütünleşmeye vesile olur.19
Kur’an-ı Kerim’de sabır oruç anlamında kullanıldığı gibi, Hz. Peygamber de bir
hadisinde Ramazan ayı için Sabır Ayı demiştir. Sabrı sadece musibetlere karşı bir tahammül
olarak kabul etmek, Ramazan ayını da sıkıntı ve darlık olarak görmek gibi olumsuz bir
manayı beraberinde getirecektir ki bu kabul edilemez bir durumdur. Oruç, bilinçli bir tercihtir.
Zayıf insanların istemeden katlandıkları bir şey değil, bireysel arınma sokağından toplumsal
bütünleşme caddesine çıkan bir yoldur. Bir sırat-ı müstakimdir.
Müşriklerin de putlara olan bağlılıklarını sabır sözcüğü ile ifade etmeleri oldukça
ilginçtir: “Biz, ilâhlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilâhlarımızdan
uzaklaştıracaktı” (derler.)20 Müşrikler sapık inançları için sabretmeyi birbirlerine tavsiye
ediyorlarsa Müslümanların hak yolda sebat etmeleri daha bir önem kazanmaktadır.
Örneklerden açıkça görülmektedir ki, sabır, pasif bir direniş değil; bilinçli bir tercihtir.
Bir nebevî duruştur. Çağdaş Müfessir Elmalılı Hamdi Yazır’ın bu konudaki değerlendirmeleri
d bu yaklaşımı destekler mahiyettedir: “Doğru olan ve tavsiye edilen sabır, iman ve amel-i
salih ile hak ve hayır yolunda sabırdır ki, bu, şecaat, sadakat, mertlik şiarıdır. Yoksa her
kötülüğe katlanmak, her zillete boyun eğmek, pislikler içine düşüp de her ne pahasına olursa
olsun, ondan çıkmağa kurtulmağa çalışmamak, çabalamamak, ilişik etmemek, batılda,
fenalıkta, çıkmamacasına saplanıp kalmak ve şerre rıza demek olan atalet, zillet ve meskenet
ile sükûttan ibaret bulunan duygusuzluk değildir. Çünkü Kur’an’a göre üstünlük, ancak
Allah’ın, Peygamber’inin ve mü’minlerindir. Şerre rıza şer, küfre rıza küfürdür. “Hilmi
himari” mezmumdur. Onun için safvetini bulanmaktan koruyacak badireleri çıkışları
olmayan, yani hiç asar-ı gadab göstermeyen hilm de hayır yoktur.”21
Sabırla ilgili az bilinen bu manaları zikrettikten sonra, sabrın sözlük anlamları arasında
olan ve Kur’an-ı Kerim’de ifadesini bulan bela ve musibetler karşı sabra da değinerek
konumuzu tamamlamak istiyoruz.
Kur’an-ı Kerim’e göre sabredilmesi gereken yerlerden birisi de bela ve musibetlere
karşı sabredip istikametten ayrılmamaktadır. Bu musibetler, sınamak gayesi ile Allah
Teâlâ’dan gelebileceği gibi, zalim kesimlerin, mazlumlara karşı uyguladıkları bilinçli
yaptırımlar da olabilmektedir. Her iki durumda da sabredenler mükâfatlarını Allah’tan
alacaklardır. Hz. Peygamber ve ümmeti sıkıntılara karşı bütün anlamlarıyla sabrederek
başarıya ulaşmışlardır.22 İsrailoğulları Hz. Musa’nın sabır tavsiyesine uyarak esaretten
kurtulmuşlardır.
18

18

Fussilet, 41/34-35
Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2013, XIX,
20
Furkan, 25/42
21
Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, IX, 6082.
22
Sabuncu, Ömer, Son Peygambere İlk İnanan İnsan Müminlerin Annesi Hz. Hatice, Semerkand Yayıncılık, 6.
Baskı, İstanbul, 2016, s. 95-97.
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Kur’an’ın Tavsiye Ettiği Sabır: Sabr-ı Cemil.
Kur’an-ı Kerim’de sabır timsali olarak zikredilen şahsiyetlerden birisi de Hz. Eyyub’tur.
Kur’an-ı Kerim’in Hz. Yakub kıssasını23 onun hakkındaki şu niteleme ile tamamlar:
“Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah’a
çok yönelen bir kimse idi.”24 Hz. Eyyub sanıldığı gibi sadece hastalıkla imtihan edilmemiştir.
Bakara suresinde geçen "Biz mutlaka sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve
ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlılara!"25 Ayetinde ifadesini bulan
imtihanlardan geçmiştir.
Kaynakların belirttiğine göre Hz. Eyyub uzun boylu, gür saçlı ve heybetli bir kişidir.
Şam bölgesinde yaşamış; geniş bir araziye sahip olup, binlerle hayvanı yüzlerce işçisi
bulunmaktadır.26 İslâmî kaynaklarda zikredildiğine göre Hz. Eyyûb’un geçirdiği imtihanların
sonuncusu çok uzun süren ve dayanılmaz ağrılara sebep olan bir hastalığa yakalanmasıdır. Bu
hastalığın ne kadar sürdüğü ve ne tür bir hastalık olduğuna dair kaynaklarda birbirinin tekrarı
epey malumat bulunmaktadır. Bunların pek çoğu güvenilir olmayan İsrâiliyât kabilinden
bilgilerden oluşmaktadır. Belki ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim’le uyumlu olduğu söylenebilir.
Tartışmasız olan kısım onun nefsi, malı ve aile bireyleriyle imtihan edildiği şeklindedir.27
Önemli bir hususu zikrederek konuyu sonuçlandırmak istiyoruz. Hz. Eyyub hakkında
İslami kaynaklarda yer alan bilgilerin bir kısmı maalesef İslamî değildir. Bir kısmı doğrudan
Tevrat’tan iktibas edilmiştir. Tevrat’ta hastalığı uzayan Hz. Eyyub’un Allah’a isyan ettiği,
dostlarının uyarmasıyla pişman olduğu zikredilmektedir. Halk arasında ise adeta bu bilgiyi
yalanlarcasına tam aksine onun vücuduna kurtlar düşecek kadar hastalandığı rivayeti
dolaşmaktadır. Bu bilgilerden hiç birisi Kur’an’a uyun değildir.
Yani o haşa ne hastalığından dolayı Allah’a isyan etmiştir. Ne de tiksindirici bir
hastalığa yakalanmıştır. Hz. Eyyûb’un hastalığının, insanları kendisinden nefret ettirecek
kadar ağır ve tiksindirici olduğu yolundaki yahudi menşeli bilgileri bir peygamberin
saygınlığı ve sosyal prestijiyle bağdaştırmak mümkün değildir; Kur’an’da ve güvenilir hadis
kaynaklarında bu tür bilgiler de bulunmamaktadır. Diğer İslâmî kaynaklarda geçen bu
yöndeki malumat ise tamamen İsrâilî kaynaklardan intikal etmiştir. 28
Birkaç cümle ile özetleyecek olursak
Sabır, Hz. Eyyub gibi malını mülkünü kaybedip, hastalıklara mübtela olmak değildir.
Asıl musibet, nimetlerin asıl sahibini unutup malına ve sağlığına güvenmektir. İnsan huzuru
kendisini belaya layık gören bir varlığı bulmada aramalıdır.29
23

Daha geniş bilgi için bkz. Ahmet Gündüz, “Yusuf Sûresi Bağlamında Üç Gömlekli Hayat Sürecinden Bazı
Yarıntılar” Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 35, Ocak- Haziran 2016, s. 101-102.
24
Sad, 38/44.
25
Bakara, 2/155.
26
Harman, Ömer Faruk, “Eyyûb” DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, XII, 16
27
Öztürk, Mahmut, Peygamberlerin Aile Bireyleriyle İmtihanı, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2017. Geniş bilgi için
bakınız: Kasımî Cemaleddin Muhammed b. Muhammed Saîd Cemaled-din (ö. 1332/1914), Tefsirü'l-Kâsımî
(Mehasinü’t-te’vil), Darü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1998, VIII, 263.
28
Harman, “Eyyûb” XII, 17.
29
Bilgi, Levent, “Hz. Eyyub’un sabrından günümüz insanına mesajlar” II. Uluslararası Eyyûb Peygamber
Sempozyumu, (21-2 Nisan) Şanlıurfa, 538-541, s. 537
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Sabır, zillet içinde bir boyun eğiş değil, büyük peygamberlerin sergiledikleri nebevi bir
duruştur.
Sabır, insanın karşılaştığı maddi ve manevi musibetlerle karşı, zafere ulaşıncaya kadar
Allah’a inanıp doğruda sebat etmesidir.
Sabır, Allah’ın imtihan vesilesi yaptığı belalara karşı dayanıklılığı ispat edercesine
katlanmak değil; bilakis kişinin Hz. Eyyub gibi halini Allah’a arz edip, sonra yine ona
tevekkül etmesidir.
Sabır insanı maksuda ulaştıran bir gizemdir. Her türlü çaresizliğin çaresi sabırdadır.
Allah’ın yardımı koruyup kollaması sabırdadır. Kalpler ancak Allah’ı anmakla, ona itimat ve
tevekkül etmekle mutmain olur. Onun dışındaki bütün anmalar kalplerimizi kasvete boğar.
Dünya bir imtihan ve tecrübe yeridir. Sabredip sabretmemekle daima deneniriz.30
Sabır, Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi belki inanır diye, Ebu Cehil gibi bir müşrike bu
ümmetin firavununa ısrarla hakkı anlatmaktır.
Sabır Hz. Ali gibi, dışarıda öldürmek kastıyla yalın kılıç on kişinin beklediğini bile bile
Hz. Peygamber’in döşeğinde gönül rahatlığıyla uyuyabilme cesaretidir.
Sabır Hz. Bilal gibi, işkenceden yorulan ve dilinin ucuyla bile olsa Hz. Muhammed’e
hakaretamiz küçük bir söz söylemesi için adeta kendisine yalvaran Ümeyye bin Halefin
yüzüne karşı “ahad ahad” diyebilmektir.
Tebliğimizi çağdaş bir müfessir olan M. Akif’in sabır kavramına yaklaşımı ile
tamamlamak istiyoruz. M. Akif, pek çok konuda olduğu gibi sabır konusunda da farklı bir
yaklaşım sergiler. O sabır konusunun yanlış anlaşıldığı kanaatindedir. Sabrın mezellet
olmadığını söyleyen M. Akif, gerçek anlamda sabrın katlanmak değil, hayatın zorluklarına
göğüs germek olduğunu söyler ve Âl-i İmran suresi 200. âyetini delil olarak gösterir:
“Sabrediniz, hem de sabırda düşmanlarınızla müsabaka ediniz.” Ayetinin yorumunda sabrın
yanlış anlaşıldığını, sabrın mezellete tahammül etmek olmadığını, aksine gerçek anlamda
sabrın sıkıntılara göğüs germek olduğunu belirtir.31
Hâlikin nâ-mütenâhi adı var, en başı Hak
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak
Hani, ashâb-ı kirâm, ayrılalım, derlerken,
Mutlaka “Sûre-i Vel’asrı” okurmuş, bu neden
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh
Başta îmân-ı hakîkî geliyor, sonra salâh
Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık.32

30

Bilgi, Levent, “Necip Fazıl’ın Sabır Şiiri Üzerine bir Deneme”” II. Uluslararası Eyyûb Peygamber
Sempozyumu, (21-2 Nisan) Şanlıurfa, 92-98, s. 97
31
Mehmed Akif [Ersoy] Üstad-ı Muhterem Mehmed Akif Beyefendi Tarafından (Mevaiz): Fatih Camii
Şerifi’nde [Tefsir-i Sure-i Necm, 39] Sebilü’r-reşad, 13 Şubat 1913 / 7 rebiulevvel 1328 cilt: II-IX, sayı: 49231, sayfa: 389-395, s. 394.
32
Ersoy, Mehmet, Safahat, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2008, s 407.
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SONUÇ
Sabır, fıtraten insanda var olan, onunla pozitif bakma alışkanlığı kazanılabilen bir
duygudur. Bu konuda nefsini eğitebilen insan sabrın kazanımlarından yararlanabilir. Sabır
sanıldığı gibi sadece sıkıntı anında eziyete tahammül etmek değildir. Bu mana sabrın anlam
yelpazesi içinde sadece birisidir. Asıl sabır Allah’ın gösterdiği istikamette yürürken, onun bu
yürüyüşünü engelleyebilecek duygu, hareket ve düşüncelere aldırmadan yürüyebilmektir.
Sabır sahibi insanlar bu duruşlarıyla düşmanlarını bile etkileyebilir onları doğru yola
getirebilirler.
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UNUSUAL MOSQUE IMAM IN IRAN
Dr. Hamid RAJBEH
Institute of Culture, Art and Architecture
ABSTRACT
The Imam Mosque in Iran is the largest mosque of ancient Isfahan, located 340 kilometers
from the country's capital, on the coast of the Zayande River. Previously, this unique building
bore a different name - the Shah Mosque. The city of Isfahan has a very long and interesting
history: centuries ago it was the capital of Persia, and in the 16th century it reached the peak
of greatness. This time is characterized by extensive construction work, and the buildings
created during this period later became real cultural monuments. Its original name sounded
like Nesf-e Jehan or "half the world." Even when you first look at the city, you can
immediately identify the Imam Mosque. This building is both geographical and spiritual
center of the city, it rises above the same-named square, which, by the way, is considered the
second largest in the world.
The impressions that the mosque itself made on me are simply amazing. The building, made
in the shape of a regular rectangle, is surrounded on all sides by exquisite two-story arches.
The size of this complex is difficult to feel from the photo, they are really striking in their
scale: the total area of the mosque reaches 20,000 square meters, the height of its minarets is
42 meters, and the main dome is 52 meters. The completion of the creation of the Shah Square
dates back to 1612 and the construction of a mosque begins immediately, which is completed
only 30 years later. The huge sky-blue dome, of course, serves as the main element of the
structure. Today you can meet the same travelers, pilgrims and believers who came to this
amazing place to see and appreciate every element of the amazing architecture and
unwittingly feel respect for the builders of the past who created a miracle that could delight
four hundred years later.
Keywords: Isfahan, Mosque Imam, cultural monuments
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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE KREDİ NOTUNUN
BELİRLENMESİNDE KULANILAN KRİTERLER AÇISINDAN TÜRKİYE-AB
KARŞILAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN
Harran Üniversitesi, mahmutinan65@hotmail.com
ÖZET
Küreselleşen dünyada ülkeler arasında ticaretin artmasıyla birlikte kredi (borç-alacak)
ilişkisi diğer bir ifadeyle finansal işlemler de artmıştır. İşte bu finansal işlemlerin güvenirliliği
ve kredi riskleri açısından ülkeler belirli kriterler üzerinden bağımsız kuruluşlar tarafından
değerlendirilmelidir. Günümüzde bu kredi riski değerlendirmeleri uluslararası düzeyde kabul
görmüş ve uzmanlaşmış kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Kredi
derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notlar ülkelerin finansal yükümlülüklerini
yerine getirebilmelerinin bir göstergesi olarak gün geçtikçe daha çok önem kazanmaya
başlamıştır. Aynı zamanda uluslararası finansal işlemlerin nitelik ve nicelik itibariyle çok
geliştiği bu dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının hazırladıkları raporlar ve verdikleri
kredi notları derecelendirme faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmıştır.
Kredi notu, borçlunun genel olarak belirli bir borç veya mali yükümlülük ile ilgili
kredibilitesinin bir değerlendirilmesinin yanında borçlanma maliyetinin düşük ya da yüksek
olmasının belirleyici faktörlerinden birisidir. Yüksek kredi notu, krediyi herhangi bir sorun
yaşamadan geri ödeme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Zayıf kredi notu ise,
borçlunun geçmişte borç ödemesi sorunu yaşadığını ve gelecekte da aynı sorunu
yaşayabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda ülke kredi notu, ülkelerin ekonomik, sosyal
ve politik yapıları dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak burada derecelendirme
kuruluşlarının ülkelerin bu yapılarını objektif bir şekilde değerlendirip not vermeleri önem
kazanmaktadır. Bu açıdan çalışmada, öncelikle derecelendirme kuruluşlarının amaçları, önemi
ve derecelendirmede esas aldıkları kriterler belirtilecektir. Daha sonra Türkiye’nin kredi notu
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda kredi
derecelendirme kuruluşlarının hazırladıkları raporlar ve verdikleri kredi notları, ekonomik
etkilerinin yanı sıra siyasal etkileri ile de tartışılmaktadır. Bu açıdan derecelendirme
kuruluşlarına getirilen eleştiriler ve bunların gerçeklik payları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Borçlanma, Derecelendirme
Yöntemleri, Kredi Notu.
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BİST METAL ANA SANAYİ FİRMALRININ FİNANSAL PERFORMANSLARINI
ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ VE MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
Doç. Dr. Hasan AYAYDIN
Gümüşhane Üniversitesi, hayaydin61@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Abdulkadir BARUT
Harran Üniversitesi, kadirbarut@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Fahrettin PALA
Gümüşhane Üniversitesi, fahrettinpala@gumushane.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada 2010-2017 döneminde Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören metal ana
sanayi firmalarının finansal performanslarına etki eden şirkete özgü finansal, endüstriye özgü
ve makroekonomik değişkenlerin panel veri yöntemleriyle incelenecektir. Çalışmada firma
performansını temsilen karlılık kullanılacak olup, bağımsız değişkenler olarak ise; kaldıraç
oranı, yatırımlar, işletme sermayesi devir hızı, firma büyüklüğü, büyüme, ekonomik büyüme,
enflasyon, döviz kuru ve faiz oranıdır. Çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında
model kurulup BİST metal ana sanayi firmalarının finansal performanslarını etkileyen
firmaya özgü ve makroekonomik belirleyiciler tespit edilecek ve raporlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Metal Ana Sanayi, Panel Veri Analizi
ABSTRACT
In this study, the financial, industry specific and macroeconomic variables affecting the
financial performances of the metal main industrial companies traded in Borsa Istanbul
(BIST) during the period of 2010-2017 will be analyzed by panel data methods. In the study,
profitability will be used to represent company performance and as independent variables;
leverage ratio, investments, working capital turnover rate, firm size, growth, economic
growth, inflation, exchange rate and interest rate. In this study, model-specific and
macroeconomic determinants that affect the financial performance of BIST metal main
industrial firms will be determined and reported.
Key Words: Financial Performance, Metal Main Industry, Panel Data Analysis
GİRİŞ
İşletmelerin nihai amacı firma değerini (firmanın piyasa değerini) maksimum
yapmaktır. Bir başka ifadeyle hissedarlarının yada pay sahiplerinin kazancını en üst seviyeye
çıkarmaktır. Bu nihai amaca ulaşmanın en önemli unsuru da kar elde etmek ve karın
sürdürülebilirliğini sağlamak ve amaçlanan karlılığa ulaşmada katlanılacak riski
yönetebilmektir (Karadeniz ve İskenderoğlu, 2011: 65-66).
Bütün işletmeler ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve büyüyebilmek için yeterli
düzeyde kar ortaya koymak zorundadırlar. Karlı faaliyetler sadece işletmelere değil makro
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ölçekte ekonomik büyümeye ve refah düzeyine de katkı sağlamaktadır. İşletmelerde kar
işletme değeriyle de yakından ilişkilidir. Kar etmenin işletmeler için çok stratejik bir olgu
olması dolayısıyla işletmelerin kaynaklarını kullanarak kar ortaya koyma gücünü ve oranını
ifade eden karlılığın hangi dinamiklerle sağlandığı çeşitli modellerle açıklanmaya çalışılmıştır
(Demirci, 2017: 381).
Endüstriyel ekonomideki çağdaş literatür karlılık yönünden performansı açıklamada;
yapı-davranış-performans ve firma etkileri biçiminde iki temel düşünce okulunun
bulunduğunu ileri sürmektedir (Erdoğan, 2018: 103). Yapı-davranış-performans (structureconduct-perfromance) modeline göre işletmelerin davranışını ve karlılığını piyasa yapısı
etkilemektedir. Modele göre rekabetin zayıf olduğu sektörlerde işletmeler daha karlı,
rekabetin yüksek olduğu piyasalarda işletmeler daha düşük karlılıkla faaliyetlerini
sürdürmektedirler (Demirci, 2017: 382). Yapı-davranış-performans yaklaşımı, ölçek
ekonomileri, yoğunluk, piyasaya giriş ve çıkış engelleri gibi rekabet şartlarının endüstri
seviyesindeki bileşenlerine odaklanmıştır (Erdoğan, 2018: 103). Bu nedenle bu yaklaşıma
göre piyasa payı ile karlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu beklenmektedir (Özcan ve
Çiftçi, 2015: 1).
Diğer taraftan firma etki modellerinde, temel varsayım, karlılıktaki heterojenliğin
firmalar arasındaki kalıcı farklılıklardan kaynaklanmasıdır. Bu düşünce okulunda, Demsetz
(1973), firmaların verimlilik düzeylerine göre farklılık gösterdiğini ve bu farklılıkların kar
heterojenliğinin ardındaki en önemli faktör olduğunu belirten üstün firma hipotezini ortaya
koymaktadır. Bunun arkasındaki mantık, nispeten daha yüksek verimlilik seviyelerinde
faaliyet gösteren firmaların, daha az verimli rakiplere kıyasla rekabet avantajlarına sahip
olmalarıdır (Stierwald, 2010: 3-4). Bu modele göre işletmelerin ayrışımı ve kârlılıkları piyasa
yapısını belirlemektedir (Demirci, 2017: 382).
Bahsedilen bu iki model ampirik analiz açısından karşılıklı olarak birbirleriyle
çelişmemektedirler. Yapı-davranış-performans (SCP) modeli firma düzeyinde değişkenlerin
karlılık üzerindeki etkisini dışlarken, firma etki modelinde endüstri ve firma etkileri birlikte
olabilir. Endüstri ve firma etkilerinin göreceli katkısı önemlidir çünkü iki model refah için
çelişkili sonuçlar doğurmaktadır. SCP modeli, kalıcı kar farklılıklarının varlığını (endüstriler
arası) alt-optimal sosyal refahı ima eden piyasa başarısızlığının kanıtı olarak
yorumlamaktadır. Firma etki modellerinde ise, yüksek firma karlılığı mutlaka refah
kayıplarıyla ilişkili değildir. Bunun nedeni, piyasaların rekabet gücü ve fiyatlarının eşit
marjinal maliyetlerinin olmasıdır. Aslında, literatürde hem SCP'nin hem de firma etki
modellerinin makul olduğu konusunda fikir birliği vardır, bu da endüstri ve firma etkilerinin
ampirik olarak ölçmeye uygun olduğunu göstermektedir (Stierwald, 2010: 4).
Bu çalışmanın amacı, 2010-2017 döneminde Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören
metal ana sanayi firmalarının finansal performanslarına etki eden şirkete özgü finansal,
endüstriye özgü makroekonomik değişkenlerin panel veri analizi yöntemleriyle
belirlenmesidir. Çalışmada firma performansını temsilen karlılık kullanılmış olup, bağımsız
değişkenler olarak ise; kaldıraç oranı, yatırımlar, işletme sermayesi devir hızı, firma
büyüklüğü, büyüme, ekonomik büyüme, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı kullanılmıştır.
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Çalışmada daha önce yapılan çalışmaların aksine, şirketlerin karlılığına etki eden
firmaya özgü finansal değişkenler ve endüstriye özgü makro ekonomik değişkenlerin etkisinin
birlikte kullanılması çalışmanın özgün değeri olup literatüre katkı sağlayacaktır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümü olup, çalışma ile ilgili
genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölüm metodoloji ve bulgular kısmından oluşmuş olup, bu
bölümde ampirik analizlerde kullanılan değişkenler, veriler ve yöntem verildikten sonra
bulguların tartışmasına yer verilmiştir. Üçüncü bölüm ise sonuç kısmından oluşmuştur.
METODOLOJİ VE BULGULAR
Çalışmada BİST Ana Metal Sanayi endeksinde faaliyet gösteren 16 şirketin 2010-2017
dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler ise tablo 1 de
tanımlanmıştır.
Tablo:1 Değişkenler Tablosu
Karlılık

Hesaplanma
Net Kar/ Toplam Aktif

Kaldıraç

Toplam Borç / Toplam Aktif

Yatırım

Duran Varlık /Toplam Aktif

İşletme Sermayesi
Devir Hızı
Firma Büyüklüğü

Net Satışlar/İşletme Sermayesi
Toplam Aktiflerin Logaritması

Büyüme

Satışlarda meydana gelen artış

Ekonomik Büyüme

% Değişim Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Cari)
Fiyat Endeksi (Tüketici)
(2003=100) % değişim
Devlet iç borçlanma senetleri aylık
ortalama faiz oranları
Dolar Döviz Kuru

Enflasyon
Faiz Oranı
Döviz Kuru

Kaynak
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Kamuoyunu Aydınlatma
Platformu (KAP)
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası

Çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlık durumları incelenmiştir. Durağan
olmayan seriler ile çalışılması durumunda sahte regresyon durumu ortaya çıkabileceğinden
değişkenlerin durağanlık durumları analiz için büyük önem taşımaktadır.
Tablo:2 İPS Birim Kök Analizi Sonuçları
Değişkenler
I(0)
Karlılık
-2.369*
Kaldıraç
-1.201*
Yatırımlar
-2.559**
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İşletme Sermayesi Devir Hızı
-3.317***
Firma Büyüklüğü
-2.675**
Büyüme
-1.786**
Ekonomik Büyüme
-6.916***
Enflasyon
-2.382**
Faiz Oranı
-10.524***
Döviz Kuru
-4.325***
Not: ***,**,* sırası ile değişkenlerin %1,%5 ve %10 önem düzeyinde durağan
olduklarını ifade etmektedir.
İm, Peseran ve Shin (2003) panel birim kök testi sonuçlarına göre; tüm değişkenlerin
seviye değerinde durağan oldukları tespit edilmiş olup, modele bu şekilde eklenmişlerdir.
Çalışmada Erdoğan (2018) çalışmasından hareketle oluşturulan model aşağıdaki gibi
olup firma performans göstergesi olarak aktif karlılığı kullanılmıştır. İlgili model statik panel
veri analizi ile incelenmiş olup, sonuçlar tablo 3 de raporlanmıştır.
Model: Karlılıkit = a0+β1Kaldıraçit + β2Yatırımlarit + β3İşletmesermayesidevirhızıit +
β4Firmabüyüklüğüit + β5Büyümeit + β6Ekonomikbüyümeit + β7Enflasyonit + β8Faizoranıit +
β9Dövizkuruit + + uit
Tablo:3 Model Sonuçları
Değişkenler
Kaldıraç
Yatırımlar
İşletme Sermayesi Devir Hızı

Sabit Etkiler Modeli
-0.963***
[ 0.336]
-0.285**
[0.085]
0.010**
[0.005]

Rassal Etkiler Modeli
-0.875***
[ 0.242]
-0.156**
[0.051]
0.011**
[0.004]

Firma Büyüklüğü

0.239***
0.080***
[0.052]
[0.012]
Büyüme
0.102*
0.089*
[0.015]
[0.010]
Ekonomik Büyüme
1.258*
0.987*
[ 0.698]
[ 0.353]
Enflasyon
-0.523*
-0.213*
[0.108]
[0.0.98]
Faiz Oranı
-0.263*
-0.158*
[0.023]
[0.018]
Döviz Kuru
-0.017
-0.017
[0.005]
[0.005]
Sabit
2.108**
0.927**
[1.250]
[0.621]
R2
0.565
0.287
Peseran
0.645(0.236)
0.259(0.107)
Not: ***,**,* sırası ile değişkenlerin %1,%5 ve %10 önem düzeyinde anlamlı
olduklarını ifade etmektedir.
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Bulgulara göre; kaldıraç, yatırımlar, faiz oranı ve enflasyon değişkenlerin firma
performansını olumsuz, firma büyüklüğü, büyüme, işletme sermayesi devir hızı ve ekonomik
büyüme değişkenlerin firma performansını olumlu etkilediği buna karşın döviz kurunun
finansal performansı istatistiki olarak anlamlı olarak etkilemediği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Çalışmada BİST Ana Metal Sanayi işletmelerinin finansal performansını etkileyen
firmaya özgü ve makroekonomik değişkenler incelenmiştir.
Bulgulara göre: kaldıracın finansal performansı olumsuz etkilediği tespit edilmiş olup
Chen (2009),Erdoğan (2018) çalışmalarının sonucunu destekler niteliktedir. Diğer yandan bu
bulgu firmaların aldığı borçları iyi kullanamadığı anlamına gelmektedir. Yatırımlar ise
(Korkmaz ve Karaca, 2014) çalışmalarına benzer olarak yine firma performansını olumsuz
etkilemekte olup bu bulgu beklentiler ile örtüşmektedir. Çünkü yapılan yatırımlar etkisini
hemen etkilemeyeceği için bu yatırımların faydasının zaman içerisinde ortaya çıkması
beklenmektedir. Çalışma sermayesi devir hızının ise (Erdoğan 2018) çalışmasın aksine
Pattoni vd. (2009), benzer olarak finansal performansını olumlu etkilediği tespit edilmiş olup,
bu bulgu çalışma sermayesi devir hızının gerekli düzeyde olduğu anlamına gelmektedir.
Enflasyon ve döviz kuru ise makroekonomik değişkenler olup bu değişkenler firmaların girdi
maliyetlerini yükselttikleri için firma performansını düşürmektedirler. Firma büyüklüğü ve
büyüme değişkenleri ise firmaya özgü değişkenler olup finansal performansı olumlu
etkiledikleri tespit edilmiştir. ekonomik büyüme ise makroekonomik bir değişken olup firma
performansını olumlu etkilemiştir.
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ÖZET
İşletmeler arasındaki rekabetçi ortam, hizmet kalitesinin yükselmesi zorunluluğu
performans değerlendirme çalışmalarının gerekliliğini ve önemini arttırmaktadır. Özellikle
çimento sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli ancak bir o kadar da
ülkedeki ekonomik gelişmelere duyarlılığı yüksek olan bir sektördür. Bu yönüyle imalat
sanayinde önemli bir yere sahip olan çimento sektöründe finansal performans analizi mutlaka
incelenmesi gereken bir konudur. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören taşa
toprağa dayalı sanayi kapsamında 16 çimento işletmesinin 2015, 2016 ve 2017 dönemini
kapsayan 16 finansal oran yardımıyla çok kriterli karar verme tekniklerinden ELECTRE
yöntemi kullanarak performans değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada Borsa
İstanbul’da işlem gören çimento sektöründeki işletmeler finansal performanslarına göre
sıralanmıştır.
Anahtar Kelimler: Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri, Finansal Performans,
Electre
ABSTRACT
The competitive environment between enterprises, the obligation to increase service
quality increases the necessity and importance of performance evaluation studies. Cement
sector is especially important for developing countries such as Turkey, but it is also very
sensitive to the economic developments in the country. In this respect, financial performance
analysis in cement sector, which has an important place in manufacturing industry, is an issue
that must be examined. For this purpose, performance evaluation was carried out using electro
method of multi-criteria decision making techniques with 16 Financial Ratios covering 2015,
2016 and 2017 period of 16 cement enterprises within the scope of stone-based industry in
Istanbul. As a result, the companies in the cement sector that are traded in the stock market in
Istanbul are listed according to their financial performance.
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GİRİŞ
1950’ den sonra özel sektörün çimento sanayine daha yoğun olarak girmesi ve Türkiye
Çimento Sanayii’nin kurulması ile birlikte Türk Çimento Sektörü hızlı bir ilerleme göstermiş
ve üretim artmıştır (Dumanoğlu, 2010). Çimento sektörü ülkemiz gibi kalkınmakta olan
ülkeler için önemli ancak bir o kadar da ülkedeki ekonomik gelişmelere duyarlılığı yüksek
olan bir sektördür. Bu sebeple çimento sektörünün gelişimi incelendiğinde GSMH'nın
yükseldiği dönemlerde sektörde de büyümeler olduğu ancak GSMH'nın azaldığı dönemlerde
ise sektörün bir durağanlık ve gerileme yaşadığı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin
istatistik verilerinden görülebilmektedir. (Elitaş & Eleren , 2007). 2018 yılı Ocak ayında
çimento üretiminde, geçen yıla oranla %44,9‘luk bir artış yaşanmıştır. Yine 2018 yılı Ocak
ayında üretilen çimentonun yaklaşık %8,2’si ihracata konu olmuştur. 2018 yılı Ocak ayında iç
satışlarda %56,81 artış, çimento ihracatında ise %26,4’lük azalış gerçekleşmiştir. Bölgesel
bazda ise, iç satışlarda en büyük artış İç Anadolu bölgesinde yaşanmıştır. (Türkiye Çimento
Müstahsiller Birliği, 2018)
Performans değerlendirme çalışmaları, bütün işletmeler açısından büyük önem
taşımaktadır. Özellikle günümüzde işletmeler arasındaki rekabetçi ortam, hizmet kalitesinin
yükselmesi zorunluluğu performans değerlendirme çalışmalarının gerekliliğini ve önemini
arttırmaktadır (Ertuğrul, 2006). Finansal performans ile işletmelerin performansına bütünsel
bir bakış açısı da sağlanabilmektedir.(Özçelik, Kandemir, 2015). Finansal performans,
sistemlerin finansal amaçlara (karlılık, aktif büyüklüğü, gelir artışı vb.) ulaşma başarısını
gösterir. Finansal performans ölçümü hem sistematik oluşu, hem de ölçümünde somut
verilerin kullanılması sebebiyle hem kolay hem de daha az maliyetle incelenebilmektedir
(Özden, Başar & Bağdatlı Kalkan, 2012). Şirketlerin finansal performanslarının
değerlendirilmesinde önceki dönemlere ait verilerden faydalanılmaktadır. Bu kapsamda
şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesinde geleneksel finansal analiz ve
matematiksel yöntemler kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemler
“Oran Analizi,
Karşılaştırmalı Analiz, Dikey Yüzde Analizi, Trend Analizi, Fon Akım Analizi" yaygın
yöntemler iken, matematiksel yöntemler arasında “TOPSIS, ELECTRE, (AHP), Bulanık
Mantık (BM), gibi yöntemler yer almaktadır. (Sakarya & Akkuş, 2015)
Bu çalışmanın amacı, BİST’te işlem gören çimento işletmelerinin performanslarını,
ELECTRE çok kriterli karar verme tekniği ile değerlendirilmesidir. Bu çalışma kapsamına
Borsa İstanbul’da işlem gören taşa toprağa dayalı sanayi kapsamında yer alan 16 çimento
işletmesi dâhil edilmiştir. 2015, 2016 ve 2017 dönemini kapsayan 3 yıllık süreçte finansal
oranların hesaplanmasında kullanılan veriler Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP)
resmi sitesinden yayınlanan yıllık gelir tablosu ve bilançolardan elde edilmiştir.
2.LİTERATÜR TARAMASI
Finansal performans analizi konusunda gerek ülkemizde gerek yurtdışında farklı
yöntemlerle ve farklı sektörlere yapılmış birçok çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmanın bu
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bölümünde yapılan literatür taraması sonucunda çok kriterli karar verme yöntemleri ile
performans analizi konulu çalışmalar tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: Literatür Tablosu
AMAÇ

YAZAR/ YIL

(Feng, Wang, 2000)

(Tsao, 2003)

( Feng, Wang, 2001)

( Wang, Lee, 2010)

(Chang, Lin, Lin, Chiang,
2010)

(Ayaydın, Durmuş,2015)

( Ayaydın, Çam, Ulutaş,2015)

Bu çalışmada hava yolu
şirketleri için mali
oranlara göre alınmış
bir performans
değerlendirme süreci
oluşturulmaya
çalışılmıştır.

Bu çalışma Tayvan'daki
on altı ticari bankanın
yatırım değerlerinin
Topsis yöntemi ile
değerlendirilmesidir.
Bu çalışmada dört
otoyol otobüs şirketinin
performansları
değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Bu çalışmada, Tayvan
büyük konteyner
nakliye şirketlerinin
finansal performansı
değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada TOPSIS
yöntemi kullanılarak
yatırım fonlarının
performansını
değerlendirmişlerdir.

Bu çalışmanın amacı
Türk lojistik
firmalarının Çalışmada
Gri İlişkisel Analiz
(GİA) yöntemi
kullanılarak performans
ölçümünü
gerçekleştirmektir.
Türk bankacılık
sektöründe faaliyet
gösteren bankaların
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YÖNTEM

Gri İlişki Analizi
ve Topsis
Yöntemi

Topsis Yöntemi

Topsis Yöntemi
Ve Gri İlişkisel
Analiz

Gri İlişkisel
Analiz Ve
FMCDM
Yöntemi

Topsis Yöntemi

Gri İlişkisel
Analiz Yöntemi

AHS ve TOPSİS
Yöntemi

KONGRE KİTABI

KULLANILAN
VERİLER
Bilgi kaynakları
Tayvan'ın Sivil
Havacılık Birliği
tarafından
yayınlanan rapor
İdare ve
yayımlanan
finansal tabloların
yıllık verilerinden
elde edilmiştir
Bankalar için sekiz
nicel öz nitelik
değerleri Bu
değerler
formüllerle uyumlu
bir ölçeğe
dönüştürülebilir.
Şirketlerin üretim,
pazarlama ve
finansal oranları
dikkate alınarak
performansları
değerlendirilmiştir.
Bilanço formu,
gelir tablosu ve
nakit akışını ele
alan ratansal
rasyolar çeşitli
kümelenmeler
içinde
değerlendirilir.
Çalışmada
Tayvan’da 82
yatırım fonunun 34
aylık verisini
kullanılarak
performans
değerlendirilmesi
yapılmıştır.
FORTUNE
dergisinin ilk 500
firmayı
belirlemede temel
aldığı ölçüt ilgili
firmaların net satış
rakamlarıdır.
Aktif kalitesi,
likidite, karlılık,
gelir gider yapısı,
sektör payları, grup
payları ve şube

www.gapzirvesi.org

SONUÇ
Sonuç, mali oranlar
düşünüldüğünde,
havayolları için performans
değerlendirmesinin daha
kapsamlı olabileceğini
gösteriyor.

Sonuç olarak, bankaların
borsa ortalamasından daha
yüksek yatırım risklerini
ortaya koymaktadır

Ampirik sonuç, finansal
oranlar dikkate alındığında
otoyol otobüsleri için
performans
değerlendirmesinin daha
kapsamlı hale gelebileceğini
göstermektedir.
Çalışma sonucunda şirketin
performans sıralaması
sırasıyla A2, A3 ve A1
olmuştur.

Sonuç olarak, yatırım
fonlarının finansal
performanslarının
ölçümünde oldukça iyi
sonuçlar verdiğini
göstermektedir.
Sonuç olarak, en iyi
dereceye sahip 3 şirket
sırasıyla Reysaş Taşım. Ve
Loj.Tic. A.Ş., Omsan
Lojistik A.Ş. ve Borusan
Lojistik Dağ. Taş. ve T. AŞ
şirketleridir.
Sonuçlara göre; en başarılı
mali performans gösteren
bankalar 2011 The Royal
Bank of Scotland Plc., 2012
Arap Türk Bankası A.Ş.,
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performanslarını
değerlendirmektir.

(Akbulut, Rençber, 2015)

( Günay, Kaya, 2017)

(Yanık, Eren, 2017)

(Karaoğlan, Şahin, 2018)

Bu çalışmada BIST’e
kote olmuş Çimento
sektöründe faaliyet
gösteren 17 işletmenin
etkinliklerinin ve
etkinliklerini etkileyen
değişkenlerin tespit
edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada, 2014 ve
2015 yılları itibariyle
BİS’de işlem gören
aracı kurumların, 20142015 dönemine ait
finansal
performanslarının
karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Bu çalışmada da
TOPSIS, AHP, VIKOR
ve ELECTRE
yönteminin otomotiv
imalat sektöründeki
işletmelerde 2011-2015
yıllarına ait finansal
performanslarını
belirlemek
amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, BİST
Kimya, Petrol, Plastik
Endeksi’nde
(XKMYA) yer alan
işletmelerin finansal
performansları analiz
edilmiş ve sıralanmıştır.

VZA ve Lojistk
Regresyon
Analizi

ELECTRE,
ORESTE ve
TOPSİS
Yöntemlerini

AHP, TOPSİS,
VİKOR ve
ELECTRE
Yöntemleri

AHP, TOPSIS,
GRA ve
MOORA
Yöntemleri

rasyoları olmak
üzere toplam 34
rasyoyu
performans alt
kriteri olarak
kullanılmıştır.
İşletmelere ilişkin
veri seti, (KAP)
sitesinde yer alan
finansal
tablolardan
sağlanan yıllık
değerler
kullanılarak elde
edilen çeşitli
oranlardan
oluşmaktadır.
Çalışmada
kullanılacak
finansal oranlar,
KAP internet
sitesinden
bağımsız
denetimden geçmiş
finansal
tablolardan elde
edilmiştir.
Veri seti olarak
İstanbul sanayi
odasının verilerine
göre Türkiye’deki
ilk 500 işletme
arasından ve BIST100 kapsamında
yer alan otomotiv
sektöründe faaliyet
gösteren 11 işletme
seçilmiştir.
Finansal oranlara
göre performans
değerlendirmesi
yapmak için
TCMB’nin
yayımladığı
oranlar göz önüne
alınmıştır.

2013 JP Morgan Chase
Bank N.A. olmuştur.

İşletmelerin toplam etkinlik
sorunsalının %65,8’lik
kısmı MDV/OZK, ADH,
NKM ve BO değişkenleri
ile açıklanmaktadır.
Bu oranların işletmelerin
varlık yapısıyla birlikte
riskliliğini ve alacak
tahsilatını, karlılığını ve
finansal yapısını içermekle
Büyük ölçüde etkinliklerini
de belirledikleri ortaya
konulmuştur.
Çalışmada kullanılacak
finansal oranlar, Kamuoyu
Aydınlatma
Platformu internet
sitesinden bağımsız
denetimden geçmiş
finansal tablolardan elde
edilmiştir.
Üç ayrı uygulamanın
Sonuçlarına göre sırasıyla
F5, F4 ve F2 firmalarının
üst sıralarda olduğu
görülmüştür. Ancak
diğerlerine göre
yatırımcısına en çok getiri
sağlayacak firmanın F5
olduğu rahatça söylenebilir.
Çalışmanın sonucunda 4
farklı ÇKKV yönteminin
sonuçları karşılaştırılmıştır.

3.VERİ SETİ VE METEDOLOJİ
3.1. Veri Seti

Bu çalışmanın amacı, BİST’de işlem gören çimento işletmelerinin performanslarını,
ELECTRE çok kriterli karar verme tekniği ile değerlendirilmesidir. Bu çalışma kapsamına
Borsa İstanbul’da işlem gören taşa toprağa dayalı sanayi kapsamında yer alan 16 çimento
işletmesi dâhil edilmiştir. 2015-2017 dönemini kapsayan 3 yıllık süreçte finansal oranların
hesaplanmasında kullanılan veriler Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) resmi
sitesinden yayınlanan yıllık gelir tablosu ve bilançolardan elde edilmiştir. Çalışma kapsamına
dâhil edilen firmalar ve kodları tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2: Çalışma Kapsamına Alınan İşletmeler
BİST’DE İŞLEM KODU

İŞLETME ADI
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMONTO SANAYİ A.Ş.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA, ADBGR, ADNAC
AFYON
AKCNS
ASLAN
BASCM
BTCIM
BSOKE
BOLUC
BUCIM
CMENT
CIMSA
GOLTS
KONYA
MRDIN
NUHCM
UNYEC

Çalışmada 16 çimento şirketine ait 14 finansal oran kullanılmıştır. Çalışmada finansal
performans ölçümünde kriter olarak kullanılan oranlar, kısaltmaları, formüller ve oranlara
ilişkin hedefler tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Analizlerde Kullanılan Finansal Oranlar ve Oranlara İlişkin Hedefler
ORAN
GRUBU

ORAN

FORMÜL

HEDEF

CARİ ORAN

Dönen varlık / kısa vadeli
borçlar

LİKİDİTE ORANI

Dönen varlık- stoklar / kısa
vadeli borçlar

NAKİT ORANI

Hazır değerler / kısa vadeli
borçlar

NET ÇALIŞMA
SERMAYESİ / TOPLAM
AKTİF
AKTİF DEVİR HIZI

Net çalışma sermayesi /
toplam aktifler
Net satış / toplam aktif

SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
YÜKSEK ÇIKMALI

DÖNEN VARLIK DEVİR
HIZI
DURAN VARLIK DEVİR
HIZI
ÖZSERMAYE DEVİR
HIZI
BORÇ / ÖZSERMAYE
ORANI

Net satış / dönen varlık

YÜKSEK ÇIKMALI

Net satış / duran varlık

YÜKSEK ÇIKMALI

Net satış / özsermaye

YÜKSEK ÇIKMALI

Toplam borç / özsermaye

SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
SEKTÖR
ORTALAMASINA

ORAN
KISALT
MALARI
CO

LİKİDİTE
ORANLAR
I

LO

NO
NÇS/ TA

ADH
DVDH
FAALİYET
ORANLAR
I

DUVDH
ÖDH
BRÇ/ÖZ

ETKİNLİK

FKO

FİNANSAL KALDIRAÇ
ORANI
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ORANLAR
I

ÖÇ

ÖZSERMAYE ÇARPANI

Toplam aktif / özsermaye

DNK/ NS

DÖNEM NET KARI / NET
SATIŞLAR
DÖNEM NET KARI /
ÖZKAYNAK
DÖNEM NET KARI /
TOPLAM AKTİF

Dönem net karı / net satış

YAKIN ÇIKMALI
SEKTÖR
ORTALAMASINA
YAKIN ÇIKMALI
YÜKSEK ÇIKMALI

Dönem net karı / özkaynak

YÜKSEK ÇIKMALI

Dönem net karı / toplam aktif

YÜKSEK ÇIKMALI

DNK/ÖZ
KARLILIK
ORANLAR
I

DNK/ TA

3.2.Metedoloji
Adını ELimination Et Choix Traduisant la REalité ‘den alır. İlk olarak Benayoun, Roy
ve arkadaşları tarafından 1966 yılında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Yöntem, seçeneklerin
birbirleri ile karşılaştırılması ve üstün olan seçeneğin tercih edilmesi vardır. Yani seçenekler
birbirleri ile kıyaslanarak üstün olan seçenek belirlenir. (Ergün & Öktem, 2011).
Electre yöntemi işlem adımları aşağıdaki tabloda 4’te verilmiştir; ( Ertuğrul &
Karakaşoğlu, 2010)
Tablo 4: Electre Yöntemi Aşamaları
AŞAMA
1.AŞAMA

AÇIKLAMA
Karar matrisinin (A) oluşturulması

2.AŞAMA

Normalize edilmiş karar matrisinin (X)
oluşturulması

3.AŞAMA

Ağırlıklı karar matrisinin (Y)
oluşturulması

4.AŞAMA

5.AŞAMA

FORMÜL

Uyum ve Uyumsuzluk kümelerinin
belirlenmesi
Uyum (C) ve Uyumsuzluk (D)
indekslerinin hesaplanması

Aij

 a11
a
  21
M

 a m1

Yij

 w1 x11
w x
  1 21
 M

 w1 x m1

Üstünlük karşılaştırmasının yapılması

K
K
M
K

w2 x12
w2 x 22
M
w2 x m 2

a1n 
a2n 

M 

a mn 

K
K
M
K

wn x1n 
wn x 2 n 

M 

wn x mn 

C(p,q)=
D(p,q)=

C pq   w j*
j*

D pq

6.AŞAMA

a12
a 22
M
am2



  v pj 0  v qj 0 


j 0




  v pj  v qj 


 j


C ve D değerlerinin ortalamaları alınarak

ve D

değerleri hesaplanır.
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7.AŞAMA

Net uyum ve uyumsuzluk indeksleri
hesaplanması

m

m

k 1
k p

k 1
k p

m

m

k 1
k p

k 1
k p

C p   C pk   C kp
DP   D pk   Dkp

Kaynak: (Ertuğrul, Karakaşoğlu,2010: 28-29), (Aktaş, Doğanay, Gökmen, & Türen, 2015)
(Yıldırım & Önder, 2014)
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4. UYGULAMA
4.1. Electra Yönteminin Uygulanması
Bu yöntemde sadece 2015 yılına ilişkin çözüm gösterilecek olup diğer yılların da çözüm aşamaları buna benzer olduğu için yalnızca 2015
yılı tablolarına yer verilmiştir.
Tablo 5: Karar Matrisinin Oluşturulması
KARAR MATRİSİ
CO

LO

NO

NÇS / TA

AKDH

DVDH

DUVDH

ÖDH

BRÇ / ÖZ

FKO

ÖÇ

DNK/NS

DNK /ÖZ

DNK /TA

ADANA

4,453

3,687

1,548

0,267

0,485

1,407

0,740

0,540

0,113

0,101

1,113

0,337

0,182

0,163

AFYON

4,858

4,685

4,126

0,495

0,147

0,236

0,255

0,277

1,258

0,668

1,883

0,311

0,086

0,046

AKCNS

1,742

1,329

0,067

0,142

0,628

1,881

0,943

0,892

0,420

0,296

1,420

0,263

0,234

0,165

ASLAN

1,184

1,001

0,009

0,057

0,445

1,223

0,701

0,698

0,566

0,361

1,566

0,275

0,192

0,122

BASCM

1,785

1,434

0,297

0,144

0,652

1,988

0,970

0,819

0,256

0,204

1,256

0,144

0,118

0,094

BTCIM

1,686

1,407

0,637

0,139

0,383

1,116

0,583

0,701

0,831

0,454

1,831

0,148

0,104

0,057

BSOKE

3,344

2,942

2,419

0,268

0,223

0,581

0,361

0,411

0,845

0,458

1,845

0,204

0,084

0,045

BOLUC

1,670

1,331

0,019

0,124

0,470

1,518

0,681

0,704

0,498

0,332

1,498

0,368

0,259

0,173

BUCIM

2,814

2,056

0,423

0,390

0,708

1,171

1,788

1,041

0,471

0,320

1,471

0,114

0,119

0,081

CMENT

1,713

1,226

0,331

0,114

0,356

1,300

0,491

0,457

0,284

0,221

1,284

0,134

0,061

0,048

CIMSA

1,574

1,347

0,530

0,123

0,437

1,299

0,658

0,670

0,534

0,348

1,534

0,283

0,190

0,124

GOLTS

1,469

1,158

0,044

0,121

0,449

1,182

0,725

0,960

1,137

0,532

2,137

0,063

0,060

0,028

KONYA

4,501

3,819

2,566

0,468

0,449

0,945

1,431

0,676

0,188

0,158

1,188

0,187

0,126

0,106

MRDIN

2,599

1,750

0,264

0,226

0,370

1,007

0,585

0,448

0,210

0,174

1,210

0,387

0,173

0,143

NUHCM

2,704

2,179

0,530

0,233

0,506

1,370

0,801

0,677

0,338

0,253

1,338

0,242

0,164

0,122

UNYEC

5,715

4,589

1,489

0,233

0,499

0,907

1,140

0,582

0,152

0,131

1,166

0,297

0,173

0,148

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 149

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Tablo 6: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
NORMALİZE EDİLMİŞ KARAR MATRİSİ
CO

LO

NO

NÇS / TA

AKDH

DVDH

DUVDH

ÖDH

BRÇ / ÖZ

FKO

ÖÇ

DNK/NS

DNK /ÖZ

DNK /TA

ADANA

0,363

0,360

0,260

0,262

0,257

0,278

0,208

0,196

0,046

0,073

0,184

0,333

0,290

0,357

AFYON

0,396

0,457

0,693

0,485

0,078

0,047

0,072

0,100

0,518

0,480

0,311

0,308

0,138

0,100

AKCNS

0,142

0,130

0,011

0,139

0,333

0,371

0,266

0,324

0,173

0,213

0,235

0,260

0,374

0,361

ASLAN

0,097

0,098

0,002

0,055

0,236

0,241

0,197

0,253

0,233

0,260

0,259

0,272

0,307

0,268

BASCM

0,146

0,140

0,050

0,141

0,346

0,392

0,273

0,297

0,105

0,147

0,208

0,143

0,189

0,206

BTCIM

0,137

0,137

0,107

0,137

0,203

0,220

0,164

0,254

0,342

0,326

0,303

0,147

0,166

0,124

BSOKE

0,273

0,287

0,406

0,263

0,118

0,115

0,102

0,149

0,348

0,329

0,305

0,201

0,134

0,099

BOLUC

0,136

0,130

0,003

0,122

0,249

0,300

0,192

0,255

0,205

0,239

0,248

0,364

0,414

0,379

BUCIM

0,230

0,201

0,071

0,382

0,375

0,231

0,504

0,378

0,194

0,230

0,243

0,113

0,190

0,177

CMENT

0,140

0,120

0,055

0,112

0,189

0,257

0,138

0,166

0,117

0,159

0,212

0,132

0,098

0,104

CIMSA

0,128

0,131

0,089

0,120

0,232

0,256

0,185

0,243

0,220

0,250

0,254

0,281

0,304

0,271

GOLTS

0,120

0,113

0,007

0,119

0,238

0,233

0,204

0,348

0,468

0,383

0,353

0,062

0,096

0,062

KONYA

0,367

0,372

0,431

0,459

0,238

0,187

0,403

0,245

0,077

0,114

0,196

0,185

0,202

0,233

MRDIN

0,212

0,171

0,044

0,222

0,196

0,199

0,165

0,163

0,086

0,125

0,200

0,383

0,277

0,314

NUHCM

0,221

0,213

0,089

0,228

0,268

0,270

0,226

0,246

0,139

0,182

0,221

0,239

0,262

0,268

UNYEC

0,466

0,448

0,250

0,228

0,265

0,179

0,321

0,211

0,063

0,094

0,193

0,294

0,276

0,324
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Tablo 7: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisinin Oluşturulması
AĞIRLIKLI KARAR MATRİSİ
CO

LO

NO

NÇS / TA

AKDH

DVDH

DUVDH

ÖDH

BRÇ / ÖZ

FKO

ÖÇ

DNK/NS

DNK /ÖZ

DNK /TA

ADANA

0,026

0,026

0,019

0,019

0,018

0,020

0,015

0,014

0,003

0,005

0,013

0,024

0,021

0,026

AFYON

0,028

0,033

0,049

0,035

0,006

0,003

0,005

0,007

0,037

0,034

0,022

0,022

0,010

0,007

AKCNS

0,010

0,009

0,001

0,010

0,024

0,027

0,019

0,023

0,012

0,015

0,017

0,019

0,027

0,026

ASLAN

0,007

0,007

0,000

0,004

0,017

0,017

0,014

0,018

0,017

0,019

0,018

0,019

0,022

0,019

BASCM

0,010

0,010

0,004

0,010

0,025

0,028

0,020

0,021

0,008

0,010

0,015

0,010

0,013

0,015

BTCIM

0,010

0,010

0,008

0,010

0,014

0,016

0,012

0,018

0,024

0,023

0,022

0,010

0,012

0,009

BSOKE

0,019

0,020

0,029

0,019

0,008

0,008

0,007

0,011

0,025

0,024

0,022

0,014

0,010

0,007

BOLUC

0,010

0,009

0,000

0,009

0,018

0,021

0,014

0,018

0,015

0,017

0,018

0,026

0,030

0,027

BUCIM

0,016

0,014

0,005

0,027

0,027

0,017

0,036

0,027

0,014

0,016

0,017

0,008

0,014

0,013

CMENT

0,010

0,009

0,004

0,008

0,013

0,018

0,010

0,012

0,008

0,011

0,015

0,009

0,007

0,007

CIMSA

0,009

0,009

0,006

0,009

0,017

0,018

0,013

0,017

0,016

0,018

0,018

0,020

0,022

0,019

GOLTS

0,009

0,008

0,001

0,008

0,017

0,017

0,015

0,025

0,033

0,027

0,025

0,004

0,007

0,004

KONYA

0,026

0,027

0,031

0,033

0,017

0,013

0,029

0,018

0,006

0,008

0,014

0,013

0,014

0,017

MRDIN

0,015

0,012

0,003

0,016

0,014

0,014

0,012

0,012

0,006

0,009

0,014

0,027

0,020

0,022

NUHCM

0,016

0,015

0,006

0,016

0,019

0,019

0,016

0,018

0,010

0,013

0,016

0,017

0,019

0,019

UNYEC

0,033

0,032

0,018

0,016

0,019

0,013

0,023

0,015

0,004

0,007

0,014

0,021

0,020

0,023
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Tablo 8: Uyum Matrisi
UYUM MATRİSİ
ADANA

AFYON

AKCNS

ASLAN

BASCM

BTCIM

BSOKE

BOLUC

BUCIM

CMENT

CIMSA

GOLTS

KONYA

MRDIN

NUHCM

UNYEC

ADANA

-

0,4998

0,8568

0,9996

0,9282

0,9996

0,6426

0,4284

0,4998

0,7854

0,6426

0,714

0,357

0,714

0,5712

0,4284

AFYON

0,4998

-

0,5712

0,5712

0,5712

0,5712

0,714

0,4998

0,5712

0,6426

0,5712

0,6426

0,5712

0,4998

0,5712

0,4998

AKCNS

0,6426

0,4284

-

0,714

0,4998

0,6426

0,4998

0,4998

0,2856

0,9282

0,5712

0,714

0,6426

0,6426

0,714

0,5712

ASLAN

0,357

0,4284

0,2856

-

0,4284

0,4284

0,4998

0,2856

0,4998

0,6426

0,4998

0,2856

0,5712

0,5712

0,4998

0,4284

BASCM

0,4998

0,4284

0,4998

0,5712

-

0,6426

0,4284

0,5712

0,2142

0,714

0,4998

0,714

0,4284

0,5712

0,2856

0,4284

BTCIM

0,2856

0,4284

0,357

0,5712

0,357

-

0,4284

0,4998

0,357

0,8568

0,5712

0,4998

0,357

0,4998

0,357

0,357

BSOKE

0,357

0,2856

0,4998

0,4998

0,5712

0,5712

-

0,4998

0,4284

0,6426

0,4284

0,4998

0,2856

0,4998

0,4284

0,357

BOLUC

0,5712

0,4998

0,4998

0,714

0,4284

0,4998

0,4998

-

0,4998

0,8568

0,6426

0,5712

0,6426

0,6426

0,5712

0,5712

BUCIM

0,4998

0,4284

0,714

0,4998

0,7854

0,6426

0,4998

0,4998

-

0,8568

0,4284

0,714

0,4998

0,7854

0,5712

0,5712

CMENT

0,2142

0,357

0,0714

0,357

0,2856

0,1428

0,357

0,1428

0,1428

-

0,1428

0,4998

0,2856

0,4284

0

0,2856

CIMSA

0,357

0,4284

0,4284

0,4998

0,4998

0,4284

0,4998

0,357

0,5712

0,8568

-

0,5712

0,4998

0,6426

0,4284

0,4284

GOLTS

0,2856

0,357

0,2856

0,714

0,2856

0,4998

0,4998

0,4284

0,2856

0,4998

0,4284

-

0,357

0,4998

0,2856

0,357

KONYA

0,6426

0,4284

0,357

0,4284

0,5712

0,6426

0,714

0,357

0,4998

0,714

0,4998

0,5712

-

0,4998

0,357

0,5712

MRDIN

0,2856

0,4998

0,357

0,4284

0,4284

0,4998

0,4998

0,357

0,2142

0,5712

0,357

0,4998

0,4998

-

0,2142

0,4284

NUHCM

0,4284

0,4284

0,2856

0,4998

0,714

0,6426

0,4998

0,4284

0,4284

0,9996

0,5712

0,714

0,6426

0,7854

-

0,4284

UNYEC

0,5712

0,4998

0,4284

0,5712

0,5712

0,6426

0,6426

0,4284

0,4284

0,714

0,5712

0,6426

0,4284

0,5712

0,4998

-
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Tablo 9: Uyumsuzluk Matrisi
UYUMSUZLUK MATRİSİ
ADANA

AFYON

ASLAN

BASCM

ADANA

-

AFYON

0,5294

1

0

0,0909

-

0,2857

0,5434

AKCNS

1

1

0,4444

0,2307

ASLAN

1

1

-

BASCM

1

1

BTCIM

1

BSOKE

BTCIM

BSOKE

BOLUC

BUCIM

CMENT

CIMSA

0

1

0,2857

0,25

0,6666

1

0,3333

0,7647

0,4081

0,7045

0,3333

0,3488

0,7058

1

1

1

0,15

0,75

1

0,800

1

1

1

0,2666

0,8181

-

1

1

1

1

1

1

0,7058

-

1

1

0,8181

1

0,4137

0,8

0,38095

-

BOLUC

1

1

0,25

0,4375

0,5555

GOLTS

KONYA

MRDIN

NUHCM

UNYEC

2,5

1

0,2666

0,6666

1

0,3673

0,7741

0,3260

0,3720

0,5625

1

1

0,75

0,75

1

1

1

1

0,75

1

1

0,0909

1

1

1

1

0,778

1

1

0,1875

1

1

1

0,9444

0,7142

1

0,6896

1

0,4

0,5217

0,5

1

0,5769

0,5217

0,85

1

-

1

0,1739

0,75

0,9523

1

0,7

0,7272

1

BUCIM

0,7619

1

0,4782

0,7058

0,4583

0,8275

0,8181

-

0,0769

0,5217

0,9523

26

0,7916

0,45

1

CMENT

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

CIMSA

1

1

0,1666

1

1

1

1

1

0,0666

-

1

1

0,700

1

1

GOLTS

0,7

1

0,8823

0,4230

0,7777

1

1

1

0,2

0,8888

-

1

0,8518

0,6521

0,8620

KONYA

0,7857

1

0,3548

0,5555

0,8260

0,8636

0,4838

0,3846

0,1851

0,4166

0,9333

-

0,5

0,25

0,5

MRDIN

1

1

0,8333

0,8235

1

1

1

1

0,2222

1

1

1

-

0,6

1

NUHCM

1

1

0,5833

1

1

1

1

1

1

0,75

1

1

1

-

1

UNYEC

0,875

1

0,4615

0,6521

0,8695

0,8695

0,4166

0,7222

0,26087

0,4583

1

1

0,3

0,3888

-
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Tablo 10: Uyum Üstünlük Matrisi
UYUM ÜSTÜNLÜK MATRİSİ
ADANA

AFYON

AKCNS

ASLAN

BASCM

BTCIM

BSOKE

BOLUC

BUCIM

CMENT

CIMSA

GOLTS

KONYA

MRDIN

NUHCM

UNYEC

ADANA

-

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

AFYON

0

-

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

AKCNS

1

0

-

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

ASLAN

0

0

0

-

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

BASCM

0

0

0

1

-

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

BTCIM

0

0

0

1

0

-

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

BSOKE

0

0

0

0

1

1

-

0

0

1

0

0

0

0

0

0

BOLUC

1

0

0

1

0

0

0

-

0

1

1

1

1

1

1

1

BUCIM

0

0

1

0

1

1

0

0

-

1

0

1

0

1

1

1

CMENT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

CIMSA

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

1

0

1

0

0

GOLTS

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

KONYA

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

-

0

0

1

MRDIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-

0

0

NUHCM

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

-

0

UNYEC

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

-
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Tablo 11: Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi
UYUMSUZLUK ÜSTÜNLÜK MATRİSİ
ADANA

AFYON

AKCNS

ASLAN

BASCM

BTCIM

BSOKE

BOLUC

BUCIM

CMENT

CIMSA

GOLTS

KONYA

MRDIN

NUHCM

UNYEC

ADANA

-

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

AFYON

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AKCNS

1

1

-

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

ASLAN

1

1

1

-

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

BASCM

1

1

1

0

-

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

BTCIM

1

1

1

1

0

-

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

BSOKE

0

1

0

0

0

0

-

0

1

0

0

0

1

0

0

0

BOLUC

1

1

0

0

0

0

1

-

1

0

0

1

1

0

0

1

BUCIM

0

1

0

0

0

0

0

0

-

0

0

1

1

0

0

1

CMENT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CIMSA

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

-

1

1

0

1

1

GOLTS

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

-

1

0

0

0

KONYA

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

0

0

0

MRDIN

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

-

0

1

NUHCM

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

-

1

UNYEC

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

-

www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 155

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
Tablo 12: Toplam Üstünlük Matrisi
TOPLAM ÜSTÜNLÜK MATRİSİ
ADANA

AFYON

AKCNS

ASLAN

BASCM

BTCIM

BSOKE

BOLUC

BUCIM

CMENT

CIMSA

GOLTS

KONYA

MRDIN

NUHCM

UNYEC

ADANA

-

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

AFYON

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AKCNS

1

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

ASLAN

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

BASCM

0

0

0

0

-

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

BTCIM

0

0

0

1

0

-

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

BSOKE

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BOLUC

1

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

1

1

0

0

1

BUCIM

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

1

0

0

0

1

CMENT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

CIMSA

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-

1

0

0

0

0

GOLTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

KONYA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

0

0

0

MRDIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

NUHCM

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

-

0

UNYEC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-
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Tablo 13: Nihai Sıralama
NİHAİ SIRALAMA
FİRMA
PUAN
SIRA
NUHCM
0,4
1
AKCNS
0,266667
2
BASCM
0,266667
3
BTCIM
0,266667
4
BOLUC
0,133333
5
CMENT 0,133333
6
ADANA
0,125
7
BUCIM
0,125
8
ASLAN
0,066667
9
KONYA 0,066667
10
UNYEC
0,0625
11
AFYON
0
12
BSOKE
0
13
CIMSA
0
14
GOLTS
0
15
MRDIN
0
16

2015
2016
2017
NUHCM AKCNS AKCNS
AKCNS NUHCM ASLAN
BASCM BTCIM CMENT
BTCIM ASLAN BASCM
BOLUC BASCM BTCIM
CMENT MRDIN ADANA
ADANA CMENT AFYON
BUCIM UNYEC NUHCM
ASLAN ADANA BOLUC
KONYA BUCIM MRDIN
UNYEC CIMSA BSOKE
AFYON GOLTS BUCIM
BSOKE KONYA CIMSA
CIMSA AFYON GOLTS
GOLTS BOLUC KONYA
MRDIN BSOKE UNYEC

5. SONUÇ
Bu çalışmada, BIST’te işlem gören ve “ADANA, AFTON, AKCNS, ASLAN, BASCM,
BTCIM, BSOKE, BOLUC, BUCIM, CMENT, CIMSA, GOLTS, KONYA, MRDIN,
NUHCM ve UNYEC” olarak borsa koduyla yer alan 16 çimento şirketlerine ait mali tablolar
incelenerek, şirketlerin finansal performansları analiz edilmiş ve yıllara göre sıralamaları
belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan yöntem sayesinde firmaların performanslarını değerlendirilerek
kendi aralarında sıralanmalarının matematiksel olarak ifade edilebildiği bir değerlendirme
sistemi ortaya konmuştur. Bu çalışmada firmaların 2015,2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali
tabloları incelenmiş olup ELECTRE yöntemi ile performans sıralaması yapılarak yıllara göre
firmaların en iyi performans gösteren firmaları belirlenmiştir.
ELECTRE yöntemine göre 2015 yılı için en iyi performans gösteren firmalar; NUHCM,
AKCNS ve BASCM olurken, en kötü performans gösteren firmalar ise; MRDIN, GOLTS ve
CIMSA firmaları olmuştur. 2016 yılı için en iyi performans gösteren firmalar; AKCNS,
NUHCM ve BTCIM olurken, en kötü performans gösteren firmalar ise; BSOKE, BOLUC ve
AFYON firmaları olmuştur. 2017 yılı için en iyi performans gösteren firmalar; AKCNS,
ASLAN ve CMENT olurken, en kötü performans gösteren firmalar ise UNYEC, KONYA ve
GOLTS firmaları olmuştur.
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ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN NİCEL PERFORMANS
ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN RİSKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Mehmet CÜREOĞLU
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
mehmet.cureoglu@kosgeb.gov.tr
Doç. Dr. Cengiz DURAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, cengiz.duran@dpu.edu.tr
Prof. Dr. Sema BEHDİOĞLU
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sema.behdioglu@dpu.edu.tr
ÖZET
Örgütsel performansın kullanımına işletme literatüründe genellikle bağımlı değişken
olarak rast gelinmektedir. Herhangi bir bağımsız değişkenin örgütsel performans üzerine
etkisini ölçmek adına bağımsız değişkenin ortaya konulmasının yanında örgütsel performans
da nicel, nitel ve karma olarak özetlenebilecek performans ölçüm metotlarıyla ortaya
konulmaktadır.
Literatürde nicel örgütsel performansı ölçmek adına hatırı sayılır bir oranda finansal
tablolardan elde edilen verilerin kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Ancak pek çok nicel ölçüm metodunun dayanağı olarak kullanılan finansal ağırlıklı
enstrümanların sahada ve işletmeler nezdinde gerçekliğe uygunluğu ne düzeydedir? Finansal
tabloların gerçekliğe uygunluğunu tespit etmek adına anakütleyi temsile haiz olduğuna
inanılan sayıda işletme ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu mülakatlarda işletme
yetkililerinin finansal tablo enstrümanlarının güvenilirliğine ilişkin kendi bakış açıları,
değerlendirme ve algıları irdelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı nicel performans ölçüm metotlarının, ağırlıkla dayanağı olan
finansal tabloların fiili olarak gerçekliğe ne düzeyde uygun ve dolayısıyla örgütsel
performansı ölçmek adına ne kadar güvenilir olduğunu tespit etmek yoluyla, örgütsel
performans ölçümü için kullanılmaları durumunda hangi düzeyde risk teşkil edeceğini ortaya
koymaktır. Bu şekliyle çalışmanın literatüre eleştirel bir katkı sunduğuna inanılmaktadır.
Çalışma sonunda resmi finansal tablolar ile gerçek değerler arasında bir bilimsel çalışmanın
sonucunu etkileyebilecek düzeyde farklılıklar olabildiği kanaatine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel performans, nicel performans ölçüm metotları, nitel
performans ölçüm metotları
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TÜRKİYE’DE 2006 YILI SONRASI SOSYAL İÇERİKLİ KAMU
HARCAMALARININ GELİŞİMİ
THE DEVELOPMENT OF SOCİAL EXPENDİTURE IN TURKEY AFTER 2OO6
Filiz ÖZBAY
Harran Üniversitesi, filiz.ozbay21@gmail.com
ÖZET
İnsanların sahip oldukları üretim faktörlerini üretim sürecinde kullanarak gelir elde
etmeleri ve elde ettikleri gelirleri ile yaşamlarını sürdürmeleri normal beklenen ekonomik
faaliyettir. Ancak, yeterince gelir elde edemeyen ya da farklı nedenlerle gelir elde edemeyen
dezavantajlı bireylerin tüketimlerini finanse etmeleri için kamu kesimince gerçekleştirilen
sosyal harcamalar bu açıdan toplumsal yaşam açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal
harcamalar ile gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla bireylerin sosyal koruma
gereksinimleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve yardım
hizmetleri bu kapsamda yer almaktadır.
Bu çalışmada sosyal harcamalar kavramından, sosyal harcamalarda devletin üstlendiği
rol ve kapsamından, fonksiyonlarından, sosyal harcama türlerinden teorik olarak
bahsedilmiştir. Ayrıca 2006 sonrası sosyal harcamaların nasıl bir seyir izlediğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Sosyal Harcamalar Eğitim Harcamaları,
Sağlık Harcamaları, Sosyal Güvenlik ve Yardım Harcamaları
ABSTRACT
It is normally expected economic actıvıty that people use their production factors in the
production process to generate income and maintain their income and living. However public
spending on social expenditures is crucial for financing the consumption of disadvantaged
individuals who can not earn enough money or receive income for different reasons. The
social protection requirenments of the individual are met by the state in order to get injustice
in social expenditures and income distribution. Education, health, social security and aid
services are included in this scope.
In this study, it is mentioned that thr concept if social expenditures, the role and scope
of the state in social expenditures, functions, types of social expenditures in a theoretical
manner. It also reveals how social expenditures after 2006 are following a course.
Key Words: Public Expenditures, Social Expenditures, Educational Expenditures,
Health Expenditures, Social Security and Help Expenditures.
GİRİŞ
Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak bireylerin refah düzeyleri maksimum
seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirirken de temel politika araçlarından
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olan sosyal harcamalar yoluyla yerine getirmektedir. Sosyal harcamalar ile devlet, gelir
dağılımında adaletin sağlanması, temel sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanması ya da
yoksulluğu azaltma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Sosyal harcamalar, devletin toplumsal
sorunları çözerek sosyal adaleti sağlamak, bireylerin karşılaşabilecekleri risklere karşı asgari
hayat standartlarını koruyarak güvence altına almak ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla
gerçekleştirdiği kamu harcamalarıdır.
Sosyal harcamaların GSMH içindeki payının 2006-2017 döneminde artış eğiliminde
olduğu ve bu artışın büyük ölçüde sosyal koruma harcamaları olduğu gözlemlenmiştir. Sosyal
harcamaların bileşenleri olarak eğitim ve sağlık harcamalarının nispi payı, sosyal koruma
harcamalarına göre düşük kalmaktadır. OECD tanımlı sosyal harcama istatistiklerine göre ise
Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük sosyal harcama düzeyine sahip ülkeler arasında
yer almıştır.
Bu çalışma sosyal harcamalar kavramından, sosyal harcamalarda devletin üstlendiği rol
ve kapsamından, fonksiyonlarından, sosyal harcama türlerinden teorik olarak bahsedilmiştir.
Teorik açıklamalardan sonra ise belirlenen ölçütler çerçevesinde sosyal içerikli kamu
harcamaları hesaplanarak 2006 sonrası sosyal harcamaların nasıl bir seviyede izlendiği
tablolar yardımıyla açıklanmıştır.
1. Kamu Harcamalarının Tanımı
İnsanların bir araya gelip yaşamaları halinde, kişisel ihtiyaçlar yanında toplumsal
ihtiyaçlarda kendini göstermeye başlamıştır. İnsanlığın ve toplumsal örgütlenme biçimlerinin
gelişimine bağlı olarak, karşılanması gereken ihtiyaçların kapsamı ve yapısı da hem değişmiş
hem de önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu toplumsal ihtiyaçların yerine getirilebilmesi
bakımından gerekli mal ve hizmetlerin sağlanabilmesi için gittikçe önemi artan bir biçimde
harcama yapılması zorunluluğunda kalınmıştır. İşte kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yapılan ödemelere kamu harcaması denilmektedir ( Akdoğan, 2009: 35). Kamu harcamaları
genel olarak kamu kurumlarının siyasi karar alma sürecinde belirlenen kamu hizmetlerini
yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalardır (Pınar, 2013: 51).
Kamu harcamalarının en önemli özelliği, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi
amacıyla önceden belirlenmiş olan yasal bir süreç içerisinde yapılmasıdır. Kamu
hizmetlerinin yerine getirilmesindeki temel amaç toplum refahını yükseltmektir. Bu nedenle
kamu harcamalarının öncelikli amacı toplumsal ve yarı toplumsal mal ve hizmetlerin
üretimini sağlamaktır. Ancak toplumsal refahın yükseltilmesi için sadece toplumsal ve yarı
toplumsal mal ve hizmetlerin üretilmesi yeterli değildir. Toplumsal refahın yükseltilmesi için
toplumda yaşayan bireylerin yoksulluk sınırı üzerinde bir gelire sahip olması gerekir. Bu
nedenle devlet bireylerin hayat standardının yükseltilmesi, onların geleceklerinin güvence
altına alınması amacıyla bazı girişimlerde bulunmak zorunda kalır. Bu girişimler sonuçta
kamu harcamalarının artması sonucunu doğurur ( Pehlivan, 2005: 70).
2. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
Her ülkenin koşullarına göre kamu harcamaları büyük çeşitlilik gösterir. Kamu
harcamaları, kamu hizmetlerinin parasal göstergesi olduğundan harcamaların kamu hizmetleri
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arasında nasıl dağıtıldığının, hangi hizmetlere öncelik verildiğinin, bu hizmetlerin topluma
olan parasal maliyetinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için kamu harcamalarını hizmet
ölçülerine göre sınıflandırmak bir bakıma zorunludur.
Kamu harcamaları genel olarak yönetsel (idari-kurumsal), işlevsel (fonksiyonel) ve
ekonomik ölçütlere göre sınıflandırabiliriz.
Yönetsel Sınıflandırma
Organik sınıflandırmanın esası, bütçe sistemi içerisinde yer alan harcamaların
harcamayı yapan idari birimlere (kurumlara) göre sınıflandırılmasıdır. Başbakanlık, Adalet
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer harcamacı kuruluşların yaptığı harcamalar söz
konusu kurumun adıyla anılır. Kurumsal sınıflandırmada siyasi ve idari sorumluluğun
belirlenmesini ve program sorumlularının tespitini hedeflemektedir (Ay, 2013: 146).
İşlevsel Sınıflandırma
Harcamayı yapan kurumların ne amaçla harcama yaptığı dikkate alınır. kamu
kurumlarının herhangi birisinin yaptığı harcama eğitim, sağlık, adalet vb hizmetlerin
sunulması amacıyla yapılabilir (Pınar, 2013: 52).
Ekonomik Sınıflandırma
Ekonomik sınıflandırma, kamu harcamalarının ekonomik etkilerinin dikkate alınarak
sınıflandırılmaya tabi tutulduğu sınıflandırmadır. Cari, yatırım ve transfer harcamaları olarak
üç gruba ayrılmaktadır.
Cari harcamalar, hizmetler ile bir yıl içinde yapılan üretim artışına yönelik olmayan
harcamaları ifade etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı tüketim harcamaları,
personel harcamaları (aylıklar, sözleşmeli personel giderleri, işçi ücretleri, ek çalışma
karşılıkları, tazminatlar vs.), ısınma, aydınlatma ve su giderleri, kırtasiye, kira bakım ve küçük
onarım giderleri bu kapsamda değerlendirilmektedir (Tülümce ve Yayla, 2017: 165).
Yatırım harcamaları ise üretimi artıran, üretim faktörlerinin etkin bir şekilde kullanımını
sağlayan ve faydası bir yılı aşan harcamalardan meydana gelmektedir. Yollar, barajlar,
tesisler, büyük onarımlar ve kamulaştırma giderleri bu sınıf harcamalar içinde yer almaktadır.
Bu harcamalar tasarruf-yatırım dengesi ile de ilişkili olmaktadır. Yatırım harcamaları özellikle
sermaye birikimi yetersiz az gelişmiş ülkeler yönünden önem kazanmaktadır. Az gelişmiş
ülkelerin kalkınma çabalarını sürdürebilmeleri yatırım harcamalarının belirli büyüklüğe
ulaşmasına bağlıdır. Çünkü ancak bu takdirde söz konusu ülkeler mal ve hizmet üretimi ve
sonuçta milli gelir belirlenen hedefler doğrultusunda arttırılabilir (Eker, 2010: 109).
Transfer harcamaları ise belirli bir dönemde yapıldıkları anda mal ve hizmetlere ek talep
oluşturmaz ve yapıldığı dönem itibariyle karşılıksızdır. Bu tür giderler daha çok gelirin
yeniden dağılımını düzenleme, dolayısıyla gelir dağılımı eşitsizliğini azaltma amacı güder. Bu
giderlerin en belirgin özelliği karşılandığında bir mal veya hizmetin bulunmamasıdır. Emekli
maaşları, dul ve yetim aylıkları, öğrenciye verilen krediler bu gruba girer (Eğilmez, 2017: 35).

3. Sosyal Harcama Kavramı
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Sosyal harcamalar kamu ve özel kuruluşlar tarafından, birey ve hanelere refahlarını
olumsuz etkileyecek durumlarda destek sağlamak amacıyla yapılan yardım ve finansal
katkılar olarak tanımlanmaktadır. Bu katkılar nakdi olabileceği gibi ayni şekilde de
yapılabilmektedir.
Başka bir deyişle sosyal harcamalar bireyden çok toplumsal faydayı ön planda tutan,
toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak, hem dışsallığı olan hem de devletin üstlendiği
sosyal devlet rolünün gereği olarak yapması gereken harcamalardır (Yılmaz, 2010: 4).
Sosyal harcamalar kimi zaman günlük sosyal yaşamı ve toplumsal refahı tam kamusal
niteliğe sahip harcamalardan bile çok daha doğrudan ve yoğun bir şekilde etkileyebilmektedir.
Örneğin; belli bir bölgede herkesin kolayca faydalanabileceği bir spor tesisinin kurulması
veya işsizler için mesleki edindirme kursların düzenlenmesi bu doğrultuda verilebilecek diğer
örnekler arasındadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sosyal harcamalar, sosyal yaşamı
yakından ilgilendiren yoksulluk, işsizlik, çevre sorunları, toplumdaki fırsat eşitsizlikleri ve
adaletsizlikleri gidermesinin yanında daha çok sosyal refahı maksimum seviyeye çıkarmayı
da hedeflemelidir. Bir başka ifadeyle sosyal harcamalar, herkesin keyifle birlikte yiyeceği bir
pasta yapmak ve onu adil bir şekilde paylaşmanın ötesinde, bu pastayı giderek daha lezzetli
hale getirmeyi ve büyütmeyi de hedef alması gerekmektedir (Erdoğdu, 2013: 73).
4. Sosyal Harcamaların Kapsamı ve Gelişimi
Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak bireylerin refah düzeyleri maksimum
seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirirken de temel politika araçlarından
olan sosyal harcamalar yoluyla yerine getirmektedir. Sosyal harcamalar ile devlet, gelir
dağılımında adaletin sağlanması, temel sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanması ya da
yoksulluğu azaltma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Sosyal politikaların kapsamı ve
çeşitliliği her ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel birikimine, kurumsal alt yapısına ya
da demografik dokusuna göre farklılık gösterebilmektedir. Nitekim refah devletlerinin, kamu
kesimince yapılan sosyal harcamalara, sosyal kurumların idari örgütlenmesine ya da refah
harcamalarının finansmanına göre sınıflandırıldığı görülmektedir (Çelikay, 2014: 10).
Sosyal harcamalara yönelik çerçevenin çok dar tutulmasının önemli nedenlerinden biri,
kamu harcamalarının sosyal nitelikleri üzerinde genel bir uzlaşmaya varılabilecek ölçüt
belirlemedeki zorluk olabilir. Böyle bir durumda kapsamın üzerinde kolay uzlaşma
sağlanabileceği düşünülenler ile sınırlı tutulması güçlü bir olasılıktır. Başka bir neden ise,
tarihsel sürecin işleyiş dinamiklerine ilişkindir. Sosyal harcamalar, sanayileşme süreciyle
birlikte işçi sorununa çözüm üretmek üzere ortaya çıkmıştır ve kapsamı da sınıflar arasında
yaşanan uzlaşma arayışları çerçevesinde, daha çok çalışan kesime sosyal güvence sağlamakla
sınırlı kalmıştır. Uzlaşma arayışındaki güçler arasında denge olmayan böyle bir durumda,
sosyal harcamalara yönelik talep ancak sınırlı bir alan ile karşılanmıştır. Bir başka deyişle
hangi harcamaların sosyal harcama olarak tanımlanacağına o harcamanın ne ölçüde sosyal bir
niteliğe sahip olduğuna göre değil, sınıflar arası güçler dengesinin gereklerine göre karar
verilmiştir. Diğer taraftan ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve sosyokültürel yapılarındaki
farklılıklar da, hangi harcamaların sosyal harcama olduğu konusunda farklı kabullerin
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oluşmasına neden olmuştur. Belirtmek gerekir ki, bir sınıflandırma yapabilmek için öncelikle
sağlam gerekçelere dayanan ölçütlere sahip olmak gerekir. Bu yüzden sosyal harcamalara
ilişkin olarak kullanılmakta olan ölçütler yeterince net değildir ve sağlam gerekçelere
dayandırılmamıştır (Erdoğdu, 2013: 74).
Sosyal politika, Sanayi Devrimi ile özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya
çıkan işçi sorununu çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 1930’larda geniş kapsamlı sosyal
politikalar gündeme gelmiştir. 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başlayıp
oradan dünyaya yayılan ekonomik buhranın sosyal politikalarda iki nedenden dolayı önem arz
etmektedir. Bu nedenlerden birincisi, bu bunalımın çok büyük bir işsizlik ve sefalete yol
açarak ortaya çıkan durumun bireysel değil, sosyal bir sorun olduğu algısının
yaygınlaşmasıdır. İkincisi ise, liberal iktisadi anlayışı benimseyenlerin beklentilerinin aksine
yaşanan büyük bunalımdan piyasa mekanizmasına müdahale edilmeden çıkılamamasıdır.
Sosyal harcamalar II. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan ve giderek gelişen refah
devletlerine paralel bir şekilde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde refah devleti ile ilgili
çalışmaların da artmaya başladığı, özellikle küreselleşmenin doğduğu 1970 ve 1980’li yıllarda
bu çalışmalar daha da önem kazanmıştır (Erdoğdu ve Yenigün, 2008: 7).
1930 ve 1940’lı yıllarda toplumsal risklere karşı devlet, çalışan ve emeklileri sosyal
sigorta sistemi yoluyla, diğer toplumsal grupları da sosyal yardım programları aracılığıyla
sosyal güvenlik sistemi içine alarak koruma ve asgari düzeyde bir yaşam seviyesi sağlama
görevini üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşının ardından savaş yaralarının sarılmaya
başlanması, birçok Avrupa ülkesinde emekten yana olan partilerin iktidara gelmesi ve kâr
oranlarının artmaya başlaması, yalnız sosyal güvenlikten değil, sosyal devletten ve geniş
kapsamda sosyal politikalardan söz edilmeye başlanmasına olanak tanımıştır. Bu durum geniş
anlamda sosyal politika uygulamaları için zemin hazırlamış ve böylece sosyal devlet anlayışı,
savaş sonrası yıllarda giderek güçlenip yaygınlaşmıştır. Sosyal harcamalardaki bu artış trendi
yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Ancak 1970’lerin ortalarından itibaren petrol şoklarının yaşanması
ve neoliberal görüşlerin giderek yaygınlık kazanmasıyla birlikte, sosyal harcamalarda bir
duraksama, hatta bazı ülkelerde gerilemeler yaşanmaya başlamıştır (Özer ve Balseven, 2015:
259).
5. Sosyal Harcamaların İşlevleri

Sosyal gereksinimleri karşılama: Bireylerin çalışmaya, dinlenmeye,
eğlenmeye, sağlıklı yaşamaya, eğitim görmeye, geçim olanaklarından iradesi dışında yoksun
kalması durumunda sosyal güvenceye ve toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılmaya
hakkı olduğu anlamına gelmektedir. Bu hakların karşılanmasında en önemli rolü, kolektif
yaşamın bir gereği olarak ortaya çıkmış olan devletin üstlenmesi gerekmektedir.

Yoksulluğu ve işsizliği azaltma: Yoksulluk, bireylerin gıda, sağlık, barınma vb.
temel gereksinmelerini yeterince karşılayamamaları durumu olarak tanımlanabilir.
Yoksulluğun azaltılmasının en kalıcı yolun, ülkede işsizliği azaltarak yeni iş alanlarının
açılmasıdır. Aslında işsizliğin azaltılması sadece yoksulluğun azaltılması anlamına
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gelmektedir. Bir iş sahibi olmak aynı zamanda toplumda bir yeri olmak anlamına da gelir ve
bu anlamda psikolojik bir gereksinimi de karşılar.

Gelir dağılımını iyileştirme: Devletin gelir dağılımını düzeltmek ve yoksulluğu
önlemek amacıyla kullandığı en önemli araç sosyal harcamalardır. Eğitim, sağlık gibi
tüketiminden vazgeçilemeyecek sosyal harcamalara yapılan devlet katkısı, özellikle düşük
gelirli bireylerin reel gelirlerini artırmak anlamına gelir ki, bu da gelir dağılımını iyileştirici
bir etkiye sahiptir (Erdoğdu ve Yenigün, 2008: 23).

Ayrımcılıkları Ortadan Kaldırma ve Dezavantajlı Kesimleri Koruma: Eşitliğin
sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi öncelikle eşitsizliklerin giderilmesi, belli
seviyedeki hayat standartlarının korunmasına bağlıdır. Eşitliğin sağlanması amacı, devletin
vatandaşlarına eşit muamele etmesi gerektiği ilkesinin uygulamadaki bir sonucudur. Her
toplumda dezavantajlı kesimler farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte birçok toplumda
özellikle engelliler, sokak çocukları, yetimler, kimsesizler, yoksullar, kadınlar, yaşlılar ve
azınlıklar toplumdaki diğer kesimlere göre dezavantajlı durumdadırlar. Toplumdaki
dezavantajlı kesimleri korumak ve onların toplumsal yaşama tam ve eşit koşullarda katılımını
sağlamak sosyal devletin görevidir.

Fırsat eşitliğinin temini: Fırsat eşitliği konusunda en önemli hususlardan birisi
de refah devletinin sunduğu hizmetlerden yararlanmada fırsat eşitliğinin olmasıdır. Bunlardan
özellikle eğitim hizmetleri fırsat eşitliğinin temini açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Çünkü özellikle eğitim ve öğretim hizmetleri hem bireysel hem de toplumsal seviyede
faydaları yüksek hizmetlerden olup ileri eğitim kademelerinde kişisel getirileri ön plana
çıkmaktadır. Eğitim düzeyinin yükselmesi veya o imkânın yakalanması kişilere daha iyi bir
meslek, daha yüksek bir gelir ve yaşam seviyesi sağlayacağından bu hizmetlere ulaşmada
fırsat eşitliğinin olması son derece önemlidir (Erdal, 2012: 39).
6. Sosyal İçerikli Kamu Harcamaları
Kamu kurumlarının; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer sosyal harcamaları, sosyal
harcama olarak kabul edilmektedir.
6.1. Eğitim Harcamaları
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi tecrübesi yoluyla istenilen değişmeyi meydana
getirme sürecidir. Diğer bir tanıma göre eğitim, çoğu zaman kelime anlamıyla kişinin
sosyalleştirilmesi, hem cinslerine benzer ve topluma faydalı bir üyenin hazırlanması anlamına
gelir. Bir ülkede kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilmesi için gereken en önemli
koşullardan biri de o ülke vatandaşlarına, yüksek düzeyde eğitim olanaklarının sunulmasıdır
(Taş ve Yenilmez, 2005: 159). Bunun için, ilk önce, her bölgede eğitimde asgari standartların
sağlanması, daha sonra da eğitimin, küresel düzeyde rekabeti sağlayabilecek kadar nitelikli
hale getirilmesi gerekmektedir.
Beşeri sermaye birikiminin artırılabilmesi, bireyin kendine, ailesine ve içinde yaşadığı
topluma faydalı olabilmesi ve bu şekilde sosyo-ekonomik gelişme sürecine ivme
kazandırılabilmesi açısından eğitim hizmetlerine yapılacak harcamaların miktarı son derece
önem taşımaktadır. Dolayısıyla devlet temel eğitimden yükseköğrenime, meslek eğitiminden
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okul öncesi eğitime hemen her kademede, yapılan harcamaların çok büyük bir kısmını
üstlenmektedir. Devlet gerçekleştirdiği eğitim harcamaları ile toplumda bireyler arası fırsat
eşitliğini sağlamayı amaçlamakta, bu şekilde orta ve uzun vadede gelir dağılımındaki
adaletsizlikleri gidererek sosyal refah seviyesinin artırılmasını arzu etmektedir. Bu yönüyle
eğitim harcamaları, devlete temel sosyal fonksiyonlarını gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır.
Devletten beklenen, her vatandaşına fırsat eşitliği perspektifinde gerekli alt yapı ve donanım
ile eğitim hizmetini sunmasıdır. Bu bağlamda ülkemizde bireyler, özellikle temel eğitim kabul
edilen ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden bedelsiz olarak yararlanabilmektedir. Bunun
yanında hayat boyu öğrenme faaliyetlerini teşvik edecek şekilde de politikalar
geliştirilmektedir (Çelikay, 2014: 45).
Sonuç itibariyle bireysel ya da toplumsal gelişme açısından eğitim, yönlendirilmesi ve
yönetilmesi gereken bir süreçtir. Ayrıca eğitim, özellikle 1940’lı yıllar sonrasında yapılan ve
çoğu ülke tarafından da kabul edilen uluslararası düzenlemeler ile bireylere sunulması
gereken sosyal haklar içerisinde yer almaktadır (Örn: 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 20 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları
Sözleşmesi). Bu bakımdan eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulması ve bireylerin bu
hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması devletin en önemli sosyal fonksiyonları içerisinde
yer almaktadır.
Tablo 1. Eğitim Harcamalarının Kapsamı
EĞİTİM HİZMETLERİ
Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
Yükseköğretim Hizmetleri
Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
Eğitime Yardımcı Hizmetleri
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
6.2. Sağlık Harcamaları
Devletin sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi açısından bir araç olarak
nitelendirilebilecek sağlık hizmetleri birey ve toplumun, çeşitli hastalık ve sakatlıklardan
korunması, ruhsal, iktisadi ve sosyal açıdan yaşamın huzur içerisinde sürdürebilmesi amacıyla
organize edilmiş faaliyetler bütünüdür. Bir bütün olarak sağlık hizmetleri mikro ölçekte
bireyi, makro ölçekte ise tüm toplumu ilgilendirdiği için iktisadi hayatın ve sosyal yapının
temel bileşenlerinden biri niteliğindedir. Devlet sahip olduğu mali araçlar ile milli gelirin
bölüşüm sürecine çeşitli nedenlerle katılamayan işsizler, yoksullar, engelliler, yaşlılar,
kimsesiz çocuklar ve kadınlar gibi sosyal grupların lehine olacak şekilde sürece müdahale
edebilmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirdiği kamu harcamaları ve bu harcamalarını finanse
ettiği kamu gelirleri ile gelirin yeniden dağıtılmasını sağlamaktadır (Özsemerci, 2014: 86-87).
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Toplumsal gelişmenin temel unsurlarından birisi, bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve
ruhsal yönden iyi durumda olmalarının sağlanması, yaşam sürelerinin ve kalitesinin
yükseltilmesidir. Hemen her ülkede sağlık alanında devlet sorumluluk üstlenir. Devlet bu
sorumluluğu ya söz konusu hizmetleri kamu kesimi aracılığıyla sunma, ya da özel kesim
tarafından bu hizmetlerin gerektiği gibi sunulup sunulmadığını denetleme yoluyla
gerçekleştirir.
Sağlık hizmetleri sosyal devlet anlayışının 1960’dan günümüze hızlı değişim gösterdiği
bir alandır. Türkiye’de sağlık hizmetleri 1961 Anayasasında devletçe sağlanan temel sosyal
ve ekonomik bir hak iken 1982 Anayasa’sında devletçe planlanan ve denetlenen bir hizmete
dönüşmüştür. Bu sosyal devletçi paradigmadan neoliberal paradigmaya doğru bir değişimi
yansıtırken ‘sosyal devlet’ anlayışı devletin sorumlu değil ‘düzenleyici’ olduğu bir anlayışla
yer değiştirmiştir (Özer ve Balseven, 2015: 268).
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetlerine yönelik olarak
gerçekleştirilen harcamalar, sağlık harcamaların ana çerçevesini oluşturmaktadır. Tedaviye
yönelik faaliyetlere kıyasla koruyucu sağlık hizmetleri, çok daha az maliyetlidir. Koruyucu
sağlık hizmetlerinde kişinin doğrudan yararlanması ikincil, bir bütün olarak toplumun
yararlanması ise asıl amaçtır. Sistemli ve belirli zamanlarda aşılanma dışındaki hastalığı
önleyen, koruyucu sağlık hizmetleri; çevre temizliği, pazarlanan besin maddelerinin tüketime
elverişlilik standartları ve başka yasal düzenlemelerdir. Bu eylem ve düzenlemeler de toplumu
hastalıktan korur ve hastalığa direnci artırarak toplumsal fayda sağlar (Erdoğdu ve Yenigün,
2008: 28).
Tablo 2. Sağlık Hizmetleri Kapsamı
SAĞLIK HİZMETLERİ
Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hiz.
Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
Halk Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hiz.
Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
6.3. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Harcamaları
Sosyal güvenlik harcamaları, bir yandan yoksul ve/veya muhtaç bireylerin insan
onuruna yaraşır bir yaşam standardına kavuşmalarını temin edebilmek, diğer yandan günlük
hayatta karşılaşılabilecek muhtelif risklere karşı bireyleri koruyabilmek amaçlarını güderek
devletin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin gelişimi iş
kazası, meslek hastalıkları ve analık sigortaları ile başlamış, daha sonra diğer hastalık,
maluliyet, yaşlılık, ölüm ve işsizlik sigortası hakları kazanılmıştır (Doğan ve Kabayel, 2017:
222).
Devletin gelir dağılımını düzeltmek ve yoksulluğu önlemek amacıyla kullandığı en
önemli araç sosyal güvenlik harcamalarıdır. Sosyal güvenlik, gelirlerin yeniden dağıtımını
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 168

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
sağlayarak sosyal riskleri gidermeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen sistemler bütünüdür.
Sosyal güvenlik ödemelerinin önemli fonksiyonu, bireylere ve ailelere ekonomik ve sosyal
risklerle karşılaşmaları halinde yaşam standartlarının belirli bir seviyenin altına düşmeyeceği
garantisi sağlamaktadır. Ancak bu yapılırken daha düşük düzeyde gelire sahip olanların
yüksek gelir gruplarına göre daha fazla desteklenmeleri sağlanmalıdır (Kolçak ve Arpa, 2017:
653).
Sosyal yardımlar, devletin belirli bir gelir seviyesinin altındaki kişilere verdiği ayni
(gıda, yakacak vb.) veya nakdi (kira yardımı, çocuk yardımı vb.) yardımlar şeklinde olabilir.
Gelir güvencesi adı da verilen sosyal yardımlar, parasal ya da ayni olarak yapılabilmektedir
2007 yılı itibariyle Türkiye’de sosyal yardımlar Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Erdoğdu ve Yenigün, 2013:
25).
Tablo 3. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
İşsizlik Yardımı Hizmetleri
İskan Yardımı Hizmetleri
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv. ve Sos. Yar. Hiz.
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
6.4. Çevre Koruma Harcamaları
İnsanların ve dünyadaki bütün varlıkların yaşamlarını sürdürebilmesi için ve ekolojik
denge ile doğanın korunması için olmazsa olmaz koşullardan biride çevrenin korunmasıdır.
Bugün çevreyi korumak için gerekli olan önlemler alınmadıkça, sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması olanaksız görünmektedir (Uyduranoğlu, 2005: 63).
Çevre sorunları ağırlaştıktan sonra alınacak tedbirler çoğu kez çevre kirlenmesini ve
tahribatını baştan önlemeye kıyasla daha çok maliyetlidir ve kimi zaman ortaya çıkan
sorunları çözmek tamamen mümkün olmamaktadır. Bu yüzden çevreyi korumak amacıyla
yapılan harcamaların ülke ekonomisine çok önemli yararlar sağlayacağı kesindir. Çevre
kirliliğine yol açacak etkenler ortadan kaldırılarak bunun için gerekli harcamalara yapılarak
sadece çevreye değil, insan sağlığına, ekolojik dengeye, daha az enerji sağlanarak
yapılabilecek uygulamalara katkı sağlayarak toplumsal fayda sağlamaktadır. Bu yüzden
devletin çevre koruma hizmetlerine devletin önem vermesi gerekir ve sosyal faydasını
düşünerek gerekli düzenlemeleri yapması gerekir.
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Tablo 4. Çevre Koruma Harcamalarının Kapsamı
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
Atık Yönetimi Hizmetleri
Atık Su Yönetimi Hizmetleri
Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
Doğal ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
6.5. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
İskan ve toplum refahına yönelik hizmetler ülke çapında sürdürülebilir yerleşme,
kentleşme ve güvenli yapılaşmayı temin etmek üzere; planlama, projelendirme, yapı ve
uygulamalarıyla ilgili kural ve standartları oluşturma yapım hizmetleri ile afetlere yönelik
hizmetleri yerine getirme, ya da gerektiği şekilde yerine getirilmesini güvence altına alma
şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzerine iskan ve toplum refahına yönelik
hizmetler, bütün topluma hizmet amacı taşırlar ve bu nedenle de yüksek bir sosyal niteliğe
sahiptirler (Yılmaz, 2010: 23).
Tablo 5. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Harcamalarının Kapsamı
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
İskan İşleri ve Hizmetleri
Toplum Refahı Hizmetleri
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
6.6. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin kapsamına bireysel ve toplumsal moral hizmetleri
girmektedir. Bireylerin, boş zamanlarını değerlendirmek, yaşamlarını kendileri için yararlı ve
doyurucu bir biçimde sürdürmek sosyal gereksinimleri arasında yer almaktadır.
Tablo 6. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Kapsamı
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
Dinlenme ve Spor Hizmetleri
Kültür Hizmetleri
Yayın ve Yayım Hizmetleri
Din Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hiz.
Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
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7. Türkiye’de Sosyal Harcamaların Genel Görünümü
Tablo 7. Ülkeler İtibariyle Toplam Sosyal Harcamaların GSMH’ya Oranı
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Australia

15,7

15,9

17,2

17

16,7

17

17,5

18,1

19

18,8

19,1

Austria

25,7

25,1

25,6

28

27,6

27

27,2

27,6

28

28

27,8

Belgium

25,2

24,9

26,3

29

28,3

29

29

29,3

29

29,2

29

Canada

16,3

16,2

16,3

18

17,5

17

17,1

16,9

17

17,2

..

Chile

8,1

8,3

9,5

11

10,5

10

10,1

10

11

11,2

..

Denmark

25

25

25,4

28

28,9

29

28,9

29

29

28,8

28,7

Estonia

12,6

12,6

15,4

20

18,3

16

15,9

15,9

16

17

17,4

Finland

23,8

22,9

23,3

27

27,4

27

28,4

29,5

30

30,6

30,8

France

28,1

28

28,2

31

30,7

31

31

31,5

32

31,7

31,5

Germany

25

24,1

24,2

27

25,9

25

24,6

24,8

25

25

25,3

Greece

20,4

20,6

21,4

24

23,8

26

28

26

26

26,4

27

Hungary

22,2

22,4

22,6

23

23

22

22,5

22,1

21

20,7

20,6

Iceland

15,5

14,6

15,2

17

17

17

17

16,6

17

15,7

15,2

Ireland

15

15,8

18,5

22

22,4

21

21

20,2

19

17

16,1

Israel

15,9

15,4

15,5

16

16

16

16

16,1

16

16

16,1

Italy

24,2

24,7

25,6

28

27,6

27

28,1

28,6

29

28,9

28,9

Japan

18,1

18,5

19,6

22

22,1

23

22,9

23,1

..

..

..

Korea

7

7,1

7,7

8,5

8,3

8

8,8

9,3

9,7

10,1

10,4

Latvia

12,1

11

12,4

17

18,7

16

14,8

14,4

14

14,4

14,5

Luxembourg

21

19,9

21,6

24

22,9

22

23,2

23,2

23

22,2

21,8

Mexico

6,4

6,4

6,8

7,4

7,5

7

7,5

..

..

..

..

Netherlands
New
Zealand

20,2

19,9

19,6

22

22,1

22

22,5

22,9

23

22,3

22

18,5

18,1

19,3

20

20,3

20

19,9

19,3

19

19,7

..

Norway

19,5

19,6

19,2

22

21,9

21

21,3

21,8

22

23,9

25,1

Poland

20,6

19,4

20,2

21

20,6

19

19

19,6

20

19,4

20,2

Slovenia

21,1

19,7

19,9

23

23,4

24

23,6

24

23

22,4

22,8

Spain

20,4

20,8

22,2

25

25,8

26

26,1

26,3

26

25,4

24,6

Sweden

26,6

25,5

25,6

28

26,3

26

26,7

27,4

27

26,7

27,1

Switzerland

17,4

16,8

17

19

18,4

18

18,8

19,2

19

19,6

19,7

Turkey

10,3

11,1

11,6

14

12,8

13

13

13,4

14

..

..

19,2

19,5

20,9

23

22,8

22

22,5

21,9

22

21,5

21,5

15,7

15,9

16,6

19

19,3

19

18,8

18,8

19

19

19,3

18,5

18,3

19

21

21,1

21

21

21,1

21

21

21

United
Kingdom
United
States
OECD –
Total

Kaynak: http://stats.oecd.org/, Data, Social Expenditure.
Tablo 7’de kamu ve özel kurumların toplam sosyal harcama istatistiklerini içermektedir.
Toplam sosyal harcamalardaki eğilimleri ve kompozisyonundaki değişiklikler analiz
edilmiştir. 2006-2016 yıllarına yönelik toplam tahminleri kapsamaktadır. Tablo 2.1’deki
veriler incelendiğinde Türkiye’deki sosyal harcamaların GSMH’ya oranı yıllar itibariyle
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artmıştır fakat diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’deki sosyal harcamaların oranı diğer
ülkelere nazaran daha düşük seyretmektedir. OECD ortalamasına bakıldığında ise 2006-2016
yılları arasında Türkiye’de sosyal harcamaların oranı OECD ortalamasının altında
seyretmektedir. Ülkeler itibariyle değerlendirildiğinde Fransa sosyal harcamalarda en büyük
payı alarak birinci sırada yer almıştır.
Tablo 8. Eğitim Harcamalarının Bütçeden Aldığı Pay
BÜTÇE PAYLARI (%)
12,5
12,6
13,4
13,3
14,1
15,4
15,7
15,9
16,9
17,2
17,8
16,8

YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
Eğitim birey ve toplum üzerinde etkili olduğu için eğitim harcamalarını önemli
kılmaktadır. Kamu harcamaları içerisinde eğitim harcamaları önemli bir paya sahiptir. Tablo
8’deki verilere bakıldığında eğitim hizmetlerinin yıldan yıla arttığı gözlemlenmektedir.
Eğitim harcamaların bütçe içindeki oranı 2006 yılında % 12,5 iken 2017 yılında %16,8
oranında gerçekleşmiştir. Yıllar arasındaki artış oranlarına bakıldığında ise en fazla artış
yaşanan yıl %25 oranı ile 2010 yılı olmuştur. Eğitim hizmetlerine yapılan harcamaların
artması gelirin yeniden dağılımında bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca eğitim hizmetleri
harcamaları ekonomik büyüme, kalkınma ve ekonomik istikrarı sağlamada bir fonksiyon
işlevi görmektedir. Eğitim oranları ülkelerin sosyal ve siyasal gelişmişlik seviyesinin
belirlenmesinde Önemli rol oynamaktadır.
Tablo 9. Sağlık Harcamalarının Bütçeden Aldığı Pay
BÜTÇE PAYLARI (%)
5,2
5,5
5,7
5,8
5,5
5,9
4,3
4,8
4,8
5,0
4,9
5,2

YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
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Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması amacıyla her yıl daha fazla kaynak tahsis
edilmesi gerekmektedir. Kalkınmanın sağlanması, insanın sağlığının korunup geliştirilmesi
ve hastalıkların tedavi edilmesi için bütçeden her geçen yıl daha fazla pay verilmesi önem arz
etmektedir. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerine oranla beşeri sermaye üzerinde etkisi daha
fazladır. Tablo 9’daki sağlık harcamalarının bütçe içindeki oranları incelendiğinde, 20062017 yılları arasında büyük farkların olmadığı görülmüştür.
Tablo 10. Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri Harcamalarının Bütçeden Aldığı Pay
YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

BÜTÇE PAYLARI (%)
14,7
17,1
16,6
20,9
20,3
19,3
21,0
21,0
20,5
19,8
22,5
23,5

Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
1990’lardan bu yana ekonomik krizler, küreselleşme ve yapısal uyuma karsı, gelişmekte
olan ülkelerde sosyal koruma politikaları büyük önem kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde
sosyal koruma politikaları genel olarak yoksullukla mücadele politikaları ve gelirin yeniden
dağılmasını sağlayan politikalar olarak kabul edilmektedir. Gelir dağılımında adaletin
kendiliğinden gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, devlet tarafından gelir
dağılımına müdahale edilmesi sosyal devletin bir gereği olarak kabul edilmektedir. Sosyal
yardımlar gelirin yeniden dağıtılmasında önemli araç olarak kullanılmaktadır.
Sosyal devlet anlayışı kapsamında Türkiye’de yapılan sosyal güvenlik ve sosyal yardım
harcamaları çeşitli kamu kurum ve kuruluşların bir takım finansman kaynaklarından
faydalanarak karşılanmaktadır. Sosyal yardım harcamaları herhangi bir karşılık beklemeden
ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. Tablo 10’daki sosyal güvenlik
ve sosyal yardım hizmetleri harcamalarının bütçe içindeki oranı incelendiğinde 2006 yılında
% 14,7 iken 2016 yılında % 23,5 oranı ile artış göstermiştir. Yıllar arasında dalgalanmalar
görülmekle birlikte sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri harcamalarının bütçeden en
fazla pay aldığı yıl % 23,5 ile 2009 yılı olduğu görülmektedir.
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Tablo 11. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Yardım Türlerine Göre Sınıflandırılması
2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

84 891

97 990 113 512

134 522

148 450

171 668

195 663

220 429

247 244

280 074

334 751

1 795

1 769

2 032

2 205

2 586

2 976

3 982

4 332

5 163

5 834

83 096

96 221 111 591

132 490

146 245

169 082

192 687

216 446

242 912

274 912

328 917

Hastalık/sağlık bakımı
Sickness/health care

30 080

32 620 39 571

47 384

49 429

56 046

60 518

65 839

73 322

80 463

91 318

Engelli/malül
Disability

1 733

2 280

3 538

4 280

5 654

7 035

8 088

9 251

10 124

11 976

Emekli/yaşlı
Old age

38 222

45 498 52 891

63 236

71 725

80 243

92 137

104 554

117 390

133 515

162 140

Dul/yetim
Survivors

9 721

11 470 11 735

11 649

14 148

19 200

22 424

25 568

28 931

32 719

39 615

Aile/çocuk
Family/children

1 956

2 769

2 946

3 418

3 681

4 603

5 597

6 899

7 580

8 901

10 559

İşsizlik
Unemployment

552

602

721

1 856

1 624

1 739

2 431

2 572

3 167

5 263

8 172

Sosyal dışlanma b.y.s
Social exclusion and n.e.c.

831

982

1 220

1 408

1 359

1 596

2 545

2 927

3 271

3 927

5 137

Sosyal koruma
harcamaları toplamı
Total social protection expenditure
İdari masraflar ve diğer
harcamalar
Administartion costs and other
expenditure
Sosyal koruma yardımları
toplamı
Total social protection benefits

1 922

2 506

Kaynak: https://www.tuik.gov.tr.
Sosyal koruma hizmeti sağlayan tüm kamu ya da özel kurum/kuruluşlar kapsam
dahilindedir. Veriler Milyon TL üzerinden hesaplanmıştır.
Tablo 11’deki veriler incelendiğinde sosyal koruma harcamaların toplamı yıllar
itibariyle artışlar olduğu görülmektedir. Sosyal yardım hizmetleri alanında bütçeden en fazla
pay alan harcama kalemi emekli maaşları oluşturmaktadır. 2016 yılı itibariyle emekli
maaşlarına 162 140 milyon TL harcanmıştır. Sosyal yardım hizmetleri alanında bütçeden en
az pay alan harcama kalemi ise işsizlik ödemeleri olmuştur.
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Tablo 12. Diğer Sosyal İçerikli Kamu Harcamalarının Bütçeden Aldığı Pay
BÜTÇE PAYLARI (%)
YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Çevre Koruma
Hizmetleri
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri
0,5
0,5
0,4
0,4
0,6
0,3
0,3
0,4
0,3
0,2
0,3

Dinlenme, Kültür ve
Din Hizmetleri
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Kaynak: https://www.bumko.gov.tr.
Tablo 12’ye bakıldığında diğer sosyal içerikli kamu harcamalarının bütçe içindeki
paylarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de çevre koruma harcamaları, sosyal
harcamalar içinde en az payı oluşturmaktadır. Çevre koruma hizmetlerinin bütçe içindeki
payına bakıldığında çevre koruma hizmetlerinin yeterince ciddiye alınmadığının
göstergesidir.
İskan ve toplum refahı harcamaları barınma, güvenlik, asayiş ve yaşam standartlarının
iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Tablo 12’ye bakıldığında yıllar arasında farklılıklar
görülmekle birlikte iskan ve toplum refahı harcamalarının bütçeden en fazla pay aldığı yıl
%2,3 oranı ile 2007 yılında olmuştur. En küçük payı ise 2016 yılında %1,0 oranında almıştır.
Dinlenme, kültür ve din hizmetleri bireylerin hem manevi hem de fiziksel evreninin
korunması amacıyla yapılmaktadır. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri diğer sosyal içerikli
kamu harcamaları arasında bütçeden fazla pay alan harcama kalemini oluşturmaktadır.
SONUÇ
Toplumu oluşturan bireylerin refah seviyesini arttırmak politika yapıcılarının temel
görevlerinden birisidir. Günümüz modern dünyasında bireyler için yapılan yatırımlar her
geçen gün hem önem kazanmakta hem de çeşitlenmektedir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde eğitim ve sağlık harcamaları bu yatırımların başında yer almaktadır.
Türkiye’de harcama olanağının görece daha düşük seviyede olan sosyal harcamalarının
arttırılmasına yönelik olarak kullanılması beşeri sermayenin gelişmesine ve uzun vadeli
büyümeye katkı sağlamaktadır.
Türkiye’de genel olarak toplam sosyal harcamaların istikrarlı bir şekilde arttığı
gözlemlenmiştir. Ancak sosyal harcamaların GSMH’dan aldığı pay OECD ülkeleri
ortalamasına göre düşüktür. Türkiye’de sosyal içerikli kamu harcamalarının bütçe içinde en
fazla pay alan harcama kalemleri sosyal güvenlik ve eğitim harcamaları oluşturmaktadır. En
düşük payı alan harcama kalemi ise çevre koruma harcamaları oluşturmaktadır.
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Türkiye sosyal refah ülkeleri ile kıyaslandığında çok gerilerde olduğu görülmektedir.
Sosyal devlet olmanın bir gereği olan sosyal harcamalar yeterli düzeyde değildir. Bunu
düzeltmek amacıyla yapılması gereken ise sosyal harcamaların çözmeye çalıştığı gelir
dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk sorunlarının nedenlerine yönelmek gerekmektedir. Bu
ise sosyal harcama politikalarının ekonomik politika tasarımı ile birlikte yapılmasıyla
mümkün olabilmektedir.
Sosyal harcamaların kuramsal öngörülerle paralel bir şekilde büyümeyi destekleyici
özelliği ile birlikte OECD ülkeleri ile yapılmış olan karşılaştırmada Türkiye ekonomisinde
gerek sosyal harcamaların bir bütün olarak gerekse de sosyal harcamaların bileşenleri olan
eğitim, sağlık ve sosyal koruma harcamalarının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.
Türkiye ekonomisinde, sosyal koruma harcamalarının sosyal harcamalar içerisindeki nispi
payının yüksek olmasından hareketle eğitim ve sağlık harcamalarının da arttırılması iktisadi
büyümenin desteklenmesi açısından olumlu politikalar olacaktır.
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FEMİNİST ÇEVİRİ VE FEMİNİST ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİYLE GÖRÜNMEZLİĞİN
REDDİ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru AK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ak_e@ibu.edu.tr
ÖZET
Feminizm, feminist kuram ve feminist eleştiri hayatın her alanında vardır. Edebiyat da
hayatın özü olarak düşünüldüğünde feminist okumalar ve feminist eleştiri öne çıkar.
Çeviribilimin feminist çeviri çalışmalarını daha çok önemser olması yine eylemle olmuştur.
Eylemden kasıt feminist bir farkındalıkla görünmeyeni görünür kılma çabalarıdır. Feminist
eleştiri kuramında en çok tartışılan nokta kadını sosyal hayattan soyutlayarak yorumlamak
olmuştur. Fakat artık feminist eleştirinin altını çizdiği en temel bakış açısı kadını edebiyatın
içinde politik duruşuyla ve yaşam içindeki tüm eylemleriyle değerlendirmektir. Feminist
çeviri çalışmaları da çeviride kültürel dönüşümden sonra görünür hale gelmiştir. Luis Von
Flatow, Sherry Simon, Helene Cixous, Luce İrigeray Kanada okulunun araştırmacıları olarak
bilinmektedirler ve feminist çeviri kuramın önde gelen isimleridir. Bu çalışmanın amacı
“feminist çeviri ve feminist çeviri eleştirisi nedir?” sorularına yanıtlar aramaktır. Feminist
çeviri ülkemizdeki çeviri eserlerle örneklendirilecektir. Feminist çevirinin tarihsel gelişimi
çeviribilim ve feminist çalışmalarla birlikte ele alındığında gün yüzüne çıkan belirginleşme,
görünme ve var oluş süreci disiplinler arasılığın ve metinler arasılığın inceliklerini de anlaşılır
kılacaktır. Çeviriyi kültür aktarımının en önemli eylemi olarak adlandırmaktan daha öteye
taşırsak çeviri kültür üreten bir eylemdir. Feminist çeviri sınırların ötesinde “öteki” diye
adlandırılan coğrafyalardaki var oluş mücadelesini de görünür kılan bir eylemdir. Bir kadın,
arada kalmışlığı her an tecrübe edendir. Aynı şekilde çevirmen de arada kalandır. Arada
kalmışlıkla ortaya konmuş çeviri eser eleştirilirken önemsenmesi gereken noktalara da bu
çalışmada yer verilerektir. Kadın dilinin çevrilmesi de kadına dair her anlatının erek kültüre
aktarımıyla birlikte düşünülmelidir. Feminist çeviri, çeviri eleştirisi ve feminist çeviri
eleştirisi bu çalışmada birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: feminist çeviri, feminist eleştiri, çeviribilim
ABSTRACT
Feminism, feminist theory and feminist reading have penetrated into various parts of
life. Translation studies give importance to feminist translation as a result of accepting
translations as actions. Action is the act of transforming the invisible agents into visible ones
with the awareness of feminism. In feminist criticism theory, frequently discussed issue was
commenting on women without accepting them as social actors in life. However, today
feminist criticism is drawing pictures of women in literature with their political thoughts and
actions. Feminist translation has become visible after cultural turn in translation studies. . Luis
Von Flatow, Sherry Simon, Helene Cixous, Luce İrigeray are known as Canadian School
theorists and they are known as leading figures in feminist translation. The aim of this study is
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to find answers to the questions ”What is feminist translation and feminist translation
criticism? Feminist translation will be exemplified with the translation works in our country.
When the historical development of feminist translation is considered together with
translation and feminist studies, the process of clarification, appearance and existence will
clarify the details of interdisciplinarity and intertextuality. Translation is known as a cultureproducing action but if we go beyond this definition translation is the most important act and
activist action of cultural transmission. Feminist translation is an act that struggles for
existence in "other" geographies and its aim is to make women visible beyond the
boundaries. A woman is the one who experiences being in between in life. In the same way
the translator is intermittent. In this study, the points that should be considered while
criticizing the translation work
will be revealed. The translation of the language of women should be considered with
the transfer of every narrative of women to the culture. The criticism of feminist translation,
translation criticism and feminist translation have been discussed and evaluated together in
this article.
Key words: feminist translation, translation studies, feminist criticism
GİRİŞ
Çeviri eylemi düşüncenin ve kültürün taşıyıcılığını yaparken bir yandan da yeni bir
kültür inşa eder. Çevirmen öznesi bu aktarımı gerçekleştirir. Çeviri eylemi bir anlamda
yeniden yazmadır ve bu yeniden yazımla oluşmuş erek metinde kendini gerçekleştirir.
Çevirmenin ideolojisi, kelime tercihleri ve habitusu onun ürettiği erek metinde can bulur. Bu
pencereden bakıldığında cinsiyet ve dil tartışmaları da önem kazanır. Feminizm toplumsal
cinsiyet normlarının dille oluşturulduğunun altını çizer; dil pek çok feminist kuramcının
araştırma konusu olmuştur. Çeviribilim için çeviri eleştirisi oldukça önemli bir çalışma
alanıdır. Çeviri eleştirisi odaklı düşündüğümüzde feminist çeviri eleştirisi de önem kazanır.
Feminist çeviri çalışmaları çeviride kültürel dönüşümden sonra görünür olmuştur. Odak
noktası değişip, sadakatin yerini sosyal, kültürel, iletişimsel uygulamalar alırken; çevirilerin
ve çeviri eyleminin kültürel ve ideolojik önemi, dışsal çeviri politikaları, çeviri eyleminin
sosyo-kültürel bağlantılıları gibi konular yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Bir başka
deyişle çevirinin çeviri eyleminin karmaşıklığı ortaya çıkınca araştırma konuları da çeviri
metin (ürün) odaklı olmaktan sıyrılıp daha insan odaklı bir yola doğru evrilmiştir. Feminist
çeviri çalışmaları da çeviride değişen paradigmayla görünür olmuştur. Feminist çevirinin
başlangıçta görünmeyen yazar ve çevirmenleri görünür kılma, dilde deneysel çalışmalara
gitme gibi öncelikleri varken son yıllarda feminist çeviri “öteki”olarak adlandırılan
coğrafyalarda üretilmiş metinlere ve onların çevirilerine de bakmayı ve gün yüzüne çıkarmayı
önemser olmuştur. bu derleme çalışması da feminist çeviri kapsamında bugün gelinen noktayı
göstermek için yapılmıştır.
1. Cinsiyet ve Dil
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Postmodern feminizmde öne çıkan konulardan bir tanesi de cinsiyet ve dildir. Fransız
ekolündeki bazı düşünürler yapısalcı olarak kabul edilen Lacan’dan etkilenirken bazıları da
postyapısalcı teorisyenler olarak bilinen Foucoult ve Derrida’dan etkilenmişlerdir. En
önemlileri Julia Kristeva, Luce İrigaray ve Helene Cixous olarak belirtilmektedir. Bu
yaklaşımda dili oluşturan kelimelerin hiyerarşisinin dil içerisinde erkek merkezli bir
zihniyetle oluşturulmuş olması dikkat çekicidir.Ataerkil bakış dilin içinde kolaylıkla
yayılmıştır. Kadınlara yakıştırılan sıfatlarla erkeklerin sıfatları birbirinden farklıdır. Tüm
insanlığı içine alan bazı nitelemeler de yine erkek odaklıdır. Örnekler pek çok dilden
verilebilir fakat İngilizcedeki en belirgin örnekler “insan- mankind, man rights-insan hakları,
chairman” şeklindeyken Türkçede ise “devlet baba, toprak ana, kız gibi konuşmak, karı gibi
yürümek” ilk akla gelenlerdir (Demir, 2014: 106-107). İrigaray (2006: 18) cinsiyet
farklılaştığında dilin de değişeceğini fakat aynı zamanda dilin de cinsiyetin belirleyicisi
olduğunu söylemiştir.
Sosyal bilimler cinsiyet konularına ilk ilgi duyan alan olsa da terimin dil ve edebiyata
girmesi yakın geçmişte olmuştur. Cinsiyet ve dil söz konusu olduğunda dikkatler dilin sadece
bir iletişim aracı olmadığı aynı zamanda manipülatif bir araç olduğu farkındalığında
toplanmıştır. Bilim insanlarının dil kullanımına dair sordukları sorular şu şekilde
toparlanabilir: Kadınlar dili nasıl kullanır? Dil kullanımları erkeklerinkinden farklı mıdır?
Kadınların üstlendiği iletişimsel roller erkeklerin rollerinden farklı mıdır? Cinsiyetin dile
yansıtılışıyla ilgili sorular da şöyledir: Kadınlar ve erkekler geleneksel dilde (alışılagelmiş dil
kullanımı) nasıl temsil edilir? Kadın ve erkek bilinci dille nasıl şekillendirilir? Cinsiyet farkı
dil içinde nasıl yapılandırılır ve pekiştirilir? Diğer sorular ise iktidar mücadelelerinde dille
bağlantılı konuların çeşitlenmesiyle ilgilidir: İktidar dil vasıtasıyla nasıl kuvvetlendirilir ya da
zayıflatılır? Bireyler ve/veya topluluklar dille nasıl manipüle edilir? Dildeki cinsiyet farkı
kamusal yaşam ve itibara erişim farklılığı anlamına gelir mi? Von Flatow, Cameron’un
(1985) kadın ve dil konusundaki sorularının reformist ve radikal olarak
değerlendirilebileceğini ifade etmiştir.
Kadın dili ve kadın dilinin başka dillerde kendini ifade etme imkanı bulabilme
sürecindeki en önemli değerlendirme de cinsiyet ve çeviri üzerine olmuştur. Cinsiyetin
çeviriye yansıması tartışmaları beraberinde çevirmen öznesine odaklanmayı da getirmiştir.
Öncelikle metinin okuru olan çevirmen metne yaklaşırken onu toplumsal cinsiyet kodlarından
bağımsız şekilde okuyamayacağından okuma eyleminden sonra onda kalan tortuyu çeviri
metnine de yansıtacaktır. Feminist çeviri penceresinden baktığımızda ise ataerkinin ve
toplumsal cinsiyet kodlarının farkında olan bir çevirmen yine en aktivist ve mücadeleci
haliyle bu farkındalığını çevirisine yansıtacaktır.
2. Feminist Çeviri
Von Flatow feminizm ve çeviriyi birlikte ele almış ve incelemeleri bu alanda önemli bir
yer edinmiştir. Kendisinin de “Translation and Gender: Translating in the Era of Feminism”
isimli kitabında belirttiği üzere bu kitapta değerlendirilen eserler çoğunlukla Kuzey
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Amerika’ya aittir. Eserinde feminist çeviriyi cinsiyet ve çeviriyle temellendirmiş ve cinsiyete
bağlı dil kullanımını farklı açılardan sorgulamıştır.
Feminizmin çeviriye olan etkisini üçe ayırmıştır. 1) Feminist çalışmaların dil
konularıyla ayrılmaz birlikteliği doğrultusunda çevirmenler kendi dillerine ve kültürlerine
aktarmak için bilinçli bir tercihle çağdaş kadın yazarların eserlerine yöneldiler. Deneysel yönü
olan bir girişim olduğu için de çeviri sürecinde teknik sorunlarla karşılaştılar. 2) kadın
hareketi dilin politik bir araç olduğunu vurguladığı için çevirmenler metne müdahale ve
sansür konularıyla da karşı karşıya kaldılar. Çevirmenin politik rolünün sınırlarının
belirlenmesi sorgulanan bir konu olmuştur. 3) bir şekilde görünmez olmuş ya da görünür
olması engellenmiş kadın yazar ve düşünürlerin metinlerinin çevrilmesine odaklandılar.
Orijinal metinlerin yanında aynı şekilde unutulmuş kadın çevirmenlerin eserleriyle de
ilgilendiler. Çeviride cinsiyet farklılığı dil ve ideoloji, kültürel farklar, çeviri etiği, erişimi
olmayan metinleri okurla buluşturmak için detaylı tarihsel inceleme gibi konularla sıkı sıkıya
bağlıdır. (Von Flatow, 1997: 14)
Feminist çeviride çevirmenin feminist bir duruş sergilemek ve feminist kimliğini
metinde de görünür kılabilmek uğruna metne yaptığı müdahale de tartışılan konular
arasındadır. Çevirmenin metne müdahalesi erkek egemen dili kırıp hem hakim dil yapısına
hem de erkek egemen bakış açısına karşı sergilediği aktivist duruş olarak düşünülürken
eleştirilerin çoğu da aslında bu noktadan gelmiştir. Bu görüşün altını çizmek istediği husus ise
hiçbir çeviri eyleminin ideolojiden bağımsız yapılamayacağıdır. Çevirmen metninde bir
şekilde
Çevirmenin görünürlüğünün tartışılmasında Venuti önemli bir isimdir. Venuti’nin
Translator’s Invisibility adlı kitabı başlığıyla eleştirel bir metindir. Venuti’ye göre (2004: 1)
İngilizce odaklı düşünüldüğünde metnin kolay okunurluğu çevirmeni görünmez kılmak
demektir. Çevirmen ne kadar görünmezse metin o kadar akıcı olacaktır. Venuti çevirmenin
görünürlüğünü tartışırken yerlileştirme ve yabancılaştırma kavramları üzerinden gitmiştir.
Feminist çeviride çevirmenin görünürlüğü kadınların ve feminist kuramın ya da feminist bir
eylemin görünürlüğü olarak da düşünülmüştür. Burada amaç yaygın olan anlayışları
parlatmak değil feminist çeviri eylemiyle rahatsız eden işi zorlaştıran ve sorgulatan bir çeviri
eylemi gerçekleştirmektir. Deneysel yaklaşımı benimseyen feminist çevirmenler “kelime
oyunlarıyla” eril dili dişi bir dil haline getirirken, yukarıda bahsedilen önsöz gibi sonsözler de
çevirmenin feminizmi, kadın dilini, unutulmuş kadınları ve gerçekleştirdiği çeviri eylemini
görünür kılmak için sergilenen bir yöntem olmuştur.
Castro, (2013: 8) cinsiyet ve çeviriyle ilgili oluşan düşünce çeşitliliği içinde buluşulan
ortak noktanın cinsiyet kavramlaştırmalarının disiplinler arası bir anlayışla incelenmesi ve
çeviriyle ilişkilendirilmesi olduğunu ifade etmiş ve bunu yapmakta olan bir araştırmacıdan
örnek vererek belirginleştirmeye çalışmıştır. Emek Ergün’ün feminist sosyo-linguistik ve
feminist çeviri arasındaki boşluğu belirleyerek her iki disiplinin işbirliğiyle ortaya çeviri
örnekleri koymakta olduğunu ifade etmiştir.
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Feminist çevirinin önemsediği ve görünür kılmak istediği bir diğer konu da unutulmuş
kadın çevirmenlerdir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar tarihsel bir incelemeyle unutulmuş ya
da görmezden gelinmiş çevirmenlerin metinlerinin yeniden okunması ve yeniden
yazılmasıdır. Yeniden okumalara verilen ilk örnek Simon de Bauvoir’in İkinci Cins kitabının
1952 yılında Howard Parshley tarafından yapılmış İngilizce çevirisidir.
Feminist çevirinin son olarak üzerinde durduğu nokta ise kayıp kadın çevirmenler
olmuştur. Tarihin pek çok döneminde kadınların çeviri yapmasına izin verilmemiş ve
kadınların yaptığı çevirilerin üstü kapatılarak metinler görmezden gelinmiştir. Kayıp
çevirmenlerin keşfi için yapılmış en detaylı çalışma Hannay’ın (1985) Silent but for the Word
adı altında hazırladığı deneme koleksiyonu Tudor hanedanlığında kadına çevirmen, dini metin
yazarı ya da patron olarak nasıl roller biçildiğini anlatan metinlerden oluşmuştur (1997: 6667).
Wallace’ın (2002: 71) post-kolonyal teorinin Amerikan Üniversitelerinde popüler
olduğu dönemde akademik çalışmaların ağırlıklı olarak edebiyat ve kültür antropolojisi
alanlarında yapıldığını belirtmiştir. Çeviri çalışmaları yine ihmal edilmiştir. Çeviri
çalışmalarıyla ilgili üretilen literatürün bir kısmı gelişmekte olan Hint edebiyatıyla
ilgilenirken, büyük çoğunluğu da feminist araştırmalarla bağlantılı olmuştur; yine vurgulanan
ise İngilizce değil de Fransızca konuşan Kanada olmuştur. Aslında her iki okulun benzer
yanları sadece coğrafyanın çakışması değildir. Özünde her iki okul da kısılan seslerini
yeniden kazanmak için baskın kültürel paradigmaya ve erkek estetik tekeline karşı
çıkmaktadır. Wallace çalışmasında çevirmeni iletişim alanının yaratıcısı, daha da radikal bir
tanımlamayla kültürel bir yamyam olarak adlandırırmış ve çevirmen sayesinde kültürel
benzerliklerin daha belirgin olacağının altını çizmiştir. Bir anlamda çevirmen ayrılıkların ve
farklılıkların öznesiyken aynı zamanda benzerliklerin de öznesi haline gelmiştir. Benzerlik
hele ki tüm ötekiler için ise – ötekiden kasıt kadın, çeviri eylemi ve öteki olarak nitelendirilen
coğrafyalardır- çok daha önemli olmuştur.
Feminist çeviri çalışmalarının son yıllarda geldiği nokta tüm benzerlikleriyle ve
farklılıklarıyla öteki olarak adlandırılanın sesini çeviri eylemiyle duyurmaktır.
2.1. Türkiye’de Feminist Çeviri Çalışmaları
Türkiye’de feminist çeviri uygulamalarını düşünürken karşılaşılan ilk zorluk kadınların
sadece çevirmen olarak değil yazar olarak da ataerkil yaklaşımla görünmez kılınmalarıdır.
Türkiye’de çeviri metinler kadınların bilgiye ulaşmasının en temel yolu olmuştur. Türkiye’de
kadın yazarlar 1980’den önce erkeklerle karşılaştırıldığında çok daha az kendilerini ifade
edebilmişlerdir. Onlar için edebiyat dünyasına girebilmenin ilk yolu çevirmenlik yapmak
olmuştur. Türkiye’de kadın çevirmenler elbette vardır fakat burada hepsinden bahsetmek
imkansız olduğundan hem yazar hem de çevirmen olan Nihal Yeğinobalı’dan bahsedilmiştir.
Telif ve çeviri olmak üzere 100 adet kitapta imzası vardır. Kendi romanını yayınevlerinde
bastıramamasının ardından yayınevine gidip Amerikalı bir yaza ismi uydurur ve onun kitabını
çevirdiğini söyler; böylece Yeğinobalı çeviri sayesinde edebiyat dünyasında kendisine bir yer
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bulmayı başarır. Türk kadın yazarlarının dünyada bilinir olması da 1980’li yıllardan sonra
yine çeviriyle olmuştur (Bozkurt, 2014: 106).
Feminist çeviri uygulamalarını düşündüğümüzde iki çeviri kitap önem arz etmektedir.
Valerie Solanas’ın İngilizce kaleme aldığı “SCUM Manifesto: Society for Cutting Up Men”,
ve yine İngilizce yazılmış Hanne Blank’in “Virgin: The Untouched History” adlı kitaplardır.
V. Solanas’ın kitabı Ayşe Düzkan tarafından “Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu”, H.
Blank’in kitabı da Emek Ergün tarafından “Bekaretin El Değmemiş Tarihi” şeklinde
Türkçeleştirilmiştir. Her iki çeviri metin de yukarıda da belirtilmiş feminist çeviri
önceliklerine uygundur. Her iki metinde de cinsiyete duyarlı bir dil kullanılmıştır. Bu tür
metinlerin yayınevlerince de kabul görmesi çok da kolay değildir. Yayınevinin de kadın ve
cinsiyet temalarına duyarlı olması ve bu yönde kitaplar yayınlamaya öncelik vermesi en temel
koşullardan bir tanesidir. Metinlerde çevirmenler dipnot ve önsözlerde oldukça görünürdür.
Çevirmenlerin de böyle bir metni bilinçli olarak tercih etmeleri de feminist çeviriye önem
verdiklerini ve feminizm farkındalıklarının yüksek olduğunun bir kanıtı sayılabilir (Bozkurt,
2014: 111-112).
Son yıllarda feminist çevirinin ulus aşırı kimlikleri ön planda tutmasıyla ortaya çıkan
kucaklayıcı yaklaşımla feminist çevirinin yelpazesi de genişlemiştir. Son beş yılda
yayınevlerinin kadın kitaplıklarına ekledikleri çeviri eserlerde önemli bir artış
gözlenmektedir. Ayrıca, eserler sadece batılı yazarlardan değil doğulu yazarlardan da
seçilmektedir. Bu gelişme oldukça önemlidir çünkü görünür olma amacı bir anlamda
gerçekleştirilmektedir. Görünürlük sadece tercih edilmiş kitaplarda ve coğrafyalarda değil
erek kültüre kazandırılmış çeviri eserlerde çevirmene ayrılmış önsöz ya da sonsöz le de
sağlanır hale gelmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak, dünyada ve Türkiye’de kadın yazarların ve onların ürettikleri metinlerin
varlıklarından haberdar olunmasını sağlayan çeviri eylemidir. Yine kadınların edebiyat
dünyasına adım atabilmelerini sağlayan eylem de çeviridir. Çevirmenler deneysel yöntemle
cinsiyetçi dille mücadele edebilmek için cinsiyetsiz kelimeler kullanarak, kelime türeterek ya
da bilinçli olarak kadın yazarların metinlerini çevirme eğiliminde olarak feminist çeviri
eylemini gerçekleştirmektedirler. Feminist çevirinin son yıllarda önem verdiği bir diğer husus
da Batı’nın dışındaki coğrafyalardaki kadın yazarların metinleri ve onların çevirileridir. Ulusaşırı kuram ve edebiyatla birleşme eğiliminde olan feminist çeviri “öteki” kültürü daha çok
görünür kılma çabası içerisindedir. Feminist çeviriyle dildeki cinsiyetçi unsurlara dikkat
çekilip çözüm üretilirken akademisyenler çeviride kültürel dönüşümle kırılan paradigmayla
kimlik ve özne kavramlarına odaklanmışlardır. Bu odaklanmayla ulusaşırı edebiyat ve
ulusaşırı kimliğe sahip yazar ve çevirmenler de önem kazanmıştır. Türkçe’ye kazandırılmış
öteki kültürdeki kadın konulu eserlere baktığımızda ulusaşırı kimlikler hemen göze
çarpmaktadır. Örneğin Iraklı kadınların yaşamını anlatan kitabın yazarı aslen Iraklıdır fakat
Yurtdışında yaşamakta olan bir akademisyendir. Bu kitabın çevirmeni ise yine aynı şekilde
Türkiye doğumlu bir bireydir fakat yaşamının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirmiştir.Bu
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çevirmenin eser seçimi kullandığı dil, önsözde yazısının bulunması gibi unsurlar ülkemizde
de feminist çevirinin görünür olmaya başladığının bir kanıtı sayılabilir. Örnekleri çoğaltmak
hiç de zor değildir. Feminist çeviri etiketlerden arınarak yolunda ilerlemeye devam ettikçe
çeviri eylemi ve çevirmen öznesi daha da görünür olacaktır.
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GELENEKSEL TOPLUM YAPISINDA KADININ YERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI
Bingöl Üniversitesi, yazici44@gmail.com
ÖZET
Bu bildirinin amacı geleneksel toplum yapısında kadının yerini/konumunu incelemektir.
Bildirinin çıkış noktası, bir araştırma kapsamında, geleneksel bir toplumsal yapı örneğini
anlamak ve bu yapıda yaşanan değişimle ilgili değerlendirmeleri tespit etmek (Yazıcı, 2018)
amacıyla yapılan görüşmelerde, yaşanan toplumsal değişimin en önemli göstergelerinden biri
olarak, kadının yapıdaki yeriyle ilgili değişimlerin gösterilmesidir.
Bu bildiri, nitel araştırma prosedürlerine uygun olarak yapılandırılmıştır ve bildiride
kullanılan veriler görüşme yoluyla elde edilmiştir. Ulaşılan verilerin analizinden, bir
geleneksel yapıda bütün kadınların aynı konumda olmadıkaları sonucuna ulaşılmıştır.
Örneğin, aynı geleneksel yapıda yer alan farklı toplum kesimlerine mensup kadınların,
istihlâk normları aynı değildir. Bu durum, geleneksel yapıda kadınların konumuyla ilgili bazı
sosyolojik genellemelerin aynı yapıdaki bütün kadınları kapsamadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel toplumsal yapı, kadının konumu, sosyolojik
genellemeler, toplumsal değişim.
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MEKÂN HAFIZASINDA AİDİYET ARAMA PRATİKLERİ: BOŞ ZAMAN
KÜLTÜRÜ VE DELİLER KAHVEHANESİ ÖRNEĞİ
SEARCH PRACTICES FOR BELONGING IN SPACE MEMORY: LEISURE
CULTURE AND AN EXAMPLE OF ‘MADMEN’ COFFEEHOUSE
Öğr. Gör. Figen KANBİR
Siirt Üniversitesi, f.kanbir@siirt.edu.tr
ÖZET
Geleneksel kültürde, erkeklerin kamusal hayatta en gözle görülebilir alanlarından biri
kahvehanelerdir. Kahvehaneler ortaya çıkmalarından bu yana, erkekler için, mekân
olmalarının çok ötesinde sosyalleşme alanları olmuştur. Her ne kadar geçmişte erkeklerin
toplaşma mekânları olarak anılsa da araştırmamızı yürüttüğümüz mekân örneği olarak
İstanbul Fatih'teki “Deliler Kahvehanesi” kadınların ve erkeklerin toplaşma mekânı özelliğini
sergilemektedir. Bununla birlikte kahvehaneler ilk kuruluşlarından bu yana farklı adlarla ve
amaçlarla kurulmuştur. Bu bağlamda bireyler arasında anlam pratikleri yaratarak, boş
zamanın vazgeçilmez temsillerini oluşturmuşlardır. İşlik ve evlik arasında sığdırılmış yaşama
alternatif bir dokuyla eklemlenmişlerdir. Aynı zamanda kahvehaneler, kuşaklar arası
hafızanın üretilmesinde ve sonraki nesillere aktarılmasında etkilidirler. Öyle ki bugün bile
sözü edilen mekânlar ve bu mekânlar içerisinde varlık kazanan kültür, yerleşik bir
alışkanlıkla, gündelik hayatta bireyler için “ayrıcalıklı olma” iddiasını üzerinde taşımaktadır.
Araştırmamız kapsamında ele aldığımız kahvehane ise bu ayrıcalıklı olma iddiasını,
yardımlaşma kültürü üzerinden kurgulamaktadır.
Bu araştırmanın amacı hafıza kuramı ile kahvehane olarak adlandırılan mekâna katılan
bireyleri nitel araştırma tekniği olan görüşmeyi esas alarak incelemek ve şu sorulara (yer yer
sondaj sorularla da destek vererek) yanıt bulmaktır: İnsanlar kahvehanelere hangi anlamı
vermektedir? Geçmişe ait hangi etkenler insanların bu mekânlara katılımını artırmaktadır?
Çalışma, geleneksel kültürde birlikteliğin yalnızca soyut bir gösterge olarak hafızada var
oluşunu değil aynı zamanda sosyal alanda nesnel görünümlerini insanların dayanışma ve
sosyalleşme deneyimlerini ele alarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Hafıza, boş zaman, Deliler Kahvehanesi.
ABSTRACT
In traditional culture, coffee houses are one of the most visible areas of men in public
life. Since the emergence of coffee houses, they have been socialization areas for men, far
beyond being only spaces. Although it is referred to as the men’s gathering venues in the past,
the “Madmen Coffee House” (the word ‘mad’ is used for describe the diversity of
participants) located in Fatih district of Istanbul, which is the main focus of our research,
exhibits the venue of women and men. However, coffeehouses have been established for
different names and purposes since their first establishment. In this context, they created the
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indispensable representations of the free time by creating meaningful practices among
individuals. They are articulated with an alternative texture to the life that is fit between the
work and the house. At the same time, coffeehouses are effective in producing and
transferring generations of memory to subsequent generations. Furthermore, even the places
that are mentioned today and the culture that is being gained within these venues carry on the
claim of “privileged” for individuals in everyday life with a built-in habit. The coffeehouse,
which we are exploring in our research, is building this privilege claim through the culture of
beneficiary.
The aim of this study is to examine the individuals who participate in the “coffee house”
by using memory theory on the basis of qualitative research technique and to find answers to
the following questions by interviewing the participants: What do coffee houses mean to
people? What factors in the past increase the participation of people in these venues? The
study aims to reveal that the union in traditional culture is not only present in memory as an
abstract indicator, but also in the social sphere by addressing the people’s experiences of
solidarity and socialization.
Keywords: Memory, free time, Madmen Coffeehouse.
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ARTAN TEHLİKE, MEDYAYA YANSIYAN KADIN CİNAYETLERİ
THE GROWİNG DANGER, WOMEN MURDERS THAT REFLECTED İN THE MEDİA
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFADAR
Adıyaman Üniversitesi, dr.hkafadar@gmail.com
ÖZET
İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesine göre insan onuruyla bağdaşmayan her türlü eylem
şiddet olarak tanımlanmaktadır. Toplumların yapısal özelliklerine göre şiddet algısı da
farklılık gösterebilir. Ancak temelde “kişinin beden veya ruh bakımından acı-ıstırap
çekmesine neden olan sözel, fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel eylemlerdir”. Son
yıllarda kadına yönelik şiddet dikkat çekici bir şekilde artış göstermektedir. Şiddetin en ağır
bir şekli olan kadın cinayetlerinin artması sonucu toplum açısından çok yönlü bir tehdit ve bir
halk sağlığı sorunu haline geldiği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadına şiddet, kadın,medya, cinayet.
ABSTRACT
In the Universal Convention on Human Rights, any act incompatible with human
dignity is defined as violence. According to the structural characteristics of societies, the
perception of violence may also vary. But it is basically "violance can be described that cause
someone to suffer from pain body or soul, due to verbal, physical, emotional, economic, and
sexual acts ". In recent years, violence against women has increased remarkably. It is
understood that the increase in the number of female murders, which is the most severe form
of violence, has become a multifaceted threat to society and a public health problem.
Key Words: Violence in women, women, media, murder.
GİRİŞ
Kadına yönelik şiddetin en ağır boyutu olan kadın cinayetleri son yıllarda üzücü, endişe
verici ve toplumu tehdit edici boyutta artış göstermektedir (1,2). Bu artış sosyolojik açıdan
çok yönlü bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Kadına şiddetin tanımlanması ve
sınıflandırılması farklı şekillerde yapılmaktadır. Ülkeden ülkeye ve hatta aynı bölgede
yaşayan farklı toplumlarda hangi eylemlerin şiddet olarak tanımlanacağı farklılık
göstermektedir. Bununla birlikte temel İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesinde de belirtildiği
üzere insan onuruyla bağdaşmayan her türlü sözel, duyguysal, ekonomik ve cinsel içerikli
eylemler şiddet olarak tanımlaktadır (1-6).
Kişiye beden veya ruh bakımından acı veren veya verebilecek olan ve insan onuruyla
bağdaşmayan her türlü eylemi kapsamaktadır. Kadına yönelik şiddet ise; yukarıda sayılan ve
insan onuru ile bağdaşmayan eylemlerin cinsiyete dayalı olarak gerçekleştirilmesi şeklinde
tanımlanabilir (3-7).
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Sonuç olarak şiddet; bir insan hakkı ihlali ve Anayasal bir suçtur, aynı zaman da bir
insanlık suçudur.
Bu çalışmada amaç kadına yönelik şiddetin en ağır şekli olan medyaya yansıyan kadın
cinayetlerini mediko-legal ve sosyolojik boyutu ile değerlendirmektir. Gün geçtikçe büyüyen
ve sosyolojik açıdan bir tehlike haline gelen kadın cinayetlerine dikkati çekmektir.
Materiyal ve Metot
Bu çalışma 01-14.Ağustos.2018 tarihleri arasında internet arama motorları “google”
üzerinden genelden özele doğru anahtar kelimeler girerek “şiddet”, “kadına yönelik şiddet”,
“kadın cinayetleri”, “medyaya yansıyan kadın cinayetleri” anahtar kelimeleri girilerek arama
yapıldı. Veriler bilgisayar destekli paket programları kullanılarak analiz edildi.
Bulgular
01-14.Ağustos.2018 tarihleri arasında Google arama motoruna aşağıda belirtilaen
anahtar kelimeler girildi. “Şiddet” kelimesi yazıldığında yaklaşık 49.500.000 sonuç, ”kadına
yönelik şiddet” yazıldığında yaklaşık 33.100.000 sonuç bulundu. “Kadın cinayetleri”
kelimesi yazıldığında yaklaşık 20.900.000 sonuç bulundu. “Medyaya yansıyan kadın
cinayetleri” kelimesine karşılık yaklaşık 869.000 sonuç bulundu.
“Medyaya yansıyan kadın cinayetleri” anahtar kelimesinde alt başlıklar; kadın
cinayetleri nedenleri, kadın cinayetleri istatistik, kadın cinayetleri haberleri, kadın cinayetleri
isimleri, Türkiye'de kadın cinayetleri istatistik 2017, kadın cinayetleri istatistik 2018, yıllara
göre kadın cinayetleri ve kadın cinayetleri raporu şeklinde olduğu tespit edildi.
Olayların medyaya yansıma şeklerinin aşağıdaki gibi ve medyatik bir dil kullanıldığı
tespit edildi (7-10).
 “81 yaşındaki eşini öldüren erkek tutuklandı”
 “Kars’ta bir erkek 8 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı”
 “Kocaeli'de kadın cinayeti: Polis, boşanmak isteyen eşini öldürdü”
 “İstanbul'da bir kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü!”
 “Bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü”
 “Cezaevinden izinle çıkan erkek, eşini öldürdü!”
 “Kendisinden boşanmak isteyen eşini ve kayınpederini öldüren….”
 “Boşanmak isteyen 21 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle vuruldu”
 “Kırıkkale'de benzin dökülüp yakılmış kadın cesedi bulundu”
 “Eşini öldüren zanlının ablası: 'Başını dik tut, paşama gül gibi bakacağız'”
biçimindedir.
Yıllara göre dağılıma bakıldığında; 2016 yılında da ulusal ve yerel medyada yer alan
toplam 397 kadın cinayet olayı yansıdığı ve bu cinayetlerin 317’si silahla işlendiği
belirlendi. 2017 yılında ise 409 kadının öldürüldüğü, 2018 yılı henüz tamamlanmamakla
birlikte aylık ortalama 38 kadın cinayeti işlendiği belirlendiği (14 Ağustos 2018 kadar 322) ve
bu olayların medyaya yansıdığı tespit edildi (11,12)
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Kadın cinayetlerinin nedenleri incelendiğinde: kendi yaşamı hakkında karar almak
isteyen olgular 88, boşanmak istediği nedeniyel 30 kadın öldürülürken; şüpheli ölüm sayısı
134 ve nedeni tespit edilemeyen 110 kadın cinayetinin gerçekleştiği belirlendi (11).
2017 yılı içerisinde en çok kadın cinayetinin gerçekleştiği iller; İstanbul’da 57 olgu ile
ilk sırada yer aldığı, takip eden illerin sırayla İzmir’de 32 olgu, 25 olgu Antalya’da, 18 olgu
Bursa’da, Adana’da 17, Gaziantep’te 15, Konya’da 12 olgu olduğu tespit edildi (11,12).
Amerikan polis teşkilatının uluslararası işbirliği sonucunda yaptığı araştırmada;
Dünyada en fazla orta Amerika ülkelerinde kadınların öldürüldüğü tespit edildi. (11).
Cinayetlerde kullanılan yöntemin %80'ininde ateşli silahların kullanıldığı, daha sonar
kesici dekici alet kullanma, iple bağla boğma gibi yöntemlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Tartışma sonuç
2005 yılında, Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu çok merkezli çalışmada;
kadınların yaşamlarında birlikte yaşadıkları kişiler (eş veya erkek arkadaşı) tarafından fiziksel
şiddete maruz kalma oranlarının %13 ile %61 arasında olduğu, cinsel şiddet oranının %6 ile
%59 olduğu tespit edilmiştir (3). Başka bir çalışmada kadınların %15 ile % 71 arasında
değişen oranda fiziksel, cinsel ya da her iki şiddet türüne birden maruz kaldıkları
belirtilmektedir (1).
Dünya sağlık örgütünün 2017 kadına yönelik şiddet yaygınlığına bakıldığında en
yüksek oran %37 ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi, Avrupa’da bu oran
%25,4, Amerika’da ise %29,8, Afrika’da %36,6 ve Çin’de %24,6 olarak belirlenmiştir (4,712).
Kadına yönelik şiddetle ilgili Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 verilerine göre her 10
kadından dördünün şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir (12). Yine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan Kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2014
sonuçları aşağıdaki gibidir (8-12). Türkiye geneline bakıldığında; yaşamının herhangi bir
döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete uğrayan kadınların oranı
%35,5 olarak bulunmuştur. Bölgelere göre dağılıma bakıldığında; Orta Anadolu Bölgesinde
yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı
%42,8 olduğu belirtilmiştir. Bu oran kadına yönelik fiziksel şiddetin en fazla olduğu bölgenin
Orta Anadolu Bölgesi olduğunu göstermektedir. Doğu Karadeniz bölgesi ise %26,8 oranı ile
şiddetin en az olduğu bölge belirlenmiştir (7-12).
2016 verilerinde ise, eşler arasında anlaşmazlık olduğunda sessiz kalma; erkeklerde
%55,1, kadınlarda %64,2, seslerini yükselterek veya bağırarak tepki verme; erkeklerde
%75,3, kadınlarda %66,2, fiziksel şiddet uygulama; erkeklerde %3,6, kadınlarda ise %2,4
oranında olduğu belirlendi (3, 12).
2016 verilerinde en yüksek oran Güneydoğu Anadolu bölgesi, eşlere fiziksel şiddet
uygulamada ilk sırada yer aldığı tespit edildi. Bu bölgede yaşayan erkeklerin %8,6’sı,
kadınların ise %7,5’i eşlerine fiziksel şiddet uyguladığı tespit edidi. Ege bölgesi %1,7 oranı
ile erkeklerde, Doğu Marmara kadınlarda %0,7 oranı ile fiziksel şiddet uygulama en düşük
olduğu belirlendi.
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Şüphesiz sonuçları en ağır olan şiddet türü ölümle sonuçlanmasıdır. 2010-2016 yılları
arasında az 1915 kadın öldürüldü, öldürülen her iki kadından birinin katili eşi veya partneri
olduğu görülmektedir. Cinayetlerin (396 olgu) daha çok ayrılık veya boşanma aşamasında
gerçekleştiği belirlendi.
Cinayet bahaneleri arasında bilinmeyen 439 (%22,4), Maddi sıkıntıların yansıması
94(%4,8), tartışma-kavga 325 (%16,5) aldatılma şüphesi 162 (%8,2), kadının boşanma isteği
131 (%6,7), erkeğin barışma isteğinin reddi 131 (%6,7) ve namus saikiyle 101 (%5,1)
olgunun erkekler tarafından öldürüldüğü belirlendi (7, 12-14).
Sonuç olarak, Şiddetin Şiddetin fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik
maliyeti de olan çok katmanlı bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada ve ülkemizde kadına
yönelik şiddetin bir halk sağlığı sorunu haline geldiği göz önüne alındığında, kadına yönelik
şiddetin önlenebilmesi için çok yönlü, interdisipliner ve kurumlararası yeni önlemlerin
alınması gerekmektedir. Bu çalışmada fiziksel şiddete maruz kalan 32 yaşındaki olgu
üzerinden kadına yönelik şiddetin boyutlarını literatür verileri ile tartışmayı, sağlık hizmeti
sunumunda kadına yönelik şiddet hakkında farkındalığın arttırılmasını amaçladık.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KUBAR
Fırat Üniversitesi, ykubar@firat.edu.tr
Gülşen CANSEVER
Fırat Üniversitesi, gulsencansever@gmail.com.tr
ÖZET
Dünya genelinde tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle beraber artan istekler
birtakım iletişim araçlarının gelişmesine neden olmuştur. Bu iletişim araçları; internet ve
internet üzerinden sosyal paylaşım ağlarıdır. Sosyal ağ siteleri, insanların kullanıcılar
tarafından hazırlanan içerikleri interaktif bir şekilde birbirlerine iletebildikleri internet siteleri
olarak tanımlanmakta, içerikler, arkadaşlar arasında oluşan ağ içinde kişisel bilgiler, bloglar
ve tartışma listeleri aracılığıyla iletilmektedir. Facebook ve Twitter ise en çok bilinen ve
kullanıcı sayısı diğer sosyal paylaşım ağlarına göre en fazla olan ortamlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sosyal medya; kullanıcılara düşünce ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak,
karşılıklı etkileşime izin veren çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir
terimdir. Sosyal medya; internet dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren bir özellik
göstermektedir. Sosyal medya katılımcılarına oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi
konularda cesaretlendirmekle kalmayıp dünyada çok büyük hareketlenmelere sebep
olabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı sosyal medya kullanım oranı, en çok kullanılan sosyal medya
aracı, sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya kullanım amacının ölçülmesidir. Bu
amaç doğrultusunda, Adıyaman, Çukurova, Ege, Fırat, Kocaeli, On Dokuz Mayıs, Selçuk
Üniversiteleri İİBF öğrencilerinin sosyal medyayı nasıl ve ne şekilde kullandıklarının
ölçülmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı
ABSTRACT
Increasing demands in the world along with changes in consumption habits have led to
the development of a number of communication tools. These communication tools; internet
and social networks via internet. Social networking sites are defined as web sites where
people can communicate content prepared by users interactively. The contents are transmitted
through personal information, blogs and discussion lists within the network formed between
friends. Facebook and Twitter are the most known and the number of users are the most
common environments compared to other social networks. Social media; It is a common term
for online tools and websites that allow mutual interaction, allowing users to share ideas and
information. Social media shows a feature that puts the world of internet into our lives
quickly. It does not only encourage social media participants to vote, comment and share
information, but can also cause great mobilization in the world.
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The aim of this research is to measure the rate of social media usage, the most
commonly used social media tool, the frequency of social media usage and the purpose of
using social media. For this purpose, it is aimed to measure how and how social media
students use the social media in Adıyaman, Çukurova, Ege, Fırat, Kocaeli, On Dokuz Mayıs
and Selcuk Universities.
KeyWords: Social Networks, Social Media, Social Media Use
GİRİŞ
Dünya üzerindeki canlılar bazı ihtiyaçlarla doğar. İnsanların dışındaki bütün canlılar
içgüdüsel olarak ihtiyaçlarını karşılarken, İnsanoğlu bu ihtiyaçları karşılayabilmek için
tekerleğin, kağıdın, paranın icadı gibi bazı icatlar gerçekleştirmektedir. Bu icatların asıl
üretim amacı her ne kadar ihtiyaç olsa da, farklı amaçlar için de üretime ve gelişime devam
edilmektedir. 1970-1980 yılları arasında en hızlı gelişim dönemi yaşayan internet (inter-net),
1969 yılında askeri amaçla kurulmuş olan Arpanet ile gündeme gelmiştir. 1991 yılında ise
Tim Berners- Lee tarafından üretilen kapalı ağ yapısı olmayan www’ nun kullanılmaya
başlanmasıyla internet kişiselleşmiştir. 2000’ li yıllarda ise Web 2.0 teknolojisinin
kullanılmasıyla birlikte karşılıklı iletişim, etkileşim ve paylaşımın gerçekleşebildiği sosyal
medya kullanılmaya başlanmıştır (https://teknokoliker.com ,14.10.2018; 23:18).
Günümüzde alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her
kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine yanıt verirken; aynı zamanda bu ortamı
eleştirenlerin odak noktası haline gelmektedir. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her
kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü
arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır. Sosyal medya,
sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması vb.
açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir. İnsanlar sosyal medyada
günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya
koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar,
paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve hatta bulabilmekte ayrıca sıkılmadan gerçek dünyayı
sanal ortamda yaşayabilmektedirler. Bu durum gün geçtikçe tüm dikkatlerin bu alana
yönelmesine sebep olmakta ve yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve
çizmektedir (Vural ve Bat,2010:3349).
Bilgisayar ve telekomünikasyon ağları, dünyayı çevreleyen yeni ve yapay bir iletişim
atmosferi oluşturmuştur. Radyo linklerinden, uydu bağlantılarından ve kablo şebekelerinden
oluşan bu yapay atmosfer, bütüncül ve dünyayı saran bir doku gibi, bir yerden başka bir yere
sürekli sesli, görüntülü ve yazılı bilgi iletmektedir. Bu büyük bilgi akışına rağmen, donanım,
yazılım ve endüstriyel tasarım, dilbilimi ve bilişim alanlarında çalışan uzmanlar, daha çok
miktarda enformasyonun hareket edebileceği, daha kolay kullanılabilen aygıtlar geliştirmek
için çalışmalar yapmaktadır (Baştan, 2000: 17).
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Kwon ve Wen, 2010, Amerika’da 170 üniversite öğrencisi ile yürütülen bir araştırmada,
sosyal medya kullanımında sosyal faktörlerin bireysel faktörlerden daha önemli olduğu
bulunmuştur. Aynı zamanda katılımcıların bağımsız benlik kurguları, yüksek derecede tatmin
elde ettikleri bir sosyal medya kullanımına yol açmıştır
Kim, Kim ve Nam, 2010, çalışmalarında benzer sonuçlar elde edilmiş olup, topluluk öz
saygısı ve grup kimliğinin, sosyal medya ile sağlanan bire bir grup iletişimi ile pozitif yönde
ilişkili olduğu bulmuşlardır.
Cheung, Chiu ve Lee (2010), sosyal varlık üzerinde çalışarak, aynı sanal âlemdeki farklı
insanların grup normlarını desteklediklerini, kişiler arası bağlantılıklarını koruduklarını ve
sosyal medya kullanımındaki motivasyonlardan kazanım sağladıklarını belirtmiştir.
Subrahmanyam vd. 2008 çalışmalarında, Üniversite öğrencileri ile yürütülen bir
araştırmada, sosyal medya kullanım nedenleri araştırıldığında, %81’i sık göremedikleri
arkadaşlarıyla iletişimde kalma, %61’i arkadaşlarının da hesapları olması nedeniyle kullanım,
%48’i aile ve akrabalarla iletişimde kalma, %35’i sık gördükleri arkadaşlarıyla plan
yapabilme nedenlerini sıralamıştır.
Kujath 2011 çalışmalarında Öğrencilerle yürütülen başka bir araştırmada, öğrencilerin
çoğunun çevrimdışı birlikteliklerin korunması amacıyla sosyal medyayı kullandıkları, buna
karşın bazı öğrencilerin ise, yüz yüze iletişimin yerine tercih ettikleri bildirilmiştir.
Wei ve Wang (2011), Çin’deki kolej öğrencilerinin sosyal medya kullanım özelliklerini
araştırmış, cinsiyet açıdan farklılığın ortaya çıktığını bulmuştur. Buna göre, erkek öğrenciler,
kadınlara göre sosyal medyayı daha yoğun olarak sosyalleşmek için kullanmaktadır.
Araştırmacılar, sosyal medyanın popülerlik açısından oyunların yerini aldığını belirtmektedir.
Araştırmada, öğrencilerin sosyal medya kullanım özelliklerinin bilinmesi durumunda,
potansiyel sosyal medya bağımlılığının önlenebileceği vurgulanmaktadır.
Folaranmi (2013)’nin 994 Nijeryalı üniversite öğrencisi ile yürüttüğü ve Facebook
kullanım özelliklerini incelediği çalışmasında, öğrencilerin ne sıklıkta Facebook hesaplarını
kontrol ettikleri sorgulanmıştır. Buna göre, öğrencilerin %31’i “saat içinde”, %22,3’ü “iki
saat arayla”, %22’si ise “hergün” Facebook hesaplarına eriştiği ortaya çıkmıştır.
Balcı ve Gölcü, 2013, Üniversite öğrencileri (n=903) ile yürütülen ve Facebook
bağımlılığına odaklanan bir araştırmada, öğrencilerin %13,8’inin haftada 1 gün, %26,1’inin
haftada 2-3 gün, %27,6’sının haftada 4-5 gün, %32,5’inin ise hergün Facebook’a bağlandığı
bulunmuştur.
Balcı ve Tiryaki 2014, Diğer taraftan, 494 lise öğrencisi ile yürütülen başka bir
çalışmada, öğrencilerin %6,9’unun haftada 1 gün, %19,1’inin haftada 2-3 gün, %29,9’unun
haftada 4-5 gün, %44’ünün ise hergün Facebook’a bağlandığı belirlenmiştir.
Köroğlu ve Tutgun Ünal (2013)’ın 428 öğretmen adayı ile yürüttüğü araştırmada,
öğretmen adaylarının en çok 3-5 yıldır (%31,8) sosyal ağları kullandığı görülmüştür. Bununla
birlikte, 5 yıldan fazla zamandır kullananların oranı (%27,1) ile 1-3 yıl zamandır kullananların
oranı (%29) ise birbirine yakın bulunmuştur. Yine Balcı ve Gölcü (2013)’nün aynı yıl 903
üniversite öğrencisi ile yapmış olduğu araştırmada, Facebook’un ne zamandan beri
kullanıldığı sorgulanmış olup, en çok 3-4 yıldır kullanıldığı bulunmuştur (%49,5). İkinci
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sırada 1-2 yıldır (%24,9) Facebook kullananlar, üçüncü sırada ise, 5 yıl ve daha fazla süredir
(%18) Facebook kullananlar gelmektedir. %7,7’lik bir kesim 1 yıldan az süredir Facebook’u
kullanmaktadır.
Akyazı ve Tutgun Ünal (2013)’ın 353 üniversite öğrencisi ile yürüttüğü araştırmada,
öğrencilerin ne zamandan beri sosyal ağ sitelerini kullandığı sorgulanmış, devlet üniversitesi
öğrencilerinin yüksek oranda (%41.1) 5 yıldan fazla kullandığı, ikinci sırada ise, %35,6
oranında 3-5 yıl arası kullandığı belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin %75,7’si 3 yıldan
fazla süredir sosyal ağları kullanmaktadır. Diğer taraftan, 1 yıldan az süredir sosyal ağları
kullananların oranı oldukça düşüktür (%2,5). Vakıf üniversitesi öğrencilerine yönelik
analizlerde de benzer sonuçlar tespit edilmiş (%43,9’u 5 yıldan fazla, %33,4’ü 3-5 yıl arası)
olup, üniversite türü, sosyal ağları kullanım süresini belirlemede etkili bulunmamıştır.
Bostancı’ nın (2010); İstanbul, Gazi ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans
eğitimi alan 380 öğrenciye uygulamış olduğu anket çalışmasında; %55,5 her gün internete
bağlandıkları, %38,9’unun 1-2 saat internette bağlı kaldığı, %22,2 ile internete bağlanma
amacının sosyal medya olduğu, %20,5 ile araştırma ve %19,7 ile iletişim olduğunu
belirtmiştir. 272 öğrencinin sosyal medya aracı olarak facebook, 34 öğrencinin youtube, 20
öğrencinin ise ekşisözlüğü tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler sosyal medya kullanım
amacı olarak en çok arkadaşlarıyla iletişim için kullandıklarını belirtirken, ikinci olarak
bilgiye erişmek için kullandıklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin % 27,1’ini kendine ait bloğu
varken, Erciyes Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerinin diğer üniversitelerin
öğrencilerine göre %38,5 ile fazla olduğunu belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin kadın
öğrencilere göre sosyal medyayı arkadaş edinmek için kullandıklarını belirtmişlerdir
(Bostancı,2010;116-121).
Parlak 2010 çalışmasında; videoların marka bilinirliliğini artırmak için sosyal medya
sitelerinde kullanılabilecek en iyi araç olduğu belirlenmiştir. Gerilla pazarlaması uygulaması
için paylaşım sitelerinin en uygun olduğu belirlenmiştir. Sosyal medyada yer alan kampanya
reklamlarının müşteri karar sürecini kısalttığı ve doğrudan satın alma sürecine geçtikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medyada yer alan kişilerden ve firmalardan elde edilen
bilgilerin gerçeği yansıttığı ve şeffaf olduğu düşünüldüğünden marka imajının geliştirilmesi,
algıların yönlendirilmesi işletmeler açısından faydalı olacaktır (Parlak, 2010;111-113).
2.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Teknolojinin hızlı ve sonsuz gelişimiyle birlikte, küreselleşen dünyamızda her an her
türlü bilgiye ulaşımının sınırsızlığıyla, tüketiciler işletmelerin mal-hizmetlerinden haberdar
oldukları gibi, olumlu veya olumsuz özelliklerine de ulaşabilme imkanına sahiptirler.
İnsanların sosyal ortamlarının genişlemesiyle birlikte, etkilenme çevreleri de genişlemiştir.
Sosyal çevrenin genişlemesi, insanların anında, bilgiye ve birbirine ulaşıyor olmaları
internetin daha da derine inersek sosyal medyanın önemini bize göstermektedir. Bu
doğrultuda işletmeler de sosyal medyanın avantajlarından faydalanmak için klasik pazarlama
faaliyetleri yerine, sosyal medya üzerinden de tüketicilerine ulaşabilmeli ve tüketicilerin satın
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alma öncesi, sırası ve sonrasındaki tutumlarını araştırmalı, bu tutumlara göre işletmelerine
yön vermelidirler.
Bu çalışmada; sosyal bir varlık olan insanın, özellikle de üniversite öğrencilerinin satın
alma öncesi ve sonrasında, sosyal medyanın nasıl, ne derece etkisinin olduğu ve bu
etkilenmelerini nasıl paylaştıkları araştırılmıştır. Araştırmada günümüzde oldukça yaygın
kullanım oranına kavuşan sosyal medyaya olan bağımlılığın araştırılması çağın sorunu
olduğundan önemli görülmektedir.
3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmada; Adıyaman, Çukurova, Ege, Fırat, Kocaeli, On Dokuz Mayıs ve Selçuk
Üniversite’lerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri üzerinde anket
çalışması yapılmıştır. Araştırmanın, devlet üniversiteleri öğrencilerini kapsaması ve sadece
İİBF öğrencilerine yapılması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Örneklemden elde
edilen 379 anket incelenmiş, eksik ve hatalı kodlamalardan dolayı bazı anket formları
değerlendirme dışı bırakılmış, çalışmaya 366 anketle devam edilmiştir.
4. Veri Girişi ve Anket Uygulaması
Araştırmada, veriler anket uygulamasıyla elde edilmiştir. Çalışmada, sıralama soruları
ve 5’li likert ölçeği kullanılmış, anketin uygulanmasıyla elde edilen veriler SPSS 22
(Statistical Packages For The Social Sciences) paket programıyla değerlendirilmiştir.
Anket formu; 3 bölüm ve toplam 66 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde;
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almakta ve 6 sorudan
oluşmaktadır. İkinci bölümde; katılımcıların sosyal medya hesaplarının olup olmadığı, hangi
tür cihazlardan sosyal medyaya bağlandıkları, ne kadar süredir sosyal medyayı kullandıkları,
hangi tür sosyal medya sitelerini kullandıkları, interneti ve sosyal medyayı hangi amaçlar için
kullandıkları, sosyal medyadan alışveriş yapıp yapmadıkları, sosyal medya hakkındaki
durumlarını içeren sorular yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; öğrencilerin sosyal medyadan
satın alma öncesi ve sonrası görüşleri hakkında bilgi edinilmeye yönelik sorular yer
almaktadır.
3 bölümden oluşan anketimizde analizleri açıklarken kolaylık olması açısından
kısaltmalar kullanılmıştır, Tablo 1’de kısaltmalar yer almaktadır.
Tablo 1: Kısaltmalar Tablosu
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi
Sorulara Katılma Durumu
Sosyal Medyada Satın Alma Öncesi Tüketici Davranışları
Sosyal Medyada Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışları

TDE
SKD
SOTD
SSTD

5. Bulgular ve Değerlendirme
Verilerin analizi için SPPS programında Frekans analizi, Güvenilirlik analizi,
Homojenlik analizine uygun olarak t ve ANOVA analizi testleri yapılmıştır. Tablo 2’de
katılımcıların demografik özelliklerine, Tablo 3’de ise sosyal medyaya yönelik soruların
Frekans analizine yer verilmiştir.
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Tablo 2: Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Demografik
Özellik
Cinsiyet
Yaş

Üniversite

N

Yüzde

Erkek

113

30,9

Kadın
17-21
22-26
27-31
Fırat

253
175
180
11

69,1
47,8
49,2
3,0

27

Çukurova
Selçuk
Kocaeli
On dokuz Mayıs
Ege
Adıyaman

83
87
70
26
48
25

Gruplar

Demografik
Özellik

N

Yüzde

Hazırlık

11

3,0

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4. Sınıf

62
84
101
83

16,9
23,0
27,6
22,7

7,4

5. Sınıf

25

6,8

22,7
23,8
19,1
7,1
13,1
6,8

0-1000 TL
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001 + TL

282
53
14
6
8
3

77,0
14,5
3,8
1,6
2,2
0,8

Sınıf

Aylık Gelir

Gruplar

Katılımcıların %69,1’i (253 kişi) kadınlardan oluşurken, %30,9’u (113 kişi) erkeklerden
oluşmaktadır. En çok %49,2 ile 22-26 yaş grubundaki öğrenciler yer almaktadır.
En fazla anket yapılan üniversite % 23,8 oranıyla Selçuk Üniversitesi iken, en az anket
yapılan üniversite %7,1 oranıyla On Dokuz Mayıs Üniversitesi olmuştur. En çok anketi
%27,6 oranıyla 3. Sınıf öğrencileri, en az %3 oranıyla hazırlık sınıfı öğrencileri cevaplamıştır.
Aylık gelire bakıldığında, öğrencilerin %77 oranında 0-1000 TL arasında gelire sahip
oldukları görülmektedir. Tablo 3’de sosyal medyaya yönelik soruların Frekans analizi yer
almaktadır.
Tablo 3: Sosyal Medyaya Yönelik Soruların Frekans Analizi
Demografik Özellik
Sosyal medya hesabının varlığı

İnternet kullanım amacı

En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medya siteleri (Facebook, Twitter vb.) kullanım amacı

www.iksadkongre.org

Gruplar
Evet
Sosyal Medya

N
366
263

Yüzde
100
71,9

E-Posta

31

8,5

Gazete

8

2,2

Tv

6

1,6

Müzik

11

3,0

Alışveriş
İlgili Konuları Araştırmak
Oyun
Program İndirme
Banka işlemleri
Facebook

6
27
4
3
7
74

1,6
7,4
1,1
0,8
1,9
20,2

Youtube

27

7,4

Twitter

16

4,4

Wikipedia

4

1,1

Wordpress
Whatsapp
Linkedin
İnstagram
Myspace
Foto-Video

3
186
1
54
1
121

0,8
50,8
0,3
14,8
0,3
33,1

Gündem

149

40,7
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Sosyal medyada en çok takip edilen siteler

Sosyal medya sitelerine ulaşımda kullanılan cihazlar

Sosyal medyayı kullanım süresi

Sosyal medyayı günlük kullanım süresi

E-alışveriş

Sohbet

58

15,8

Yeni Arkadaş Edinmek
Arkadaşların Yaptıklarını
Kontrol Etmek
İnteraktif Oyunlar Oynamak
Alışveriş Yapmak
Dil Geliştirmek
Eğlence
Konaklama
Alışveriş
Ulaşım
Restoran
Diğer
Kişisel Bilgisayar
İş Yeri Bilgisayarı
Tablet
Cep Telefonu
İnternet Cafe
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
6-8 yıl
8+ yıl
1 saatten az

4

1,1

23

6,3

3
7
1
163
45
120
19
16
3
19
4
8
333
2
14
51
119
103
79
59

0,8
1,9
0,3
44,5
12,3
32,8
5,2
4,4
22,9
5,2
1,1
2,2
91,0
0,5
3,8
13,9
32,5
28,1
21,6
16,1

2-6 saat
7-11 saat
12-16 saat
17 + saat
Evet

229
64
12
2
258

62,6
17,5
3,3
0,5
70,5

Hayır

108

29,5

Tablo 3’de % 100 oranla tüm katılımcıların sosyal medya hesabının olduğu
görülmektedir. Katılımcıların, interneti kullanım amaçlarından ilki; % 71,9’la (263 kişi),
sosyal medya hesaplarına ulaşmak olurken, en son amaç % 0,8 ile program indirme olmuştur.
Katılımcıların % 91’i sosyal medya hesaplarına cep telefonlarından ulaşmaktadırlar.
Katılımcıların sosyal medya sitesi olarak en çok % 50,8 oranla Whatshapp, ikinci olarak %
20,2 oranla Facebook kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar % 40,7 oranla sosyal
medyada gündem takip ettiklerini belirtmişlerdir. Sosyal medya kullanım süresine
bakıldığında, katılımcıların en çok % 32,5 oranıyla 4-6 yıl süreyle, en az % 3,8 oranıyla 1
yıldan az süredir kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medyayı günlük kullanım süresi
açısından değerlendirdiğimizde en çok % 62,6 oranıyla 2-6 saat arasında, en az % 17 saatten
fazla süreyle kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcıların %70,5 oranla internetten alışveriş
yaptıkları, sosyal medyada en çok eğlence işletmelerini takip ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
5.1. Güvenirlik Analizi
Bu analiz, soruların birbirleri ile yakınlıklarının derecesini ortaya koymak için
yapılmaktadır. Bu analizi yaparken bizim için önemli noktalardan birisi Cronbach’s Alpha
değeridir. Bu değer;
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0.00 <a <0.40 ise ölçek güvenilir değil.
0.40 <a <0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte.
0.60 <a <0.80 ise ölçek oldukça güvenilir.
0.80 <a <1.00 ise ölçek yüksek güvenilirlikte olarak değerlendirilmektedir.
Anketin, likert ölçeği sorularına güvenilirlik analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4: Sosyal Medyanın Tde, Sdk, Sstd Soruları Güvenirlik Analizleri
Cronbach’s Alpha
Değeri
0,773
0,781
0,833

N

Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi
12
Sorulara Katılma Durumu
18
Medyada Satın Alma Öncesi ve Sonrası Tüketici
20
Davranışları
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi (TDE) ile ilgili 12 değişken üzerinden
güvenilirlik analizini yapıldığında; Cronbach’s Alpha değerinin 0.773 çıktığını görülmektedir.
Sorulara Katılma Durumu (SKD) ile ilgili 18 değişken üzerinden güvenilirlik analizini
yapıldığında; Cronbach’s Alpha değerinin 0.781 çıktığını görülmektedir. Verilere ait
Cronbach’s Alpha değerinin 0.60 < a <0.80 arasında yer aldığı için ölçeğin oldukça güvenilir
olduğunu söyleyebiliriz. Medyada Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışları (SSTD) ile ilgili
20 değişken üzerinden güvenilirlik analizini yapıldığında; Cronbach’s Alpha değerinin 0.833
çıktığını görülmektedir. Verilere ait Güvenilirlik Analizi sonuçları 0.80 < a <1,00 arasında yer
aldığı için ölçeğin yüksek güvenilirlikte olduğunu söyleyebiliriz.
5.2 ANOVA Analizi Sonuçları
Varyans analizi iki ya da daha fazla gruba ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup
olmadığı ile ilgili hipotezleri test etmek için kullanılmaktadır. Eğer ikiden fazla grubun
ortalamaları karşılaştırılacak ise F testi diğer bir ismiyle Varyans Analizi (ANOVA)
uygulanır. İkiden fazla grubun ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirleyen F testi için hipotezler kurulmalıdır. Bu nedenle çalışmada ikiden fazla grubu olan
yaş değişkeninin ANOVA analizi test sonuçları aşağıda yer almaktadır.
TDE soruları ile üniversite bağımsız değişkeni ANOVA analizi test sonuçları Tablo
5’de verilmiştir.
Tablo 5: TDE Soruları ve Üniversite Bağımsız Değişkeni ANOVA Analizi Test Sonuçları
TDE_Ortalama

Sorular

www.iksadkongre.org

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

KONGRE KİTABI

N
25
83
48
27
70

Ort.
2,7267
2,9398
3,2726
3,0154
3,0619

S
,83004
,70559
,41140
,69493
,61935

26

3,0833

,52705

87
366

2,8640
2,9900

,69340
,66290
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F

p

3,043

,006
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Arkadaşlarımla

TDE 1

iletişim için
kullanırım.

Akademik paylaşım
için kullanırım.

TDE 2

Fotoğraf paylaşımı
için kullanırım.

TDE 3

Video paylaşımı için
kullanırım.

TDE 4

Anlık durum paylaşımı
için kullanırım.

TDE 5

Fikir alışverişi için
kullanırım.

TDE 6

TDE 7

Alışverişte fikir

www.iksadkongre.org

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi

KONGRE KİTABI

25
83
48
27
70

4,0400
3,9880
2,5833
3,9259
4,1429

,97809
1,07629
1,02798
,87380
1,01132

26

4,0385

,72004

87
366
25
83
48
27
70

3,6667
3,7596
1,9200
2,6145
3,7708
2,4074
2,7286

1,10671
1,12608
1,03763
1,21807
,92804
1,15223
1,21490

26

2,4615

,90469

87
366
25
83
48
27
70

2,5172
2,6913
2,8800
3,4578
2,8750
3,5185
3,6571

1,17989
1,21870
1,30128
1,20265
1,04423
1,36918
1,16576

26

3,2692

1,04145

87
366
25
83
48
27
70

3,0230
3,2678
2,4800
2,7349
2,8958
2,9630
3,0571

1,39748
1,26031
1,41774
1,21057
1,20706
1,22416
1,14063

26

2,9615

,95836

87
366
25
83
48
27
70

2,4368
2,7623
2,4400
2,8675
3,3542
2,8889
3,1000

1,30028
1,23235
1,50222
1,28567
1,06170
1,31071
1,35294

26

3,6923

,73589

87
366
25
83
48
27
70

2,9195
3,0191
3,0400
3,1928
3,0417
3,4074
2,9571

1,39115
1,30632
1,30639
1,25385
1,05100
1,21716
1,16016

26

3,5385

,94787

87
366
25

3,1839
3,1557
3,1600

1,19620
1,17988
1,49108
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13,754

,000

9,993

,000

3,459

,002

2,278

,036

2,947

,008

1,130

,344
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edinmek için
kullanırım.

Bilgiye ulaşmak için
kullanırım.

TDE 8

Hayranı olduğum kişi
ve grupların takibi için
kullarım.

TDE 9

Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

83
48
27
70

2,8916
4,2083
3,3333
2,8429

1,37053
,92157
1,30089
1,25843

26

2,5385

1,33359

87
366
25
83
48
27
70

2,9195
3,0984
3,7600
3,9518
3,3333
4,1111
3,8286

1,39115
1,33700
1,30000
1,08092
1,19098
1,05003
1,14172

26

3,6538

,93562

87
366

4,0575
3,8497

1,06046
1,12352

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

25
83
48
27
70
26
87
366

2,8800
3,0000
2,0833
2,9630
2,9857
2,5769
3,1264
2,8661

1,53623
1,31594
1,00707
1,48016
1,23350
1,30148
1,22763
1,30378

Toplam

8,187

,000

2,785

,012

4,149

,000

Tablo 5’de TDE_Ortalama ve üniversite gruplarına göre anlamlı bir ilişkinin olup
olmadığını test edebilmek için hipotezler aşağıdaki gibidir:
TDE_Ortalama ile üniversite grupları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

En az bir üniversite grubu ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 5’de TDE ortalamanın p değeri 0,006 değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için
üniversiteler ile TDE_Ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu
farklılığın hangi üniversitelerden kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc testi yapılmalıdır.
Post Hoc test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: TDE Soruları ve Üniversite Bağımsız Değişkeni Post Hoc Test Sonuçları
Sorular

Üniversite

TDE_ Ortalama

Ege- Çukurova
Ege- Selçuk

TDE 1

Adıyaman-Ege
Çukurova-Ege
Çukurova-Selçuk

www.iksadkongre.org

F

p

3,043

,006

13,754

KONGRE KİTABI

,000

Post
Hoc
Ort Fark

Post Hoc
P (e sütunu)

,33281

,018

,40858

,001

1,45667
1,40462
,32129

,000
,000
,042
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TDE 2

TDE 3

TDE 5
TDE 6

TDE 8

TDE 9
TDE 10

TDE 11

Fırat-Ege
Kocaeli- Ege
On dokuz Mayıs- Ege
Selçuk -Ege
Kocaeli- Selçuk
Ege- Adıyaman
Ege- Çukurova
Ege- Fırat
Ege-Kocaeli
Ege- On Dokuz Mayıs
Ege- Selçuk
Çukurova-Adıyaman
Çukurova-Ege
Çukurova-Selçuk
Fırat -Ege
Kocaeli- Adıyaman
Kocaeli_Ege
Kocaeli- Selçuk
Kocaeli-Selçuk
On Dokuz Mayıs –Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Çukurova
On Dokuz Mayıs- Selçuk
Ege- Çukurova
Ege- Kocaeli
Ege- On Dokuz Mayıs
Çukurova- Ege
Selçuk- Ege
Çukurova- Ege
Kocaeli- Ege
Selçuk-Ege
Ege-Adıyaman
Ege- Çukurova
Ege- Fırat
Ege- Kocaeli
Ege-On Dokuz Mayıs
Ege- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Çukurova
On Dokuz Mayıs-Fırat
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs-Selçuk

9,993

,000

3,459

,002

2,278

,036

2,947

,008

8,187

,000

2,785

,012

4,149

,000

13,484

,000

1,34259
1,55952
1,45513
1,08333
,47619
1,85083
1,15638
1,36343
1,04226
1,30929
1,25359
,57783
,58283
,43484
,64352
,77714
,78214
,63415
,62036
1,25231
,82484
,77277
1,31677
1,36548
1,66987
,61847
,72414
,91667
,90238
1,04310
1,64250
1,50226
1,52546
1,33393
,83173
1,55101
,81077
,67053
,69373
,50220
,71927

,000
,000
,000
,000
,004
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,041
,010
,022
,031
,007
,001
,002
,028
,013
,002
,008
,000
,000
,000
,036
0,06
0,000
0,001
0,000
,000
,000
,000
,000
,002
,000
,009
,007
,023
,049
,004

Tablo 6’da Post Hoc testinde p değeri ,006 olarak bulunmuştur ve 0,05’den küçük
olduğu için Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Tamhane’s T2 p değerleri ,018 ve ,001
www.iksadkongre.org
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olduğu için, Ege Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında ayrıca Ege Üniversitesi ile
Selçuk Üniversitesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 5’de TDE 1 ile üniversite grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını
test edebilmek için hipotezler aşağıdaki gibidir:
Sosyal medyayı arkadaşlarımla iletişim için kullanırım ifadesi ile üniversite grupları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? (TDE 1)

: En az bir Üniversite grubu ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 5’de ANOVA analizi sonucunda p 0,000 değerini almıştır. 0,05’den küçük
olduğu için TDE 1 ile üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
Bu farklılığın hangi üniversitelerden kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc testi
yapılmalıdır. Post Hoc test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Post Hoc testi sonucunda p ,000
değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Tamhane’s
T2 p değerleri ,000 ve ,004 arasında değer aldığı için (e sütunu); Adıyaman-Ege, ÇukurovaEge, Çukurova-Selçuk, Fırat-Ege, Kocaeli- Ege, On Dokuz Mayıs – Ege, Selçuk –Ege,
Kocaeli- Selçuk Üniversiteleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal medyayı akademik paylaşım için kullanırım ifadesi ile üniversite grupları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? (TDE 2)

: En az bir Üniversite grubu ortalaması diğerlerinden farklıdır.
TDE 2 için Tablo 5’e bakıldığında ANOVA analizi sonuçlarında p değerinin 0,000
olduğu ve 0,05’den değerinden küçük olduğu için TDE 2 ve üniversite grupları arasında
anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın hangi üniversitelerden
kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc testi yapılmalıdır. Post Hoc test sonuçları Tablo
6’da verilmiştir. Post Hoc testi sonucunda p ,000 değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için
Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Tamhane’s T2 p değerleri ,000 değerlerini aldığı için;
Ege- Adıyaman, Ege- Çukurova, Ege- Fırat, Ege-Kocaeli, Ege- On Dokuz Mayıs, EgeSelçuk Üniversiteleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal medyayı fotoğraf paylaşım için kullanırım ifadesi ile üniversite grupları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır? (TDE 3)

: En az bir Üniversite grubu ortalaması diğerlerinden farklıdır.
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TDE 3 için Tablo 5’e bakıldığında ANOVA analizinde 0,002 p değeri 0,05’den küçük
olduğu için TDE 3 ve üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu farklılığın hangi üniversitelerden kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc
testi yapılmalıdır. Post Hoc test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Post Hoc testi sonucunda p
,002 değerini aldığı ve 0,05’den küçük olduğu için Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır.
Tamhane’s T2 p değerileri, 041,010,022,031,007,001,002 değerlerini aldığı için; ÇukurovaAdıyaman, Çukurova-Ege, Çukurova-Selçuk, Fırat –Ege, Kocaeli- Adıyaman, Kocaeli- Ege,
Kocaeli- Selçuk Üniversiteleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ANOVA analizi testi sonuçlarına göre; TDE 4, TDE 5, TDE 6, TDE 8, TDE 9, TDE 10 VE
TDE 11 sonuçlarında p değerleri 0,05’den küçük olduğu için TDE soruları ile üniversite
grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.
SKD soruları ile Üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı
ANOVA analizi testi ile belirlenmiştir ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: SKD ve Üniversite Bağımsız Değişkeni ANOVA Analizi Test Sonuçları

Sorular

SKD_Ortalama

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi

SKD 1

Sosyal
siteleri
sitelerdir.

medya
faydalı

Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 2

Sosyal
medya
siteleri Üretici ve
Tüketicinin
buluşabileceği en
iyi ortamdır.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 3

Sosyal
medya
siteleri
kişilerin
kültürlerinin
artmasını sağlar.
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Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi

KONGRE KİTABI

N
25
83
48
27
70

Ort.
2,7222
3,2055
3,2350
3,1831
3,0913

S
,37543
,61042
,48327
,40878
,55200

26

3,1197

,44740

87
366
25
83
48
27
70

3,0032
3,0987
2,7200
3,9880
2,5833
3,9259
4,1429

,55648
,54472
,97980
1,07629
1,02798
,87380
1,01132

26

4,0385

,72004

87
366
25
83
48
27
70

3,6667
3,7596
3,0800
3,4217
3,3750
3,7407
3,4286

1,10671
1,12608
,99666
1,01357
,89025
1,02254
1,01541

26

3,5385

81146

87
366
25
83
48
27
70

3,1264
3,3552
2,9600
3,3494
3,5000
3,1852
3,2714

1,1860
1,02011
,97809
1,02925
,92253
1,35978
1,00609

26

2,8846

,86380
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F

p

3,747

,001

3,300

,004

1,968

,069

1,733

,112
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Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 4

Sosyal
medya
siteleri
çağdaş
insan
için
bir
ihtiyaçtır.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 5

Sosyal
medya
siteleri
öğrencilerin eğitim
hayatına
katkı
sağlar.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 6

Sosyal medya yeni
bilgiler edinmemi
sağlar.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 7

Sosyal
medya
siteleri düzenlenen
etkinliklerden
haberim
olması
kolaylaştırır

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 8

Sosyal
medya
sitelerini
kampanya takibi
amacıyla
kullanırım

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 9

Sosyal
medya
adresime eğlence
işletmelerini
eklerim.
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Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
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87
366
25
83
48
27
70

3,1149
3,2268
3,0800
3,3494
3,4792
3,4444
3,4143

1,02781
1,03126
1,03763
1,06420
,94508
1,25064
1,02848

26

3,1154

1,07059

87
366
25
83
48
27
70

3,1494
3,3033
2,9600
3,3735
4,0833
3,0741
3,3571

1,15667
1,07949
1,20692
1,13386
,79448
1,38469
1,14253

26

2,9231

1,01678

87
366
25
83
48
27
70

3,2989
3,3634
3,4000
3,6627
4,2292
3,4815
3,8571

1,15250
1,15470
1,04083
1,06241
,83129
1,34079
1,03959

26

3,3077

,88405

87
366
25
83
48
27
70

3,6437
3,7131
4,0400
3,8795
3,1667
4,1852
3,9000

,98803
1,04538
,73485
1,06379
1,05857
,83376
1,15658

26

3,8462

,67482

87
366
25
83
48
27
70

3,7011
3,7787
2,5600
3,0964
3,3333
3,3333
3,1857

,92905
1,02178
1,12101
1,33082
1,17298
1,10940
1,28867

26

3,7692

,90808

87
366
25
83
48
27
70

3,1494
3,1858
2,1600
3,3253
2,6250
3,1481
2,7857

1,11573
1,21110
1,06771
1,30766
1,02366
1,2210
1,26139

26

3,1923

1,13205

87

2,7126

1,21911
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1,043

,397

4,869

,000

3,668

,002

4,501

,000

2,449

,025

4,525

,000
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Toplam

SKD 10

Sosyal
medya
adresime yiyecekiçecek
işletmelerini
eklerim

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 11

Sosyal
medyada
eklediğim
işletmeler
hakkında olumlu
yorumlardan
etkilenirim

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

SKD 12

Sosyal
medyada
eklediğim
işletmeler
hakkında olumlu
deneyimlerimi
paylaşırım

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

366
25
83
48
27
70

2,8825
1,8800
2,9639
3,7292
2,8889
2,8429

1,24960
1,30128
1,38323
1,00508
1,36814
1,24686

26

2,5385

1,17408

87
366
25
83
48
27
70

2,5632
2,8361
2,5200
3,4458
3,6250
3,5556
3,2429

1,18813
1,31187
1,32665
1,24208
1,02366
1,31071
1,31254

26

3,5769

,98684

87
366
25
83
48
27
70

3,3103
3,3525
2,2000
2,8916
2,7083
3,5926
2,7714

1,09237
1,20902
1,38444
1,29739
1,00970
1,36605
1,34241

26

3,6923

,78838

87
366

2,8851
2,9044

1,26146
1,28389

7,667

,000

2,945

,008

4,774

,000

Tablo 7’de SKD_Ortalama ve SKD soruları ile üniversite grupları arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığı ANOVA analizi testi ile belirlenmiştir. Sonuçlar aşağıda verilmiştir.
SKD_Ortalama ile üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

: Üniversite gruplarından en az birinin ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 7’de SKD_Ortalamasının 0,001 p değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için
SDK_Ortalama ile üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. SKD 1 sorusu ile üniversite grupları arasında ANOVA analizi Testi sonucunda p
değeri 0,004 olarak hesaplanmış ve 0,05 değerinden küçük olduğu için, anlamlı bir farklılık
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç SKD 5, SKD 6, SKD 7, SKD 8, SKD 9, SKD 10,
SKD 12, SKD 13, SKD 14, SKD 15, SKD 16, SKD 17, SKD 18 soruları içinde geçerlidir. Bu
farklılığın hangi üniversiteler arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc testi yapılmalıdır.
Post Hoc testi sonucu Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8: SKD ve Üniversite Bağımsız Değişkeni Post Hoc Test Sonuçları
Sorular

Üniversite

SKD_Ortalama

Çukurova-Adıyaman
Ege- Adıyaman
Fırat- Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Çukurova- Adıyaman
Ege- Adıyaman
Kocaeli-Adıyaman
Ege- Çukurova
Ege- Fırat
Ege- On Dokuz Mayıs
Ege- Selçuk
Ege-Adıyaman
Ege-Çukurova
Ege-Fırat
Ege-Kocaeli
Ege-On Dokuz Mayıs
Ege-Selçuk
Ege-Adıyaman
Ege-Çukurova
Ege-On Dokuz Mayıs
Ege-Selçuk
Adıyaman- Ege
Çukurova- Ege
Fırat- Ege
Kocaeli- Ege
On Dokuz Mayıs- Ege
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Çukurova- Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Çukurova-Selçuk
On Dokuz Mayıs-Ege
On Dokuz Mayıs-Selçuk
Çukurova- Adıyaman
Ege- Adıyaman
Fırat- Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Selçuk- Adıyaman
Çukurova- Kocaeli
Çukurova-Selçuk
Çukurova-Adıyaman
Fırat-Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman
On Dokuz Mayıs -Adıyaman
Selçuk- Adıyaman
Çukurova- Ege
Çukurova-Kocaeli
Çukurova-Selçuk
Çukurova- Adıyaman
Ege- Adıyaman
Fırat- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Selçuk- Adıyaman

SKD 1

SKD 5

SKD 6

SKD 7

SKD 8
SKD 9

SKD 10

SKD 12

SKD 13

www.iksadkongre.org

F

p

3,747

,001

3,300

,004

4,869

,000

3,668

,002

4,501

,000

2,449

,025

2,558

,019

3,401

,003

4,525

,000

4,038

,001
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Post Hoc Ort
Fark

Post Hoc
p

,48327
,51273
,46091
,36905
,39744
,52096
,92583
,60857
,40487
,49769
,53045
,62284
1,12333
,70984
1,00926
,72619
1,16026
,78448
,82917
,56652
,92147
,58549
,87333
,71285
1,01852
,73333
,67949
1,20923
,68048
,57429
1,02154
,39634
,77404
,73740
1,12386
,91000
,90074
,67429
1,16000
,71172
,44957
,41213
1,16530
,98815
,62571
1,03231
,55264
,70030
,53959
,61266
1,02747
1,16000
1,16000
,96769
,72322

,000
,000
,002
,010
,025
,022
,000
,009
,025
,038
,029
,001
,004
,001
,028
,002
,000
,000
,027
,020
,001
,008
,002
,007
,000
,012
,026
,002
,017
,048
,004
,038
,011
,008
,000
,003
,008
,019
,001
,011
,024
,029
,000
,004
,028
,003
,046
,002
,007
,001
,000
,000
,001
,005
,009

www.gapzirvesi.org

Sayfa 208

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018

SKD 14

SKD 15

SKD 16

SKD 17

SKD 18

Çukurova- Kocaeli
Ege- Kocaeli
Ege- Selçuk
Fırat-Kocaeli
Çukurova- Adıyaman
Ege- Adıyaman
Ege- Çukurova
Ege- Kocaeli
Ege- On Dokuz Mayıs
Ege- Selçuk
Çukurova- Adıyaman
Ege- Adıyaman
Fırat- Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman
On dokuz mayıs –Adıyaman
Selçuk- Adıyaman
Adıyaman-On Dokuz Mayıs
Ege-Çukurova
Ege- Fırat
Ege- Kocaeli
Ege- On Dokuz Mayıs
Ege- Selçuk
Fırat- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Çukurova
On Dokuz Mayıs-Ege
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs-Selçuk
Adıyaman-Ege
Adıyaman-On Dokuz Mayıs
Çukurova- Ege
Çukurova-On Dokuz Mayıs
Kocaeli- Ege
Selçuk-Ege

7,667

,000

2,945

,008

4,574

,000

4,774

,000

10,130

,000

1,02747
,48176
,43678
,61429
1,08386
1,84917
,76531
,88631
1,19071
1,16595
,92578
1,10500
1,03556
,72286
1,05692
,79034
1,24769
,64332
,90972
,68274
1,16186
,57256
1,39259
1,49231
,80074
,98397
,92088
,80725
1,94583
1,37692
1,32656
,75765
1,16012
1,27227

,000
,015
,046
,026
,018
,000
,008
,001
,001
,000
,001
,000
,002
,010
,002
,004
,010
,026
,048
,031
,000
,044
,013
,001
,006
,000
,002
,004
,000
,006
,000
,036
,000
,000

Tablo 8’de Post Hoc analizinde SKD_Ortalama için p değeri ,001 olarak bulunmuştur
ve ,005’den küçük olduğu için Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Tamhane’s T2 p değeri
,000 ve ,002 arasında değer aldığı için üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıklar; Çukurova-Adıyaman, Ege-Adıyaman, Fırat- Adıyaman,
Kocaeli- Adıyaman, On Dokuz Mayıs- Adıyaman Üniversiteleri arasındadır. SKD 2, SKD 3,
SKD 4, SKD 11 sorularındaki p değerlerinin 0,05 değerinden büyük olması nedeniyle;
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. SKD 5 sorusunun p değeri 0,000 bulunmuştur. 0,000
p değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için üniversite gruplarından en az birinin ortalaması
diğerlerinden farklıdır. Bu farklılık Ege-Adıyaman, Ege-Çukurova, Ege-Fırat, Ege-Kocaeli,
Ege-On Dokuz Mayıs, Ege-Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 6 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Ege-Adıyaman, Ege-Çukurova, Ege-On
Dokuz Mayıs, Ege-Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 7 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Adıyaman- Ege, Çukurova- Ege, FıratEge, Kocaeli- Ege, On Dokuz Mayıs- Ege Üniversiteleri arasındadır.
SKD 8 sorusu için üniversiteler arası farklılık; On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Üniversiteleri arasındadır.
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SKD 9 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Çukurova- Adıyaman, KocaeliAdıyaman, On Dokuz Mayıs- Adıyaman, Çukurova-Selçuk, On Dokuz Mayıs-Ege, On Dokuz
Mayıs-Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 10 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Çukurova- Adıyaman, Ege- Adıyaman,
Fırat- Adıyaman, Kocaeli- Adıyaman, On Dokuz Mayıs- Adıyaman, Selçuk- Adıyaman,
Çukurova- Kocaeli, Çukurova-Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 12 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Çukurova-Adıyaman, Fırat-Adıyaman,
Kocaeli- Adıyaman, On Dokuz Mayıs –Adıyaman, Selçuk- Adıyaman, Çukurova- Ege,
Çukurova-Kocaeli, Çukurova, Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 13 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Çukurova- Adıyaman, Ege- Adıyaman,
Fırat- Adıyaman, On Dokuz Mayıs- Adıyaman, Selçuk- Adıyaman, Çukurova- Kocaeli, EgeKocaeli, Ege- Selçuk, Fırat-Kocaeli Üniversiteleri arasındadır.
SKD 14 sorusu için üniversiteler arası farklılık Çukurova- Adıyaman, Ege- Adıyaman,
Ege- Çukurova, Ege- Kocaeli, Ege- On Dokuz Mayıs, Ege- Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 15 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Çukurova- Adıyaman, Ege- Adıyaman,
Fırat- Adıyaman, Kocaeli- Adıyaman, On Dokuz Mayıs –Adıyaman, Selçuk- Adıyaman
Üniversiteleri arasındadır.
SKD 16 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Adıyaman-On Dokuz Mayıs, EgeÇukurova, Ege- Fırat, Ege- Kocaeli, Ege- On Dokuz Mayıs, Ege- Selçuk Üniversiteleri
arasındadır.
SKD 17 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Fırat- Adıyaman, On Dokuz MayısAdıyaman, On Dokuz Mayıs-Çukurova, On Dokuz Mayıs-Ege, On Dokuz Mayıs-Kocaeli, On
Dokuz Mayıs-Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SKD 18 sorusu için üniversiteler arası farklılık; Adıyaman-Ege, Adıyaman-On Dokuz
Mayıs, Çukurova- Ege, Çukurova-On Dokuz Mayıs, Kocaeli- Ege, Selçuk-Ege Üniversiteleri
arasındadır.
SOTD soruları ile Üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı
ANOVA analizi ile test edilmiştir. Test sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9: SOTD Soruları ile Üniversite Grupları ANOVA Analizi Test Sonuçları
SOTD
_Ortalama
Sorular

SOTD 1

Bir ürünü
almadan önce
sosyal medyada
o ürünle ilgili
araştırma
yaparım.

Üniversiteler
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
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N
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26

Ort.
2,8311
2,9719
2,9352
3,0782
3,0381
3,2991
2,9923
3,0061
3,9200
3,5663
3,5208
3,8148
3,7571
4,2692

S
,53491
,64970
,43175
,63591
,51176
,46163
,56878
,56263
1,07703
1,41587
,89893
1,46857
1,34526
,82741
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F

p

1,905

,079

1,573

,154
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SOTD 2

SOTD 3

SOTD 4

SOTD 5

SOTD 6

SOTD 7

SOTD 8

Satın alacağım
ürünle ilgili
tüketici
yorumlarına
güvenirim

Sosyal medyada
benimle
iletişime geçen
firmaların
ürünlerini
alırım.

Sosyal medya
üretici ve
tüketicinin
buluşabileceği
en iyi ortamdır.

Sosyal medyada
işletmelerin
düzenledikleri
kampanyalara
katılırım.

Sosyal
medyadaki
ürünlerin kaliteli
olmadığını
düşünürüm.

Sosyal
medyadan
alınan
ürünlerdeki yan
hizmetlerin
olmadığını veya
iyi olmadığını
düşündüğüm
için ürün
almam.
Sosyal
medyadan
alınan ürünlerin

Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87

3,5517
3,6858
3,4800
3,3494
2,6667
3,7778
3,4143
3,5385
3,2414
3,3005
2,7200
2,5542
3,6042
3,2963
2,5286
2,9615
2,9195
2,8689
2,8000
3,1687
2,6875
3,5926
3,1286
3,7692
3,0000
3,1066
2,4000
2,7952
2,5625
3,1481
2,6571
2,8846
2,8391
2,7541
2,6400
2,6386
2,8958
2,8889
2,9429
3,1154
3,1034
2,8934
2,5600
2,8434
2,8542
2,5185
2,8286
3,1923
2,7931

1,30079
1,27017
1,19443
1,07560
1,03827
1,28103
1,02848
1,06699
1,14084
1,12863
1,40000
1,23222
1,00508
1,32476
1,08643
,91568
1,12289
1,19783
1,04083
,99779
,99266
1,08342
1,06215
,58704
1,05654
1,04271
1,15470
1,13437
,74108
1,29210
1,12785
,95192
1,06611
1,08017
,99499
,95736
1,01561
1,12090
1,04792
,76561
1,00040
1,00525
1,19304
1,19432
,87494
1,25178
1,27372
,98058
1,00160

Toplam

366

2,8115

1,12017

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi

25
83
48

2,3200
2,9518
3,0208

1,24900
1,16769
1,12021
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3,998

,001

6,066

,000

4,878

,000

1,580

,152

2,062

,057

1,049

,393

1,840

,091
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SOTD 9

montaj gibi yan
hizmetlerinin
olmamasından
sosyal
medyadan ürün
alamam.
Fiziki olarak
dokunmadan
aldığım
ürünlerin kaliteli
olacağını
düşünmediğimd
en sosyal
medyadan ürün
almam.

Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

27
70
26
87

2,5185
3,0000
2,7308
2,7586

1,36918
1,23945
1,00231
1,04509

Toplam

366

2,8333

1,16670

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

25
83
48
27
70
26
87

2,6400
2,8795
2,6042
2,1481
3,0857
3,2308
2,7241

1,15036
1,16239
1,12495
1,19948
1,30487
,76460
1,18802

Toplam

366

2,8005

1,19180

3,097

,006

SOTD_Ortalamalarının üniversite grupları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

: Üniversite gruplarından en az birinin ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 9’da SOTD_Ortalama ile üniversite grupları arasında ANOVA analizi sonucunda
p 0,079 değeri 0,05’den büyük olduğu için aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç SOTD 1, SOTD 5, SOTD 6, SOTD 7, SOTD 8 soruları içinde
geçerlidir.
SOTD 2 sorusu ile üniversiteler grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

: Üniversite gruplarından en az birinin ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 9’da SOTD 2 sorusu ile üniversite grupları arasında ANOVA analizi p değeri
0,001 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,05 değerinden küçük olduğu için aralarında anlamlı
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamlı farklılık SOTD 3, SOTD 4, SOTD 9
soruları içinde geçerlidir. SODT soruları ile üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık
var olduğu sonucuna ulaşıldığı için Post Hoc testi yapılması gerekmektedir. Post Hoc test
sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10: SOTD ve Üniversite Bağımsız Değişkeni Post Hoc Test Sonuçları
Sorular

Üniversite

F

p

SOTD 2

Adıyaman-Ege
Çukurova -Ege
Fırat-Ege
Kocaeli-Ege
On Dokuz Mayıs-Ege

3,998

,001

www.iksadkongre.org
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Post Hoc Ort
Fark
,81333
,68273
1,11111
,74762
,87179
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Post Hoc
p
,003
,001
,000
,000
,001
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SOTD 3

SOTD 4

SOTD 9

Selçuk-Ege
Fırat- Selçuk
Ege- Çukurova
Ege- Kocaeli
Ege- Selçuk
Fırat- Adıyaman
On dokuz mayıs- Adıyaman
Çukurova-Ege
On Dokuz Mayıs- Çukurova
Fırat- Ege
Kocaeli- Ege
On Dokuz Mayıs- Ege
Kocaeli-Fırat
Fırat-Selçuk
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
Çukurova- Fırat
Kocaeli- Ege
On Dokuz Mayıs- Ege
Kocaeli- Fırat
On Dokuz Mayıs- Fırat
Selçuk- Fırat

6,066

,000

4,878

,000

3,097

,006

,57471
,53640
1,04995
1,07560
,68463
,79259
,96923
,48117
,60056
,90509
,44107
1,08173
,46402
,59259
,64066
,76923
,73137
,48155
,62660
,93757
1,08262
,57599

,004
,028
,000
,000
,009
,005
,001
,009
,009
,000
,020
,000
,044
,008
,006
,001
,005
,029
,029
,000
,001
,026

Tablo 10’de Post Hoc analizinde SOTD 2 için p değeri ,001 olarak bulunmuştur ve
,005’den küçük olduğu için Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Tamhane’s T2 p değeri ,000
ve ,003 arasında değer aldığı için üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık Adıyaman-Ege, Çukurova –Ege, Fırat-Ege, Kocaeli-Ege,
On Dokuz Mayıs-Ege, Selçuk-Ege, Fırat- Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SOTD 3 sorusunun p değeri 0,000 da 0,05 değerinden küçük olduğu için üniversiteler
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık Ege- Çukurova, Ege- Kocaeli, EgeSelçuk Üniversiteleri arasındadır.
SOTD 4 sorusunun p değeri 0,000 da 0,05 değerinden küçük olduğu için üniversiteler
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık Fırat- Adıyaman, On dokuz mayısAdıyaman, Çukurova-Ege, On Dokuz Mayıs- Çukurova, Fırat- Ege, Kocaeli- Ege, On Dokuz
Mayıs- Ege, Kocaeli-Fırat, Fırat-Selçuk, On Dokuz Mayıs-Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk
Üniversiteleri arasındadır.
SOTD 9 sorusunun p değeri 0,006’da 0,05 değerinden küçük olduğu için üniversiteler
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık; Çukurova- Fırat, Kocaeli- Ege, On
Dokuz Mayıs- Ege, Kocaeli- Fırat, On Dokuz Mayıs- Fırat, Selçuk- Fırat Üniversiteleri
arasındadır.
SSTD Ortalama ve soruları ile üniversite grupları bağımsız değişkeni arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığı ANOVA analizi ile test edilmiştir. ANOVA analizi test sonuçları
Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11: SSTD Soruları ile Üniversite Grupları ANOVA Analizi Test Sonuçları
SSTD_ Ortalama
Sorular

www.iksadkongre.org

Üniversiteler
Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
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N
25
83
48
27
70

Ort.
2,7345
2,9463
3,2576
3,2593
3,1429

S
,62925
,87945
,67728
,85008
,77473
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F

p

4,365

,000

Sayfa 213

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam
SSTD 1

Satın aldığım ürün ve
hizmetten memnun kalırsam
bunu
sosyal
medyada
paylaşırım.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 2

Satın aldığım ürün ve
hizmetten menün kalmazsam
bunu
sosyal
medyada
paylaşırım

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 3

Sosyal medyadan aldığım
ürün ve hizmetten memnun
kalırsam
memnuniyetimi
işletmenin
internet
sayfasından paylaşırım.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi2,8197

Toplam

SSTD 4

Sosyal medyadan aldığım
üründen
memnun
kalmazsam bunu işletmenin
internet
sayfasından
paylaşırım.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 5

Sosyal medyadan aldığım
üründen memnun kalırsam
sosyal medyadaki diğer
kullanıcılara da tavsiye
ederim.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 6

Sosyal medyadan aldığım
üründen
memnun
kalmazsam sosyal medyadan
diğer kullanıcıları ürün
hakkında uyarırım.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 7

Sosyal
medyadan
paylaştığım
olumlu
paylaşımlarımın
işletme
tarafından dikkate alınıp geri
dönüş yapmaları hoşuma
gider.

www.iksadkongre.org

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Toplam

KONGRE KİTABI

26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366

3,6294
2,9843
3,0909
2,7600
2,4337
3,1875
2,7037
2,5286
3,6923
2,3678
2,6667
2,3200
2,6747
2,8125
2,8519
3,0857
3,7308
2,6207
2,8224
2,1600
2,6506
3,2083
3,1481
2,6571
3,8846
2,6667
2,8197
2,5200
2,7711
3,0417
2,8889
3,0571
3,8846
2,8851
2,9590
2,4000
2,9157
3,5000
3,0000
2,9286
4,0000
2,9655
3,0546
2,6400
2,9036
3,9375
3,0370
3,1286
3,9231
3,1494
3,2049
3,1200
3,3253
3,9792
3,7407
3,6429
4,0769
3,5517
3,5956

,53253
,79049
,79595
1,39284
1,28018
1,14216
1,43620
1,21251
,92819
1,26780
1,29417
1,24900
1,27937
1,17882
1,43322
1,34857
,91903
1,18362
1,27726
1,14310
1,22408
1,21967
1,51159
1,24976
,71144
1,28196
1,28436
1,08474
1,20290
1,11008
1,60128
1,31750
,76561
1,25221
1,25227
1,04083
1,20167
1,11087
1,51911
1,13344
,74833
1,20511
1,21284
1,28712
1,28419
,86063
1,50592
1,26172
,89098
1,24386
1,26884
1,26886
1,27937
,93375
1,22765
1,30812
,74421
1,24600
1,22100

www.gapzirvesi.org

5,825

,000

4,078

,001

6,231

,000

3,500

,002

5,735

,000

6,318

,000

2,966

,008
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SSTD 8

Sosyal
medyadan
paylaştığım
olumsuz
paylaşımlarımın
işletme
tarafından dikkate alınıp geri
dönüş yapmaları hoşuma
gider.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 9

Sosyal medyadan yaptığım
olumlu
paylaşımlarım
karşılığında işletmenin beni
dikkate alıp geri dönüş
yapması o ürün hakkında
görüşümü değiştirir.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

SSTD 10

SSTD 11

Sosyal medyadan yaptığım
olumsuz
paylaşımlarım
karşılığında işletmenin beni
dikkate alıp geri dönüş
yapması o ürün hakkında
görüşümü değiştirir ve o
üründen
tekrar
almamı
sağlar.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Sosyal medyadan yaptığım
olumsuz
paylaşımlarım
karşılığında işletmenin beni
dikkate alıp geri dönüş
yapması o ürün hakkında
görüşümü değiştirmez ve o
üründen tekrar satın almam.

Adıyaman Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kocaeli üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

Toplam

Toplam

25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366
25
83
48
27
70
26
87
366

3,5600
3,4337
3,3542
3,8148
3,7429
3,8846
3,5862
3,5874
2,8000
3,2169
2,5208
3,4444
3,2286
2,9231
3,0230
3,0492
3,1200
3,0361
3,2917
3,4074
3,0429
2,6538
2,8506
3,0328
2,6800
3,0482
3,0000
3,8148
3,5286
3,2692
3,1609
3,2077

1,12101
1,28018
1,12021
1,14479
1,24744
,76561
1,20611
1,18749
1,15470
1,23019
,96733
1,39596
1,20592
1,05539
1,20055
1,20173
1,16619
1,20412
1,12908
1,27880
1,22102
,84580
1,21549
1,18854
1,31403
1,35164
,00000
1,07550
1,16372
1,00231
1,19955
1,16127

1,182

,315

2,883

,009

1,649

,133

3,690

,001

SSTD_Ortalaması ile üniversite grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına
yönelik hipotezler aşağıdaki gibidir.
SSTD_Ortalaması ile üniversite grupları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

: Üniversite gruplarından en az birinin ortalaması diğerlerinden farklıdır.
Tablo 11’de SSTD_Ortalama ile üniversite grupları arasında ANOVA analizi p değeri
,000 olarak hesaplanmıştır. P değeri 0,05’den küçük olduğu için SSTD_Ortama ile üniversite
grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık SSTD 1,
SSTD 2, SSTD 3, SSTD 4, SSTD 5, SSTD 6, SSTD 7, SSTD 9, SSTD 11 soruları içinde
geçerlidir. Bu anlamlı farklılığın hangi üniversiteler arasında olduğunu belirlemek için Post
Hoc testi yapılmalıdır. Post Hoc test sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.
Tablo 12: SSTD Soruları ile Üniversite Grupları Arasında Post Hoc Test Sonuçları
Sorular

Üniversite

F

SSTD_ Ortalama

Ege-Adıyaman
Fırat- Adıyaman
Kocaeli- Adıyaman

4,365

www.iksadkongre.org

p

,000
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Post Hoc Ort
Fark
,52303
,52471
,40831
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Post Hoc
p
,007
,015
,024
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SSTD 1

SSTD 2

SSTD 3

SSTD 4

SSTD 5

SSTD 6

SSTD 7

SSTD 9

SSTD 11

On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Ege- Çukurova
On Dokuz Mayıs- Çukurova
On Dokuz Mayıs- Ege
On Dokuz Mayıs- Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
Ege-Çukurova
On dokuz mayıs- Çukurova
Ege- Selçuk
On dokuz mayıs- Kocaeli
On dokuz mayıs- Selçuk
Kocaeli- Adıyaman
On Dokuz Mayıs- Adıyaman
Kocaeli- Çukurova
On Dokuz Mayıs- Çukurova
On Dokuz Mayıs- Ege
On Dokuz Mayıs- Fırat
Kocaeli- Selçuk
Kocaeli- On Dokuz Mayıs

,89483
,31124
,68304
,37179
,48651
,64504
,75377
1,2585
,81968
1,1637
1,3244
,76571
1,4107
,41102
1,0560
,91827
,87892
,46502
,64505

,000
,027
,000
,050
,007
,000
,015
,000
,004
,000
,000
,009
,000
,043
,000
,003
,011
,021
,025

On Dokuz Mayıs- Selçuk

1,1100

,000

Ege-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Çukurova
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Çukurova
On Dokuz Mayıs- Ege
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Çukurova
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
Ege-Adıyaman
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
Çukurova- Ege
On Dokuz Mayıs-Çukurova
Ege- Kocaeli
Ege- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Kocaeli
On Dokuz Mayıs- Selçuk
On Dokuz Mayıs-Adıyaman
Ege-Çukurova
On Dokuz Mayıs-Çukurova
Çukurova- Ege
Fırat- Ege
Kocaeli- Ege
Selçuk-Ege
Fırat-Adıyaman
Fırat-Ege
Kocaeli-Ege

1,04833
1,72462
1,23401
1,22747
1,21795
1,36462
1,11353
,84295
,82747
,99956
1,10000
1,60000
1,08434
1,07143
1,03448
1,29750
1,28308
1,03389
1,01946
,80893
,78807
,79451
,77365
,95692
,65387
,75162
,69603
,92361
,70774
,50216
1,13481
,81481
,52857

,013
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,006
,006
,000
,002
,000
,000
,000
,000
,001
,004
,000
,001
,001
,001
,021
,018
,047
,022
,008
,001
,001
,002
,019
,029
,012
,006

5,825

,000

4,078

,001

6,231

,000

3,500

,002

5,735

,000

6,318

,000

2,966

,008

2,883

,009

3,690

,001

Tablo 12’de SSTD_Ortalama ve SSTD 1, SSTD 2, SSTD 3, SSTD 4, SSTD 5, SSTD 6,
SSTD 7, SSTD 9, SSTD 11 soruları için p değerleri ,000 ve ,002 değerleri arasında
hesaplanmıştır ve bu değerler 0,05 değerinden küçük olduğu için Tamhane’s T2 analizi
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uygulanmıştır. Tamhane’s T2 p değerleri ,000 ve ,047 değerleri arasında yer aldığı için
üniversite grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıklar;
SSTD-Ortalaması için; Ege-Adıyaman, Fırat- Adıyaman, Kocaeli- Adıyaman, On
Dokuz Mayıs- Adıyaman, Ege- Çukurova, On Dokuz Mayıs- Çukurova, On Dokuz MayısEge, On Dokuz Mayıs- Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 1 sorusuna için farklılık; Ege-Çukurova, On Dokuz Mayıs- Çukurova, EgeSelçuk, On Dokuz Mayıs- Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 2 sorusu için farklılık; Kocaeli- Adıyaman, On Dokuz Mayıs- Adıyaman,
Kocaeli- Çukurova, On Dokuz Mayıs- Çukurova, On Dokuz Mayıs- Ege, On Dokuz, MayısFırat, Kocaeli- Selçuk, Kocaeli- On Dokuz Mayıs, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri
arasındadır.
SSTD 3 sorusu için farklılık; Ege-Adıyaman, On Dokuz Mayıs-Adıyaman, On Dokuz
Mayıs-Çukurova, On Dokuz Mayıs-Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri
arasındadır.
SSTD 4 sorusu için farklılıklar; On Dokuz Mayıs-Adıyaman, On Dokuz MayısÇukurova, On Dokuz Mayıs- Ege, On Dokuz Mayıs-Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk
Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 5 sorusu için farklılıklar; Ege-Adıyaman, On Dokuz Mayıs-Adıyaman, On
Dokuz Mayıs-Çukurova, On Dokuz Mayıs-Kocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri
arasındadır.
SSTD 6 sorusu için farklılıklar; Ege-Adıyaman, On Dokuz Mayıs-Adıyaman,
Çukurova- Ege, On Dokuz Mayıs-Çukurova, Ege- Kocaeli, Ege- Selçuk, On Dokuz MayısKocaeli, On Dokuz Mayıs- Selçuk Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 7 sorusu için farklılıklar; On Dokuz Mayıs-Adıyaman, Ege-Çukurova, On Dokuz
Mayıs-Çukurova Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 9 sorusu için farklılıklar; Çukurova- Ege, Fırat- Ege, Kocaeli- Ege, Selçuk-Ege
Üniversiteleri arasındadır.
SSTD 11 sorusu için farklılıklar; Fırat-Adıyaman, Fırat-Ege, Kocaeli-Ege Üniversiteleri
arasındadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün daha fazla insan sosyal medya ağlarını
kullanmaktadır. Bu çalışmada devlet üniversitelerinde lisans eğitimi alan İİBF öğrencilerinin
sosyal medya kullanımları, satın alma öncesi ve sonrası tüketim davranışlarını belirlemeye
yöneliktir. Çalışma Adıyaman, Çukurova, Ege, Fırat, Kocaeli, On dokuz Mayıs, Selçuk
Üniversitelerinde anket uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları SPSS 22 Paket
Programı ile değerlendirilmiş, güvenilirlik analizi, frekans analizi, ANOVA analizi
uygulanmıştır. Anket sorularını %30 oranıyla erkekler, %70 oranında kadınlar cevaplamıştır.
366 katılımcının tamamının sosyal medya hesabı vardır. İnternet kullanım amaçlarına
bakıldığında en yüksek %72 ile sosyal medya, en düşük %0,8 ile program indirme olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. En çok kullanılan sosyal medya sitesi %20,2 ile Facebook, en az
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kullanılan %0,3 ile MySpace ve Linkedin olmuştur. Sosyal medya kullanım amacı olarak
%33 ile foto, video paylaşmak, %1,9 ile alışveriş yapmak, en az %0,3 ile dil geliştirmek
olarak belirlenmiştir. En çok takip edilen internet siteleri %44 ile eğlence, alışveriş, en az ise
ulaşım siteleridir. İnternete ulaşmak için %91 ile cep telefonları, en az %0,5 ile internet
cafeler olmuştur. Sosyal medya kullanım süresi %32,5 oranla 4-6 yıl olarak, günlük kullanım
süresi %62 ile 2-6 saat kullanıldığı belirlenmiştir. İnternetten alışveriş yapıp yapmama %70
ile evet %30 ile hayır şeklinde cevaplanmıştır. Bu sonuçlara göre; sosyal medya siteleri
kurulduktan yaklaşık olarak 4 yıl sonra Türkiye’de özellikle genç nesil tarafından
kullanılmaya başlanmış ve günlük 2-6 saat süre ile yoğun bir şekilde kullanıldığı sonucuna
ulaşılmıştır. 2-6 saat kullanım süresinin yüksekliği göz önüne alındığında sosyal medyada
beğenilme, fenomenlik, prestij, ego tatmini vb. güdülerinin zamanla stres kaynağı olması
gençlerin psikolojik sorunlar yaşayabileceği, asosyal bireyler olarak yetişecekleri, sanal
ortamda gerçekte oldukları gibi değil, olmak istedikleri kişiliğe bürünebilmelerinin zamanla
kişilik gelişiminde bozukluklara ve kişilik çatışmalarına neden olabileceği, bu sorunların ileri
boyutta intihar vakalarına neden olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması ve çalışmamızda olduğu gibi yüksek oranda
kullanım nedeniyle genç nüfusun ilerde yetişkin bireyler olacağı düşünüldüğünde sağlıklı
bireyler olabilmeleri için bu konu üzerinde ailelerin bilinçlendirilmesi gerekli olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin yetişkin bireyler olması nedeniyle
üniversitelerin de sosyal medyanın tehlikelerine yönelik oryantasyon ve çeşitli konferansların
düzenlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Alt yapısı sağlandıktan sonra ders olarak
bile verilmesi gerektiği, bu eğitimin anaokulu seviyesine kadar indirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu düşüncenin arkasında Mavi Balina ve Momo gibi küçük yaştaki
çocukları hedef alan ve beyin yıkayarak intihara sürükleyen oyunların önlem alınmasına
rağmen devam ediyor olmasıdır. Bu noktada ebeveynlerin bilinçli olma, çocukları ile
ilgilenme, kaliteli zaman geçirme konularında duyarlı olmaları gerektiği düşünülmektedir.
Gelecek nesiller teminatımız olduğu için aslında bu şarttır.
Sosyal medya sitelerinin üretici ve tüketicilerin buluşabileceği en iyi ortam olduğunu
düşünen katılımcıların aynı zamanda internetten de alışveriş yapma oranlarının yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum tüketicilerin algı, düşünce ve tutumlarının tüketim
konusunda etkisini göstermektedir. Sosyal medyadan satın alma öncesinde sosyal medyadan
araştırma yapan katılımcıların e_alışveriş yaptıkları belirlenmiştir. Sosyal medyada tüketici
yorumlarına güvenme durumu e_alışverişi artırmaktadır. İnsanlar birebir işletmecilerin
ürünlerini tanıtımlarından çok, o ürünleri kullanan kişilerin yorumlarına güvenmekte ve bu
yorumlardan etkilenmektedir. Sosyal medyada alınan ürünlerin yan hizmetlerin olması
e_alışveriş durumunu etkilemektedir. İnternetten ürün alan öğrenciler aldıkları ürünlerde her
hangi bir sıkıntı olduğunda teknik servise ulaşma imkanı sağlayan işletmeleri daha çok tercih
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. İnsanların zaman kısıtı olması, daha kaliteli, daha fazla ürüne
ulaşabilme imkanı olması ve yan hizmetlerin sağlanıyor olması insanların internetten ve
sosyal medyadan alışveriş yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca sosyal medyadan öğrencilerin
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yaptıkları olumlu paylaşımların ilgili işletmeler tarafından dikkate alınması, öğrencilerin
internetten satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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TÜRKÇE ORGAN ADLARININ İDRAK DİLBİLİMSEL AÇIDAN
YÖNELİMSEL METOFORİK İNCELENMESİ
Arş. Gör. Metin İLHAN
Dicle Üniversitesi, metinilhan15@hotmail.com
ÖZET
Metaforlar zihin ve dil bağlamında, düşüncenin dile yansımış doğal şekilleridir. Biz
ister bilinçli ister farkında olmadan kullanalım metaforlar hayatımızın içinde ve hatta çoğu
zaman merkezinde kendine yer bulmaktadır. Klasik görüşün benimsediği şekliyle metaforlar
anlamda bir söyleyiş estetiği, sanatsal ve retorik bir anlatım oluştuma terennümüyle bilinçli ve
istekli bir kullanımdır ve özellikle iki entite arasındaki benzerliği ortaya koymaktadır. Modern
görüşte bu durumun aksine hayatı ve dünyayı anlamak için kullandığımız doğal bir dil olayı
olan metaforlar dünya ve içindeki olayları gizli veyahut açık bir kanal vasıtasıyla bize sunan
bir anlama ve anlamlandırma olayıdır. Klasik görüşün beyanın aksine onsuz (metafor)
yapamacağımız bir oluşumdur. Bu şekliyle dil göstergeler dünyasıyla beraber gizli bir
metaforik dünyayı da içinde barındırır.
Bu çalışmamızda ülkemiz nezdinde henüz üzerinde çok fazla durulmamış bir konu olan
metaforlar ve kullanım değerlerini göstermeye uğraşıp, Türkçeye yansımalarını incelenemeye
uğraşacağız. Modern görüşler çerçevesinde Türkçedeki organ adları yeni perspektifle
irdelenip yönelimsel metaforik değerleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Genel anlamda
metaforik anlamların sistematiği üzerinde durulup ve bunun dile yansımaları
örneklendirilecek daha sonra metaforiksel kategoriler hakkında bilgi verilip yönelim
metaforlarının bir kavramı diğerine göre yapıya kavuşturmasından hareketle Türkçedeki
organ adları bu bağlamda ele alınacaktır. Çalışmamızın iskeletinde idrak dilbilimin görüş ve
düşüncelerinden faydalanılacak ve bu görüşlerin dile yansımaları irdelenip Türkçeye
uyarlanma şekillerini göstermeye çalışacağız. Metinlerden tanıklayacağımız örnekleri vermek
suretiyle Türkçedeki organ adlarını diyakronik-semantik incelemeyle sunup böylece
Türkçenin dilsel işletim sistemi ve farklı semantik oluşumlar belirlenip ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Metafor, İdrak Dilbilim, Türkçe Organ Adları
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜRETİCİDÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ
TRANSFORMATİONAL GENERATİVE GRAMMER IN TEACHİNG TURKİSH AS
A FOREİGN LANGUAGE
İbrahim DOYUMĞAÇ
Atatürk Üniversitesi, ibrahim63doyum@gmail.com
Öğr. Gör. Ahat TEZCAN
Harran Üniversitesi, ahattezcan@gmail.com
ÖZET
Nitel araştırmaya dayanan çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada “Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1/ A2” düzeyinden ve “Yedi İklim Yabancılar İçin
Türkçe Ders Kitapları A1, A2” düzeylerinden hareketle üretici dönüşümsel dilbilgisi
özelliklerini gösteren örnek cümleler verilmiştir. Bu örnek cümlelerle üretici dönüşümsel
dilbilgisi özelliklerini taşıyan cümlelerin farklı örnekleri gösterilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1/ A2” ile “Yedi İklim
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 ve A2” düzeyinden örnek cümleler verilerek üretici
dönüşümsel dilbilgisinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önemli olduğu gösterilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada, üretici dönüşümsel dilbilgisi kurallarını taşıyan cümlelelerin bireysel
farklılık açısından önemli olduğu anlaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda üretici dönüşümlerin
yer değiştirme dönüşümü, seçimlik dönüşüm (tekçil dönüşüm), zorunlu dönüşüm/ uyum
dönüşümü, çift-tabanlı dönüşüm (genel dönüşüm), edilgen dönüşümü bağlamında
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Farklı üretici dönüşümsel özellikleri üzerinde taşıyan cümleler
ise çok özellikli dönüşümlü cümleler (karma dönüşümlü cümleler) başlığı altında
açıklanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda üretici dönüşümsel dilbilgisinin yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde önemli olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Konuşma ve yazma dilinde
kendisini açık bir şekilde gösteren üretici dönüşümsel dilbilgisi her bireyin zihin yapısını
göstermektedir. Okuma ve dinleme metinlerinin farklı üretici dönüşümsel dilbilgisi
cümleleleriyle örneklendirilmesi ve bu bağlamda değişik etkinliklerin yapılması, hazırlanması
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kolay öğrenilmesini sağlayabilir.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, dönüşümler, üretici dönüşümsel dilbilgisi,
yabancı dil olarak Türkçe ders kitapları
ABSTRACT
In the study based on qualitative research was used document analysis . In the study
sample sentences showing transformational generative grammatical features were given “New
Hitit Turkish Course Book for Foreigners A1/ A2” levels to and “Seven Climate Course Book
Turkish for Foreigners Turkish Course Books A1 and A2. With these examples have been
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tried to show different examples of sentences that include transformational generative
grammatical features.
In this study, it has been tried to show that the transformational generative grammar is
important in teaching Turkish as a foreign language by giving sample sentences from New
Hitit Turkish Course Book for Foreigners A1/ A2” and “Seven Climate Course Book Turkish
for Foreigners Turkish Course Books A1 and A2. In the study, it was understood that the
sentences that include the transformational generative grammar rules are important for
individual differences. At the end of the study, it is understood that the generative
transformations take place in the context of displacement transformation, elective
transformation, forced transformation / adaptation transformation, bi-based transformation
(general transformation), passive transformation. Quotations that include on the different
generative transformational properties are described under the heading of multifactorial
transformational sentences (mixed-transformational sentences). As a result of this study, it has
been tried to show that the transformational generative grammar is important in teaching
Turkish as a foreign language. Transformational generative grammar, which clearly manifests
itself in the language of speech and writing, shows the mind structure of each individual.
Reading and listening texts are exemplified by different translational generative grammar
expressions and making different activities in this context, preparation can make it easier to
learn Turkish as a foreign language.
Keywords: Foreign language teaching, transformations, transformational generative
grammar, Turkish course books as a foreign language
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: BİR DURUM ÇALIŞMASI
ASSESSMENT AND EVALUATİON OF LİSTENİNG SKİLL İN TEACHİNG
TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE: A CASE STUDY
Öğr. Gör. Ahat TEZCAN
Harran Üniversitesi, ahattezcan@gmail.com
İbrahim DOYUMĞAÇ
Atatürk Üniversitesi, ibrahim63doyum@gmail.com
ÖZET
Nitel araştırmaya dayanan bu çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmaya veri sağlamak için yarı-yapılandırılmış görüşme anketi hazırlanmıştır. Dört
sorunun katılımcılara sorulduğu görüşmede, katılımcıların görüşleri ses kaydına alınmıştır.
Ses kaydına alınan görüşler yazıya aktarılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın geçerlik ve
güvenirliği için ses kaydı alınan kişilerden yazılı görüş de alınmıştır. Ses kaydı ve yazılı
görüşü alınan 4 eğitmenle odak görüşme yapılmıştır. Çalışmanın evreni yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi eğitmenleriyken örneklemi ise Harran Üniversitesi TÖMER ve Suriyeli
Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) projesi
kapsamında Şanlıurfa’daki Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan 6 eğitmendir. Bu
eğitmenlerden 2’si Harran Üniversitesi TÖMER’de diğer 4’ü ise GEM’lerde görev
yapmaktadır. Katılımcılardan 2’si Türkçe Eğitimi lisans, 2’si Sınıf Öğretmenliği ve diğer 2’si
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunudur. Çalışma sistematik örnekleme dayanmaktadır.
“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Becerisini Ölçme ve
Değerlendirme: Bir Durum Çalışması” adlı bu çalışmada, eğitmenlerin dinleme becerisini
ölçme ve değerlendirmesinde, ‘metnin öğrencilerin düzeyine uygun olma’ ölçütünü göz
önünde bulundurdukları anlaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi eğitmenlerinin
dinleme becerisini ölçme amacının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme/anlama
becerisini ne derece kazandıklarını tespit etmek olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitmenler,
yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisinin ölçme ve değerlendirmesinde
daha çok Türkçenin fonetik özelliğinden kaynaklı seslendirmeleri doğru anlamada sorun
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Eğitmenler dinleme becerisinin ölçme ve değerlendirmesine
yönelik olarak ‘dinleme sınıfının’ ve ‘dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme ses
sistemlerinin’ olması gerektiğini önermişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe, dönüşümler, Eğitim, yabancı dil olarak Türkçe ders
kitapları
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ABSTRACT
In this study, based on qualitative research, case study method was employed. A semistructured interview questionnaire was prepared to provide data for the study. Four questions
were asked to the participants in the interviews with the audio recorder. The audio records
were then analyzed. For validity and reliability of the study, written answers were also taken
from the participants whose voices were recorded. Focus interviews were made with 4
instructors whose voice records and written opinions were taken. The universe of the study
was Turkish language teaching instructors and the sample of the study was 6 instructors
working at the Temporary Training Centers (TTC) in Harran University TÖMER and
Promoting Integration of Syrian Children into Turkish Education System (PICTES) project in
Şanlıurfa. 2 of these trainers work at Harran University TOMER and others work at the TTCs.
2 of the participants has bachelor degrees in Turkish Language Teaching, 2 of them have
bachelor degrees in Classroom Teaching and the others have bachelor degrees in Turkish
Language and Literature. The study is based on systematic sampling.
In this study called “Assessment and Evaluation of Listening Skill in Teaching Turkish
as a Foreign Language: A Case Study”, it was found that the teachers considered “the
conformity of the text to the level of learners” in the assessment and evaluation of their
listening skill. The aim of instructors in Turkish language teaching as a foreign language was
about determining the level of listening skill of the learners of Turkish language as a foreign
language. The instructors stated that Turkish language learners have difficulties in
understanding the phonetic characteristics of Turkish while they were assessing their listening
skills. The instructors recommended ‘the listening class’ and ‘sound systems for assessment
and evaluation of listening skill’ for assessment and evaluation of listening skill.
Keywords: Foreign language teaching, transformations, transformational generative
grammar, Turkish course books as a foreign language
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İNSANİ/SOSYAL BİLİMLER BAĞLAMINDA ŞEYH SA’DÎ ŞİRAZİ’NİN
GÜLİSTAN’INI YENİDEN OKUMAK: GENEL BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Abdürrauf AYDIN
Mardin Artuklu Universitesi, araufaydin61@gmail.com
ÖZET
İran/Fars edebiyatında “İkinci Firdevsi“ olarak anılan Sa’di Şirazi hakkında
“külliyatını vücuda getirmediği varsayıldığı takdirde Farsçanın tekemmülünün zarar
göreceği “ yönünde akademik görüşler ileri sürülmüştür. Bu özelliğine ilavaten Sa’di,
eserlerinde, daha önemlisi; sosyal bilimlerin bir çok alanına girecek ve konular üzerindeki
görüşlerini hikaye ve şiir yoluyla aktarmıştır. Bilindiği gibi doğu kültüründe hikaye kuramının
ayrı bir yeri vardır. Sa’di’nin eserleri bir çok dünya diline çevrilmiş olup, gerek batı gerekse
de doğu medeniyetinden bir çok aydını etkisinde bırakmıştır.
Sa’di, Büyük Şelçuklu Devletinin kültür ve siyasetine yön veren Nizamiye Medresenin
eğitiminden geçtikten sonra, yaklaşık otuz yıl seyahat etmiş, bu seyahatler sonrasında
gözlemlerini kendisine özgü üslubuyla Gülistan adlı eserinde dile getirmiştir. Bu edebi
metinlerin yazılmasında yaşadığı dönemin ekonomik, sosyolojik, psikolojik, kültürel ve siyasi
amilleri/faktörleri etkili olmuştur.
Bu çalışmada Sa’di’nin meşhur eserlerinden biri olan Gülistan çalışma konusu
yapılmış çalışmada sosyal bilimler alanında Türkçe literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sa’di Şirazi, Sa’di’nin Gülistanı,
I-GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sadi Şirazi’nin eserleri özellikle Gülistan İran ve dünya edebiyatında özel bir yere
sahiptir. 1258 yılında telif olan eserin 1300 yılından başlayarak günümüze kadar bir çok dile
tercümesi yapılmış, şerhler yazılmıştır1, Halen üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaya
devam edilmektedir.
Gülistan Türkiye’ de uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuş, Farsça dilinin
öğrenmesine katkısının yanında insanı esas alan ve toplumun hemen hemen tüm
katmanlarına hitap eden özelliği ile genel kabul görmüştür.XIV. yüzyıldan başlayıp
günümüze gelinceye değin,Anadolu Türkçe’sine
bir
çok tercüme ve şerhleri
2
yapılmıştır. Günümüz Türkçesine ilk baskılar 1941/46 lı yıllarda Kilisli Rıfat Bilge ve daha
sonra Hikmet İlaydın tarafından çevrilerek yapılmıştır3.
Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre sekiz yüz Farsça şiir söyleyen Osmanlı şairleri
tespit edilmiştir.4Bu çalışmalara şairlerin vefat tarihleri bakımından bakıldığında en son şair
Prof.Dr. Ali Nihat TARLAN’dır. (1898-1978). Türkiye’nin ender Şark-İslam edebiyatı
1

TDV İslâm Ansiklopedisi,(2008), Sadi Şirazi maddesi, 35.cilt, s.405-407
Özkan, Mustafa (1993) Mahmut b. Kad-i Manyas Gülistan Tercümesi, TDK Yay.562, Ankara:VII.
3
Öncü, M.Tahir,(2017), Türkçe Çeviriler Bibloğrafyası,Hiperlink Eğitim İl.Yay.,İstanbul: 356.
4
Geniş bilgi için bkz. Veyis Değirmençay. Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri. Atatürk Üniversitesi Yayınları:
Erzurum 2013.
2
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uzmanlarından olan TARLAN’ın Sa’di’nin Gülistanı ile ilgili söyledikleri çalışmamız
kapsamınde önem kazanmaktadır. Kilis’li Muallim Rifat Bilge tarafından Farsça’dan çevirisi
yapılan (1941) “ Bostan ve Gülistan Tercümesi” ne mukaddime yazar yazısında şu hususlara
dikkat çeker:
“Gülistan, cihanşümul bir şöhrete sahip bir şaheserdir. Bircok noktalardan tetkike
şayan olan bu eserin yeni bir tercümesi elimizde bulunduğu icin bundan sonra genc Türk
münevverleri bunu muasır zihniyete göre layıkiyle tetkik imkanını bulacaklardır. Farsça ile
meşgul olanlar; Gülistan’ı bugün hakkıyla ve bütün edebi inceliklerini muhafaza ederek
tercüme etmenin muhal olduğunu takdir ederler. İhtiva ettiği fikirleri itibarıyla çok yüksek
olan bu eserin bir de yazıldığı dildeki bedii kemali vardır ki bunu nazar-ı itibara almadan
verilecek hüküm çok yanlış olur.”… Elfazdaki fesahat ile manadaki güzelliği onun kadar
imtizac ettiren bir şair yoktur. Gazel vadisinde Sadi hakikaten üstaddır.”5
Çalışmamız kapsamında TARLAN’ın yukarıdaki iki vurgusu sosyal bilimler
araştırmacıları için önemli ve takibi gerekli bir konu olarak görülmüştür.
1.Eserin bütün incelikleri ile tercüme etmenin mümkün olmadığı
2.Türk aydın/araştırmacılarının eseri çağdaş anlayışa gore yorumlamaları imkanının
doğduğu.
Çalışmanının sorusu genel bir bakışla Gülistan’da geçen hikaye/makalelerin sosyal
bilimlerin hangi alanına girdiği ve bunun Sa’di’nin yaşadığı dönemdeki kurumsal yapı
karşılıklarının tesbitidir.
2.SA’Dİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM
Bu dönem bir taraftan haçlı saldırıları öbür yandan Moğol istilası ve Abbasi devletinin
inhitat dönemidir. Sa’di, (1213-1292) Ortadoğu ve Kuzey Afrika ya seyahatler yapmış
nizamiye medreseli biri olarak seyahatleri sırasında edindiği tecrübeleri özgün bir şekilde
başta Bostan ve Gülistan adlı eserlerine aktarmıştır.6 Sadi’nin kişiliğinin oluşumunda medrese
ve muhitin rolü büyüktür.7

5

Şeyh Sadi Şirazi, (1980), Bostan ve Gülistan (Çev.Kilisli Muallim Rifat Bilge) Zafer Yay.1980 İstanbul:9-11.

6

Aydın,Abdürrauf (2017) “Ortadoğu Bölgesi Değerlerini Anlama Bağlamında Şeyh Sa'dî' Şirazi’nin Gülistan'ını
Yeniden Okumak/ Anlamaya Çalışmak” Uluslararasi Ortadoğu Kongresi 30-31 EKİM 2017 Uluslararası Ortadoğu
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,Ankara s. 9. Elektronik Kitap:
http://ybu.edu.tr/easterncongress/en/custom_page-318-congress.htm(Erişim 04/10/2018
7

Dinani, Ğ.Muhsin (2013), “ Hekmete Nezeri ve Hikmete Amali Der Eserı Sa'dî “ Sa’dinin Eserlerinde Teorik ve
Pratik Hikmet
( اردی به شت ش نا سی س عدی1392  ) شان زدهم دف ترSadi Araştırmaları Merkezi, İran
(1388/2009) Sayı 16. s.24
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TABLO I : Sa’di’nin yaşadığı dönemde sosyal kurumların genel durumu
MİKRO
BİRİMLER

SOMUT
BELİRTİLER

İktisadi

İktisadi Sermayenin
Tahribi

Siyasi

Siyasi Sermayenin
Tahribi

Sosyal

İçtimai Sermayenin
Tahribi

Kültürel

Kültürel Sermayenin
Tahribi

ANORMALLİKLER

Malların Tahribi

Yağma ve Hırsızlık

İhtilas ve Rüşvet

Özel Mülkiyete Saygısızlık

Üretim araçlarının etkin kılmak için kaynak
yetersizliği

Siyasi entrika ve sahtekarlık

Adaletsizlik

Riyakarlık, aldatma ve ikiyüzlülük

Baskı ve Şiddet

Geçici hükümdar/yöneticiler

Komplo ve etrikalar

Adaletsizlik

Cinsiyet ve kavmiyet ayrımcılığı

Yalan

İçtimai/toplumsal kurumların ortadan kalkması
ve etkisiz konuma gelmesi

Mevki ve makamların birbirine karışması

Özgünlük isteği ve sosyal katılım eğilimi
eksikliği

Kimliksizlik

Moğol halkının normlarına eğilim ve onlara
benzeme

Dilin(Farsça) tahribi

Bölünme Mezhepsel fırkacılık

Kaynak: Sadi Araştırmaları Merkezi, İran (1388/2009) Sayı 12.
( اردی به شت ش نا سی س عدی1388 )ازدهدو دف تر
2.1.Sa’di’nin Eserleri Arasında Gülistan’ın Yeri
İran’da Farsça kaynak dil olarak yapılan bir araştırmada,1921-2006 yılları arasında
Sa’di külliyatı üzerine yapılan yayınlar taranmış, yayınların hangi kitap üzerinde yoğunlaştığı
bulunmaya çalışılmıştır (Tablo-I). Söz konusu yıllarda sekiz yüz makale ve yüz elli kitap
yazılmış olduğu araştırmacı tarafından kayda alınmıştır.8 % 38,9 oranla Gülistan ve % 26,8
oranla Bostan adlı eserler arasında en çok üzerinde değişik açılardan incelenen eserler
olmuştur. Türkiye’de bu tür araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.9 Ancak bu sıklıkta
bulunmamaktadır. Nedenleri ayrı bir araştırmaya konu olabilir.

8

Ahmedi,Ümit Ali (2009) “Mohtevayi Cami’a Şinasi Golistan-e Sa’di” /Sa’di’nin Gülistan’nda Sosyolojik
 )دوازد ه دف رSadi Araştırmaları Merkezi, İran (1388/2009)
Muhteva,
( اردی ب ه شت ش نا یس س عدی1388 ت
Sayı 12.
9

Gülistan üzerinde yapılan ve soyal bilimler alanına girecek yayınlar için bkz. Er,H, Ünal,H , Gürel,D (2016),
Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Aktarımı Açısından Sadî Şirazî’nin “Bostan” ve “Gülistan” İsimli Eserlerinin
İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı:18-1.
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TABLO II : 1300/1921 – 1385/2006 yıları arasındaki Sa’di eserleri üzerine yapılan
yayın oranı
SIRA NO

ESER ADI

ORAN (%)

1
Gülistan
38,9
2
Bostan
26,8
3
Gazaliyat
22,44
4
Kasayid
5,74
5
Kıtaat
2,6
6
Resail e Neşir
1,04
7
Robaiyyat
0,75
8
Mesneviyyat
0,5
9
Aş’are Arabi
0,5
10
Mofredat
0,35
11
Hazeliyat ve Hebseyat
0,32
12
Mosellasat
0,28
13
Terciaat
0,22
14
Kerima
0,03
100
TOPLAM
Kaynak: Sadi Araştırmaları Merkezi, İran (1388/2009) Sayı 12.
( اردی به شت ش نا سی س عدی1388 )دوازده دف تر
3.GÜLİSTAN’IN
DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL

BİLİMLER

BAĞLAMINDA

Gülistan’da geçen hikaye/makalelerin sosyal bilimlerin hangi alanına girdiği ve bunun
hangi bölüm başlığına göre dağılım gösterdiğini dolayısıyla yaşadığı dönemdeki hangi
kurumsal yapısına karşılık geldiği Tablo III te gösterilmiştir.
Tablonun incelenmesinde herhangi bir kuramsal yapı ele alındığında çalışma
çerçevesinde Gülistan’ın hangi bölümünde daha çok yer aldığı öncelik sırasına bakılarak
çıkarsama yapılabilir. Örneğin: Eğitim öğretim kurumları % 21,3 konuşma adabı, % 16,3
padişahların davranışları, % 14,2 ile eğitimin önemi kısımlarında tavsif edilmiştir.10

Çiftçi,B, Kilinç,H.H (2017) Sa’dî Şirazî’nin Bostan Ve Gülistan Eserlerinin Yönetimsel Açıdan İncelenmesi,
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/6, p. 535-546.

Yenen Avci ,Y(2015). Konuşma Sanati ve Gülistan , International Journal of Languages’ Education and Teaching
ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY
10
Ahmedi,Ümit Ali (2009), http://ensani.ir/file/download/article/20140112143220-9896-114.pdf
(E.T.02.10.2018)
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TABLO III : 1300/1921 – 1385/2006 yıları arasındaki Sa’di eserleri üzerine yapılan
yayınların toplumsal kurumlar ve bölüm başlığına göre Gülistan’da geçen söylemlere göre
dağılımı
Güçsüzlük
İhtiyarlık

Eğitimin
Önemi

Konuşma
Adabı

Kitabın Sonu

62
14,2
26
7,6

92
21,1
53
15,4

8
1,8
6
1,7

486
100
344
100

114

8

14

4

52

57

1

450

1,8

3,1

0,9

11,6

12,7

0,2

100

36

15
3,7
15

0
0
46

18
4,5
28

66
16,4
72

0
0
0

403
100
586

17,4

6,1

2,6

7,8

4,8

12,3

0

100

2
2,6
9

48
61,5
15

7

2
2,6
0

22
5,5
169
28,
8
2
2,6
3

0
0
2

9
11,5
20

5
6,4
22

0
0
0

78
100
94

0

9,6

16

0

3,2

2,1

21,3

23,4

0

100

2
4
1
6,3
3
14,3
1

28
56
2
12,5
3
14,3
4

5
10
3
18,8
2
9,5
0

0
0
0
0
1
4,8
0

1
2
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

3
6
4
25
10
47,6
2

7
14
6
37,5
1
4,8
9

0
0
0
0
0
0
0

50
100
16
100
21
100
32

4,3

17,4

0

0

4,3

0

8,6

39,1

0

100

12

21

19

1

5

19

11

14

0

128

9,4

16,4

14,8

0,8

3,9

14,8

8,6

10,9

0

100

3

10

33

1

6

1

4

1

0

69

4,3

14,5

47,8

1,4

8,7

1,4

5,8

1,4

0

100

0

13

5

0

3

0

8

6

0

0

24,1

9,3

0

5,6

0

14,8

11,1

0

54
100

177
6,8

601
21,8

534
19,4

94
3,4

260
9,4

81
2,9

257
9,3

211
14,9

15
0,5

Dervişlerin
Ahlakı
Erdem
Kanaat
Suskun
Kalmanın
Faydaları
Aşk ve
Gençlik

9
2,1
0
0

Padişahların
Davranışları

24
5,5
10
2,9

Dibaçe

4,7

29
8,9
12
3,5

46
10,6
53
15,4

71
16,3
47
13,7

61
14
121
25,2

13

105

82

2,9

23,3

18,2

Siyaset ve Genel Konular
Oran (%)
Aile ve Özel Hayat
Oran (%)

25
6,2
26

194
48,1
92

38
9,4
102

4,4

15,7

Din ve Eğitim
Oran (%)
İktisat ve Din
Oran (%)

3
3,8
0

Siyaset ve Din
Oran (%)
Tüm Kurumlar
Oran (%)
Eğitim ve Siyaset
Oran (%)
Tabii olmayan
Oran (%)

TOPLUMSAL KURUMLAR

Eğitim-Öğr.İlim Sanat
Oran (%)
Din
Oran (%)
İktisat
Oran (%)

Hekimlik(Ruh ve Beden)
Oran (%)
Serbest Zaman, Kişisel Gelişim
Oran (%)
Siyasal İktisat
Oran (%)
TOPLAM
Oran (%)

24
5,5
16

25,
3
25
6,2

9
23
24,
5
4
8
0
0
1
4,8
6
26,
1
26
20,
3
10
14,
5
19
25,
2
211
13

Kaynak: Sadi Araştırmaları Merkezi, İran (1388/2009) Sayı 12.
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SONUÇ
Son yıllarda Sa’di Şirazinin eserleri özellikle “Gülistan” üzerinde sosyal bilimlerin
değişik alanlarına girecek yayınlarda artış gözlenmiştir. Bu artış Türkçe yayınlara nazaran
Farsça’da daha fazladır. Ancak nitelik ve nicelik yönünden çalışmaların karşılaştırılması ayrı
bir çalışma konusudur. Sad-i ile ilgili Türkiye’de Türkçe olarak yayınlanan çalışmaların başta
Farsça olmak üzere diğer dünya dillerinde yayınlanan makale ve bildiriler ile
karşılaştırılması gerekir.
KAYNAKLAR
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LEXICAL SELECTION AND TRANSLATION EFFECT: EXPERIMENTAL STUDY
ON TURKISH SECOND LANGUAGE LEARNERS
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMIRAY AKBULUT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, demirayfatma@gmail.com
ABSTRACT
In this study, three experimental research using picture-word task have been reported to
analyse and examine lexical selection and translation effect in Turkish second language
learners of English. These languages (English, German and French) have been chosen
according to their foreign language courses which they have taken in undergraduate level. The
first participant group named objects in their L2 (English) depending on the equivalents or
distractors of the objects (English equivalent, English distractor, Turkish equivalent, Turkish
distractor), the second group named them in their L2 (English) and this time German
equivalents and distractors are added to the picture-word task list, and the third group named
them in L2 (English) again and this time French equivalents and distractors are added to the
task list. The first group has been used as a control group to examine whether the third
languages affect the lexical selection in a second language or vice versa. The findings of the
study have been analysed. According to the findings, when second language learners of
English named the objects in English when they were given with their L1 equivalents and
distractors, they had more difficulties in naming them when they were given with English
equivalents and distractors. Similarly, second language learners of English and German or
English and French named the objects in L2 with a similar response time limit to the first
group. However, their response time in naming objects in English is faster than the first
group. Besides, their response time in naming objects in English with French or German
equivalents and distractors is faster than their response time in naming objects with Turkish
equivalents or distractors. The effects of third languages of learners appear to affect their
lexical selection in a positive way and the facilitation effect is higher than the learners who
use one second language only. Thus, there is a positive correlation between the languages to
be used and reaching a higher and faster lexical selection in a new language.
Key Words: Lexical selection, translation effect, second language learning, inhibitory
control model
ÖZET
Bu çalışmada, İngilizce-ikinci dil öğrenicilerindeki sözcük seçimi ve çeviri etkilerini
incelemek ve analiz etmek amacıyla resim-sözcük görevi kullanılan üç deneysel araştırma
yapılmaktadır. Bu diller (İngilizce, Almanca ve Fransızca), lisans düzeyinde öğrencilerin
aldıkları yabancı dil kurslarına göre seçilmiştir. İlk katılımcı grubunun birinci dili Türkçe,
ikinci dili İngilizceyken, ikinci katılımcı grubunun birinci dili Türkçe, ikinci dilleri İngilizce
ve Almanca, son katılımcı grubunun ise birinci dili Türkçe, ikinci dilleri ise İngilizce ve
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Fransızcadır. Birinci grup, edinilen üçüncü dillerin (Almanca ve Fransızca), ikinci dilde
sözcük seçimini etkileyip etkilediğini incelemek amacıyla kontrol grubu olarak kullanılmıştır.
Çalışmanın sonunda araştırmanın bulguları analiz edilmiştir. Bulgulara göre, İngilizce ikinci
dil öğrenicileri, nesneler D1 eşdeğerleri ve çeldiricileri ile birlikte verildiğinde, İngilizce
eşdeğerleri ve çeldiricileri ile birlikte verildiğinden daha yavaş bir sürede nesnelerin İngilizce
karşılıklarını vermişlerdir. Benzer şekilde, İngilizce ve Almanca ya da İngilizce ve Fransızca
ikinci dil öğrenicileri, nesneler İngilizce eşdeğerleri ve çeldiricileriyle ile birlikte verildiğinde
nesnelerin İngilizce karşılıklarını, nesneler Türkçe eşdeğer ya da çeldiricileriyle birlikte
verildiğinden daha hızlı bir sürede vermişlerdir. Ancak, İngilizce nesneleri adlandırmada yanıt
süreleri ilk gruptan daha hızlıdır. Ayrıca, Fransızca veya Almanca eşdeğerleri ve çeldiricileri
ile verilen nesneler İngilizceye çevrilirken, İngilizce eşdeğerleri ve çeldiricileriyle
verildiğinden daha hızlı sürede İngilizceye çevrilmişlerdir. Öğrencilerin üçüncü dillerinin
etkileri, sözcük seçimini olumlu yönde etkiliyor gibi görünmektedir ve kolaylaştırıcı etki tek
bir ikinci bir dil kullanan öğrencilerden daha yüksektir. Böylece, kullanılan diller ile yeni bir
dilde daha yüksek ve daha hızlı sözcük seçimine ulaşma arasında pozitif bir ilişki vardır.
Anahtar Sözcükler: Sözcüksel seçim, çeviri etkisi, ikinci dil öğrenme, engelleyici
kontrol modeli
1. INTRODUCTION
Attentional control and lexical selection in second language performance plays an
important role in speech production. Duncon (2010) states that attentional control ability is
critical to normal human functioning. In literature, bilingual language performance or lexical
selection process deal with some theories such as inhibition control or concept selection
model. These theories aim to find out the answer to the question of how bilingual reach the
lexical access. On the other hand, some studies in literature suppose that individuals who
learn English, German or French in countries such as Turkey where these languages are
taught as a second language are late bilinguals. From this point of view, the aim of the present
study is to illuminate properties of these lexical access mechanisms from the perspective of
late bilinguals in Turkey. Bilingual speakers can usually choose from at least two words for
the given concept, they can restrict their utterances to one language they have known only
(Roelofs et al., 2011). At this point, “it is generally accepted that the conceptual and semantic
representations aroused by a communicative intent, or by a stimulus object to name, will
activate a number of related words (e.g., ‘dog’, ‘hound’, ‘terrier’, ‘fox’, ‘cat’, etc.), if to
varying degrees” (Dylmana, & Barry, 2018, p.151). Finkbeiner, Gollan, and Caramazza
(2006) defined the “hard problem” in lexicalization stating “the closer two lexical
representations are in meaning the more difficult it will be to select the correct one” (p. 153).
Thus, “bilingual (and multilingual) speakers will always have two (or more) words to name
the same object and, more generally, to express the same concept in speech” (Dylmana, &
Barry, 2018, p.151).
In terms of bilinguals; when they are asked to name any of their own words, the concept
of choice in the mind and the development of competition and language selection do not
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occur in a very different and complex way from the monolinguals. It is one of the most
important competences to discriminate between the two languages during the production of
the discourse (Costa & Santesteban, 2004). So, what are the control arrangements that take
place in the mind in the production of the dualistic discourse, and how do the bilinguals
process these arrangements? The answer to this question can only be given after the bilingual
speakers speak on one level and understand why they do not speak on the other. One of the
aims of linguistic access to linguistic production is to describe the language selection and its
place (Costa, 2005; La Heij, 2005). As stated in La Heij's (2005) study, there are two basic
features of dual language production. Among these, the language which the bilingual intends
to speak includes all features belonging to that language and its lexicology within the prediscourse message process. So, as in the model proposed by Poulisse & Bongaerts (1994), the
lexical access process can be called "complex access, easy choice". If the pre-discourse
message contains all the necessary information, lexical choice may be an easy selection
process depending on the regional appropriateness of the activation levels of the words (La
Heij, 2005). Second, the choice of the word depends on the level of activity of lexical
representations and is an easy operation associated with these levels.
In bilinguals, the choice of language depends on a number of factors which vary
according to the experience of the bilinguals, the processing of language production, the
degree of non-target language activity and the dominance of languages. (Kroll et al., 2006,
2008). For bilinguals, the distinctive point that distinguishes them from the language selection
of the bilingual is the necessity of absolute choice of the word in language production. It is
also stated that a language-specific selection of lexical access in production will not be
possible. However, the choice of word occurs at the lemma level (La Heij, 2005). When a
bilingual wants to select a language to name this object after encountering any object, the
language key that this individual needs in his mind, that is, the language key he wants to
produce, will be activated. According to many researchers, language exchange or mechanism
change occurs at this point.
1.1. Lexical Selection and Inhibitory Control Model (Green, 1998)
The lexical access, which seems to be only a small part of the production of the
bilingual language and the language selection process, is in fact the first step of language
production. Levelt (1989) emphasizes that the cognitive process of lexical access is the
lifeblood, indicating that it contains semantic memory, word presentation, selective attention,
and other executive functions. For this reason, it is certain that we will have more knowledge
of cognitive processing as long as we understand lexical access. Levelt (1989) underscores the
need for lexical access to be complete and appropriate so that a communicative goal can be
achieved by describing a situation, answering questions, seeking clarity when asked for
information. On the other hand, in cases of lexical access and language selection that are to be
proven by the translation task, the speaker encodes the change between the two languages
used in translation as the source language; this occurs before the production of L2 (Macizo &
Bajo, 2006, Costa et al., 2000, 2003). As already mentioned, in the language production
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models there are widespread studies about two selection processes. Levelt (1989) collects this
process under two main headings:
1. The choice of lexicalised conceptual information (concept selection)
2.The choice of the word to be produced by going out of the activated words (lexical
choice)
As can be seen, lexical access in the electoral process is an important part of the production of
bilingual tongues and serves as a bridge between the two worlds (La Heij, 2005). These two
worlds have been described as the world of message before speech and the world of language
production.
This lexical access process in which the bridge is functioning can be understood more clearly
during the naming of any object. For example, in planning the naming of an object depicted
on a single language, the language key is presented at the same level as the conceptual
features of the planned production (Hermans et al., 1998; Jescheniak & Schriefers, 1998;
Kroll, Bobb & Wodniecka, 2006; Poulisse & Bongaerts, 1994). As Finkbeiner, Gollan &
Caramazza (2006a) argues, if only the intention of speaking on a single level is not successful
and sufficient in terms of sending activities to concepts, then some unfamiliar words may also
enter into the competence of activation and it can create some difficulties in the phonological
sense. These are language specific or, in other words, language selective word selection
(Costa et al., 1999, Costa & Caramazza, 1999, Finkbeiner, Gollan & Caramazza, 2006,
Finbeiner et al., 2006b, Neumann, 1986) and is a language non-specific or in other words a
language non-selective word choice (Bloem, Boogard & La Heij 2004, Green 1998, La Heij
2005, Poulisse 1997 Poulisse & amp; Bongaerts, 1994).
Some of the researchers who do not share the same view about the language selection
mechanisms of the bilingual, argue that language choice takes place through non-language
lexical access, ie language production as a result of a competition-for-selection. In short, all
word candidates in the language to be produced and not produced will be active in the
selection process (Hernandez et al., 2000, 2001; Kroll, Bobb & Wodniecka, 2006). In other
words, lexical access is only possible by limiting or blocking the effectiveness of lexical knots
in the non-target language. Costa & Santesteban (2004), by doing studies in this field,
depending on the level of bilinguals may be the first researchers to argue that this situation
may vary. Green (1998) supposed that inhibition in bilingual performance is reactive, so that,
evoked in response to lexical activation. As a result, “the amount of inhibition that is applied
depends on the magnitude of lexical activation in the non-target language” (Roelofs et al.,
2011, p.1). In other words, they argued that bilinguals, who have a balanced or linguistic
competence, can be influenced by the language-specific selection strategy, whereas bilinguals
who have less competence may have to prevent the effectiveness of lexical knots in their L1.
In this respect, Green (1986, 1998) proposed the Inhibitory Control Model in his work. The
main theory of the model is that language choice is not related to conceptual level, but rather
to lexical level control mechanisms. In this model, each lexical item contains a language key,
which indicates the language of the words. Thus, in this research, Inhibitory Control
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Mechanism has been tested on second language learners, supposing that their language level
is not as high as bilinguals.
2. EXPERIMENT 1: Lexical Facilitation Effect from translations in Turkish
Second Language Learners of English
2.1. Method
2.1.1.

Participants

Twenty Turkish Second Language Learners of English (TSLLE) (12 women and 8 men)
participated in this study. The mean age was 18.5 years (ranging from 17 to 20 years). All
participants were from a state university in Turkey and had lived and studied in the same
country. Their department was Translation and Interpreting department and had learned
English for over at least 6 years at school. Their level of English was quite high and most of
them (89%) indicated that they could understand and analysed in detail a wide range of long
and complex text, and also a great percentage of them (92%) stated that they could interpret
and easily understand all forms of written language. None of them had a vision problem and
reported that they had no reading difficulties.
2.1.2. Stimulus Materials
Thirty-six pictures were selected from Snodgrass and Vanderwart (1980) and the
Turkish-English cognates were omitted from the list. Each picture was paired with four
distractor words: one is the picture’s English name, one is its unrelated English control name,
one is its Turkish name and one is its unrelated Turkish control name. All selected words
were concrete names.
2.1.3. Procedure
In the first experiment, which was prepared by Superlab Bundle-D experiment software
program, the students who were native speakers of Turkish and who had acquired the English
as a second language were asked to give the English equivalents of the objects on the
computer screen. The participants were tested individually on an HP computer and a
microphone. A picture of an object was appeared in the centre of the computer screen with a
word on it. Just above the objects shown on the screen, the English and Turkish equivalents
and distractors of these objects are written in English and Turkish one by one. Thus, each
object is seen four times with different vocabulary items (one is Turkish equivalents, one is
English equivalent, one is Turkish distractor, and the last one is English distractor).
The participants were asked to ignore the words on the pictures and to name the English
equivalents of the objects they have seen on the screen as quickly and accurately as possible.
All in all, they received 144 experimental trials (36pictures x 4trials) and each of them was
presented in a randomized order. The participants named the pictures which were presented
simultaneously and the trials remained on the screen until the participants’ responses were
detected by the computer’s built-in microphone connected to computer and SuperLab’s voice
key. After the participants responded to each trial, the researcher classified and analysed each
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response as being correct or incorrect. The equivalents and distractor words of the pictures
were presented in lower-case Arial font size 32 and appeared on the pictures. The size of the
pictures and words were between 8 x 5cm and 4 x 3cm. With this study, it will be tried to
understand which of the two languages in the minds of the participants reached the glossary
faster.
Figure 1. Sample of Experiment 1.

2.2. Results and Discussion
Incorrect, hesitant or failed responses were removed from the results. The responses
which were below or above 250 ms. were also excluded and the results were analysed. 6.3 %
of responses in total were not included in the statistical analysis.
When the results are examined, it is seen that, without distinction of distractors, the
participants translated objects into English in a slower millisecond when the objects were
given with their Turkish equivalents than given in English equivalents. If the objects were
given with their Turkish equivalents, they were translated into English more slowly than they
were given with Turkish distractors (940ms.>912ms.). In other words, when the Turkish
distractors of the objects are given, the participants ignored the irrelevant Turkish equivalent
of the object in their minds because they were sure that the object was not equivalent, and
gave the object's English equivalent faster (912ms.). However, when the objects were given
together with their Turkish equivalents, the participants experienced a slowing process in their
minds and the English equivalent of the object was given in a slower time (940ms.). On the
other hand, when the words were given with English equivalents (880ms.), the objects were
translated into English in a slower time than they were given with the English distractors
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(843ms.). Generally speaking, when respondents were given the English distractors of
objects, they immediately ignored the word in their minds and responded correctly with
English (also see Table 1.). Statistically, it was seen that, there is a significant difference
between the answers of the participants to the different trials. The findings obtained from the
answers of the participants for the first experiment showed that there were significant
differences between their translation response times when the objects were given with Turkish
or English equivalents (Turkish Equivalent: M=940,45, SD=40,0; English Equivalent: M=
880,00, SD=31,44) ((t(20)=5,90, p=0,00). Similarly, there was also a significant difference
between their response times when the objects were given with Turkish or English distractors
(Turkish distractor: M= 912,00, SD=31,64; English Distractor= 843,00, SD= 37,30)
((t(20)=6,29, p=0,00) (see also Table 2.)
Looking at the findings of the study, while the language selection and lexical access
process are taking place, the participants spend less time in responding to the less dominant
language by blocking their dominant languages. This result directs the study to the Inhibitory
Control Model (Green, 1998). The researchers who advocate the ICM argue that language
choice occurs through lexical access, which is not language-specific, ie language production
is a result of a competition-for-selection. In short, all word candidates in the language to be
produced and not produced will be active in the selection process (Hernandez et al., 2000,
2001; Kroll, Bobb & Wodniecka, 2006). In other words, lexical access is only possible by
blocking the effectiveness of lexical knots in the non-target language. According to Lucht
(2011), the more activated language would require stronger inhibition in order to ensure the
weaker language selection. As a result of this, asymmetric switch cost (ASC) occurs in the
studies of language change and falls under the scope of the research. The inexorable change
overhead is a mixture of slower response times in the more dominant language and faster
response times in the weaker language (Green, 1998; Meuter, 1994; Meuter & Allport, 1999).
Table 1. Response Times and Asymmetric Switch Cost for Turkish and English
1. Turkish Second Language Learners of English
Turkish
English
RT
%Error
RT
%Error
940
2.1
880
1.2
Equivalent
912
1.7
843
1.3
Distractor
-28
-37
ASC
Table 2. Paired Sample Statistics for Experiment 1.
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

940,4500

20

40,00720

8,94588

Eq_ENG_1 880,0000

20

31,44921

7,03226

Eq_TR_1
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Pair 2

D_TR_1

912,0000

20

31,64441

7,07590

D_ENG_1

843,0000

20

37,30669

8,34203

6,290

19

,000

3. Experiment 2: Lexical Facilitation Effect from translations in Turkish Second
Language Learners of German
3.1. Method
3.1.1. Participants
Twelve Turkish second language learners of English and German (7 women and 5 men)
participated in this experiment. The mean age was 18,4 (ranging from 18 to 20 years). All
participants were from a state university in Turkey and studied in the same country similar to
the ones who participated in the previous experiment. Their department was Translation and
Interpreting department and had learned English for over at least 6 years and German for over
3 years as a second language at school and the university. Their level of English was quite
high and most of them (82%) indicated that they could understand and analysed in detail a
wide range of long and complex text, and also a great percentage of them (94%) stated that
they could interpret and easily understand all forms of written language in English. A great
percentage of them also indicated that they could easily understand the complex text in
German (78%) and interpret the written language easily (72%). None of them had a vision
problem and reported that none of them had any reading difficulties.
3.1.2. Stimulus
Thirty-seven non-cognate pictures were selected from Snodgrass and Vanderwart
(1980). Each picture was paired with six equivalents or distractors: the object’s English
equivalent, English distractor, Turkish equivalent, Turkish distractor, German equivalent and
German distractor. All selected words were concrete names.
3.1.3. Procedure
The participants were tested individually on an HP computer using software program
SuperLab like in the previous experiment. The instructions, stimulus presentation and the
procedure were the same as in Experiment 1. However, this time, they received 222
experimental trials in a randomized order (37pictures x 6trials). They had a 10 minutes break
between the trials to prevent them from overloading.
3.2. Results and Discussion
Incorrect, hesitant or failed responses were removed from the results. The responses
which were below or above 250 ms. were also excluded and the results were analysed. 7.9 %
of responses in total were not included in the statistical analysis.
In the second experiment, students from the Department of Translation and
Interpretation, whose mother tongue is Turkish and who has acquired English as a second
language as well as German, were asked to give the English equivalents of the objects in
order on the computer screen. The participants were asked to ignore again the printed words
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on the objects. In this study, it was tried to determine the language in which the participants
gave their answers more quickly. With this information, it will be tried to understand which of
these three languages in the minds of the participants facilitates their lexical selection process
in L2.
When the results are examined, it can be seen that without the distinction of distractors,
the participants translated the objects into English faster when they were given with English
or German equivalents or distractors than when they were given with Turkish equivalents or
distractors. If the objects were given with their Turkish equivalents, they were translated into
English in a slower time (910ms.) than they were given with Turkish distractors (901ms.). In
other words, when the Turkish distractors of the objects were given, the participants ignored
the irrelevant Turkish distractor on the object immediately in their minds because they were
confident that the object was not equivalent, and gave the object's English equivalent faster.
However, when the objects were given together with their Turkish equivalents, the
participants experienced a slowing process in their minds and the English equivalent of the
object was given in a slower time when they were given with English or German equivalents.
On the other hand, when they were given with English equivalents, the objects were translated
into English in a slower time (867ms.) than they were given with English distractors
(831ms.). When the objects were given together with their German equivalents and distractors
(811ms. and 801ms.), participants responded more quickly in English. When examined in
general terms, the participants were named the objects in English more quickly when they
were given with Turkish or English equivalents or distractors (see also Table 3.). When the
findings were analysed statistically it was seen there were significant differences between the
answers of the participants (see also Table 4.) As can be seen, the second experimental
findings also show that the study supports the Inhibitory Control Model. In addition to the
lexical knots in the target language, other semantically related lexical knots are also activated
by the semantic string (Caramazza, 1997; De Bot, 1992; Levelt, 1989; Roelofs, 1992, 1998)
and the selection of the target language will be more difficult and result in a longer response
time if there are highly activated opponents. Other researchers who agree with the same
subject (De Groot, 1992; Dijkstra & Van Heuven, 2002; Roelofs, 1992; Schwieter &
Sunderman, 2008; Starreveld & La Heij, 1995) argue that the event is leaping from lexical to
semantic and lexical phonological level. For this reason, they think that sending word to
lexical knots will facilitate the choice of words.
Table 3. Response Times and Asymmetric Switch Cost for Turkish, English and German
2. Turkish Second Language Learners of English and German
Turkish
English
German
RT
%Error
RT
%Error
RT
%Error
910
1,7
867
1.2
811
1.1
Equivalent
901
1.5
831
1.1
801
1.3
Distractor
-9
17
-10
ASC
Table 4. Paired Sample Statistics for Experiment 2.
Paired Samples Statistics
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Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

Eq_TR_2
Eq_ENG_2
Eq_TR_2
Eq_GER_2
Eq_ENG_2
Eq_GER_2
D_TR_2
D_ENG_2
D_TR_2
D_GER_2
D_ENG_2
D_GER_2

Mean

N

Std.
Deviation

910,0000
867,0000
910,0000
811,0000
867,0000
811,0000
901,0000
831,0000
901,0000
801,0000
831,0000
801,0000

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

50,20684
10,87951
50,20684
17,92915
10,87951
17,92915
38,72279
28,35810
38,72279
23,31601
28,35810
23,31601

Std.
Error
Mean
14,49347
3,14064
14,49347
5,17570
3,14064
5,17570
11,17831
8,18628
11,17831
6,73075
8,18628
6,73075

t

df

Sig. (2tailed)

3,133

11

,010

7,647

11

,000

9,478

11

,000

5,037

11

,000

7,311

11

,000

3,034

11

,011

4. Experiment 3: Lexical Facilitation Effect from translations in Turkish Second
Language Learners of French
4.1. Method
4.1.1. Participants
Eighteen Turkish second language learners of English and French (11 women and 7
men) participated in this experiment. The mean age was 18,6 (ranging from 18 to 20 years).
All participants were from a state university in Turkey and studied in the same country similar
to the ones who participated in the previous experiments. Their department was Translation
and Interpreting department and had learned English for over at least 6 years and French for
over 3 years as a second language at school and the university. Their level of English was
quite high and most of them (88%) indicated that they could understand and analysed in detail
a wide range of long and complex text, and also a great percentage of them (90%) stated that
they could interpret and easily understand all forms of written language in English. A great
percentage of them also indicated that they could easily understand the complex text in
French (71%) and interpret the written language easily (68%). None of them had a vision
problem and reported that they had any reading difficulties.
4.1.2. Stimulus
Thirty non-cognate pictures were selected from Snodgrass and Vanderwart (1980)
again. Each picture was paired with six distractor words: the object’s English equivalent,
English distractor, Turkish equivalent, Turkish distractor, French equivalent and French
distractor. All selected words were concrete names.
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4.1.3. Procedure
The participants were tested individually on an HP computer using software program
SuperLab like in the previous experiments. The instructions, stimulus presentation and the
procedure were the same as in Experiment 1 and 2. However, this time, they received 180
experimental trials in a randomized order (30pictures x 6trials). They had a 10 minutes break
again between the trials to prevent them from overloading.
4.2. Results and Discussion
Incorrect, hesitant or failed responses were removed from the results. The responses
which were below or above 250 ms. were also excluded and the results were analysed. 7.5 %
of responses in total were not included in the statistical analysis.
In the last experiment, students from the Department of Translation and Interpreting,
who acquired English as a second language as well as French were asked to name the objects
on the computer screen in English. When the results are examined, it can be seen that without
the distinction of distractors, the participants translated the objects into English in a slower
millisecond time when the objects were given with Turkish equivalents or distractors than
they were given with English and French equivalents and distractors. If the objects were given
with their Turkish equivalents (892ms.), they were translated into English in a slower time
than they were given in Turkish distractors (888ms.). In other words, when the Turkish
distractors of the objects are given, the participants ignored the irrelevant Turkish distractors
of the object in their minds because they were sure that the object was not equivalent, and
gave the object's English equivalent faster. Similarly, in the case of distractors in all three
languages, objects were translated into English more quickly than the corresponding
languages. However, when the objects were given together with their Turkish, English or
French equivalents (892ms., 840 ms., 807ms. respectively), the participants experienced a
slowing process in their minds and the English equivalents of the objects were given in a
slower time. When the objects were given together with their French equivalents (807ms.)
and distractors (798ms.), the participants responded more quickly in English. In general, when
the objects were given together with their French equivalents, the participants translated
objects into English faster than they were given with English and Turkish equivalents or
distractors (see Table 5.). Besides, when the statistic results were analysed, it was seen that
there were a significant differences between the answers of the participants depending on the
languages and their equivalents and distractors (see also Table 6.)
The findings of the last experiment overlap with the second experimental findings and
support the Inhibitory Control Model. The words of the language to be produced in the
production of the word, ie at the lexical selection stage, enable production to be realized by
preventing or limiting the words in the non-target language. According to this model, the
realization of the lexical selection can be achieved by suppressing the words in the language
that will not be produced. It is stated that languages are competing for language selection
during production and that there is an activation between known languages. Thus, the
language that will not be produced during this activity will be blocked and lexical access will
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be provided. In other words, in order to be able to begin production in a language, the data of
the language to be produced should remain active, but the data of the language that will not be
produced should be prevented (Green, 1998). The power of inhibition is directly proportional
to the activation power of languages.
Table 5. Response Times and Asymmetric Switch Cost for Turkish, English and French
3. Turkish Second Language Learners of English and French
Turkish
English
French
RT
%Error
RT
%Error
RT
%Error
892
1.4
840
1.1
807
1.3
Equivalent
888
1.2
827
1.4
798
1.1
Distractor
-4
-13
-9
ASC
Table 6. Paired Sample Statistics for Experiment 3.
Paired Samples Statistics
Std.
Std.
Mean
N
Error
Deviation
Mean
Eq_TR_3
892,0000 18
30,54023
7,19840
Pair 1
Eq_ENG_3
840,0000 18
37,07544
8,73876
Eq_TR_3
892,0000 18
30,54023
7,19840
Pair 2
Eq_FRA_3
807,0000 18
25,01059
5,89505
Eq_ENG_3
840,0000 18
37,07544
8,73876
Pair 3
Eq_FRA_3
807,0000 18
25,01059
5,89505
D_TR_3
888,0000 18
43,34811 10,21725
Pair 4
D_ENG_3
827,0000 18
27,21375
6,41434
D_TR_3
888,0000 18
43,34811 10,21725
Pair 5
D_FRA_3
798,0000 18
23,68916
5,58359
D_ENG_3
827,0000 18
27,21375
6,41434
Pair 6
D_FRA_3
798,0000 18
23,68916
5,58359

t

df

Sig. (2tailed)

6,587

17

,000

10,590

17

,000

3,855

17

,001

4,748

17

,000

6,965

17

,000

2,979

17

,008

5. Conclusion
Under the headline ICM, Green (1998) argues that the intention to perform this action is
part of the conceptual representation to produce a word in the target language and emphasizes
that this conceptual representation must also be in contact with the relevant basics. On the
other hand, Green (1998) argues that the blocking is reactive and believes that they can
control both language strings. In the translation proposed by Green ICM and Kroll & Stewart
(1994), the category expands the explanation of the limiting effect and, in the case of lexical
access, presents a process as follows. First, the semantic string sends activation to the knots of
both languages. Then, depending on the language keys, the other language that is not in
production is suppressed. In the last step, the degree of suppression is set proportionally with
the activation level, so that more activation is sent to the language that will not be produced,
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while less activation is sent to the target language to be generated. As already mentioned, due
to the difference in the level of competence between L1 and L2, further inhibition is required
for L1, which has a larger string. The opposite would be true for L2 with a narrower string
and less blocking would go to L2 when L1 was in production. When the bilingual, in its most
basic form, wants to speak only in one language, this language is the chosen language and the
production of the other non-related language is prevented (Schwieter, 2007, p.16).
This study takes its place in the literature as a study advocating the Inhibitory Control
Model. The biggest difference in this study is that the task of naming pictures is done in a
single foreign language (English), although the words of the picture naming task are prepared
with one native language and two different foreign language equivalents and distractors.
One reason for this difference is to examine whether the English learned as a second
foreign language has the effect on a third language. Another reason is to see if a third
language learned affects the second language positively or negatively or whether it facilitates
translation between them. When the findings are examined, it can be seen that the order of
activity or degree of frustration of the languages learned in turn varies according to the
competencies of individuals. That is, participants respond more slowly when faced with more
dominant language structures, and respond more quickly when they encounter structures in
the less dominant language. This result leads us indirectly to the assumptions of the Inhibitory
Control Model. In conclusion, although the studies are different, the findings of the study and
the assumptions of the ICM overlap with each other. All in all, it will be more difficult to
make changes to more oppressed languages, and in the case of unbalanced bilinguals, this will
also apply to the non-dominant language. As a result, the choice of the language to be
produced in the ICM will only be possible by blocking the language that will not be produced.
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L1 TRANSFER EFFECTS ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION: READING
AND WORD RECOGNITION
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMIRAY AKBULUT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, demiray_f@ibu.edu.tr
ABSTRACT
The orthographic characteristics of the first language and the similarities and differences
between first and second language may affect both recognition of the vocabulary items in
second language and the ability to understand it in a positive or negative way. The main aim
of this study is to examine the possible effects of L1 on word recognition in English as a
second language and to investigate whether the competence in reading skill affects this
process. Reading in a second language and being understandable in it is even more
complicated due to linguistic influences from the two (or more) languages of the reader. In
particular it has been shown that interlanguage influences affect word recognition processes.
This study investigated the possible effects of the orthographic features of the first language
(L1) on word recognition in English as a second language (ESL). For this reason, the purpose
of this study is to investigate whether the literary effects on L2 word recognition have
changed as readers become more competent in reading a second language. In this study,
experimental research method has been used and the participants group has been chosen from
a state university, Translation and Interpreting students (N=23). According to the findings of
the study, due to the spelling characteristics of the Turkish language, the mother tongue of the
first language Turkish speakers will not have a visible effect on the recognition of the second
language word. However, the increase in competence in reading skills will contribute to the
development of the second language lexicon and thus to the dictionary access process and
facilitate the identification of words by individuals.
Key Words: Transfer effect, second language teaching, reading, vocabulary teaching
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PEYZAJ TASARIMI VE TARİHİ KENTLERİN ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ
LANDSCAPE DESİGN AND THE PRECİOUSNESS OF HİSTORİC CİTİES
Dr. Oğr. Üyesi Mahire ÖZÇALIK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahira.me@gmail.com
ÖZET
Geçmişten günümüze kadar oluşan çeşitli medeniyetlerin oluşturduğu kültürel değerler
ve doğal çevreler çok değerli kültür miraslar oluşturmaktadır. Bu kültürel miraslar tarih
boyunca insanlar tarafından biçimlendirilip bölgeye kendine özgü kimlik kazandırılmıştır. Bu
çalışmada, peyzaj tasarımı ve tarihi kentler tanımlanarak, tarihi kentlerin değeri ve bu
değerlere değer katan peyzaj tasarım çalışmalarının önemi araştırılarak, bu değerlerin
özelliklerini kaybetmeden sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması
yönünde öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Peyzaj tasarımı, Tarihi Kent
Abstract
Cultural values and natural environments formed by various civilizations from the past
to the present day constitute valuable cultural heritages. Throughout history, these cultural
heritages have been shaped by humans and have given the region its own unique identity. In
this study, landscape design and historical cities will be defined, and the importance of
landscape design studies that value the value of historical cities and the value of these values
will be investigated, suggestions will be made to ensure that these values can be maintained
without losing their characteristics and transferred to future generations.
Key Words: Landscape, Landscape design, Historic City
GİRİŞ
Tarihsel, kültürel ve kentsel mirasımızın korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve
çağdaş yaşamla bütünleşmeleri, kültür politikalarımızın önemli hedeflerinden birini
oluşturmaktadır. Tarihi ve kültürel değerlerimiz, doğal varlıklarımız, sadece bize geçmişten
kalan bir miras değil, daha da önemlisi mutlaka gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken
emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmek bir zorunluluk; bunun gereği olan her
türlü önlemi almak da bir toplumsal sorumluluktur. Aşırı hızlı kentleşme sonucu doğa ve
kültürel varlıklarımız betonlar arasında sıkışıp kalmaktadır. Tarihi kentlerimizi oluşturan en
önemli değerlerimizi geleneksel sivil mimarlık,, içerdikleri tarihi ve sanat değerlerinin yanı
sıra işlevsel ve ekonomik değerleriyle de önem arz etmektedir. Geçmişteki yaşam tarzlarından
dolayı tarihi kentleri açık hava müzesi olarak ta değerlendirebiliriz. Bu bağlamda, çalışmanın
asıl amacı, tarihi kentlerin değeri ve bu değerlere değer katan peyzaj tasarım çalışmalarının
önemi araştırılarak, bu değerlerin özelliklerini kaybetmeden sürdürülebilirliğin sağlanması ve
gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çevre düzenlenmesi önerilerini getirmektir.
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Tarihi Kentler ve Tarihi Kentlerin Kent ve Kent Halkına Katkıları
Tarihi kentler kavramı, anıtsal yapıları, geleneksel konutları, doğal nitelikleri, arkeolojik
alanları da içeren, estetik, mimari, kültürel, sanatsal gibi estetik, tarihsel değerlerinin hala
birincil öncelikli olduğu mekanlardır. Aydemir ve Ark, (2004)’e göre, Tarihi Kent; tarihsel,
mimari, arkeolojik ve anıtsal değerleri ile bütünlük gösteren dokuların oluşturduğu kent
yerleşmeleridir.
Tarihi kentler özel mimari ve sanatsal özelliklerinden dolayı çağımıza ve geleceğe eşsiz
değer katacaktır. Tarihi mekanlar uzun yüzyıllar içerisinde insanların çevre bilincini ve
hayallerini belirlemiştir. Bu mekanların korunması bireylerin içinde yaşadığı kültürü canlı
kılar ve törensel tekrarlama yoluyla devamlılığı sağlar. Tarihi değerlerin korunmasında ve
sürekliliğinin sağlanmasında, o değerlerle iç içe yaşayan yöre halkının bilinçlendirilmesi çok
önemli faktördür.
Tarihi kentlerde, tarihi anıtsal özelliği olan yapılar ve yerleşmenin karakteri kente
kimlik kazandırmaktadır. Bir yerin kuruluşundan günümüze kadar gelen sosyal, kültürel,
ekonomik ve doğal koşulların sonucunda oluşan mekânsal öğeler, geleneksel el sanatları,
kültürel yapı, giyim tarzı, gelenek ve görenekler, kentsel kimliğin parçalarını oluşturmaktadır.
Kentsel kimlik yerin karakteri, mekânın karakteri ve anlamı şeklinde üç bileşenden
oluşmaktadır. Bunlar: Yerin karakteri: İklim, topoğrafya, jeolojik oluşum ve bitki örtüsünün
oluşturduğu, doğal çevre içerisindeki özelliklerdir. Mekânın karakteri: Dolu ve boşlukların
oluşturduğu biçim, strüktürel yapı, simgesel etki, kullanılan malzemeler vb. açısından
oluşturduğu form ve görüntüdür. Anlam: Geçmiş toplumların kültürleri, yaşamları,
mücadeleleri, acıları, sevinçleri, özlemleri vb. ile yükledikleri anlamlar dizisidir (Kuban.D,
2000). Özetlersek,tarihi kentler bütün özellikleriyle koruma altına alındığında kente yerel
kimlik kazandırır, kentin ekonomik kalkınması için zemin hazırlar. Bunun için tarihi kent
çevrelerine saygıyla yaklaşmak, yeni tasarlanan çevrelerin taşıdığı değerleri, simgeleri,
anlamları korumak ve sürekliliğini sağlamakla devam etmektedir.
Tarihi Kent Çevrelerinde Peyzaj Düzenlemesinin Önemi
Türkiye’de kültürel miras bilinci ve korumacılığın geçmişi 70’li yıllara uzanır. Uzun
yıllar aydınlar, akademisyenler ve gönüllü uzmanların özverili çabalarıyla küçük adımlarla
gelişen tarihsel çevreyi koruma ve yaşatma çabası, 90’lı yıllardan sonra STK’ların
girişimleriyle bir ölçüde ivme kazanmış, bir birikim sağlanmıştır. Ülkemizi dünyada farklı ve
ayrıcalıklı kılan, sonradan elde edilmesi mümkün olmayan tarihi, somut ve somut olmayan
kültürel ve kentsel mirasımızın zenginliği ile doğal dokusunu koruyarak yaşatmak ve gelecek
nesillere aktarmak öncelikle devlet kurumları başta olmak üzere bütün yerel yönetimlerin ve
bu topraklarda yaşamını sürdürmekte olan küçüğünden büyüğüne, çalışanından
çalışmayanına, gencinden yaşlısına kadar her kesin onurlu görevinden ibarettir.
Peyzaj tasarımı; duygusal bir tepki uyandırması ve şekil vererek oluşturması işleminden
dolayı bir sanat ve toprak, topoğrafya, iklim ve bitki örtüsünün fiziksel bileşenleri hakkında
bilgi gerektirdiğinden dolayı da bir bilim olarak görülebilmektedir. Bir meslek olarak peyzaj
mimarlığının öncelikli toplumsal görevi el değmemiş alanlardan yükselen uygarlık alanlarına
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kadar fiziksel ve kültürel peyzajın yönetim, planlama ve tasarımı için sanat ve bilim ile
birlikte güçlü bir etki oluşturmasıdır (A.Tuğrul Polat, S.Önder, 2012;Makhzoumi ve Pungetti,
2005). Peyzaj tasarımı çevre düzenlemesinden ibarettir. İnsanlar kaliteli, güvenilir yaşam
koşulu sunmak demek olup, kentsel kalkınma ve ekonomik kalkınma ilişkilerini belirleyen,
sürdürülebilirlik, devamlılık arz eden toplumsal, ekonomik veya ekolojik herhangi bir
sistemin fonksiyonlarının kullanılan kaynakları bozmadan ve tüketmeden aralıksız olarak
devam etmesini öngören, yüksek verimliliği hedefleyen anahtar bir kavramdan ibarettir.
Sürdürülebilirliğinin kavramı çerçevesinde uzun yıllar boyunca devamlılığın sağlanması ve
gelecek nesillere de aynen aktarılması için diğer faktörlerin yanı sıra çevre sorunlarının
giderilip yaşam kalitesinin arttırılması ve gelecek nesillerin de yaşamlarını rahatlıkla
sürdürebileceği yaşanabilir mekanların ortaya çıkması gerekmektedir. Bu çerçevede, peyzaj
mimarlığı mesleğinin sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında etkin olduğu noktalar
belirlenmeli; ekoloji-ekonomi dengesini koruyan, insana layık, yaşam kalitesini yükseltmeyi
hedefleyen kentsel mekanların oluşturulmasında peyzaj mimarları da üzerlerine düşen
görevlerde aktif rol almalıdırlar.
Tarihi ve arkeolojik belgeler, çevre düzenleme çalışmalarının doğu uygarlıklarında
görüldüğünü ve M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayandığını göstermektedir. İlk çağ çevre
düzenlemeleri özellikle Asur ve Babil bahçe düzenleme çalışmalarında bir sanat olarak ortaya
çıktığı kanıtlanmıştır. İnsanların doğuşundan itibaren toplu yerleşmeye geçiş süreci çevre
düzenleme çalışmalarında bahçe düzenlemesini bilinçli olarak başlamıştır ve bugünkü peyzaj
planlama kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsan ve çevre ilişkilerinin bugünkü
durumu, peyzaj mimarlığı mesleğinin günümüzde önem kazanmasına neden olmuş ve içinde
bulunduğumuz yüzyılın yeni mesleklerinden biri olmuştur.
Tarihi olayların izlerini ve kanıtlarını taşıyan ve günümüze kadar gelen mekânlar
kentsel peyzaj açısından farklı işlevlerle kullanılarak korunmalı ve tanıtılmalıdır. Tarihsel ve
kültürel sürekliliğin sağlanması için, bu alanlar çağdaş yaşam koşulları doğrultusunda
kimlikleri korunarak değerlendirilmelidir (Çelik ve Yazgan, 2007).
SONUÇ
Sonuç olarak geçmişte savaşın kaderinin belirlendiği tarihi alanların, modern kent
gelişiminde yapılar arasında kaybolmaması için, günümüz ihtiyaç ve olanakları ile
bütünleştirildiği tasarımlarla yaşatılması zorunludur. Bu gibi Türk ve Dünya tarihi açısından
çok büyük önem taşıyan alanlar kent kimliğini yansıtmaktadır. Tarihi alan tasarımlarında
sadece yapısal tasarımlara yer verilmesi yapıyı çevresi ile bütünleştirememektedir. Peyzaj
tasarımlarında kullanılacak yapısal ve bitkisel tüm malzemeler bölge kültürünü yansıtacak
nitelikte ve alan karakterine uygun olmalıdır. Aynı zamanda alan kullanımlarında dönemi
yansıtan işlevlere yer verilmelidir. Olayları hareketli maketlerle alana yerleştirmek, konuşan
pano ve levhalar kullanmak, simülasyonlarla zenginleştiriliş kütüphane kafeler tasarlamak
gibi uygulamalarla tarihin yerinde öğrenilmesi sağlanabilir. Alanın manevi değerinin
kullanıcılar tarafından hissedilebilmesinin sağlaması için dönemi yansıtan donatılar
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kullanılmalıdır. Aynı zamanda kent ve üniversite ile bağlantı kurulmalı, organizasyonlar ile
her yaş gurubundan ve her profilden bireyler için alan cazibe merkezi haline getirilmelidir.
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UYGUR KÜLTÜRÜNDE SİVİL KONUTLARDA PEYZAJ TASARIMI
LANDSCAPE DESİGN İN CİVİL HOUSES İN UYGUR CULTURE
Dr. Oğr. Üyesi Mahire ÖZÇALIK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahira.me@gmail.com
ÖZET
Uygurlar tarihte önemli izler bırakmış ve günümüz dünyasında da hala o izlerini
devamını sürdürmektedir. Uygurlar doğu-batı kültürünü birleştirerek yeni bir medeniyet
geliştirmiş, bunu yüz yıllar boyunca bütün dünya’ya yaymışlardır. Günümüz medeni dünyası
hala o kültürün mirasçısı durumundadır. Bu çalışmada, öncelikle konut tanımı yapılarak,
Uygur kültüründeki sivil konutların yapılış özelliğine değinilecek ve bu sivil konutların
peyzaj tasarım özelliklerini ortaya koyarak, günümüzde nasıl bir izler taşıdığını belirtmektir,
günümüzün geçmişin bir aynası olduğunu unutturmamak ve değerlerimize sahip çıkılmanın
gerektiğini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Uygur kültürü, Sivil konut, Peyzaj tasarımı
ABSTRACT
The Uighurs have left important traces in history and still continue their traces in today's
world. The Uighurs have developed a new civilization by combining eastern-western cultures
and have spread it throughout the world for centuries. Today's civilized world is still the
cultural heir. In this study, firstly to define housing, to explain the characteristics of civil
housing in Uighur culture and to show how these civilian dwellings have landscape design
features and to show what kind of traces these days are today, to emphasize that we should
not forget that our present day is a mirror of the past and to value our values.
Key words: Uighur culture, Civil housing, Landscape design
Giriş
Günümüzde Çin’in kuzey batısında yer alan Çin tabiriyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi
denilmekte olan Doğu Türkistan’da 20 milyonu aşkın Uygur Türkleri yaşamaktadır. Uygurlar
tarihlerinde büyük başarılar elde etmişlerdir; güçlü devletler kurmuş, şehirler inşa etmiş, göz
kamaştırıcı kültürel birikimler elde etmiştir. Bazen kendi adını taşıyan büyük devlet olarak
saltanat sürmüşse, bazen diğer Türk devletlerine bağlı olarak yaşayıp, Türk toplumunun
siyasal ve kültürel gelişmelerine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Doğu Türkistan’ın yüz
ölçümü 1 milyon 890 bin metre kare olup, Çin’in toplam yüz ölçümünün 1/6 sinden fazlasını
teşkil etmektedir. Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan,
Pakistan, Hindistan gibi ülkeler ile sinirdir. Denizden uzak her tarafı dağlarla çevrilidir. Tanrı
dağları doğudan batıya uzanır ve Doğu Türkistan’ı güney ve kuzey olarak ikiye ayırır.
Güneyinde tarım havzası, batısında Cungar havzası yer almakta olup, Uygurların en yoğun
olarak yerleştiği tarim havzası çevresinde, ziraat ve tarım gelişmiştir. Coğrafi koşullarından
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dolayı, Uygurlar geçimini sağlamak amacıyla çölleri bostanlıklara dönüştürerek tarıma uygun
alan haline getirmişlerdir. Uygurlar göçebe hayattan yerleşik hayata geçerek Türk tarihinde
bir dönüm noktası oluşturmuştur. Uygur Türkleri çok eskiden beri diğer Türk toplulukları gibi
tarım ve ticaret ile uğraşmışlardır, şehir ve kasabalar inşa etmişlerdir, devletler kurmuşlardır
ve böylelikle yüksek medeniyet ve kültürler geliştirerek, dünya sahnesinden yerini almıştır.
Bu çalışmada, öncelikle konut tanımı yapılarak, Uygur kültüründeki sivil konutların yapılış
özelliğine değinilecek ve bu sivil konutların peyzaj tasarım özelliklerini ortaya koyarak,
günümüzde nasıl bir izler taşıdığını belirtmektir, günümüzün geçmişin bir aynası olduğunu
unutturmamak ve değerlerimize sahip çıkılmanın gerektiğini vurgulamaktır.
Uygur Kültüründe Konut ve Özellikleri
Konut. İnsanların yaşama ve barınma ihtiyacını karşılayan yapılardan ibaret olup,
herkesin kendi isteklerine ve bulundukları koşullarına göre ahşaptan, kerpiçten ve betonarme
malzemelerinden inşa edilir. İş hayatı ve sosyal hayatı dışında kalan zamanlarını diğer değişle
yaşamsal faaliyetlerini insanlar bu kendi isteklerine göre elde ettiği konutlarda gerçekleştirir.
Turfan bölgesinde kurulan Uygur Devleti, tüccar ve kentli bir halka dayanıyordu.
Göçebelikten yerleşikliğe geçiş eğiliminin güçlendiği dönem, Uygurlar’ın kültürel olgunluk
dönemi (10. yüzyıl) ile çakışıyor. Uygur halkı, yerleşime eski kentlere oturarak geçtikleri gibi,
kendilerinin kurduğu kentlere de yerleşmişlerdir (S.Güngör, 2000).
Uygur kentlerinin genel özelliklerinin aynı olduğu söylenebilir: Kerpiçten sur ile
çevrilmiş kareye yakın bir dörtgen olan kentin dışında da hendeklerle sur tahkim edilmiştir.
Kalenin çevreyle bağlantı kuran yollara açılan kapıları, dört yanında en az birer tanedir.
Uygur kağanı, eski geleneği sürdürerek her yaz Başbalık’ta oturur. Kışlık başkent ise
Hoço’dur ki, buraya İranlılar “Çinançkath” yani Çinli kenti derlerdi.Gerçekten Hoço, eski bir
Çin kentidir. Eski kaynaklarda adı Kao-çang olarak Çince’deki şekliyle geçerken, Moğollar
devrinde Hou-chou (Ateş Kenti) denilmiştir. Hoço’nun dağlarının renginin kırmızı oluşu bu
adın verilmesine neden olmuş. Kent, Türk el yazmalarında Kara-Hoca adıyla anılır. Bu kentin
bir de ünvanı vardır: İdik Kut şehri. İdik Kut, Uygur kağanlarının ünvanıdır. Batı dillerine bu
terim, “kutsal haşmet” olarak aktarılmıştır. Hoço’nun başkent olması dolayısıyla, İdik Kut’un
Şehri olarak da söz edilir.Hoço ve Kao-çang, Kara-Hoca adının Çince’deki iki biçimine
karşılık geldiği görülmektedir (S.Güngör, 2000).
Alman arkeolog Grünwedel tarafından ortaya çıkarılan plana göre Hoço, kareye yakın
surla çevrilmiş bir kale kenttir. Yapı malzemelerinin türü gereği, bazı bölümlerinin harabesi
bile kalmamıştır.Hoço’yu koruyan surlar, kerpiç ve taştan yapılmış ve kimi yerlerde sırlı
tuğlalar kullanılarak süslenmiştir. Surlara aralıklara kubbeli kuleler yerleştirilmiştir. İslam
kaynaklarında, Uygur başkentinin orta büyüklükte bir şehir olduğu yazılmaktadır. Ticari
etkinlik bakımından benzetilerek “Çöl Pompeisi” de denilen Hoço’nun 2 metre yükseklikteki
surlarının uzunluğu yaklaşık 10 km kadardır (S.Güngör, 2000).
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Uygurların Yerleşik Hayata Geçmeleri
Uygurlar’ın 840 yılından sonra geldikleri bölgede yerleşikliğe geçtikleri genel kabul
görmektedir. Göçebe nitelikte bir toplumu yerleşikliğe yönelten ne gibi gerekçeler vardır.
Türkdoğan, iki neden öne sürüyor: 1) Bölgenin verimli toprakları olması ve 2) Maniheizme
bağlandıktan sonra yaptıkları mabetlerin çevresine toplanmalar. Belki bunlardan daha etkili
bir neden de, bölgenin coğrafi konumunda gizlidir. Çünkü Turfan bölgesi, ünlü ve zengin
İpek Yolu ile Çinli budistlerin Hindistan’a varan hac yolunun kavşak noktasındadır. Uygurlar,
Maniheizmi benimsedikten sonra, uzun menzilli ticaretle uğraşan Soğdlular’ın etkisiyle daha
yoğun şekilde ticaret yapmaya da başlamışlardı. Turfan bölgesinin yukarıdaki özelliği,
Uygurlar’daki ticaret eğiliminin kuvvetlenmesine yol açmıştır. Tabii, din etkisinin yerleşimi
özendirici yanını vurgulamak gereklidir. Bunun kanıtı olarak, Turfan’a gelindikten sonraki
dönemlerde de göçebe Uygurlar’ın varlığı ve bunların hala eski dinlerini sürdürüyor olmaları
sunulabilir. Coğrafi olarak göçebeliğe uygun yaylaların da bulunduğunu ve 10. yüzyıl
sonlarında bile Çinliler tarafından gezi notlarında göçebelerden söz edildiğini belirttikten
sonra, Budizm ve Maniheizmin bütün halka yaygınlaşamadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu
dinler göçebe yaşam biçimi ile bağdaşmayacak ilkelere dayanmakta idiler. Ancak Çin
kaynaklarının bize ulaştırdığı bilgilere göre, kentlere rengini veren baskın kültür bu dinlere
dayalıdır. Bu da, bize, kentli Uygurlar’ın yeni dinleri kabul etmiş olduğunu göstermektedir.
Ligeti de benzer gözlemleri paylaşır, maniheist ve budist mabetlerinin kentlerde birlikte
bulunduğunu yazar. Hatta bunlar arasında yaşanan gerilime de değinir (S.Güngör, 2000).
Göçebe ve yerleşik ögelerin bir arada bulunduğu Uygur toplumunda “kır-kent
çatışması”ndan söz etmek mümkün değildir. Çünkü bu iki üretim biçiminin birbiriyle öyle bir
ortaklığı var ki, o toplumsal yapılanış için ancak işbirliği ile sürekliliklerini koruyabilirler. Bu
birlikteliği, biyolojinin bir terimi ile mutualizm olarak adlandırabiliriz. Ticarete yöneldiklerini
belirttiğimiz Uygurlar’ın, tarım ürünleri (özellikle meyveler), maden ve kıymetli taşları
işlemedeki ustalıkları ve el sanatları ürünleri yanında önemli bir mal listesi göçebe üretimin
sonucu elde edilebilmektedir. Bunların başında da at ve koyun gelmektedir. Bu iki yaşam
biçiminin birlikte sürdürülmesinin Türk tarihinin ilginç yönlerinden olduğu, yazarlar
tarafından da dile getirilmiştir. Dolayısıyla, Uygurlar’da İbn Haldun tarafından
kavramsallaştırılan bedevi hazari diyalektiği de söz konusu değildir. Herşeyin ötesinde
Uygurlar için yerleşik ve göçebe ögeler arasında bir gerilimin olduğunu söyleyebilmek
tarihsel olarak imkansızdır. Zira böyle bir gerilim olsa idi, her türlü ayrıntıyı kaydeden Çin
kaynaklarında kendini mutlaka gösterdi.(S.Güngör, 2000).
Uygurlarda Sivil Konutlarda Peyzaj Tasarımı
Uygur kültüründe sivil konutlarda avlular dış avlu, iç avlu be bağ-bahçe şeklinde
ayrılır. Dış avlu, konutun yüksek duvarlarının dışında kalır. Genellikle bu dış avlularda başta
kavak ağacı olmak üzere farklı birkaç çeşit ağaçların yer aldığı her konut sahibine ait olan
küçük ormanlık alanından ibarettir. Genellikle konut sakinlerinin ara sıra bir araya geldiği,
hoş sohbetlerin olduğu sosyal mekanlardır. İç avlu ise, konut binasına bitişik, ön tarafı açık,
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kemerli sütunlarla destekli; yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dolaşma, uyuma gibi
ihtiyaçlarının hemen hemen tümünü giderilmesini sağlayan mekandır.
Uygur kültüründe temel ihtiyaç olarak temiz hava evin biçimlenmesinde etkilidir.
Tuvalet kokusu benimsenmediği için tuvalet geleneksel Türk evinde iç mekanda değil, dış
mekanda, yani avludadır. Avlu, evin içine göre daha aydınlık ve havadar olması nedeniyle iyi
havalarda günün büyük bölümünün geçirildiği mekandır. Temel ihtiyaç olarak yemek pişirme
ve yeme işlevi göçebe kültürden beri geleneksel olarak evin dışındadır. Yerleşik kültürdeki
çevresel adaptasyonlara bağlı olarak birçok farklı çözümlemeler yaratılmış ve günümüzde bu
temel ihtiyaç çoğunlukla evin içine taşınmışsa da, geleneksel kırsal Türk evinde yemek
pişirme ve bazen yemek yeme işlevi için avlu tercih edilir. Bu tercih, geleneksel dünya görüşü
ve hayat tarzının bir devamı olarak doğa ile bütünleşme ve dışa açıklık ile ilgili olmalıdır.
SONUÇ
Türk bahçeleri binlerce yıl içinde çeşitli kültürlerin etkilemesi sonucu oluşmuş bir
yapıdır. Uygurların doğa kavramı Türklerde olduğu gibi bahçe sınırları içinde kalmamış olup
ovalar, ırmaklar, dağlar, taşlar, ağaçlar ve yapılar olarak düşünülmüştür. Göçebe gelenekleri
olan ve geçimini kurak yerlerden sağlamış bir milletin toprağı hem sürekli, hem de salt zevk
için düzenleme kavramını ancak yerleşik hayata geçtikten sonra benimsemiş olması çok
doğaldır. Genellikle Orta Asya’nın ortak bir bahçecilik kavramı geliştirdiği düşünülürse, en
eski Türk bahçelerinin özelliklerini Çin, İran ve Hint bahçelerinde aramak mümkündür (A.
Evyapan 1972).
Uygur Türklerinin bahçe düzenlemeleri ile ilgili bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun
en büyük nedeni belki de Türklerin mekân oluşturmada toprak, kerpiç gibi çabuk dağılan
malzeme kullanmalarının etkisi olduğudur. Buna rağmen Uygurların (Türklerin) ilk
zamanlarda bahçeyi ideal bir avcılık yeri yani bir orman olarak gördükleri bilinmektedir.
Göçebelik döneminde doğa ile olan ilişkileri, yaylaklar ve kışlaklar arasındaki gidiş gelişler
ile kurulmuş ve Uygurların bağı-bahçesi yaylaklar olmuştur. Yerleşik hayata geçtikten sonra
da yayla serüveni kültürel bir birikimin devamı olarak günümüzde de sürmektedir. Mesela
Nanshan(Güney Dağ) yaylası, Narat yaylası, Buğda Gülü, Tanrı dağları gibi örnekler bunların
en tipik örneğidir. Bundan başka Uygur Türkleri kendileri bireysel olarak ticari amaçlı
tamamen Uygur bahçe mimarisine özgü üslupla tasarlanmış, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü
eğlence amaçlı “avlular” inşa etmekte olsa bile bunlar hem Uygur bahçe kültürünü tanımakta,
genç kuşaklara aktarılmasında yeterli kaynak değildir hem de sayıları çok çok azdır. O yüzden
bunun önüne geçmek için belediyeler tarafından geleneksel anlayışa uygun parklar inşa
edilerekmilli kültüre sahip çıkılmalı ve gelecek kuşaklara kendi kültürü tanıtılmalıdır.
Kısacası Uygur bahçeleri Uygur mimarisi ile bütünleşen ev, konak, saray bahçeleri
olup, yaşanabilirlik için gerekli olan yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dolaşma, uyuma gibi
ihtiyaçlarının hemen hemen tümünü bahçede gerçekleştirebilmektedir. Dış mekândaki oturma
ve yemek yeme alanları ile küçük yapılar, ana yapı ile bütünlüğü sağlarlar. Ev yapısı ile
bitişik olan teras bahçeleri oluşturulur, terasların her biri farklı işlevlerde değerlendirilir.
Bahçe tasarımında doğa ile uyum, doğal form izlenir. Teras bahçeleri genellikle üzüm
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asmaları ile kapatılır. Bahçeler bağ veya korkuluk ile bitişik olup loş, gölgeli veya yazın
kavurulucuğundan korunmuş bir dinlenme yeri şeklindedir.
Genel olarak Uygur bahçeleri, imkânlar ölçüsünde güzel manzara, temiz hava, çeşitli
meyve ağaçları, çeşitli ağaçlar, bitki materyalleri, su çeşmeleri, eğlence yerleri ve başka doğal
potansiyeller dikkate alınarak planlanır.
Uygur sivil konutlarında peyzaj kültürü hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı olsa bile,
aslen bahçe mimarisinin kullanım özellikleri analiz edildiğinde, Uygur bahçelerinin esas
olarak eğlence, kültür faaliyetleri gibi halkın ihtiyaçlarına göre bireysel halk tarafından ev
bahçeleri, dinlenme avluları gibi Uygur kültürüne has dinlenme tesisatları inşa edile gelmiştir.
Ama günümüzde, Uygur bölgesinde Çin yöneticileri, Uygur Türklerinin ev, bina, bahçe
inşaatlarında kullanıla gelen tarihi, milli anlayışa yönelik üslubunu yok edip, Çin geleneksel
mimari üslubuna uygun evler, binalar ve bahçeler inşa etmektedir. Müstakil evler yıkılıp
yerine Çin tarzı katlı evler inşa ettirilmekte be bu zorunlu yıkımlar Uygur Türklerine has asıl
görünümü değiştirip Çin kültürüne ait Çin görünümlü manzaralar ortaya çıkmaktadır.
Uygurlarda konut peyzajı, imkânlar ölçüsünde güzel manzara, temiz hava, çeşitli meyve
ağaçları, çeşitli ağaçlar, bitki materyalleri, su çeşmeleri, eğlence yerleri ve başka doğal
potansiyeller dikkate alınarak planlanır.
KAYNAKLAR
Anonim(1): İnternet: www.chinabroadcast.cn
Anonim(2): İnternet:www.msxlabs.org
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TEK YAPI ÖLÇEĞİNDE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ PLANI ÖRNEĞİ:
MARDİN KASIMİYE (SULTAN KASIM) MEDRESESİ
CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN FOR SINGLE BUILDING
SCALE: MARDIN KASIMIYE (SULTAN KASIM) MADRASA
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Anadolu Üniversitesi, hhhalac@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ
Harran Üniversitesi, hasimakd@hotmail.com
ÖZET
Tüm insanlığın ortak malı olan bu kültür miraslarımızın korunması, belgelenmesi ve
gelecek nesillere aktarılması oldukça önemlidir. Gündelik hayatımızı kuşatan, her an birlikte
olduğumuz ama çoğunun pek de farkında olmadığımız bu kültürel miraslarımızı tekrar
görünür kılmak oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle günümüzde önemini, özelliklerini ve
işlevini kaybetmiş Taşınmaz Kültür Varlıklarının yeniden topluma kazandırılıp, yaşanılır hale
getirilip, gelecek nesillere aktarması konusunda nasıl çözümlemeler üretmek gerektiği
araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bunlardan biri de günümüzde işlevini kaybetmiş
olan ‘Medrese’lerdir. İlk olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri camilerde başlamış olmasına
rağmen daha sonra sistematik ve düzenli hale getirilmesi hedeflenerek eğitim kurumları
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda Medreseler açılarak eğitim ve öğretim faaliyetleri
daha düzenli ve sistematik bir hale getirilmiştir. Günümüzde ise medreseler, işlevlerini
yitirdiğinden kimi kaderine terk edilip harabe durumda bırakılırken, kimisi de müze ve kültür
merkezi gibi yeni işlevler verilerek dönüştürüldüğü için toplumsal ve gündelik hayattan
soyutlanmaktadır. Bu araştırma aracılığı ile günümüzde El-Cezeri müzesi olarak kullanılan
Mardin Kasımiye (Sultan Kasım) Medresesi’nin yaşadığı sıkıntılar keşfedilmeye
çalışılacaktır. Bu doğrultuda Tarama(medrese ile ilgili literatür taraması) , İzleme (medresenin
bulunduğu Mardin ili Artuklu ilçesine gidilip sorunların gözlenmesi ve not
edilmesi),Mekansal Analiz(medresenin işlevsel performansın belirlenmesi ve yeni işlev için
analizlerin yapılması) ve Görüşme (yerel halk ile görüşülüp sorunların tespit edilmesi)
yönteminden yaralanarak tek yapı ölçeğinde kültürel miras yönetim planı hazırlanarak,
toplumsal ve gündelik hayata tamamen entegre edilebilmesi için Medresenin inşa edildiği
dönemdeki işlevlerini devam ettirmesine ve Mardin’de yaşayan halkın ve turistlerin her türlü
ihtiyacını karşılamak ve yeni işlev verme kriterleri dikkate alınarak işlev önerisinde
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kasımiye medresesi(sultan kasım), alan yönetimi, yönetim planı,
yeniden işlevlendirme
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It is very important that our cultural heritage, which is a common property of all
mankind, is protected, documented and transmitted to future generations. It is a very
important issue to make our cultural heritage visible again, which surrounds our everyday life,
which we are always together with, but which we do not know much about. For this reason, it
is the starting point of researching how to acquire the importance, characteristics and
functions of the immovable cultural assets that have lost their function today and how to solve
them by making them live and transfer them to future generations. One of them is the
'Madrasas' which has lost its function today. Although education and training activities first
started in the mosques, educational institutions were started to be organized with the aim of
systematic and regularization. In this direction, the education and training activities have been
made more regular and systematic by the opening of the Madrasas. Nowadays, madrasas are
abstracted from society and everyday life because they lost their functions and some are left to
ruin and ruined, while others are transformed by giving new functions such as museums and
cultural centers. Through this research, the troubles experienced by Mardin Kasımiye (Sultan
Kasım) Madrasa, which is now used as the Al-Jezeri museum, will be tried to be discovered.
Spatial Analysis (determination of the functional performance of the madrasa and analysis for
the new function) and interview (interviewing with local people and identifying problems).
the cultural heritage management plan has been prepared in a single structure size and the
function of the Madrasa was continued in order to integrate the social and everyday life fully
and the function was suggested by taking into account all the needs of the people living in
Mardin and the tourists .
Key Words: Kasımiye Madrasa (sultan kasım), field management, management plan,
re-functioning,
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GELENEKSEL MARDİN EVLERİ’NDE YAPILAN YENİ EKLERİN TARİHİ
DOKUYA VERDİĞİ TAHRİP
NEW APPENDICES IN TRADITIONAL MARDIN HOUSES HISTORICAL
DOCUMENTATION
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Anadolu Üniversitesi, hhhalac@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Haşim AKDAĞ
Harran Üniversitesi, hasimakd@hotmail.com
ÖZET
Türkiye, geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle tarihi
ve kültürel miras bakımından zengin, nadir ülkelerdendir. Bütün insanlığın ortak değerleri
olan bu tarihi ve kültürel mirasların korunması ve belgelenmesi oldukça önemlidir.
Türkiye’de ne yazık ki bütüncülde de tek yapı ölçeğinde de tarihi ve kültürel miraslar hak
ettiği değeri yeteri kadar görememektedir. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara özgün bir
biçimde aktarılması için her birey kültürel değerlerin farkında olarak bu değerleri korumak
adına bir çaba göstermelidir. Tarihi kentler, birçok uygarlığın sosyal, kültürel ve ekonomik
yapısı hakkında bize bilgi vermektedir. Tarihi kentlerde yaşayan geçmiş uygarlıkların yaşam
biçimi ile şuan aynı tarihi kentte yaşayan insanların yaşam biçimi arasındaki farklılıklardan ve
insanların güncel ihtiyaçları doğrultusunda tarihi yapıların değişime uğraması kaçınılmaz hale
gelmiştir. Bu tarihi yapılardaki değişimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için koruma imar
planlarına uygun olarak uzman kişiler ile koruma bilinciyle sağlanmaktadır. Bu nedenlerle
çalışmanın amacı; Mardin’in şehir dokusu ile şehir dokusunu oluşturan tarihi yapıların,
zamana karşı koyamamakta, her geçen gün biraz daha yorulup, yıpranıp ve yok olmaktadır.
Mardin’de yaşayan her bireyin kültürel ve tarihi değerlerinin farkına varması ve bu dokuyu
korumak için özel bir çaba göstermesini sağlayıp, geleneksel Mardin evlerinin hemen yanında
veya bitişiğinde yapılan yeni betonarme binaların ise geleneksel dokuyu sinsice çevrelemesini
ve geleneksel Mardin evlerinin tarihi dokusuna uyum göstermeyen, tarihi dokunun içinde
dikiliveren betonarme apartmanlar ve gecekondular alternatif olmamasını koruma bilinci ile
önlemek gerektiğini savunulmuştur. Tarihi kent dokularında yeni yapı tasarımı veya yeni
ekler yapılmasında korumanın öngördüğü yönetmelik ve tüzük, tasarımda etkili ölçüt ve
yöntemler ile tasarlanmasını sağlanması gerekmektedir. Araştırmanın kapsamı geleneksel
Mardin evlerinde yapılan yeni eklerin tarihi dokuya verdiği tahribi ortaya koymayı amaçlayan
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Necmettin mahallesinde bulunan evlerden rassal olarak seçilen 7
yapı ile sınırlıdır. Seçilen yapılar 1952 İmar Planı, 1985 Koruma Amaçlı İmar Planı,1991
Prof. Dr. Füsun Alioğlu'nun ‘‘Koruma Konusunda Genelleştirilmiş Yaklaşımlar ve Mardin
Örneği’’ makalesindeki plan notları, 1993 Koruma Amaçlı İmar Planı ve taş bozulma
türlerine göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Mardin, yeni ek, tarihi doku, görsel kirlilik
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ABSTRACT
Turkey has made in the past to today home to many civilizations. For this reason, it is a
rare country rich in historical and cultural heritage. The preservation and documentation of
these historical and cultural heritages, the common values of all mankind, is of great
importance. In Turkey, unfortunately also the only building in the historical and cultural
heritage in a holistic scale is enough to see the value it deserves. In order for the cultural
heritage to be transmitted in a unique way to future generations, each individual should make
an effort to preserve these values by being aware of their cultural values. Historical cities
inform us about the social, cultural and economic structure of many civilizations. Historical
buildings have become inevitable to change in the way of the life style of the past civilizations
living in the historical cities and the differences between the lifestyle of the people living in
the same historical city and the current needs of the people. In order to ensure that this
historical change is carried out correctly, protection is ensured with specialists in accordance
with the zoning plans. The purpose of studying for these reasons; The historical buildings that
make up Mardin's city texture and city texture are not able to resist the time, they get tired,
worn out and disappear every passing day. The new reinforced concrete buildings built right
next to or in front of the traditional Mardin houses provide a special effort to realize the
cultural and historical values of every individual living in Mardin and to protect this texture
and touch the history that does not conform to the traditional texture of the traditional Mardin
houses reinforced concrete apartments and defending the lack of an alternative to the slums.
In the design of new buildings or new additions in the historic towns, it is necessary to ensure
that the regulations and regulations prescribed by the guardians are designed with effective
criteria and methods in design. The scope of the research is limited to seven randomly
selected houses in the Mardin province, Artuklu district, Necmettin neighborhood, which aim
to reveal the destruction given to the historical textiles by the new additions made in the
traditional Mardin houses. Selected Buildings 1952 Reconstruction Plan, 1985 Reconstruction
Plan for Conservation, 1991 Prof. Dr. Füsun Alioğlu '' Generalized Approaches to
Conservation and plan notes in the Mardin example '' were evaluated according to the 1993
Conservation Development Plan and stone degradation types.
Keywords: Mardin, new addition, historical texture, visual pollution
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KÜLTÜREL MİRAS VE DENİZLİ
CULTURAL HERITAGE AND DENIZLI
Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA
Pamukkale Üniversitesi, aysegulkoyuncu@pau.edu.tr
Ahmet ERUN
Pamukkale Üniversitesi, ahmet.erunn@gmail.com
ÖZET
Genel anlamı ile bir toplumun ortak yaşam biçimi olarak açıklanan kültür, aslında o
toplumu diğer toplumlardan ayıran en belirgin özelliktir. Kültür, birikimlerden meydana
gelmesi ve bulunduğu coğrafyadan etkilenmesi ile özgünlük kazanmaktadır.
Geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kuran, kimlik arayışlarına çözüm getiren, tarihi ve
kültürel bilinci sağlayan, toplumların karşılıklı iletişimini kolaylaştıran değerlerin bir toplamı
olan kültürel miras insanlığın gelişim evrelerinden çeşitli bilgileri sunmaktadır. Kültürel miras
tüm toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Kültürel mirasa verilen değer aslında geçmişin
izlerini bugüne kadar sürdürmüş olmasından kaynaklanmaktadır. Toplumlarda birikim ve
öncelikler göz önünde bulundurulduğunda o topluma ait kimlik şifrelerinin de ortaya çıktığı
gözlenmektedir. Bu şifreler okumasına bilene birçok konuda rehber olmaktadır. Bir toplum
için çok kıymetli olan bir değer başka bir toplum için değersiz atfedilip üzerinde
durulmayabilir.
Bu çalışma Denizli İline ait kültürel miras niteliği taşıyan değerler arasından seçilen
geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dalları ile
sınırlandırılmıştır. Amacı bu geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel
meslek dallarının tespit edilmesi, belgelenmesi gelecek kuşaklara aktarılması şeklinde
belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca ulaşmada
gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi görüşmesi ve literatür taraması
yapılmıştır. Denizli’deki geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel
meslek dalları tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Denizli, Geleneksel Üretim, Geleneksel
Meslek.
Abstract
Culture is explain with general mean common life style of a society, actually that is
feature most prominent it separate from other societies. It is gaining which be from
accumulations and from impact area with be unique.
Cultural heritage is offering variety information such as connect among future with past,
find a way out identity seek, providing consciousness historical and cultural, their facilitated


Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2018ARKE002 nolu proje kapsamında ortaya çıkmıştır.
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mutual communication like this values totally from phase of humanity development. Its
carrying great importance for all societies. Cultural heritage is originated given value actually
continued track of past until today. Socisties are observed ocur that keep in sight
accumulation and prudence it identity passwords. This passwords are guided for reading
many issues. For a society be very value
a symbol which don’t focus on for another
society losing value.
In this study have been limited with traditional culture product and professions that
between choose quality be cultural heritage. Our aim that were determined culture products
and identify professions, documnet which shaped transfer next generations in Denizli. This
study to be for that is made field research, observation, source interview and literature search
which under methodology light for the purpose of reaching necessary tools. Cultural products
and professions have been documented by our in Denizli.
Key Words: Culture, Cultural Heritage, Denzili, Traditional Product, Traditional
Occupation.
GİRİŞ
Genel anlamı ile bir toplumun ortak yaşam biçimi olarak açıklanan kültür, aslında o
toplumu diğer toplumlardan ayıran en belirgin özelliktir. Kültürün çok farklı alanlar ile ilişkisi
bulunmaktadır. Bu konu birçok kez sosyoloji, edebiyat, siyaset, psikoloji, sanat tarihi, tarih ve
folklor gibi disiplinler tarafından değerlendirilmiştir (Özdemir, 2012, s. 9). Kültür; yaşanan,
yaşatan ve yaşayan varlık olarak geçmişten geleceğe süreklilik (Güvenç, 1993, s. 231) arz
etiği için toplumsaldır. Bu yüzden kişi içinde yaşadığı toplumun kültüründen soyutlanamaz.
Uzun bir yaşam dilimi içinde olgunlaştığı için aynı zamanda tarihsel bir özellik taşımaktadır.
Kültür bir yaşam biçimi ve toplumsal davranıştır. Bu yüzden bir süreç içinde bir tarih
çanağında oluşur. Kültür, birikimlerden meydana gelmesi ve bulunduğu coğrafyadan
etkilenmesi ile özgünlük kazanmaktadır.
Kültür, yaşam ile iç içedir. Bu yüzden her disiplin kendine özgü tanımlar ile kültürün ne
olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Kültürün bir tanım içine sığmayacak kadar geniş boyutlara
sahip bir kavram olduğu açıktır. Bu yüzden her alanı kapsayan bir tanım ortaya koymanın
nerdeyse imkânsız olduğunu vurgulamak gerekir (Oğuz, 2011, s. 132). Türk kültürü, belirli
bir coğrafya ile sınırlandırılamayacağı için Türklerin göçüp yerleştikleri, devlet kurup egemen
oldukları ülkelerin tümünü kapsamaktadır (Artun, 1996, s. 12). Zengin bir kültürel geçmişe
sahip Anadolu geçmişten günümüze birçok farklı medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmıştır.
Anadolu’da kültür kavramının zengin bir birikim ve geçmişe sahip olması birçok farklı
bilimsel alanda tanım ve tespitlerin yapılmasına da neden olmuştur.
Geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kuran, kimlik arayışlarına çözüm getiren, tarihi ve
kültürel bilinci sağlayan, toplumların karşılıklı iletişimini kolaylaştıran, toplumların ortak
geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren değerlerin bir
toplamı olan kültürel miras insanlığın gelişim evrelerinden çeşitli bilgileri sunan bir hazinedir.
Kültürel miras tüm toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Çünkü insanların tarih boyunca
biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru şekillenmesini
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sağlar. Kültürel mirasa verilen değer aslında geçmişin izlerini bugüne kadar sürdürmüş
olmasından kaynaklanmaktadır. Toplumlarda birikim ve öncelikler göz önünde
bulundurulduğunda o topluma ait kimlik şifrelerinin de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu
şifreler okumasına bilene birçok konuda rehber olmaktadır. Bir toplum için çok kıymetli olan
bir değer başka bir toplum için değersiz atfedilip üzerinde durulmayabilir.
Kültürel miras, insanlığın tüm zaman dilimlerini içinde yaşadığı, biriktirdiği,
geliştirerek yeni sentezler ile var oluşunu sürdürerek, zenginleştirerek ve sürekliliğini
sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi, varlığının kanıtıdır (Artun, 2007, s.
41). Bir toplumun genel belleği olan kültürel miras, bir kültürün varlığını sürdürebilmesi ve
özelliklerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi açısından önemli bir kavramdır (Arslan, 2017, s.
212). Bu değerler tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmektedir. Günümüze kadar
yaşamış uygarlık ve medeniyetler bünyesinde barındırdığı ve sahip olduğu tarihi nitelikli
kültür varlıkları ile dünya üzerinde kendine yer edinmiş ve varlığını sürdürmüştür. Birey ve
toplumların kökleşip gelişmesi bu tür miraslara sahip olunabilmesi ile gerçekleşmektedir.
Kültürel miras ve değerler geçmiş tarihin ilk elden tanıklarıdır. Bu nedenle geleceğin
oluşturulmasında kilit taşı görevini üstlenmişlerdir. Kültürel miras toplum ve medeniyetlerin
yazılı ve yazısız kaynaklarıdır. Bir kültürün varlığını sürdürmesi ve gelecek nesillere eksiksiz
bir şekilde aktarılabilmesi için bu miraslara sahip çıkılmalıdır.
Kültürel değerler bireyin ve toplumların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir. İnsanlar
günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her türlü hammaddeyi işleyerek çeşitli kültürel
değerler oluşturmuştur. Her bir malzeme teknik özelliği, işlevselliği ve sanatsal özellikleri ile
var olmuş, ait olduğu toplumun coğrafi şartları, geçim kaynakları ve zevki ile şekillenmiştir.
Dönemine önemli hizmetleri bulunan geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz
tutmuş geleneksel meslek dalları aslında ait olduğu toplumun gelenek ve görenekleri
çerçevesinde şekillenerek sahip olduğu kültür ve sanat düzeyinin en önemli göstergeleri
arasında yer almaktadır. Aslında bu geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel meslek dalları, ait oldukları toplumların ortak tarih anlayışı doğrultusunda, kültürel
ve sanatsal birikimini, estetik bilincini, yaşam biçimlerini, zevklerinin yanı sıra inanç ve
duygu dünyalarını da yansıtmaktadır (Altıntaş, 2016, s. 158). Bir üretim faaliyetinin
geleneksel sayılabilmesi için, yerel topluluk ile çok uzun bir tarihi bağının olması ve geçim
kaynağının o ekonomiye dayanması gerekir (Yurtseven ve Kaya, 2010, s. 24).
Geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dalları kültürel
değerlerin yaşayan son bilgi ve belgeleri olması nedeni ile Türk kültür mirasının önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Oldukça zengin geleneklere sahip olan Türk kültürü gündelik ve
sosyal ihtiyaçların karşılanmasında önemli roller üstlenmiştir. Salt kullanım amacı taşımayan
aynı zamanda insanların duygu ve düşüncelerini aktarmada da büyük roller üstlenen
geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dalları oldukça çeşitli
malzemeler kullanılarak ortaya konmuştur.
Bu çalışma Denizli İline ait kültürel miras niteliği taşıyan değerler arasından seçilen
geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dalları ile
sınırlandırılmıştır. Amacı bu geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel
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meslek dallarının tespit edilmesi, belgelenmesi gelecek kuşaklara aktarılması şeklinde
belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca ulaşmada
gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi görüşmesi ve literatür taraması
yapılmıştır. Denizli’deki geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel
meslek dalları tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Kültürel Miras ve Denizli
Anadolu’nun güney batısında yer alan Denizli, Ege Bölgesinin asıl Ege ile İç Batı
Anadolu bölümleri ve Akdeniz Bölgesi arasında bir geçiş alanı durumundadır. Kalkolitik
Döneme kadar giden ve Tunç Çağını geniş bir şekilde yaşayan Denizli tarih öncesi çağlardan
günümüze değişen tarihi ile birlikte çok sayıda medeniyet ve kültürlere tanıklık etmiştir
(Aydın, 2014, s. 12).
Ege Bölgesinin güneydoğu kısmında yer alan Denizli, İç Anadolu ile Göller Bölgesi ve
Akdeniz Bölgesi arasında köprü vazifesi görmektedir (Bkz. Harita 1). Denizli İli İç Ege ve
Kıyı Ege arasında kaldığı için etrafı birçok komşu ile çepeçevre sarılmıştır. İl toprakları
doğudan; Afyon, Burdur, kuzeyden; Uşak, güneyden; Muğla, batıdan Manisa ve Aydın illeri
ile çepeçevre sarılmıştır. Bu topraklar 11.868 km2 yer kaplamaktadır (Anonim, 1972, s. 2147).
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Harita 1: Denizli İl Haritası
(http://sevgicicegii.blogcu.com/guzel-denizli-mden/3950408 Erişim Tarihi: 13.09.2018)
Denizli; sanatsal, kültürel ve ekonomik değerler açısından oldukça zengin bir konuma
sahiptir. Denizli tarihi ve coğrafi konumu itibarı ile birçok bilimsel araştırmalara kaynaklık
etmiştir. Kültürel miraslar kentin iklim ve yer şekillerine bağlı olarak değişim ve gelişim
göstermektedir. Denizli; Hierapolis, Laodikeia ve Pamukkale Travertenleri gibi önemli
taşınamaz kültürel varlıklara sahiptir. Pamukkale-Hierapolis hem kültürel hem de doğal miras
olarak 1988 yılında UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) miras listesine dâhil
edilmiştir (Bkz. Fotoğraf: 1-2). Hierapolis, M.Ö. 188 yılında kurulmuş bir şehirdir. Adını
Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un eşi Hiera’dan almıştır. Leodikeia ve Kolossai ile
birlikte yöredeki yün ticareti ile büyük gelişmeler sağlamış olan Hierapolis, devrinde ve
günümüzde de önemini koruyan şifalı suları ile ünlenmiş bir kaplıca şehridir (Çekal, 2006, s.
308).
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Fotoğraf 1-2: Pamukkale ve Hierapolis Antik Tiyatro
(Anonim, 2013, s. 13).
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesinde Denizli İline ait birçok değer bulunmaktadır. Horozu ile adını dünyaya duyurmuş
olan Denizli’den 2008 yılında “Hayri Dev-Çam Düdüğü Yapımcısı ve İcracısı” olarak
Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri Listesine, 2013 yılında “Zeybeklik GeleneğiYarenlik Geleneği-Çalgı Yapımcılığı” olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal
Envanteri Unsur Listesine alınmıştır. Ayrıca 2013 yılında Denizli İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Çoban Bayramları: Koç Katımı, Saya, Döl Dökümü,
Yünüm-Koyunu Yüzdürme (Sudan Koyun Geçirme Geleneği”, “Tören Keşkeği (Denizli
Keşkeği”, “Çömlekçilik Geleneği (Bardakçılık-Çömlekçilik Geleneği) UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri Unsur Listesine alınmıştır. Bunların dışında gene
2013 yılında başvurusu yapılan; Terakota Sanatı, Eren Günü Etkinlikleri, Tel Kırma Oyası,
Yatağan Palası, Boğaz Havaları Geleneği gibi Denizli’nin köklü kültürel değerleri için de
ilgili teklifler de bulunulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirme altına
alınmıştır (Koyuncu Okca, 2016b, s. 212).
Kültürün önemli değerlerinden biri olan geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz
tutmuş geleneksel meslek dalları, bir toplumun duygu, düşünce, yaşam, giyim, kuşam gibi
kavramların göstergesi olup geçmişten günümüze varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her bölgenin
ve yörenin günümüze kadar ulaşmış geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel meslek dalları titizlikle araştırılıp incelenmelidir.
Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dalları tarafından Denizli’de çok çeşitli
hammaddeler kullanılarak geleneksel kültür ürünleri üretilmiştir. Bunları sınıflandırmak
gerekirse;
Hammaddesi lif olan; el dokumacılığı, mekikli dokumacılık, kumaş dokumacılığı, bez
dokumacılığı, peştamal dokumacılığı, mendil dokumacılığı (Denizli-Merkez, Babadağ,
Buldan, Tavas-Kızılcabölük ve Nikfer, Sarayköy, Kale), halı, kilim, cicim, zili, tülü
dokumacılığı (Çal-Süller, Güney-Eziler, Çivril-Gürpınar ve Özdemirci, Bekilli, Baklan,
Acıpayam, Serinhisar, Tavas), yorgancılık, hallaçlık ve keçecilik (Denizli-Merkez ve İlçeleri),
urgancılık (Serinhisar)
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Hammaddesi toprak olan; testi-bardak yapımcılığı, çanakçılık, çömlekçilik, terra cotta
(Çivril-İğdir, Serinhisar, Sarayköy, Tavas-Medet)
Hammaddesi cam olan; el imalatı camcılık-çeşm-i bülbül (Denizli-Merkez)
Hammaddesi maden olan; tel kırma (Tavas), bıçakçılık (Serinhisar-Yatağan), takı
yapımcılığı (Çivril-Beyköy), demircilik (Denizli-Merkez ve İlçeleri), bakırcılık-kalaycılık
(Denizli-Merkez)
Hammaddesi deri olan; dericilik, debbağlık, tabaklık, sepicilik (Denizli-Merkez,
Honaz, Acıpayam-Yeşilyuva, Güney, Buldan-Narlıdere), ayakkabıcılık, sayacılık, körüklü
çizme üretimi (Acıpayam-Yeşilyuva, Tavas)
Hammaddesi kemik-boynuz olan; tarakçılık (Serinhisar-Yatağan)
Hammaddesi ahşap olan; ahşap işlemeciliği, dülgerci-marangozluk (Baklan, Çameli,
Tavas, Acıpayam-Yeşilyuva, Bozkurt-Avdan)
Hammaddesi bitki sap ve atıkları olan; hasırcılık, hasır dokumacılığı (ÇivrilGümüşsuyu, Çardak-Beylerli, Buldan-Süleymanlı)
Hammaddesi çeşitli malzemeler olan; saraçlık-koşumcu, semerci-nalbant (DenizliMerkez ve İlçeleri) şeklinde bir sınıflandırma (Koyuncu Okca, 2016a, s. 204-219) yapılabilir
(Bkz. Fotoğraf: 3-17)
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Fotoğraf 3-17: Denizli Geleneksel Kültür Ürünleri ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş
Geleneksel Meslek Dallarından Örnekler
(Ayşegül KOYUNCU OKCA Arşivi, Denizli)
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SONUÇ
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci
oluşturmak ve çeşitli sebepler ile bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması
için gerekli işbirliğini sağlamak amacı ile UNESCO’nun 17 Ekim-21 Kasım 1972 tarihleri
arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-44423/dunya-miras-listesi.html
Erişim
Tarihi
29.09.2018).
UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile özellikle
korunmasını istediği, halk kültürü alanından biri olan “El Sanatları Geleneği”, dünyadaki
üretim ve tüketim tarzlarının değişmesi ile birlikte hızla ortadan kalkmaktadır (Oğuz vd.,
2005, s. 4). Bu gelenek arasında yer alan geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz
tutmuş geleneksel meslek dalları aynı zamanda kentin kültürel simgesini de yansıttığı için
korunup gelecek kuşaklara aktarılması bu yüzden oldukça önem arz etmektedir.
Değişen teknoloji ve küreselleşme her alanda olduğu gibi geleneksel meslekleri de
etkilemiş ve Anadolu’daki pek çok yerleşim yerinde bu meslekler ya yok olmuş ya da yok
olmanın eşiğine gelmiştir (Altıntaş, 2016, s. 157-182). Geleneksel mesleklerin usta ve
erbaplarının sayılarının gittikçe azalması ve bazı geleneksel meslek dallarının, becerilerin yok
olması, geleneksel sanatların da geleceğini ciddi anlamda tehdit etmektedir (Öter, 2010, s.
177-178).
Genellikle babadan-oğula ve anadan-kıza usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilen bu
meslek dallarının bazıları günümüzde son demlerini yaşamaktadır. Geçmiş zaman içerisinde
ailelerin ekonomik geçimini sağlayan bu tür meslekler günümüzde artık gerekli olan kazancı
sağlayamadıkları için yok olmaya başlamışlardır (Koyuncu, 2007, s. 32). Bu mesleklerin
kaybolmaması, korunması ve geleceğe aktarılmasında bu alanda çalışma yapan herkese ciddi
görevler düşmektedir. Sadece devlet desteği, yerel yönetimlerin katkısı, kurum ve
kuruluşların desteği ile kat edilecek olan yol yeterli değildir. Geleneksel kültür ürünleri ve
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslek dallarının yaşatılması için Denizli’de kurulması
planlanan kent müzesi içerisinde bu geleneksel kültür ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel meslek dallarına yer verilmesi zorunludur. Aynı zamanda erken çocukluk çağından
itibaren her bireyin kültürel mirasına sahip çıkmasını aşılamak için Denizli Kent Müzesi’nde
düzenli eğitimler verilerek erken yaşta bilinç oluşmasının sağlanması gerekmektedir.
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KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK KÖRÜKLÜ ÇİZME VE TAVAS’TAKİ
(DENİZLİ) USTASI
AS A CULTURAL VALUE ACCORDİON BOOT AND MASTER OF TAVAS (DENİZLİ)
Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA
Pamukkale Üniversitesi, aysegulkoyuncu@pau.edu.tr
Ahmet ERUN
Pamukkale Üniversitesi, ahmet.erunn@gmail.com
ÖZET
Kültür; toplumun yaşam, giyim-kuşam ve gelenekleri ile doğrudan bağlantılı bir
kavramdır. Her ülkenin kendine özgü şekillenen kültürel değerleri bulunmaktadır. Anadolu,
köklü kültürel geçmiş tarihi ile birlikte birçok kültürel değerleri bünyesinde barındıran bir
geçiş noktası olmuş, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunması nedeni ile birçok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Deri ve deriden imal ürünler; var olduğu günden itibaren
insanoğlunun duygu, düşünce, zevk ve yaratıcılığını ortaya koymuş, sanatsal ürünlere
kaynaklık etmiş, bir anlamda uygarlığın doğuşunu-gelişimini simgelemiştir. Günümüzde
çeşitli alanlarda kullanılarak günlük yaşam içerisinde yerini almıştır. Deri’den imal edilen
körüklü çizme ise özelikle Ege Bölgesinde yörüklük ve efe kültürü ile özdeşleşip günümüze
kadar ulaşan kültürel bir değer olmuştur. Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden
biri olan körüklü çizme üreticiliği nitelik ve nicelik bakımından oldukça önem arz eden
kültürel bir mirastır. Geleneksel teknikler kullanılarak üretilen körüklü çizme yapımında
tamamen doğal malzemeler kullanılmaktadır. Denizli-Tavas’da körüklü çizme üretimini aktif
olarak gerçekleştiren tek bir atölye bulunmaktadır. Bu atölyede üretim yapılan körüklü
çizmelerin ve körüklü çizme ustası Mehmet Çiyancı’nın gelecek nesillere tanıtılması,
aktarılması ve sürdürebilirliğe katkı sağlanması için kültürel bir değer olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada Denizli-Tavas ilçesindeki körüklü çizme üretiminin temsilcisi Mehmet
Çiyancı ustanın özelinde geleneksel olarak üretimi gerçekleştirilen körüklü çizmelerin
kültürel değer açısından önemi ele alınmıştır. Ayrıca körüklü çizmenin, efelik, zeybeklik ve
yöresel etkinlikler ile olan ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem
anlayışı ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi
görüşmesi ve literatür taraması yapılmıştır. Körüklü çizme üretiminin Denizli-Tavas’daki
temsilcisi olan Mehmet Çiyancı’nın üretimleri tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Geleneksel Meslek, Körüklü Çizme.
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ABSTACT
Culture is a concept which directly connected with of society life, fig and traditions.
The each country be founded cultural values which shape depending on unique it. Anatolia is
happened along with cultural past history a lot of contain in itself cultural values a transit
point and It has made hosted because of between Asia and Europe many civilizations. Leather
and from it production materials; is revealed of humankind emotion, idea, enjoyment and
creativity since exist that be sourced artistic products on the other hand it symbolised of
civilization arise and development. It substituted in daily life by using various fields at the
present time.
Accordion boot is happened a cultural value from produce leather which identify with
nomad and swashbuckler culture especially in aegean region until today. Accordion boot is a
cultural heritage which to be founded one of the between traditional professions extinct
because of give importance quality and quantity. Accordion boot is made production which
used completely natural materials, traditional method and techniques. It is founded only one
workshop which make actively produce at Denizli-Tavas. In this workshop producer Mehmet
Çiyancı’s for continue the contribute future generations introduce and transfer that is need
evaluation as a culrural value.
In this study that is handled from the accordion boot values which produced Mehmet
Çiyancı master’s traditionally representative it in Denizli-Tavas. Furthermore, is investigated
which be associated with of accordion boot, swashbuckler, zeibek and local activities. This
study to be for that is made field research, observation, source interview and literature search
which under methodology light for the purpose of reaching necessary tools. Accordion boot
production have been documented by our that him productions take photo repesentative in
Denizli-Tavas.
Key Words: Culture, Traditional Profession, Accordion Boot.
GİRİŞ
Anadolu’nun mevcut jeopolitik konumu, geçmişten günümüze birçok farklı medeniyet
ve kültürel değerlere ev sahipliği yapmıştır. Bünyesinde barındırmış olduğu zengin kültürel
varlıklar diğer ülkeler ile kıyaslanamayacak kadar çok çeşitliliğe sahiptir. Kültür bir toplumun
sosyal yaşam kimliğini yansıtan değerdir. Kültürler yaşatılmadığında zaman içinde kaybolma
riski taşımaktadır. Kültür tarihi boyunca insanlar duygu, düşünce, gelenek ve göreneklerine
bağlı olarak sanatsal nitelik taşıyan değerler üretmişlerdir.
Kültürel miras, bir toplumun genel belleğidir. Bununla birlikte bir kültürün varlığını
sürdürebilmesi ve özelliklerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi açısından önemli bir
kavramdır (Arslan, 2017, s. 212). Kültürel miras değerleri geçmiş ile günümüz arasında
kurulan köprü vazifesini görmektedir. Kültürel mirasın önemli bir değeri olan geleneksel
mesleklerin belirlenmesi, korunması ve varlığını sürdürmesi için katkıda bulunmak bu alanda
çalışma yapan kişilerin sorumluluğundadır.
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Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme içinde yaratılan maddi ve manevi değerlerin
bütünüdür (Anonim, 1985, s. 2873). Kültür kavramı; toplumun yaşam, giyim-kuşam, gelenek
ve görenekleri ile beraber bir bütünlük mozaiği oluşturan değerler bütünüdür.
Kültürel değerler sosyal hayatın izlerini üzerinde taşıdığı için aslında okunması gereken
birer kitaptır. Her yörenin kendine özgü çeşitli tarım, sanayi ve geleneksel ürünleri
bulunmaktadır (Özkan Tağı ve Yanar, 2016, s. 344 ). Çizme, kalın deriden körüklü ve
körüksüz olmak üzere iki çeşidi olan bir çeşit ayakkabıdır (Akalın, vd., 1993, s. 89). Körüklü
çizme Ege Bölgesine ait efe ve zeybeklerin yöresel kıyafetlerini tamamlayan kültürel bir
değerdir. Günümüzün gelişen ve değişen şartlarına rağmen geçmişten günümüze varlığını
sürdürmüştür.
Körüklü çizme mübadele sırasında Girit’ten Söke’ye göç eden çizme ustası Hüseyin
Rıfat Oral’ın (Sağır Usta) Ege’ye getirdiği bir zanaattır (Erdönmez, 2017, s. 565).
Günümüzde bu kültürel değeri ayakta tutan ve devam ettiren sayılı ustalar bulunmaktadır.
Körüklü çizmeyi diğer çizmelerden ayıran en önemli özellik kullanıcının ayak ölçüleri
alınarak yapılmasıdır. Yapımında kullanılan en önemli malzeme deridir. Derinin kronolojik
gelişimi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişten günümüze insanlığın var olduğu her
alanda kullanılmıştır. Dericilik, ilkçağlarda insanların tabiat şartlarına karşı koymak amacı ile
örtünme ve barınma ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Sanat ürünü olma özelliği ise insanların
deriyi işlemeyi keşfi ile başlamıştır. Böylece deri ürünler insanoğlunun evrimine paralel
olarak giyimden, çadıra, dekorasyondan, sanat eserlerine kadar sayısız alanda yerini almıştır
(Kanbay, 1993, s. 82-88).
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler, kültürlerini de beraberlerinde taşıyarak
her türlü alışkanlık ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan
kesim, Anadolu’nun hemen her yerinde hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak dericilik ve
ayakkabıcılık ile uğraşmıştır. Orta Asya’da yapılan kazılarda bulunan çizme ve çarıklar eski
Türklerde deri işleme ve ayakkabı yapımının gelişmiş olduğunu göstermektedir (Kuru ve
Paksoy, 2014, s. 2). Deri, Orta Asya’dan günümüze birçok farklı alanda sosyal ihtiyaçları
karşılayan Türk kültür değerleri arasında yerini almıştır. Kültürel bir kimlik değeri yansıtan
körüklü çizmenin sürdürebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarımı için yapılan bu çalışma ile
körüklü çizmenin belgelenip korunması amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, Denizli-Tavas ilçesindeki körüklü çizme üretiminin temsilcisi Mehmet
Çiyancı ustanın özelinde, geleneksel olarak üretimini gerçekleştirilen çizmelerin kültürel
değer açısından önemi ele alınmıştır. Ayrıca efelik, zeybeklik ve yöresel etkinlikler ile olan
ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca
ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi görüşmesi ve literatür
taraması yapılmıştır. Körüklü çizme üretiminin Denizli-Tavas’daki temsilcisi olan Mehmet
Çiyancı’nın üretimleri tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.
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KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK KÖRÜKLÜ ÇİZME VE TAVAS’TAKİ
(DENİZLİ) USTASI
Ülkemizde körüklü çizme üretimi, aktif olarak sayılı son birkaç usta tarafından
yapılmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğin Denizli’deki tek temsilcisi Mehmet
Çiyancı ustadır. Mehmet Çiyancı usta geleneksel çizme üretimini Denizli-Tavas ilçesinde
sürdürmektedir. Tavas ilçe merkezinde bulunan atölyede müşterilerden gelen siparişler
doğrultusunda üretim yapılmaktadır.
Köklü bir tarihe sahip olan Tavas 1883’ten beri Denizli’ye bağlıdır. Denizli-Muğla
karayolu üzerinde bulunan Tavas’ın Denizli’ye uzaklığı 47 km dir. Tavas; güneyden Kale,
kuzeyden Denizli, kuzey batıdan Babadağ, doğudan Acıpayam ve batıdan Aydın-Karacasu ile
komşu konumundadır (Bkz. Harita: 1). İl merkezinin güneyinde bir bucağı ve 40 köyü
bulunmaktadır. 2017 nüfus sayımı verilerine göre ilçe nüfusu 43.873 dür
(https://www.nufusu.com/ilce/tavas_denizli-nufusu, Erişim Tarihi: 12.06.2018). Tavas’ın
mevcut jeopolitik konumu ve iklimi ilçedeki ekonomi ile geleneksel sanatlar üzerinde olumlu
bir etki yaratmıştır. Çok eski bir yerleşim yeri olmasının da etkisi ile ilçede zanaatlar oldukça
gelişmiştir. Dokumacılık, ayakkabıcılık gibi meslekler halen devam etmektedir (Soysaldı ve
Ketencioğlu Koçak, 2006, s. 378).
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Harita 1: Denizli-Tavas Haritası
(http://www.pinsdaddy.com/denizliharita_wyroGjPIrpVxT0u9XHsbhNKXUY6ulbNsS
haOtTdiP%7CE/ Erişim Tarihi: 28.08.2018)
Mehmet Çiyancı usta 1970 yılında Denizli-Tavas'ta doğmuştur. Evli ve üç çocuk
babasıdır. Ayakkabıcılık mesleğini yedi yaşından itibaren dede mesleği olarak sürdürmüştür
(Bkz. Fotoğraf: 1-2). 2000 yılında bir okuldan bot siparişi alarak körüklü çizme yapımına
başlamıştır. Mehmet Çiyancı usta ilk çizme siparişinde tamamen kendi merak ve araştırmaları
ile ilk üretimini gerçekleştirmiştir. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olması ve Ege
Bölgesinde çok az sayıda usta tarafından yapılıyor olması Mehmet Çiyancı ustayı çizme
üretimine yönlendirmiştir. 2002 yılından itibaren körüklü çizme üretimine aktif olarak devam
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etmektedir. Mehmet Çiyancı ustayı bu alana sevk eden en büyük etken ise körüklü çizmeye
olan ilgisi olmuştur. Ayakkabıcı çırağı olarak başladığı bu mesleğe şuan çizme ustası olarak
devam etmektedir. Geleneksel yöntem ve teknikler kullanarak üretimlerini Tavas’taki
atölyesinde sürdürmektedir (Mehmet Çiyancı, 18.05.2018 tarihli görüşme).

Fotoğraf 1-2: Mehmet Çiyancı Usta ve Atölyesi
(Ahmet Erun Arşivi, Denizli-Tavas, 2018)
Körüklü çizme, tamamen doğal malzeme ve geleneksel teknikler kullanılarak üretimi
gerçekleştirilen bir kültürel varlıktır. Türk kültürü içerisinde geçmişten günümüze varlığını
sürdürmüş önemli bir değerdir. Bilim dünyası körüklü çizmeyi “glase çizme” olarak da
tanımlamaktadır. Körük tipine göre; akordeon körük, baklava körük, simit körük, kıvırcık
körük ve kendinden körük olarak sınıflandırılan körüklü çizmeler ayrıca üretildikleri yere
göre de bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Örneğin; Söke körüklü çizmesi, Tavas körüklü
çizmesi. Üretim şekli veya yeri ne olursa olsun, körüklü çizme imalatı tamamen el işçiliğine
dayanmaktadır (Örk, vd., 2016, s. 66).
Üretim aşaması iki farklı bölümden oluşmaktadır. İlki saya ve ikincisi ise monteleme
bölümü olarak isimlendirilmektedir. Saya, ayakkabı mesleğinde farklı bir yetenek ve marifet
isteyen bir aşamadır. Körüklü çizme yapımında genellikle büyükbaş hayvan derilerinden elde
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edilen ve yöre halkı tarafından “yüzlük” adı verilen deriler kullanılmaktadır (Anonim, 2018,
s. 33). İç astar için işlenmiş keçi derisi, dışı için ise mamul dana derisi tercih edilmektedir.
Denizli-Tavas‘a özgün körük türü akordeon körüktür. Akordeon körük Mehmet Çiyancı
usta tarafından geliştirilerek günümüzdeki son halini almıştır (Bkz. Fotoğraf: 3-4). Körük
kırma işleminden önce hazırlanan altıgen formundaki (akordeon) körükler kalem ile saya
yüzeyine çizildikten sonra danalya aleti ile özenle tek tek kırılarak körükler oluşturulmaktadır.

Fotoğraf 3-4: Mehmet Çiyancı Ustanın Ürettiği Akordeon Körüklü Çizme
(Ahmet Erun Arşivi, Denizli-Tavas, 2018)
Körüklü çizme sosyal hayat içerisinde birçok alanda giyilmektedir. Daha çok erkeklere
özel kültürel bir simgedir. Ege Bölgesinde efeler ata binerken kültürel bir değer olan körüklü
çizmeyi tercih ederler (Bkz. Fotoğraf: 5). Binicinin at üzerindeki hareketlerini daha rahat
uyguladığı bilinmektedir. Giyen kişiye özgüven düşmana ise korku salar. Önce Ege
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Beylerinin, sonrasında efelerin, zeybeklerin, kızanların kullandığı körüklü çizmeler; gücün,
mertliğin, asaletin, zenginliğin, gösterişin ve yiğitliğin simgesi haline gelmiştir. Ata binmeyi
kolaylaştıran, yaz kış giyilen bu çizmeler; sağlam ve zarif duruşu, çıkardığı ses ile giyeni
gösterişli kılmış, efenin, beyin mekâna gelişini haber vererek ahaliye destur mesajı vermiştir
(Anonim, 2009, s. 2).

Fotoğraf 5: Tavaslı Mehmet Efe
(Ahmet Erun Arşivi Denizli-Tavas, 2018)
Körüklü çizme efeliğin ve yörüklüğün bir simgesi olarak daha çok kullanım alanı
bulmuştur. Efeler gösterişli giysilerin altına önceleri yemeni ve tozluk kullanmışlar, Yunan
işgalinden sonra ise körüklü çizme giymeye başlamışlardır. Körüklü çizme 1950’lerde
Söke’de bulunan 46. Süvari Alayı’nın körüklü çizmeyi kullanması ile de yurt genelinde
yayılmış, Söke’ye ulaşan her süvari sipariş vermiştir (Erdönmez, 2017, s. 566). Ayrıca Ege
Bölgesinde yaygın olarak organize edilen deve güreşi gibi şenliklerde oldukça fazla tercih
edildiği görülmektedir (Yorgancıoğlu, vd., 2016, s. 50). Körüklü çizmenin geleneksel deve
güreşi şenliklerinde deve sahibi tarafından giyilerek kültürel değer bütünlüğünü sağlamaktadır
(Bkz. Fotoğraf: 6).
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Fotoğraf 6: Geleneksel Deve Güreşi
(https://www.aydinpost.com/germencikte-yilin-en-iddiali-deve-guresi-icin-nefeslertutuldu-296130h.htm, Erişim Tarihi: 29.08.2018)
Körüklü çizme dayanıklılığı ve sağlamlığı nedeni ile birçok efe tarafından tercih
edilmektedir. Tamamen doğal malzemelerden üretildiği için ayak sağlığı açısından da
kullanıldığı ve ayak sağlığını olumlu yönde etkilediği için özellikle tercih edildiği
bilinmektedir. Körüklü çizme ayağı kışın sıcak, yazın ise serin tutmaktadır. Çizmenin konç
kısmında kırılan körükler sayesinde ayak içerisinde hava sirkülasyonu oluşmaktadır. Körüklü
çizmenin bu gibi sebeplerden dolayı deve güreşleri etkinliklerinde giyildiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca zeybek kültüründe önemli bir değere sahiptir.
20. yüzyılın başlarında efe kıyafetlerinin olmazsa olmazlarından biri de körüklü
çizmelerdi. Körüklü çizmeler, efeliğin son derece revaçta olduğu o yıllarda, estetiğin,
dayanıklılığın, zenginliğin ve yiğitliğin simgesi olarak kabul edilirdi (Anonim, 2018, s. 35).
Geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan zeybek oyunu Ege Bölge’sine ait değişik
ritimler ile sergilenen bir halk oyunudur. Zeybekler giyimleri ile varlıklarını kanıtlar ve
etkinliklerini arttırırlar. Bir anlamda zeybek giyimi sıra dışılıkla, farklı ve başka bir topluluğa
ait olmakla örtüşen simgesel bir özellik taşır (Anonim, 2017, s. 24). Tarihi geçmişi ve zeybek
kıyafeti ile özdeşleşen körüklü çizmeler kültürel bir olgu değerini yansıtmaktadır (Bkz.
Fotoğraf: 7-8).
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Fotoğraf 7-8: Körüklü Çizmenin Efeler Tarafından Giyilmesi
(Anonim, 2017, s. 25)
SONUÇ
Geleneksel sanatların devamlılığı, bu yapı içerisindeki taleplerin devamlılığı ile
paralellik gösterir. Bir toplumdaki davranış kültürü, toplumun kültürel, sosyolojik ve
antropolojik gelişiminin bir ifadesidir ve o davranış, kişinin sosyal çevresi, yaşam tecrübeleri
ve biyolojik yeteneklerinin de bir yansımasıdır (Anmaç, 2013, s. 9). Gençlerin geçmişini,
kökenini tanıyarak ait olduğu kültür ile geleceklerine yön vermeleri, geçmişte bulunan ve
gelecekte yer alacak değerleri bir araya getirmelerini sağlayan, koruma bilincinin
oluşturulması, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur (Külcü, 2014, s. 15). Körüklü
çizme Ege Bölge’sinin yaşam tarzını ve sosyal değerini yansıttığı için kültürel miras niteliği
taşımaktadır. Efe ve zeybekliğe özgün kültürel bir varlıktır.
Bir toplumun var olabilmesi için sahip olunan kültürel değerlere sahip çıkılması
gerekmektedir. Bu yüzden kültürel mirasın önemli bir bölümü olan geleneksel mesleklerin
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sürdürebilirliği oldukça önemlidir. Kültürel değerler toplumun ihtiyaçlarına hizmet ederek var
olmuşlardır. Toplum ve medeniyetleri anlamanın en önemli yolu kültürel değerleri tanımak ve
gündelik hayat içerisinde yaşatmaktır. Bu konuda her bireyin münferit olarak gerekli
hassasiyeti göstermesi gerektiği düşünülmektedir.
Deri geçmişten günümüze insan yaşamı içerisinde birçok farklı alanda kullanılmıştır. İlk
önceleri tabiat şatlarından korunmak için kullanılan deri günümüzde geniş yelpazesi ile
kullanıcıya birçok olanak sağlamaktadır. Bu tür malzemelere usta eller tarafından estetik
değerler ve kültürel özellikler yüklenerek özgün ürünler ortaya çıkartılmıştır.
Geleneksel bilgi ve becerilerin bir sonraki kuşaklara aktarılmasında toplum ve
bireylerin önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Koruma bilincinin olmadığı toplumlarda
kültürel değerler bilinçsiz bir şekilde kullanılarak zaman içerisinde yok olmaktadır.
Kültürel miras toplumları ayakta tutan en büyük değerdir. Toplum ve medeniyetlerin
kültürel değerlerinden ödün verdiği zaman yok olacağı ve ilerleyen süreçte ise tamamen
ortadan kalkacağı açıkça bilinmektedir. Kültürel mirasın dinamik ve güncel tutulduğu
toplumlarda kültür ve toplum bir bütünlük içerisinde sürekliliğini sağlamaktadır. Kültür
varlıkları insanların duygu, düşünce, bilgi, birikim ve yeteneklerini sanatsal ve estetik
kompozisyonu ile birleştirdiği için önem verilmelidir. Ayrıca kültürel miraslar ait oldukları
toplumun yaşantısı hakkında bilgi veren kültür kimliği özelliğini taşıyan değerlerdir.
Körüklü çizme, Türk toplum tarihinin bir parçası olduğundan kaybolmaya yüz tutmuş
kültürel varlıklar arasında bulunmaktadır. Ege Bölgesinde bu mesleği icra eden usta sayısı iki
elin parmaklarını geçmemektedir. Denizli-Tavas ilçesinde tek körüklü çizme ustası Mehmet
Çiyancı ustadır. Mehmet Çiyancı usta ile yapılan sözlü görüşme neticesinde bu mesleği
sürdüren Denizli’deki son temsilci olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılacak olan bu
bilimsel çalışma ve belgelemenin bir sonraki kuşaklar için özellikle önemli olduğu
anlaşılmıştır.
Denizli-Tavsa’ta yapılan alan araştırması neticesinde kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel meslekler arasında bulunan körüklü çizme üretiminin kültürel bir değeri yansıttığı
düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma ile körüklü çizmenin efe, zeybek ve geleneksel deve
güreşleri ile bir bütünlük sağladığı anlaşılmıştır. Körüklü çizmenin bu tür kültürel unsurlar ile
hayat bulduğu açıktır. Ancak bu tür değer ve öneme sahip kültür varlıklarını korumak için
atılacak olan ilk adım kaybolmaya yüz tutmuş bu tür mesleklerin belgelenip arşivlenmesidir.
Envanter niteliği kazanmayan kültürel değerler zaman içerisinde yok olmaya mahkûmdur. Bir
sonraki koruma basamağı için mesleğin sürdürebilirliğini sağlamak gerekmektedir. Bu tür
geleneksel mesleklerin en büyük sıkıntısı bu meslekleri öğretecek çırak bulunamamasıdır. Bu
yüzden devlet desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet tarafından gerekli teşvikler
sağlanmadığı sürece bu tür geleneksel meslekler ustaların yaşamları ile var olup ardından yok
olup gidecektir.
Kültürel mirasın korunması ve sürdürebilirliği için gerekli olan özenin gösterilmesi
gerekmektedir. Körüklü çizmenin günlük hayatta yerini alabilmesi için günümüz trend moda
tasarımlarına uygun üretimler gerçekleştirilerek farkındalık yaratılmalı ve gerekli ilgi alanı
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oluşturulmalıdır. Mesleğin sürdürülebilmesi için usta-çırak ilişkisi ile gerekli hassasiyet ve
önemin sağlanması gerekmektedir.
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF TRADE RELATIONS OF KYRGYZSTAN
WITH UZBEKISTAN
Rashid HAKIMOV
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI
ABSTRACT
Relations between Uzbekistan and Kyrgyzstan are improving every year. As a result of
improved political relations, economic relations between countries are improving. Although
Uzbekistan is our neighbor, we know little about their market. In this article we have tried to
open the economy of Uzbekistan from the inside, so that our entrepreneurs understand what to
prepare for. The Fergana Valley covers large areas of three countries in Central Asia. If in
Uzbekistan they are Fergana, Andijan and Namangan, in Kyrgyzstan they are Osh, Jala Abad
and Batken, and the share of Tajikistan is represented by the Sogd oblast. All of the above
cities and regions play a very important role in the development of the economies of the
above countries. The simplest example is the industrial and agricultural sector of Andijan in
the economy of the Republic of Uzbekistan. Despite the fact that Andijan occupies the
smallest area of the country (about 1% of the territory of the republic), it is the most densely
populated area of the country, where about 10% of the population of the entire republic lives.
The main agricultural products in the region are wine, fruit, cotton, and raw materials for silk
production.
In this case, very good opportunities are opening up for Kyrgyzstan. Our country can become
a supplier of raw cotton, good climatic conditions and sufficient water resources create good
opportunities for exporting cotton.

Keywords: Trade, products, opportunities, Kyrgyzstan, Uzbekistan
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M. AKİF İNAN’IN ŞİİRLERİNDEN BİLİNÇALTINA YOLCULUK
JOURNEY TO THE SUBCONSCIOUS IN M.AKİF İNAN’S POEMS
Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, gamzedeniz2016@gmail.com
ÖZET
Urfa’nın yetiştirdiği ünlü şairlerden M. Akif İnan, eserlerindeki sanatsal derinlik ve
yaşadığı döneme karşı duyarlılığı nedeniyle edebiyat mahfillerinde Yedi Güzel Adam’dan biri
olarak anılmaktadır. İnan, şair kimliğiyle olduğu kadar bir aydın olarak da adından söz
ettirmeyi başarmıştır. Bir sanatçı ve düşünce adamı olarak İnan’ı ailesi, yaşadığı çevre,
döneminin sosyal ve siyasal yapılanmaları, psikolojik süreçleri ve değer yargılarından ayrı
düşünmek oldukça güçtür. Bu açıdan bakıldığında şiirlerinin satır altlarında onun kimliğini
bulmak mümkündür. Bilhassa şiirlerindeki imgelem dünyası onu psikanalitik yöntemle
okumaya elverişli kılmaktadır.
Psikanaliz; sanatçının psikolojisinin, yaşamının, kişiliğinin ve bilinçaltının kaleme
aldığı eserleri etkilediği düşüncesi üzerine temellenmektedir. Bu doğrultuda yapılacak çalışma
kapsamında M. Akif İnan’ın şiirleri psikanalitik kuram çerçevesinde çözümlenecek ve
eserlerini oluşturma sürecindeki etkenlerle bilinçaltı kaynaklar açımlanacaktır.
Anahtar kelimeler: M. Akif İnan, şiir, psikanaliz.
ABSTRACT
M. Akif İnan, famous poet brought up by Urfa, is mentioned as one of Seven Good Men
in literature gathering- place because of his artistic profoundness and sensitivity to the era in
which he lived. İnan has succeeded in being mentioned himself not only as a poet but also as
a highbrow. It is quite difficult to think that İnan as a poet and a highbrow isolated from his
family, the environment he lived, social and political structures of the era, psychological
processes and value judgements.When viewed from this aspect, it is possible to find his
identity under the lines of his poems. Especially, imagination world in his poems enables him
to read with psychoanalytical method.
Psychoanalysis is based on the idea that psychology, life, personality and subconscious
of the artist influence the works the author produces. Accordingly, the poems of M.Akif İnan
is going to be analyzed according to psychoanalytical theory and subconscious sources is
going to be explored with the factors in the process of producing works.
Key Words: M. Akif İnan, Poetry, Psychoanalysis
AKİF
İNAN’IN
ŞİİRLERİNDEN
PSİKANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME

ŞİİRLERDEKİ

AKİF

İNAN’A

Psikanalitik edebiyat eleştirisi sanatçının kişiliğini, ifade biçimlerini, duyuş ve düşünce
dünyasını doğrudan etkileyen bilinçaltı süreçlerle eserleri arasındaki ilişki üzerinde
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 288

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
durmaktadır. Sigmund Freud’un nevrotik bir durum olarak değerlendirdiği yazma eylemini
sanatçının yaşamı ve karakterinin şekillendirdiğini düşünülmektedir. Diğer deyişle bir sanat
eserinin satır altlarından sanatçının kişiliği, yaşamı, döneminin toplumsal perspektifi hakkında
bilgi devşirmek mümkündür. Bu doğrultuda yapılacak çalışmada, M. Akif İnan’ın şiirlerinin
çözümlemesine geçmeden önce, psikanalitik eleştiri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi:
Bir psikoterapi tekniği olarak Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine temellenen
“psikanaliz insan ruhunun derinliklerine inmeye çalışarak insan davranışlarının sebeplerini
belirlemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır”1. Psikolojinin konusu olan davranışlar doğrudan
gözlemlenebilir ancak onları ortaya çıkaran süreç ve etkenler için aynı cümleyi kurmak
mümkün değildir.
Freud insan davranış ve tutumlarının arkasındaki sebepleri “bilinç”te değil
“bilinçdışı”nda aramış, kuramını bu temel üzerinde şekillendirmiştir. “Bilinç, gerçeklikle
uyumu sağlayan ve mantıksal düşüncenin baskın olduğu bölmedir. Bu sayede bilinçli
eylemlerdeki düşünce ve duygular; neden, sonuç, zaman ve mekân boyutlarına uygun olarak
kurulur”2. Psikanaliz için modern bireyin kutsalı olan bilince karşı bilinçdışının
yüceltilmesidir denebilir. Jacques Lacan, Freud’un biliçdışı kavramını şu ifadelerle açımlar:
“Öznede ne olup biterse, bilinçdışı düzeyinde, bununla her noktada türdeş olan bir şey vardır o şey bilinç düzeyindeki kadar işlenmiş bir biçimde dile gelir ve işlev gösterir, öyle ki bilinç
kendisine özgü gibi görünen bir ayrıcalığı kaybetmiş olur”3. Freud, kurduğu bu sistemi
buzdağı metaforuyla açımlamaktadır. Buna göre buzdağının doğrudan görünen kısmını bilinç,
istem ve iradeyle bilince taşınabildiği bilgi ve yaşantıların depolandığı bölümü ön bilinç ve
buzdağının görünmeyen kısmını da bilinçdışı kavramlarıyla ifade etmektedir. Freud’a göre,
sosyal bir varlık olan insan kendi ve öteki arasında kaldığında normların dışındaki arzu,
korku, eğilimlerini vb bastırmakta ve bilinçdışına itmektedir. Diğer deyişle bilinçdışı “bilinçli
duruma geldiklerinde bireyde anksiyete (endişe) yaratacak potansiyele sahip olan istek,
eğilim, dürtü, duygu, düşünce, anı, olay gibi içeriklerin itilerek tutuldukları alandır” 4. Bu
doğrultuda bilinçaltı için bireyin karanlık, görülemeyen fakat aydınlık olanı yönlendiren ve
belirleyen katmanıdır denebilir.
Karanlık bir katman olarak “biliçdışı süreçleri doğrudan gözleme olanağı veren bir
yöntem yoktur. Kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında yansıyan görünümleri izlenebilir.
Bu ürünlerden yola çıkarak bilinçi dışı süreçlerin işleyişi ve anlamı sezilebilir”5. Bu açıdan
bakıldığında gözlem değerlendirmesinin tekil olarak yapılamayacağı da görülmektedir.
“Psikanalitik kuramın temel varsayımlarından biri ruhsal süreçlerin ağırlıklı olarak bilinçdışı
olduğu, diğeri de gerekircilik (determinism) varsayımıdır. Gerekircilik varsayımı, ruhsal
olayların rastgele ve şansa bağlı oluşmadığını, önceki olaylar tarafından belirlendiğini
1

Şen, Can. Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı, Divan Kitap, Ankara: 2012, s.11.
Freud, Sigmund. Psikanaliz, Gece Kitaplığı, Ankara: 2016, s. 14.
3
Lacan, Jacques. Psikanalizin Dört Temel Kavramı. Çev. Nilüfer Erdem. Metis Yayınları, İstanbul: 2017, s. 31.
4
Freud, Sigmund. Psikanaliz, Gece Kitaplığı, Ankara: 2016, s. 14.
5
Akvardar, Yıldız vd. Psikanalitik Kurama Giriş. Bağlam Yayınları, İstanbul: 2015, s. 31.
2
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vurgular” . Etki-tepki kavramının devreye girdiği süreçte bireyin bütüncül olarak ele alınması
gerektiği görülmektedir. Bireyin öz varlığı ile çevresi, ben’ine karşı öteki, yaşantılar, duygu
ve eylemler vb. süreci işleten unsurlardır.
Freud’un sistemleştirdiği psikanaliz yalnızca psikoterapi yöntemi olarak kalmamıştır.
Sanatçı-eser incelemelerinde de kullanılmış ve bir edebiyat kuramı halini almıştır.
Psikanalitik Yazınbilim Eleştirisi denince, psikanaliz alanında elde edilen sonuçları ve
verileri yazın ürünlerinin anlaşılması ve yorumlanması sürecinde kullanmak akla gelir. Bir
psikolog, bir ruh doktoru, hastanın bilinçaltını aydınlatarak hastayı etkileyen öğeleri nasıl
belirlemeye çalışıyorsa, bu defa yazın eleştirisi ile uğraşanlar da yapıtlardaki kurmaca
kahramanların bilinçaltını ve dolayısıyla metnin arka planını aydınlatmak için psikanalizin
birikimlerini kullanır. Bu yaklaşımın adı ‘psikanalitik yazın yorumlama yöntemi’dir7.
Bu yaklaşıma göre eserden yola çıkarak yazar hakkında bilgi devşirmek mümkündür.
Ancak bu bilgi sanatçıdan yahut kaynaklardan doğrudan elde edilebilen yahut günlük
yaşamdan kotarılabilen bilgi değildir; sanatçının bilinçaltının esere yansıyan, yapıtın satır
altlarında gizli olan bilgidir. Dolayısıyla bu yeniden okuma eylemi “sanatçının yaşam
öyküsünün hem biyografik verilerden hem de ürettiği yapıtlardan yola çıkılarak yeniden
kurgulanmasını ve yine bu kurgudan yararlanılarak eserlerinin tekrar yorumlanmasını
hedefleyen psikobiyografi türünün doğmasına yol açmıştır”8. Bu okuma biçimi okuyucuya ve
hatta sanatçıya sunulan yeni bir portredir.
Psikanalizin bir edebiyat eleştirisi olarak kullanılması Freud’la başlamaktadır. “Freud,
yazarı oyun oynayan bir çocuğa benzeterek, sanat eserlerinin doğuşunu oyunlara dayandırır;
ona göre oyun oynayan bir çocuk ile eserini yazan bir yazar aslında aynı işi yapmaktadır” 9.
Nasıl ki bir çocuk birikim ve deneyimleriyle oyun alanını oluşturur ve reel dünyaymışçasına
onu yaşamaya başlarsa sanatçı da eserini oluştururken aynı şekilde davranır. Her ikisi de
hayal gücünün olanaklarıyla kendi düş ülkelerini kurarlar.
Freud’un yazar-çocuk / eser-oyun benzetmesinin yanında yazarı nevrotik bir kişilik
olarak değerlendirmesi de dikkat çekicidir. Ona göre bastırılmış arzu, dürtü ve eğilimler
sanatçının yazmasına sebep olmaktadır. Yazdığı için birey/sanatçı baskıdan kurtulmaktadır.
Buna göre, bastırılmış duygu ve düşünceler doğrultusunda kaleme alınan eserler bilinçaltının
temel verilerini barındırmaktadır. Dolayısıyla “bir psikanalistin görevi, nasıl bilinçsiz bir
şekilde ortaya çıkan tavrın, davranışın ve tepkilerin kökenine inmek ise, bir yazınbilimcinin
de görevi metnin arka planına inmek ve metnin duyumsatmak istediklerine aracılık etmektir.
Metnin arka planı da metnin bilinçaltıdır. Psikanalist, nasıl hastanın ruh dünyasını
aydınlatarak çözüm üretiyorsa, yazın bilimci de aynı şeyi yapar” 10. Bu bakış bir anlamda
metne kişilik kazandırmaktır. Müellifinin kaleminden çıkan eser, belki de onun bile farkında
olmadığı süreçleri dillendirmektedir. Bu yöntemle okunan bir eser sadece anlatılmak isteneni
6

6

Akvardar, Yıldız vd. Psikanalitik Kurama Giriş. Bağlam Yayınları, İstanbul: 2015, s. 31.
Yılmaz Özbek, Edebiyat ve Psikanaliz, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya: 2007, s.7.
8
Cebeci, Oğuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İthaki Yayınları, İstanbul: 2004, s. 12.
9
Sigmund Freud. Sanat ve Edebiyat, Çev. Dr. Emre Kapkın- Ayşen Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, Şubat: 1999,
s.125-126.
10
Yılmaz Özbek, Edebiyat ve Psikanaliz, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya: 2007, s.17.
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değil gizlenmek isteneni de aşikâr kılmaktadır. Daha açık ifadeyle “mademki yazarı yazmaya
iten, açığa vuramayıp bastırmak zorunda kaldığı isteklerdir, o halde bunlar bir yolunu bulup
kılık değiştirerek kendilerini eserde belli edeceklerdir; tıpkı hepimizin rüyalarında kendilerini
gösterdikleri gibi. Bundan ötürü bir sanat eserine, yazarın bilinçaltında kalmış isteklerinin,
korkularının vb. sembollerini taşıyan bir belge gibi bakabiliriz”11. Birinci ağızdan çıkan, reel
ve saklı birer belge.
Tüm bunlara bakıldığında sanatçının da sıradan insanlarla aynı süreçleri yaşadığı fakat
aktarım noktasında farklılaştığı görülmektedir. “Sanatçı kendi bilinçdışındaki materyali
ortalama insandan daha rahat bir biçimde elde edebilir; çünkü bilinçdışı ile bilinç arasındaki
duvar ya da zar geçirgen özelliktedir”12. Arzu, korku ve eğilimleri aynı şekilde bastırıyor
olmakla birlikte onlarla irtibatını tamamen kesmeyen insan sanatçı kimliği taşımaktadır.
“Freud’a göre, yazar, ‘baskılama bariyeri’ belirli ölçüde esneklik taşıyan ve bilinçaltının
konuşmasına izin verecek cesareti olan kişidir. Freud bu durumu, sanatçıda ‘bastırma
mekanizmasının esnekliği’ kavramı ile açıklamaktadır”13. Bu durumda sanat eserini
sanatçının yüceltme mekanizmasının ürünü kabul etmek mümkündür. Diğer taraftan “şiir
şairden daha doğrudur”14 demek de mümkündür.
Görüldüğü üzere psikanalitik edebiyat eleştirisine göre bir eser onu kaleme alan sanatçı
hakkında doğrudan edinilemeyen bilgilere ulaşma imkânı sağlamaktadır. Yazarın açık
etmekten çekindiği yahut kendisinin bile farkında olmadığı bilinçaltı süreçlerine açılan birer
kapı niteliğindedir her yapıt.
ŞİİRİN DAVASI YAHUT DAVANIN ŞİİRİ
M. Akif İnan’ın Hicret ve Tenha Sözler isimli iki şiir kitabı bulunmaktadır. Daha önce
yapılmış çalışmalara bakıldığında İnan’ın mensur eserleri üzerinde yoğunlukla durulduğu,
bilhassa sendikacı kimliğiyle yakından ilgilenildiği ancak şiirlerinin bunların gölgesinde
kaldığı görülmektedir. Bir aydın, bir eylem adamı, öğretmen ve sıkça üzerinde durulan
dost/ağabey kimliğiyle işlenmiştir daha çok. Şiirleri ise İnan’ı sessizce anlatmaya devam
etmektedir. Bu bölümde şiirlerindeki anahtar kelimeler üzerinden İnan’ın bilinçaltına,
yaşamına, kişiliğine, ailesi ve yaşadığı dönemin toplumsal yapısına ulaşmaya çalışılacaktır.
Deniz:
İnan’ın şiirlerine bakıldığında “deniz” kelimesinin sıkça tekrar edildiği görülmektedir.
“Psikanalitik açıdan ‘deniz’ kadının, annenin; ‘denizde ölme isteği’ ise anne karnına dönüş
arzusunun bilinçdışı ifadesidir”15. İnan’ın en çarpıcı ifadesiyle “Deniz ki dilimin lügat
kitabı”16 mısrası anne’nin anlamsallık yolcusu için ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
11

Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İletişim Yayınları, İstanbul: 2010, s. 152.
Cebeci, Oğuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İthaki Yayınları, İstanbul: 2004, s. 122.
13
Cebeci, Oğuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İthaki Yayınları, İstanbul: 2004, s. 121.
14
Schneider, Michel. Okumak ve Anlamak (Edebiyatta Psikanaliz: Freud, James, Nabokov, Pessoa, Proust,
Rancé, Schnitzler), Çev. Nazlı C. Sümter, Kolektif Kitap, İstanbul: 2016, s. 161.
15
Şen, Can. Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı, Divan Kitap, Ankara: 2012, s.31.
16
İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s.21.
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Lügat kelimesinin söz, sözcük, sözlük anlamı düşünüldüğünde anne oğul arasındaki anlamsal
bağ ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan şairin kelimelerinin annede anlamlandığı yahut onu en iyi
ve en doğru şekilde annesinin anlayabileceği düşüncesi de doğmaktadır.
Anne:
İnan, Hicret ismini verdiği şiir kitabını annesine ithaf etmiştir. Onun anımsatılmasıyla
başlanan kitapta “anne” Akif İnan’ın şiirlerinde en çok tekrar edilen kelimelerden biridir.
Kimi zaman “Ey uyku ey anne gel kurtar beni”17 dizesinde olduğu gibi bir kurtarıcı, sığınılan
ve çağrılan bir limandır kimi zamansa “Bir sırdır evler içinde anneler”18 ifadesinde olduğu
gibi en kıymetli ve bilinmeyen bir değer olarak saklıda kalır. Psikanalitik yönteme göre
“dişinin sihirli otoritesi; aklın çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp
büyüten, taşıyan, büyüme, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri;
yararlı içgüdü ya da itki; gizli, saklı, karanlık olan, uçurum, ölüler dünyası, yutan, baştan
çıkaran ve zehirleyen, korku uyandıran ve kaçınılmaz olan[dır]19. İnan’ın annesiyle sağlıklı
bir ilişkisinin olduğu açıkça görülmektedir. Şair için anne yaşam alanından kaçmak
istenildiğinde sığınılacak bir yer, kelimelerin anlamını bulduğu bir kitap ve kıymetli bir sırdır.
Baba:
İnan’ın eserlerinde annesi gibi babası da önemli izleklerdendir. Öyle ki babası için
Babamın Gazeli isimli bir şiiri mevcuttur. Şiirde geçen “Bir destan büyüttü namustan aşktan /
Midenin harama düşmanlığından”20 ifadesi hem babasının karakterine hem de Akif’e bıraktığı
ahlaki emanete işaret eder mahiyettedir.
Psikanalitik yöntem için eselerdeki aile temi oldukça önemlidir. “Ailenin temsil ettiği
ahlâkî kıymetler, çocukta içgüdülerini kontrol altına alan bir üst-ben (sur-mai) teşkil eder.
Bundan mahrum olarak yetişenler kendilerini tamamıyla içgüdülerine teslim ederler. Üst-ben
şuurdur. Şuurun, ahlâkî kontrol mekanizmasının zayıf oluşu, gayrî şuurdaki kuvvetleri
başıboş bırakır”21. Bireyin toplumsal alana uyumu, vicdan ve akıl dengesi, normlara göre
yaşayabilmesini sağlayan kontrol mekanizması ailesinden aldığı değerlerdir.
Denebilir ki İnan, salt bir şair değildir. Güzel sözler söylemek, ahengin büyüsüyle
okuyucuyu etkilemek değildir onun derdi. İnandığı ve savunduğu değerler vardır ve eserlerini
onu dile getirmek için kaleme almıştır. Bu değerlerin kaynağı ise açık ya da örtük eserlerinde
sürekli işaret ettiği ailesidir. Bu durumu kendisi şöyle ifade etmektedir:
Bunca zamandır hep aynı doğruları yansıtmaya çalıştım. Hatta yalnız esasta değil,
ayrıntılarda bile aynı istikamet üstünde yol almışım. (…) Davaya sonradan gelmiş biri
değilim yani. Aile ve kültür çevresi bakımından, aşağı yukarı gözümü dava içinde açtım.

17

İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s. 19.
İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s.31.
19
Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. Çev. Zehra Aksu Yılmazer. Metis Yayınları, İstanbul: 2017, s. 22.
20
İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s.61.
21
Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), Dergâh Yayınları, İstanbul: 2007, s. 327.
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Hayatın, fikrin, çeşitli yollarından geçe geçe nihayet, İslâm davasında karar kılmış, bir gelişim
olmadı bazıları gibi. Önümde hazır bulduklarımı daha ileri götürmek düştü bana sadece22.
Bu anlamda “Babamın gölgesi koruyor beni / Oh ne güzel şehir bu eski şehir”23
mısraları da dikkat çekicidir. “Korunmak” ifadesi dış dünyadan gelen bir tehdit olduğuna
işaret etmektedir. “Gölge” ve “eski şehir” ifadeleri de düşünsel boyutta, fikren bir
koruyuculuk olduğunu göstermektedir.
Babasıyla ilişkisinin bu denli kuvvetli oluşu karşı cinsle ilişkisinin de sağlıklı
olduğunun göstergesi sayılabilir. “Jung, insanın kendi cinsiyetini temsil eden ve kendi
cinsinden kişilerle ilişkisini etkileyen arketipe gölge adını vermiştir”24. Bireyin karanlık tarafı
olarak bilinen gölge onun hemcinsleriyle ilişkisini düzenleyen mekanizmadır. “Bu ilişkilerin
dostça ya da düşmanca olması, gölgenin ego tarafından kabul edilip edilmemesine bağlıdır.
Eğer bir erkeğin egosu gölgeyi reddetmiş ve psişenin uyumlu bir parçası durumuna gelmesini
engellemişse, o erkek reddedilmiş gölgesini diğer erkeklere yansıtabilir ve erkekler arası
ilişkileri bozuk olur”25. İnan eserlerinde de sıkça olumlu ilişkiler kurduğunu göstermektedir.
Babasıyla ilişkisinin yanı sıra, debiyat dünyasında “yedi güzel adam” olarak anılan gruba
dâhil olması da hemcinsleriyle dostça ve samimi ilişkiler yaşadığını göstermektedir.
Gelenek ve Eski şairler:
Psikanalitik bağlamda sanat eserinin oluşum sürecinde bireyin bilinçaltını oluşturan
unsurlar bütüncül olarak ele alınmaktadır. Sanatçının deneyimlerini ve birikimini oluşturan
tüm ögeler değerlendirmeye dâhil edilmelidir. Dolayısıyla özel bir tür olarak sanat eserinin
kendinden öncekilerle yadsınamaz bir bağı vardır.
Bloom, edebiyat tarihini Oedipus kompleksine göre yeniden yazar. Oğulların babaları
tarafından bastırılmaları gibi şairler de kendilerinden önceki ‘güçlü’ bir şairin gölgesinde
yaşarlar; her şiir ise, eski bir şiiri yeniden şekillendirerek bu ‘etkilenme endişesinden’
kurtulma çabası olarak okunabilir. Kendisini iğdiş eden ‘bir önceki şiir’ ile Oedipal bir
rekabete giren şair, bu gücü zararsız hale getirmek için onun içine girerek onu yenileyecek,
değiştirecek ve yeniden düzenleyecek biçimde yeniden yazmaya çalışır; bu anlamda bütün
şiirler diğer şiirlerin yeniden yazılmış biçimleri, onların ‘yanlış yorumları’ ya da onların
‘aleyhinde oluş’ olarak, şairin kendi hayal gücüne, özgürlüğüne yer açabilmesi için onların
aşırı gücünü dışlama çabası olarak okunabilir. Her şair ‘geç kalmıştır’, bir geleneğin
sonuncusudur; güçlü şair, bu geç kalmışlığı kabul edip, bir öncekinin gücünü yıpratma
cesareti gösteren şairdir”26.
Bu durumda İnan’ın beslendiği kaynaklar, benzerlik arz ettiği ya da yeniden
yorumladığı eser ve yazarlar olduğu açığa çıkmaktadır.

22

Haksal, Ali Haydar (alıntılayan). Bir Medeniyet Şairi M. Akif İnan. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2015, s. 88.
İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s. 62.
24
Geçtan, Engin. Psikanaliz ve Sonrası. Metis Yayınları, İstanbul: 2010 s. 169.
25
Geçtan, Engin. Psikanaliz ve Sonrası. Metis Yayınları, İstanbul: 2010 s. 170.
26
Eagleton, Terry. Edebiyat Kuramı (Giriş). Çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2011, s. 191.
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Turan Güler, Akif İnan’ın bir söyleşisinde “benim bir beytimi gösteremezsiniz
içerisinde Fuzûlî’yi, Bâkî’yi, Nedim’i uzaktan andıran bir söyleyiş olsun”27 dediğini
belirtmektedir. Ancak yaptığı çözümlemeler doğrultusunda İnan’ın “Sensin” şiiri ile Kanuni
Sultan Süleyman’ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı bir şiir arasında benzerlik olduğunu tespit
etmiştir. Turan’ın işaret ettiği eserler şunlarıdır:
İnan;
Özgürlük menşurum kanatlarındır
Toprağım devletim bayrağım sensin
Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun
Ufkumsun yakınım uzağım sensin
Muhibbi;
Celîs-i halvetim, varım, habîbim(harimi) mâh-ı tâbânım
Enîsim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultânım.
Birlikte olduğum, sahip olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
Can dostum, en yakınım, layığım, güzellerin şahı sultanım.
Söylem düzeyinde eserler arasında benzerlik olduğu açıktır. Ancak “bu ilişkiyi yine
Akif İnan, eski şiire yenik düşmeden eski şiiri kaynak gösterip divan şiiri kültürünü almış ve o
şiirin ayrıntılarına kadar tanımaya çabalayan bir kişinin estetik kurgusu olarak açıklar” 28.
Eserler arasındaki benzerliği farklı yorumlasa da İnan’ın “eski şiire yenik düşmeden” ifadesi
dikkat çekicidir. Ortada bir rekabet olduğu açıktır ve bu yeni yorum gücü zararsız hale
getirmenin bir yoludur. Ahmet Kabaklı sanatçının gelenekle arasındaki bağlantıyı şöyle ifade
etmektedir: “M. Akif İnan, edebiyatımızın dününü ve bugününü inceleyen ve yazılarıyla
sosyal görüşlerini kaynaştırırken, bilhassa divan edebiyatımız üzerinde yeni ve önemli
görüşler ileri sürmektedir. Divan şiirimizin yaşamakta olduğunu, yerli, milli ve çağdaş bir
edebiyat olduğunu belgeler nitelikte”29. Dolayısıyla aradaki benzerlik için İnan’ın
ifadesindeki gibi “o şiirin ayrıntılarına kadar tanımaya çabalayan bir kişinin estetik kurgusu”
şeklinde bakmak güçtür. Rasim Özdenören de İnan’ın bu yeniden yazma / yorumlama
girişimlerine örnek vermektedir. Özdenören aktardığı hatırasında İnan’a şöyle bir teklifte
bulunur: “Leyla ile Mecnun birçok defalar yazılmış. Divan edebiyatından günümüze kadar.
Gerek modern şairler gerek divan şairlerinin dile getirdikleri bir mesnevi. Ama Yusuf ile
Züleyha mesnevisi modern tarzda yazılmamış, Akif’e onu teklif etmiştim. Akif de çalışmaya
başladığını söylüyordu, ölümünden sonra ne olduğunu Mustafa İnan’a sorduğumda bana
şöyle bir beyanda bulunmuştu Mustafa: ‘Ben dedi o şiirin üç yüz beytini gördüm’ ” 30. Bu
ifadelerden İnan’ın güncelleme, yeniden yorumlama çalışmalarına vefatına kadar devam ettiği
anlaşılmaktadır. Ayrıca kendi eserlerinde de adını andığı isimler mevcuttur. “Şan” isimli
27

Güler, Turan. “Şiir ve Gelenek Bağlamında Akif İnan’ın Şiiri”, İçtimaiyat, Kasım 2017, Cilt 1, Sayı 1. s.17. <
http://dergipark.gov.tr>
28
Güler, Turan. “Şiir ve Gelenek Bağlamında Akif İnan’ın Şiiri”, İçtimaiyat, Kasım 2017, Cilt 1, Sayı 1. s.17. <
http://dergipark.gov.tr>
29
İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s. 66.
30
Özdenören, Rasim. “Çorak Toprakta Akmadı”. Doğumunun 75. Vefatının15. Yılında Mehmet Akif İnan
Sempozyumu. Haz. Hıdır Yıldırım. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2016 (87-92), s. 91.
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şiirinde “Ülke coğrafyası bir dilim vardı / Yunusun Galibin soylu gergefi” 31 ifadeleri İnan’ın
üslubundaki sadeliğin kaynağına işaret eder niteliktedir.
“Olağanüstüler” şiirinde Hz. Peygamberin doğumundan önce başlayan mucizeler,
Peygamberin doğumunu ve peygamberlik müjdesini ihtiva eden mısraları da bu anlamda
dikkat çekicidir. Kendisinden önce kaleme alınmış siyer kitaplarını ve Mevlid-i Şerif’i
hatırlatmaktan bu içerik yakınlığı da yeniden yorumlama ve benzeşim olarak kabul edilebilir.
Ölüm ve Yeniden Doğuş:
Akif İnan’ın eserlerinde sıkça başvurulan kelimelerden biri de ölüm ve ölümü
anımsatan ifadelerdir. Genellikle ölüm bir son olmanın ötesinde yeni bir hayatın başlangıcı
olarak betimlenmektedir.
‘Yeniden doğuş’ bütün dinlerde ve masallarda bulunan bir ‘archétype’tir. C. G. Jung bu
konuyu araştırmalarında geniş olarak ele almıştır. ‘Bâsûbâdelmevt’ inancı İslâmiyet’te de
mühim bir yer tutar. [….] Diğer ‘archétype’ler gibi bu ‘archétype’ de insanoğlunun derin
özlemlerine tekabül ettiği için, ruhlarda kuvvetli titreşimler uyandırır. [….] bu ‘yeniden
diriliş’ temi, psikolojik ve metafizik bakımdan olduğu kadar sosyal ve politik bakımdan da
dikkati çekici bir konudur. ‘Yeniden diriliş’ psikolojik açıdan bir ‘regression’, geriye, anne
karnına dönüştür. Sosyal bakımdan, o, bir ‘irtica’ manzarası arz eder”32.
İnan için de ölüm korkulan, kaçınılan bir durum değildir. “Toprak kuşatınca ten kafesini
/ Yeni bir günedir göçümüz bizim / Kalkarız rüyadan uyanır gibi” 33 mısraları bunu açık bir
şekilde orta koymaktadır. Eserde geçen “ten kafesi”, “yeni gün”, “göç” ifadelerinin de
üzerinde durulması gerekir. “Ten kafesi” İnan’ın bu dünya algısını açık eder mahiyettedir. Bu
dünya onun ait olmadığı mekândır, bir nevi zorunluluktur ve istenilmeyen bir yerdir. “Yeni
gün” ifadesi ise bayram olarak kutlanan ve yeni gün / ilk gün anlamına gelen “nevruz”
kelimesiyle birlikte düşünüldüğünde baharı anımsatmakta ve yeniden canlanışa, dirilişe işaret
etmektedir. “Göç” ise bireyin mutlu, memnun olmadığı bir durumdan kaçış isteğinin
tezahürüdür. Yaşanan çatışmalar, hayal kırıklıkları ve memnuniyetsizlikler bir öteki âlem
tasavvurunu doğurmaktadır. Bu noktada İnan’ın şiir kitabının ismi olan Hicret kelimesinin de
üzerinde durulmalıdır. Hicret, “1. Göç, sefer. 2. a Kişinin beden memleketinden ayrılıp
ruhaniler vatanına göç etmesi. b Sâlikin kötü ve sıfatlarından ayrılıp iyi huy ve sıfatlar
yurduna gitmesi, yani ahlakını güzelleştirmesi. Sûfi nefesten kalbe, kalpten sırra, sırdan ruha,
ruhtan Hakk’a hicret eder”34. Bu noktadan hareketle İnan’ın olgunlaşma arzusu içinde
olduğunu, benliğini arındırma ve Allah’a yakın olma düsturunca yaşadığını söylemek
mümkündür.
İnan’ın bazı mısraları ilk bakışta onun ölümü arzu ettiği fikrini oluşturur. “Toprağın
altına yürüsem bir gün / Kurtulsam aklımın işkencesinden”35 gibi ifadelerde belirtildiği üzere
kimi zaman ölüm onun için aklın çıkmazından bir kurtuluştur. “Psikanalistler ölüm arzusu ile
31

İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s. 50.
Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), Dergâh Yayınları, İstanbul: 2007, s. 526.
33
İnan, M. Akif. Tenha Sözler. Yedi İklim Yayınları, İstanbul: 1992, s. 49.
34
Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2005, s. 168-169.
35
İnan, M. Akif. Tenha Sözler. Yedi İklim Yayınları, İstanbul: 1992, s. 22.
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anne karnına dönüş arasında bir münasebet bulmuşlardır. Onlara göre dış âlem karşısında
alınan menfî tavır, çevre ile uyuşamayış, insanlarda gayri şuurî olarak bu arzuyu uyandırır” 36.
Daha önce anne motifini işlerken İnan’ın sözlerinin annesinde anlam bulduğu, diğer deyişle
onu gerçek anlamda anlayanın annesi olduğunu belirtmiştik. “Psikanalizin kurucusu Freud’un
kuramına göre insanın iki temel içgüdüsü yaşam (eros) ve ölüm (thanatos) içgüdüleridir.
Ölüm içgüdüsünün en belirgin dışavurumu ise saldırganlık dürtüsüdür. Freud’a göre
saldırganlık kişinin kendine yönelik yıkıcı eğilimlerini dış dünyadaki nesnelere
çevirmesidir”37. İnan belki de anneye dönüş arzusuyla aklının salık verdiği davranış ve
tutumlardan kaçmak istemektedir. İçindeki menfi arzulardan anneye kaçarak kurtulmak
istemektedir. Zalim ve kıyıcı bir gerçeklikten şefkat ve merhamete kaçış arzusunun tezahürü
olarak değerlendirilebilir.
Mağara:
İnan’ın eserlerinde dikkat çeken bir diğer kavram da “mağara”dır. “Jung’a göre
‘mağara’ anne karnını karşılamaktadır”38. Diğer deyişle saklayan, koruyan kollayan, güven
veren yerdir. “Çeşitli kavimlere ait mitolojilerde, mağara, insanların doğdukları bir yer olarak
tasvir olunur. Psikolog Jung, mağaranın anne karnına tekabül ettiğini söyler”39. Yani
doğumdur, mağara hayata geliş ve yaşamın eşiği anlamını taşımaktadır. İnan, Hz. Peygamberi
işlediği eserinde “Çöller bir hayattır mağara fikir / Rüyalar gerçeğin kesin haberi” 40 derken
buna işaret etmektedir. Hz. Peygamberin hayatında Hira mağarasının ne denli önemli olduğu
bilinmektedir. Orada sıkça inzivaya çekildiği, ilk vahyin orada geldiği düşünülürse şairin
arada kurduğu bağla bilinçaltı anlamlandırması arasındaki ilişki de açıkça görülecektir. Hz.
Peygamberin düşmanlarından korunmak için girdiği mağarada saklanarak hayatta kaldığı da
bilinmektedir. Tıpkı bir anne karnı gibi mağara da onu korumuş ve saklamıştır.
Çocukluğa dönüş:
İnan’ın reel yaşam alanı içinden çocukluğuna ve yine annesine dönüş arzusu içinde
olduğu görülmektedir. “Köprüsü atılan ninnilerimle / Yıkıntılardayım tuzaklardayım”41
mısraları buna işaret etmektedir. “Köprü” birbirinden bağımsız, ayrı iki mekânı birbirine
bağlayan, yaklaştıran unsurdur. Görünen o ki İnan çocukluğu ile kendi dönemi arasındaki
bağı annesinin ninnileri vasıtasıyla kurmaktadır. “Psikanalistler çocukluğa dönüş arzusunu
anneye bağlılık duygusu ile izah ederler. Beşerî mitolojide ve şiirde anne umumiyetle kapalı,
sıcak mahrem varlıklarla sembolize edilir. Henry A. Murray buna ‘kapalı yerler kompleksi’
adını veriyor”42. Ancak dış dünya onun için yıkıntıdır, kapalı ve güvenli olan yer artık
muhafaza edemez durumdadır. Tedirgin olan ve kendini güvende hissetmeyen şairi bu hale
36

Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), Dergâh Yayınları, İstanbul: 2007, s. 69.
Şen, Can. Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı, Divan Kitap, Ankara: 2012, s. 83-84.
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Şen, Can. Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı, Divan Kitap, Ankara: 2012, s.41.
39
Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), Dergâh Yayınları, İstanbul: 2007, s. 168.
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İnan, M. Akif. Hicret. Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara: 2012, s. 54.
41
İnan, M. Akif. Tenha Sözler. Yedi İklim Yayınları, İstanbul: 1992, s. 25.
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Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2 (Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), Dergâh Yayınları, İstanbul: 2007, s. 90.
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getiren bir el vardır. “Tuzak” kavramı ötekine işaret eder. Bireyin istenilmeyen bir duruma
düşmesi için bilhassa oluşturulmuştur çünkü. Sanatçı, modern dünyanın çelişki ve
çatışmalarından çocukluğunun masumiyetine doğru bir yol, bağlantı arayışı içindedir.
Gece ve gündüz:
Zaman kavramı sanat eserleri ve sanatçı için oldukça önemlidir. Dolayısıyla okuyucu ve
eleştirmen için bilhassa üzerinde durulması gereken izleklerdendir. İnan’ın şiirlerinde
“akşam”, “gece” ve “gündüz” gibi vakitler sıkça kullanılmıştır. Psikanalitik yaklaşıma göre
“gündüz şuura, gece şuuraltına tekabül eder”43. İnan’ın “Gecenin ahengi kavrar elimi /
gezdirir sevdanın sokaklarını”44 mısralarına bu açıdan bakıldığında gece yani bilinçaltı ile
uyumlu olduğu, onu inkâr etmediği görülür. Ancak sevdanın bilinçaltında olması dikkat
çekicidir. Bu söylem İnan’ın yarım kalan bir aşk hikayesinin yahut ütopik bir bağlanmasının
olduğunu düşündürmektedir.
Yaşadığı Dönem ve Mekân:
İnan’ın eserlerinde, yaşadığı dönemin izlerine bakıldığında memnuniyetsiz ve uyumsuz
bir yapı sergilediği görülmektedir. “Zaman sanatçının ruhunu ve dolayısıyla yapıtını
biçimlendirmede en önemli öğelerden biridir. Bu bakımdan sosyolojik veriler, yapıt ve
toplum arasındaki ilişkiye açıklık getirir, karanlıkta kalan bir şeyler varsa aydınlatır”45. Tüm
bireylerde olduğu gibi sanatçıda da bilinçaltını oluşturan ve şekillendiren temel kaynaklardan
biri toplumsal dönem ve yaşam koşullarıdır. Dolayısıyla sanat eserinde dönem ve coğrafyanın
etkisi oldukça kuvvetlidir. “Çağı kurtarmanın bir eylemidir / Çağ dışı görülen ilgimiz bizim”46
mısraları İnan’ın hem kendi çağ algısını hem çağın onu algılayışını ifade eder mahiyettedir.
Yaşadığı dönem ona göre kurtarılması gereken bir durumdadır ancak tam tersine yaşadığı
toplum onu ve savunduğu fikirleri ilkel kabul etmektedir. “Bu tenha dünyanın ürküntüsünü /
Ekledim gövdeme bir parça gibi”47 ifadesi de yine çağ ve topluma bakışına işaret etmektedir.
Sanatçıdaki sahipleniş ve acıya rağmen özümseyiş dikkat çekicidir. İnan’ın yaşadığı dönem
düşünüldüğünde ülkesinin ve dünyanın geçirdiği bunalımlı dönemlerin eserlerini doğrudan
etkilediği görülecektir. “Ülkemin çığlığı her saat zili / Nerde orta doğu savaş nerdeydi”48
mısraları toplumsal kargaşanın bir yansımasıdır.
Direnmek:
Çalışmanın önceki bölümlerinde bilinçaltında bastırılmış duygu, istek, eğilim ve
dürtülerin bulunduğu belirtilmişti. Dış dünyanın bireyi engellemesi, belli normlar
çerçevesinde yaşamaya zorlaması bireyin dürtülerinin bilinçaltında bastırılmasına sebep
olmaktadır. İnan’a göre “Mani olunmuş bir adam direnir durur / Utanır ve korkar
43
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kefenlenmekten” . Bu mısralarda görüldüğü üzere şair inandığı fikirler uğruna direnen bir
karakterdir. Savunduğu bir davası vardır ve onun uğruna mücadele vermektedir. Asıl olan
düşüncedir, savunma bitmez. “Kitabe” isimli şiiri bu anlamda oldukça dikkat çekicidir:
Çağ mahkemeleri hüküm vermiştir
Hayallerim bile hep uçtur diye
Ben yürürüm yollar bitmez benimle
Ben dururum hüküm durmaz hakkımda”50
49

Mahlas:
Psikanalitik yaklaşıma göre “yazar maskesiyle ilerler. Maskenin arkasındaki adam
kendini göstermekten kaçınarak saklanır. Kim olduğunu bilmeyiz. Çoğu zaman maskesi
kapkara bir kâğıttır ve kendi elyazısıyla kaplıdır; bu onun görünmezlik kaskıdır. Buna rağmen
kimi zaman ödünç bir isme, yazarın kimliğine dair gizemi daha da derinleştirecek bir mahlasa
ihtiyaç duyulur”51. Akif İnan’ın da bazı yazılarında Mehmet Reha, Müslimoğlu, Mithat
Mirzaali, Âkif Reha gibi müstear isimler kullandığı bilinmektedir. Bu durum şairin bir yandan
bilinmek, anlaşılmak istemesi bir yandan da bilinçaltındaki dürtülerden dolayı perdeleme
arzusu olarak değerlendirilebilir.
Otorite Arayışı:
Rüyalar bireyin bilinçaltının yani bastırdığı dürtülerinin açığa çıktığı zihinsel eylem
alanı olarak kabul edilmektedir. Günlük yaşamda aşikar kılınamayan, sosyal çevreden
saklanılan ne varsa rüyalarda açığa çıkmaktadır. Bir anlamda bireyin gizli bahçesidir
denebilir. Yasak, günah, utanç veren ne varsa orada kendine yer bulur. İnan’ın “Bütün
vakitlerim sana ayarlı / İste hesabını rüyalarımın”52 mısrası buna işaret eder niteliktedir.
“Kendini küçük, kirli ve aşağı hisseden bir fert maddî veya manevî bir kurtarıcı arar. Günah
duygusunun, Tanrı’yı arama duygusuyla beraber bulunmasının sebebi budur. Fert ister ki
Tanrı veya onun yerini tutan üstün bir varlık onu cezalandırsın. Ceza veya kefaret, ferdi içinde
taşıdığı ağır suçluluk yükünden kurtarır”53. Otorite arayışı bir tür arınma isteğidir denebilir.
Sonuç:
Çözümlemeler gösteriyor ki Akif İnan, reel dünyanın acımasız gerçeklerinden, kıyıcı ve
zalim bir hayat ortamından sanatına ve bilinçaltı dünyasının ahenkli dünyasına, şiirlerine
sığınmıştır. Şiirleriyle arasındaki bağı İnan şöyle ifade etmektedir:
Olayların kuşatması altındaysanız… acizden başka sermayeniz kalmamış gibiyse.
Dualar, yüreğinizin semtine uğramadan çıkıyorsa ağzınızdan. Kendi sesiniz bile yabancı
düşüyorsa kulaklarınıza. Şiir okumalısınız… Hiçbir oluk oluşturmuyorsa içinizde hüzün.
49
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Günü birlik hayy ü huyûm düşüncesinde nefesleniyorsanız. Öte dünyada hesaba çekilmek
gerçeği fantezi hanenizde konuklamışsa. Şiir okumalısınız. Şiir dengeler insanı54.
Buradaki denge kişinin yaşam alanıyla yani sosyal çevresiyle bireysel tercih ve
eğilimleri, dürtüleri bir anlamda “gündüz düşleri” arasındaki dengedir. İnan sanatçı kimliğinin
yardımıyla baskıdan kurtulmayı başarmıştır.
Ailesinden almış olduğu ahlaki değerlerle yaşayan, bir dava uğruna uğraş veren ve
direnen bir mizaca sahiptir. İnan’daki derinliğin annesinden, hayata bakışı ve erdemlerinde
babasının etkisinin yoğun olduğu sezilmektedir. Onun sahip olduğu değerlerin kök mirası
olduğu söylenebilir.
İslâm felsefesiyle yoğrulmuş bir dünya görüşü olduğu açıktır. Ancak maneviyatını
toplumsal olay ve süreçlerle uyumlu bir şekilde yaşadığı görülmektedir. Sosyal alanda aktif,
topluma duyarlı bir tutum sergilemektedir.
Sanat anlayışında düşünce dünyasında olduğu gibi geleneksel değerlerin etkisi oldukça
yoğundur. Köklerine bağlı bir yapı arz etmektedir. Gelenekten beslenen sanat anlayışı için,
eserlerinde görülen benzerlik ve yakınlığı reddetse de, eskiyle arasında oidipal kompleksin
varlığından söz edilebilir.
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ÖZET
Dünya genelinde insanların yaşam süresi geçmişten günümüze kadar belirgin bir artış
göstermektedir. Bu süreçte yaşlı nüfus oranı ve engelli birey sayısı da büyük oranda artmıştır.
Yaşlıların, engelli bireylerin ve farklı fiziksel özellikler taşıyan kişilerin farklı
gereksinimlerinin, isteklerinin ve beklentilerinin olması da tasarımda kullanıcı faktörünün çok
boyutlu olmasını gerektirmektedir. Mimari planlama ve tasarım aşamalarında kadın, erkek,
çocuk, genç, yaşlı farkı gözetmeksizin tüm kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını özel bir çabaya
gerek kalmadan karşılayabilmesi ve sosyal çevrede etkin katılımının sağlanması
hedeflenmelidir. Yapılı çevre de bu hedef doğrultusunda tasarlanmalıdır. Özellikle üniversite
hastaneleri gibi çok çeşitli kullanıcılara hitap eden kompleks yapılar, bu kullanıcıların farklı
gereksinimleri ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. İçerisinde pek çok
birimi bulundurması ve birimler arası ilişkilerin kuvvetli, mesafelerin az olması nedeniyle
üniversite hastaneleri planlanması ve tasarlanması zor ve karmaşık yapı türleri arasında
bulunmaktadır. Bu nedenle planlama aşamasında ilk olarak kullanıcı tiplerinin belirlenmesi,
birimler arası ilişkilerin iyi çözümlenmesi gerekmektedir. Farklı sorunlara sahip hasta bireyler
ve yakınlarının stres duygusu ile bulundukları bir hastane yapısı, kullanıcıların yön bulma
kaygısı yaşamadan hizmet alanlarına kolaylıkla ulaşabildiği, farklı gereksinimlerini hiçbir
engele takılmaksızın gerçekleştirebildiği dolayısıyla kullanıcı stresini azaltacak fonksiyonel
özelliklere sahip olmalıdır. Günümüzde mimari planlama ve tasarım aşamalarında insan
odaklı tasarım kriterleri önemsenmeli, özellikle de üniversite hastaneleri gibi kompleks
yapıların planlaması, erişilebilirlik olgusu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Bu bağlamda üniversite hastanelerinde erişilebilirlik olgusunun değerlendirilmesi
amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında yakın bir zamanda
hizmete açılmış olan Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
incelenmiştir. Yöntem olarak; genişliklerin, alanların, yüksekliklerin, yüzeylerin, gerekli
yönlendirme ve uyarı işaretlerinin TSE Erişilebilirlik Standartları&#39;na uygunluğu
değerlendirilmiştir. Bu başlıklar altında kullanım alanları olarak; bina ulaşım alanındaki yaya
yolları, kaldırımlar, dış mekan merdivenleri, korkuluk ve küpeşteler, yaya geçitleri, açık ve
kapalı otoparklar, bina girişi, bina içi yatay ve düşey dolaşım elemanları, kapı ve pencereler,
tuvalet ve banyolar, manevra alanları, yönlendirme uygulamaları, işaret levhaları, döşeme ve
duvar yüzeyleri gerekli ölçüm teknikleri doğrultusunda incelenmiş, inceleme sonuçları
standartlar ile karşılaştırmalı olarak tablo halinde sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sağlık yapıları, üniversite hastaneleri, evrensel tasarım,
erişilebilirlik.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MAHREMİYET: YOZGAT BOZOK
ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Sümeyra ARSLAN
Bozok Üniversitesi, sumeyra.arslan@bozok.edu.tr
Mimar: Beyza Nur ÇALIŞKAN
Gazi Üniversitesi, nurbeyzacaliskan@gmail.com

ÖZET
Kamusal yaşam-özel yaşam ayrımı kapsamında iletişim ve ulaşılabilirliğin gelişmesiyle,
ekonomik ve kültürel etkinliklerin artmasıyla birlikte mahremiyet kavramı önem kazanmaya
başlamıştır. Mahremiyet hakkı, kişinin toplum içerisinde başkalarını tamamen dışlamaksızın,
ilişkileri ne ölçüde kuracağına kendisinin karar vermesidir. Bağımsızlık kişinin yaşam
biçimini, tercihlerini ifade ederken, mahremiyet üçüncü kişilerin bilgi alanı dışında kalarak
bireyin yaşam alanlarının dışarıdan gelecek müdahalelere karşı korunumunun sağlanmasını
ifade eder. Özel yaşam alanının korunması ile birlikte bireyler, üçüncül bakış ve takiplerden
uzak, kendi tercihleri doğrultusunda yaşama hakkına sahip olmaktadırlar. Mahremiyet olgusu,
özel mekândan kamusal mekâna doğru geçildikçe azalarak ilerlemektedir. Sağlık yapıları
kamusal alan kavramı içerisinde, toplumla iç içe olan ve verilen hizmetin niteliği kapsamında
özel alan koşullarının azami ölçüde sağlanması gereken yapılar arasında bulunmaktadır.
Toplum ve yapıyı ayrıştırmak mümkün olmadığından yapı, hastalara toplum içerisinde özel
alan sağlayacak özellikleri barındıracak biçimde planlanmalıdır. Hastane binası içerisinde
şeffaf, yarı şeffaf ve şeffaf olmayan yapı ve tasarım elemanları hastalar üzerindeki
mahremiyet algısını oldukça etkilemektedir. Tedavi ve bakımın hastanın bedensel
mahremiyetine saygılı ve güven veren koşullarda gerçekleştirilmesi teşhis ve tedavi sürecinde
hizmet alan tarafın daha dürüst olmasına destek olmaktadır. Mahremiyete aykırı koşullarda
verilen tedavilerde ise hastaların, bedensel mahremiyetin ihlal edildiği gerekçesiyle fizik
muayenelerinin bir kısmını yaptırmaya karşı çıktıkları, yabancı kişilerle aynı ortamda tedavi
olma endişesinden dolayı hastaneye yatmaktan kaçındıkları bilinmektedir. Hastane binası
içerisinde hastaların mahremiyet konusunda beklentilerinin karşılanması ve hastane personeli
tarafından bilgilendirilmeleri, sağlık sektöründe sunulan hizmetin kalitesini artırmaktadır. Bu
nedenle sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışanları güvenli alanda tutmaya ve hastalar için
doğru ve dürüst teşhise yardımcı olacak mimari tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada hastanelerde Sağlıkta Kalite Standartları bağlamında, hasta mahremiyeti
ile ilgili gerekli uygulamaların yerine getirilip getirilmediği değerlendirilmiş, sağlık
yapılarında mahremiyet kavramı mimari tedbirler kapsamında incelenmiştir. Çalışma için
Haziran 2018 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamış Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi seçilmiştir. Hastane&#39;de poliklinikler, tek kişilik ve çift kişilik
hasta yatak odaları, yoğun bakımlar, doğumhaneler, acil servis, kan alma alanları
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incelenmiştir. Hastane binası içerisinde gerekli incelemeler yapılmış, inceleme sonuçları tablo
halinde sunulmuştur. Elde edilen bulgular bağlamında sağlık sektöründe son yıllarda yaşanan
değişim ve dönüşümde mahremiyetin sağlanması kavramının geliştirilmesine yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık yapıları, üniversite hastaneleri, mahremiyet, hasta
mahremiyeti.
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UNEMPLOYMENT PROBLEM IN IRAQ
Leila KARIMI
The Ministry of Trade of Iraq
Iraq’s Ministry of Labor and Social Affairs has announced an increase in unemployment over
the past six years. Over four million people in Iraq are currently registered as unemployed.
The current unemployment rate in Iraq has recently been announced by the Ministry of Labor
and Social Affairs. More than 4 million people are unemployed in the country without
employment opportunities. From 2008 until now, the number of unemployed has reached
4330446. This is the number of unemployed who have been registered officially, but there are
many others who have not been registered. From 2008 until now, he has reached 4330446. He
has been registered. Over the past six years, Iraq has experienced instability and insecurity,
which has hampered development and investment in the country.

Keywords: unemployment, Iraq, instability
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THE EFFECT OF PERSONAL AND ENVİRONMENTAL FACTORS ON
ARTİCİPATİON OF CANCER SURVİVORS
Cahit KAYA
Giresun Universitesi, rehber.cahit@gmail.com
ABSTRACT
Purpose: As Turkey is a more collectivist society, the ability to perform family life,
social roles, and daily activities (i.e. activity/functioning related variables) may be a more
important influence on well-being of Turkish cancer survivors.
Methods: This study aimed to investigate the personal and environmental factors and
its effect on functioning level of cancer survivors in Turkey. Results: The results indicated
that personal and environmental factors had significant effect on quality of life of cancer
survivors.
Conclusion: Personal and environmental variables play a prominent role in functioning
level of cancer survivors. Implication for Cancer Survivors: Psychotherapy and counseling;
cognitive remediation training, social support interventions and providing autonomy support
are recommended intervention techniques to increase functioning level of cancer survivors.
Keywords: Cancer survivors, Turkish, mediation analysis, functioning, participation
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KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL
VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU
COMPARATIVE INTERPRETATION PRIMARY ASSUMPTIONS OF CLASSICAL AND
KEYNESIAN FISCAL POLICIES
Doç. Dr. Engin ÖNER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, enginoner@yyu.edu.tr
ÖZET
Kurucusu Adam Smith olup, arzı ön plana alan, tarafsız maliye yaklaşımını benimseyen
Klasik ekolde, ekonomi her zaman tam istihdam denge halindedir. Bütçe dengesi temel
felsefesi olan, fiyatlar ile ücretlerde esneklik olduğunu öne süren ve kamu borcunu olağanüstü
araç gören bu düşünce sisteminde, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi kesinlikle
istenmemektedir. Klasik düşünce görüşleri doğrultusunda, klasik maliye politikasının üç
temel varsayımı söz konusudur. Bu varsayımlar “Tüketici Devlet Varsayımı”, “Kamu
Harcamalarının Her Zaman Verimsiz Olduğu Varsayımı” ve “Devletin Uyguladığı Vergi Ve
Harcama Politikalarının Tarafsız Olması Varsayımı” dır.
Klasik bütçenin temel ilkeleri (klasik maliye politikasının esasları) varsayımlardan
hareketle belirlenmiştir. Bunlar 1) Devlet Bütçesi Denk Olmalıdır (Mali Denge), 2) Devlet
Bütçesi Küçük Olmalıdır, 3) Kamu Harcamaları Dolaylı Vergilerle Finanse Edilmelidir,4)
Norma l Piyasa Açıkları Para Piyasasından Yani Kısa Vadeli Borçlarla Karşılanmalıdır,5)
Olağanüstü Bütçe Açıkları Sermaye Piyasasından, Yani Uzun Vadeli Borçlarla
Karşılanmalıdır.
Kurucusu John Maynard Keynes olup, talebi ön plana alan, müdahaleci - fonksiyonel
maliye yaklaşımını benimseyen Keynesyen Ekolde; ekonomide tam istihdam yanı sıra eksik
ve aşırı istihdam denge hallerinin de olduğu, görünmez el ile sorunların çözülemeyeceği, fiyat
ve ücretlerin katı olduğu, mutlaka devletin müdahalesinin şart olup, burada maliye
politikasının etkin bir şekilde kullanılması gerektiği ileri sürülmektedir. Keynezyen maliye
politikasında üç temel varsayım vardır. Bunlar; “Süzgeç devlet varsayımı”, “Kamu
harcamaları ve hizmetlerinin bazen verimli, bazen verimsiz veya nötr olması varsayımı” ve
“Devletin vergi, borç ve harcama politikalarının kesinlikle tarafsız olamayacağı
varsayımı”dır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Maliye Politikası, Keynesyen Maliye Politikası, Temel
Varsayımlar
ABSTRACT
Adam Smith being its founder, in the Classical School, which gives prominence to
supply and adopts an approach of unbiased finance, the economy is always in a state of full
employment equilibrium. In this system of thought, the main philosophy of which is budget
balance, that asserts that there is flexibility between prices and wages and regards public debt
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as an extraordinary instrument, the interference of the state with the economic and social life
is frowned upon. In line with the views of the classical thought, the classical fiscal policy is
based on three basic assumptions. These are the "Consumer State Assumption", the
assumption accepting that "Public Expenditures are Always Ineffectual" and the assumption
concerning the "Impartiality of the Taxes and Expenditure Policies Implemented by the
State".
The basic principles of the classical budget (the principles of the classical fiscal policy)
have been determined as based on the assumptions. These are 1) The Budget of the State
Should Be Equal (Fiscal Balance), 2)The Budget of State Should be Small, 3)The Public
Expenditures Should be Financed with Indirect Taxes, 4)Normal Market Deficits Should be
Compensated From the Financial Market, Namely Short-Term Debts, 5)Extraordinary Budget
Deficits Should be Compensated From the Capital Market, Namely Long-Term Debts.
On the other hand, the Keynesian School founded by John Maynard Keynes, gives
prominence to demand, adopts the approach of functional finance, and asserts that cases of
underemployment equilibrium and over-employment equilibrium exist in the economy as well
as the full employment equilibrium, that problems cannot be solved through the invisible
hand, that prices and wages are strict, the interference of the state is essential and at this point
fiscal policies have to be utilized effectively.
Keynesian fiscal policy depends on three primary assumptions. These are the
assumption of "Filter State", the assumption that "public expenditures are sometimes effective
and sometimes ineffective or neutral" and the assumption that "the tax, debt and expenditure
policies of the state can never be impartial".
Key words: Classic Fiscal Policies, Keynesian Fiscal Policies, Primary Assumptions
1.GİRİŞ
Klasik iktisadin kurucusu Adam Smith’dir. Arzı ön plana alan, tarafsız maliye
yaklaşımını benimseyen bu ekolde ekonomi her zaman tam istihdam denge halindedir. Bütçe
dengesi temel felsefesi olan klasik iktisatta tam rekabet şartları önceliklidir. Fiyatlar ile
ücretlerde esneklik olduğunu öne süren ve kamu borcunu olağanüstü araç gören bu düşünce
sisteminde, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi kesinlikle istenmemektedir.
Keynesyen iktisadin kurucusu ise John Maynard Keynes’tir. Talep ön planda olup,
fonksiyonel maliye yaklaşımı benimsenmiştir. Ekonomide tam istihdam yanı sıra eksik ve
aşırı istihdam denge hallerinin de varlığına işaret edilen bu ekolde, fiyat ve ücretlerin katı
olduğu, görünmez el ile sorunların çözülemeyeceği, mutlaka devletin müdahalesinin şart
olduğu ileri sürülmüş; bu noktada maliye politikasının (olağan bir gelir türü olarak kabul
edilen borçla birlikte vergi, harcama ve bütçe politikalarının) etkin bir şekilde kullanılması
gerektiği vurgulanmaktadır.
Klasik düşünce görüşleri doğrultusunda, klasik maliye politikasının üç temel varsayımı
söz konusudur. Bu varsayımlar “Tüketici Devlet Varsayımı”, “Kamu Harcamalarının Her
Zaman Verimsiz Olduğu Varsayımı” ve “Devletin Uyguladığı Vergi Ve Harcama
Politikalarının Tarafsız Olması Varsayımı” dır (Kamalak, M. 1985: 43; Türk, İ. 1988: 6-7).
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Bu varsayımlardan hareketle klasik bütçenin beş temel ilkesi vardır. Bunlar; “Devlet
bütçesi denk olmalıdır”, “Devlet bütçesi küçük olmalıdır”, “Kamu harcamaları dolaylı
vergilerle finanse edilmelidir”, “Normal bütçe açıkları para piyasasından yani kısa vadeli
borçlarla karşılanmalıdır” ve “Olağanüstü bütçe açıkları sermaye piyasasından yani uzun
vadeli borçlarla karşılanmalıdır” (Kamalak, M. 1985: 43-46; Türk, İ. 1988: 2-4).
Klasik maliye politikasının varsayımlarına karşı Keynezyen maliye politikasında üç
temel varsayım ileri sürülmüştür. Bunlar; “Süzgeç devlet varsayımı”, “Kamu harcamaları ve
hizmetlerinin bazen verimli, bazen verimsiz veya nötr olması varsayımı” ve “Devletin vergi,
borç ve harcama politikalarının kesinlikle tarafsız olamayacağı varsayımı” (Kamalak, M.
1985: 52-53; Türk, İ. 1988: 12-14) olmaktadır.
2.KLASİK MALİYE POLİTİKASININ TEMEL VARSAYIMLARI
Klasikler devleti tüketici olarak görmüş, harcamalarının her zaman verimsiz olduğunu
ileri sürmüş ve devletin vergi ile harcama politikalarının tarafsız olmasını istemişlerdir
(Kamalak, M. 1985: 43; Türk, İ. 1988: 6-7).;
2.1. Tüketici Devlet Varsayımı
Bu varsayıma göre Klasikler devleti jandarma devleti olarak görmektedirler. Yani
devlet sadece adalet, diplomasi, bayındırlık, iç ve dış güvenlik gibi hizmetleri sunacak;
iktisadi, sosyal, kültürel hayata, piyasaya hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir. (Eker, A. vd.,
1994:22; Devrim, F. 1996:181; Savaş, V. F. 1997:293).
Çünkü devlet beceriksizdir, tüketicidir, girdiği her işte israf etmektedir. Klasik iktisatçı
David Ricardo’ya göre devlet zorunlu fena/ zorunlu kötülüktür (Ay, H. 2014: 44). Klasik
iktisatçılar devlete karşı güvensiz olup, ekonomik hayata müdahalesini hoş görmemiştir
(Orhaner, O. 1992: 21).
Adam Smith “bir bireyin, sermayesiyle faaliyete geçirebileceği ülke sanayinin tümünü
ve hangi ürünün muhtemelen en yüksek değere sahip olabileceğini, herhangi bir devlet adamı
veya kanun yapıcıdan çok daha iyi değerlendirebileceği açıktır” (Smith, A. 2002: 43)
ifadesiyle bireyin sermaye kullanımında daha rasyonel hareket edeceğini ortaya koymaktadır.
2.2. Kamu Harcamalarının Her Zaman Verimsiz Olduğu Varsayımı
Birinci varsayımdan hareketle gelişmiş bir varsayımdır. Devletin yaptığı her türlü kamu
hizmetleri lehte değil aleyhte olacaktır. Devlet beceriksiz olduğu için, israfçı olduğu için, ne
yaparsa yapsın hizmet ve harcamalar her zaman verimsiz olacaktır.
2.3. Devletin Uyguladığı Vergi Ve Harcama Politikalarının Tarafsız Olması
Varsayımı
Devletin yaptığı vergilendirme politikası toplumu, kişileri olumlu ya da olumsuz
etkilememelidir. Yani tarafsız kalmalıdır. Klasik iktisatçılar verginin sadece “hazinenin
besleyici bir kaynağı” olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Dikmen, O. 1995:26). Klasik
anlayışa göre devlet, kamu harcamalarını karşılamak amacıyla herkesten mali gücüne göre,
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tam rekabet koşullarını ve piyasa mekanizmasının işleyişini aksatmayacak şekilde ve en az
masraf ile en çok vergiyi toplamak durumundadır (Özkara, M. 2014).
3.KLASİK BÜTÇENİN TEMEL İLKELERİ
Klasik bütçe görüşünün esasını, devletin ekonomiye müdahale etmemesi ve kamu
hizmetlerinin çok sınırlı tutulması oluşturmaktadır ( Akdoğan, A. vd. 1986: 106). Klasik
bütçenin temel ilkeleri (klasik maliye politikasının esasları) varsayımlardan hareketle
belirlenmiştir. Bunlar (Kamalak, M. 1985: 43-46; Türk, İ. 1988: 2-4);
3.1. Devlet Bütçesi Denk Olmalıdır (Mali Denge)
Klasik maliyede “devletin bütçesi daima denk olmalı, ekonomik ve sosyal hayatın
dışında tutulmalı, müdahaleci bir nitelik taşımamalıdır” (Türk, İ. 1992: 46). Klasiklerde temel
hedef budur. Bütçe dengesi bütçedeki gelir ve gider kalemlerinin rakamsal olarak eşit
olmasıdır. Bütçe açığı enflasyonisttir, bütçe fazlası ise deflasyonisttir. Her ikisi de
istikrarsızlık halidir. Eğer bütçe denk olursa her şey yolundadır. Günümüzde ise denklik
sadece araçtır. Gelişmekte olan ülkelerde genelde bütçe açığı söz konusudur. Denk bütçe
gelişmiş ülkelerde düşük oranlı enflasyonla mücadelede kullanılan bir politikadır.
3.2. Devlet Bütçesi Küçük Olmalıdır
Eğer devletin vergi gelirleri az olursa bunun karşılığında harcamaları da az olacaktır.
Dolayısıyla kendisi beceriksiz ve tüketici olan devlet ekonomideki dengeleri bozamayacak,
özel ekonominin kullanacağı verimli kaynakları israf edemeyecektir. Klasiklere göre, bütçe
hacim itibariyle küçük ve aynı zamanda denk olmalıdır (Orhan, O.Z. 1989:64; Bilici,N. ve A.
Bilici, 2011: 216; Pehlivan, O. 2014: 70) Devletin cimriliği klasik maliyenin temelidir
(Edizdoğan, N. 2007: 43)
3.3. Kamu Harcamaları Dolaylı Vergilerle Finanse Edilmelidir
Klasikler, devletin doğrudan gelir kaynakları üzerinden yani kazanç, servet vs.
üzerinden vergi almasına karşıdırlar. Bütün hizmetlerin dolaylı vergilerle karşılanmasını
savunmuşlardır. Burada iki amaç söz konusudur;
- Klasiklere göre tasarrufta bulunmak faziletli bir davranıştır. Dolayısıyla tüketim
üzerinden alınan dolaylı vergileri azaltmak ve devletin etkinliğini minimize etmek
istemişlerdir.
- Ayrıca dolaysız gelir kaynaklarından devletin vergi almasını engelleyerek, bu
kaynakların devlet tarafından israf edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.
3.4. Normal Piyasa Açıkları Para Piyasasından Yani Kısa Vadeli Borçlarla
Karşılanmalıdır
Klasiklerde yıllık denge fikri kesinlikle terk edilmemiştir. Yani dönem başı ve dönem
sonunda denge söz konusudur. Yıl içerisinde mevsimsel hareketlere ve konjonktürel
hareketlere veya döneme bağlı olarak bazı aylarda geçici açıklar ortaya çıkmaktadır. Gelirin
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az olduğu, harcamaların çok olduğu dönemde hazine ve Merkez Bankası kaynaklarına
başvurularak yani kısa vadeli borçlar alınarak çözüm sağlanmaya çalışılmaktadır.
3.5. Olağanüstü Bütçe Açıkları Sermaye Piyasasından, Yani Uzun Vadeli Borçlarla
Karşılanmalıdır
Büyük savaşlar, büyük krizler gibi olağanüstü hallerde ortaya çıkan yüksek maliyetleri
karşılamada devletin aciz kalması borca şiddetle karşı çıkan klasikleri bu araca yöneltmiştir.
Kendisi dev bir piyasa olan sermaye piyasasından uzun vadeli borçlar alınarak sorunların
çözümü arzulanmış, ancak uygulamada başarılı olunamamıştır.
4.KEYNESYEN MALİYE POLİTİKASININ VARSAYIMLARI
Klasiklerin varsayımlarını eleştiren keynesyen teori, devletin süzgeç – yeniden dağıtım
rolünü oynadığını, harcamalarının verimli ve/veya verimsiz olanlarının olduğunu, vergi ile
harcama (ve borç) politikalarının tarafsız olamayacağını ileri sürmüştür (Kamalak, M. 1985:
52-53; Türk, İ. 1988: 12-14);
4.1.

Süzgeç Devlet Varsayımı

1936’da J.M. Keynes “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” eserinde tarafsız devlet
anlayışına karşı çıkarak, işsizliğin çözümünde, ulusal ekonominin yönetilmesinde özellikle
kamu harcamaları ile devletin aktif rol alması gerektiğini (Giray, F. 2010: 31), bugünün
otoriter devlet sisteminin işsizliği çözecek durumda olduğunu (Keynes, J. M. 1936: 240;
Keynes, J. M. 2008: 322) ileri sürmüştür. Dolayısıyla Keynezyenler, iktisadi istikrarın
sağlanması, iktisadi kalkınmanın temini, kaynakların etkin kullanımı, adil gelir ve servet
dağılımının sağlanması, yatırım ve tasarrufların teşvik edilmesi, dış ticaret açıklarının
azaltılması, işsizliğin önlenebilmesi, üretim ve tüketimin teşvik edilmesi vs. gibi makro
amaçları gerçekleştirmek hususunda yani iktisadi ve sosyal alanlarda yeni görevler üstlenerek
devletin, ekonomiye müdahale etmesini savunmuş ve ekonomide vergi , harcama ve borç
politikaları ile düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (Turhan, S. 1975:249;
Aktan, C. C. 1992:39). Keynes “kişilerin tasarruf etmelerinin gelecekte elde edilmesi
beklenen getiriye bağlı olduğundan, söz konusu tasarrufun faiz oranının yanı sıra devletin
maliye politikalarına da bağlı olduğunu ve gelir vergileri ile diğer vergilerin en az faiz oranı
kadar etkili olduğunu” (Keynes, J. M. 2008: 89) ileri sürerek bu açıdan da maliye
politikasının önemini ortaya koymuştur.
Keynes, devletin ekonomiye müdahalesine gerekçe olarak, “piyasa başarısızlığı”nı
göstermiş (Bilici, N. ve Adem Bilici, 2011: 217); dolayısıyla devletin iktisadi ve mali bir
takım tedbirlerle ekonomiye ve bazı sosyal müesseselere müdahalesini zorunlu görmüştür.
Maliye politikası araçlarından önemle ve öncelikle yararlanılması gerektiği görüşünü
savunmuştur (Nadaroğlu, H. 1985: 99). Keynezyen teoriye göre devlet aktif bir devlettir.
Sosyal refah devletidir. Devletin kesinlikle sorunların üstesinden gelebilmesi özellikle “gelir
ve servet dağılımındaki adaletsizlikleri gidermesi” (Aksoy,Ş. 1998: 174) için iktisadi, sosyal
ve kültürel hayata müdahalesi şarttır. Özellikle özel sektörün karlı bulmayıp kaçındığı
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toplumsal ve sosyal faydaya yönelik kollektivist hizmetler noktasında devletin rolü çok
önemlidir. Devlet bunu üç yolla yapar;
- Özel sektörde müteşebbis gibi davranarak,
- Reel harcamalar yoluyla (beşeri yatırım, eğitim harcamaları vs.),
- Transfer harcamalar yoluyla (Türk, İ. 1988: 13).
4.2.
Kamu Harcamaları Ve Hizmetlerinin Bazen Verimli, Bazen Verimsiz
Veya Etkisiz Yani Nötr Olması Varsayımı:
Klasiklerin savunduğu gibi tümü verimsizdir demek yanlıştır. Kamu harcamalarının
bazıları toplumsal ve sosyal fayda için verimlidir. Bazı kamu harcamaları verimsizdir veya
nötürdür. Diğer bir ifadeyle “ özel girişim kadar verimli ve hatta ondan daha verimli kamu
girişimleri de bulunabilir” (Türk, İ. 1988:14).
4.3.
Devletin Vergi, Borç Ve Harcama Politikalarının Kesinlikle Tarafsız
Olamayacağı Varsayımı:
Keynezyen iktisat özel sektörün dengesiz olduğunu kabul edip, bu sorunu ortadan
kaldırmak amacıyla ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olduğunu ileri sürmekte; maliye
politikası araçlarının (harcama ve vergi politikası) toplam talebi etkileyeceğini belirtmektedir
(Güngör, K. 2014.)
Devletin yapacağı uygulamalar mutlaka bir takım etkilere yol açacaktır. Örneğin
Enflasyonla mücadelede devlet; vergi, borç, harcama araçlarını kullanırken toplumun bir
kesiminin aleyhine hareket edebilir. Örneğin; enflasyonla mücadelede özellikle kısa vadede
tüketimi kısmak noktasında vergilendirmeye gitmek düşük gelirliler üzerinde olumsuz etki
yapar. Uzun vadede enflasyonla başarı dar gelirlilere de olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla
bütün politikalar toplumu, özel sektörü menfi ya da müspet mutlaka etkileyecek; vergi, borç
ve harcama politikaları iktisadi, mali ve sosyal amaçlarla kullanılacağı için tarafsızlık söz
konusu olamayacaktır.
5.SONUÇ VE YORUM
Özel sektörün fiyat, fayda ve kar üzerine kurulu olması, bireyselleştirilmiş mal ve
hizmet sunumuna önem vermesi, sosyal ve toplumsal faydayı dikkate almaması, bütün
çözümlerin piyasa da görünmez el mekanizmasıyla mümkün olacağı ve bu noktada devletin
müdahalesine karşı çıkılması savları; istikrarsızlık hallerinin giderilmesi ve istikrar –
kalkınma, adil gelir paylaşımı vb. amaçların gerçekleştirilmesinde yetersiz kalmıştır. Çözüm
noktasında devletin maliye politikasıyla aktif müdahalesi zorunlu hale gelmiştir (Öner, E.
2015: 17).
Klasik sisteminin temel felsefesi olan denklik ilkesinde gelir ve gider denkliği
araştırılmaktadır. Denkliğe büyük bir önem veren klasikler, bu bakış sonucu çeşitli
istikrarsızlık hallerinde hatalı politikalar uygulamışlardır. Şöyleki;
- Durgunluk dönemlerinde gelirler azaldığı için, giderleri de kısma politikası
uygulayarak (denklik), var olan durgunluğun daha da artmasına sebep olmuşlardır;
- Canlılık ve enflasyonist dönemlerde gelirler arttığı için, giderleri de artırma politikası
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uygulamış (denklik), harcama artırıcı politikalarla var olan enflasyonun daha da yükselmesine
neden olmuşlardır.
Bu politikalara karşı devri bütçe görüşü taraftarları daha olumlu ve doğru politikalara
yer vermiş ve enflasyonist ortamlarda bütçe fazlası veren politikaları, deflasyonist
dönemlerde de bütçe açığı veren politikaları uygulamışlardır (Öner, E. 2017:156).
Klasiklerin bütçe dengesi (mali denge) felsefesi ideal olan denge görülüp, bütçelerin
açık ya da fazla vermesinin enflasyonist ya da deflasyonist baskılara yol açacağı ileri
sürülmektedir. Ancak klasikler kamu harcamalarının (G) vergiler (T) karşısında, çarpan
katsayılarına göre ( kamu harcaması çarpanı= [1/1-c]; vergi çarpanı= [-c/1-c] gelir ve giderler
rakamsal olarak denk olsa da enflasyonist baskı yapacağını göz ardı etmişlerdir. Transfer
harcaması çarpanı (c/1-c) vergi çarpanıyla aynı etkiye sahiptir, ancak reel harcama çarpanı
genişletici etkisi ile üretimde bir artış olmadığı sürece enflasyonist eğilimi artırmaktadır
(Öner, E. 2017:224)
Ayrıca klasiklerin amaç olarak belirttiği denk bütçe politikası günümüzde bir araç
olarak kullanılmakta; mali dengeden ziyade ekonomik denge daha olumlu sonuçlar
doğurmaktadır.
Borçlanmanın olağanüstü gelir olması yerine olağan gelir sayılması tercih edilir olmakla
beraber, çoğu ülkede aşırı borçlanmaya gidilmesi ülkeleri ciddi borç yükleriyle karşı karşıya
bırakmıştır. Sadece talep kaynaklı büyüme modelleri yanı sıra arza dayalı modellerin de
önemi göz ardı edilmemelidir.
Klasik ekolün zaaflarından hareketle ortaya çıkan keynesyen teori, uygulandığı ilk
dönemlerde başarılı olmuş, ancak daha sonra ortaya çıkan yeni sorunları (“yüksek oranlı
enflasyon ve yüksek oranlı işsizlik ile kısmı durgunluk” anlamına gelen stagflasyon ile
“yüksek oranlı işsizlik ve yüksek oranlı enflasyonun birlikte yaşandığı durumu”ifade eden
slamflasyon vb.) açıklamada yetersiz kalmıştır. sonradan ortaya çıkan arz yanlı iktisatçılar,
monetaristler, anayasal iktisatçılar vb. ile keynesyen teori ve özellikle devlet müdahalesi
yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Bu da hiç bir ekolün tek başına zaman itibariyle mükemmel
çözüm üretemediğini ortaya koymaktadır (Öner, E. 2017:224).
Yine de bu çalışmada incelediğimiz varsayım ve ilkeler bakımından sınırlı kalmak
şartıyla sonuç olarak denilebilir ki; sosyal ve toplumsal faydaya, kollektivist hizmetlere
yönelik uygulamaları, devlete yüklediği fonksiyonları, enflasyon ve deflasyonla mücadelede
ortaya koyduğu çözümleri vb. açılardan keynesyen teori klasik düşünceden daha tutarlı
görünmektedir.
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BİR SOSYAL BİLİMCİ OLARAK KÂTİP ÇELEBİ
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Necmettin Erbakan Üniversitesi, staser@konya.edu.tr
ÖZET
Sosyal bilimler çeşitli disiplinlerden oluşan, insan ve toplumla ilgili bir sahadır. Bilimler
genel olarak sosyal bilimler, fen, doğa ve riyazi ilimler şeklinde tasnif edilir. Bununla birlikte
bilimsel uzmanlaşmanın tam olarak ayrışmadığı dönem, tarihin uzun bir sürecini içine alır.
Farklı alanlardaki çeşitli disiplinler ilk zamanlardan başlayarak, yakın döneme kadar bir bütün
halinde incelenmiştir. Zira yakın zamanda bilimlerin kendi bilimsel sınırları daha çok
belirginleşmeye başladı. Böylece sosyal veya fen bilimleri ayrı yöntem ve uygulamalar ile
faaliyetlerini yürütür oldular. Hatta sosyal bilimler içerisindeki disiplinlerde de metotsal
farklılıklar görülür hale geldi.
Özellikle Ortaçağ’da İslam âlimleri bilimsel teorilerini ortaya koymuşlar, Gazali, Farabi
gibi İslâm düşünürleri ilimleri sınıflandırmışlardır. Bununla birlikte gerek bu dönemde
gerekse yeniçağda âlimler, çeşitli bilim alanlarına eşit mesafede durmaktaydılar. Mesela Kâtip
Çelebi XVII. asırda ilmi çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların çoğu sosyal bilim alanlarına
aittir. Bununla birlikte fen bilimleri ile ilgili çalışmaları da mevcuttur. Kâtip Çelebi yazdığı
eserleri ile öncelikle toplumda veya idari konularda görülen aksaklıkların nedenleri ve çözüm
önerileri üzerinde durmuş, nasihatlerde bulunmuştur. Bu nasihatler doğrudan sosyal hayattan
elde edilen gerçeklikler üzerine şekillendiği için bu durum Kâtip Çelebi’nin pragmatik bir
yaklaşım sergilediğini gösterir. Keşfüzzunun, Cihannüma, Mizanü’l Hak Fi İhtiyari’l Ahakk,
Takvimü’t Tevarih önemli eserleri arasında yer alır. Bildiride bu eserler ve muhtevalarına
değinilecek olup, aynı zamanda Katip Çelebi’nin bilimsel dili ve üslubu üzerinde
durulacaktır. Buradan elde edilebilecek kazanımlar veya örneklikler ifade edilecektir. Bunun
dışında Kâtip Çelebi’nin toplumsal hayata dair tecrübelerinin, yazdığı bu eserlerin somut bir
şekilde incelenmesi, hatta orijinal dili ile ele alınarak birebir tercüme ve açıklamalar yapılmak
suretiyle değerlendirilmesinin gerek sosyal bilim alanında çalışanlara gerekse bu
kaynaklardan ders çıkarmak isteyenlere daha çok fayda sağlayabileceği kanaati
paylaşılacaktır.
Anahtar Kavramlar: Sosyal Bilim Disiplinleri, Kâtip Çelebi, Eserler, Tecrübe
Giriş
Sosyal bilimlerin her bir disiplini insanı ve toplumu anlamamıza ve toplumsal var
oluşun gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Hayatı anlamamızı tecrübeler elde etmemizi
sağlarlar. Toplum bilimi insanı ve toplumu analiz eder ve buradan kanunlar çıkararak
genellemeler yapar. Böylece bilimsel bilgiler bir disiplin içerisinde yer bulmaya başlarlar.
Sosyal bilimlerin tarihi insanlık kadar eskiye gider. İnsanların toplum halinde yaşaması,
birbiriyle irtibata geçmesi, alış veriş yapması, paylaşımda bulunması, yapıp ettiklerine dair
bazı kalıntılar bırakmış olmaları sosyal bilimlerin konu başlıklarını teşkil eder. Sosyal
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bilimlere bu yönüyle her bir insan topluluğunun veya kabilenin veya medeniyetin az da olsa
katkı sağladığı söylenilebilir. Günümüzde de çeşitli coğrafyalarda yaşayan toplumlar kendi
yaşam biçimlerini, kültürlerini bir şekilde gelecek toplumlara bırakarak sosyal bilimin
konusuna dâhil olmaktadır.
İnsanlığın sosyal açıdan değerlendirilmesi sürecinde felsefe ve tarih gibi bilim alanları
ile ilk çalışmaların başladığı bilinmektedir. Bu açıdan batı ve doğu medeniyeti de birbiri ile
süreç dahilinde alışveriş içinde bulunmuşlardır.
Sosyal bilimlere katkı sağlayan eskiçağdan örnek verilebilecek çok sayıda batılı ilim
adamı vardır. Bu isimlerden öne çıkanları Aristo, Platon, Heredot şeklinde sıralanabilir.
Doğuda da Çin veya Hint gibi uzak doğu Asya medeniyetlerinin önemli izler bıraktığı bir
gerçektir. Fakat bilhassa İslamiyetin gelmesi ile Ortadoğu ve İslam Medeniyeti çerçevesinde
sosyal bilimlerin önemli bir gelişme dönemi yaşadığı, bu alanda incelemeler yapanlar
tarafından görülmektedir.
Bilhassa XVIII. yüzyılda veya XIX. Asrın başlarında, sosyal bilimler alanında ve
özellikle sosyoloji de uzmanlaşma sağlayan batılı bilim adamları, bilim tarihi ile ilgili
çalışmalarda öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Weber, Comte, Hegel gibi çok sayıda
bilim adamının görüş ve düşünceleri üzerinde yoğunlaşılmakta eserler üretilmektedir. Bu ve
buna benzer isimlerin sosyal bilimlere yaptıkları katkılar ve görüşleri üzerinde ayrıntılı
incelemeler mevcuttur. Bunun yanı sıra gerek Ortaçağda ve gerekse Yeniçağda çok sayıda
İslâm âliminin önemli kaynak eserleri ile sosyal bilimlere temel teşkil ettikleri de
bilinmektedir. İbn Haldun, Kınalızade Ali, Gelibolulu Mustafa Ali gibi isimler dışında sosyal
bilimler denildiği zaman Kâtip Çelebi’de önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Bu
kapsamda İslam âlimleri ve sosyal bilimler üzerine yazılan eserlere ve yapılan incelemelere
dikkat çekilmesi önem taşır. Bu hususta ortaya konulmuş, birçok dile çevrilmiş, dünyanın
önde gelen üniversitelerinde temel kaynaklar olarak okutulan çalışmaların sosyal bilim
uzmanları tarafından tekrar tekrar gözden geçirilmesi ve bu eserlere gereken kıymetin
verilmesi çok yönlü olarak gelişmeye katkı sağlayacaktır.
Kâtip Çelebi hakkında yazılmış eserler veya makaleler olduğu gibi bir sempozyum da
düzenlenmiştir. Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu 2015’te, İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi’nce gerçekleştirilmiştir. Kâtip Çelebi’nin medeniyet anlayışı, görüş ve
düşünceleri, Avrupa veya dünyaya bakışı, dönemindeki gelişmeler hakkındaki görüşleri,
eserlerinin baskı ve nüshaları gibi birçok konuda kıymetli bildiriler bu çalışmada yer
almıştır(Kâtip Çelebi Sempozyumu,2017) Bu bildiride ise, Kâtip Çelebi’nin sosyal bilimci
yönü incelenmiştir.
1-Kâtip Çelebi Hakkında
Katip Çelebinin asıl adı Mustafa babasının adı Abdullah’tır. Şubat 1609’da İstanbul’da
doğmuştur. 5-6 yaşlarında Kırımlı İmam İsa Halife hocalığını yapmıştır.
Süvari
Mukabelesine yerleştirilmiş ve 1625-1626 yıllarında Bağdat seferine Hüsrev Paşa’nın
maiyetinde Hemedan ve Bağdat seferine, 1634-1635 yıllarında Revan seferine katılmıştır.
Hayatında bir çok acı ve sıkıntılarla karşılaşmıştır. 1628-1629 yıllarında ise, Kadızade’den
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ders almıştır. Bunun akabinde A’reç Mustafa Efendi’nin derslerini takip etmiştir. Hatta, Girit
seferinde haritaların nasıl yapıldığına ilişkin bilgi edinmiştir. Üç yıl kadar memuriyet
hayatından uzak kaldığı sırada hastalanması nedeniyle dua ve ruhi telkin yoluyla tedavi
yollarını gösteren eserleri okumuştur(Gökyay,1986,11-18). 1623 yılında devlet hizmetine
girerek, Anadolu muhasebesi kalemine kâtip olmuştur. 1624’ de Abaza Mehmet Paşa
isyanını bastırmak üzere, silahtarlık alayında görevli iken Tercan seferine katılmıştır
(Can,1982,5-10).
1648 yılında öğrendiği hendese, hesap ve astronomi sayesinde Takvimü’t-tevarih adlı
eserini yazmıştır. Bundan dolayı da ikinci halifeliğe yükseltilmiştir. Bir çok eserini
yaşamının sonlarına doğru yazmış, 1657 yılında vefat etmiştir. Katip Çelebi iyi huylu az
konuşan hâkim yaradılışlı bir kişiliğe sahiptir. Kadızade’nin öğrencisi olmasına rağmen onun
türlü yönlerini yansız bir şekilde eleştirmekten geri durmamıştır. Okumaya düşkün birisidir.
En çok da tarih ve biyografi eserlerini sevmiştir. Yapılan çeşitli yanlışlıkların tarih bilgisinin
zayıflığından ileri geldiğini vurgulamıştır. Tarih dışında coğrafyaya da ilgilidir. Doğudaki
bazı eksikliklerin giderilmesi için cihannüma adlı eserini yazmıştır. Coğrafya bilgisi ile
çeşitli şekillerde ömür boyu dünyayı gezenlerden daha fazla bilgi sağladığını ileri sürer. Batı
kaynaklarını da takip eden Kâtip Çelebi’nin Latince bildiği anlaşılmaktadır(Gökyay,1986,1922).
2.Kâtip Çelebi ve Sosyal Bilimler
Kâtip Çelebi sosyal bilimlerle doğrudan alakalı sayılabilecek onlarca eser yazmıştır.
Bunlardan bazıları tarih, coğrafya, bazıları siyaset bilimi gibi alanlarda yazılmış olup,
biyografi tarzında çalışmaları da vardır. Öncelikle tarihle ilgili eserleri üzerinde durulabilir.
Katip Çelebi’nin Tarih-i Kebir olarak adlandırdığı eseri Arapça Fezlekesi’dir. Eserin
tamamı 1300 sayfadır. Metnin üç bölümünden her kısım da yine üç bölüme ayrılmıştır.
Birinci kısmın birinci faslı yaratılmışların başlangıcından, ikincisi peygamberlerden,
üçüncüsü ise dört halifeden bahsetmiştir. İkinci kısmın birinci faslı İslam’dan önceki
hükümdarları; ikinci faslı İslamiyet sonrası hükümdarları; üçüncü faslı da mütegalibeyi
anlatmaktadır. İkinci bölüm de iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım yeryüzünün durumu,
ikinci kısım çeşitli kavimleri; üçüncü kısım da fasıl, ad, lakap ve künyeden bahseder. Son
kısım ise, hicretten Kâtip Çelebinin yaşadığı dönem olan XVII. yy. ortalarına kadar geçen
hadiseleri anlatmaktadır. Kâtip Çelebi’nin diğer bir eseri de Türkçe Fezlekesidir. Bu eserde
1591 yılından 1654 yıllarına kadar geçen olayların Arapça Fezlekenin bir zeyli olarak
verilmiştir. Yıllara göre düzenlenen bir vakayiname şeklindedir(Gökyay,1986,41-42)
Kâtip Çelebi’nin Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar(Düstur-ul Amel li
Islahılhalel) adlı eseri de tarihi niteliktedir. Celali isyanı, ekonomik ve askeri gerileme,
Osmanlı devletinin gerilemesine neden olmuştur. İran ve Avusturya ile savaşlar artmıştır.
Bütün bunlara çözüm için ulema da üstüne düşen görevi yapmaya çalışmıştır. Bu amaçla bu
eser vücuda gelmiştir. Eser 1652 de yazılmıştır. Bu eserde ıslahatçı düşünceler bulunmaktadır.
Eserin üç bölüm ve bir sonuç kısmı vardır(Can,1982). Kâtip Çelebi’nin bu eserde devletle
ilgili benzetimleriyle İbn Haldun’dan da etkilendiği anlaşılır.
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Katip Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibar fi esfari’l-bihar adlı eseri 1645-46 yıllarında Girit
seferinden başlayarak anlatılan bir denizcilik tarihi niteliğindedir. Seferde alınamayan
tedbirlerden dolayı gerek karada gerek denizde çeşitli yenilgiler alınmıştır(Gökyay,1986,43).
Eser Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1972 tarihinde basılmıştır. Eserin Türk deniz savaşları
tarihi şeklinde olduğuna değinilmiştir. Eski gazalar ve fetihlerden bahseden eserle, Kâtip
Çelebinin yaşadığı döneme bir heyecan vermek amacıyla eserin kaleme alındığı önsözde
belirtilir. Önsözde ayrıca eserde kaptanların hatalarına değinildiğinden de bahsedilmektedir.
Eserde önsözün ardından içindekiler kısmı yer alır. Eser, ek kısmı hariç dokuz bölümden
oluşmuştur ve bu bölümler de çeşitli alt başlıklar vardır. Giriş kısmının ardından açıklama,
yer yuvarlağının açıklanması, Mora Kıyısında Venedik adaları Arnavut, Bosna Hersek gibi
Balkan ve Avrupa ülkeleri ile buraların durumu ile İtalya Fransa, İspanya kıyıları bahsedilen
konulardır. Daha sonra birinci bölüme geçilir. Bazı bölümlerin ardından tenbihler yer alır ve
düşülen hatalardan ders alınması sağlanmaya çalışılır. Ardından, İnoz, Amasra, Sinop,
Trabzon gibi Karadeniz seferleri, Eğriboz, Kefe, Azak Rodos seferleri İnebahtı ve Midilli
seferleri konularına değinilir(MEB,1972).
Kâtip Çelebi’nin Takvimü’t Tevarih başlıklı eseri de 1733’de basılmıştır. Matbaanın
devlet nezdinde hizmete başlaması ile İbrahim Müteferrika tarafından basılan eserler arasında
yer alır. Dili Osmanlı Türkçesidir. İlk kısımda Kâtip Çelebi’nin menakıbından bahsedilir.
Yani hayatına yer verilir. Rumi, Celali, Hicri takvimlere değinilir. Hz.Adem’den itibaren
başlanılarak, İslamiyet dönemi İslam memleketleri ve halifeler hakkında bilgi verir. Osmanlı
sultanları ve veziriazamlar yanı sıra İslam âlimlerinden de söz eder. Askeri alandaki
gelişmeler ile yeniçeri ağalarına yer verir. Eser bu basımda 227 sayfa olarak görünmektedir.
(Çelebi,1733)
Tarih-i Frengi eseri de, Johan Carion’un Chronik adlı eserinden çevrilmiştir. Şinasi
Tasvir-i Efkar gazetesinde bu esere parça parça yer vermiştir. Avrupa’nın genel durumuna
ilişkin bilgi veren bir eserdir. Eserin çevirisine Şeyh Mehmet İhlasi yardım etmiştir. Tarih-i
Konstantiniye ve Kayasire adlı eser Katip Çelebi tarafından yazılmıştır. Eserde 1579 yılına
kadar doğuda meydana gelen olaylara yer verilmiştir. Eserin aslı birkaç kişi tarafından
yazılmıştır. Hristiyan dünyasının durumunu daha net ortaya koymak amacıyla İrşadü’l Hayara
ila Tarih-i Yunan ve’n Nasara adlı eseri yazmıştır. Bu eserde farklı ülkelerin idare tarzları, ve
yönetim şekilleri anlayışları ile seçim usullerine yer vermiştir. Süllemü’l vusul ila tabakatil
fuhul adlı eserin Türkçe karşılığı Büyük adamların hal tercümelerine ulaşmak için
merdiven’dir. Harf sırasına göre düzenlenmiş bir biyografi tarzında eserdir. İki bölümden
oluşur. Birinci bölümde ünlü kişiler, ikinci kısımda da lakapları ile tanınan ünlü kişilere yer
vermiştir (Gökyay,1986,44-47)
Katip Çelebi’nin bir diğer çalışması da “Mizan-ül Hak fi İhtiyarel Hak”dır. Bu eser,
riyazi bilimler ile sosyal bilimlere ilişkin konuları ihtiva etmektedir. Eser 1306’da İstanbul’da
Matbai Ebu el Ziya’da basılmıştır. Telif olunuşu 1067’dir. İlk olarak Şinasi tarafından
basılmıştır. Kitap A5 boyutundan küçük, saman kağıda basılmış, siyah kaplıdır. 155 sayfadan
oluşan eserde 1. ve 2. cüzler bulunmaktadır. Eser Osmanlıcadır. Eserde 16 kadar alt başlık
altında konular bulunmaktadır. Mukaddime ve diğer başlıklar cümle şeklindedir.
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Mukaddimenin başlığı, “ulum-ı akliye lüzumu beyanındadır” şeklindedir. Öncelikle ilm-i
riyaziyenin tarifi yapılmıştır. Aded, heyet, hendese ve muvassık fenleri şeklinde dört kısmının
olduğuna işaret edilmiştir. Maddeye muhtaç ilim tabiiyedir denilmekte, Ulum-ı nazariye,
ulum-ı akliye kısımlarının varlığına işaret edilmektedir(Çelebi,1306).
Madde-i evvel ve madde-i sani olarak tanımlanan bölümde ise, riyaziye (matematik)
bilen kadı ile bilmeyen kadının adaleti temin etmekteki fikir farklılıkları ve riyaziye bilenin
daha doğru karar verdiğine değinilmektedir. Diğer kısımda ruh ve neftsen bahsedilmektedir.
4. bahis de salat ve selam hakkındadır. Beşinci bölüm dühan (tütün) bahsidir. Bunun coğrafi
keşiflerde ortaya çıktığına değinilir. Altıncı bahis ise kahvedir. Diğer konular, Şeyh
Muhiyiddin Arabi, Bidat, mübarek geceler, musafaha, keyif verici içecekler, iman ve millettir.
Müellif milleti dini bir temele oturtmaktadır. Dolayısıyla aynı kitabın içeriğinde hem sosyal
bilimlere hem matematiğe ilişkin konular yer almıştır.
Cihannüma, Kâtip Çelebinin bilinen en meşhur eseridir. Eseri yazmaya 1648 senesinde
başlayan Kâtip Çelebi, 1654’de de eserinde düzenlemelere devam etmiştir. Zira o sırada
Mehmed İhlasi Fransızca yazılmış Mercator’un Atlas’ını çevirmiştir. Kâtip Çelebi bu eseri de
gözden geçirmiştir(kulturturizm.gov.tr). Cihannüma 1732’de Müteferrika Matbaasında
basılmıştır. 500 nüsha olup, ciltlenmiş, haritalar renklendirilmiştir(Sabev,2017,158). Eserinde
Kâtip Çelebi, Asya kıtasından söz eder. Kıtanın sınırları, ölçüleri, dağları, nehirleri ve diğer
bilgilere değinir. Dünyanın yedi harikasından üçünün bu kıtada olmasına dikkat çeker.
Eserinde denizlerden söz ederken tufan hadiselerini küçük ve büyük tufan hadiseleri olarak iki
kısımda ele alır. Okyanus seferlerine eserinin birinci kısmında yer verir. Asya, Avrupa, Afrika
kıtası dışında Amerika’yı da çalışmasına eklemiştir. Hatta Atlantis’ten de isim vermeden söz
edilmiştir. Kâtip Çelebi yazdığı eserle bazı görüş ve fikirlerini ifade ederken, aynı zamanda bu
konuda uyarılarda bulunur. Girit seferi uzun yıllar devam etmişti. Kâtip Çelebi Hint
seferleriyle ilgili olarak önceki denemelerde başarı sağlanamadığını ve tekrar tekrar deneme
yapmanın devlete bir fayda sağlamayacağını yazmıştır (Yurtoğlu,2015,4-14).
Levamiü’n-nur fi Zulemat-i Atlas Minür (Atlas Minor, karanlıklarında ışık parıltıları)
Katip Çelebinin ikinci önemli coğrafya eseridir. Eser Şeyh Mehmet İhlasi’ye okutup
anlattırarak çevrilmiştir. Eserde Kuzey Kutup bölgesinden ve İzlanda adasından başlayarak
Avrupa memleketleri ile buraların nehirleri, dağları, şehirleri ve tarih bilgilerine yer
verilmiştir. Kâtip Çelebi’nin sosyal bilimler açısından değer taşıyan bir diğer eseri “lhamü’lmukaddes min feyzi’l-Akdes’dir. (Allah’ın verdiği ihsanı tanımak yolunda kutlu ilham).
Astronomi ile uğraşan Katip Çelebi eserde üç meseleye değinmiştir. Birincisi, Kuzey
memleketlerde namaz ve oruç vakitlerinin belirlenmesi, diğeri güneşin dünyanın bir
noktasında aynı yerden doğup, batmadığı, sonuncusu da ne tarafa dönülse Kâbe den başka bir
kıble olup olmayacağıdır. Bunların çözümünü fıkıh bilginlerinden aramıştır. Keşfüzzünun an
esami’l-kütübi ve’l-fünun (Kitap adları ile bilimlerin konuları hakkındaki şüpheyi kaldıracak
eser) adlı eser bibliyografya tarzındadır. Yirmi yılda eser vücuda gelmiştir. Çeşitli yerlerde
gördüğü eserleri harf sırasına göre dizmiştir. İlmin önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapmıştır.
14500 kadar kitap ve risaleyi ele almıştır(Gökyay,1986, 50-52).
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Hollanda’da açılan üniversitelerde doğunun incelenmesi üzerine çalışmalar
yapılmaktaydı. Herbelot da Doğu Kütüphanesi oluşturur. Amaç Batı’ya İslam dünyasını
tanıtmaktır.
Bu
amaçla
takip
edilen
eserlerin
başında
Keşfüzzunun
gelmektedir(Meriç,1999,171). Dolayısıyla Kâtip Çelebi’nin eserleri birçok İslam alimi
tarafından takip edildiği gibi, gibi batı dillerine de çevrilmekte veya Batı’lı sosyal bilimciler
tarafından takip edilmekteydi.
Tuhfetü’l ahyar fi’l hıkem ve’l emsal ve’l-eşar (Hikmetler, meseller ve şiirler hakkında
ululara armağan) adlı Eserde Türkçe, Arapça ve Farsça edebiyatla ilgili fıkralar, aile ve
memleket idaresine ait menkıbeler, hikayeler, çeşitli bilgiler, şiirler, atasözleri vb. vardır.
Dürer-i müntesire ve gurer-i münteşire bir rehber niteliğinde çalışmadır. Kâtip Çelebinin
biyografi eserini meydana getirmek için bu konudaki kitapları okuyup, incelediği sırada
yararlanması gereken noktalara ait seçtiklerinden oluşturduğu dergi niteliğindeki eseridir.
Eser daha ziyade sosyal davranış kuralları ve dini vecibelerle ilgilidir(Gökyay,1986,53-54).
Sonuç ve Değerlendirme
Kâtip Çelebi’nin eserlerinin çoğunluğu doğrudan sosyal bilim alanında olup, çeşitli
sorunları tespit ederek bunların çözümüne dair fikirler içermektedir. Örneğin Tuhfetül Kibar
fi Esfaril Bihar eserinde öğütler kısmı bulunmaktadır. Kaptanların kendi bildiğine hareket
etmemeleri, danışmaları gereğinden bahsetmiş, donanma gemilerinin tersanede yapılmasını
savunmuştur. Gemilerin hiçbir eksiğinin olmaması gerektiğini belirtmiş, dersler çıkartılması
için kıssadan hisselere de yer vermiştir. Örneğin Lefkoşe’nin fethi ile ilgili konunun ardından
bir kıssaya yer vermiş ve serdarların gece baskınında kımıldamadan durmalarını öğütlemiştir.
Düşmanın bu suretle dönüp gittiğine işaret etmiştir.
Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların bu yönü, yani toplumsal gerçeklikler
üzerinden hareket edilerek buradaki sorunların çözümüne ilişkin çıkarımlar yapılması
günümüz bilimsel çalışmalarının hazırlanması sürecine de örnek teşkil edecek niteliktedir.
Özellikle nadir eserler kütüphanelerinde Kâtip Çelebi ve diğer İslam alimlerinin
çalışmalarının orijinalleri bulunabilmektedir. Kâtip Çelebi’nin hayatı, eğitimi ve eserlerine
ilişkin bilgiler içeren çalışmalar vardır ve bunlara ulaşılabilir. Bu çalışmada da eserlerden
bazılarının orijinallerine ulaşılmış ve bunlar incelenerek genel bilgiler verilmiştir. Fakat bu
eserlerin daha yaygın olarak genç sosyal bilimciler tarafından takip edilmesi mühimdir.
Eserleri ile Sosyal Bilimlere katkı sağlayan Kâtip Çelebi’nin bazı eserlerine
kütüphanelerden veya internetten ulaşmak mümkündür. Fakat Keşfüzzünun veya Cihannüma
dışındaki çalışmaları çok bilinmemektedir. Ayrıca Keşfüzzünunun içeriği hakkında da daha
genel geçer bilgiler vardır. Bu çalışmaların günümüz Türkçesine çevrilerek -ki bir kısmı
çevrilmiştir- yardımcı kitaplar olarak okutulması veya sosyal bilimlerle ilgili çeşitli derslerin
müfredatına eklenmesi faydalı olacaktır. Burada bir farkındalık oluşturulmak istenmiştir.
Bilim ve eğitimde soyut unsurları somutlaştırarak öğrenmenin daha kalıcı olacağı
bilinmektedir. Kâtip Çelebi’nin eserlerinden bazıları sadeleştirilmiş ve günümüz Türkçesine
çevrilmiştir. Ama bu eserlerin orjinallerini eline alan inceleyen araştıran öğrencilerde içeriğe
dair merakın oluşması ile sosyal bilimlere ilginin artması da beklenebilir. Dolayısıyla eserler
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hakkında bilgi vermekle birlikte somut olarak öğrencilerin inceleme yapmasına olanak
sağlanmalıdır.
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SOSYAL BİLİMLERİN TOPLUMSAL ETKİLERİ
SOCIAL SCIENCE EFFECTS ON SOCIETY
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Necmettin Erbakan Üniversitesi, staser@konya.edu.tr
ÖZET
Sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkileri hususunda belli bir sınırlama yapmak
zordur. Sosyal bilimlerin her bir disiplininin ayrı ayrı toplum nezdinde ortaya koyabileceği
sonuçlar değerlendirildiği zaman sosyal bilimlere ilişkin algının da bundan etkileneceği
söylenebilir. Sosyal bilimlerin önemi noktasında özellikle son yıllarda farkındalığın arttığı
görülmektedir. Bunun hayata yansıması Sosyal Bilimler Liselerinin kurulması, Sosyal
Bilimlerle ilgili lisansüstü programların açılması, sosyal ve beşeri bilimler şeklinde lisans
bölümlerinin oluşması, medyada konuyla ilgili programların yer bulması şeklinde çeşitli
örneklerle izah edilebilir. Başarılı öğrencilerin sosyal bilimler alanında değerlendirilmeleri
topluma büyük katkılar sağlayabilir. Burada idealist olma hali ve gayreti de önemlidir. Sosyal
bilim alanında yetişen bilinçli, gayretli ve idealist bireyler bulunduğu yeri, bir şehri, bir ülkeyi
hatta dünyayı etkileyebilecek güçte görev ve sorumluluk alanına sahip olabilir. Özellikle
günümüzde teknolojik gelişmelerin, sosyal medyanın, iletişimle ilgili imkânların etki alanı
düşünüldüğü zaman sosyal alanda oluşturulabilecek proje ve fikirlerin geniş kitlelere hitap
etmesi beklenir.
Toplum bireylerden oluşur. Bireylerin birbirine saygısı, hoşgörüsü, tahammülü hayatın
daha çok yaşanılabilir bir yer haline gelmesinde önemlidir. Sosyal bilimler beşeri, yani
insanın insanla ilişkileri veya münasebeti konusunda öne çıkan bir alandır. Bu alanın
desteklenmesi, gençlerin sosyal bilimlere ilişkin algılarını geliştirmeleri ile mümkün olabilir.
Sosyal bilimlerin her bir disiplini ile ilgili uzmanlaşma sağlayan bireylerin kendi alanları ile
ilgili öne çıkan bir problemin çözümünü sağlamaları mümkündür. Mesela bir ekonomistin
gelir adaletsizliğine çözüm üretmesi, tüm insanlığa fayda sağlayabilecek bir netice
doğurabilir. Bu bildiride buna benzer örnekler üzerinden hareket edilerek toplumun daha
huzurlu ve mutlu olabilmesi hususunda sosyal bilimlerin rolü ve önemine işaret edilecektir.
Anahtar Kavramlar: Sosyal Bilim, Toplumsal Farkındalık, Yönlendirme, Refah
ABSTARCT
It is difficult to make a certain restriction on the impact of social sciences on society.
When the results of each discipline of social sciences can be evaluated separately, it can be
said that the view of social sciences will be affected from this. The importance of social
sciences has increased especially in recent years. The reflection of this on life can be
explained by various examples such as establishment of Social Sciences High Schools,
opening of graduate programs related to Social Sciences, formation of undergraduate
departments in the social and human sciences, and taking place of relevant programs in the
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media. The evaluation of successful students in the field of social sciences can make a great
contribution to the society. It is also important to be an idealist and an effort. The conscious,
diligent and idealistic individuals who grow up in the field of social science can have the
power to influence their place, a city, a country or even the World. Especially when it is
considered the impact of technological developments, social media and communication
opportunities, ıt is wait that social projects and ideas appeal to broad people.
Society consists of individuals. The respect and tolerance of individuals are important in
making life a more livable place. Social sciences are a prominent area of human relations,
Supporting this area can only be possible when young people develop their perceptions of
social sciences. Individuals who specialize in each discipline of social sciences can provide a
solution to a prominent problem related to their field. It may not be limited to the region
where it works alone. For example, an economist's solution to income injustice can produce a
result that can benefit all humanity. In this paper, the role and importance of social sciences in
order to make the society more peaceful and happy will be pointed out by acting on similar
examples.
Key Concepts: Social Science, Social Awareness, Orientation, Prosperity
GİRİŞ
Bilim ve bilimin belli bir alanına ilişkin çalışma hazırlanırken öncelikle bu kavramların
tanımı üzerinde durmak gerekir. Bir alanda elde edilen bilgiler bütününe bilim denilmekle
birlikte bu tanım eksik olarak nitelenebilir. Bilimin kanıtlanabilir, birikimsel, obfektif, nesnel
olma gibi özellikleri sıralanırken bilimin tanımındaki bu eksiklik giderilmiş olacaktır. Bilimin
özellikleri olduğu gibi sosyal bilimlerin de kendine özgü nitelikleri vardır.
Bilim eski dilde fen kelimesi ile karşılık bulmakta idi. Fen kavramı bilim anlamında
kullanılıyordu. İlim veya bilimin fen kelimesi ile karşılık bulması doğa ve fen ilimlerinin daha
öncelikli bir yere sahip olduğunu gösterebilir. Çünkü sıklıkla kullanılagelen terimler o işe
bakış açımızı veya felsefemizi de yansıtabilmektedir. Bununla birlikte darülfünun yani
Osmanlı Devleti’nin batılı anlamda tesis etmiş olduğu yükseköğretim kurumunda, edebiyat
bölümü de bulunmaktaydı. Bu yükseköğrenim kurumunu Darülfünun yani fen evi şeklinde
tanım veya tarif etsek de, daha sonraki yıllarda darülfünunda, hukuk gibi çeşitli sosyal bilim
alanlarına ilişkin bölümler tesis edilmiştir. Dolayısıyla yalnız fen ilimleri ile sınırlı
kalınmamıştır. Fakat kurulan enstitüler, laboratuvarlar vb. imkânlar çerçevesinde fen
ilimlerine ağırlık verilebilmiştir.
Hatta, XIX. yüzyılın başlarında fen bilimleri konusunda yeni bir anlayış
benimsenmiştir. Bilim kavramı, fizik ve biyoloji ile sınırlandırılır olmuştur. Doğru ve kesin
bilgiler içerdiği gerekçesiyle, diğer alanlar üzerinde de ayrı bir yer edinmiştir. Böyle olunca
fen bilimlerinin metotları bilimsel hayatta daha fazla ağırlık kazanmıştır. Bununla birlikte
sosyal bilimler de zaman içerisinde kendine özgü metotlar geliştirmeye başlamıştır(Sur,2015,
330).
Tarihin her döneminde fen bilimleri öncelikli olarak yer bulmuştur denilemez. Diğer
taraftan bilimler arasında bir kıyaslama yapmak da doğru bir yaklaşım olmayabilir. Fakat
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sosyal bilimlere yönelik algının tarihsel değişimi de takip edilmelidir. Zira geçmişten
günümüze algısal değişimin olup olmadığı veya varsa sebepleri üzerinde durulmalıdır.
Özellikle teknolojik gelişmelerin sayısal ilimlere olan ilgiyi artırmış olması beklenir.
Tarihte ise, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi, tarih, coğrafya gibi sosyal
bilim disiplinlerde bilhassa IX. asırdan XV. asra kadar İslâm âlimlerinin çok önemli eserler
ortaya koyarak önemli çalışmalar yürüttükleri ve bu bilimlerin temellerini inşa ettikleri
görülür.
Her ne kadar yakın zamanda bilimler arasında uzmanlaşmaya bağlı derinlikli çalışmalar
ortaya çıksa da, fen, doğa ve sosyal bilimler arasındaki ilişkinin değerlendirildiği gibi, sosyal
bilim disiplinleri arasındaki ilişki biçimi de değerlendirilmektedir. Mesela Gordon’a göre,
siyaset, sosyoloji gibi disiplinler arasında gerek insan ve sosyalleşmesi üzerinde durmaları
gerekse diğer konuları arasında belirgin farklılıklar olmaması nedeniyle çok keskin bir sınır
bulunmamaktadır(İskenderoğlu,2017,223). Dolayısıyla disiplinler arası ilişki üzerine farklı
görüşler olduğu gibi, meseleyi eski tarihlerde olduğu gibi bütüncül bir yaklaşımla inceleyen
bilim adamları da vardır.
1.
Sosyal Bilimlerde Amaç
Bilim topluma yön vermekte toplumu ileriye ve geleceğe taşımaktadır. Bilgiyi elinde
bulunduran toplumlar gelişme kaydetmektedirler. Bilginin önemini bilen ve hayatına tatbik
eden milletlerin tanınması, anlaşılması ve örnek alınmasında ise, sosyal bilim disiplinlerinin
ayrı bir önemi bulunmaktadır. Sosyoloji ile toplumları, kültürleri, yaşam biçimlerini; siyaset
bilimi ile idare usullerini, devlet yönetim modellerini; tarih ile geçmiş milletlerin sosyolojik,
idari veya ekonomik hayatlarını tanımak mümkün olabilmektedir.
Bilimsel bir çalışmada en önemli amaçlardan biri yapılan çalışma hangi alanda olursa
olsun onun yazıya dökülmüş olmasıdır. Zira yazıya dökülmeyen buluşlar, formüller, keşifler
bir süre sonra unutulabilecektir. Diğer taraftan bilimsel çalışmanın okunması ve özellikle
toplum tarafından takip edilebilmesi ayrıca en önemlisi de anlaşılır olması gerekmektedir. Bu
nedenle aslında bilimsel yazıların daha açık olması ve basit bir dille ifade edilmesi
beklenir(Day,2005;1,2).
Bilimsel çalışmaların yazıya geçmesi ve açık dille anlatılması dışında toplumsal fayda
temini de önemlidir. Bilim ve toplumun birbirinden farklı istikamette yer almaları birbirinden
bağımsız hareket etmeleri bilimin toplum üzerindeki etkilerini kısıtlayacaktır. Böyle bir
durumun olasılık dışı olmasından bahsetmek zordur. Bilimsel bilgilerin yalnızca kendi
mecrası içerisinde sirkülasyon yapması pragmatik etkiyi azaltacaktır. Bilim adamının
toplumun fikri ve öngörüsü dâhilinde hareket etme gibi bir zorunluluğu bulunmamakla
birlikte toplumdan kopuk olması da beklenemez. Bilim toplumu etkilediği gibi, toplumun
yaşam tarzı, değerleri, inancı, felsefi yapısı da bilimi etkiler.
Sosyal bilimler batıda daha çok 18. ve 19. yy. da başta (Comte, Weber, Hegel, Spencer)
sosyoloji alanında olmak üzere ivme kazandı. Bu dönemde pozitivist bir bakış açısı sosyal
bilimlere etki etti. Reel olarak salt akıl ile algılanmaya çalışılan bir toplumsal alan çok yönlü
gelişemezdi. Toplumsal sorunların artması sosyal bilimcilerin bu sorunlar üzerine çözüm
üretme ihtiyacını beraberinde getirdi.
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Toplumsal meselelerin çözümünde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bununla ilgili bir
ifadede “Bir sosyal bilimci olarak da belli bir metodoloji içinde belli bir problemi çözmek.
Sadece belge ortaya koyarak belli 'kanıtlar' üretmek için değil, tersine, o belge etrafında
kalarak bir dizi birbirine bağlı çıkarsama yapmak, öylelikle çok daha geniş bir problemi
tanımlamak” cümlesi yer alır (Hasan Bülent Kahramanın, İlhan Tekeli hakkında yazdıkları)
(Kahraman,2016). Dolayısıyla problem üzerinde felsefi, analitik düşünme problemin genelini
görmemize ve çözüm için farklı düşünce ve yollar üretmemize vesile olacaktır.
2.
Sosyal Bilimlerin Topluma Katkı Sağlaması İçin Gerekenler
Sosyal bilimci geleneksel rol ve sorumluluklardan farklı rol ve sorumlulukları alması
gerekmektedir. “Sosyal bilimci planlamanın pratikte üretilen bilgi ile araştırma ve kuramsal
bilginin birbirine uyumlu ve birbiriyle tutarlı olmasını sağlayabilir. Bunu ancak planlama
sürecini bir bilgi üretim süreci gibi yöneterek yapabilir. Eylem araştırması buna imkân veren
bir araştırma yaklaşımıdır. Buna göre, eylem araştırmacısı, gerekli donanımlara sahip
geleneksel araştırmacıdan farklı olarak, gerçek süreçlerin içerisinde konumlanan ve
planlama sürecini bilgi üretim süreci gibi yöneten sosyal bilimcidir”(Ataöv, 2007,142,143).
Sosyal bilimci aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Toplumla iç içedir ve bu şekilde bir nevi
katılımlı gözlem yapmaktadır.
Katılımlı gözlemde araştırmacı, gözlemlediği olaya veya topluma bizzat katılarak
gözlem sonuçları elde etmektedir. Gözlemde bazen kimliğini saklayan araştırmacı, yaptığı
gözlemin türüne göre bazen açıklaya da bilir(MEB,2011,24). Sosyal bilimci aslında bu
gözlemi yalnız belli bir araştırma için değil, sürekli toplumun içinde bulunarak yapabilir.
Toplumsal sorunları inceleyip, değerlendirip, sebep ve sonuçları üzerinde akıl yürütmelidir.
Edward Said de sosyal bilimci olup, toplumun değerlendirmesini yaparken, “değişimi
dışardan beklemek” tabirini kullanır. Eserinde Avrupa’nın veya batının şekillendirici ve
hegomonik yönlerine yer verir. Dolayısıyla toplum kendini yenilemezse, derinlemesine ve
analitik düşünceler üretilemezse ilim, teknik konularda üstünlük sağlanamazsa değişimin
dışardan beklenmesi söz konusu olabilir. Bu da toplumun farklı bir kültürel baskı altında
kalması ile sonuçlanabilir(Said, 2008,16-18).
Diğer taraftan bireylerden oluşan toplumun incelenmesinde sosyal bilimci bireyin her
şeyden önce bir birey olarak değerli ve önemli olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Bireyin,
değeri veya kıymeti ekonomik durumu, statüsü vb. konulara dayanmamalıdır. Fikirleri,
düşünceleri, projeleri ve ortaya koyduğu yeni görüşlerle birey belli bir yer edinmelidir.
Burada ebeveynlere de önemli görevler düşmektedir. Ebeveynler öncelikle çocuklardan başarı
odaklı bir beklentiye girmektedirler. İyilik, dürüstlük ve ahlakilik konusu beklenti yönüyle
ikinci planda yer almaktadır. Dolayısıyla sosyal bilimlerin topluma olumlu etkileri olması
bekleniyorsa burada aile eğitiminin önemi de dikkate alınmalıdır.
Sosyal bilimci toplumun çok yönlü gelişimini sağlayabilecek bireylerin yetişmesinde
önemli bir yere sahiptir. Sosyal bilimci belli bir yöntemle bilimsel bilgiyi elde etmektedir.
Öğrenciler de, sosyal bilimcinin takip ettiği bu metodu taklit ederek bilimsel bilgiye nasıl
ulaşılacağını tecrübe eder. Örneğin gençlerin ekonomi konusunda bilinçli ve duyarlı olması
iktisadi gelişime katkı sağlar. Özellikle yerli ürünlerin alınıp kullanılması, zararlı ürünlerden
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uzak durulması, israftan kaçınılması gibi konular güncel ekonomik ve toplumsal alandaki
problemlerin çözümüne ilişkin bazı başlıklardır.
Sosyal bilimlerin daha iyi anlaşılarak idrak edilmesi ve bunun uygulamaya yansıması
toplumsal hayatı daha sağlıklı kılacak, toplum daha huzurlu ve mutlu olacaktır. Bunun
özellikle uygulamada yer bulabilmesinde sosyal bilimcinin rolü önemlidir. Bunun yanında
ortaya çıkan fayda yalnız sosyal bilimlerle sınırlı kalmayacaktır. Örneğin sosyal bilimlerin
katkısıyla toplumsal sağlığın korunabilmesi söz konusu olursa, önleyici tıp devreye girmiş
olacaktır. Bireye saygı, insana verilen önem, toplumsal ilişki biçimleri, insanlar arası iletişim,
nitelikli insan modeli gibi maddeler karşılığını tam olarak bulursa toplumsal ve bireysel huzur
sağlanacak ve bu husustaki sorunlar azalacaktır. Böylece sosyal bilimler, sağlık alanına
yardımcı olabilir ve bu noktada yapılacak harcamaları ve zahmetleri minimize edebilir. Bu
örnekler yalnız ekonomi, sağlık gibi alanlarla sınırlı değildir. Sosyal bilimlerin etkili
kullanımı ile ekonomide, sağlıkta, siyasette ve sosyal hayatta benzeri olumlu sonuçlar elde
edilebilir.
SONUÇ
Sosyal bilimlerin her bir disiplininde iyi yetişmiş ve sorumluluk sahibi bireylerin olması
toplumun çok yönlü kalkınmasında önemlidir. İktisadi kalkınma ancak eğitimde ve kültürel
alandaki gelişme ile beraber anlamlı olacaktır. Bunun yolu da sosyal bilimcilerin
sorumluluklarının da ötesinde bir fedakârlıkla gayret sarf etmesine bağlıdır.
Örneğin, İyi bir sosyolog toplumsal meselelerin kaynağını irdeleyerek toplumu daha
yakından inceleyerek daha faydalı sonuçlar elde edebilir. İyi bir psikolog toplumda mutlu
bireylerin artmasında etkili olabilir. İyi bir siyaset bilimci dünyada adaletli, huzurlu ve
hoşgörülü bir yönetimin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. Sosyal bilimlerde ortaya konulan
problem çözen yaklaşımlarla birlikte toplumsal alan daha yaşanılır bir hale gelecektir. Tüm
bunların temelinde ise sosyal bilimcinin sosyal bilimlerin önemine ilişkin algısı etkili
olacaktır.
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Z KUŞAĞININ E-TİCARET ALGISI VE E-TİCARETİ KULLANMA SIKLIĞI
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ÖZET
Kuşakları meydana getiren bireylerin içerisinde bulundukları sosyo- ekonomik çevre,
sosyal olaylar, kültür, zaman, mekân, imkânlar gibi nedenlerden dolayı farklılık gösterse bile,
yaşam tarzları, alışkanlıkları, ihtiyaçları birbirlerinin devamı niteliğindedir. Ancak her birey
kendi zamanının ihtiyaçlarına ve imkânlarına uygun bir şekilde hayatına devam ederek, kendi
kişilik özelliklerine göre tercihlerini yapmaktadır.
Z kuşağı da, kendinden önceki kuşaklara göre farklı özellikler taşımaktadır. Z
kuşağındaki bireyler, ileri teknolojilerle büyüdükleri için teknoloji odaklı bir yaşam tarzına
sahiptirler. Önceki kuşaklar gibi teknolojiyi sonradan kavrayan veya benimseyen değil,
teknolojinin ortasına doğan bireylerdir. Özellikle son dönemlerde bilgi ve iletişim
teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, insanoğlunun hayatında birçok ilke imza
atmaktadır. İşte bu ilklerden bir tanesi “Elektronik Ticarettir (E-Ticaret )”.
Son yirmi yılda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hayatımıza
giren e-ticaret, dünya üzerinde bulunan her ülkeden benzer ihtiyaçlara ve özelliklere sahip bir
neslin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Bilişim çağında doğan ve Z kuşağı adı verilen
bu kuşak, e-ticaret araçlarının kullanımında önemli bir yere sahiptir. Yakın bir zamanda
tüketici pazarında daha aktif tüketiciler olarak işletmeler için bu yeni nesil, elektronik ticaret
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmamızda Z Neslinin genel olarak bilişim teknolojilerinin kullanımı ve bu
teknolojiyi hayatın merkezine nasıl taşıyabilecekleri ortaya konulacaktır. Bu anlamda
içimizde ve çevremizde her gün iç içe olduğumuz 21. Yüzyılın nesli olarak bildiğimiz
teknoloji ve özelikle de internette sörf yapan günün büyük bir kısmında online olan bu neslin,
önceki nesil olan X ve Y nesillerine göre e- ticarette ne kadar ileri gidebileceklerinin küçük
bir analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, E-Ticaret, Elektronik ticaret, E-Ticaret Algısı.
KUŞAKLAR
Tarihsel süreç içerisinde kuşaklar ya da nesiller şu şekildedir. Sessiz kuşak (The Silent
Generation, 1922-1945), Bebek patlaması kuşağı (The Baby Boomers,1946-1964), X kuşağı
(Generation X, 1965-1980) Y kuşağı (Echo Moomer/Millenials,1981-2000) ve Z
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kuşağı(Generation Z, 2001-2020)(Altuntuğ, 2012, s. 212). Biz çalışmamızda son üç kuşak
özellikle de Z kuşağı üzerinde duracağız.
X KUŞAĞI
1965-1980 yılları arasında doğan nesildir. Bu kuşak kurallara uyan, güçlü aidiyet
duygusuna sahip, otoriteye saygılı, çalışkanlığa ve çalışmaya önem veren, daha çok yaşamak
için çalışan bir nesildir. İş hayatlarında çalışma saatlerine azami derecede uyan, yüksek iş
motivasyona sahip, belli bir çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanan
sabırlı bir nesildir. Bu kuşak çalışkan, kanaatkâr ve gerçekçi bir nesildir ve eğitim onlar için
çok önemlidir. Bu nesil ekonomik krizlerden ve sosyal olaylardan etkilenen kayıp kuşak diye
de ifade edilen bir nesildir. Bu kuşak, dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır makinesi,
transistörlü radyo, kasetçalar ve pikap gibi buluş ve icatlarla açmışlardır. X kuşağı teknoloji
ile sonradan tanışmışlar, geçmiş ile gelecek arasında teknolojik bağlamda bir köprü
kurmuşlardır. Bilgisayarlı sistemler ve buna bağlı olarak değişen faaliyetlere adapte olmaya
çalışmışlardır. En önemli kamusal alanları sinema olmuştur. Bu kuşak için İnternet eski köye
yeni adet.
Y KUŞAĞI (MİLLENİALS)
1981-2000 tarihleri arasında dünyaya gelmişlerdir. Kuşaklar arası en çok farklılık
hissedilen nesil özelliğine sahiptirler. Belirli saatler arasına sıkıştırılmış çalışmadan
hoşlanmıyorlar çünkü bağımsızlığı ve özgürlüğü seviyorlar. İş saatinden çok, işe odaklanırlar.
Y kuşağının örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirirler. Çalışmayı yalnızca
hayatlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için isterler. Y kuşağının,
uyumsuz, farklı düşünceleri acımasızca eleştirmek, aşırı bireycilik, kural ve otorite tanımaz
vb. gibi çok farklı kişisel özellikleri vardır(Kanoğlu ve Ünüsan, 2014). Bu grup genç, akıllı ve
en önemlisi de teknolojiye aşırı düşkün. Her biri teknoloji bağımlısı. Günlerinin büyük bir
kısmını medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde geçiren bir grup.
Z KUŞAĞI
İndigo, kristal gibi isimlerle adlandırılan ve 2001-2020 yılları arasında doğan veya
doğacak olan nesildir. Çok uzun süre teknoloji kullanan bu kuşak hayatın birçok
güzelliğinden mahrum kalıyor. İletişimin tam ortasına doğan bu nesil, teknolojiye çabuk
adapte olabilme ve her ihtiyaçlarını dijital ortamdan temin edebilme becerilerine sahipler.
Teknolojisiz bir dünyayla hiç karşılaşmayan bu kuşak için teknoloji ile iç içe olmak
yaşantılarının temelini oluşturuyor. Hatta bu kuşaktaki bazı çocuklar oyunlarını bile
arkadaşlarıyla bir arada oynamak yerine “tablet” ve “akıllı telefonlar” üzerinden oynamayı
tercih ediyorlar.
X,Y,Z KUŞAKLARI BENZER VE FARLI YÖNLERİ
Kuşaklar dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuştur. Müzik akımları,
yeni buluşlar, farklı ilgi alanları ve teknolojinin gelişmesi kuşakların dönemlerini ve
karakteristiğini belirlemektedir. Dünyaya geldiğimiz zaman dilimini bize ayrı bir karakter,
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farklı çalışma biçimleri ve ilginç hayatlar sunuyor. Gelişmeler ve değişimler zamanı, zamanda
ait olduğu kuşağı etkiliyor.
Z kuşağı genellikle diğer nesillere göre markalara daha az sadık olarak tanımlanır.
CivicScience(civicscience.com)araştırmasına göre, Z kuşağının % 22'si favori markalarına
sadık değil, X kuşağı % 15, Y kuşağının % 23'ü markaya sadık değildir. Kalite onlar için en
önemli olmasına rağmen, Z kuşağı, diğer nesillere kıyasla kolaylık ve hizmete daha fazla
önem vermektedir.
Y kuşağı gibi teknolojiye olan ilgi ve bağlılığı tartışılmaz olan Z kuşağı, birkaç yönden
farklılık gösteriyor. Y kuşağı dijital yerliler dense de, gerçekte bunlar Z kuşağıdır. Çünkü
internetin veya akıllı telefonların olmadığı bir dünyada hiç yaşamadılar. Diğer yandan dünya
genelinde farklı coğrafya ve kültürlerden gelen ya da farklı yapıda ailelere sahip olan bu
kuşak, şimdiye kadar var olmuş kültürel açıdan en çeşitli kuşak olarak kabul ediliyor. Bu
durum, onların davranış ver tercihleri üzerinde de kaçınılmaz olarak etkili oluyor. Z kuşağının
sosyal farkındalıkları son derece yüksektir. Bunun sonucunda hem içinde bulundukları sosyal
topluluklara bağlı olup fikirlerine değer veriyorlar hem de sosyal fayda, toplumsal değişim ve
girişimcilik gibi konuları önemsiyorlar.
Perakende danışmanlığı firması FITCH’in(assets.kpmg.com) araştırmasına göre Z
kuşağı, Y kuşağından farklı olarak e-ticareti kullansa da geleneksel mağaza alışverişine de
halen ilgi duyuyor. Alışveriş konusunda sosyal medyadan faydalanıyor, satın alma kararını
vermeden önce ilgilendikleri ürün/hizmetleri de sosyal ağlarından paylaşarak ailelerinin ya da
arkadaşlarının fikrini alıyorlar. Y kuşağından farklılaştıkları bir nokta da kredi kartı
kullanımına şüpheyle yaklaşıyor olmaları, tasarrufa önem vermeleri ve “mükemmel
ürün/hizmet” yerine kendilerinin de katkıları ve geribildirimleriyle sürekli gelişen
ürün/hizmetleri tercih etmeleri. Y kuşağı için prestij ilk sırada yer alıyor. Standart olanı değil,
kendine özgü olanı tercih ediyorlar. Bireysel yaklaşım ağırlıklı karar mekanizmasına sahipler,
özgüven duyguları yüksek ancak sabırsızlar. Sadakat duyguları çok zayıf. Bireysel
hedeflerini şirket hedeflerinden önde tutuyorlar. Sosyal medyayı her mecradan takip etmek
istiyorlar. Çalışırken de teknolojiye hâkim ve mobil olmak istiyorlar. Dergiyi ve gazeteyi
dijitalden okuyor. Alışverişi online yapmayı seviyor. Sohbeti Facebbok ve Twitter üzerinden
anlık yapıyor ve yüz yüze sohbete tercih ediyor. Birçoğu internet üzerinden kendi işini
kuruyor ve para kazanıyor.
Y ve Z kuşağı adaptasyon sorunu yaşamazken, X kuşağında bu sorun mevcut. Mobil
uygulamalarla her şeyi görebilme soru sorma rapor alma raporu anlayıp anında karar alma
gibi bir dünyanın içindeler. X kuşağı dengeli Y kuşağı hevesli. X okumaya odaklı ama Y
kuşağı da meraklı. Biraz daha işbirlikçi ve meydan okumayı seviyor. Z kuşağı çok meraklı,
bambaşka ve hızlı bir kuşak. Eğitim imkânına en fazla sahip olan bir kuşak. Y kuşağı gibi
biraz sabırsızlar. Görsel algı yeteneğine sahipler ve ezberlemek yerine görmek ve işitmek
istiyorlar. Cep telefonu olmayan bir dünyayı hiç yaşamadılar. X kuşağı tamamen süreç odaklı,
Y ise kısmen süreç odaklı. Z iş hayatına girdiğinde tamamen sonuç odaklı olacak. Rapor
almak ve okumak önemli değil ama önemli olan bunun sonucunda hemen eylem kararı
çıkarabilmek.
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Z kuşağı, kendi kredi kartına sahip olan şanslı bir azınlığın dışında, henüz tüketim
eylemini tek başına gerçekleştiremese de, ailelerinin tüketim kararlarında çok etkili oldukları
için, pazarlamacıların özel önem verdiği bir kuşaktır. Z’ler, her konuda kişiselleşmiş, kendine
özgü ve imaja dayanan bir tüketime yönelerek, adeta pür tüketici olarak nitelenebilecek bir
profil çizmektedirler (Yelkikalan vd., 2010, s. 500). Eğitim ve ekonomik açıdan diğer
kuşaklara göre daha donanımlı olan Z’ler, istedikleri her ürünü hemen almak, hemen
tüketmek ve sonrasında yeni tüketim deneyimlerine yönelmek istemektedirler. Bu olgu,
Baudrillard’in, yeni ürünlerin zenginlerin doyumundan sonra süzülerek alt sınıflara erişeceği
tespitini (Baudrillard, 2008, s. 70) geçersiz kılacak yeni bir tüketici kuşağının geldiğini
göstermektedir. Zamanı çok hızlı yaşayan ve bu hızlılığa çok şey sığdırmak isteyen Z kuşağı,
eğlenceli ve işlevsel olan, hayal kurduran, özgün ve yalın olan ürünler tercih etmektedir.
(Altuntuğ, 2012, s. 211). X kuşağında marka tercihi vardır. Ancak Y kuşağında markaya
sadakat yoktur, referanslarla satın alma işlemini gerçekleştirir. Z kuşağında ise marka takıntısı
vardır. X kuşağı çok çabuk iş değiştirmiyor ve güvenliğe önem veriyor. Y nesli için beş sene
aynı işletmede çalışmak kötü sayıyor ve çalıştığı şirketin marka itibarına bakıyor. X
kuşağında çok az bir ücret farkıyla bile iş değiştirmek mümkündü ama Y kuşağı için çalıştığı
markanın itibarı her şeyden önemli sayılıyor.
X kuşağı çok krizler yaşadığı için kriz yönetimini öğrendiler. Z kuşağı ise şey hazır
olacak veya olmalı şeklinde yaşıyorlar. Yani dijital oyunlar gibi her şeyi değiştirebileceklerini
zannediyorlar. X kuşağı anne ve babaların gözleriyle emir verebildiği, onların kaşlarından ne
olduğunu anlayan bir kuşaktı. Y kuşağı neden fikirlerinin hayata geçirilemeyeceğini
öğrenmek anlamak istiyorlar
GENÇLER İNTERNETTE NELER YAPIYOR?
Gemius 15-24 yaş arası genç kullanıcıların dijital içerik ve reklam tüketim
alışkanlıklarını incelemeye yönelik raporunu yayınladı. Kendilerinden önce gelen kuşaklardan
farklı olarak internet ve akıllı cihazlara doğdukları andan itibaren erişimleri olan bu kuşak,
farklılaşan tüketim alışkanlıklarından dolayı hem içerik üreten medya şirketlerinin, hem de
onlara ulaşmaya çalışan markaların stratejik takibindeler(blog.sempeak.com)
15-24 yaş grubu her ne kadar mobil dünyanın içinde büyümüş olsalar da masaüstü
bilgisayarlardan internete erişen kişiler arasında en büyük kullanıcı kitlesini oluşturmaları ile
dikkat çekiyor. Mart ayındaki aylık erişimleri incelendiğinde, masaüstü bilgisayarlardan
internete erişen kullanıcı sayısı 8,2 milyonken akıllı telefonlarından internete erişen genç
internet kullanıcı sayısının 10,2 milyon olduğunu belirtiliyor.
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Yaş gruplarına göre internet kullanıcıları incelendiğinde 15-24 yaş aralığındaki genç
internet kullanıcıları tüm platformlarda en yoğun grup olarak öne çıkıyor. Genç internet
kullanıcılarının en fazla tükettikleri içerik kategorileri ise arama motorları, video/TV, sosyal
ağlar, haber ve kamusal içerikli sayfalar olarak dikkat çekiyor. Öte yandan söz konusu
internet kullanıcılarının en fazla vakit geçirdiği içerik kategorilerinde ise sıralama değişiyor.
Kısa formatlı videoları izlemeyi tercih etmeleri sosyal ağlar kategorisinde geçirilen sürenin
daha uzun çıkmasına neden olurken, gençlerin haber içerikli siteleri de ziyaret ettikleri ancak
bu sitelerde daha az vakit geçirdikleri göze çarpıyor.

Gençlerin hem en fazla ziyaret ettikleri, hem de uzun süre vakit geçirdikleri
kategorilerden birisi olan Video/TV kategorisinde masaüstü platformlardan internete erişen
genç kullanıcıların ilk tercihi YouTube. Bu platformda vakit geçiren gençler ağırlıklı olarak
müzik kanallarını ziyaret ediyorlar.
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Gençler bir taraftan öğrenim hayatlarının getirdiği yükümlülükleri yerine getirirken, bir
yandan da gelecek planları yapabilmek üzere kariyer ağırlıklı içeriklere ilgi duyuyorlar.
Bu nedenle kariyer sitelerinde en yaygın bulunan yaş grubunu 15-24 arası gençler
oluşturuyor.

Araştırma sonucuna göre, Türkiye’deki genç internet kullanıcı profili dijital müzik
içerikleri tüketmeyi seven, en fazla sosyal ağlarda vakit geçiren, haber sitelerini de sıklıkla
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ziyaret eden, öte yandan kariyer planları da yapmayı ihmal etmeyen ve kariyer içerikli siteleri
takip eden bir sosyo-demografik grup olarak dikkat çekiyor.( connectedvivaki.com)
Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİ

Z kuşağının tüketim harcamaları, 2018 yılı itibariyle 200 milyar dolar gibi bir rakama
yükselecek, aile harcamalarında 600 milyar dolarlık etkisi olacak. Z kuşağının %75’i
hobilerini tam zamanlı işe dönüştürmek istiyor. Amerika'daki Lise öğrencilerinin %72’si
ileride bir gün iş kurmayı planlıyor. Bu genç kuşağın %61’i, üniversiteyi bitirdikten sonra
işveren olmaktansa girişimci olmayı tercih ediyor. Z kuşağı telefonlarında ayda 3 bin üzerinde
mesaj alıyor. Z kuşağı, Snapchat ve Instagram’ı tercih ederken Facebook ve Twitter’a daha az
önem veriyor. Mobilde 2 kat fazla video seyrediyor. Z neslinin %70’i günde 2 saat YouTube
videosu izliyor(marketingtr.net).
Bu kuşak diğer kuşaklara göre kendinden emin, teknolojiye daha yatkın ve
harcamalarında ise daha temkinli davranıyorlar. Farklı olmak bu kuşağın öncelikleri arasında
yer alıyor.-Z kuşağı reel deneyimlere, gerçekçi hikâyelere önem veriyor. Örneğin, Z kuşağının
%63’ü reklamlarda sıradan/doğal kişileri görmek istiyor. Bu kuşağın %70’i gerçeğe uygun bir
hikâyeyi kurgulanmış bir hikâyeye tercih ediyor. Sosyal medya araçları içerisinde Facebook, Z
kuşağı için en çok kullanılan sosyal ağlardan biri. Facebook’un, hem markaları hem
tanıdıkları/arkadaşları bir araya getirebilen pratik bir ağ olması hem de sürekli kendini
yenileyen bir yapıya sahip olması bu iletişim aracını popüler kılıyor. Z kuşağının %48’i
Facebook’a gün içinde defalarca bağlanıyor.
Z kuşağı interaktif ve paylaşıma açık bir kuşak. Marka deneyimine katılmaktan
hoşlanıyor. Ancak bunu her marka için değil, sadece güvendiği ve beğendiği markalar için
yapacağını belirtiyor.
Teknolojiye yatkınlıkları onları daha öz güvenli yapıyor. Z kuşağının %66’sı
teknolojinin hedeflerine ulaşmasını mümkün hâle getirdiğini, %66’sı teknolojinin “her şeyin
mümkün olduğu” hissini verdiğini belirtiyor. %70’i fotoğraf, kısa mesaj ve elektronik posta
göndermek için akıllı telefonunu kullanıyor.
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Z kuşağı, tercihlerinde daha seçici bir kuşak. Bu yaş grubu, kıyafet/aksesuar satın alırken
en çok estetiğe dikkat ediyor. Modaya uygun tasarım %67’si ise bir öncelik. Gıda ürünlerinde
tercih söz konusu olduğunda, %73’ü fiyatlara ve promosyonlara önem verdiğini belirtiyor.
%67’si ise besin içeriğine dikkat ediyor.
Z KUŞAĞI VE E-TİCARET
Z kuşağının gelecek 10 yılda e-ticaret sektörüne 15 milyon yeni müşteri kazandırması
bekleniyor.( epnext.com)

Kaynak:Avantajix.com

Doğar doğmaz dijital dünya ile tanışan, okuma yazma öğrenmeden bilgisayar, tablet ve
akıllı telefon kullanmaya başlayan Z kuşağı, birkaç yıldan beri çalışan nüfus içinde yerini
almaya başladı. İnternetsiz bir yaşam düşünemeyen Z kuşağı alışverişlerini de ağırlıklı olarak
online yapıyorlar. Türkiye’de Z kuşağına mensup kişi sayısı yaklaşık 20 milyon. Bunların şu
anda 18-21 yaş arasındaki 3-4 milyonluk kısmı kendi başına yasal online alışveriş yapma
hakkına sahip. Gelecek 10 yılda 15 milyon yeni Z kuşağı mensubu e-ticaret müşterisi olacak.
Onlara göre teknoloji, her yerde, kesintisiz ve hızlı olmalı. Alışveriş yapacakları web
sitesi, mobil uygulama, sunulan alışveriş deneyimi de bu nedenle tıpkı hayatın kendisi gibi
akıcı olmalı. Z kuşağındakiler için internette satışta olan her şey satın alınabilir. Tüm
ihtiyaçları için e-ticareti kullandıklarından dolayı alışveriş sepetlerinin büyüklüğü normalin
birkaç katına ulaşabiliyor. Z kuşağının neredeyse tamamı aktif sosyal medya kullanıcısı. Z
kuşağındakilerin yüzde 43’ü, alışveriş kararlarında e-ticaret sitelerinin sosyal medyadaki
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reklamlarının etkili olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar savruk gözükseler de, yüzde 57’si
harcama yapmaktansa para biriktirmeyi tercih ediyor. Yarısından fazlası kendilerini “indirim
mühendisi” ya da “indirim avcısı” olarak tanımlıyor. Kampanyaları yakından takip ediyorlar,
fırsat sitelerinin en aktif kullanıcıları durumundalar.
Z kuşağının en belirgin özelliklerinden biri de araştırmacı olmaları. Yüzde 80’i alışveriş
yapmadan önce araştırıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Bu sebeple, eksiksiz ürün bilgilerinin
yanında, satın alma rehberleri, tanıtım videoları gibi içeriklerle zenginleşmiş e-ticaret
sitelerinin Z Kuşağı’na ulaşma şansı daha yüksek oluyor. Z Kuşağı, kime ne iyi geliyorsa,
işlerine ne yarıyorsa onu istiyor. Markadan çok kullanılabilir olmasını, kaliteyi önemsiyor.
SONUÇ
Yukarıda açıkladığımız veriler ve araştırmalar ışığında Z kuşağının e-ticaret algısı ve eticaret işletmelerinin yakın bir gelecekte müşterilerinin yaklaşık %40’ını oluşturacak bu
kuşağı düşünerek yapmaları gerenleri şöyle sıralamak mümkündür.
Akıllı içerikler ile bu kuşağı hedeflemek ve Z kuşağını hedeflerken bu kuşağa bilgisayar
ve cep telefonu gibi mobil cihazlardan ulaşmak gerekmektedir. YouTube, Instagram, Snapchat
ve Facebook bu kuşağın en çok kullandığı sosyal medya araçları arasındadır. YouTube
starlarına geleneksel ünlülere kıyasla daha fazla yakınlık duyduklarını; Instagram’ın
yaratıcılıklarını desteklediğini düşündüklerini bilmek işetmelerin yararına olacaktır. Bu
kuşağın özelliği, reklam görmeye ve izlemeye daha hevesli olması. Yapılan araştırmalarda bu
kuşaktakilerin büyük bir kısmı reklam eğer eğlenceli ise izleyeceğini, reklama güzel müzik
ekenmişse ilgisini daha çok çekeceğini, ilham verici bir reklamın gözündeki değerinin
artacağını vurguluyor. Öyleyse, Z kuşağının ilgisini eğlenceli ve ilham verici reklamlarla
çekmek gerekmektedir. Z kuşağının özelliği hem faydayı hem de kaliteyi eş zamanlı arıyor
olmasıdır. İhtiyaçlarına kalite ve fayda ile cevap verilmelidir.
Influencer ya da fenomen pazarlaması, özellikle sosyal medya araçlarında büyük bir
takipçi kitlesine sahip “fenomen” ile ürün/hizmetlerinizin tanıtımı için yaptığınız iş birliğini
ifade ediyor. Z kuşağına özellikle Youtube Instagram, Facebook, Snapchat vb kanallar
kullanılarak ulaşabilir.
Z kuşağı diğer kuşaklara kıyasla paraya daha çok değer verir ve parasını daha dikkatli
harcar. Bu kuşağa sunduğunuz ürünlerin fiyat-kalite dengesini en iyi şekilde gözetiyor olması
gereklidir. Bununla beraber başka bir husus, müşteri yorumlarına son derece dikkat etmeli,
onlara ürün/hizmet seçimlerinin son derece kaliteli olduğuna yönelik güven verilmelidir.
İşletmeler e-ticaret yapmak istediği Z kuşağını iyi tanımalı ve karakteristik özelliklerini iyi
bilmelidir. Çünkü onlar büyük hayallerin peşindeki bireyler, iş bitirici ve aktivistler.
Z kuşağı pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce pazar araştırmalarını baz alarak
hedef kitleniz için hangi sosyal medya kanalını kullanacağınızı tanımlamak gereklidir.
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TÜRKİYE’ DE ÖZELLEŞTİRME TERCİHİ VE UYGULAMADAKİ SONUÇLARI
PRIVACY OF PRIVATIZATION AND THE RESULTS OF THE APPLICATION
Dr. Oğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Harran Üniversitesi mkucukoglu@harran.edu.tr
Doç. Dr. H. Yunus TAŞ
Yalova Üniversitesi, tasyunus@hotmail.com
ÖZET
970'li yıllardan itibaren başlayan Devletin küçültülerek görevlerinin yeniden
tanımlanmasına yönelik değerlendirmeler son yıllarda daha da artmıştır. Günümüzdeki
özelleştirmeye yönelik tartışmalar daha çok KİT'lerin özelleştirilmesi konusundadır.
Ülkemizde bazı çevreler özelleştirme ile bütçe açıklarının azalacağını, verimlilikte artış
sağlanacağını, ekonomik göstergelerin düzeleceğini savunurken, diğer kesim ise mevcut
değerlerin kaybedildiğini ve bu uygulamaların devletin gücünü zayıflattığını savunmaktadır.
Özelleştirme karşıtlarının özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak eleştirileri,
özelleştirilecek KİT'lerde öncelik sırası, fiyat tespiti, satış biçimi, işsizlik sorununa etkisi,
özelleştirme şartnamelerindeki eksiklikler ve aynı zamanda özelleştirme neticesinde serbest
piyasa rekabetini sağlamakla görevli rekabet kurullarının etkin denetim sağlayamamaları
nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamaları şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışmada,
Özelleştirme tercihinde bulunmanın temel gerekçeleri ele alınarak özelleştirmeden beklenen
olumlu sonuçlar ile özelleştirme uygulamaları sonucunda ortaya çıkan bazı olumsuzluklar
üzerinde durulacak ve değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
ABSTRACT
Evaluations on the redefinition of the State, which started in the 1970s, have been
further increased in recent years. Today, the privatization of the SEEs in the privatization of
the debate about the reduction of budget deficits, efficiency gains will be achieved, economic
indicators will be recovered while the other section argues that the existing values have been
lost and these practices weaken the power of the state. as a result of the criticism of the SEEs,
the order of priority, price determination, the type of sales, the effect on the unemployment
problem, the deficiencies in the privatization specifications, as well as the competition boards
responsible for ensuring the free market competition as a result of privatization, are expressed
as the consumers experiencing victimization. In this study, the main reasons for choosing to
privatization will be discussed and some of the negative consequences of privatization will be
discussed and evaluations will be made.
Keywords: Privatization, State-ownedenterprises,
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1) GİRİŞ
Kamu girişimciliği, başta devlet olmak üzere diğer idare (yerel) ve kuruluşların iktisadi
açıdan toplumsal mal ve hizmet üretiminde bulunmaları yada bulunulmasına öncülük etmesi
şeklinde ifade edilebilir. Kamu girişimciliğinin içeriği daha önceden belirtildiği üzere KİT’ler,
döner sermayeli işletmeler ve iktisadi kamu kurumlarından oluşmaktadır.
Kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu işletmeciliğinde en önemli yere sahip olan
uygulamadır. KİT'ler_tamamen iktisadi ve ticari nitelikte mal üretmek, genel bütçenin
kuralları dışında faaliyette bulunmak üzere oluşturulmuşlardır. Bu doğrultuda Türkiye
Cumhuriyetinde ilk KİT uvgulaması 19.04.1925 Tarih ve 633 sayılı Kanunla kurulan Türkiye
Sanayi ve Maadin Bankası ile olmuştur.1933 yılında da bu kurum kaldırılarak yerine
Sümerbank kurulmuştur. Sümerbank ülke kalkınmasının lokomotifi olma görevi üstlenmiş
hem bankacılık hem de çeşitli alanlarda işletmecilik faaliyetlerinde bulunmuş ve bulunacak
girişimler için destek olmuştur.1933 yılında Sümerbank'ın kuruluşunu, 1935'te Etibank,
1936'da Türkiye Emlak ve Eytam (Kredi) Bankası, 1936'da T.C. Ziraat Bankası, 1937'de
Denizbank izlemiştir.
1980'li yıllara kadar KİT'lerin yasal mevzuatında önemli değişiklikler olmamış ancak
kurulan KİT'lerin sayıları artmıştır.
KİT'ler piyasa ekonomisi içinde faaliyette bulunarak olup fiyatlandırılarak bölünebilen
malları üretmektedirler. KİT’ler de karlılık ve verimlilik ilkelerinin ön planda olduğu bu
idarelerde kar her zaman ilk hedef olarak görülmez ve sosyal fayda sağlama amacı daha ön
planda tutulmuştur Bunun neticesinde de KİT'lerin çoğunluğu özellikle özelleştirme
çalışmaları öncesinde 1980 öncesi ve 1980'li yıllarda zarar eden kurumlar haline gelmişler ve
bu zararları da genel bütçeden karşılanmıştır.
1980 yılına gelindiğinde 24 Ocak 1980 tarihinde kabul edilen iktisat politikaları
doğrultusunda serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi ile kamu işletmeciliği anlayışında
da değişikliklere gidilmesi üzerinde durularak özelleştirme konusu Türkiye’de de gündeme
gelmeye başlamıştır.(Çetinkaya,2012:38-43)
2) ÖZELLEŞTİRMENİN TANIMI, NEDENLERİ, AMAÇLARI
Özelleştirmenin Tanımı
Özelleştirme; en basit haliyle,KİT'lerin mülkiyetinin ve idaresinin özel kişi ya da
kurumlara devredilmesi şeklinde tanımlanır.
Daha geniş anlamda ise; sadece iktisadi anlamda mal üreten KİT'lerin değil, kamunun
sahip olup ya da sunup da özel sektörün sahip olabileceği ya da sunabileceği mal ve
hizmetlerin de
özelleştirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi
anlaşılmalıdır.(Yayman,2000:137)
Özelleştirmenin Nedenleri
Ekonomik istikrarsızlıklar, popülist uygulamaların artması, devletin asli görevlerine
yetmemeye başlaması, kamunun ekonomideki payının artması ile birlikte ekonomik etkinlik
ve verimsizliğin azalması gibi nedenler kaynakların çoğunu kullanan devletin başarısızlığı
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sonucunu doğurmuştur. Bu doğrultuda kaynakları daha etkin ve verimli kullanmada başarılı
olduğu ispatlanan özel kesime kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin devredilmesi ile
ekonominin daha iyi işleyeceği yönündeki görüşler giderek daha çok önem kazanmaya
başlamıştır.(Çetinkaya,2001:171)
KİT’lerin kamu mülkiyeti özelliğinden dolayı, gerekli teşvik ve ödüllendirme
mekanizmalarının işlemediği, dolayısıyla kamu işletmelerinin özel işletmeler kadar etkin
faaliyet gösteremeyeceği ifade edilmektedir.(Çoban,2008:4)
Devletin yönetiminde ve mülkiyetinde olan varlıkların özele devredilmesinin, bazı
hizmetleri özelin yapmasının istenmesinin esas nedeni toplumsal refahın ve kaynak
kullanımının maksimuma çıkarılma düşüncesidir.
Mal ve hizmet üretiminin özele bırakılmasının birkaç alt nedeni şöyle belirtilebilir;
Devletin özellikle 1980'1i yıllara kadar kendi asli görevlerinin dışındaki ekonomik
nitelikteki mal ve hizmet üretimlerine yönelmesi
(bu ekonomik kuruluşların mali
yüklerinden dolayı) ekonomik sorunlarla karşılaşmasına yol açmış, hükümetler ana bütçeyi
denkleştirmede zorlanmaya başlamışlardır.
Devletin mal ve hizmet üretim ve sunumunda yüksek maliyetlere sahip olması ve başta
KİT'lerin faaliyetlerinde verimsizliğe sebep olunması özelleştirmenin önemli nedenlerinden
olmuştur.
Devletin iktisadi nitelikteki mal ve hizmet üretimi politikacıların ellerinde geniş
yetkilerin toplanmasına yol açmış, bu durum sonuçta rant ekonomisinin doğmasına yol
açmıştır.
Özel sektörün zayıflığından dolayı geçmiş yıllarda devletin gerçekleştirmek zorunda
olduğu mal ve hizmet üretimleri özel kesimin son yıllarda gösterdiği gelişmeler ve sermaye
birikiminin artması nedeniyle özel kesim tarafından yapılır hale gelmiştir.
Özelleştirmenin ekonomik-politik nedenlerle ağır basması yani devletçiliğin halkı
yoksulluğa sürüklediğinin anlaşılması (eski SSCB'de), zenginleşmek için sermayenin ve
üretimin özel kesime devredilerek tüketici egemenliğinin kurulması gerekliliğinin dile
getirilmesi özelleştirmeyi öne çıkartmıştır.
Özelleştirmenin Amaçları
a)

Ekonomik Amaçlar

Etkinlik ve Verimliliği Arttırmak
KİT’lerin verimliliği arttıracak teknolojik gelişmeleri yeterince izleyememesi,politik
çıkarlar düşünülerek oluşturulan istihdam politikaları sonucu ortaya çıkan düşük emek
verimliliği ve benzer nedenlerle kamuda ortalama verimlilik genelde özel sektörden daha
düşük olmaktadır.KİT’lerde verimliliğin düşük olması tüm ekonomiyi olumsuz
etkilemektedir.Bu nedenle özelleştirme uygulamaları ekonomide verimliliğn artmasını
sağlayacaktır.(Eroğlu,2001:28)
Piyasa Ekonomisini Geliştirmek
Özelleştirme ile serbest piyasa ekonomimizin en önemli unsuru olan rekabet kurumunun
işlerlik kazanarak kaynakların etkin kullanımı ve kaynak dağılımında etkinliğn sağlanarak
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ekonomik verimlilğiğn artacağı düşünülmektetir. Dolayısıyla Özelleştirme politikasının en
önemli
amaçlarından
bir
tanesi
de
serbest
piyasa
ekonomisinin
güçlendirilmesidir.(Aktan,1992:24)
Sermaye Piyasasını Güçlendirmek ve Tasarrufları Değerlendirmek
Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde gelir ve servet dagılımında dengesizlikler
bulunmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu dengesizliklerin çok daha büyük ve önemli
boyutlara ulaştığı da bilinmektedir. Gelir dağılımının düzeltilerek sermaye mülkiyetinin geniş
kitlelere dağıtılması hükümetlere özelleştirme sayesinde bu amaci gerçekleştirebilmek için
fırsat vermektedir. KİT hisse senetlerinin küçük tasarrufları olan çalışanlara,vatandaşlara
satılması alt gelir grubundaki insanlarında ekanomik olarak güçlenmesini
sağlayacaktır.Sermayenin tabana yayılması bu yolla gerçekleştirilebilir. Aktan,1992:24))
Yabancı Sermayeyi Çekerek Döviz Gelirlerini Arttırmak
Özelleştirmenin önemli amaçlarından birisi de yabancı sermayenin ülkeye girişin
sağlamaktır.Dolaylı ve Dolaysız yatırım yapan yabancı sermaye özelleştirme sayesinde hisse
senedi alarak dolaylı şekilde veya bizatihi yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak ülkeye
girecektir.Bu şekilde aynı zamanda modern teknolojiler de ülkeye girmiş olacaktır. (Demirbaş
ve Türkoğlu,2002:244)
b)

Mali Amaçlar

Devlete Gelir Sağlamak
Devletin çok büyük mali krizlere düşmesi durumunda devlet gelir elde etmek
için de özelleştirmeye gidebilir.Ancak özelleştirmeyi bir gelir elde yöntemi olarak
görmek yanlış olup, uzun vadede bunun sakıncaları faydasından daha çok
olacaktır.
Devlet İşletmelerlnin Zararlarından Kurtulmak
Verimsiz çalışan ve sürekli zarar eden KİT’lerin özelleştirilerek zararlarından bütçeyi
kurtarmak da Özelleştirme yoluyla devletin bu tür mali külfetlerden kurtulmasını sağlar.
3) ÖZELLEŞTİRMENİN GEREKÇELERİ
Devletin iktisadi teşebbüste bulunması bazı nedenlere dayanır. Bu nedenler birkaç grup
altında belirtilebilir.
a) Genel Nedenler: Devletin toplumun sadece güvenlik, savunma, adalet hizmetleriyle
değil, ekonomik ihtiyaçlarıyla da ilgilenmeye başlamasıyla birlikte ekonomik hayatta da var
olması gerekmiştir. Savaşlardan ve buhranlardan dolayı özel teşebbüsün yeterli olmamasıyla
birlikte devlet sosyal ve ekonomik hayatı düzenleme görevi doğrultusunda teşebbüste
bulunmak zorunda kalmıştır.
b) Siyasi Nedenler: Devletlerin iktisadi teşebbüsleri siyasi amaçlar nedeniyle kurma
yoluna gitmeleri ideolojik olarak ve milli güvenliği ve bağımsızlığı korumak amaçlarıyla
olmuştur.
İdeolojik olarak, Sosyalist sistemi uygulayan ülkelerde kamu iktisadi teşebbüsleri
ekonominin kendisidir.
c) Ekonomik ve Mali Nedenler:
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Devletin iktisadi anlamda teşebbüse girişmesinin nedenlerinden belki en ağır basanı
iktisadi sebeplerdir.İktisadi açıdan geri kalmış ülkelerin kalkınmasını engelleyen nedenlerin
başında sermaye yetersizliği, müteşebbis eksikliği, nitelikli işgücü yokluğu, altyapı eksikliği
gelmektedir.
Özel teşebbüsün yeterli olmadığı ülkelerde devlet mecburen ekonomiye müdahale
etmek zorunda kalmış ve fiilen "müteşebbis devlet" kavramını ortaya çıkmıştır. Böylece
devlet eliyle ekonomik kalkınma benimsenmiştir.
Devletler ayrıca bağımsızlık ve güvenlik sağlamak için; bazı stratejik alanlarda ulusal
kamu teşebbüslerini kurma yoluna giderler. Ulusal savunma sanayi, silah, uçak üretimi, bu
alanlara örnek olarak verilebilir. Ülkemizde de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu örnek
olarak gösterilebilir.
d) Sosval Nedenler: Devlet kamu iktisadi teşebbüsleri kurmak suretiyle, sosyal gruplar
arasında gelirin adil dağılımına, istihdamın gerçekleşmesine, bölgelerarasında ortaya çıkan
dengesizliklerin giderilmesine, halkın sağlığının korunmasına (tütün, alkollü içkiler gibi
zararlı maddelerin üretimlerini üzerine alarak) çalışmaktadır. Örneğin, ülkemizde işletilen
kömür ocakları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Süt Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Tekel
vb kuruluşlar toplumu düşünerek oluşturulmuş teşebbüslerdir.
Mali anlamda ise, devletin; gelir sağlamak amacıyla KİT kurması birincil hedef
olmamakla birlikte mali anlamda devletin gelir elde etmesi için KİT hüviyetinde bir kuruluş
kurması da mümkün olabilir. Bu tür kuruluşlar toplumun yapısını etkileyen konularda
faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmalıdırlar. Örnek olarak, piyango, spor loto gibi alanlarda
gerçekleştirilen kamu girişimleri verilebilir. Bunlar sosyal amaçlı olarak toplumun kanunun
yasaklamış olduğu alanlarda faaliyet göstermesini engellemek amacıyla da kurulan
teşebbüslerdir
4)TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE SORUNLARI
Özelleştirme neticesinde beklenen yararlar ele alınacak olursa; Kit’ler daha verimli
çalışacak, A.Ş.lere dönüşecek, ekonomiye katkıları artacaktır. Sermayenin tabana yayılması,
gelir getirmeyen altın ya da taşınmaz mallara yapılan yatırımların ekonomiye kazandırılması
mümkün olabilecektir.Devletin sınırlı kaynakları, Kit yatırımları ve onların borçlarının
ödenmesi yerine, halkın öncelikli gereksinimlerine yönelik altyapı yatırımlarına ayrılacaktır.
Ekonomide canlılık artacak, durgunluk ve verimsizlik azaltılacak, tüketicilere daha kaliteli
ürün ve hizmet sunulacak ve sebest piyasa ekonomisi güçlendirilecektir. Tasarruf araçları ile
borç para veren ve yatırım gelirine ortak olan halk mülkiyete ortak olabilecek ve semayenin
tabana yansıması mümkün olabilecektir. Tüketici tercihlerine yönelen özel kuruluşlar en
düşük maliyet ve en yüksek karlılıkla çalışmak isteyecek, daha çabuk büyüyecekler,
ekonomide özel sektör güçlenecektir. (Cevizoğlu,1989:36)
Ancak Türkiye’de özelleştirme ile ilgili adımlar diğer ülkelere nazaran erken atıldığı
halde pek fazla yol alınamamıştır. Türkiye’de özelleştirmenin gecikmesine, siyasal, hukuki ve
sosyal faktörler önemli etkide bulunmuştur. Yasalardan kaynaklanan faktörler de
özelleştirmenin önünde önemli bir engel oluşturmuştur. Türkiye’deki özelleştirme
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uygulamalarına gerekli hukuki altyapı oluşturulmadan başlandığı için çok sayıda iptal ve
yürütmeyi durdurma davası ortaya çıkmıştır.(Orkunoğlu,2010:16)
KİT’lerin düzenlenmesi ve özelleştirmenin gerçekleşmesi konusundaki
yasal
düzenlemeler 1980'li yılların başına kadar devam etmiş ancak özelleştirme somut olarak
gerçekleştirilememiştir.
Türkiye'deki gelişime bakıldığında 1980'1i yıllarda başlayan özelleştirme konusunun
daha çok KİT'lerle ifade edildiği görülmektedir. Bu yaklaşım özelleştirmeyi dar anlamdaki
ifade etmektedir. 1990'1ı yıllara gelindiğinde özelleştirmenin sadece KİT'lerin satılması,
devri değil, devletin ekonomik hayatta faaliyette bulunduğu alanlardan çekilmesi olarak kabul
edilmeye ve uygulamaya hızla girmeye başlamasıyla özelleştirme gerçek anlamını bulmuştur.
Türkiye'de 24 Ocak 1980 de alınan kararlarla iktisat politikalarını derinden etkileyen ve
aynı zamanda özelleştirmeye ilişkin kararlar alınmıştır. Alınan kararlar ithal ikamesine dayalı,
içe dönük sanayileşmeden, ihracata dayalı dışa açık sanayileşmeyi sağlamak amacına matuf
ve serbest piyasa ekonomisini güçlendirmeyi amaçlamaktaydı.
Serbest piyasa ekonomisinin güçlenmesi için devlet işletmelerinin de de bu işleyişinin
sağlanacağı, ekonomik rekabetin canlanması için devletin tekellerden vazgeçeceği ifade
edilmiştir.
Ayrıca sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, elektrik üretimi, su kaynakları ve dağıtım
hizmetleri vb. hizmetlerin yapılacak düzenlemeler ile özelleştirilmesine de yer verilmiştir. Bu
kapsamda günümüzde kamu-özel sektör ortaklıkları ile elektrik, otoyol, köprü, hava
meydanı, eğitim ve sağlık alanlarında uygulamalara başlanmıştır. Özellikle elektrik üretimi
ve sağlık hizmetlerinin sunumunda gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları dikkat çekici
durumdadır.
Özelleştirmede kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için, ortaya çıkabilecek istihdam
azalmaları karşısında çeşitli kanunlarla ön görülen tazminatlar yanında "iş kaybı tazminatı"nın
verilmesi,
Kuruluşların
özelliklerine
göre
Özelleştirme
Yöntemleri’nin
belirlenmesi,"Özelleştirme gelirleri"nin genel bütçe harcama ve yatırımlarında
kullanılmaması Oluşabilecek "tekelci yapının" olumsuz etkilerinin önlenmesi, Stratejik
konularda
devletin
sahip olacağı "imtiyazlı hisse"oluşturulması, Tabii kaynakların
belli bir süre için sadece "işletme hakkı"nın verilmesi suretiyle özelleştirilmesi, Özelleştirme
işlemlerinin "açıklık" içinde yürütülmesi önem arzetmektedir.
Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili en önemli sorunlardan biri de özelleştirme
sonrası uygulanacak olan düzenleyici politikaların niteliğidir. Özelleştirme sonrasında en
azından rekabet piyasaya tam olarak yerleşene kadar etkinliğin sağlanması açısından piyasaya
yönelik doğrudan ve dolaylı kontroller mutlaka gereklidir. Tekel gücünün, özel firma
tarafından tüketici istismarına ve yüksek fiyatlara neden olacak şekilde kullanılmasının,
regülasyon yoluyla engellenmesi gerekir.(Çetin,2009:74)
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Devlet anlayışında ortaya çıkan değişmeler ve gelişmeler kapsamında günümüz
toplumlarında kamu girişimciliği iktisadi açıdan zayıflamış olsada gelecekte kamu
girişimciliğinin tekrar kuvvetlenmesl söz konusu olabilir.
Diğer deyişle kamu, girişimcilikten çekildiği gibi toplumsal ve ekonomik nedenlerle
yine girişimcilik içinde yer alabilir. Bu konuda güzel bir çok örnek verilebilir. Örneğin,
Türkiye'de et fiyatlarının yükselmesi neticesinde devletin ucuz et halatı yaparak içerdeki
fiyatların aşağıya çekilmesini sağlamıştır. Et ithalatı ise bir KIT olan Et ve Balık Kurumu
kanalıyla gerçekleştirilmiştir.
Yine güzel bir örnek olarak lstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin özelleştirilmesi karşısında
Bursa Büyükşehir Belediyesinin denizyolu taşımacığına başlaması verilebilir. Bu örneklerde
olduğu gibi kamu, şartlar doğrultusunda girişimciliği bırakabileceği gibi girişimciliğede
başlayabilir. Bu günümüz itibariyle olabileceği gibi gelecektede olabilecektir.
KİT’ler özelleştirilmeden once özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarla ilgili ön
çalışmalar dikkatle yapılmalı, özelleştirilecek kuruluşların mali yapıları iyileştirilmeli,
örgütsel ve finansal açıdan bu kuruluşlar yapılandırılmalıdır.
Kısa sürede özelleştirilmeleri mümkün olmayan, özelleştirmeye tabi olduğu için yeni
yatırım yapamayan ve dolayısıyla rakipleriyle rekabet edemeyen kuruluşlar için durumları
daha da kötüleşmeden acil olarak yapılması gereken yatırımlar için çalışma yapılmalıdır. .
Özelleştirme ile eğer rekabet ortamı yaratılmaz ise özelleşen monopollerin tüketici
istismarına neden olması söz konusu olacaktır. Özelleştirmenin ilk dönemleri için bu
fazlasıyla görülecek bir durumdur. Piyasayı tek başına yöneten bir firma tüketicileri istediği
gibi kullanabilir.
Devlet işletmelerinde özelleştirmenin blok satış şeklinde yapılması mülkiyetin ve
sermayenin tabana yayılmasını engellemekte dolayısıyla gelir dağılımını bozmaktadır.
Özelleştirme de devlet işletmelerinin ürettiği mal, üretim kapasitesi, satış hacmi gibi
büyüklükler dikkate alınmadan özelleştirilecek kuruluşların sahip olduğu menkul ya da
gayrımenkul mallar gözönünde bulundurularak satın alma talebi olabilir.Bu durumda
işletmeyi alan özel sektör bunları kiraya vererek ya da satarak hem haksız şekilde çıkar
sağlayabilir hem de kamu kaynakları israf edilebilir.
Devletin özelleştirdiği mal ve hizmetlerin üretim iznini alan özel sektör ekonomik
açıdan karlı olmayan alanlara yatırım yapmayabilir. Örnek olarak nüfusun ya da talebin az
olduğu bölgelere kablolu yayın, elektrik, kargo hizmeti gibi hizmetleri götürmek istememesi
verilebilir.
Özelleştirmede ortaya çıkan sorular özet olarak, KİT’lerde öncelik sırası, fiyat tespiti,
satış biçimi, İşsizlik sorununa etkisi, özelleştirme şartnamelerindeki eksiklikler ve aynı
zamanda özelleştirme neticesinde serbest piyasa rekabetini sağlamakla görevli rekabet
kurullarının etkin denetim sağlayamamaları nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamaları
şeklinde ifade edilmektedir.(Bankalar, Enerji Dağıtım
Şirketleri, GSM Operatörleri,
İDO,Yapı Denetim Şirketlerinin ve Bağımsız Denetim Şirketlerinin faaliyet biçimi, Akaryakıt
Firmaları, Meslek Odalarının işleyişi ile ilgili sorunlar, Sendikal faaliyetlerdeki sorunlar,
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Piyasadaki dolandırıcılara karşı denetimin yetersiz olması ve verilen cezaların caydırıcı
olmaması v.b gibi örnekler verilebilir.
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ÖZET
Vergi gelirleri devletin topluma sunması gereken mal ve hizmetlerin finansmanı için
kullanılan en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.Kamu bütçesinin en önemli unsuru olan
vergiler kişilerin kullanılabilir gelirini azalttığı için piyasada vergi kayıp ve kaçakları da artış
göstermektedir. Vergi yükünün yüksek olması ve gelir dağılımında ortaya çıkan sorunlar,
üretimde ve işgücü maliyetlerinde maliyetlerin artması toplumda vergiye karşı mukavemetin
artması kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasına yol açan en önemli ekonomik ve mali
sebeplerdir.Genel bütçe vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin düşük kalması, gelir
vergisinin oluşumunda kaynaktan kesme yoluyla tahsil edilen vergilerin toplam gelir içindeki
oranının artması, vergilemede adalet ilkesini olumsuz etkilemektedir.Bu çalışmada, vergi
oranlarının yüksek olmasının vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına neden olduğu ifade
edilerek devletin yeni vergi koyma, mevcut vergilerin oranlarını arttırmak gibi uygulamalar
yapması durumunda kimlerin vergi yüküne katlandığını ve ekonomide taraflar üzerinde nasıl
bir etkiye yol açtığı değerlendirilerek, kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasına yol açan vergi
yükü ile ilgili nedenler ve ekonomide kayıt dışılığı önlemede alınması gereken tedbirler
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergileme,Vergi Yükü, Kayıt dışı Ekonomi, Vergi Politikaları
ABSTRACT
Tax revenues constitute the most important source of income for the public sector in the
production and delivery of goods and services. Taxes, which are the main element
of public revenue budget; the tax losses and illicit tendencies in the market are increasing due
to the fact that people reduce their available incomes. The high tax burden and the injustices c
aused by the income distribution, the high costs incurred in production,
in particular the labor costs, and the resistance to tax in the society by the combination of thes
e factors constitute the main economic and financial reasons of the informal economy. increas
ing the share of taxes collected by deduction of income tax in
total income adversely affects tax justice and increases the importance of the issue. In this stu
dy, considering the fact that high tax rates increase the tax losses and leaks, the public sector's
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tax burden on the economic burden and the effects of the tax burden on the economic sectors
are evaluated. reasons and policies to be implemented in preventing unregistered economy.
Keywords: Taxation, Tax Burden, Informal Economy, Tax Policies
1.GİRİŞ
Vergi gelirleri devletin vatandaşlara mal ve hizmet üretebilmesi için kullanılan en
önemli gelir kaynağıdır. Vergiler; kişilerin kullanılabilir gelirlerini azalttığı için, piyasada
mükellefler
vergiden kaçınma veya kayıt dışı faaliyetler konusunda temayül
göstermektedirler.(Yoruldu,2016:52-53)
Hükümetler vergi politikasını kullanarak yatırımları, üretimi,tasarruf ve tüketimi teşvik
etmek veya daraltarak ülkede iktisadi istikrarın sağlanması, tam kapasiteye ulaşabilmek için
vergisel araçları kullanarak iktisadi amaçlara ulaşmaya çalışmaktadırlar. (Edizdoğan vd,
2013:147).
Ödenen vergileri, gelire oranlamak suretiyle vergi yükünü tanımlamak mümkündür.
Yüksek Vergi yükü, kısa dönemde tasarrufları azaltmakta, uzun dönemde ise büyümeyi
azaltmakta, dolayısıyla iktisadi gelişmeyi azaltmaktadır. Kısa dönemde vergi yükünün düşük
olması, vergi hasılatında uzun dönemde artış sağlamaktadır. Vergi yükünün artması
durumunda ise, tasarruf hacmi, büyüme hızı ve potansiyel vergi hasılatının gelecekte düşük
kalmasına neden olmaktadır.
Vergi yapısı ile özellikle uluslararası karşılaştırmalarda özellikle karşılaştırılan
vergilerin dolaylı veya dolaysız olma özelliğidir. Dolaylı vergiler; nisbeten yansıtılması daha
kolay olan, yükümlüsü belli olmayan, ne zaman ve ne kadar tahsil edileceği öncede tam
olarak tahmin edilemeyen vergilerdir. Dolaylı vergiler KDV, ÖTV, banka ve sigorta
muameleleri vergisi, gümrük vergisi gibi vergilerdir. Dolaysız vergiler ise;
başka
mükelleflere yansıtılması kolay olmayan, tahsil zamanı belli olan, kaçırması güç olan
vergilerdir. Dolaysız vergiler ise gelir ve kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar gibi
vergilerdir. Bu ayrımın yapılmasının esas nedeni, vergilemede daha adaletli davranılması ve
mali güce göre vergi alınması isteğidir. (Nadaroğlu, 1992:342)
Vergilerin adil ve etkili dağılımı mükelleflerin vergiye uyumu konusunda çok önemli
bir etken olmaktadır. Dolaysız vergiler özellikle gelişmiş ülkelerin vergi yapılarında ağırlıkta
olmakta, dolaylı vergiler ise daha çok az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde önemli bir
oranı oluşturmaktadır.(Ay ve Talaşlı,2008:137)
2) TÜRKİYE’DE VERGİ YÜKÜ
Vergi yükü kavramı ödenen vergilerin gelire oranı şeklinde ifade edilmekte,ve vergi
politikası ile ilgili karşılaştırmalarda dikkate alınmaktadır. Tüm ülkelerde, elde edilen
gelirlerin vergilendirilme seviyesi ve elde edilen vergi gelirlerinin düzeyi vergi sisteminin ne
ölçüde başarılı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Vergi yükü, vergilerin gelir farklılıklarını azaltacak şekilde kullanılarak, dağılımın adil
ölçüler içinde yapılmasında yol gösterici özelliğe sahiptir. Ayrıca, ülkelerarası siyasal ve
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ekonomik bütünleşmelerin gerektirdiği vergi uyumlaştırmalarının sağlanabilmesi açısından
yürütülen çalışmalar, vergi yükü hesaplamalarını gerektirmektedir. (Anıl, 1973:5)
Türkiye’de Gelir Vergisi Oranı yüzde 15 ile yüzde 35 arasında olup ve Kurumlar
Vergisi Oranı ise yüzde 20 seviyesindedir, OECD ülkelerinde Kurumlar Vergisi ortalaması %
26 seviyesinde olup Türkiye’deki Kurumlar Vergisi oranı Avrupa ülkeleri ve diğer zengin 34
ülkenin oluşturduğu OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin vergi
ortalamasından daha düşük düzeydedir.
Türkiye’de Dolaylı Vergilerin toplam vergi oranları içindeki payı Avrupa Birliği ve
OECD Ülkeleri ile Karşılaştırıldığında oldukça yüksek seviyededir. Türkiye’de vergi
gelirlerinin 2017 yılı itibariyle % 66 civarı Dolaylı Vergilerden (KDV ve ÖTV’den) tahsil
edilmektedir. Söz konusu oran OECD ortalamasında % 32 seviyesindedir.
Uluslararası Vergi rekabeti, vergi yükünün adaletsiz olan dolaylı vergileri üzerine
kaymasına neden olmaktadır.(Kargı ve Yayğır,2016:18)
Türkiye’de dolaylı vergilerin ağırlıkta olması yoksullukla mücadeleyi güçleştirmektedir.
Dolaylı vergiler kolaylıkla yansıtılabildiği için vergi yükü düşük gelirli gruplar üzerinde
kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca ücretli kesimden toplanan vergiler, Türkiye’de üçte iki
gibi büyük bir çoğunluğu oluşturduğu için vergi yükü daha çok bu kesimler üzerinde
kalmakta ve bu noktada emek ve sermaye gelirlerinin farklı vergilendirilmesi konusu önem
kazanmaktadır.
Dünya ekonomilerinde toplam vergi gelirleri içerisinde, dolaylı vergiler ile dolaysız
vergilerin dağılımına dikkat edildiğinde, gelişmişlik seviyesi arttıkça dolaylı vergilerin
payının azalmakta, gelir ve kar payları üzerinden alınan dolaysız vergilerin seviyesinin arttığı
görülmektedir.
Bu durum, gelişmiş ülkelerin gelir üzerinden alınan vergilere yöneldiğini, az gelişmiş
ülkelerin mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilere odaklandığını ortaya
koymaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak, dolaylı-dolaysız vergi dağılımının bir ülkenin
kalkınmışlık düzeyinin bir işareti olduğu da söylenebilir.
Vergi yükünün artırılması, tasarrufların, büyüme hızının ve gelecekteki artması
beklenen vergi hasılatının azaltılmasına yol açmaktadır (Akalın, 2001:156)
Literatürde vergilerin ekonomik büyüme üzerinde negatif doğrultuda etkileri
olabileceğini, bu bağlamda artan vergi yükünün ikame etkisi oluşturarak ekonomik büyüme
hızını frenleyebileceğini ileri süren çalışmalar da bulunmaktadır.(Çelikay,2018:41)
3)KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI VE KAPSAMI
Vergisel anlamda kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile
vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.
(Altuğ,1999:48)
Geniş anlamda kayıt dışı ekonomi, resmi kayıtlara kaydedilemeyen, resmi belgelerle
belgelendirilemeyen, kamu organlarınca kontrol edilemeyerek gayrisafi milli hasıla
ölçümlerinde dikkate alınamayan ekonomik işlem ve faaliyetlere denilmektedir.
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Kayıt dışı ekonomi kavramı yerine; yeraltı ekonomisi, gayri resmi ekonomi, gizli
ekonomi, saklı ekonomi, ikili ekonomi, kara ekonomi, illegal ekonomi, kravatsız ekonomi,
düzensiz ekonomi, paralel ekonomi, faturasız ekonomi, görünmez ekonomi, marjinal
ekonomi, gölge ekonomi, kayıp ekonomi, vergisiz ekonomi, kayıtsız ekonomi, yasadışı
ekonomi, gri ekonomi, ikinci ekonomi ve ikincil ekonomi gibi kavramlar da kullanılmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi kapsamına giren faaliyetler genel olarak aşağıdaki gibi tasnif
edilebilir.(Gümüş,2000:65)
Vergi ödememek amacıyla muhasebe kayıtlarında yer almayan ve maliye idaresinden
gizlenen muameleler. (Fatura ve benzeri belge kullanmaksızın yapılan mal veya hizmet alım
satımı,içerik itibarı ile yanıltıcı belgelerle yapılan mal ve hizmet alım satımı, herhangi bir
şekilde kaydı tutulmayan ve miktarı bilinmeyen vergiden muaf ya da istisna edilen kazanç ve
iratlar, menkul veya gayrimenkul sermaye iratlarının bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi
v.b.)
Yasadışı olması nedeniyle maliye idaresine bildirilmeyen işlemler (Kaçakçılık,
uyuşturucu ticareti, fuhuş, kumar, tefecilik, hırsızlık, yolsuzluk vb. faaliyetlerden elde edilen
gelirler)
Gümrük vergisini az ödemek için düşük beyan edilen ihracat ve ithalat işlemleri ile
Piyasaya sunulmayarak evlerde aile fertlerinin yaptıkları ekonomik faaliyetler (tarımsal
faaliyetler, tamirler, ev işleri v.b.)
Aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan küçük ölçekli faaliyetler (Çocuk bakıcılığı,
evlere temizliğe gitme , özel ders verme, part time çalışma karşılığında ele geçen gelirler v.b.)
4) KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ORTAYA ÇIKARAN VERGİ YÜKÜ İLE İLGİLİ
NEDENLER
Vergi yüküne ilişkin yapılan çeşitli hesaplamalar politikacıların; yeni vergiler koymak
veya var olan bir verginin kaldırılarak vergi oranlarının azaltılması veya arttırılması ve istisna
ve muafiyetlerin sayılarının ya da kapsamlarının değiştirilmesi suretiyle vergilemeye ilişkin
kararlarını da etkileyerek; kavramın siyasi karar alıcılar tarafından vergi politikalarının
oluşturulmasında dikkata alınması bakımından önem kazanmaktadır. (Tekbaş ve
Dökmen,2007:197)
Kayıt dışı ekonomi konusunda yapılmış bütün çalışmaların neticesinde kayıt dışı
ekonominin ekonomik, mali, idari, hukuki, sosyal, psikolojik ve siyasi alanlarda olmak üzere
birçok nedenle ortaya çıktığını göstermektedir.
Vergi yükünün gelir dağılımında meydana getirdiği adaletsizlikler, işgücü maliyetleri
başta olmak üzere üretimde oluşturduğu yüksek maliyetler, bunların bir araya gelmesiyle
toplumda vergiye karşı oluşan tepki, yüksek enflasyon, ekonomik istikrarsızlık ve krizler,
küçük işletmelerin sayıca çokluğu ve kurumsallaşma sorunu, Türkiye‘de tarım sektörünün
önemli bir ağırlığa sahip olması ve tarım sektöründe kayıtlılığın çok düşük oranlarda olması
kayıt dışı ekonominin en önemli ekonomik ve mali nedenlerini oluşturmaktadır.
Karmaşık mevzuat ve muafiyetler, vergi aflarının sık sık olması, vergi cezalarının
caydırıcı olmaması, yolsuzluk ve rüşvet, bürokrasinin ağır çalışması, vergi denetimlerinin
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yetersiz olması, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin yetersizliği de kayıt dışı ekonominin
idari ve hukuki nedenlerini oluşturmaktadır.
Güven sıkıntısı ve bilinçsizlik, devlete karşı koyma isteği, devlet yardımlarıyla geçinme
isteği ve kırdan kente göç de kayıt dışı ekonominin sosyal ve psikolojik nedenlerini
oluşturmaktadır.
Popülist politikalar yürüterek bütün bu nedenlerin bir anlamda altyapısını oluşturmak ve
müdahalede yetersizlik ise kayıt dışı ekonominin siyasal nedenleri olarak görülebilir.
Vergi Yükü ile İlgili Nedenler
Vergi dışı piyasa ekonomisinin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi ağır
vergi yüküdür. Ağır vergiler, üretici ve tüketicilerin karar ve davranışlarını etkileyerek netice
itibariyle tüketim, tasarruf, yatırım, risk alma ve çalışma gayretini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Yapılan çalışmalarda ağır vergi yükü neticesinde kişiler veya kurumların kayıt dışı
ekonomiye yöneldikleri, vergi yükündeki azalmalar karşısında da kayıt dışı ekonomik
faaliyetlerde azalma görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, vergi yükü kayıt dışı ekonomiyi
doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan birisidir.
Bu kısımda vergi yükü, neden olduğu ekonomik ve mali sonuçlar olan a)gelir
dağılımında dengesizlik, b)yüksek girdi maliyetleri, c)yüksek işgücü maliyetleri ve d)vergiye
karşı direnç olarak ele alınacaktır.
a) Gelir Dağılımı Dengesizliği: Mükellefin vergi ödemesi nedeniyle ekonomik
gücünde ortaya çıkan azalmayı ifade eden vergi yükü kavramı, ödenen vergi ile gelir
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.(Siverekli,Demircan,2004:22)
Vergi yükünün dengeli dağıtılmasının gelir dağılımında dengenin oluşmasına sebep
olması, vergi yükünün dengesiz dağıtılmasının ise gelir dağılımında dengesizliğe sebep
olması, vergi yükü ile gelir dağılımı arasındaki ilişkinin yüksek düzeyde olması anlamına
gelmektedir. Bu bakımdan vergi yükü gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından önemli
bir politika aracı olmaktadır.
Burada dolaylı ve dolaysız vergilerden de bahsetmek gerekmektedir. Adil olarak
nitelenen dolaysız (gelir-servet) vergilerinin payı toplam vergi gelirleri içinde yüzde 40‘ın
altına düşmüştür.
Faiz ve rant gelirlerinin önem kazandığı bir ekonomik yapıda vergi yükü düşük gelirli
kesimin
üzerinde
yoğunlaşmakta
ve
vergilemede
adaletsizliğe
neden
olmaktadır.(Gökbunar,1997:301)
Vergi dışı piyasa ekonomisinin genişlemesinde etkili olan bir diğer neden de
yoksulluktur. Yoksulluğun ve gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu ülkelerde vergi
ahlakının sağlanması son derece zordur.
Yoksulluk neticesinde bir ekonomide vergileme kapasitesi ve vergileme potansiyeli
yetersiz olur. Buna karşın, toplam piyasa üretiminin ve dolayısıyla kişi başına milli gelirin
yüksek olduğu ülkelerde gelir, servet ve harcama üzerinden daha fazla vergi almak
mümkündür.
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Yoksulluğun hakim olduğu bir ekonomide vergileme yoluyla ekonomik kalkınmanın
sağlanması son derece güçtür.Çünkü vergileme kaynaklarının azlığı ve yetersizliği, vergi
idaresinin vergiden ekonomik kalkınmada bir finansman kaynağı olarak yararlanmasını
sınırlar. Bireyler ise zaten sınırlı olan gelir ve servetleri üzerinde daha fazla vergi baskısı ve
yükü hissederler ve vergiden kaçınmaya yönelebilirler.
b) Yüksek Girdi Maliyetleri: Vergi yükü ve onun kayıt dışı ekonomiye sebep olması
ile ilgili ikinci sebep, vergi yükünün üretimde yüksek maliyetlere sebep olmasıdır.
Girişimci, vergi yükünün ağırlaşması sonucu,
- Firmasının niteliğini değiştirebilir,
- Faaliyette bulunduğu sektörü değiştirebilir,
- Yatırımlarını azaltma yoluna gidebilir,
- Borçlanmaya başvurabilir,
- Firmasını kapatabilir,
- Mevcut yapıyı koruyarak bazı faaliyetlerinde kayıt dışılığa başvurabilir.
Girişimcilik üretim, yatırım, ihracat ve işgücünün kaynağıdır ve uluslararası rekabet
gücünün en önemli unsurudur. Girişimciliğin gelişebilmesi için devletin, vergi ve prim
yüklerinde azaltmaya gitmesi, bürokrasiyi en aza indirmesi ve çalışma hayatını
esnekleştirmeye ihtiyaç vardır. Kayıtlı işletmeler üzerindeki yükler attıkça, kayıt dışı sektörler
ve kayıt dışı istihdam giderek büyümektedir.(Kaya, 2004: http://turk.internet.com)
c) Yüksek İşgücü Maliyetleri: Sosyal güvenlik primleri, sosyal amaçlı fon ödemeleri,
iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanuni düzenlemeler, çevrenin korunması ile ilgili kanuni
düzenlemeler ve bunların sonucunda ortaya çıkan ek maliyetler, kredi kullanılacak fonların
pahalı olması ve sermaye birikiminin az olması işletmenin maliyetlerini artırmaktadır.
Dolayısıyla, ekonomilerin daraldığı ve karlılık oranlarının azaldığı günümüzde
işverenler için ve ek işçi istihdamı ağır ekonomik yükleri ile birlikte bir sıkıntı haline
gelmektedir. işveren bu durumda ya işçi çıkarma yoluna gitmekte, ya işçi istihdamını
durdurmakta ya da işçi istihdamından vazgeçemiyor ise kayıt dışı istihdam yoluna
başvurmaktadır.
Bu arada işsizlik ile kayıt dışı ekonomi birbirini etkileyen unsurlardır. İşsizlik sonucu
insanların her şartta çalışmaya razı olma isteği kayıt dışı ekonominin artmasına neden
olmaktadır.
Ağır vergisel yükler kayıt dışılığı teşvik ederek daha fazla çalışanı kayıt dışına ittikçe,
oluşan gelir kaybı, başta sosyal güvenlik sistemi olmak üzere kamu finansmanını daha da
zorlaştırmaktadır.(Karaca,2006:249)
d) Vergiye Karşı Direnç: Vergiye karşı direnç aslında birkaç faktörden birden
kaynaklanmaktadır. Direncin sadece vergi yükü ile ilgili olmamakla birlikte yine en önemli
nedenlerinden biri ağır vergi yükü olduğu söylenebilir. Maliye literatüründe bazı görüşlere
göre vergi, bireyler tarafından genelde hoş karşılanmayan bir külfettir. Bu nedenle bireylerin
en azından bir kısmının her zaman vergiye karşı doğal bir tepki içerisinde olacaklarını kabul
etmek gerekir. Vergiler, nihayetinde bireyin kullanılabilir gelir ya da servetinin azalması
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sonucunu doğurur. Bu nedenle, bireylerin vergi ödemekten kaçınmak istemelerini insanın
doğasına uygun bir reaksiyon olarak değerlendirmek gerekir denilmektedir.
Ancak yapılan araştırmalarda durumun böyle olmadığı ve vergilerde yapılacak
indirimlerin, kişilerin kayıt dışından kayıt içine yönelmelerine yol açtığını ortaya
koymaktadır(Sugözü,2008:30)
5) KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEDE UYGULANMASI GEREKEN
POLİTİKALAR
Türkiye‘de kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik uygulanabilecek vergi politikaları ile
ilgili görüşler aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.
1-Türkiye’de Vergi Politikalarının Yeniden Ele Alınması
Vergileme gücü asla yok etme gücü olmamalı, ilke olarak vergileme tarafsız olmalı;
ekonomiye vergilemeyle müdahale en aza indirilmeli, yapısal değişim, mali amaçların önünde
yer almalıdır.
Vergi yapısı, ekonomik değişimleri açık bir esneklikte olmalıdır. Dolayısıyla vergi
yükünün artırılması yerine optimal vergi yükü arayışlarına başvurulmalıdır.(Erdem ve
Siverekli Demircan,2001:73)
Vergi yükünün yayılı olması, tabanın genişlemesi yalnız vergi adaleti açısından değil,
tarafsızlık ilkesiyle ulaşılmak istenen amaçlar açısından da gereklidir.
2- Türk Vergi Sisteminde Yeniden Yapılanma
Türkiye‘nin sürdürülebilir bir ekonomik ve mali istikrara kavuşması için, kayıt dışı
ekonomiyi en düşük seviye indiren , vergi yükünü ekonomik ve sosyal dengeleri gözetecek
şekilde adil olarak dağıtan kapsamlı bir vergi reformunun gerçekleştirilmesine ihtiyaç
vardır.Bütün kesimlerin katılımıyla hazırlanması gereken vergi reformunda, vergilerin etkin,
açık, basit, etkili ve kesin olmasına dikkat edilmelidir.
Vergi reformunun başarılı olabilmesi, bilinçli vergi mükelleflerine, adil-dengeli, hukuk
tekniğine uygun bir vergi sistemine, vergi sistemini uygulayabilecek etkin bir vergi idaresine
ve bağımsız denetim şirketlerinin varlığına, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali
müşavirlere, makro ekonomik ortamın istikrarlı olmasına ve kapsamlı bir biçimde toplumun
katılım göstermesine bağlıdır. Ayrıca etkin bir vergi reformu için, eş anlı olarak kamu
harcamalarında reform yapılmasına ihtiyaç vardır. (Sugözü,2008:87-93)
3- Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma
Vergi sistemi bir bütün olarak alınıp, sadece vergi kanunlarında değil, gelir idaresinin
yeniden yapılandırılması konusunda da değişikliklere gidilmesi durumunda sonuç daha
olumlu olabilecektir.
Etkin bir vergi idaresi, kendisine kanunla verilen vergi toplama görevini yerine
getirirken, görevlerini kendiliğinden yerine getiren gönüllü mükelleflerin vergi ile ilgili
işlerini doğru, kolaylıkla, en az maliyetle yerine getirmelerine yardımcı olan, bilerek ve
isteyerek vergisel görevlerini yerine getirmeyenleri tespit ederek bunlar üzerinde caydırıcı
olan, idaredir.
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Gelir idaresiyle ilgili olarak, vergi sisteminin basitlik, açıklık ve kolay
anlaşılabilirlik ilkelerinden uzaklaşmak suretiyle görevlerini yerine getirirken ortaya çıkan
hantallık vergi dışı piyasa ekonomisinin de genişlemesine yol açar.(Aktan,2000:10)
4- Verginin Adaletli Dağılımı ve Vergi Yükünün Azaltılması
Verginin, kişilerin gerçek ödeme güçlerini (mali güç) ortaya çıkaracak şekilde gelir,
servet veya harcama üzerine konulmasıdır. Bu, ödeme gücü gözetilerek verginin farklı ödeme
gücü olanların farklı vergi yüküyle karşı karşıya kalmaları (dikey adalet), aynı ödeme
gücündekilerin de aynı vergi yüküne tabi olmasıyla (yatay adalet) gerçekleşmektedir. Vergi
yükünün, o verginin istisna, muafiyet, indirim, matrah ve tarife yapısına bağlı olduğu
düşünüldüğünde, bu unsurların vergi adaletine ulaşmada çok önemli bir yerinin olduğu
açıktır. Burada, mevcut unsurların mükellefin vergi ödeyebilme gücünü ortaya çıkarabilecek
şekilde (örneğin en az geçim indirimi, ayırma ilkesi vb.) düzenlenmesi oldukça önem
kazanmaktadır.(Ay ve Haydanlı,2017:149)
Türkiye‘deki vergi oranları yüksek olmakla birlikte, toplam vergi yükü düşük
düzeylerdedir. Dolayısıyla, ekonomide canlanma sağlayabilmek için, toplam vergi yükünde
düşüş yaratmadan genel bir vergi oranı düşüşü daha etkili sonuçların ortaya çıkmasına yol
açabilir.
5-Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Rolü
Vergi kayıp ve kaçaklarını olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunlardan biri vergi
yükünün dağılımı ile ilgilidir.
Türk Vergi Sisteminde, özellikle son 30 yılda, dolaysız vergilerden, dolaylı vergilere
doğru bir kayma olduğu ve yaklaşık 30 yıl önce dolaysız vergilerin oranı yüzde 65, dolaylı
vergilerin oranı da yaklaşık yüzde 35 civarında iken, günümüzde bu tablonun tersine bir
görüntü sergilediği görülmektedir.
Mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergi yükü artışları, fiyat mekanizmasını bozmakta,
söz konusu yüksek oranlı dolaylı vergiler, alan ve satan taraf arasında pazarlık konusu
edilerek, ekonomik faaliyetlerin giderek artan oranda kayıt dışında gerçekleşmesine neden
olmuştur. Dolaysız vergilerdeki düşüşün önemli nedenlerinden birini de artan bu kayıt dışılık
olduğu söylenebilir.
Dolaylı vergiler adil olmayan vergilerdir. Çünkü yoksuldan da zenginden de aynı
oranda vergi alınmaktadır. Türkiye‘de ekonomik büyümeyi esas alan, mutlak yoksulluğu
gideren, göreceli yoksulluğu azaltan ve yoksul kesimleri ortalama refah seviyesine
yaklaştıracak iktisadi, mali ve sosyal politikaların eş zamanlı ve etkin bir biçimde
uygulanması vazgeçilemez bir zorunluluktur.(Demircan,2004:1)
6- İstihdam Üzerindeki Vergi Baskısının Azaltılması
Türkiye‘de toplumun genel vergi yükü dünyaya göre çok düşük, kayıtlı üretimin vergi
yükü ise çok yüksektir. İşçi çalıştırma şartları ağırlaştığı için işveren personel istihdamını
azalttıkça bu kaynak da azalmaktadır.
Bütün ülkeler istihdama dayalı yükümlülükleri azaltmak yönünde tercih
belirtmektedirler. Kayıt dışı istihdamı önlemenin başka çaresi yok gözükmektedir.
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7- Vergi Mevzuatında Yapılması Gerekenler
Vergi kanunlarında sık aralıklarla yapılan değişiklikler ve bu değişiklikleri açıklayan
tebliğlerin karmaşık olması ve mali mevzuatın sürekli yenilenmesi vergi mevzuatını daha
karmaşık hale getirmektedir.
Vergi mükelleflerine, yeni vergisel düzenlemelerle ilgili bilgilendirici ve açıklayıcı
kitapçık ve broşürler hazırlanmalı,kanunlar gözden geçirilmeli, basit anlaşılır ve günümüz
ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmeli, bunlara ilişkin Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ,
Genelge, mükerrer maddeler, geçici maddeler vs. elenmeli mevzuat tek tip kılavuz haline
getirilmeli, dağınıklıktan kurtarılmalıdır.
Mükelleflerin vergi bilinci ve ahlakının yerleştirilmesi için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır. Vergi bilincinin ve ahlakının geliştirilmesi için basın ve yayın (yazılı veya
görsel) organları yoluyla vergi kaçakçılığının utanç verici bir suç olduğu düşüncesi topluma
aşılanmalıdır.
Vergi mevzuatının karmaşıklığının vergi işlemleri konusunda uzman kişilerden
faydalanmayı gerektirmesi, vergi mükelleflerinin için ek maliyetlere katlanmalarına neden
olmaktadır. (Sugözü,2008:39)
8-Vergi Denetimlerinin Düzenlenmesi
Türkiye‘de kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışı ve boyutlarının genişlemesine neden
olan nedenlerin başında, vergi idaresinin denetim konusunda etkin olamadığı görüşü, hemen
herkes tarafından kabul dile getirilmektedir.
Denetim oranının düşüklüğü ülkemizin adeta bir vergi cenneti olarak görülmesine
neden olmaktadır.
Vergi idaremizin çağdaş vergi idarelerinin denetim esasına göre oluşturulmamış olması,
inceleme birimleri arasında koordinasyon ve birim içi planlama eksikliği, maliye teşkilatında
denetim elemanlarının sayılarının yetersiz olması ve yoğun iş yükleri, vergi suçlarının
takibinde uzman eleman yokluğu ve vergi denetimine yardımcı olabilecek istihbarat
arşivlerinin eksikliği denetimin etkin olmasını engellemektedir.(Berksoy,1994:88)
Öte yandan etkin bir vergi denetiminin sağlanabilmesi için, Maliye Bakanlığı‘nda vergi
denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması şarttır.
Ayrıca, Türkiye‘de zaten yetersiz olan vergi denetimleri, daha çok kayıtlı mükellefler
mükellefler üzerinde yapılmakta, kayıtları bulunmayan mükellefler ise genelde vergi denetimi
dışında kalmaktadır. Oysa vergi kaçağının önemli bölümü, kayıtlı olmayan(örneğin emlak
spekülatörleri) vergi mükelleflerinden kaynaklanmaktadır.
9- Vergi Affı ve Vergi İstisnalarının Kontrol Altına Alınması
Türkiye‘de mükelleflerin zihnindeki af beklentisi onların kayıt dışı ekonomiye
yönelmesine neden olan en önemli nedenlerden birisidir. Af çıkacağı beklentisinde olan
mükellef, vergisini, primini vs. yükümlülüklerini af çıktığında ödeyeceğini hesaplayacak ve
bu yüklerin karşılığı olan parayı ise yeni yatırımlarda kullanarak karlı çıkacağını
düşünecektir. Ayrıca bir kısım mükellef de, örneğin küçük ölçekli işletme istisnalarından
faydalanmak için bazı işlemlerini kayıt dışı tutmaya çalışmakla kayıt dışı ekonominin
artmasına yol açabilmektedir.
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Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için öncelikle mükelleflerin
zihnindeki af beklentisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. İstisnaların ise kontrol altına
alınması ve politik amaçlarla uygulanmaması gerekir.(Kıldiş,2000:1)
10- Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanması
Gelir İdaresi dışındaki kurum ve kuruluşlar kayıt dışılığı önlemede işbirliği içinde
olamamaktadır. Bu kurum ve kuruluşların bazıları şunlardır:
-Belediyeler (işyeri ruhsatı, inşaat ruhsatı bildirme yükümlülüğü, pazaryerleri
bakımından),
- Borsalar, Üretici Birlikleri, Toptancı Halleri,
- Tapu,
- Noterler (gayrimenkul, taşıt, satış vaadi sözleşmeleri belli miktarı aşan borç-alacak
ilişkileri sözleşmeleri v.b. bakımından)
- Nüfus İdaresi,
- TEDAŞ,
- Sosyal Güvenlik Kuruluşları,
- Gümrük,
- Odalar.
Bu kurum ve kuruluşların görev sahalarına ilişkin elde ettikleri bilgilerin Gelir idaresine
bildirilmesi noktasında kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kuruluşların faaliyetleri ile ilgili
düzenlemelerinin vergilendirme ile ilgili uyumu sağlanmalıdır.(Bektaş,1998:152)
11- Elektronik Ticaret ile İlgili Vergisel Düzenlemeler
Ticaretin ülkeler arasında kolaylıkla yapılması, vergi doğuran olayı vergi oranı düşük
olan ülkelere de kaydırabilme olanağı vermektedir. Bundan dolayı konuya ilişkin hukuki
altyapının hazırlanması, vergi kanunlarında ve diğer ilgili kanunlarda gereken düzenlemelerin
ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.
12- Sağlıklı Belge Düzeninin Oluşturulması
Türkiye‘de yeteri kadar vergi toplanamayışının önemli nedenlerinden biri de sağlıklı
belge düzeninin olmayışıdır. Nitekim gider yazılabilecek harcamaların kapsamının dar
tutlması fatura-fiş kullanımını azaltmakta, bu durum da fiş-fatura vermeyen işletmenin
defterine düşük gelir kaydetmesi ve mal alışlarının da bir kısmının belgesiz olması anlamına
gelmektedir. Gider yazılabilecek harcamaların kapsamı genişletildiğinde işletmeler belge
düzenlemek zorunda kalacak, gelirinin tamamını kaydetmesi ve ayrıca daha önce gizlenen
KDV gelirinin de ayrıca beyan edilmesi sağlanabilecektir.
13- Bürokratik İşlemlerin Azaltılması
Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için yapılması gerekenlerden biri de bürokratik
işlemlerin ve aşamaların kolaylaştırılması gereğidir. E–devlet uygulamasının ve otomasyonun
yaygınlaştırılması, kamu personelinin performansı tekrar gözden geçirilerek, kamu personel
rejiminde bir yandan özlük hakları iyileştirilirken, diğer yandan verimlilik artırıcı
ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmalarını oluşturan önlemler alınmalıdır. Kamu
personeli tayin ve kararları üzerinde siyasi tercihlerin etkisini azaltıcı bir yapı
oluşturulmalıdır.
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İşveren üzerindeki işyerinin işletilmesi ile ilgili bürokratik yükümlülükler azaltılarak
işveren tarafından düzenlenmesi gerekli belgeler asgari seviyeye indirilmelidir.
SONUÇ
Vergiler, ekonominin sağlıklı işleyebilmesi için en iyi kamu geliri olarak kabul
edilmektedir. Ancak Türkiye'de toplanan vergi gelirleri kamu ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayamamaktadır. Bu yüzden vergi gelirlerinin arttırılarak devletin borç yükünün ve
dolayısıylafaiz yükünün azaltılması gerekmektedir.
Vergi yükü dağılımındaki dengesizlik Türkiye’nin önemli sorunlarından birisini
oluşturmaktadır. çünkü vergi yükü küçük bir kesimin üzerinde yoğunlaşmıştır. Vergilerde
yapılacak genel bir indirimin vergi tabanının genişlemesine katkıda bulunacağı düşünülebilir.
Bu sayede vergi yükünün daha adaletli ve dengeli dağılımı sağlanabilecektir.
Böylece vergi yükü küçük bir kesime yüksek bir oranla yüklemek yerine, bütün
mükelleflere dağıtarak her birinden daha az oran ve miktarda, ama hepsinden vergi alınması
yoluyla daha adil bir vergi sistemi oluşturulabilir.
Türkiye‘de ve dünyada yasal ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmaması sonucunu
ortaya çıkaran kayıt dışı ekonominin en önemli nedeni ağır vergisel yükümlülükler olarak
kabul edilmektedir.
Mükellefler, bu yükümlülüklerin hafiflemesi ile kayıtlı ekonomiye girme yönünde
meyillidirler. Kayıt dışı ekonomi olumsuz ekonomik koşulların hem sebebi hem de sonucu
olmaktadır. Dolayısıyla her şeyden önce kayıt dışı ekonominin nedenleri üzerinde durulmalı
öncelikle sorunun nedeni tesbit edilmelidir.
Nedenlerinin tespit edilip gerekli politikaların uygulanması, kayıt dışı ekonomiyi
azaltarak böylece kendisinin neden olduğu olumsuz ekonomik şartlar da kendiliğinden
ortadan kalkabilecektir.
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ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI
(Cinsiyet Değişkeni Açısından)
Yaşar PEKTANÇ
Bakü Devlet Üniversitesi, ya_pek@hotmail.com
21. yy da gelişen ve değişen dünyamızda öğretmenin rolü ve bu roldeki görevleri
günden güne değişmektedir. Öğretmen yeterlikleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapılırken
bu konuda öğretmenlere hemen hemen hiç söz düşmemekte, yapılan çalışmalar bir kalıp gibi
önlerine koyulup kendilerini bu kalıplara göre şekillendirmeleri istenmektedir.
Çağımızın sürekli değişen ve gelişen yapısı öğretmenlik anlayışının da kendini
yenilemesi ve değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Fakat bu değişim süreçlerinde
öğretmenlere pek söz hakkı verilmemekte, yaratılan kalıplara göre kendilerini
şekillendirmeleri ve bunlara uymaları istenmektedir. Halbuki eğitim sürecinin en önemli
faktörü öğretmenlerdir. Öğretmenliğin sadece bilgiyi aktarım mesleği değildir. Bireyi ve
dolayısıyla toplumu şekillendiren en önemli unsur öğretmenlerken bu değişim ve gelişim
sürecinde onların deneyimlerinden, bilgi ve becerilerinden yeteri kadar faydalanılmamaktadır.
Öğretmenlerin eğitim kavramının en önemli yapıtaşı olması kendilerini öğretmen
yeterliliklerini belirlemekte önemli bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yapılan bu
çalışmada yeterliliğin geliştirilmesi için öğretmenlerin fikirleri alınmış, ortaya çıkan sonuçlar
değerlendirilmiştir. Bu çalışma geniş bir çalışma olduğundan dolayı burada ‘Cinsiyet
Değişkeni Açısından’ elde edilen veriler aktarılmıştır.
Bu çalışmamda yeterlilik kavramı ve yeterliliklerini geliştirmenin yollarını
öğretmenlere sorup kendilerinden aldığım cevaplarla yeterliliğin geliştirilmesinin yollarını bir
de onlar açısından açıklamaya çalıştım. ‘Öğretmen Yeterliklerini Geliştirmenin Yolları’
anketimiz 5 ana başlık altında 39 soru sorularak yapılmıştır. Bu anket çalışmamıza 539
öğretmen katılmıştır. Başlıklar: Demografik özellikler, Bakanlık faaliyetleri açısından,
Okulun faaliyetleri açısından, Öğretmenler açısından ve diğer faaliyetler açısından olarak 5
ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerini
karşılaştırmak için frekans ve yüzdelikler alınmıştır. Anket görüşleri ile demografik bilgilerin
karşılaştırılması amaçlı Ki kare testi yapılmış çapraz tablo kullanılarak aritmetik ortalamaları
karşılaştırılmıştır.
Uygulama sonucunda elde edilen verilerin güvenirliliği ile ilgili olarak yapılan
cronbach alfa analizi sonucunda 0,917 değeri bulunmuştur. Bu değer elde edilen verilerin
yüksek güvenirlik taşıdığını göstermektedir.
Örneklem grubunu oluşturan öğretmen grubunun 151’i (%28,0) erkek, 388’i (%72,0)
kadındır. Toplam 539 kişi vardır ve çoğunluğu kadındır. Katılımcılar 102’si (%18,9)
ilkokulda, 306’sı (%56,8) ortaokul, 13’i (%24,3) Lisede çalışmaktadırlar. 43’ü (%8,0) 20-30
yaşında, 221’i (%41,0) 31-40 yaşında, 275’i (%51,0) 41 yaş ve üzerindedir. 421’i (%78,1)
evli, 118’i (%21,9) bekardır. 300’ü (%55,7) lisans, 219’u (%40,6) yüksek lisans, 20’si (%3,7)
doktora mezunudur.
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Bakanlık faaliyetlerine bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, “Özlük
haklarının geliştirilmesi öğretmen yeterliğini artırır. Öğretmenlerin rotasyona tabi tutulması
(Belli sürelerle yer değiştirilmesi) onların mesleki yeterliklerini artıran bir unsurdur.
Öğretmen yetiştiren okullar öğretmenleri seçerek almalıdır. Öğretmenin kadro durumu (iş
güvencesi) öğretmen yeterliği üzerinde etkilidir. Disiplin cezaları öğretmen yeterliğinde
etkilidir.” Maddelerinde ki kare testi sonucunda cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmüştür.
Kadınların “Öğretmenin kadro durumu (iş güvencesi) öğretmen yeterliği üzerinde etkilidir.
Disiplin cezaları öğretmen yeterliğinde etkilidir.” Maddelerine erkeklere göre daha çok
katılma eğiliminde oldukları görülürken diğer maddelerde erkeklerin katılma eğilimleri
kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Öğretmenlerin Bakanlık faaliyetlerine bağlı olarak tüm maddelere katılma eğiliminde
oldukları görülmüştür. “Öğretmenlerin rotasyona tabi tutulması (Belli sürelerle yer
değiştirilmesi) onların mesleki yeterliklerini artıran bir unsurdur. Öğretmenlere uygulanan
performans değerlendirmesi onların mesleki yeterliğini geliştirir. Çeşitli denetim ve
değerlendirme modellerinin kullanılması öğretmenin yeterliklerini geliştirici etki yapar.
Disiplin cezaları öğretmen yeterliğinde etkilidir. Yöneticilik yapmış olmak öğretmen
yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere kıyasla daha
az katılma eğilimlerini yansıtmışlardır.
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Bakanlık faaliyetleri açısından
öğretmenler tarafından gerekli görülmektedir.
Okul faaliyetlerine, bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, “Öğretmenlerin
karara katılması öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin plan ve program yapması
öğretmen yeterliğini geliştirir. Okulların öğretmenler için düzenlediği sosyal aktiviteler
öğretmen yeterliğini geliştirir. Okul yöneticisinin yönetim anlayışı öğretmen yeterliği
üzerinde etkilidir. İş güvenliği tedbirleri öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde ki kare
testi sonucunda cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmüştür. Kadınların “Öğretmenlerin plan
ve program yapması öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddesinde erkeklere göre daha çok
katılma eğiliminde oldukları görülürken diğer maddelerde erkeklerin katılma eğilimleri
kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Öğretmenlerin Okul faaliyetlerine bağlı olarak tüm maddelere katılma eğiliminde
oldukları görülmüştür. “Okulların öğretmenler için düzenlediği sosyal aktiviteler öğretmen
yeterliğini geliştirir. İş güvenliği tedbirleri öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde
katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere kıyasla daha az katılma eğilimlerini
yansıtmışlardır.
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Okul faaliyetleri açısından
öğretmenler tarafından gerekli görülmektedir.
Öğretmenler açısından öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, “Öğretmenlerin kitap
okuması öğretmen yeterliğini geliştirir. Daha çok derse girmek öğretmen yeterliğini geliştirir.
Öğretmenler arası sağlıklı iletişim öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin mesleğini
sevmesi yeterlikleri üzerinde etkilidir. Toplum hizmeti çalışmalarına katılmak öğretmen
yeterliğini geliştirir. Gezi ve inceleme yapmak öğretmen yeterliğini geliştirir. Yurt dışına
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çıkmak öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde ki kare testi sonucunda cinsiyete göre
anlamlı farklılık görülmüştür. Kadınların “Daha çok derse girmek öğretmen yeterliğini
geliştirir.” Maddesinde erkeklere göre daha çok katılma eğiliminde oldukları görülürken diğer
maddelerde erkeklerin katılma eğilimleri kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Öğretmenlerin Öğretmenler açısından tüm maddelere katılma eğiliminde oldukları
görülmüştür. “Daha çok derse girmek öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin sosyal
kulüplere katılması öğretmen yeterliğini geliştirir. Yüksek lisans yapmak öğretmen yeterliğini
geliştirir. Toplum hizmeti çalışmalarına katılmak öğretmen yeterliğini geliştirir.”
Maddelerinde katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere kıyasla daha az katılma
eğilimlerini yansıtmışlardır.
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Öğretmenler açısından gerekli
görülmektedir.
Diğer etkenlere bağlı, olarak öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, “Okulun
bulunduğu çevre öğretmen yeterlikleri üzerinde etkilidir. Velilerin okula ilgisi öğretmen
yeterliğini olumlu etkiler. Velilerin eğitim düzeyleri öğretmenin yeterliğini üzerinde etkilidir.
Kalabalık sınıflar öğretmenin mesleki gelişimine olumsuz etki yapar. Öğrenme ortamlarının
fiziki durumu öğretmen yeterliği üzerinde etkilidir.” Maddelerinde ki kare testi sonucunda
cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmüştür. Tüm maddelerde erkeklerin katılma eğilimi
kadınlardan daha yüksek bulunmuştur.
Öğretmenlerin Diğer etkenlere bağlı olarak tüm maddelere katılma eğiliminde oldukları
görülmüştür. “Okulun bulunduğu çevre öğretmen yeterlikleri üzerinde etkilidir. Velilerin
eğitim düzeyleri öğretmenin yeterliğini üzerinde etkilidir. Velilerin okula ilgisi öğretmen
yeterliğini olumlu etkiler.” Maddelerinde katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere
kıyasla daha az katılma eğilimlerini yansıtmışlardır.
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Diğer etkenler açısından öğretmenler
tarafından gerekli görülmektedir.
Yapılan çalışmanın sonucu olarak; Öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi için sunulan
maddelere genel olarak katılımın yüksek olduğu görülmektedir. Başlıklarda belirttiğimiz
üzere bazı maddelere erkek öğretmenlerin katılım seviyesi daha yüksekken, bazı maddelerde
bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha çok katılım sağladığı görülmektedir.
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HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞINDA BİREYSEL ÖZELLİKLER
BAĞLAMINDA FARKLILIKLAR
Doç. Dr. Baran ARSLAN
Harran Üniversitesi, barslan@harran.edu.tr
ÖZET
Modern tüketim toplumlarında tüketim artık sadece ihtiyacı karşılamaya yönelik değil
duygusal içeriklerle de yapılmaya başlanmıştır. Bu noktadan hareketle, pazarlama
faaliyetlerinin tümünde ürünün sağladığı faydadan ziyade ürünün sağladığı haz ön plana
çıkarılmaya başlanmıştır. Hedonik tüketim, alışverişlerde haz ve mutluluk veren bir tüketim
şeklidir. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bu
faktörler arasında, psikolojik nedenler, sosyo-kültürel faktörler, demografik özellikler vb. yer
almaktadır. Bu faktörler tüketicilerin satın alma karar süreçlerini ve davranış şekillerini
etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hazır giyim sektöründeki tüketicilerin
demografik faktörleri bağlamında hedonik satın alma davranışlarında farklılık olup
olmadığını belirlemektir. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim
tüketicileri oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu
uygulanarak toplanmıştır. Araştırma için hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, Babin ve diğerleri (1994) tarafından geliştirilen 11 maddelik Hedonik satın alma
ölçeği yer almaktadır. İkinci bölümde ise, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi,
eğitim düzeyi gibi 5 demografik faktör yer almaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan ve
hazır giyim tüketicisi olan 1190 kişinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır. Anket çalışması
sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin
tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır.
Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Hedonik satın
alma davranışında demografik faktörler bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemeye
yönelik oluşturulan hipotezlerin test edilmesi amacı ile t-testi ve anova testi analizi yöntemleri
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları,
eğitim düzeyi, yaş ve toplam gelir durumu açısından hedonik satın alma davranışlarında bir
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hedonik satın alma, bireysel özellikler, tüketici davranışları.
GİRİŞ
Tüketimin giderek artan önemi ile birlikte tüketimle ilgili birçok faktörün bilimsel
biçimde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Tüketim davranışı araştırmalarında sonuçlarının
değerlendirilmesi ile tüketimle ilgili alanların ihtiyaç duyduğu verilerin objektif olarak ortaya
konması gerekmektedir. Elde edilen verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi, strateji ve
taktiklerin belirlenmesi, tutundurma ile ilgili faaliyetlerinin yapılması gibi birçok açıdan önem
taşımaktadır. Tüketici davranışları farklı açılardan ele alınmalıdır. Özellikle hedonik
tüketimin öneminin giderek artması, hedonik tüketimin yani hedonik satın alımın tüketici
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davranışları açısından ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Tüketim günümüzde sadece
ihtiyaçları karşılamaya yönelik yapılmamakta, arzuların tatminine yönelik de yapılmaktadır.
Hedonik satın alma tüketici davranışlarının duyulara, duygulara ve fantezilere bakan yönü
olarak ifade edilmektedir (Gül, 2014:89). Bu noktadan hareketle gün geçtikçe önemi artan
hedonizme yönelik çalışmaların sayısı giderek artmaktadır.
1.

LİTERATÜR

1.1.

Hedonik Satın Alma

Hedonizm sözcüğünün kökeni Yunanca’daki “hedone” sözcüğünden gelmekte olup
zevk, haz, keyif gibi anlamlara gelmektedir. Hedonizm zevk alma kavramının içerisinde
acıdan kaçınma anlamını da içermektedir (O’Shaugnessy ve O’Shaugnessy, 2002:526-527).
Günümüzde üretilen ürünlerin insanların düş dünyasına, fantezilerine hitap etmesi
durumu daha çok kendini göstermekte, tüketimin haz yönü giderek önem kazanmakta;
tüketiciler de hazza odaklanmış ve bireysel hazza yönelik meyillerini tatmine çalışan
hedonistler olarak gözlemlenmektedir (Yanıklar, 2006:101).
Tüketimden haz almayı düşünce biçimi olarak benimseyen tüketiciler hedonik tüketici,
tüketim sonucu gerçekleşen haz almanın sürekli olarak istenmesi ve davranış biçimine
dönüşmesi de hedonizm olarak tanımlanmaktadır (Özdemir ve Yaman, 2007:81).
Hedonik tüketim, tüketici davranışlarının tüketim deneyimlerinde yaşanan çoklu
duyuşsal, fantezi ve duygusal yönlerini ifade etmektedir (Hirschman ve Holbrook, 1982:93100).
Aydın (2010) yaptığı çalışmada hedonik tüketime eğilimin cinsiyete göre farklılaştığını,
kadınlardaki hedonik tüketim eğiliminin erkeklere göre daha fazla olduğunu vurgulamıştır.
Gelir düzeyinin hedonik tüketime eğilimde etkisi olduğunu, yüksek gelirli tüketicilerin
hedonik tüketim eğiliminin daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Özkan (2017) yaptığı
çalışmada, eğitim seviyesinin artmasıyla hedonik tüketim eğiliminin azaldığını, medeni
duruma göre de hedonik eğilimin farklılaştığını, bekar olanların evli olanlara göre daha fazla
hedonik tüketim eğilim gösterdiklerini ifade etmiştir.
2.

YÖNTEM

2.1.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hazır giyim sektöründeki tüketicilerin demografik
faktörleri bağlamında hedonik satın alma davranışlarında farklılık olup olmadığını
belirlemektir.
2.2.

Örnekleme Süreci

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim tüketicileri
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemi ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 15.04.2018 ile 15.06.2018
tarihleri arasında yapılmıştır.
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Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Araştırma için hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Babin ve
diğerleri (1994) tarafından geliştirilen 11 maddelik Hedonik satın alma ölçeği yer almaktadır.
İkinci bölümde ise, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi, eğitim düzeyi gibi 5
demografik faktör yer almaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim tüketicisi
olan 1190 kişinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır.
2.4.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Hedonik
Satın Alma

Cinsiyet

Medeni
Durum

Eğitim
Durumu

Yaş

Aylık Gelir
Düzeyi

ŞEKİL 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir:
H1: Hazır giyim sektörü tüketicilerinin hedonik satın alma davranışları demografik
faktörler bağlamında farklılık gösterir.
2.5.

Verilerin Analizi

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Türkiye genelinde 1190 hazır giyim
sektörü tüketicisine gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde
edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk
özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır.
Güvenilirliğin
belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Hedonik satın alma davranışında
demografik faktörler bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik oluşturulan
hipotezlerin test edilmesi amacı ile t-testi ve anova testi analizi yöntemleri kullanılmıştır.

2.6.

Araştırmanın Bulguları

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri
Sıklık
Yüzdelik
Sıklık
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Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Medeni
Durum
Evli
Bekar
Toplam

Yaş
22-28
29-35
35-41
42-48
49 ve üstü
Toplam

618
572
1190

51,9
48,1
100

502
688
1190

42,2
57,8
100

368
307
132
159
224
1190

Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

45
151
193
407
210
184
1190

3,8
12,7
16,2
34,2
17,6
15,5
100

Aylık Gelir
2500 TL ve altı
2500-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001-6000 TL
6001 TL ve üstü
Toplam

251
187
212
202
189
149
1190

21,1
15,7
17,8
16,9
15,9
12,6
100

30,9
25,8
11,1
13,4
18,8
100

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların
618’i (%51,9) kadın, 572’si (%48,1) erkek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
bireylerin medeni durumları incelendiğinde, katılımcıların 502’si (%42,2) evli, 688’i (%57,8)
bekar bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde
en yüksek grubu lisans düzeyinde eğitime sahip olan bireylerin oluşturduğu görülmektedir
(%34,2). Ankete katılanların yaş dağılımı ise 368’i (%30,9) 22-28 yaş, 307’si (%25,8) 29-35
yaş, 132’si (%11,1) 35-41 yaş, 159’u (%13,4) 42-48 yaş ve 224’ü (%18,8) 49 ve üstü yaş
aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2500 TL ve altı gelire sahip olanlar
oluşturmaktadır (%21,1).
2.7.

Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi

Hedonik satın alma ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden
KMO değeri (0,931) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine
aynı amaca hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00 olduğundan ve p<0.05 olması
koşulunu sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan
faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin tek boyut altında toplandığı
görülmektedir.

Tablo 2: Hedonik Satın Alma Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi
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Maddeler

Açıklanan
Varyans %

Cronbach’s
Alfa
( ,887)

61,392

,887

Hedonik Satın Alma
Alışveriş benim için neşe kaynağıdır.
Mecbur olmasam da alışveriş yaparım.
Alışveriş bana huzur verir.
Alışverişte zaman geçirmek haz vericidir.
Heyecan verici ürünlerden zevk alırım.
Alışveriş gezintisinden zevk alırım.
Alışverişlerde anlık davranabilmekle güzel vakit geçirim
Alışverişte bir avcı gibi heyecanlanırım.
Alışverişte bütün sorunlarımı unutabiliyorum.
Alışverişte macera hissine kapılırım.
Alışverişte harcadığım zamana üzülürüm.

2.8.

Hipotezin Test Edilmesi

Tablo 3: Cinsiyete Göre Hedonik Satın Almaya İlişkin t-Testi Sonuçları
N
Mean
T
Sig.
618
3,1830 15,017
,000
Kadın
572
2,5048
Erkek

Katılımcıların cinsiyetlerine göre hedonik satın alma davranışlarında fark olup
olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete göre yapılan t-testi
analizi sonucunda p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların cinsiyetleri açısından
hedonik satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların
erkeklere oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Tablo 4: Medeni Duruma Göre Hedonik Satın Almaya İlişkin t-Testi Sonuçları
N
Mean
T
Sig.
502
2,67
-6,447
,000
Evli
688
2,99
Bekar

Katılımcıların medeni durumlarına göre hedonik satın alma davranışlarında fark olup
olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Medeni duruma göre yapılan ttesti analizi sonucunda p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların medeni durumları
açısından hedonik satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Evlilerin bekarlara oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır.

Tablo 5: Eğitim Düzeyine Göre Hedonik Satın Almaya İlişkin Anova Testi Sonuçları
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Eğitim Düzeyi
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

Kareler
Toplamı
17,550
838,955
856,505

df

Kareler
F
Sig.
Ortalaması
5
3,510
4,954 ,000
1184
,709
1189

Tablo 6: Eğitim Düzeyine Göre Ortalamalar
Eğitim Düzeyi
N
İlköğretim
45
Lise
151
Önlisans
193
Lisans
407
Yüksek Lisans
210
Doktora
184
Toplam
119

Ortalama
2,18
2,75
2,72
2,81
3,01
2,85

Katılımcıların eğitim düzeyine göre hedonik satın alma davranışlarında fark olup
olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi
sonucunda ulaşılan değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların eğitim düzeyi
bağlamında, hedonik satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yüksek lisans eğitim düzeyinde olanlar diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre daha fazla
hedonik satın alma yapmaktadırlar.
Tablo 7: Yaşa Göre Hedonik Satın Almaya
Yaş
Kareler
Toplamı
40,750
Gruplar Arası
815,756
Gruplar İçi
856,505
Total

İlişkin Anova Testi Sonuçları
Kareler
F
Sig.
Ortalaması
4
10,187
14,799 ,000
1185
,688
1189

df

Tablo 8: Yaş Durumuna Göre Ortalamalar
Yaş
N
22-28
368
29-35
307
35-41
132
42-48
159
49 ve üstü
224
Toplam
1190

Ortalama
3,01
2,95
2,14
2,77
2,54

Katılımcıların yaş durumuna göre hedonik satın alma davranışlarında fark olup
olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi
sonucunda ulaşılan değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların yaş durumu
bağlamında, hedonik satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2228 yaş arasında olan katılımcıların diğer üç gruba göre daha fazla hedonik satın alma
yaptıkları görülmektedir.

Tablo 9: Aylık Gelir Düzeyine Göre Hedonik Satın Almaya İlişkin Anova Testi Sonuçları
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Aylık
Düzeyi

Gelir

Kareler
Toplamı

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

26,043
830,462
856,505

df

Kareler
F
Sig.
Ortalaması
5
5,209
7,426 ,000
1184
,701
1189

Tablo 10: Aylık Gelir Düzeyine Göre Ortalamalar
Aylık Gelir
N
2500 TL ve altı
251
2500-3000 TL
187
3001-4000 TL
212
4001-5000 TL
202
5001-6000 TL
189
6001 TL ve üstü
149
Toplam
1190

Ortalama
2,78
2,65
3,07
3,01
2,88
2,66

Katılımcıların aylık gelir düzeyine göre hedonik satın alma davranışlarında fark olup
olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Aylık gelir düzeyine göre yapılan Anova
Testi sonucunda ulaşılan değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların aylık gelir
düzeyine bağlamında, hedonik satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. 3001-4000 TL arasında gelire sahip olan katılımcıların diğer gelir gruplarındaki
katılımcılara oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Türkiye'de hazır giyim sektöründeki tüketicilerin demografik faktörleri
bağlamında hedonik satın alma davranışlarında farklılık olup olmadığını belirlemek amacı ile
yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim tüketicileri
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında ana kütlenin tamamını incelemek, zaman, maliyet,
kontrol, etik zorunluluklar, verilerin eskimesi yönünden olumsuzluklar doğurduğu için
örnekleme yoluna gidilmiştir. %95 güvenilirlik ve %3 örneklem hatası ile Türkiye'de yaşayan
ve hazır giyim tüketicisi olan 1190 kişinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır.
Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların
618’i (%51,9) kadın, 572’si (%48,1) erkek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
bireylerin medeni durumları incelendiğinde, katılımcıların 502’si (%42,2) evli, 688’i (%57,8)
bekar bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde
en yüksek grubu lisans düzeyinde eğitime sahip olan bireylerin oluşturduğu görülmektedir
(%34,2). Ankete katılanların yaş dağılımı ise 368’i (%30,9) 22-28 yaş, 307’si (%25,8) 29-35
yaş, 132’si (%11,1) 35-41 yaş, 159’u (%13,4) 42-48 yaş ve 224’ü (%18,8) 49 ve üstü yaş
aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2500 TL ve altı gelire sahip olanlar
oluşturmaktadır (%21,1).
Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre hedonik satın alımlarında fark
olup olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete ve medeni duruma
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göre yapılan t-testi analizi sonucunda katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumları
açısından hedonik satın almalarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların
erkeklere oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Evlilerin
bekarlara oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların eğitim düzeyine, yaş durumuna ve aile gelir düzeyine göre hedonik satın
almalarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Eğitim düzeyine, yaş
durumuna ve aile gelir düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda katılımcıların eğitim
düzeyi, yaş ve aile gelir düzeyi bağlamında, hedonik satın almalarında bir farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek lisans eğitim düzeyinde olanlar diğer eğitim düzeyindeki
katılımcılara göre daha fazla hedonik satın alma yapmaktadırlar. 22-28 yaş arasında olan
katılımcıların diğer üç gruba göre daha fazla hedonik satın alma yaptıkları görülmektedir.
3001-4000 TL arasında gelire sahip olan katılımcıların diğer gelir gruplarındaki katılımcılara
oranla daha fazla hedonik satın alma yaptıkları görülmektedir.
Bu çalışmanın kısıtlarından biri araştırmada yöntem olarak anket yönteminin
kullanılmış olmasıdır. Bir diğer kısıt ise örneklemin hazır yiyim sektörü tüketicilerini
kapsamasıdır. İleriki çalışmaların farklı yöntemler ile farklı sektörlerdeki tüketiciler üzerinde
yapılması sonuçların genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler bilimsel katkı açısından oldukça önemlidir.
Araştırmanın bilimsel katkısı, tüketici davranışlarına yönelik belirleyecekleri stratejilerde
pazarlama uygulayıcılarına ve konu ile yakından ilgilenen akademisyenlere elde edilen
bulgular ile rehberlik edilebilecek olmasıdır.
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA MARKA AŞKI DÜZEYİNDEKİ
FARKLILIKLAR
Doç. Dr. Baran ARSLAN
Harran Üniversitesi, barslan@harran.edu.tr
ÖZET
Günümüz yoğun rekabet ortamında pazara sunulan markaların sayısı her geçen gün
hızla artmaktadır. Marka sayısındaki bu artış, var olan markaların değerini kaybetmesine
neden olabilmektedir. Markaların bu rekabet ortamından sıyrılmaları tüketicileri ile güçlü
duygusal bağlar kurmaları yolu ile olabilmektedir. Yani tüketicinin aşık olduğu marka olmayı
başaran markalar, tüketicileri ile uzun süreli ilişkiler inşa edecek bu da beraberinde rekabet
avantajı sağlayacaktır. Tüketicilerin marka aşkı düzeylerini etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. Bu çalışmada bu faktörlerden demografik özellikler bağlamındaki farklılıklar
ele alınacaktır. Ayrıca yapılan çalışmalara bakıldığında genellikle spor ayakkabı, şekerleme
vb. ürünlere yönelik aşk düzeyi incelenmiştir. Bu çalışmada, hazır giyim sektöründeki
tüketicilerinin marka aşkı düzeyleri incelenecektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hazır
giyim sektöründeki tüketicilerin marka aşklarının demografik faktörler bağlamında farklılık
gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır
giyim tüketicileri oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu
uygulanarak toplanmıştır. Araştırma için hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, Bagozzi ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen 23 maddelik marka aşkı ölçeği
yer almaktadır. İkinci bölümde, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi, eğitim
düzeyi gibi 5 demografik faktör yer almaktadır. Anket çalışması sonucunda elde edilen
veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk
özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır.
Güvenilirliğin
belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Marka aşkı düzeyinde
demografik faktörler bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik oluşturulan
hipotezlerin test edilmesi amacı ile t-testi ve anova testi analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim düzeyi, yaş
ve toplam gelir durumu açısından marka aşkı düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka aşkı, marka, bireysel özellikler, tüketici davranışları.
GİRİŞ
Dünyadaki teknolojik, siyasi ve ekonomik değişimlerle birlikte pazarlama anlayışında
da değişiklikler meydana gelmiştir. Pazarda marka çeşitliliğinin artması ve işletmelerin
içerisinde bulunduğu yoğun rekabet ortamında rekabet avantajı sağlayabilmek için
işletmelerin farklılaşması gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler marka ile tüketici arasında
yoğun bir bağ kurarak markanın sürekliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu da ancak
pazarlama literatürüne yeni giren marka aşkı ile olabilir. Tüketiciler marka ile kendisi
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arasında duygusal bir bağ kurarak bir fayda sağlamak istemektedirler. Tüketiciler bir
markanın ürününü satın alırken artık sadece ürün özelliklerine göre ve ihtiyaç nedeniyle satın
alım yapmamaktadır.
Yoğun rekabet koşullarında işletmelerin rakiplerine karşı rekabet avantajı
sağlayabilmelerinde sadık müşterileri üzerinde marka aşkı oluşturmaları büyük önem arz
etmektedir. Bu yoğun rekabetin temelinde marka çeşitliliği yatmaktadır. Bu çetin markalar
savaşında farklılık yaratabilmek ve kazanan olabilmek ancak marka ile tüketici arasında bir
bağ kurarak, markanın sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu da ancak
pazarlama literatüründe yeni yeni yer almaya başlayan marka aşkı kavramı ile elde
edilebilecektir. Tüketiciler artık bir markanın ürettiği ürünü satın alırken sadece ürünün
özelliklerine göre değerlendirmemekte markanın kendisi ile bağ kurarak duygusal fayda
sağlamakta istemektedir. Marka ile ilişkisi iyi olan tüketiciler, marka ile ilgili olumlu
düşüncelerini yakın çevreleri ile paylaşmaktadır ve o markanın ürünleri için fazladan para
ödemeyi kabul edebilmektedir. Bu nedenle işletmeler müşterileri ile marka aşkı oluşturarak
mevcut müşterilerini kendine bağlı sadık müşteri haline getirebilmek amacıyla yeni duygusal
çalışmalar yapmaktadırlar. Örneğin birçok marka özel gün ve bayramlarda tüketicilere
yönelik özel reklamlar yaparak tüketicinin markaya karşı sevgisini arttırarak satın almaya
teşvik etmektedirler.
1.

LİTERATÜR

1.1.

Marka Aşkı

Marka aşkı, dünaynın önemli reklam ajanslarından Saatchi & Saatchi’nin CEO’su
Kevin Roberts tarafından pazarlama literatürüne kazandırılan bir kavramdır (Roberts,
2005:35). Carroll ve Ahuvia (2006)’e göre, marka aşkı tüketicinin tatmin olduğu bir ürünün
markasına yönelik hissettiği güçlü duygusal bağlılıktır. Batra vd. (2012) marka aşkını uzun
dönemli, duygusal, bilişsel ve davranışsal öğeleri içeren bir ilişki türü olarak ifade etmektedir
Keh vd. (2007)’ne göre marka aşkı, tüketici ve marka arasında kurulan içten ve tutkulu bir
ilişkidir. Bu tanımların ortak noktası marka aşkın bir ilişki türü olarak nitelendirilmesidir.
Marka aşkı, tüketici davranışlarında son zamanlarda ortaya çıkan ve hızla gelişmekte
olan bir kavramdır (Roy vd., 2013: 326). Bazı araştırmacılar marka aşkı kavramının
psikolojide olan kişilerarası aşk kavramından geldiğini ifade etmektedirler (Carroll ve
Ahuvia, 2006:81; Thomson vd., 2005:77). Marka aşkı, duygu yüklü bir ilişki olarak ifade
edilmesinin yanında kişilerarası aşk teorileri ile de açıklanabilmektedir (Shimp ve Madden,
1988; Whang vd., 2004). Kişilerarası aşkı ele alan temel kuramlardan biri Sternberg (1986)
tarafından psikoloji literatürüne kazandırılan “Üçgen Aşk Kuramı” tüketici-marka ilişkisi
üzerine uyarlanmıştır (Shimp ve Madden, 1988: 163). . Bu teoriye göre aşk; yakınlık, tutku ve
bağlılık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Aşkın yakınlık boyutu, aşkın duygu ile ilgili
olan boyutudur. Yakınlık boyutu duygusal paylaşımları, destekleri ve saygıyı içermektedir.
Aşkın tutku boyutu, aşkın motivasyon süreci ile ilgili olup romantizm ve fiziksel çekimden
oluşmaktadır. Aşkın bağlılık boyutu ise, aşkın bilişsel süreci olarak ifade edilmektedir.
Bağlılık boyutu kısa ve uzun dönemde farklı anlamları içermektedir. Kısa dönemde bağlılık
www.iksadkongre.org

KONGRE KİTABI

www.gapzirvesi.org

Sayfa 370

II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ
4-7 EKİM, 2018
birine aşık olmak; uzun dönemde ise, bu aşkı sürdürmek ve/veya sadakat anlamına
gelmektedir.
2.

YÖNTEM

2.1.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hazır giyim sektöründeki tüketicilerin marka
aşklarının demografik faktörler bağlamında farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.
2.2.

Örnekleme Süreci

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim tüketicileri
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemi ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 15.04.2018 ile 15.06.2018
tarihleri arasında yapılmıştır.
2.3.

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Araştırma için hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Bagozzi
ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen 23 maddelik marka aşkı ölçeği yer almaktadır. İkinci
bölümde, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi, eğitim düzeyi gibi 5 demografik
faktör yer almaktadır.
Verilerin toplanmasında ana kütlenin tamamını incelemek, zaman, maliyet, kontrol, etik
zorunluluklar, verilerin eskimesi yönünden olumsuzluklar doğurduğu için örnekleme yoluna
gidilmiştir. %95 güvenilirlik ve %3 örneklem hatası ile Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim
tüketicisi olan 1190 kişinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır.
2.4.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Marka Aşkı

Cinsiyet

Eğitim
Durumu

Medeni
Durum

Yaş

Aylık Gelir
Düzeyi

ŞEKİL 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H1: Hazır giyim sektörü tüketicilerinin marka aşkı demografik faktörler bağlamında
farklılık gösterir.
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2.5.

Verilerin Analizi

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Türkiye genelinde 1190 hazır giyim
sektörü tüketicisine gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde
edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk
özelliğini araştırmak amacıyla Faktör Analizinden yararlanılmıştır.
Güvenilirliğin
belirlenmesi için Cronbach Alpha Testinden yararlanılmıştır. Marka aşkı düzeyinde
demografik faktörler bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik oluşturulan
hipotezlerin test edilmesi amacı ile t-testi ve anova testi analizi yöntemleri kullanılmıştır.
2.6.

Araştırmanın Bulguları

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri
Sıklık
Yüzdelik
Sıklık
Cinsiyet
Eğitim Durumu
Kadın
618
51,9
İlköğretim
45
Erkek
572
48,1
Lise
151
Önlisans
193
Toplam
1190
100
Lisans
407
Yüksek Lisans
210
Doktora
184
Toplam
1190
Medeni
Durum
Evli
Bekar
Toplam

Yaş
22-28
29-35
35-41
42-48
49 ve üstü
Toplam

502
688
1190

368
307
132
159
224
1190

42,2
57,8
100

Aylık Gelir
2500 TL ve altı
2500-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001-6000 TL
6001 TL ve üstü
Toplam

251
187
212
202
189
149
1190

Yüzdelik
3,8
12,7
16,2
34,2
17,6
15,5
100

21,1
15,7
17,8
16,9
15,9
12,6
100

30,9
25,8
11,1
13,4
18,8
100

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların
618’i (%51,9) kadın, 572’si (%48,1) erkek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
bireylerin medeni durumları incelendiğinde, katılımcıların 502’si (%42,2) evli, 688’i (%57,8)
bekar bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde
en yüksek grubu lisans düzeyinde eğitime sahip olan bireylerin oluşturduğu görülmektedir
(%34,2). Ankete katılanların yaş dağılımı ise 368’i (%30,9) 22-28 yaş, 307’si (%25,8) 29-35
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yaş, 132’si (%11,1) 35-41 yaş, 159’u (%13,4) 42-48 yaş ve 224’ü (%18,8) 49 ve üstü yaş
aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2500 TL ve altı gelire sahip olanlar
oluşturmaktadır (%21,1).
2.7.

Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi

Marka aşkı ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO
değeri (0,918) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı
amaca hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu
sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan faktör
analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin beş boyut altında toplandığı görülmektedir.
Tablo 2: Marka Aşkı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi

Maddeler

Açıklanan Varyans
%
(Toplam=%85,397)

Cronbach’s Alfa
( ,965)

24,668

,907

22,257

,905

18,011

,864

Hayatın Önemi ve Değeri
Bu markayı giymek hayatıma daha fazla anlam katar.
Bu markayı giymek hayatıma değer katar.
Kendimi bu markayı düşünürken bulurum.
Bu marka sürekli aklıma gelir.
Bu markanın kıyafetini satın aldıktan sonra, bu ürünün geliştirilmesi ve/veya
iyileştirilmesi için çok para harcayabilirim.
Bu markanın kıyafetini satın aldıktan sonra, bu ürünün geliştirilmesi ve/veya
iyileştirilmesi için çok zaman harcayabilirim.
Benlik – Marka Bütünleşmesi
Bu markayı giydiğimde benim hakkımda doğru bilgiler yansıtır.
Bu markayı giydiğimde benim hakkımda ayrıntılı bilgiler yansıtır.
Bu marka kendimi nasıl gördüğümün önemli bir göstergesidir.
Bu markayı giydiğimde istediğim gibi görünürüm.
Bu markayı giymek nasıl hissetmek istiyorsam öyle hissetmemi sağlar.
Uzun Süren Duygusal Bağ
Bu marka ile aramda tam bir uyum olduğunu hissederim.
Bu marka tam olarak benim zevkime uyar.
Bu marka eğlencelidir.
Bu marka heyecan vericidir.
Bu markalı kıyafetleri uzun süre giyeceğime inanırım.
Bu markanın uzun bir süre hayatımın bir parçası olacağını tahmin
ederim.
Tutkuyla Yönlenen Davranışlar
Kıyafetlerimin bu marka olmasını isterim.
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Bu markanın ürünlerini giymeyi arzu ederim

16,509

,846

3,952

,645

Geçmişte bu marka ile ilgilendim.
Geçmişte bu markadan etkilendim.
Ayrılık Korkusu
(Bu markanın piyasadan çekildiğini varsayın) Bu durumda gerilirim.
Bu markanın piyasadan çekildiğini varsayın) Bu durumda endişelenirim.

2.8.

Hipotezlerin Test Edilmesi

Tablo 3: Cinsiyete Göre Marka Aşkına İlişkin t-Testi Sonuçları
N
Mean
T
Sig.
5,012
,000
618
3,0327
Kadın
572
2,7814
Erkek

Katılımcıların cinsiyetlerine göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek
için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete göre yapılan t-testi analizi sonucunda p=
,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların cinsiyetleri açısından marka aşkı düzeyinde bir
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla marka
aşkı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.
Tablo 4: Medeni Duruma Göre Marka Aşkına İlişkin t-Testi Sonuçları
Evli
Bekar

N
502
688

Mean
2,7059
3,0623

T
-7,098

Sig.
,000

Katılımcıların medeni durumlarına göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını
ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Medeni duruma göre yapılan t-testi analizi
sonucunda p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların medeni durumları açısından marka
aşkı düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Evli katılımcıların bekar
katılımcılara oranla marka aşkı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.
Tablo 5: Eğitim Düzeyine Göre Marka Aşkına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Eğitim Düzeyi

Kareler
Toplamı
50,833
Gruplar Arası
855,447
Gruplar İçi
906,280
Total

Kareler
F
Sig.
Ortalaması
5
10,167
14,071 ,000
1184
,723
1189

df

Tablo 6: Eğitim Düzeyine Göre Ortalamalar
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
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Katılımcıların eğitim düzeyine göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek
için Anova Testi yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan
değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların eğitim düzeyi bağlamında, marka aşkı
düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek lisans eğitim düzeyinde olan
katılımcıların marka aşkı düzeyi diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara oranla daha yüksek
çıkmıştır.
Tablo 7: Yaşa Göre Marka Aşkına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Yaş
Kareler
Kareler
df
F
Sig.
Toplamı
Ortalaması
48,021
4
12,005
16,575 ,000
Gruplar Arası
858,259
1185
,724
Gruplar İçi
906,280
1189
Total
Tablo 8: Yaş Durumuna Göre Ortalamalar
Yaş
22-28
29-35
35-41
42-48
49 ve üstü
Toplam

N
368
307
132
159
224
1190

Ortalama
3,07
2,74
2,49
3,01
2,90

Katılımcıların yaş durumuna göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek
için Anova Testi yapılmıştır. Yaş durumuna göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan
değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların yaş durumu bağlamında, aşkı düzeyinde
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 22-28 yaş aralığında olan katılımcıların marka aşkı
düzeyi diğer yaş guruplarındaki katılımcılara kıyasla daha yüksektir.
Tablo 9: Aylık Gelir Düzeyine Göre Marka Aşkına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Aylık Gelir
Kareler
Kareler
df
F
Sig.
Düzeyi
Toplamı
Ortalaması
18,168
5
3,633
4,844 ,000
Gruplar Arası
888,112
1184
,750
Gruplar İçi
906,280
1189
Total
Tablo 10: Aylık Gelir Düzeyine Göre Ortalamalar
Aylık Gelir
N
2500 TL ve altı
251
2500-3000 TL
187
3001-4000 TL
212
4001-5000 TL
202
5001-6000 TL
189
6001 TL ve üstü
149
Toplam
1190
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Katılımcıların aylık gelir düzeyine göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını
ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Aylık gelir düzeyine göre yapılan Anova Testi
sonucunda ulaşılan değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların aylık gelir düzeyi
bağlamında, marka aşkı düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aylık gelir
düzeyi 5001 – 6000 TL arasında olanların diğerlerine kıyasla marka aşkı düzeyleri daha
yüksektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Türkiye'de hazır giyim sektöründeki tüketicilerin marka aşklarının
demografik faktörler bağlamında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile
yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye'de yaşayan ve hazır giyim tüketicileri
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında ana kütlenin tamamını incelemek, zaman, maliyet,
kontrol, etik zorunluluklar, verilerin eskimesi yönünden olumsuzluklar doğurduğu için
örnekleme yoluna gidilmiştir. %95 güvenilirlik ve %3 örneklem hatası ile Türkiye'de yaşayan
ve hazır giyim tüketicisi olan 1190 kişinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır.
Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların
618’i (%51,9) kadın, 572’si (%48,1) erkek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
bireylerin medeni durumları incelendiğinde, katılımcıların 502’si (%42,2) evli, 688’i (%57,8)
bekar bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde
en yüksek grubu lisans düzeyinde eğitime sahip olan bireylerin oluşturduğu görülmektedir
(%34,2). Ankete katılanların yaş dağılımı ise 368’i (%30,9) 22-28 yaş, 307’si (%25,8) 29-35
yaş, 132’si (%11,1) 35-41 yaş, 159’u (%13,4) 42-48 yaş ve 224’ü (%18,8) 49 ve üstü yaş
aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2500 TL ve altı gelire sahip olanlar
oluşturmaktadır (%21,1).
Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre marka aşkı düzeyinde fark
olup olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Cinsiyete ve medeni duruma
göre yapılan t-testi analizi sonucunda katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumları
açısından marka aşkı düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın
katılımcıların erkek katılımcılara oranla marka aşkı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucu elde
edilmiştir. Evli katılımcıların bekar katılımcılara oranla marka aşkı düzeyleri daha yüksek
olduğu sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyine, yaş durumuna ve aile gelir
düzeyine göre marka aşkı düzeyinde fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi
yapılmıştır. Eğitim düzeyine, yaş durumuna ve aile gelir düzeyine göre yapılan Anova Testi
sonucunda katılımcıların eğitim düzeyi, yaş ve aile gelir düzeyi bağlamında, marka aşkı
düzeyinde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek lisans eğitim düzeyinde olan
katılımcıların marka aşkı düzeyi diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara oranla daha yüksek
çıkmıştır. 22-28 yaş aralığında olan katılımcıların marka aşkı düzeyi diğer yaş guruplarındaki
katılımcılara kıyasla daha yüksektir. Aylık gelir düzeyi 5001 – 6000 TL arasında olanların
diğerlerine kıyasla marka aşkı düzeyleri daha yüksektir.
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Bu çalışmanın kısıtlarından biri araştırmada yöntem olarak anket yönteminin
kullanılmış olmasıdır. Bir diğer kısıt ise örneklemin hazır yiyim sektörü tüketicilerini
kapsamasıdır. İleriki çalışmaların farklı yöntemler ile farklı sektörlerdeki tüketiciler üzerinde
yapılması sonuçların genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler bilimsel katkı açısından oldukça önemlidir.
Araştırmanın bilimsel katkısı, tüketici davranışlarına yönelik belirleyecekleri stratejilerde
pazarlama uygulayıcılarına ve konu ile yakından ilgilenen akademisyenlere elde edilen
bulgular ile rehberlik edilebilecek olmasıdır.
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СУФИЙСКИЙ ФИЛОСОФ ХОДЖА АХМЕТ ЯССАВИ
Др. Бауыржан БОТАКАРАЕВ
Университет им. Яссави
АННОТАЦИЯ
Туркестан обрел мировую известность благодаря проповеднической деятельности
суфийского философа Ходжа Ахмета Яссави. В то время (XII в.) город был известен
под именем Яссы. Отсюда и нисба в имени известнейшего на Востоке мусульманского
святого - Яссави.
В XVI-XVIII вв. Туркестан был столицей Казахского ханства. Казахские ханы
осознавали политическую и духовную значимость этого города для сплочения
казахского народа. Туркестан и его величественный памятник - мавзолей Ходжа
Ахмета Яссави - связываются с идеей казахской государственности.
Ключевые слова: Учения, философия, Ахмет Яссави
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